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 کسی که میده سفارش شاموخودش که کرد ویادآوري شبوگفت مهمونی جریان عزیزوآقاجون با ازخداحافظی قبل پارسا

  .کرد اصرارقبول کلی عزیزبا باالخره.  نیفته زحمت توي

 اومد سراغم به حوله یه عزیزبا.بود کرده سرایت عزیزوآقاجونم به وخوشحالیم نبودم بند پا روي ازخوشحالی

 به رنگ بکش سروگوشت به ام دستی یه بگیر، دوش برویه چرخی؟ می دخترچقدردورخودت:وگفت

  ! افتاده گود چطوري ببین کن چشمهاشونگاه.رونداري

 نبود،خودم بدك م صدا.شستم وخودمومی خوندم آوازمی بلند صداي با.شدم حموم ووارد گرفتم ش ازگونه محکم ماچ یه

  !! میومد خوشم که

  !  شدم می آماده برونم بله براي داشتم واالن دیدم می وآرزوهاموویران آمال کاخ پیش دوساعت تا

 خوشرنگ چاي عزیزیه.نشستم آقاجون هاي مخده وروي باغ توي بیرون رفتم کردم خشک وموهاموکه دراومدم ازحمام

 عزیزبا! پریدم ازجا یکدفعه که بودم چاي خوردن درحال.شد دورنمی لبش ازروي لبخند هم لحظه یک حتی.ریخت برام

  ؟ شد چی: گفت نگرانی

  .خودم با نیاوردم مناسب لباس عزیزمن: گفتم ناراحتی با

  نیازداري؟ چیزي به ؟ عزیزم شده چی:گفت پیشمون بود اومده تازه که جون آقا

  ؟ نیاوردم؛حاالچیکارکنم لباس خودم با جون آقا -

  .  دیگه خودین همه. دخترم نمیاد که غریبه:جون آقا

  .بیام اینطوري که تونم نمی حرفیه؟ چه این -



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢ 

  میشه؟ چی بیاي اینطوري اگه:آقاجون

  !!! میشه پشیمون وقت یه پارسا آخه: گفتم شیطنت با

 می نگاش تعجب با وعزیز من همین براي داشت اي جدي شخصیت"اصوال.خندید بلند صداي با جون آقا

  !  نکشیا خجالت وقت دختریه:غرزد وزیرلب برد ساختمون سمت وبه منوگرفت دست برخاستن عزیزدرحال.کردیم

 چسبیده بخوري،دودستی تکون ازجات ذاره نمی دیدم من که پارسایی اون نترس:گفت بلند صداي سربا ازپشت جون آقا

  . ت

  ؟ عزیزچیکارکنم:گفتم باغرولند

 می هرچی خب ؟ داره خوردن غصه اینم:  وگفت داد دستم تلفنوبه وگوشیه انداخت بهم اندرسفیهی عاقل عزیزنگاه

  .بیاره بگومادرت خواي

 نوه این: گفتم بدم عزیزوحرص اینکه براي بعد...بود نرسیده فکرم به"اصال گینا می راست: وگفتم سرم توي زدم آروم

  !  نذاشته حواس من براي که تون

. مادر برم قربونت:  گفت بغض با و گرفت درآغوشم وآروم خندید عزیزخودشم... زیرخنده زدم که کرد نگام چپ چپ

 وکاري میزنی بال بال داري چشمام جلوي دیدم می وقتی شدم وزنده بارمردم صد حاال ازدیروزتا.بشی خوشبخت الهی

 می تعجب کنه؟ پیدا خواد می گلوازکجا دست این پسرلنگۀ این آخه:  گفتم می ش همه.بکنم برات تونستم نمی

 چیزبه خداروشکرهمه.بگه نازکتربهت ازگل نداشت جرأت وکسی داشت دوست جوردیگه تورویه ازبچگی کردم؛آخه

  .خیرگذشت

  .نداشتم گفتن براي حرفی محبتش درمقابل.فشردم خودم وبه کردم بغلش محکم

  ؟ بله:  داد مادرتلفنوجواب بوق سومین با منزلوگرفتم شمارة

  خوبید؟.جونم مامان سالم -

 هم کلمه یک رفتی شدي پا شورمیزنه من دل گی تونمی!  عجب چه:گفت بود مشهود"کامال دلخوري ازصداش مادرکه

  کجایی؟ خبرندادي

  .خوام می معذرت.فشاربود روم خیلی باورکنبد برم، قربونتون الهی -

  شده؟ طوري زدي؟ زنگ چی براي حاال: مادر

  .بیارید واومدنی بود خریده برام پارسا که زیتونی لباس.دارم براتون زحمت یه -
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   زدي؟ حرف پارسا با: مادر

  . اینجا میایید امشب همگی که وگفت زد حرف باهام وخودش اینجا اومد بله -

  !کنی؟ پول یه منوسکۀ نشه رامبد قضیۀ مثل توکردي؟ فکرا: مادر

  .دادم رد جواب رامبد به شازده بخاطرهمین من که دونی می چه گفتم دردل

  .نره یادتون کنم می خواهش.کنم فکرمی دارم که وقته بله،خیلی:گفتم

  ! وپدرت سرمن بندازي تونی ونمی دادي جواب خودت روشکرکه خدا خب: مادر

  . کردم خداحافظی وحدیث حرف ازکلی بعد خالصه

  .کردم عزیزکمک به میوه وجوروچیدن جمع توي شدم بلند

***  

 توي هم وپویا درایستاده پشت پارسا.کردم وبازش دررفتم سمت به سرعت به.صدادراومد به حیاط زنگ که بود سرشب

 حیاط ماشینوبیازداخل فرمون پشت بشین کنم دروبازمی من: گفت پویا به من سالم جواب ازدادن بعد پارسا...بود ماشین

.  

 دستشوآورد شد می رد داشت که ازکنارم.دروبازکنه ازداخل اومد پارسا. بشینه فرمون پشت شد پیاده باشه گفتن با پویا

  ؟ جیگرطالم چطوري:گفت وآروم موکشید گونه باال

 شما آخه دونم نمی من!  موقوف فوضولی دکترجون: وگفت آورد بیرون ماشین سرشوازپنجرة پویا که خندیدم می داشتم

 تا!  زنی می ناخنک ما آبجی به داري تویکسره اونوقت! درنیارین؟ هیزبازي که نخوردین وبقراط سقراط قسم مگه دکترا

  !!! میلرزه وبدنم تن ش همه میذارم تنهاتون دودیقه

  .منه مال آبجیت دیگه نزن،ازامشب جوش خودي بی:گفت پارسا

 برم دختردائیت قربون الهی:  گفت بود بیرون ازپنجره سرش که وهمونطور ماشین شیشۀ روي آرنجشوگذاشت پویا

  ! بکن مالکیت ادعاي اونوقت زدیم نامت به دونگ شیش مونو آبجی هروقت!

 چقدر که "واقعا...ساغره ؛ پارسا دختردایی افتاد دوزاریم تازه که کیه پارسا ازدختردایی منظورپویا که کردم فکرمی داشتم

  ! بود خبیث پویا این

 که بعد...میرسه هاتم گریه نوبت که بخند تونی می تا! آره؟ اومد خوشت: گفت درگوشم پارسا که خندیدم می داشتم

  ...رفتم ساختمون سمت به اي کلمه گفتن بدون بودم شده سرخ گوش بنا تا درحالیکه...زد چشمک شد رد ازجلوم
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 پروا: وگفت داد دستم به کوچکی ساك شد وارد پویا که بودم اتاق توي.  بردن آشپزخونه روبه غذاها وپارسا پویا

  .بهت بدم داد اینومامان

 الهی گفتم زیرلب.بود ننداخته روازقلم چیزي هیچ.وکفش آرایش لوازم سشؤاروکیف با لباسامه ودیدم گرفتم روازش ساك

  .انقدرماهی که برم قربونت

  ! تونبودي که منظورم:گفتم کردم نگاش... نداشت قابل کنم می خواهش:گفت بود هنوزایستاده که پویا

  !بود؟ کی ازماه بگومنظورت میشه اگه پس:پویا

  ! دیگه بود مامان معلومه خب -

 پارسا منظورت "وباطنا ودراصل مادرگفتی به وریاکارانه گفتی من درظاهربه فکرکنم.ایستادم جلوت من!  کلک اي:پویا

  ! بوده

  .خودداره جاي که اون:گفتم ژست با

  .نکن حساب منوآدم"اصال!  نکشیا خجالت وقت یه:پویا

  ! ؟ آخه چی براي دیگه خجالت ایششش:گفتم خنده با

 دوروزمونه چه شایششش:گفت شد می خارج ازاتاق درحالیکه بعد...دیگه زدم زِري یه ؟ دونم می چه ایشششش:  پویا

  . واال... شده اي

***  

 زمردي سنگهاي ش دوریقه.بود تنم جذب"کامال.وپوشیدم بود خریده برام عید پارسا که ابریشمی زیتونی بلوزودامن

 اي ذره لباس جلوة ولی بودم الغرترشده موقع اون به نسبت.بود کارشده دورکمرش سنگها ازهمین.داشت ریزودرخشان

 اي شده سنگدوزي بند وهد موهاموسشؤارکشیدم سریع.بود وتنگ کوتاه زیرزانووآستینشم تا درست دامنش.بود نشده کم

 شده کدرومات چشمهام رنگ ماه چند این درطی.میزد عجیبی برق چشمهام.میومد بهم خیلی. زدم بود مادرگذاشته که

  . زنن می برق چشمها داره آرامش اعصابت وقتی که گفتن راست.بود

 اتاق توي.  زودتراومدن پدرومادروساغرازبقیه. پیداشد مهمونا سروکلۀ کم کم.بودن آقاجون وپیش حیاط توي وپویا پارسا

 ومنم گفت می تبریک بخاطرپارسا اون.گرفتیم همدیگرودرآغوش خفیف جیغ یه با.شد ساغروارد که بودم

 وهردوسرخوش بوده یمن وخوش مبارك ش عمه براي قدمش نرسیده هنوزازراه که داره راه توي که بخاطرکوچولویی

  .سردادیم خنده
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 صورتمومی تند وتند گرفت درآغوشم بغض جلووبا اومد خورد من به چشمش تا بود هال مادرتوي ؛ شدیم خارج ازاتاق

 پارسا دونستم می.کرد خداروشکرمی دائم. بود شده افسرده وروزمن حال ازدیدن خیلی مدت تواین طفلی.  بوسید

 با البته« مادربودم براي جزئیات شرح مشغول..وخوشحاله شاد وصلت بخاطراین وجود تمام وبا داره دوست زیاد روخیلی

 خواستگارپیش بحث وقتی همیشه.  نبودم خجالتی"اصوال اینکه با کشیدم می خجالت کمی.شد پدروارد که!» سانسور

 ازدادن وبعد شد نزدیک پدربهم. بودم انقدرمؤذب چرا دونم نمی ولی کردم می ومشورت صحبت پدر با "معموال میومد

 زل باال مهربونشوآورد دستهاي بین صورتموگرفت بعد...عزیزم باشه مبارکت.خانم عروس چطوري:  گفت سالمم جواب

  !؟ کشی می خجالت ازمن پدرسوخته: وگفت چشمهام توي زد

 پشیمونی وقت هیچ خوام می ازخدا. بشی خوشبخت:  وگفت صورتموبوسید.زدم نمی حرف بازم ولی بود گرفته خندم

  .آمین الهی:  گفتم زیرلب آروم...نده

 جیغ جیغ شد وارد که بودم آشپزخونه توي.  درسا"مخصوصا گفت می تبریک خوشحالی با شد می وارد که هرمهمونی

 می داشتم.  کنی می عروسی ازمن بعد جنابعالی ست دیگه دوماه من عروسی گما می بهت دارم:  وگفت انداخت راه

  !نه؟ یا دادي داداشم روبه وبوسه ماچ این باالخره پروا بگو راست:گفت ودرگوشم کرد بغلم که خندیدم

  ! نیشتوبازکنی اینکه نه ازخجالت بمیري باید االن!  حیا بی دخترة:  گفت توسرم زد.  خندیدم سرخوشی با

 ازشوخی پروا:  گفت درسا که زیرخنده زدم دوباره... همون براي اي؟االن تیکه بد داداشت گفتم باربهت یه یادته: گفتم

  .نگو دیگه پدرومادروکه. خوشحالم خیلی خیلی.خوشحالم خیلی گذشته

  .داداشت"مخصوصا. تونم همه عاشق منم.ممنونم وگفتم صورتشوبوسیدم

  !!! ــاحیـ بی:  هوا رفت جیغش

 زن متوجه تازه رفتم که کنارش.پیشش برم کرد م صدا پارسا که کردن نمی وولم گرفتن منودرآغوش هم عمووخاله

  ...شراره همسرش وایشونم خانه سیروس ایشون: گفت لبخند با پارسا. اونجا بودن ایستاده که شدم وشوهرجوانی

 نفس یه دیگه حاال.نشست دلم وبه داشت نمکی با چهرة رفته هم روي.سبز وچشمهاي برنزه پوست کردم نگاه شراره به

 تبریک بهم بود لبهاش روي که قشنگی لبخند وبا داد دست باهام گرمی به!  نداره برام خطري چون کشیدم راحت

 جذاب مردونۀ صورت.داشت تنومندي وهیکل کوتاهتربود ازپارسا کمی قدش.کردم احوالپرسی هم سیروس با. گفت

 به مهردوتاشون برخورداول ازهمون.ایستاد نمی سرپا وزیاد بود کرده رشد سانت دوسه موهاش. مشکی وابروي وچشم

  .نشست دلم

***  
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 ازجام من نذاشتن البته. کردن روجمع وظرفها شدن بسیج همه شام ازصرف بعد.نشد زده خاصی حرف شام موقع تا

 نمی ساغرتوبشین: گفت می فوري بشه بلند جاش از خواست می وتا ساغربود به حواسش یکسره پدرهم.  بخورم تکون

 پویا آخه افتادن خنده به همه اینکارش با.  شد اوبلند بجاي وخودش ساغرونشوند هم وپویا بخوري تکون ازجات خواد

  . خواست پا به ازپویا تقلید به هم فربد.نبود کارها این اهل

 دوست سخن بگذریم ازهرچه: گفت کرد می دعوت سکوت روبه همه ازاینکه بعد آقاجون شد چیده که میوه بساط

 پسر هم:داد ادامه که کردن سکوت همه...زدید حرف هرچی کافیه کنیم روشن رو ها بچه این تکلیف بهتره.خوشتراست

 حرف وسط پرید پویا...نبود ایران پارسا که سالهایی غیرازاین بودن درکنارهم ها بچه این.دختر وهم خوتونه براي

  .گرفت می روازمن وآمارپروا میزد زنگ روزدرمیون یک"تقریبا سردنیا ازاون پارسا آقا البته که: آقاجونوگفت

 نشون العمل وعکس بودم زده زل بهش وواج هاج که بودم من فقط ، وخندیدن کردن نگاه پارسا به همه حرف این با

 اي العاده فوق احساس. کرد می نگاه بهم لبخند وبا بود نشسته من روبروي ودرست کنارسیروس پارسا. دادم نمی

  ؟ داشته منودوست ازاولم پس.داشتم

. کرد بدخلقی کسی ونه انداخت سنگ کسی نه زد، چونه کسی نه.  شد زده وصمیمانه وخنده شوخی با حرفها باالخره

 رامبد ازدوري. داد می سرشوتکون وآروم کرد می نگام وبغض محبت با عمه.  بودن راضی وجود تمام با پدرومادرها

 یه هرکی.  عروسی تاریخ موعد بود مونده فقط.شد تعیین آقاامیرالمؤنین نیت به سکه 110 م مهریه.  بود ناراحت خیلی

  رودرنظرنداري؟ روزبخصوصی خودت جان پارسا:وگفت کرد پارسا عموروبه...گفت می چیزي

  ! دیگه هفتۀ گفت یکدفعه که ذاشت می دهان به سیب اي تکه داشت پارسا

 نامزدم میشه ماهی نه هشت.گرم ما دم بازم دکترجون: گفت درسا نامزد فرزاد ، زیرخنده زدن همه حرف این شنیدن با

 برم زنموبدید بابا.  صبرکردم عمره یک من:  گفت پارسا! بري؟ خواي می گازشوگرفتی تونیومده درنیومده م صدا

  .زندگیم سرخونه

  . خوردم می حرص پارسا وازجسارت بود انداخته گل هام گونه

  ! شدي بیچاره. وتیزه تند خیلی معلومه آتیشش!  برسه دادت به خدا اوه اوه:  گفت کنارگوشم ساغرآروم

  ؟ بیشترازپویا یعنی -

  ...نداره لنگه تودنیا که نکن مقایسه کسی روبا پویا توروخدا: ساغر

  ! نندازي تیکه شوهرمن به که گرفتم حالتومی نبود برادرم شوهرت اگه ، آوردي شانس -

 موالعلی والدت روزدیگه 27!  به به:وگفت انداخت نگاهی تقویموآورد آقاجون که شد جمع به معطوف حواسم دوباره

  .یه یمن خوش ساعت باشید موافق ست،اگه
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 که هرچند چیه؟ براي عجله همه این آخه! نیست؟ زود کمی کردم فکرمی خودم با.  کردن زدن دست به شروع همه

  ؟ بدیم انجام کارهامونو کنیم وقت کم زمان چطوربااین ولی بشم رها استرس همه زودترازاین داشتم دوست

  .  ازمنه بعد ماه یک"تقریبا هم درسا عروسی وفهمیدم داشت ادامه ها ریزي وبرنامه صحبتها شب هاي نیمه تا

 روهم فردا من البته.بیفتیم کارهامون دنبال گردیم برمی ازسرکارکه مجبوربودیم وپارسا من شغلیه بخاطرموقعیت

 استخدام ترتیب "وضمنا رولغوکنه انتقالیم وتقاضاي کنه صحبت بیمارستان رئیس با پارسا وقرارشد بود مونده ازمرخصیم

 خوبی دوست شراره کردم می حس دیگه.بودم خوشحال موضوع ازاین.بده بیمارستان درهمون روهم وشراره سیروس

  .میشه برام

 رسوند، خودشوبهم بلند قدم چند وبا دروبست شد وارد سرم پشت پارسا لباسهاموبپوشم تا رفتم اتاق به خداحافظی موقع

 به استرس با...؟ بیرون بیاي کنم می اشاره بهت دارم ساعته یک کجاست توحواست: وگفت بغلش توي کشید سریع

  .تو میاد یکی وقت کن،یه ولم پارسا: گفتم کردم نگاه دراتاق

  ! دربري اززیرش ببخشید....اززیرم تونی نمی دیگه!  بیاد خب:گفت خوشگلی اخم با

 قربون وداشت داد فشارم بغلش توي محکم خنده با.زد حرفشواشتباهی"عمدا بود مشخص "کامال.رفتم غره چشم بهش

 اله ال: وگفت ایستاد اتاق وسط اومد خورد ما به چشمش تا.ظاهرشد وپویا بازشد دراتاق یکدفعه که رفت می م صدقه

 میرید نمی سرِجیگربذارید دندون یکماهم این بابا آخه! ؟ بریزم سرم توي خاکی چه دوتا شما ازدست من آخه..!  االاهللا

  .کنه منوخفت آبجیه که فرصت منتظریه فقط کوفتی پارساء واین دررفته بد بدبخت منه اسم اونوقت! ؟ که

  .خندیدیم می هم وپارسا ومن همینطورغرمیزد

  !؟ میشه توپیدا سروکلۀ فقط میشیم تنها منوپروا هرموقع که چطوریه!  عجیبه خیلی پویا: گفت پارسا

  ! میزنم سیاتونوچوب زاغ دارم همهش من آخه: گفت شیطانی خندة وبا انداخت پارسا به ي ا بامزه نگاه پویا

 دیگه...خیلی خیلی.کشیدم عذاب خیلی من...خوام می معذرت پویا: وگفتم کردم بغلش دفعه ویه ایستادم جلوش رفتم

 می گریه داري...ااا: وگفت کرد نگاه صورتم به شد خم کمی...سرخورد صورتم روي آروم واشکام نداد مجالم بغض

 ورفیق دوست برادرم ازاینکه داشتم شیرینی احساس.موهاموبوسید روي.بشه چشمات قربون داداش الهی.کنی

 داداش: وگفت کشید بیرون پویا ازبغل وآروم وبازوموگرفت ایستاد وپویا کنارمن اومد پارسا.بود م پشت ومهمترازهمه

 ازپویا رودرواسی بدون بعد.کنم محافظت جواهرگرانبها یه مثل گفتی خودت همونطورکه ازخواهرت میدم قول بهت

  .گرفت منودرآغوش دوباره

 دختردائیتوبغل میرم منم شد اینطوري که حاال"اصال.انداختیم راه بغلی بغل چه: گفت کنه جوروعوض اینکه براي پویا

  ...! ــامـاچـــاهـ ازاون. کنم می ماچشم یواشکی تازه. کنم می
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 می...  گرفتم ش ازگونه محکم بوسۀ دورگردنشویه انداختم دستهامو حرکت یه با.  کردم نگاه پارسا به.بیرون رفت ازاتاق

 کرد نگام افسوس با پارسا...کرد می م صدا رفتن براي که اومد مادرازبیرون صداي که بده نشون العمل عکس خواست

  . . . بده نجات توروازدستم خواد می کی دیگه ببینم کنیم بذارعروسی.ببرید تشریف:  وگفت

  .میشه چیزدرست همه بزودي.  برات بمیرم:  وگفتم کشیدم صورتش دستموروي

  .خون آزمایش بریم باشم آماده صبح که کرد یادآوري رفتیم می ماشین سمت به

  . شدیم جدا وازهم دادم سرموتکون

  .اومد سراغم به وشیرینی آروم خواب شب اون ازماهها بعد

***  

 شدم سوارماشین.دنبالم اومد پارسا که بودم حاضروآماده.شدم سرحال وحسابی گرفتم دوش بیدارشدم که زود صبح

  . بیدارشدي زود اینکه مثل: وگفت جوابموداد زیبایی لبخند با.دادم ؛سالم

  چطور؟ -

  . وشنگولی سرحال آخه:پارسا

  . پسرعمو داره دلیل -

  ! بخاطرمنه ، عزیزم دونم می:بازگفت نیش با

 بیمارستان بري می تشریف شما دادیم آزمایش وقتی امو امروزوخونه که بخاطراینه! نخیر: وگفتم باال ابروهامودادم

  !!! ال ال خونه گردم برمی ومنم بیگاري

  !؟ اینطوریه...اااا:  پارسا

  . اجازتون با بله -

 وخواستی نداشتی دوست اگه خرید،البته ریم می هم با.امروزدررکابتونم بنده که ذکره به الزم: وگفت انداخت ماشینوراه

  ! ازخدامه من ، بخوابی

   ؟ ازخداته چرا -

  ! خوددانی حاال!  خوابم می پیشت میام منم اینکه براي: پارسا

  .میدم وترجیح خرید ، شدم منصرف: گفتم خنده با
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 رفت می هرکی.گرفت می چرتم داشت.بود شلوغ خیلی.نشستیم صندلی روي فیش ازگرفتن وبعد رسیدیم آزمایشگاه به

  ! انگارشمشیرخوردن حاال!  کردن می گریه نفرکه چند.شد می خارج دستش به پنبه یک با داخل

 بود مشخص "کامال که صدایی با پارسا روبه که آزمایشگاه ورودي سمت رفتیم.کرد صدامون مانتال سانتال منشی

  !ترسید؟ نمی ازآمپول که شما:گفت کرده ظریف"عمدا

 درد که هست حالیمون انقدري دیگه ولی نداریم وحسابی درست سواد ما که درسته خانم:  وگفت کرد نگاش کمی پارسا

  ! کشه آدمونمی آمپول

  ! باشید سواد کم نمیاد بهتون.اختیاردارید: گفت عشوه با دختره

 روي بشین شد تموم کارت اتاق اون بروتوي عزیزم:وگفت شد متوجه که زدم پارسا پهلوي به وآروم دراومد حرصم

  .بیام منم تا صندلی

 رودوربازوم تورنیکه پرستاراومد نشستم صندلی وروي شدم اتاق وارد. گذشتم وازکنارش کردم نگاه دختره به چپ چپ

  ! میشه تموم زود نداره درد اي؟ آماده: گفت لبخند وبا بست

 بند خونش تا فشاربده پنبه این روي دستتو:گفت شد تموم که کارش.میزنه حرف داره بچه یه انگاربا.بود گرفته م خنده

 وهیکل وقیافه تیپ اون با.اومد بیرون هم پارسا من با همزمان.شدم خارج حرف اي کلمه وبدون دادم تکون سرمو.بیاد

  و سیر اي قهوه شلوارجین با بود پوشیده اندامی رنگ کرم شرت تی یه.بود چشم تو خیلی

: وگفت جلواومد.  بود سمتش به ها نگاه تمام "تقریبا. بود بسته هم اي قهوه چرم پهن کمربند.نوبوك نخودي کفشهاي

  !نداشت؟ که چطوربود،درد

  ؟ آخه ترسم می ازآمپول گفتم کی ،من گیرآوردیا وقت توهم کن بس:  وگفتم زدم بازوش به آروم

  آزمایشتونو رسید:  وگفت داد پارسا دست به برگه ویه اومد ازپرستارها یکی

 بلند صداي با یکی دفعه یه که کردیم می حرکت خروجی سمت به وداشتیم روگرفت برگه پارسا... کردید فراموش

  !؟ دکترکاویان: گفت

 که پرستارشماهم خانم...!! ا:گفت منودید تا میومد آشنا نظرم به. افتاد میانسال مرد یه به چشممون که برگشتیم عقب به

  .اینجایین

 مارونگاه داشتن همه آن یه.  بود کرده سرشوعمل پیش ماه چند پارسا که بود ازبیمارهایی همسریکی...افتاد یادم تازه

  .شده خیره ما بازبه دهان با وواج هاج دیدم که کردم نگاه منشی به زیرچشمی.کردن می

  محبی؟ آقاي چطوره همسرتون حال:وگفت زد مرد شونۀ به دستی پارسا
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 سبکی احساس دیگه درآوردید مزاحموازسرش غدة اون ازوقتی:  وگفت کرد نگاه پارسا به قدرشناسی نگاه با محبی آقاي

  .برگردوندي همسرموبهش زندگی پسرم بده خیرت خدا.کنه می

 نکنه کنید؟ چیکارمی اینجا حاال. خداروشاکرباشید. خداست دست وشفا مرگ.نیستیم اي کاره ما: گفت لبخند با پارسا

  !دارید؟ فراش تجدید قصد

  پ: وگفت کرد نگاهی من به بعد.داخلن االنم. دکترجان،دخترودامادموآوردم نه:  گفت که خندیدیم هرسه

  دارید؟ ازدواج پرستارقصد خانم با شما س

  !شد راضی باالخره تا واومدم انقدررفتم.دیگه بله:وگفت م دورشونه ودستشوانداخت کرد نگاه من به لبخند با پارسا

 "حتما!  نشستن دیوونه یه تماشاي انگاربه که کردن نگاه من به همچین بودن نزدیک که ازدخترهایی تا چند

  ! ذاشته می باال طاقچه پسري همچین براي که وچلیه خل چه دیگه این گفتن می باخودشون

  . کنید نمی شوپیدا جالنگه هیچ توي جنسهاییکه ازاون دکترما آقا این دخترم: گفت مهربونی لبخند با محبی آقاي

 دوتا که دیدیم برگشتیم. کرد روصدا پارسا کسی "مجددا که رفتیم می خروجی سمت به و تشکرکرد بالبخند پارسا

 درست من:  گفت پارسا روبه داشت پروفسوري وریش بود میانسال که ودکتري اومدن ما سمت پرستاربه تا دکتروسه

  !؟ هستید پزشک شما گفتن ضیاعی خانم ؟ شنیدم

 هستم دکتراکرمی من:  وگفت دکتردستشودرازکرد.  هستیم شما شاگرد ما:  وگفت کرد خم سرشوکمی پارسا

  .خوشبختم ازمالقاتتون

  . همچنین هم بنده ، ممنون:  وگفت داد دست ودکتردیگه بااو پارسا

  چیه؟ تخصصتون بپرسم میشه:  گفت پارسا روبه دکتراکرمی

  . فقرات وستون مغزواعصاب:  پارسا

  !؟ دیگه داخلی: دکتر

  .هستم جراح.نخیردکتر:گفت تأمل کمی با پارسا

 جوان خیلی که شما ولی: وگفت وشکست سکوت دکتراکرمی که بودن شده خیره پارسا بازبه دهان با تاشون پنج هر

  . هستید

  . شده حالم شامل خدا لطف:  گفت لبخند با پارسا
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 ما پله راه جلوي تا کرد خوشبختی آرزوي هردومون وبراي روگرفت پارسا ویزیت کارت دکتراکرمی بعدازاینکه خالصه

  .کرد روبدرقه

  ؟ ها مونده یادت محبی آقاي اسم خوب: گفتم نشستیم که ماشین توي. اومدیم بیرون هم با

  ؟ گفت چی که کردي توجه: گفت باخنده

  حرفشه؟ کدوم منظورت:گفتم تعجب با

 تا باورکن! خوبه؟ جنسش فهمید ازکجا دونم نمی فقط!  دیگه خوبه جنسم گفت که همون:گفت شده کنترل خندة با

  .ها شناسه جنس که معلومه!  کنه نگاش کسی نذاشتم حاال

  ! تربیتی بی خیلی ، بکش خجالت پارسا:گفتم زیرلب رفتم فرومی صندلی توي ازخجالت داشتم.کردم بازنگاش دهان با

  !!! عزیزم کنی می عادت:  گفت خنده با

***  

 پاساژ ورودي وبطرف دستموگرفت اومد کنارم به.شدیم پیاده کرد ماشینوپارك ازاینکه بعد.مرکزخرید یه جلوي رسیدیم

 هاي نگین با پهن حلقۀ میزچید روي حلقه سینی چند فروشنده ازاینکه بعد.رفتیم طالفروشی یک به اول.کردیم حرکت

 حلقه هم پارسا. نداشتم دوست انگشترظریف"واصال دادم می وترجیح انگشترپهن همیشه.کردم انتخاب برلیان

 قشنگ خیلی.داشت روش مورب ریزبصورت نگین تا وچند بود پهن من مال ومثل سفید هم پارسا حلقۀ. موپسندید

  .عروسیه ومخصوص نکنم استفاده ازش ازعروسی قبل که کرد وتأکید خرید برام جواهرم ست دست یه.بود

 آستین یک که یونانی یقه تنگ قرمزکوتاه پیراهن یه.بود قشنگ اکثرلباسهاش. شدیم بوتیک یه وارد شدیم خارج ازاونجا

 راست سمت سنگها وازهمون بود وسنگدوزي شده تعبیه پاپیون یک خودش ازپارچۀ چپش سرشونۀ وروي نداشت

.  اومد کردم روصدا پارسا کردم تن به ازاینکه وبعد پرورفتم اتاق به.بپوشمش بده خواستم ازفروشنده. بود هم کمرش

 پروا بازه خیلی میاد،ولی بهت خیلی: وگفت کرد مکث بازش قسمتهاي روي.پایین تا ازباال کرد نگاه کم یه.دروبازکردم

  ! بیرون ریخته جات همه

  .اومده خوشم ازش من ولی:گفتم اخم با

  . نپوشی مختلط تومجالس که شرطی به باشه:گفت درهمه م قیافه دید وقتی

  . دستش دادم لباسودرآوردم
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 رفتم کنارش.بود سفید لباس یه میزروبروش وروي بود ایستاده فروشنده خانم روبروي پارسا شدم خارج پروکه ازاتاق

 شیک خیلی.بود خوشگل توري سارافن یه وزیرش دار یقه کتش.بود سفید ودامن کت دست یه.جلو ولباسوکشیدم

  .بود پوشیده والبته دوخت وخوش

  ؟ میاد خوشت ؟ وگفت شد من متوجه

  .داریم برمی اینم: گفت فروشنده وبه زد لبخند...شیکه خیلی آره:  وگفتم کردم لباسونگاه دوباره

 نصب درورودي به > ممنوع ،آقایون ورود < تابلوي معمول طبق زیررسیدیم لباس مغازة وبه شدیم خارج که ازمغازه

  .بود

  .دارم زیاد ازاینا من.نیست لباسا این به نیازي پارسا:گفتم حوصله بی

  ! نیست کافی باشی داشته هرچقدرم!  باشی حریص لباسا این درمورد بهتره"اتفاقا:پارسا

  ؟ چیه منظورت -

  ! بینم اینارومی من باشه تنت که توهرلباسی:  پارسا

  ! میاد جا حالت انداختمت خرج توي حسابی وقتی:گفتم حرص با. شد داغ تنم تمام

  .سخاوتمندم"واقعا دراینجورمواقع من.نکن دریغ چیزي هیچ از:  گفت پررویی با

 ازدست برسه من داد به خدا.بود ویترین پشت که خوابی لباس تا چند به بود زده زل لبخند با.  کردم نگاش چپ چپ

  .کنم ایستادگی دربرابرجسارتش تونستم چطورمی.این

 وبا کردم می خورشوتجسم تن ، دیدم می که هرکدومو.اومدم وجد به رنگارنگ زیروخواب لباسهاي ازدیدن شدم وارد

  ؟ نه یا میاد خوشش پارسا کردم فکرمی خودم

 خارج وازمغازه فاکتورگرفتم ازفروشنده ازخرید بعد.داشتم برمی گرفت می چشمم وهرکدوموکه کردم خرید حسابی

 چوب این دکتربفرمائید:وگفتم جلوش فاکتوروگرفتم رفتم.کرد می نگاه کفشها به بود ایستاده دیگه مغازه یه جلوي.شدم

  .ست بنده خط

 خیلی رنگ دوتا این روي من! ؟ نکردي که وقرمزوفراموش طالیی رنگ! ؟ همین:وگفت انداخت فاکتورنگاهی به

  ! حساسم

  ! نیست تنم چیزي کردم می حس کرد می نگام جوري یه.بودم آورده کم "واقعا.بگم چی بودم مونده
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 ازتوي خوشگلشوبرام یه وفروشنده خواستم طالیی خواب لباس ویه شدم مغازه وارد وسریع گرفتم پولوازش باالخره

  .بود قشنگ م"واقعا.ست برازنده شما به.اجناسمه گل اینا:وگفت آورد مغازه میزانتهاي

  .کنیم ازناهارموکول بعد خریدهاروبه بقیۀ:  وگفت گرفت اعتراض بدون.پارسا دست ووسایلهارودادم شدم خارج ازبوتیک

 کارهارو همۀ خواي می یکروزه که گرفته ازمون روزاروخدا بقیۀ مگه چیه؟ براي عجله همه این آخه:گفتم غرولند با

  !؟ بدي انجام

 شغلی با عزیزدلم:وگفت دستموگرفت.  ناهاربریم وبراي ماشین توي خریداروبذاریم که کردیم حرکت ماشین سمت به

 روزاي.بیمارستان بمونم مجبورم شبم هاي نیمه تا گاهی که من"مخصوصا.نداریم جزاین اي چاره وتوداریم من که

 دونم می.  ره نمی پیش کارمون وپرترافیک؛ شلوغ وخیابوناي وکوفته خسته ، خونه گردیم برمی غروب تازه ام دیگه

  .جلومیافته کارمون کلی ولی ؛ اي خسته

  . داشتم دلپذیري احساس بودم درکنارش ازاینکه ولی زدم غرمی درسته.میگه راست دیدم فکرکردم

 چقدرخسته شدم متوجه تازه نشستم که صندلی روي.کردیم انتخاب دنجی درگوشۀ ومیزي رفتیم سنتی رستوران یک به

  ؟ خوري می چی وگفت گذاشت منوروجلوم پارسا.ام وگرسنه

 منم پس:  وگفت داد سرشوتکون...  ام گرسنه خیلی.خوام می ماهیچه با پلو باقالی: گفتم بزنم منودست به اینکه بدون

  .خورم همونومی

  !؟ سالمتی به کجا: گفتم.  برخاست وازجا داد گارسون سفارشوبه

 راه صاف. کردم می نگاش داشتم ازپشت...میام زود ، بزنم وصورتم دست به آبی یه میرم:  وگفت گرفت خندش ازلحنم

 وقت هیچ.چرخید می باهاش هم چشمها شد می رد هرمیزي ازجلوي.  داشت برمی قدم استوارومحکم خیلی. رفت می

 به آقاجونم دونم نمی فقط ، بود آقاجون شبیه اخالقش جورایی یه.کرد قوزنمی نشستن درحال ونه رفتن راه هنگام نه

. گرفت م خنده نداخت می بهم هایی تیکه آوردن یاد به از! ؟ نه یا گفته رومی میگه پارسا که وپرتایی چرت عزیزاین

 یاد ازبه!  باشه بلد حرفها ازاین که فکرشوکنه حتی کسی بود میزد،محال حرف وسنجیده سنگین دیگران انقدرپیش

 به همونطورلبخند!  نیاد طرفش کسی وقت یه که نخوردم تکون ازپیشش مدت تمام.گرفت خندم پویا عروسی آوردن

  خندي؟ می چی به:  وگفت زد ضربه م بینی نوك به آروم انگشت با دفعه یه که بودم خیره مسیررفتنش هنوزبه لب

  . نبود چیزمهمی:  گفتم ؛ روبروم صندلی روي نشست

  !؟ خندیدي می خودي بی یعنی:پارسا

 نمی توخوابم!  چی واالن داشتم حالی چه آقاجون خونۀ توي موقع دیروزاین کردم فکرمی داشتم!  نه که خودیم بی -

  .خانم عجولی که ازبس:پارسا!  خریدعروسی بیام باهات فرداش قراره که دیدم
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  . روزدیگه یه براي خریدوبذاریم بقیۀ بهتره.شدم خسته من پارسا:  وگفتم توهم رفت م قیافه

  . درمیاد ازتنت وخستگی گیري می انرژي بخوري غذاتوکه:  پارسا

  ! میدي نشون حساسیت توخیلی. خرم می گیره می چشمم روکه چیزي زود خرید میرم تنهایی من باورکن -

 همدیگه با تازه.  بذارم وقت همسرم براي خواد می دلم من عزیزم:وگفت دستهاش توي میزگرفت دستهاموازروي

  .گذرونیم می خوش وهم زنیم می حرف هم ، کنیم وگذارمی گشت هم هستیم،

 شدیم خارج که ازرستوران.  خوردم اشتها ناهارموبا. غذامونوآورد وگارسون دادم وسرموتکون کردم نگاش قدرشناسی با

  ؟ عروس لباس سراغ بریم موافقی: گفت پارسا

  .دارم قبول کارشوخیلی.  خانم سوسن مزون عروسمومیدم لباس!  نه: وگفتم فکرکردم کمی

  .بده تحویل ماه کمترازیک تا تونه می:  پارسا

  ! داره دوست منوخیلی. باشه راحت خیالت آره -

  ! ؟ بیشترازمن یعنی: وگفت زد خوشگلی لبخند

  ...فشردم بازوش وصورتموبه کردم حلقه دستمودوربازوش

 ***  

 سرعمل ایسته می سرپا ساعت 12 وقتی ، طبیعیه لبته! انگار انگارنه که پارسا.برگشتیم منزل به خستگی با شب باالخره

 نایلکسها. بودن اونجا وساغرم وپویا اینا خاله.خونه داخل بردیم برداشتیم وسایلهاروازماشین. نباشه خیالش عین بایدم

 وگفت خریدها سمت رفت درسا.مبل روي ولوشدم واحوالپرسی ازسالم وبعد کناردرورودي وگذاشتم خرید وساکهاي

  ؟ خریدید چی ببینم

 ازدستش کنه بازش خواست وتا بهش خودمورسوندم سریع.زیرهاروبرداشت لباس ساك دستشودرازکرد مستقیم بعد

 اینطوري چرا..!! وا:  بازگفت دهان با درسا.نشد متوجه وکسی بودن پارسا با وبش خوش مشغول بقیه آوردم شانس.قاپیدم

  !؟ خنگول کردي

  !؟ زیرام لباس ساك روي گذاشتی چیزدست همه این بین توأم:  گفتم آروم

 کشیدي می یکی ویکی کردي ساکوبازمی درِ تصورکن درسا واي:  گفت خنده با روشنید قضیه ووقتی اومد ساغرکنارما

  ؟ بیرون
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 کشید روازدستم ساك درسا شدیم که اتاق وارد.اومدن دنبالم به وساغرم درسا.کردم حرکت ها پله سمت به خنده با

 نیاري کم ؟ خبرته چه:وگفت دراومد ازحدقه چشمهاش زیروخواب لباس همه اون دیدن با. لباسهارودرآورد یکی ویکی

  !؟ وقت یه

  ! بگو چرونت چشم داداش اون بروبه:  وگفتم کردم نازك چشمی پشت ، کشیدم می موهام انگشهاموالبالي درحالیکه

  ! ذوق خوش بگی بهتره ؟ چرون چشم چرا:  گفت نیشخند با درسا

  ! فهمیدیم ذوقم خوش ومعنی نمردیم -

  ! وسنگینی نجیبی این پسربه! ؟ کنه چرونی چشم پارسا دیدي کی گمشوتو:  درسا

  ! گیري می حرفتوپس ؛ بگم روبهت میزنه بهم ازحرفاییکه جمله یه فقط اگه -

  !؟ میگه بهت چیا من جون:  وگفت رسوند خیزخودشوبهم یه با

  !سقف زیریه برم باهاش ترسم می"اصال که میزنه تربیتی بی انقدرحرفهاي -

  . معلومه خریدي که لباسی ازاینهمه:  وگفت انداخت نگاهی لباسها ساغربه... تخت روي خودموانداختم

  ! کنم می تجسم تنت توي لباسارو این من بپوشی که توهرلباسی میگه من به: گفتم کالفگی با

 پارسا.  میگه راست: بازگفت نیش با درسا من جاي به.حرفوزد این پارسا "واقعا: ساغرگفت.  زیرخنده هردوزدن دفعه یه

  ! کنه می اذیت روخیلی پروا

 دلم که میزنه بهم حرفایی یه ها موقع یه!  بدترنیست که نباش؛ازپویا نگران:  گفت شده ناله شبیه م قیافه دید ساغرکه

  .دارم دوستش بیشترازقبل گذره می هرروزیکه ولی!  منوببلعه بازکنه دهن زمین خواد می

 میگم بهش من فقط ، نمیزنه حرفها ازاین من به "اصال.ست پاستوریزه خیلی فرزاد ولی:  حرفشوگفت وسط پرید درسا

!!!  

 یه پارسا که توایناروبپوشی:  وگفت کرد نگاه رنگموبرداشت سرخابی ست یه درسا.زیرخنده زدیم صورتش ازحرفشوحالت

  ! کنه می چپت لقمۀ

  . خبره چه ببینیم پایین پاشوبریم ساغرگفتم به.فرارگذاشت به پا که کردم خیزدنبالش یه با

  بذاري؟ خواي می توچی بچه اسم پویا راستی:  گفت درسا.  بود داغ پویا بچۀ بحث شدیم که نشیمن وارد

  ! تیمور پسرموبذارم اسم خوام می: وگفت کرد صاف اي سینه پویا



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۶ 

  ؟ اسمیه چه دیگه این..!!!  وا:  گفت درسا

  ! بذارم داداشم اسموروي این داشتم خیال"قبال تازه. قشنگه ام خیلی چشه: وگفت کرد نگاه درسا به تصنعی اخم با پویا

 پویا:  گفتم کنه پیدا کنجکاوي فرصت کسی ازاینکه قبل!  خیطه اوضاع دیدم...شدن خیره پویا تیزبه گوشاي با همه

  تیموربذاري؟ خواي می نگفتی که جدي

 منم بازکرده زبون وتازه شده یکسالش "مثال فکرشوبکن.ابهتیه با اسم خیلی.گفتم جدي هم خیلی"اتفاقا چرا:  پویا

 وادامه»  کرد صداشوکلفت بعد«  ومیگم باال ندازمش می.کنه صدا"دد"وپدرمنو بابا جاي به میدم یاد بهش

  .ببینم بده ماچ یه بیا بره قربونت دد تیمورموري!  دد بپربغل وريتیمــ:داد

  دخترشد؟ شاید پسرباشه؟ معلوم ازکجا حاال:  گفت خنده همون با خاله.رفتیم می ریسه ازخنده داشتیم

 پارسا میدم اومد دنیا به وقتی تازه!  داره ساغرویارترشی آخه.دونم می من پسره جون خاله نه:گفت خاله روبه پویا

  ! بِبره بوبولشو بیمارستان توهمون

  .نیست ختنه کارمن شرمنده داداش: گفت خنده با پارسا

  ! گاه ختنه ببرم باید فهمیدم آهان کارکیه؟ پس ، شه نمی اینطوریکه: پویا

 تیردونشون یه با.کنن ش ختنه بیمارستان توي همونجا میدیم پسرشد بچه اگه.گذشته ازشوخی حاال:  پدرگفت دفعه یه

  ! کردیم ختنه ازتولد روزبعد هرجفتشونویک. وپارسا پویا مثل.زدیم

 اي شده کنترل خندة با پویا...انداخت وسرشوپایین شد رنگ به رنگ حسابی پدرپارسا ازدهان حرف این شدن خارج با

  !پدرخودتونوعموچی؟:  گفت

   ؟ وعموچی خودم چی یعنی: گفت تعجب پدربا

  !؟ کردید ختنه وعموکی خودتون:  گفت پررویی با پویا

  !زنی؟ می منوعموت حرفودرمورد این کشی نمی پسرتوخجالت:  گفت عصبانیت پدربا

  !؟ زدم بدي حرف مگه:  پویا

  !؟ کشه نمی اونجا به عقلت یعنی.معلومه: پدر

 کی شما میگم میشید ناراحت چرا کارخوبیه، اگه! ؟ کردید ماروختنه شما ،چرا کاربدیه کردن ختنه فهمم؛اگه نمی من:پویا

 من میشید ناراحت شما چرا خوبیه حرف اگه! کردید؟ ختنه منوپارساروکی گید می شما ؛چرا بده حرفش اگه!کردید؟ ختنه

  .... رو وپارسا من چرا کاربدیه کردن ختنه اگه "کال! کردید؟ ختنه وعموکی شما پرسم می
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 ازخنده داشتیم که ماها.شد ساکت پویا که گفت چیزي ودرگوشش پویا پاي به زد آروم پاش با بود نشسته پویا کنار پارسا

  . رفتیم می ریسه

 لب شدت به. بود نتیجه بی م ازخنده جلوگیري براي تالشم تمام وبدبختانه کرد نگاه من به زیرچشمی پارسا

  . نداشتن ازمن کمی دست هم ساغرودرسا.  شد وموشکافانه دقیق نگاهش. نداشت فایده ولی گرفتم پایینموگازمی

.  افتادیم عقب ازبقیه کرد قدمهاشوکوتاه "عمدا.داشتم برمی قدم درکنارپارسا.برخاستن ازجا رفتن براي مهمونها باالخره

   ازدیدن دوباره.کرد نگام چپ چپ برگشت

  !خندي؟ می داري چی به االن: وگفت ایستاد سینه به دست.  زیرخنده زدم ش قیافه

  . خوردي می حرص وقتی بود شده نمک با خیلی ت قیافه!  نیست خودم دست باورکن -

  ؟ بود شده نمک با من قیافۀ پس...صحیح:  پارسا

  . خوام می معذرت عزیزم-

  .فشارمیاد بهت اینطوري ، بزن حرف راحت بعد کن هاتوتموم خنده اول:پارسا

 کشیدم می عمیق نفس یواشکی. شد می ترسناك داشت دیگه پارسا قیافۀ.شد نمی قطع خندهه.بود بدبختی چه خدایا

 پنجۀ وبا بود پایین سرم ، بودم کرده قفل هم به دستهامو.بود زده زل من به سینه به همونطوردست.بود فایده بی ولی

 ازکمی بعد.میومد کردنشون وبش خوش وصداي بودن کوچه توي بقیه...کردم می حیاطوجابجا کف هاي سنگریزه پاهام

  !؟ کنی خودتوکنترل تونی نمی که داره انقدرخنده من شدن ختنه یعنی ببینم: گفت سکوت

  ! گیره می م خنده پوشیدي می تودامن ازتصوراینکه من!  نیست این موضوع نه: گفتم سرخ صورت با

 می ختنه دکترها تازه اونم بچگی توي پسرهارو دونستی می عزیزم: گفت خبیثی لبخند وبا صورتمو جلوي سرشوآورد

 زیرچونه شوگذاشت سبابه انگشت بعد.  شن می ختنه عروسی شب شوهرهاشون باالترتوسط سن توي دخترها ولی کنن

 هم لذت ولی.میشم ناراحت "واقعا هات بخاطرگریه من البته که بخند تونی می تا خوشگله خانم: گفت بم صداي با مو

 تمام ؛ شدم خیره خمارش چشمهاي به.زد لبام روي سریع بوسۀ یه بعد...میدم ترجیح دنیا توي هرچیزي توروبه آغوشیه

 می لذت من با ازبودن اینکه دانستن بلکه نشدم ناراحت تنها نه زد که ازحرفی!  عجیبه خیلی ، بود شده داغ تنم

  . کرد خوشحالم براشه دنیا لذت بزرگترین.بره

  ! شوهرمیا خندم،ناسالمتی نمی که غریبه به خب:گفتم کردم موآویزون ولوچه لب
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 این تونی می تا:  کرد زمزمه ودرگوشم بغلش توي کشید زدن هم به چشم تویه..  اونطرف روموکردم بعدش

 ، کشیدم انقدرمحرومیت مردم.عروسک کنم می چپت لقمۀ یه. میشه شروع داره معکوس شمارش که شبهاروبخواب

  ! آخه کردم زندگی ها مرتاض ومثل دادم خودموعذاب

 سرموبردم.لبهاشوبوسیدم روي وآروم دورگردنش دستهاموانداختم.بود صورتم هنوزنزدیک صورتش.کردم نگاه صورتش به

 شیرین:  وگفت گوشم به لبهاشوچسبوند.کرد می نگام نظیرش وبی خوشگل لبخند با. زدم زل چشمهاش دوباره عقب

 شبت. شدي خسته امروزخیلی ، بخواب برودیگه:وگفت پیشونیموبوسید بعد...کردم دریافت ازت که بود اي بوسه ترین

  .بخیرعزیزم

  ... باش خودت بخیر،مواظب توهم شب:گفتم

  ... دارم چقدردوستش خدایا.کردم رفتنشوتماشا ایستادم

***  

 ودنباله پفی دامن با دکلته ویقۀ تنگ تنه باال.دادم عروسموسفارش ولباس رفتم خانم سوسن مزون به روزبعد سه

  پوشید؟ می عروس بارلباس چند آدم مگه.داشتم دوست روخیلی وشکن پرچین عروس لباس.دار

  ...باشه داشته تازگی داشتم ودوست بره ازبین ش جلوه خواستم نمی.نگفتم مدلشوبهش کرد هرکاري پارسا

 موقع اون...بود دراومده کفرش حسابی!  رفتم درمی ازدستش جورایی یه درواقع.بشم تنها باهاش بود نیومده پیش دیگه

 بود حتمی ازدواجمون دیگه که حاال به برسه چه ، نداشتم جانی امنیت بود نشده زده وهنوزحرفی نبود بینمون هیچی که

. دونست وبیشترمی قدرعافیت اینطوري نبود؛ خودم دست ولی ؛ گرفتم می وجدان عذاب خودم ازبدجنسی وقتایی یه! 

 می نیشگون حرص جاهاییموبا یه آروم کردم می ش وبدرقه رفت می ازخونمون وقتی.بود حرفها پرروترازاین "کال

 شب یه باالخره.  بچرخم پرش دم نبود الزم دیگه ولی بودم گرفته غشه دل براش.  خندیدم می موذیانه ومنم گرفت

 شب نکنی تعارف "اصال:  وگفت کرد مکث صورتم توي برگشت خونه بره خواست می بودیم حیاط توي.  نیاورد طاقت

  !؟ بمونما

  ! خالیه پویا اتاق.بمون داري دوست عزیزم: گفتم ملیحی لبخند با

 ازپل خرِت:  گفت اخم با بود دارشده خنده خیلی ش قیافه!  بود کرده هنگ دیگه!  شد می دیوونه دیگه داشت فکرکنم

 خونۀ فرارکنی چیزدیگه خاطریه به ایندفعه کنم می کاري یه!  رسه می منم نوبت!  بتازون تونی می تا!  دیگه گذشته

  ! آقاجون

  . باال بریم بیا ، کردم شوخی: گفتم مردم می براش داشتم

  !! میاد خوابم ام خسته ، خونه میرم نه:  وگفت کرد حرکت درحیاط طرف به
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 طرفم سرشوبرگردوند آن یه.  کردم می نگاش داشتم عصبانیت با. کنه رویخ منوسنگ خواست می فقط. شعور بی

 به خورد فرارکنه بخواد تا ؛ کردم پرت مودرآوردم دمپایی لنگۀ ، شدم منفجرمی داشتم راستی راست.  خندید خبیثانه

  . نمیاد خوشم داره بزن دست که اززنی نگفتم من مگه:  گفت خنده وبا جاشومالوند دستش با.  باسنش

  ! ؟ چی یعنی بزن دست کنم حالیت تا وایسا داري جرأت زدم داد

 بود محال دیدش می وضع این با بیمارستان هاي ازبچه کسی اگه...  داشتنی دوست دیوونۀ. فرارکرد سرعت به

 سؤال ازش ویا کردن می ش دوره... وپرستاروبهیارو رزیدنت نفردکترو بیست ذاشت می پا که هربخشی توي.باورکنه

 خیلی پرسنل بقیۀ با.  کرد می ودلجویی میزد لبخند بیمارهاش به فقط.  دادن می پاسخ هاش پرسش به یا کردن می

  . کرد می برخورد وجدي خشک

***  

 شوخودم تیکه چند فقط) جهیزیه(جاهازم براي.نبودم بند پا روي ازخستگی.گذشتن می هم ازپی سرعت به روزها

 اي خونه حتی..بودم الغرشده کم یه.بود ریخته هم به اوضاعم حسابی.واگذارکردم مادروساغر شوبه وبقیه حضورداشتم

 وشبم بودیم وخرید کارها دنبال پارسا مادریا با یا گشتم برمی ازبیمارستان که شبها.ببینم ونرفتم بود خریده پارسا که

  .داده خرج به انقدرعجله چرا که زدم غرمی پارسا به ش همه.شدم می بیهوش

 همه خالصه.  بود من عهدة به وتعلیمشون بخش توي بودن اومده کارآموزپرستاري دانشجوي دوتا بیمارستان توي

 جراحی یه بیمارستان توي پارسا.  دیدم بردم جاهازمو روزیکه تازه مو خونه.دربیام ازپا تا بود داده هم دست به چیزدست

 جاي.بود دراومده گریشون ها بیچاره ؛ کارکشیدم نامزددرسا وفرزاد وفربد انقدرازپویا.بیاد ونتونست تومارکمرداشت

  ! کردم بارعوض مبالروده

  ! شدن بیهوش ظهرش فردا تا ها بیچاره شد تموم خونه چیدن ازاینکه بعد

 دیوارش تیکه یه.نبود معلوم ازورودي که اوپن وآشپزخونۀ ال سالن.وجور وجمع خوشگل دوخوابۀ آپارتمان یه

  . زدم گل استیکرشبیه

 که خوابش اتاق.آشپزخونه جلوي ومیزناهارخوري گذاشتم زیرپنجره کنج راحتی مبل دست یه سالن انتهاي

 وقشنگی دنج خونۀ درکل.ونرم وگرم پهن خوشخواب با خواب تخت یه.طوسی اي قهوه کرم ست.محشربود

  .آویختم کمد دیگۀ سمت روهم پارسا ولباسهاي گذاشتم کمد توي وکاورکشیده اتوکرده لباسهامو.شد

 می تاب بی بیشترازدوریش و داد می دست بهم شیرینی خیلی حس میشه وپارسا من ومیعادگاه آشیانه اینجا ازفکراینکه

  ... بکشم نفس سقف زیریه باهاش زودتر هرچه خواست می دلم شدم
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 ازخدا منم.  باشم سرحال عروسی تا کنم استراحت که کرد وتأکید خونه زورفرستاد منوبه پارسا ازعروسی یکروزقبل

  . کردم رسیدگی افتادم عقب کاراي به دورازچشمش خواسته

 رزرووقت براي اونروزکه.بود سنج نکته خیلی.  آرایشگرساغربرم پیش قراربود.  آوردن ازمزون پیش عروسمودوروز لباس

 عروس من قراره: گفتم خنده وبا کردم تعجب حسابی..پرسید ازم پارسا وهیکل قد درمورد پیشش ساغررفتم با آرایشگاه

  . پرسشمومیگم دلیل منم منوبده جواب شما:  وگفت زد قشنگی لبخند!  بشما

  . بلندتره ازمن سروگردن یک:  گفتم

  .بلندي قد خودتم ماشاهللا چون باشه قد بلند حسابی باید پس:  گفت شگفتی با

  .  ست ورزیده وهیکلشم بلنده خیلی قدش درسته:  ساغرگفت من بجاي

  !؟ کنجکاوشدم خیلی ؟ سؤالتونوبگید دلیل میشه حاال:  ساغرگفتم حرف درتعقیب من

 قدن کوتاه که دامادایی "معموال.مانوربدم موهات مدل روي خواستم هرجورکه تونم می اینطوري:  گفت لبخند همون با

  ! نزنه باال ازداماد قدش که کنم درست جوري یه عروسو موي مدل باید

  ؟ دارن شما با نسبتی چه جون پروا ساغرجان: ساغرگفت به که زیرخنده زدیم هرسه

 لبخند بهش...مونه می خواهرخودم مثل دراصل ولی خواهرهمسرم:  وگفت انداخت من به مهربونی ساغرنگاه

  .بود نیاورده پیش اي دلخوري کوچکترین لحظه این وتا بود خواهردرکنارم مثل م"واقعا.زدم

  . وجذابه زیبا همسرت مثل.  چقدرآشنائه میگم:  وگفت کرد نگاه صورتم به دقت با خانم زیبا

  .بینه اینطورمی زیباتون چشمهاي.ندید خجالتم:  گفتم

 باهاش موهامو ازاستحمام بعد عروسی صبح:  گفت داد بهم محلول ویه کرد وارسی وحسابی موهاموبازکردم خالصه

  . باشم آرایشگاه توي هفت ساعت ورأس ماساژبدم

 بیا پروا:  گفت. بود گذاشته ماهگی سه به پا تازه.  اومد اتاقم به غذا سینی یه ساغربا عروسی روزقبل غروب

  .باشی داشته بذارانرژي میشی خسته حسابی فردا.بخواب غذاتوبخوربگیر

  . بره نمی خوابم من که ازحاال:  وگفتم انداختم بهش قدرشناسی ونگاه سرغذا نشستم

  . گیره می خوابت کنی تلقین خودت به اگه چرا: ساغر

  . خوابم می فردا آخه؟ کاریه چه -

  ! خواب بی خواب فردا عزیزم: ساغر



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢١ 

  !؟ چرا وا -

  ! ها عروسیته شبِ فردا.  رفته یادت اینکه مثل: ساغر

 به کردم شروع! چی؟ اذیتامودربیاره تالفی بخواد پارسا اگه حاال ؟ نبود یادم چرا خدا واي.  شد خشک دهانم توي قاشق

  !همینطوره آره.  کنه نمی ومجبورم نداره کاري من با پارسا نه:  وگفتم خودم دادن دلداري

  ! بکشی نفس فردا ذاره نمی دیدم من که پارسایی اون عزیزم:  وگفت کرد نگام لبخند ساغربا

  !زنی؟ می دامن آتیش این به توئم ، دارم استرس کم خودم ، نکن دلموخالی ساغرتوي واي:  گفتم ترس با

 ؟ نداري رودوست پارسا مگه ، نگیري سخت کن سعی چی؟ که باالخره:  گفت دستشووخواهرانه توي گرفت دستموآروم

  .کنه نمی اذیتت باش مطمئن داره دوستت اونم.بیاي راه باهاش جوره همه باید خب

 بارباهاش جند کاش اي.  جلوترنرفته قدم ویک منوبوسیده فقط حاال تا ساغرپارسا:  گفتم نگرانی با.بود زده یخ دستهام

  !!! دررفتما ازدستش کردم کاري عجب ، بود بازشده بهش کم یه روم حداقل شدم می تنها

  ! میشه عادي بعدش سخته کم یه اولش فقط.  فکرنکن بهش زیادم.  میشه غذاتوبخورسرد: ساغر

  !؟ چی من ولی بودي پویا پیش زیاد شبها"توقبال -

  ! دیگه کردم شروع جا ازیه منم باالخره: ساغر

  ! ندادم مجال من یعنی.  نکرد اقدامی هیچ پارسا این.  بحالت خوش -

  ! بریزه وخجالتت بازبشه کم یه روت که بوده این براي نداخته می بهت پارسا که هایی تیکه اون عزیزم:ساغر

  ! میرسه منم نوبت گفت می ش همه کردم انقدراذیتش وقت چند خراین منِ!  میگی راست واي:  نالیدم

  .  برسه دادت به خدا پس:  وگفت زیرخنده ساغرزد

  ؟ شد شروع چطوري ت رابطه پویا باربا اولین ،،، ساغرجونم:  گفتم وملتمسانه ساغروگرفتم دست

  ؟ آخه بگم چی:  وگفت کرد نگام سرخ هاي گونه با

  ؟ بگودیگه ساغی کنم می خواهش -

 می فاصله وازش نمیرم طرفش دید وقتی ؟ که دونی رومی پویا اخالق!  رفت پیش سریع خیلی:  وگفت فکرکرد کم یه

  . . .  دیگه ودیگه کردم غش بغلش توي که داد انقدرقلقلکم گیرم

  ! کردما غلطی عجب خدایا.  نیست هیچکس مثل پارسا.  میگی راست:  گفتم
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 که اینقدرهام:  گفت شد می خارج ازاتاق داشت آخرکه لحظۀ.  پایین بره که برخاست وازجا روبرداشت ساغرسینی

  ! هست بخشم لذت جورایی یه ، نیست بد کنی فکرمی

  ... گرفت مون هردوخنده که زد چشمکی بعد

 روشن آشپزخونه چراغ ، رفتم پایین ها ازپله وآهسته برخاستم ازجا. نبرد خوابم کردم هرکاري.  روبیداربودم شب تمام

 انداختم دستهاموازپشت.  نترسه یکدفعه که کردم اي سرفه تک.  فکربود وتوي صندلی روي مادرنشسته شدم وارد. بود

 داشته جون فردا باشی خواب باید االن ؟ بیداري دخترتوچرا: گفت کنان واعتراض دستهاموگرفت.بوسیدمش دورگردنش

  . باشی

  بیدارید؟ چرا خودتون شما:وگفتم مادرنشستکم روبروي صندلی روي

  !؟ من توجون پارساروبندازي خواي می چیکارداري؟ من توبه: مادر

  ! بره نمی خوابم کنم می هرکاري آخه.  بیدارموندم گم نمی بهش نترسید: گفتم

 می دلم بري خونه ازاین خواي می میافته یادم:  گفت و فشارداد مهربونش دستهاي دستهاموتوي مادرپرشد، چشمهاي

  . ترکه

  ! زنما می هم روبه عروسی"اصال شید می ناراحت انقدر بدونم اگه: گفتم زورکی لبخند وبا بغضموفرودادم سختی به

  ! میري وضعف غش براش دونم می منکه بروبدجنس: مادر

 غصه شما بدونم اگه... "!!! خودت جون آره گفتم تودلم"! نیست که شما اندازة به باشم داشته دوستش که هرچقدرم -

  ! میدم انصراف خورید می

 پسرشیرین این ازبس.دارم دوستش پویا اندازة به دونیکه می. منه پسرعزیز پارسا! زبونتوگازبگیر دختر؟ میگی چی:مادر

  . دونه قدرمحبتتومی باش ومطمئن کن محبت بهش ، وماهه

 شما عاشقانه پدرهنوزم زندگی ازسالها بعد.  پدربشم براي شما مثل زن یه پارسا براي خواد می دلم من,,, مامان -

  . باشه داشته عالقه من انقدربه هم پارسا کاش. داره رودوست

 می شیفتگی ونگاهاش ازحالتها.  داره دوستت هم پارسا عزیزم:  وگفت مادروپوشوند زیباي صورت مهربونی لبخند

  . نده وآزارش کن درکش همیشه.باره

  !؟ کردم اذیتش کی من ولی:  گفتم معترض

  !کردي؟ فرارمی ازدستش فهمم نمی فکرکردي:  گفت داري معنی لبخند مادربا
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  فهمیدي؟ ازکجا شما,,,,مامان واي -

 این پسربه میومد چطوردلت:  داد وادامه زیرخنده زد بعد...دردشه چه فهمید می دید می روهرکی پارسا قیافۀ دختر،: مادر

  !؟ کنی رواذیت گلی دسته

  ... دادم می نشون بهش خوش روي ذره یه کافیه!  پرروئه خیلی مامان آخه:  وگفتم گرفت م خنده

 مثل یکی اونم.باشه دراختیارشوهرش که اینه زن وظایف ازبزرگترین یکی عزیزم:  وگفت انداخت بهم دقیقی مادرنگاه

  .  اونی بالین هم شب ازفردا تودیگه.  بیفته بینتون نذارفاصله.  چشمه انقدرتوي شوهرتوکه

  .  کنم می روسفیدتون ، باشه راحت خیالتون:  وگفتم دادم سرموتکون

  ... سپردمت کسی خوب دست.  شده توراحت اربابت کنم،خیالم خداروشکرمی.  بخوابی باید دیگه شوعزیزم بلند: مادر

***  

 سرحالم حسابی سرد آب وکمپرس وخودموشستم رفتم حمام سمت وبه موبرداشتم حوله.  بود صبح ونیم پنج ساعت

 طبقۀ وبه پوشیدم وشلوارجین شرت تی یه.  زدم موهام به بود داده خانم زیبا که ومحلولی کردم موهاموخشک. کرد

 دیدن با.  شدم آشپزخونه وارد دادم موهاموماساژمی همونطورکه.آرایشگاه بودم ودیروزفرستاده عروس لباس.رفتم پایین

:  گفت حالت همون وبا خورد می صبحونه داشت دولپی.کردم می نگاش بودم ایستاده مونگوال عین. خوردم جا پارسا

  ! سالم علیک

  !؟ خبرته چه!  وقت یه نشی خفه:  وگفتم کردم نازك براش چشمی پشت

  ! انگار ،انگارنه نیست خیالت عین توکه!  باشه فکرم به مادرزنم اینکه مگه:  وگفت شوفروداد لقمه

  !کنم؟ چیکارت باید من ، فکرخودتی به ش همه توهم -

 صبحونه که صبح دیروز درواقع.بودم بدحال مریض سردوتا وباالي بیمارستان صبح تا دیشب من دونی می توهیچ: پارسا

  ! ازگرسنگی شدم هالك االن تا خوردم

  .دونستم نمی باورکن ، برات بمیرم,,,  یآخـــ:  وگفتم شدم شرمنده حسابی خودم ازبدذاتی

  ! بگیر لقمه برام مافات جبران براي حاال.دیوونه نکنه خدا: پارسا

  ! طلب فرصت مردك. گرفت می م خنده ازکاراش

  ! بگیري نانازبخورجون بیا:  وگفتم گذاشتم روش دیگه دونه ویه مالیدم عسل روش برداشتم تست نون یه

  ...ــوبعدش بشه تموم ساعتم چند این میشه کی:  گفت کارهاموزیرنظرداشت همونطورکه
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 خستگی بخوابی بگیري بعدش:  گفتم نادونی به خودموزدم ، گرفتم می لقمه وبراش بودم ایستاده کنارش همونطورکه

 من عزیزدلم:  خمارگفت چشمهاي وبا بازوموگرفت که اونطرف برم ازکنارش خواستم می! ...  دربیاد ت دوروزازتن این

  .توهم بدجورمیره کالمون که نزن خوابم حرف ، توپم توپ امشب

  !  بدجنس ، جلبی خیلی -

  ! کردم کمین بدجوربرات چون بدي دلداري خودت به بهتره. هست که همینه:  وگفت خندید

 محبی آقاي قول به ، کردم شوخی:  گفت زود چون وحشتموفهمید ازچشمام اینکه مثل.  بیافتم پس بود مونده کم

  !!! نیست ترسناك کنی فکرمی که انقدرهام ، خوبه جنسش باورکن

  ...  ـاپارســ:  نالیدم زیرلب.  افتادم پس "رسما دیگه

  !؟ نداري دوستم کنم فکرمی کنی می اینطوري من با تووقتی پروا:  وگفت شد عصبی کمی

  .کنی کمتراذیتم اینکه شرط به ؛ دارم دوستت که معلومه:  وگفتم کردم نگاش شیفتگی با

  ! کنم هدیه روبهت خوبی شب میدم قول ولی کنم نمی اذیتت دیگه باشه:  وگفت خندید

  ! نمیومد پایین ازموضعش هرشرایطی تحت شرف بی

  ...  من که وبعدشم کنه پوستتومی آرایشگره بخورکه بیا.  فکرکن کم:  وگفت دستم داد لقمه یه

 اختیارخودتونو شب تا که بخورید صبحونه حسابی ها بچه:  وگفت اومد بود شده آشپزخونه وارد تازه مادرکه صداي

  . نداریدا

  ! منه اختیاردست"کال!  نه که پروا البته.اختیارداریم که کارشبه اصل.جون خاله نداره عیبی:  مادرگفت روبه پارسا

 ازدستت وگرنه کنیا نمی منواذیت بچۀ پدرسوخته:  وگفت مادرخندید که کردم می تعجب بیشترازاین لبوشد، مثل رنگم

  . گیرمش می

 اگه. بخوره تکون ازپیشم پروا بذارم محاله منوبکشینم اگه: گفت بود دوخته من به که بدجنس نگاه همون با پارسا

  !؟ کرده منواذیت وقته چند چقدراین خانم این بدونین

  ؟ کنی تالفی اینطوري باید کرده اذیتت حاال: مادر

  . بگذره خوش بهش کنم کارمی یه باشه راحت خیالتون نه:  پارسا

 گفتم زیرلب بعد. پاشومنوببرآرایشگاه! ؟ خوري چقدرمی بسه:  گفتم گرفتم وازدستش تست نون ، ایستادم کنارش رفتم

  !!! حیا بی
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  ... باشه حواست ، کنیا می منوجري بدترداري کارا این توبا پروا:  گفت خنده وبا برخاست صندلی ازروي

  .  کیه دیگه این خدایا وفا

  ! کردید اینولوسش ازبس مقصرید شما:مادرگفتم روبه

  ؟ آرایشگاه بري خواي نمی بدوحاضرشومگه ، ماشینم توي من:  وگفت بزنه مادرحرفی نداد اجازه پارسا

  !  دهنش توي وگذاشت رفت کش تستوازدستم خیزنون یه با بشه خارج ازآشپزخونه ازاینکه قبل

 خواستم می.پایین اومدم.  کردم سرم وشالمم تنم مانتوکشیدم ویه باال رفتم ها ازپله وسریع رفتم بهش اي غره چشم

 اومد. کنه می نگام داره دست به سرشوقرآن روي انداخته شال یه دیدم عقب برگشتم.کرد مادرصدام که بشم ازدرخارج

 برات مامان:  گفتم بغض وبا صورتشوبوسیدم.  نداشت تعریفی خودمم بود؛حال پرازاشک چشمهاش. ایستاد جلو

  . کردم؛منوببخش اذیتت خیلی درعوض ومن زحمتموکشیدي خیلی نبودم، دخترخوبی

 صاحب به:  وگفت باال وگرفت قرآن بعد...بشی بخت سفید الهی. هستی تودخترعزیزمن: وگفت سرم روي کشید دست

  .عروسکم سالمت بروبه. سپارمت می قرآن این

 که لحظه وآخرین خوند می دعا زیرلب خیس چشمهاي مادربا...وبارآخربوسیدمش برگشتم دوباره شدم رد اززیرقرآن

 روي...مادروببرتش دنبال ازظهربیاد بعد وقراربود بود آقاجون ویالي پدرازدیشب...کرد فوت سرم پشت شدم ازدرخارج

 چیه براي گریه: گفت شدم سبک که کمی ویه کرد می نگام زیرچشمی پارسا...افتاد راه اشکم نشستم که ماشین صندلی

 خودت مجازي نبودم من اگرم برمت می خودم که بودم اگه,  ت خوانواده برودیدن خواست دلت که هرموقع خانمی؟

  ! اختیارمنی تحت که غیرازشبها هرموقع البته:  کرد اضافه خنده با بعد ، بري

  . روبازوش زدم مشت با محکم شودیدم خنده شدم،وقتی خیره بازبهش دهان با...اومد بند ام گریه

 خودش حاال تا میاره، حالتوجا حسابی خوردم کتک چقدرازدستت حاال تا بفهمه مامانم اگه:  وگفت باال ابروشوداد تاي یه

  ! نگفته نازکتربهم ازگل

 که دادي نشون خوب دیگران انقدرخودتوپیش!  جونوریه چه پسرش دونه نمی مامانت اینکه براي آخه:  گفتم حرص با

  !  دي نمی ازدست من کردن اذیت وبراي فرصت کوچکترین اونوقت خورن می قسم اسمت روي همه

  !؟ بگم کی به حرفارونزنم تواین به عزیزم:  گفت لبخند با

  !  نیستا بد بکشی خجالت ذره یه:  گفتم لحن همون با بود رفته ازیادم کل به ناراحتیم

  ! نمیاد کشم کنم می هرکاري ولی بکشما دارم دوست: داد جواب درارش حرص هاي خنده اون با
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  . گرفتم خون خفه همیشه مثل.  نمیاره کم پررواززبون بچه

 فقط رفتم باال طبقۀ به. رفت بعد شدم سالن وارد من تا انقدرصبرکرد پارسا. آرایشگاه رسیدیم که بود گشته 7از ساعت

  کجان؟ خانم زیبا پس:  گفتم جواب ازشنیدن بعد کردم سالم بهش.بود اونجا گیتی اسم به خانم زیبا ازشاگرداي یکی

  . میان دیگه یکساعت تا:  گیتی

  !؟ بیام انقدرزود گفتن من به چی براي پس -

  .اومدن بدم تونوانجام ناخن کارهاي من تا:  وگفت کرد اشاره دراتاقی سمت به

 وقتی.دیدم مجهزروبروم سالن یه ، باشه کوچیکی اتاق باید کردم فکرمی که تصورم وبرخالف کردم درحرکت سمت به

  . عروسه مخصوص سالن اینجا:  گفت تعجبمودید

  ؟ نیومده کسی زوده صبح چون ؟ نیست کسی چرا -

 وتا داره می نگه دستیاردرکنارش عنوان ازشاگردهاروبه یکی هردفعه داره عروس روزهاییکه خانم زیبا.  عزیزم نه:  گیتی

 با کرد وشروع نشوند صندلی منوروي بعدش...پذیره رونمی اي دیگه مشتریه وهیچ کنه می اطرافشوخلوت تونه می

 متعجب ازدیدنش...شد وارد خانم زیبا باالخره...کشیدم بارخمیازه چند.گرفت می چرتم داشت تازه.زدن سروکله هام ناخن

 برویی وتودل ملیح صورت.آرایشی کوچکترین بدون بود روگرفته ونرمال قشنگ وخیلی بود سرش چادرومقنعه. شدم

 ما خوشگل عروس خب:  وگفت داد پاسخ گرمی روبه سالمم.بود احترامی قابل بسیارخانم.میومد خوشم ازش. داشت

  ؟ نه یا خوابیدي خوب ببینم ؟ چطوره

  .  نذاشتم هم روي چشم دیشب "اصال ؛ جون زیبا نه:  گفتم لبخند با

  .بخوابی تونی می بدم کارموانجام من تا نداره عیبی.رودارن وضعیت همین دخترا همۀ: گفت چادرش کردن تا درحال

 گفتم.گذاشت ماسک یه صورتم روي اول. بیاره براش خواست ازگیتی بود نیازش مورد روکه وسایلهایی...کردم ذوق کلی

  .نداره ایرادي پوستم منکه جون زیبا: 

 وحالت بشه سنگین کمی پوست میشه باعث آرایش لوازم چون.  پوسته کنندة سفت ماسک این عزیزم: گفت مالیمت با

 مد تزخاصی مووصورتت طرح براي کرد اضافه بعد.  کنه می جلوگیري پوست ازافتادگی ماسک ولی کنه پیدا مصنوعی

  ؟ کنی واگذارمی خودم به یا نظرته

 استثناء به البته بزنه برق ازآرایش صورتم میاد بدم خیلی ؛ باشه مات "حتما آرایشم فقط دارم، اعتقاد کارشما به:  گفتم

  . رژلبم
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 آروم که چقدرگذشت دونم نمی. شد سنگین چشمهام کم کم.  پیچیدن وسواس موهاموبا کرد شروع داد تکون سري

 به صندلی ازروي.  شوناهاربخوریم بلند خانم عروس:  وگفت زد لبخندي ام چهره دیدن با چشمهاموبازکردم.  کرد بیدارم

 با.  شد تحریک اشتهام حسابی غذا مدل چهار سه دیدن وبا کردم حرکت آشپزخونه بطرف جون زیبا دنبال وبه زیراومدم

   نفریم؟ چند ما ؟مگه چیه غذابراي همه این:  گفتم حیرت

  ! بپرسی داماد اینوازآقاي بهتره:  گفت خنده با گیتی

  ؟ داره اون به ربطی چه ست؟ پارسا منظورت:  گفتم تعجب با

 تحویل سرساعت کرده وتأکید داده سرخیابون رستوران رنگارنگوبه غذاهاي این سفارش ظهراومده گویا:  گفت خنده با

 ازپنجره کرد می ت پیاده داشت که صبح.  داریا برویی شوهرتودل خیلی:  کرد اضافه شیطنت با بعد...بدن آرایشگاه

  ... داره دوستت هم خیلی معلومه.دیدمش

  ؟ انقدرزیاد چرا حاال:  گفتم کردم نگاه غذاها به...  شد آب تودلم قند

  . لشگرآدمیم یه فکرکرده"حتما نفریم سه دونسته می چه:  داد جواب خنده با خانم زیبا

***  

 نصب سرم وتورمووروي تاج خانم زیبا بعدش.عروسموبپوشم لباس کرد کمکم گیتی.بودم آماده 3 ساعت رأس

 کرد اشاره سالن گوشۀ قدي آینۀ به بود کرده خلق که ازهنري راضی خانم زیبا. کردن می نگام تحسین هردوبا.کرد

  . خودتوببینی بري تونی می حاال:  وگفت

 بگم نیست وقتم!! ؟ چی باشه کرده درست ترسناکها مدل ازاین اگه خدایا...کردم حرکت آینه سمت به لرزون قدمهاي با

 می درست خدایا...  کردم خودمونگاه ترس وبا رسیدم باالخره!  داره خانوم زیبا که وسواسی این با اونم ، کنه عوضش

 تاجم ومقداریشوازروي بود فرکرده "تماما موهامو.  بودم شده باربی عروسکهاي مثل درست! ؟ منم این یعنی ؟ بینم

 کنه خدا.  شدم سیرنمی خودم ازدیدن.بود کارکرده صورتم تم بیشترروي. نبود غلیظ خیلی صورتم آرایش.بود سرازیرشده

 ودلربا اکبرزیبا هزاراهللا توخودت:  گفت تشکرم درمقابل...  کردم نگاه خانم زیبا به قدرشناسی با...  بیاد خوشش هم پارسا

  . عزیزم ولعابشوبیشترکردم رنگ فقط من هستی

***  

 کرده م کالفه حسابی فیلمبردارهم امرونهی.نبود دلم توي دل ؛ رسید ازراه سفیدش رخش با رویاهام شاهزاده باالخره

 قلبم کردم احساس وبازشدنش اومدن پایین با. بود شده درمیخکوب دستگیرة به چشمم... میکرد موتشدید واسترس بود

  ازپایی.العملشوزیرنظرداشتم عکس تمام موشکافانه.شد سالن وارد آروم پارسا. ازکارایستاد
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 هنوزهیچی پارسا واي:  غرزدم ولوشدم ماشین صندلی روي.نمونده پام توي جون کردم احساس بشه تموم عکسها تا

  . شب تا برسه چه کنم می غش دارم من نشده

 توگوش خونه بریم بیا گفتم منکه عزیزم.نیستید اختیارخودتون به شب تا گفتا صبح خاله:  وگفت کرد نگام مهربونی با

  ! ندادي

 عذاب باید روززندگیمونم بهترین! ایم؟ انقدربیچاره چرا زنها ما خدایا!  نداخت می یادم ش همه بود، گرفته م خنده

  ! بکشیم

 ریختن همه ما اومدن با کرد؛ گوشوکرمی موزیک صداي بود؛ قیامت اوه اوه...رسیدیم ویال به که بود عصرشده

 خونۀ توي دوروزپیش تازه...  بودن هم وسیروس شراره...  وهورا وجیغ وسوت دست به کردن وشروع عروس دورماشین

 به. محشربود عقد سفرة. رفتیم سالن سمت به یکراست. دراومد ازتنم خستگی تمام آن یه...  بودن مستقرشده جدیدشون

 همه عطرش.میشم مستش ومن نزدیکه هم به خیلی گل دوتا این بوي...ومریم یاس پرازگلهاي خودم خواست

 پویا. نگو دیگه پدرومادروکه. کرد می وتمجید تعریف به شروع میومد پیشم هرکی.نشستیم صندلی روي. بود جاروپرکرده

:  وگفت باال هاشوانداخت شونه ها تخس بچه عین.جلو بیاد کردم اشاره.  بهم بود زده وبروبرزل بود ایستاده گوشه یه

  ؟ نمیاي کنم می صدات چرا: گفتم دلخوري با...جلواومد گفتم که باري چند باالخره...نمیام

 ؛ باش پارسائه این شدیا،مواظب خوشگل خیلی: وگفت شد جدي بعدش. قشنگه خیلی دورنمات آخه:  گفت بدجنسی با

  !!! میزنه اشتها جورخوش بد ش قیافه

  ... ـاپــویـ: غرزدم گلگون هاي گونه با

  ! بخاره بی.  نترس بابا کردم شوخی:  وگفت زیرخنده زد

  . نکشیده برام هاییکه نقشه چه دونه می خدا.خبرنداري گفتم تودلم

 دوم خطبۀ "بچینه گل رفته عروس".شد خونده اول خطبۀ.  کردم یس سورة خوندن به روبازوشروع قرآن اومد که عاقد

 آخر، لحظۀ تواین.کنم حالموتوصیف تونم نمی...شد خونده سوم خطبۀ... دستموگرفت پارسا... "بیاره گالب رفته عروس"

 همینطورمادر؛خاله؛عمو... بهم بود شده خیره لبخند با...کردم پدرنگاه صورت به...پشتوانه یه...خواستم می اطمینان یه

 بهم فشاردستش.بودم عاشقش.  کردم نگاه صورتش به برگشتم دستموفشارداد، پارسا. داد تکون سرشوآروم ودرآخرپویا

 به اعتماد با... روبوسیدم قرآن. بود عزیزنازنین درکناراین زندگی آرزوم بزرگترین. شد قرص دلم...داد اطمینان

 با بودم زده زل پارسا چشمهاي به درحالیکه ؛ امیرالمؤمنین امروزآقا مولود به وتوسل خدا به توکل با ، همسرعزیزم

   "بله" گفتم بلند صداي
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 عاشقانۀ هاي زمزمه... شد وبدل رد که هایی حلقه.. دوخانواده شادي ، کادوها سیل ، وامضاها روپرکرد فضا دست صداي

 حک ذهنم توي شیرین خواب یک مثل وهمه ،همه شدي خودم خوده مال دیگه آخیش:  گفت وقتی "مخصوصا پارسا

  . شد

***  

 همه وبه گشتیم مهمونها بین.  خاستن پا به همه.روزد باد مبارك ارکسترآهنگ.شدیم باغ وارد همدیگه دردست دست

 جایگاه به وقتی.بود بخش لذت توجهاتش!  کنارنره هام شونه تورازروي بود حواسش ش همه پارسا.گفتیم خوشامد

  !!! برقصم باعروسش باشم نفراولی که میدم داماد افتخاروبه این خانم عروس:  وگفت کنارم اومد پویا رسیدیم

  !؟ دونیا می خودت کنی آبجیمواذیت اگه:  گفت پارسا روبه بعد

  !؟ نیست چیزي کنی می ساغرواذیت چطورخودت:  گفت بود گرفته ش خنده پویا ازلحن پارسا

  ! نداره ساغرداداش اینکه براي: داد جواب بدجنسی با پویا

 می دنبالت دارم اینجایی پویا:  گفت بود شده ها فرشته مثل آسمانی آبی پیراهن با.کنارمون ساغراومد لحظه همون

  ؟ گردم

  ! ضررداره م بچه براي خب ، نرو انقدرراه تونگفتم به من مگه: وگفت کرد نگاش پویا

  ! ؟ میدي ترجیح من توبه بچه نشده هنوزهیچی:گفت تصنعی دلخوري ساغربا

!  گیره تورونمی جاي هیچکس ، اي دونه تویه بیان که هم دنیا همۀ عزیزم:  وگفت گرفت ساغروازپهلودرآغوش پویا

  !؟ کنم توروازجلوبغل دوباره میشه کی راستی

  !؟ کنی می بغلش چطوري االن مگه:  گفتم تعجب با من

  !!! وري یه ؛؛؛ که بینی می:  پویا

  !؟ وري یه چرا حاال خب وا -

 بچه این جاي دنیا توي هیچکس ؟ نه یا گفتم بهتون دونم نمی!  بشه مونگول فشاربیاد، م بچه به ترسم می آخه: پویا

  !!! گیره رونمی

 بچۀ میشه مگه عزیزم آخه:گفت شوبوسید گونه شد خم پویا...کرد نگاه پویا به چپ ساغرچپ.زیرخنده زدیم وپارسا من

 چیزخوب یه بهت میخوام بریم بیا:  گفت برد می داشت درحالیکه ساغروگرفت دست بعدش! ...؟ نداشت تورودوست

  !!! برقصه من با بود انگاراومده انگارنه:  گفتم روپارسا خنده با...بگم
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 آخرعروسی تا:  گفتم خنده با که کرد انقدرنگام.گرفت نمی فاصله ازم هم لحظه دورکمرمویک بود دستشوانداخته پارسا

  !؟ بزنی زل من به بشینی خواي می همینطوري

  !  که بهتره کنم تونگاه به!  بیرونه ش پروپاچه بینی هرکیومی ؟ چیکارکنم پس:  گفت برنداره ازم چشم اینکه بدون

  . شدي خوردنی دیگه االن ، شدیا خوشگل خیلی:  گفت بهم نزدیکتروچسبید اومد کم یه

 حالمومی ندازي می یادم بگذره خوش بهم خواد می تا کن؛ ریش منوریش دل ش همه که توهم: وگفتم نازکردم براش

  ! گیري

 بهت دنیا بیشترازهمۀ من آغوش توي میدم قول بهت:  وگفت کرد دورکمرموشدید فشاردستش بودیم همونطورنشسته

  !  باشیا فکرمن به کم یه نیست بد توهم.  گذره می خوش

 کاري یه وسط همین میشم خطرناك نکن اینطوري:  وگفت شد منظم نا تنفسش. کردم چشمهاموبازوبسته عشوه با

  ! دما می دستت

  . برقصم خواد می دلم من...  پارســـــا:  گفتم اعتراض با

  !؟ ریختی می پویا عروسیه که قرهایی ازاون "حتما:  پارسا

  !؟ قرداد میشه لباس این با آخه -

  ! ؟ بود راحت خیلی بودي پوشیده پویا عروسیه که لباسی نه:پارسا

 باشه سپردم؛حواست عروسمودستت داداش: گفت رسید ما به که پویا.  کرد اشاره پویا به.  کرد نگاه جمعیت سمت به بعد

  .نیاد نزدیکش کسی

  !؟ مگه میشه چی بیاد حاال: پویا

  . باشما گفته بحالت واي.  هنوزنچشیدمش من:  پارسا

  ! دونی می خودت کنی تمومش!  هو: پویا

 تخته شلنگ هم با تونید می تا شماهم ، وسط میرم من "اصال! نفهمین خیلی جفتتون:گفتم حرفشون وسط پریدم

  ! بندازید

 سرشونه ؛ باشه تورلباست به حواست:  داد ادامه من روبه بعد.  خوري نمی جم پروا ازپیش پویا:  گفت فوري پارسا

  . هاتوبپوشون

  !؟ کنه می نگاه من به کی آخه ، ایششششش: وگفتم کردم نگاش حرص با
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 توفقط!  کنه نمی نگاه کسی "اصال توکه به ایشششششش:  وگفت داد سروگردنش به قري پویا ، پارسا جاي به

 می گفت ؛ حرفشونخورا گول وقت یه.  کنه می نگات داره گرسنه گرگ عین که باشه شده ذلیل پارساي این به حواست

  ! زنه می ناپاك خیلی چشماش.  داره برات شوم هاي نقشه فکرکنم!  یچشتت خواد

 ببرن هیزتو شورچشاي مرده واه واه: وگفت دستموگرفت. کرد می نگاه پارسا به ساختگی نفرت با گفت می همینطورکه

  . لرزید بدنم چهارستون کنه می نگاه همچین آبجی بریم بیا! 

 فاصله با همه.  شد خالی پیست همیشه مثل.  وسط رفتیم داد رضایت باالخره.  ازخنده بودیم رفته ریسه وپارسا من

 نگاه بود ایستاده فاصله با پارسا...  دستم ساعد روي بودم لباسموانداخته دنبالۀ.دادم قرمی حسابی.  بودن کرده مون دوره

 لباس یه چرا که خوردم وافسوس بودم افتاده کردن غلط به...  میکرد اشاره م سرشونه به گاهی وهرازچند کرد می

  !  بود تورم به دستم ویکسره بودم شده حساس خودمم ناخوداگاه. نگرفتم پوشیده

 پلۀ تا ازسه آهسته پارسا... زدن دست همه. وداماده عروس نوبت حاال ارکسترگفت.کردم خودکشی رقص با حسابی

 دورکمرم کرد حلقه دستشو.رفتن پایین ازپیست همه.  نداره تحرك چون اونم بود تانگوبلد رقص فقط.اومد سکوباال

 دستم.  داشت برنمی چشم ازم اي لحظه بزنه پلک اینکه بدون.  انگشتهام البالي شوفروکرد دیگه دست وانگشتهاي

 م خنده ؛ افتادم پویا حرف یاد... داشتم اي العاده فوق احساس. خوردن تکون آروم آروم کرد شروع.بود ش شونه روي

   ؟ خندي می چی براي:  وگفت داد تکون سؤال عالمت سرشوبه.  گرفت

  !!!؟ نخندم چرا ه اومد گیرم خوشگلی این شوهربه:  دادم وجواب کردم نگاش عاشقانه

  !؟ نه یا خندي می شبم ببینم,,,  عزیزدلم:  وگفت داد فشارم بغلش توي دفعه یه

 ش داشتنی دوست غیرازصورت.  بودم عشقش ناب ازبادة سرمست.  کردم می نگاش همچنان بگیرم جبهه اینکه بدون

 پول عمووپدروآقاجون...  بشم تنها وباهاش بشه تموم جشن زودتراین خواد می دلم دریافتم حیرت با. دیدم نمی چیزي

 وخنده! ؟ چشیدن به کردي شروع االن ازهمین داداش:  گفت جلووآروم اومد پویا.  ریختن می سرمون روي که بود

  . پارسا عاشقانۀ ونگاههاي بود سرمست هاي

  . یاال یاال یاال یاال وببوس عروس داماد گفتن یکصدا همه شد تموم که رقص

  ! بروتولباش یواااااااااش یواش حاال.  خوندن دوباره...  موبوسید گونه جلو صورتشوآورد پارسا

 دوست اگه:  وگفت کرد نگام پارسا!  بودا اي بدبختی چه خدا اي.  برمیاد بگی هرچی پارسا ازاین.  شدم دستپاچه کم یه

  . بوسمت نمی نداري

  .آدم همه این جلوي کشم می خجالت ولی!!  دارم خیلی که دوست:  گفتم پررویی با
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 بودم مونده...جلو آورد سرم تورموازپشت باال آورد دستشو...کنه می کفایت داري دوست همینکه:  وگفت گرفت ش خنده

 لبهامو آروم جلو، سرشوآورد.زیرتوربود سرِهردومون اینطوري.سرخودش روي توروکشید دفعه یه.  چیکارکنه خواد می

 تمام وهورا جیغ صداي... نکن فراموش وقت اینوهیچ ، دارما دوستت خیلی:  گفت وزیرلب عقب صورتشوکشید...  بوسید

  !!! ندیدیم ماهیچی نیست قبول میزدن جیغ.  بود وبرداشته باغ

  ! موذي مارمولکاي دارید، تشریف جلَب خیلی:  جلووگفت اومد درسا نشستیم می داشتیم گرفت دستمو پارسا

  ؟ دیگه میشه خودتم نوبت:  گفتم

  !  شه نمی هزارشب که شب یک.  درنمیارم بازي سوسول من: گفت پررویی با

  ... کنیم وتعریف ببینیم:گفتم

 کردن خداحافظی جا همون ازمهمونها زیادي وعدة شد صرف "فیلمبرداره دستورات منظورم " تشریفات با شام باالخره

 نخوابیده هم قبل شب که "خصوصا. بودم بیهوشی درحال"واقعا دیگه.افتادن راه عروس ماشین دنبال وبقیه

 نزدیم چرخ خیابون توي زیاد.افتادیم راه به روشن وفلشرهاي کم سرعت با پویا عروسی مثل. سوخت می چشمهام.بودم

  ... ـاپارسـ:  گفتم التماس با بودیم ماشین توي. 

  ؟ بله:  وگفت کرد نگام برگشت

  !؟ بکنم ازت خواهشی یه میشه:  گفتم لحن همون با دوباره

  . بگو داري دوست هرچی!  باالست پرچمت امشب.  امربفرمائید شما: پارسا

  . رم می ازحال دارم ازخستگی ، بذارامشبوبخوابم کنم می خواهش...  بگم خواستم می -

  ! میارمت حال خودم!  نداره غصه اینکه عزیزم:  وگفت باال ابروشوبرد تاي یه

  !  بهتره سرجام بشینم ورنگین سنگین.  نداره فایده فهمیدم چون ، گرفتم خون خفه حرفش شنیدن با

 بودا اي بدبختی عجب. رو پارسا با شدن تنها یا ازپدرومادرموبخورم جداشدن غصۀ دونستم نمی.  خونه رسیدیم باالخره

!!  

 بعدش.کردم تصورمی تورویاهام همیشه که بودي شده عروسی همون:  گفت لبخند با ؛ کرد نگاه صورتم جلوبه پدراومد

 من.  دانی خود دیگه.  دمش می امانت بهت. منه دخترعزیزدردونۀ این آقا:  گفت پارسا روبه کنه دستمورها اینکه بدون

 سرشونه به... گم نمی نازکتربهش ازگل ؛ عموجان باشه راحت خیالتون:  پدرگفت روبه پارسا... ریختم می اشک آروم

 اومد سرش مادرپشت... بابا بشی بخت سفید الهی:  وگفت گرفت منودرآغوش"مجددا پارسا ازبوسیدن وبعد زد ش

 ومادروآروم من جلواومد خاله.کنم کنترل خودمونتونستم دیگه.کرد گریه بلند: نسبتا صداي وبا گرفت درآغوشم ومحکم
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 ؛ شده عوض شون خونه فقط ، خودمونن هاي هردوبچه اینا ؟ دادي غریبه دخترتوبه مگه بابا:  وگفت کرد جدا ازهم

 من وگرنه ؛ نکنیا رواذیت پروا وقت یه:  گفت آهسته پارسا ازبوسیدن وبعد شد آروم مادرکمی...  نده انقدرخودتوعذاب

  ! وتو دونم می

  ! نکنم اذیتش هیچوقت میدم قول غیرازامشب جون خاله:  مادرگفت به آهستگی همون با اي موذیانه لبخند با پارسا

  !!!! ؟؟؟؟ کنه ایجاد انقدراسترس میاد دلش چطوري آخه. شرف بی این ازدست بریزم توسرم خاکی چه ـاخدایـ

  !؟ خودمونا خونۀ امشب ببرمش کارنکن یه:مادرگفت

  ! بگیره زنموازم امشب کسی داره جرأت:  گفت خنده با پارسا

 مثل منم:  وگفت پارسا دست توي گذاشت دستموگرفت ؛ کرد پدربغلم مثل عموهم. موند تموم نیمه عموحرفها اومدن با

 راحت خیلتون:  وگفت داد تکون سرشوآروم پارسا...  کن آبروداري پسرم.سپرم می امانت وبهت عزیزدل این عموت

 می هرکاري داداش ببخشید: گفت پارسا به.  خندیدم کلی درسا ازدست.کردم روبوسی هم وخاله ساغرودرسا با. باشه

  ! نمیاد م گریه کنم

 هواي پروا:  گفت من روبه درسا بعد. تازه کنی می لطفم.  دیدم گریه کافی اندازة به:  گفت حاضرجوابی با هم پارسا

  ! کن تنت یرم سرخابی خواب لباس.بگذره خوش بهش کارکن یه کنم می خواهش.باش روداشته پارسا

  ! تنموریخته گوشت کافی اندازة به داداشت.شو الل تودیگه:  وگفتم گرفتم پهلوشونیشگون

  ! نمیومد که بدش.  خندید می هم پارسا

 داري اجازه امشب داداش:  گفت پارسا وروبه داد فشارم بغلش توي حسابی.  گرفت م گریه دوباره.بود نفرپویا آخرین

  . بینی می بد که نکنی روي زیاده باش مواظب ولی ؛ بچشی

  ! سفارشتوکردم بببین:  وگفت کرد نگاه صورتم به پویا. بگم چی دونستم نمی.  بودم کرده هنگ

  . شمشیروازروبستین من براي تون همه"فعال.  پویا آقا باشه:  گفتم حرص با

  ! خطریه مرداي ازاین فکرکنم ، رونده زیاد بهش فقط.  خوشگلم حرفیه چه این:  وگفت کرد بغلم دوباره

  ... داشته استرس من اندازة به روزعروسیش دختري هیچ کنم فکرنمی...  کنم گریه یا بخندم دونستم نمی

 می جورخجالت بد. نبود خودم دست ولی خوبشودرنظربگیرم جنبۀ گرفتم تصمیم.ورفتن دادن رضایت همه باالخره

 تن کسی ترسیدم ومی بودم کرده پیدا آلرژي ؛ خودتوبپوشون گفت می بهم آخریا این پارسا که ازبس!  کشیدم

  ! وبدنموببینه
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***  

 پارسا پاي صداي شنیدن با.  شدم می وپاگیرخالص ودست سنگین لباس این ازدست باید. رفتم خواب اتاق سمت به

 دراتاق به پشتم.  بودم نکشیده عذاب کم ازدوریش ومن شوهرمه اون که فکرکردم این به.  کشیدم عمیق نفس تا چند

. بهم چسبید وازپشت دورکمرم کرد سرم،دستهاشوحلقه پشت رسید.کردم می شدنشوحس نزدیک هرلحظه.  بود ب خوا

 بوسیدن به شروع بود ایستاده پشتم همونطورکه.کنار زد و بودم داشته نگه م سرشونه روي همچنان وسواس با تورموکه

  .روهزاربود خودم قلب ضربان...  بود افتاده شماره به نفسش. کرد گردنم

  . پارسا:  گفتم آروم

  !؟ ــومه:  گفت آروم صداي با

. بخورم تکون ذاشت ونمی بغلش توي بود گرفته سنگ مثل ، بیرون بیام ازبغلش دادم خودموتکون کم یه

 لباسم ازروي که بود باال بدنش انقدرحرارت.هام سرشونه به ترورسید پایین میومد بوسید می وگلوم همونطورازگردن

 شده گم بغلش توي. ریخت می ترسم کم کم داشت.  بود عجیب خیلی برام وروزخودم حال...  کردم می حسش حتی

  ... گازشد نیش به تبدیل هاش بوسه کم کم.  بودم

***  

.  منفجرمیشه داره سنگینه کوه یه مثل سرم.وتورمودربیارم بذارتاج: وگفتم دادم نجات خودموازدستش بدبختی با باالخره

  !؟ کجا: گفتم فوري... بگیرم دوش یه بذاربرم شد گرمم خودمم گی می راست: گفت خنده با

  . بگیرم دوش که گفتم:  گفت تعجب با عقب برگشت

  ؟ موهاروبازکنم این چطوري من پس:  وگفتم زمین پاموکوبیدم

 تورموبازکرد حوصله وبا بود تخت روبروي که میزآرایش صندلی روي نشوند گرفت هاموازپشت شونه برگشت خنده با

 ازدرد م وقیافه بودم فشرده هم چشمهاموروي کشیدم می جیغ یواش شد می کشیده موهام تا...  سختی تاجموبه ولی

 به کرد شروع.  دراومد تاجمم کندن جون با باالخره... بودم شده کفري حسابی ش خنده صداي شنیدن با. بود شده جمع

 نمی: ایستادموگفتم پارسا روبه شدم بلند.شه نمی اینطوري دیدم. بود پرازسنجاق موهام البالي. موهام با کلنجاررفتن

  ! مونه نمی سرم توي تارمو یه بري پیش اینطوري ، خواد

  بخوابی؟ همینطوري خواي می:  پارسا

  ! بهتره که ازکچلی -

  . سرت توي فرومیره سنجاقا...خطرناکه عزیزم: پارسا
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  . راحتتردرمیاد زیردوش ، حموم برم اول من بده اجازه: گفتم رسید ذهنم به فکري

  .نتونستم منکه.برو باشه تونی می اینطوري اگه:پارسا

   میري؟ کجا لباس این با:  گفت که صداش شنیدن با.  افتادم راه به دراتاق طرف به

  ... برگشتم عقب به

  . میارم درش جا همون ، خشکه حموم کف -

  .دربیار کنم کمکت من بیا ؟ چرا اونجا:  پارسا

 خالص سنجاقا ازشراین بذاربرم امونموبریده سردرد!  کنی نمی ولم دیگه دربیاري تواگه!  پارسا کنم می خواهش -

 دادم سرموتکون لبخند با... دارم دربرش جلوي راهروي بذارتوي لباستودرآوردي فقط برو باشه:  داد جواب خنده با... بشم

 توي پارسا...  شدم خارج ازحمام.  نداشتم اي انگارچاره.زیپشوبازکنم نتونستم هرچقدرکلنجاررفتم شدم حمام وارد... 

.  زیرخنده زد دید منوکه.بود پاش وشلوارگرمکن شرت تی یه.بود کرده لباسشوعوض.  بود نشسته تلوزیون روبروي سالن

  !؟ خندي می داري چی براي االن: وگفتم کردم نازك چشم پشت براش

  . لباستودربیاري نتونستی ؛ چیه:  گفت خنده همون با

  .شدم خفه وبازکن زیپ این پاشوبیا خنده بجاي: گفتم حرص با

 وقروقمیش رقصیدي می که موقع چطوراون: گفت زیپم بازکردن ودرحال ایستاد سرم پشت اومد شد بلند کاناپه ازروي

  !شدي؟ نمی خفه میومدي

 آتوهم یه اینکه بحال واي رقصید می نزده جوریش همین این.  نیوفته بودم داشته نگه دستم لباسوبا.زیپموبازکرد

  ! بدم دستش

 عشق به اونجا آخه:  گفتم بلند صداي وبا آوردم دربیرون سرموازالي...راهرو توي وانداختم لباسودرآوردم.شدم حمام وارد

  .بیام خوشگل نظرت به لباس تواین داشتم ودوست رقصیدم تومی

  !!! کنم می تجسم لباس توروبدون همیشه من گفتم"قبال منکه عزیزدلم:  داد جواب بلند من مثل خباثت نهایت با

  !!!!! یشرفــ بی خیلی پارســا:  زدم جیغ

  !!!  گیرم می اینبارونشنیده: وگفت خندید بلند صداي با

***  
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 ازتنم داره ها کوفتگی تمام کردم می احساس.میده حالی چه ـیآخــ.توش زدم وشیرجه کردم پرازآب و وان

 که سفتی اون به سنجاقهاي که شد نرم همچین موهام.سرم روي کردم روخالی کننده موونرم ماسک ظرف.درمیاد

 صداش موذمارم پارسا اون.دادم رضایت باالخره بازي آب ازیکساعت بعد...  خوردن سرمی موهام ازالي بودن گیرکرده

  ! درمیام ازاونجا وباالخره توچنگشم دونست می البته.  درنمیومد

 بلند پارسا حولۀ ولی بودن کوتا همه خودم لباسیهاي حوله.نیست ازش خبري که باشه خوابیده شاید فکرکردم خودم با

 درحمام دیوارروبروي به...زد خشکم درجا.گذاشتم بیرون پاموازدرحمام سرخوشی دوشموبا روي انداختم شنل عین.بود

  !؟ دادید رضایت عجب چه: وگفت وشکست سکوت که کردم می نگاش همینطوري داشتم.بود داده تکیه

   میگی؟ کردم چیکارمی.  کنم بازشون تا شدم بیچاره!  یا مودیدي سروکله وضعیت خوبه حاال:  گفتم دلخوري با

  .میام شواالن بروآماده:گفت شد می حمام وارد وداشت شد رد ازکنارمن

  !!؟ کشه نمی خجالتم! پررو بچه: گفتم زیرلب

  !  انقدرغرنزن.  گفتیا چی شنیدم:  گفت خنده با

 مزاحمتهاي به باید کم کم دیگه.  ولوشدم تخت روي پوشیدم گشاد وشلوارراحتی شرت تی یه ، خواب اتاق توي رفتم

  ! کردم می عادت خوابی وبی پارسا

  ...برد خوابم کی ونفهمیدم شد سنگیم چشمهام زیاد تالش رقم علی که میومد شیرآب هنوزصداي

 کم یه.نبودم موقعیتم متوجه.نشستم تخت وروي پریدم ازجا فشنگ مثل.  اومد دراتاق صداي.  چقدرگذشته دونستم نمی

 شده گرد چشمهاي با! ؟ شده انقدرترسناك چرا این اوه اوه.خورد پارسا به چشمم دفعه یه.  افتاد چیزیادم همه گذشت که

!  خداجون واي.کردم نگاه و اطراف. بود تخت روبروي که میزآرایشم به بود داده تکیه سینه به دست.بودم زده زل بهش

  .  شوفهمیدم عصبانیت دلیل تازه

  !!! ظهره ونیم یک ساعت ؟ بشی بلند خواي نمی:  گفت اخم همون با

 ومن من با!  بود خونده م فاتحه خندیدم می اگه ، کرده پیدا این که اي قیافه این با.  کنم گریه یا بخندم دونستم نمی

  ؟ نکردي بیدارم دیشب توچرا:  گفتم

  ؟ بشه چی که کردم می بیدارت:  گفت طلبکارانه

  . برد خوابم کی نفهمیدم..  من.. م... خب.. خ-

  !؟ نفهمیدي که:  پارسا
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  ! میگم راست باورکن -

  ؟ بازبود گوش بنا تا نیشت دراومدي ازحموم که دیشب همین براي:  پارسا

 چپم لقمۀ یه خودش قول به تا بزنم اضافه حرف کلمه یک کافیه گرفته این که اي قیافه این.بشم خفه دادم ترجیح

  ! امشب ، نشد دیشب خب ؟ کنی می دعوا چرا حاال: گفتم دلخوري با... کنه

 بود زده زل...شدم جابجا کمی. ترسیدم کم یه راستش. .ایستاد جلوتروکنارتخت اومد قدم چند سینه به همونطوردست

  ! خاله خونۀ بخورببرمت چیزي پاشویه:  گفت.چلوندم می دستم توي بودم لحافوگرفته گوشۀ منم.بهم

  !؟ بدي منوپس کوچیکی این به بخاطرموضوع خواي می:  وگفتم شد پرازاشک چشمهام.  پریدم ازجا

 باالخره چون بود ضایع خیلی م قیافه اینکه مثل!  شوگرفته خنده جلوي دادن جون سختیه به بود مشخص"کامال

 صبح تا که بعد به ازاین!  سیاهه روزگارت دیشبت خواب با ؛ آوردم گیرت تازه ؟ بدم ت وپسِ چی چی:  وگفت خندید

  .میاد جا حالت داشتم بیدارنگهت

  ؟ مامان خونۀ میریم چی براي:  گفتم حرفش به توجه بدون

  . میري وشما نه میریم:  پارسا

  !؟ اونجا منوببري خواي می چی براي.  حاال خب -

 امروزصبح سالمتی نا: گفت راحتی لباس درآوردن درحال.  وشلواردرآورد شرت تی یه ازداخلش چرخید کمد طرف به

 یه بیمارام دوتا همون به تا بیمارستان ومیرم اونجا ذارم تورومی.  ست خاله خونۀ پایتختی جشن...  ها بادتونه مبارك

  ...دنبالت میام شب ، بزنم سري

... بودم شده بدنش میخ!  بود حرفاش به حواسش کی ولی.داد می شوتوضیح برنامه وداشت بود درآورده شرتوازتنش تی

 اومد!  دادم می قورتش داشتم نیت خلوص وبا بودم گرفته غشه دل خدایا.  دیدم می برهنه شوکامل باالتنه باربود اولین

  !؟ نه یا گفتم چی فهمیدي:  گفت جلوم

  !!!؟ هان:  گفتم پرتی حواس با بردارم انگیزش ووسوسه اي عضله ازبدن چشم اینکه بدون

 سرموانداختم ، شدم سرخ سرخِ.  خندید می داشت کردم نگاه که صورتش وبه شدم متوجه تازه.  نمیگه هیچی دیدم

  !سیرشدي؟ باالخره چیه:  گفت موذیانه.  پائین

 شب ، پاشوناهارتوبخوربریم گذاشته یخچال توي عروسی ازغذاي دیشب مامان عزیزم:  گفت خندید می وهمونطورکه

  ! جاموببینی همه ذارم می. داري فرصت کافی اندازة به
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 نشده خارج هنوزازاتاق.  کردم درحرکت طرف به...  کردیا شروع دوباره ، تربیت بی:  گفتم اخم وبا پایین اومدم ازتخت

  ! نده زحمت خودش به گفتم بفرسته صبحونه برات درسا خبربده که گرفت تماس مامان"ضمنا:  گفت که بودم

  ...بود شده چیزتموم وهمه بودم شده راحت تااالن وگرنه خوابیدما کردم غلطی چه.شدم خارج ازاتاق

 وآماده اتاق توي رفتم کرد صدام پارسا مانتوبپوشم ازاینکه قبل.  پوشیدمش سریع داشتم خوشگل گلبهی پیراهن یه

  !بازنیست؟ که لباست ببینم: گفت کرد براندازم کم یه.ایستادم باش

 لباسم به که هست مرد اونجا مگه آخه!  گیري می ایرادایی چه که توهم ایشششششش:  گفتم کردم نازك چشم پشت

  ؟ آخه گیرمیدي

  !؟ نیست مرد مطمئنی: گفت تردید با

  !  ها پایتختیه جشن اینکه مثل پارسا -

  . عسل ماه رفتن فرداش که اونم رودیدم پویا عروسی فقط اومدم ازوقتی ؟ چیه پایتختی دونم می چه من: پارسا

 ش خوشمزه ازلبهاي خوردنی بوسۀ ویه دورگردنش دستاموانداختم ایستادم جلوش رفتم.  میگه راست طفلی دیدم

  !؟ کرده گل محبتت بري می تشریف داري که االن:  وگفت شد عصبی کم یه. گرفتم

 می قلقلکم انگاریکی جورایی یه بودم شودیده برهنه بدن که هم ازوقتی"ضمنا...نداشت فایده درمقابلش گرفتن جبهه

  ! بود کرده م وسوسه بدجوري و شد نمی خارج ازذهنم تماشایی منظرة اون کردم می هرکاري!  داد

  .گردم برمی شب که باالخره عزیزدلم: گفتم

  . نزده زنگ دوباره مامان تا بدوبریم:  گفت لباموبوسید آروم

***  

 خودي مهمونهاي...شد شروع ها گریه ودوباره گرفت درآغوش سخت خورد بهم چشمش مادرتا. پدررسیدیم منزل به

 رفتم یکراست.بود شده تنگ اتاقم براي دلم...وبرداشت سالن وکل کف صداي شدن وارد محض به.  بودن اومده

 سراغ اومد ویکراست شد اتاق وارد سراسیمه وپویا بازشد شدت دربا دفعه یه.انداختم تخت روي مانتومودرآوردم...باال

 تا دامنم.چرخوند منومی وهی کرد می وارسی وگلوبازومو همینطوردستوصورت!  کنم سالم بهش نداد مهلت"اصال.من

  !شده؟ چی کنی؟ چیکارمی داري پویا... اااا:  گفتم کالفه.باال زد کمی آخرسردامنمویه. بود زیرزانوم

 سرت بالیی چه افعی اون دیشب!  برنداشتی چیزي وخشی خط بذارببینم:  گفت کرد می بررسی داشت همونطورکه

  !؟ آورد
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  !؟ کیه دیگه افعی میگی؟ چی ببینم بزن حرف درست پویا: گفتم کالفه

  !!! فطرته پست پارساي اون منظورم:وگفت گرفت آروم باالخره

  !؟ حرفوبزنی این پارسا درمورد میاد چطوردلت پویا:  گفتم دلخوري با... شدم منظورش متوجه تازه

  ! کنی می طرفداري ازش که گذشته خوش خیلی بهت معلومه پس آهان:پویا

  ! پسرعموت به "مخصوصا گذشت خیلی که خوش -

  !! کن تعریف کوچولوشوبرام یه آبجی جون:  گفت کنجکاوي با

 شده خم...گرفت ش خنده من دیدن با هم پویا ، بخند وکی نخند حاال ؛ زیرخنده زدم.افتادم پارسا قیافۀ یاد پویا حرف با

  نه؟ یا بوده چی جریان میگی باالخره:وگفت دراومد حرصش پویا. خندیدم می وآي بودم گرفته دلم دستموروي بودم

 منکه.کرد قبول اونم برم من بذاراول گفتم بهش نذاشتم حموم بره خواست می پارسا دیشب: وگفتم آرومترشدم کم یه

 روبرومومثل ایستاده دیدم بیدارشدم ظهرکه لنگ ، نه که صبح.برد خوابم درازکشیدم تخت روي.رفت اون دراومدم

  ...کنه می نگام داره میرغضب

  !میگی؟ راست من جون:  گفت پویا. گرفت م خنده دوباره

  !؟ ام خندي می داري تازه کردي کارخوبی خیلی ؟ کشی نمی خجالت:گفت که دادم سرموتکون خنده با

  !؟ خندي می چرا خودت -

  .کردم می ش بیچاره من کرد ساغراینکارومی تواگه جون.نکرده بیدارت که مرده خیلی پارسا این بابا:  پویا

  ! شه تونمی مثل کسی هیچ که البته بله -

 خندي؟ می داري تازه آوردي سرش که بالیی اون با! تو داري دلی عجب.کن امشبت حال به فکري برویه بیچاره:  پویا

  .بگیره انتقام ازت حسابی امشب فکرکنم

  !؟ گی می راست:  وگفتم پرید رنگم

  ؟ نمیاید بیرونم باهم یکساعت دارید چی: وگفت شد اتاق وارد ساحل که بگه چیزي یه اومد

  ؟ درنیومده صداش بیچاره.  داري شوهري چه بحالت خوش:گفت پویا مثل ساغرم.کردم تعریف جریانوبراش

  !؟ بحالت خوش میگی پروا توبه اونوقت خورن شوهرتورومی حسرت همه:  گفت معترض پویا

  ! بیدارنکنی ازخواب منو شب بارنشده یه حاال تا جنابعالی!  دیگه میگم راست:گفت پویا ساغرروبه
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  !باشید فکراینجاهاش کنید شوهرمی اونروزکه: پویا

  ! خطیه جونورهفت چه شوهرمون بدونیم دستمونوبونکردیم کف جورموارد تواین دیگه ما:ساغر

  !!؟ میاد بدتون که چقدم آهان:  پویا

  !! میشه مزاحمت به تبدیل هایی موقع یه ولی. نمیاد بدمون که معلومه:  گفت لبخند ساغربا

  ...چیزدرهمه همه.  هست که همینه: داد جواب لبخند با هم پویا

  .میان مهمونا االن.برم دیگه من: وگفت کرد درحرکت طرف به

 یه آورد؛ یورش من طرف وبه شد اتاق وارد درسا پویا ازرفتن بعد دقیقه چند...  بندازتش راه که رفت دنبالش ساغرم

  ! بگیري کوفت الهی:  گفت ساختگی حرص وبا گرفت ازباسنم محکم نیشگون

  ؟ االغ زنی می چی براي!  بشکنه دستت:  گفتم ، سوخت می نیشگونش جاي

  . گرفتم داداشم اینوعوض: درسا

  . برمیاد خودش ازپس خوب خودش داداشت نترس -

  ! نیستی فکرش توبه که براش بمیرم الهی:  درسا

  ! دیگه برد خوابم خب ، چیکارکنم گفتی،میگی کردي غلط -

  .  دونی می خودت بخوابی امشب.  بري خواب به خواب:درسا

  ؟ "اصال داره ربطی توچه گمشوبه -

  . کشیدي براش هایی نقشه یه بود معلوم دیشب همون:  گفت م خنده دیدن با

  .چنگشم بازتوي بکشم که ام اي هرنقشه -

  . نمونه ازت هیچی ایشاال:  درسا

  . وخندیدیم کردیم کل کل هم با حسابی خالصه

***  
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 آخرشب تا خوردیم شاموکه.  بودن همه خودیا...داشت نگهمون مادرشام اومد دنبالم که وپارسا شد تموم مهمونی باالخره

 باید برد می خوابم امشبم اگه! بپره ازسرم خواب که بده بهم قهوه فنجون یه ازمادرخواستم.  بودم خسته خیلی...  بودیم

  !!!! زهرا بهشت رفتم می یکراست

  ! نفهمه پارسا که کشیدم می خمیازه جوري یه ماشین توي

  .  دستشویی رفتم لباس همون با خونه، رسیدیم

 فکرکنه اگه.زدم رومی سکته داشتم "واقعا دیگه! ؟ االن چرا پس ، نبود م ماهانه سیکل وقت که االن.جونم خدا واااااااي

 گرفتم دستهامو.ایستادم درش وپشت بیرون رفتم ازدستشویی.بریزم توسرم خاکی چه خدایا ؟ چی نگفتم بهش"عمدا

  ؟ پریده اینطوري چرا رنگت ؟ شده چی پروا: گفت ایستاد جلوم اومد پارسا.بود پایین سرم پشتمو

 ؟ شده چی میگم دارم بهت:  گفت وعصبی گرفت قاب دستهاش صورتموبا...زیرگریه زدم ویکدفعه کردم نگاش ترس با

   ؟ بگوچته پروا میفتم پس دارم بابا ؟ میکنی گریه چرا

  ؟ شد اینطوري چرا دونم نمی من..م..م.. پارسا..پا:  گفتم لکنت بغلشوبا توي رفتم ناخوداگاه

  ؟ نه یا شده چی میگی:  زد فریاد وحشت با

  .جلوانداختم چرا دونم نمی ، بود وقتم چهارروزدیگه باورکن:  وگفتم شدیدترشد م گریه

 منوکشتی دخترتوکه:  وگفت کرد نوازش وموهامو فشرد ش سینه سرموتوي تعجب درنهایت...  کنه بپا آشوب منتظربودم

  .افتاده اتفاقی چه فکرکردم. 

  !؟ نیستی عصابی من توازدست یعنی: وگفتم گرفتم سرموباال

 براي کردي ودوندگی داشتی زیاد استرس روزه چند این.مقصرنیستی توکه عزیزدلم دادي؟ عقلتوازدست:  گفت خنده با

  .جلوانداختی همین

  .میرم می برات ، قسم مقدسات تمام به. پارسا دارم دوستت: گفتم کردم حلقه دورکمرش دستهاموسفت

  ... سرورم چشم:  وگفتم خندیدم سرخوشی با.باشم گفته بدیا"بعدا هاتوباید جریمه ولی: وگفت کرد نگام حالتی یه با

***  

.  بودم درازکشیده تخت لبۀ روي.وخوابیدم کردم تن داربه یقه تاپ یه با پوشیدم، می ایام تواین که داشتم شلوارچرم یه

 آن یه... بغلش توي زیرکمرموکشید دستشوبرد. بود بهش پشتم ؛ خوابید کنارم اومد.خوابیدم می کنارپارسا باربود اولین
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:  غرزد بعد!  باشم داشته کاري تونم نمی یعنی ، ندارم باهات کاري نترس:  گفت گوشم ودم شد متوجه سریع.لرزکردم

  ! دیگه هوومیارن سرتون شوهراتون که کنید کارارومی همین

 بردم می لذت داشتم وجود تمام با "!  داره دلپذیري آغوش چه " فکرکردم خودم با.بود شده کفري حسابی م ازخنده

  !!!نبود خبري ازاسترس"فعال براینکه مضاف

  .روش چندروزم صبرکردي حاال تا توکه میشی بدتراذیت حرکتها این با عزیزم:گفتم...بدنم روي دستشوکشید

 فکرکنه که نگفتم چیزي... شم می دیوونه دارم من دیگه من پروا.  توراحته براي گفتنش: گفت آلود خواب صداي با

 کم به اون. نبود ساخته ازم کاري ولی بودم ناراحت وجودم تمام با.خوابید ومی شد می خیال بی اینطوري ، برده خوابم

  .خواست می جا چیزویه وهمه نبود قانع

 قول به که کرد می کارخودشوخسته وانقدربا بود بیمارستان بیشتروقتشوتوي پارسا. بود گذشته روزازعروسیمون ده

 برم ونذاشت گرفت من براي هم مرخصی دوماه!  نباشه من نازوعشوة وشاهد ببره خوابش زود میاد که خونه خودش

 گفتم می خنده با منم!  کنن می نگاش دیگه چشم یه با همه کنه می عروسی دخترتازه یه وقتی:  گفت می.سرکار

  ! داري اي فاشیستی هاي ایده چه که توهم

  . شده تموم وبگم بیام زبون به منتظربود پارسا... کرد پاگشامون خاله روزدهم

 اتاق وارد من دنبال به...  کرده دعوتمون خاله.خونتون بگیربریم دوش زود:وگفتم رفتم استقبالش به خونه اومد وقتی

.  مشکی شلوارجین با پیازي پوست هفت یقه شرت تی یه.ایناروبپوش وگفتم تخت روي لباسهاشوگذاشتم.شد خواب

  .  دستت ببند اینم: وگفتم میزآرایشم روي گذاشتم شم مشکی چرم بند ساعت

 حوصلۀ...  شیک وهم بود پوشیده هم.وپوشیدم بود گرفته برام روزخریدمون پارسا که لباسی خودمم

 اززیردستش...  کنه بغلم خواست جلومی واومد کرد نگام کمی... اومده خوشش فهمیدم ازنگاهاش.غرغرشونداشتم

 چشم بهم و کرد پوفی باال سرشوگرفت کمرش، به دستهاشوزد.منتظره خاله شوکه بگیرآماده دوش زود وگفتم دررفتم

  . کنم زنموبغل ندارم هنوزاجازه اونوقت کردم عروسی روزه ده وبگوکه بدشانس منه: گفت...رفت غره

 یواش یواش باید.کنه می روزگارموسیاه ذارم می کاله سرش دارم که روزه سه بفهمه اگه.شدم خارج ازاتاق حرف بدون

 دیدم می وقتی بودم گرفته وجدان بدجورعذاب وازطرفی شدم می اذیت داشتم دیگه خودمم واقعیتش.کنم حالیش

 شم همه.شد می بیهوش نرسیده دقیقه ده به شد ولومی که تخت روي... بخوابه زود که کنه می کارخفه با خودشوداره

  ! نشدم زنش هنوزکامل کردم می احساس.بود تقصیرمن

 می تمومش امشب باید.داد فشارمی وآروم پام رون روي دستشوگذاشت کردیم وحرکت نشستیم که ماشین توي

  . بود روزتعطیلش فردا اینکه هم بود سرحال وهم بود اومده زود خاله خونۀ هواي به امروزم.کردم
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 رقص به وشروع وسط ریختن سري ویه شد بلند ضبط صداي شدیم وارد وتا بودن اومده همه رسیدیم که خاله خونۀ به

 درآوردم رقصیدن درحین مانتومم.افتادن خنده به همه حرکت این دیدین با!  وسط قررفتم با رودرواسی بی خودمم.کردن

 شد گرمم رقص وسطهاي. انداختم بارباال ابروهاموچند خنده با ومنم رفت بهم اي غره چشم.  درسا طرف کردم وپرت

 غیرازپویا دختربودن بودن وسط اوناییکه همۀ...شدم می پشیمون پارسا غرة چشم با لباسمودربیارم کت خواستم می وتا

  ! لولید می ماها وسط که

 کنارش رفتم...  شده ذره یه برات دلم عموببینمت خوشگل اینجا بیا:  عموگفت که مبلها سمت رفتم رقصیدم که حسابی

 سیب بخوره تا جلوش وگذاشتم پاشیدم نمک گرفتم پوست براش برداشتم خوري میوه ظرف خیارازتوي ویه نشستم

 دونستم می تواگه جون به: پدرگفت روبه خنده وبا کیفوربود حسابی عمو. موزبرداشتم دونه یه بخوره اونم وتا برداشتم

 براي خواستم ومی کرد نوازشم مهربونش نگاه پدربا... پیچوندم پسرومی این گوش پیش سال چند انقدرشیرینه عروس

 کرده تزئین قشنگ خیلی که گرفته پوست هاي پرازمیوه زیردستی یه با لحظه همون ساغردرست که بذارم میوه پدرهم

 عروس خودت فقط فکرکردي: وگفت ساغرگذاشت پدردستشودورشونۀ... میز روي گذاشت وجلوش نشست کنارپدر بود

 تا که پویا...کردن می رونگاه صحنه این خشنودي با وزندایی دایی. قشنگم دختر شی پیر:  ساغرگفت روبه بعد ؟ داري

 می میوه آقا ، هواموداشت ساغرخیلی عروسی اوالي! بخیر یادش آقا:  وگفت کشید بلندي آه بود ساکت لحظه اون

 که زد می نمک میوه آقا!  هیجی که کرد می دیزاین میوه آقا!  هیچی که کند می پوست میوه آقا!  هیچی که شست

  ... میوه آقا!  هیچی که دهنم توي ذاشت می میوه آقا!  هیچی

  !؟ شد چی آخرشوبگو باالخره!  حرف نشد که هیچی....  ااااه: حرفشوگفت وسط پدراومد

 وبه دلمو توي رفت می میوه آخرش ؟ شد چی آخرش پرسین بازمی هیچی میگم دارم ساعته یه: گفت تعجب با پویا

  ! درمیومد ازدلم تودبلیوسی که کشید نمی ساعت چند

 آشپزخونه توي رفتم شدم بلند.بود شده م تشنه حسابی بودم کرده وورجه ورجه ازبس...خندیدن می داشتن همه

 پارسا دیدن سرموچرخوندم،با زود.کرد بغلم ازپشت یکی دفعه یه.  ریختم خودم براي آب لیوان یه ودریخچالوبازکردم

  ! ضعیفه من قلب دونی نمی تو مگه!  دیا قرمی اینطوري باشه بارآخرت:  گفت درگوشم. کشیدم راحت نفس

  . گیرآوردیا وقت توهم.کن ولم پارسا: گفتم خوردم تکون خنده با

 می نه دیگه اینجا!  بشم رد متریت ده ازفاصلۀ ندارم جرأت که خونه توي گی؟ می چیکارکنم:  داد جواب دلخوري با

  ! فرارکنی نه غربزنی تونی

 زیاد خاله.کرد می نگاهمون خاصی حالت یه با. بود خاله عقب برگشتیم...  مترپریدیم یک هردوازجا سرفه تک صداي با

  ؟ تعبیرکنم باید نگاهشوچطوري دونستم نمی ولی نداشت تعصب

  . داره کارتون اتاقش توي برید پروا با گفت مامان پارسا گفت اومد درسا بعد دقیقه وچند شد خارج ازآشپزخونه
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 خواب اتاق سمت وهردوبه دستموگرفت انداخت باال هاشو شونه اونم کردم نگاه پارسا به.  شدم دستپاچه "واقعا دیگه

 صندلی روي خاله. شدیم اتاق وارد درزد پارسا ازاینکه بعد. نبود دلم توي دل.  افتادیم راه به وعموبه خاله مشترك

 خاله دهان وبه نشستیم کنارهم هردوهمزمان...  تخت روي بشینیم کرد اشاره وپارسا من وبه بود نشسته تخت روبروي

  ! ؟ شده چیزي:  وپرسید نیاورد طاقت پارسا. دوتا ما به بود زده بروبرزل خاله.  دوختیم چشم

  !!!؟ نخوابیدین هم هنوزبا دوتا شما ببینم:  گفت چینی مقدمه بدون خاله

 برم قربونش که وپاهاشم بود کرده بدنش گاه هردودستهاشوتکیه پارسا.  میشم آب ازخجالت دارم کردم احساس

  !  عذرداشت پروا آخه: گفت رودرواسی بی خاله روبه. بود ولوشده اتاق هاي نصفه تا که بود انقدربلند

  !عذرداشته؟ ارکی پروا:  پرسید دوباره خاله.  بودم شده سرخ شدت به

  . شب ازپایتختی:  وگفت کرد نگاه من به زیرچشمی پارسا

  ... باشه شده تموم باید دیگه ، گذشته ازعروسیتون که شبه ده االن:  گفت مکث ازکمی وبعد کرد نگاه من به خاله

 کردم می غلطی یه باید کنم نگاه پارسا به ترسیدم می.دادم تکون مثبت نشونۀ سرموبه رفتم ورمی دامنم با همونطورکه

  ! کشت منومی وگرنه

  .  بود امروزآخرش: گفتم سریع

 آخرین باید امروزدیگه درسته: گفت سرش پشت چون.شد ترسم انگارمتوجه ولی. لوبرم بگه چیزي یه خاله ترسیدم می

:  کرد فکراضافه ازکمی بعد... بیاره صبحونه براتون فرستم یکیومی فردا.  کنید تمومش دیگه امشب...  باشه بوده روزت

 شب فردا انداختید تعویق به بگه بیاد اگرفردا.  کنه کمکت تونه می داشتی کاري واگه داره تجربه فرستم ساغرومی

  ! کنید کارویکسره تا مونم می خونتون میام"شخصا خودم

 داري معنی نگاه پارسا.بیرون بره کرد اشاره بهش خاله.نمیزد حرفی هیچ پارسا.  میوفتادم پس داشتم راستی راس دیگه

 ازدست عزیزم:  وگفت دستشو توي دستموگرفت.  نشست تخت روي کنارم اومد خاله...شد خارج وازاتاق انداخت خاله به

 مانع همین دونی می هیچ ولی ترسی ومی سخته اولش دونم می.  خورده شیرخام آدمیزاد گفتن ازقدیم.نشو ناراحت من

  !  میشه شوهرت براي تفاهم سوء باعث شدن

 فرارمی ازش ببینه وقتی ولی باشه داشته دوستت که هرچقدرهم شوهرت جون پروا: گفت منودید پرتعجب نگاه وقتی

 که باشی داشته توایرادي نکرده خداي نکنه که میره جلدش توي وشیطون کنه می جورفکردرموردت هزارویک کنی

  .بزنه دست بهت ذاري نمی
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 شام:  وگفت برخاست ازجا.اثرگذاشته حرفهاش فهمید م ازقیافه خاله...  بودم فکرنکرده اینش به حاال تا.پرید ازسرم برق

 چرا رنگت ؟ شده چیزي:  وگفت اومد ساغرکنارم.شدم خارج ازاتاق بعد صبرکردم کمی... نشی اذیت تربخورکه سبک

  ؟ پریده

 سعی.  نداره ترس کنی فکرمی که انقدرهام باورکن:  وگفت زد بهم مهربونی لبخند.  دادم توضیح اختصاربراش جریانوبه

  ... باشی وریلکس کنی خودتوشُل نره یادت:  داد ادامه گوشم دم آهسته خیلی بعد.باشی وخونسرد خودتونبازي کن

 گرفته برام خوشگلم زمرد دستبند ویه داد وپارسا من به سکه یک نفري خاله قبلش.سروشام براي رفتن همه

 نگاه من به زیرچشمی وگاهگداري داد می سرشوتکون هم وپارسا میزد حرف پارسا گوش دم مدام خاله سرمیزشام.بود

  ! ست زمونه ختم خودش این. میده آموزش خط هفت این به داره!  ست ساده چه خاله:  گفتم دلم توي.  کرد می

  ! خونتون برید روبگیر پروا دست پارسا:  گفت بلند"نسبتا صداي با خاله که بودن شده فارغ شام ازخوردن همه تازه

 هارومی بچه داریم تازه ازعروسی بعد ؟ ایه عجله چه خانم:  وگفت نیاورد عموطاقت.کردن نگاه خاله به تعجب با همه

  !ذاري؟ تونمی بینیم

  . بیداربمونن دیروقت تا نیست خوب زندگی اول ؛ خونشون بذاربرن!  زیاده دیدن براي وقت:  گفت جدي خیلی خاله

 مشکلی اگه ؛ باش خودت مواظب:  جلووگفت مادراومد.شدم بلند ازاو تبعیت به ومنم برخاست ازجا حرف بدون پارسا

 ودعا بودم راحت مادردراینجورموارد با...جریانوشنیده ازخاله فهمیدم...بگیر تماس باهام زود ، بیدارم من اومد پیش برات

:  وگفتم مادروبوسیدم نگران صورت... نکشم انقدرخجالت من که کرد می توصیه خاله مادربجاي کاش کردم می

  .باشه راحت خیالتون کنه نمی اذیتم هم پارسا ، کنم نمی هوا آپولوکه برم قربونت

 نمی ولی. میوفتادم پس داشتم اتاق توي کرد صدامون خاله وقتی پارسا واي: ماشینوگفتم صندلی روي خودموانداختم

  ؟ فهمیده روازکجا ما جریان دونم

  .بشم رد متریت ازچند ذاري نمی گفتم که فهمید من ازحرف:گفت شیطنت با

  ؟ زبونتوبگیري جلوي شد نمی: گفتم گرفتم نیشگون حرص پهلوشوبا ، افتاد دوزاریم تازه

  !بگیرم؟ جلوشو تومیگی که اونم ، کارکرده من نفع به شب یه زبون این عزیزم:پارسا

  ! ها خونه می خروس کبکت خوب -

  . خروسی چه اونم.  لهبــ: پارسا

  ! داري دوست چیزها این براي منوفقط کنم می احساس که کنی جوررفتارمی یه -
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  !!! دیگه چیزاي والبته چیزها این:  پارسا

  ... ـاپارس -

  ! کن مثبت دیدتم"لطفا.کن منودرك کم یه کنم می خواهش.ببرم شو لذت که گرفتم زن:  پارسا

  . بینم نمی مثبت جنبۀ منکه -

 تا من.نبر موزیرسؤال محبت کنم می خواهش.ودختره پراززن من اطراف.صبرکردم بخاطرت همه این من عزیزم:  پارسا

  ...بریزبیرون وازسرت چرت فکرهاي این پس ، خواد تورومی وفقط فقط دلم اینکه براي فقط داشتم خودمونگه حاال

***  

 دوش سریع.حمام توي رفتم وشیرجه باال بدورفتم بذاره پارکینگ ماشینوتوي بخواد تا پارسا.  رسیدیم خونه به

  ؟ لهبـــ:گفتم آبوبستم دوش.زد درحمام به ضربه چند پارسا.گرفتم

  !!؟ کشیدي اي نقشه بازچه خانم پروا:  گفت که اومد صداش

 شدم عرق خیس رقصیدم امشب ازبس.بیرون میام االن بابا نترس: گفتم. بودمش جورچزونده روبد طفلی: گرفت م خنده

.  

  ! یا دربري ازدستم تونی نمی بیاد ازآسمون سنگم اگه:  گفت بلند "نسبتا صداي با

) ملحفه( مالفۀ یه... شدم خوابم اتاق وارد. بود نشسته سرسجاده کناري اتاق توي پارسا.  دراومدم ازحمام بعد دقیقه ده

 صندلی روي.بودم شده طاقت بی دیگه خودمم راستش.  کردم تن خوابموبه لباس...بود کرده پهن تخت روي بزرگ

 رکابی یه... بست سرش ودروپشت شد اتاق وارد.کردم می سشؤارخشک موهاموبا وداشتم بودم نشسته آینه روبروي

 ضعفه دل... زد لبخند ، کرد نگام آینه ازتوي.  دستش توي وموهاموگرفت ایستاد پشتم اومد. بود پاش وشلوارك

 بغلش توي گرفت کرد بلندم پرکاه مثل. کمرم شوپشت دیگه ودست زیرزانوم دستشوانداخت یه کنارم اومد...گرفتم

  ..کن چراغوخاموش کنم می خواهش پارسا:  گفتم...

 وبی بدیع منظرة این محاله که نکن خواهش "لطفا: گفت کرد براندازمی ولع با هیکلمو تمام داشت همونطورکه

  !  بدم نظیروازدست

  ! تربیتی بی خیلی پارسا: گفتم گلگون هاي گونه با

  ! کنی عادت بدترازاینا به باید دیگه.عزیزم دونم می: وگفت لبهاموبوسید آروم

  .دفعه این فقط.  فشاره روم خیلی پارسا:  گفتم التماس با...  تختخواب روي منوخوابوند برد رفت تخت طرف به
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  !  هنوزمونده که اصلی فشارهاي عزیزم:  گفت لباسهاش درآوردن درحال

  .کنم روروشن آباژورها که شرطی به باشه: گفت بدجورپریده رنگم دید وقتی

 داشتم ازپشت.پریز کلید سمت به رفت برگشت.  دادم تکون موافقت نشونۀ سرموبه!  بهتره ازهیچی دیدم فکرکردم

 مر چه دونم نمی خودمم.رفت می ویلی قیلی دلم هیکلش ازدیدن... سپردم خودموبهت خداجون واي.کردم می نگاش

 ازاینکه قبل... روم بودم گلوکشیده لحافوتا...کردش روشن آباژورهارو ودرعوض کرد اتاقوخاموش چراغ!  بود شده گم

 کنارم اومد. شد می خارج ازحلقم داشت دلم.  تخت پایین عسلی روي انداخت برداشت روازروم لحاف بخوابه تخت روي

 متکام روي سرم باال چپشوگذاشت دستش آرنج.ببینمش تونستم می وضوح وبه نبود هم کم خیلی نوراتاق.  درازکشید

 پوشونده که پاهامم ذرة یه همون درازکشیدم ووقتی بو کوتاه خیلی خوابم لباس.پام رون روي راستشوگذاشت ودست

 وآروم شیرین بوسۀ یه همیشه مثل.  آورد صورتم صورتشونزدیک.بود انداخته گل شدت به هام گونه...بیرون بود،ریخت

 بوسیدن به کرد شروع... خودش پاي رون روي گذاشت کرد وپاموبلند زیررونم دستشوگذاشت.گرفت ازلبهام

 شماره به ونفسش بود شده سرخ خمارش چشمهاي.کردم می نوازش وآروم ستبرش سینۀ روي دستهاموگذاشتم.لبهام

 پایین اومد لبهام ازروي.شد ترمی محکم بدنم روي فشاردستش هرلحظه.کردم هاشوهمراهی بوسه ناخوداگاه. افتاد

 با... بشه کبود جاش ترسیدم می... مکیدن به کرد وشروع گلوموبوسید کم یه. گلوم روي سرخورد ویواش موبوسید وچونه

  .... ـاپارس:  گفتم ناله

  . ــومه: گفت بم صداي با

  ! توأما با پارسا:  گفتم دوباره

  !عزیزم؟ شده چی: وگفت باال سرشوآورد

  .  میشه کبود گردنم ، نکن پارسا:گفتم

 دستش خوابموبا لباس یقۀ.تر پایین رفت می وهی زیرگلوم سرشوبرد دوباره شرف بی ، گرفت محکم بوسۀ یه لبام از

  ...  کشیدم خفیف جیغ یه ، گازگرفت لحظه چند بعد پایین کشید

  ...  ــونج:  کشدارگفت صداي با

 باالتنه جلوي ودستهاموگرفتم کردم خودموجمع. درآورد خوابموازتنم لباس حرکت یه با.  کردم تقال کم یه

 ده وزنش یه کردم می احساس...جاتودیدم همه منکه ؟ کنی می قایم ازکی چیوداري: کنارگفت زد دستهاموگرفت...م

  ! باشه انقدرسنگین کردم فکرنمی.میومد بند داشت نفسم.برابرشده

 وبدنم نداشتم کردن تقال حال دیگه خودمم!  بازبشه بهش روم خودش قول به که کلنجاررفت باهام بیشتزازیکساعت

 تمام توي درد وحرکت هرتکون وبا شد زیادترمی کم کم.کردم احساس خیف درد یه دفعه یه. بود شده حس وبی کرخت
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 گوشم دهانشوبه پارسا.کردم می وگریه دادم فشارمی متکا سرموبه.  سرازیرشد ازچشمم اشک.شد می پخش بدنم

 عزیزم:  گفت زنان ونفس کرد سرشوبلند کشم زجرمی دارم "واقعا دید وقتی... .رفت می م صدقه وقربون بود چسبونده

  .بعد براي باشه. دم نمی ادامه دیگه.پاشو

 توبه. کنم تحمل عذابوازاول این دوباره ندارم تحمل من.کن تمومش کنم می خواهش!  پارسا نه: گفتم دستپاچگی با

 روي ناخنهام با...کردم راضیش بدبختی با باالخره...  کرد نمی قبول! ...  کارخودتوبکن باش نداشته کاري من گریۀ

 همه کم کم.اتاقوبرداشت جیغم فشارصداي آخرین با ناگهان...بودم گرفته دندون ولباموبه خراشیدم هاشومی شونه

  ... نفهمیدم چیزي ودیگه کردم رواحساس خون گرمی فقط.وتارشد چیزتیره

***  

 زیردلم بدي درد... بشینم شم بلند خواستم می.  بود شده روشن هوا.چشمهاموبازکردم.  کردم می سرگیجه احساس

 می خجالت ازپارسا شدت به ازطرفی ، کرد می اذیتم درد طرف ازیک.برگشتم اولم حالت به دوباره ؛ پیچید

  ! نبود دوتا یکی که بدبختیم.شدم می بیشترمؤذب من ذاشت می سرم وسربه شد می وبند قید بی اون هرچی.کشیدم

  !!! کردم ونمی اشتباه این سال صد بودم فکراینجاشوکرده اگه!  شوهرکردم کردم غلط جون خدا:گفنم ناله با

 لحافم به اینکه بدون. شد اتاق وارد... بود روموپوشونده"کامال لحاف.زدم خواب خودموبه پارسا پاي صداي شنیدن با

  ...  پاشودیگه خانم،،،خانمی پروا،،،پروا: زد صدا وآروم درازکشید کنارم بزنه دست

  !!! بیدارم نفهمه که بود حرفا ترازاین گرگ.بود انداخته گل هام گونه. کرده زوم صورتم روي کردم می حس"کامال

  !!! کنم نگات کمی یه بذارروتوبازکنم شی بیدارنمی که حاال:  گفت بدجنسی با ، بود توصداش خنده تُن

 بی... کردم نگاش دلهره وبا چشمهاموبازکردم زود ، گرفتم لحافم دستموبه هههههه گفتن با خورد لحافم به که دستش

 "اصال.  فروکردم ش سینه وسرموتوي پوشوندم دستهام صورتموبا!  شدم آب کرد نگام همچین. خندید می داشت شرف

! کشی؟ می خجالت من از... ااا:  وگفت موهاموبوسید روي ، کرد بغلم...کنم نگاش شد نمی روم

 کنم نگاه صورتش توي کرد وادارم ؛ کنارزد صورتم از دستهامو ، ست فایده بی انتظارش دید وقتی...دستهاتوبردارببینمت

 دوباره که بغلش توي بکشه خواست می دورکمرم دستشوانداخت...  خانمی نباشی خسته:  گفت قشنگی لبخند با... 

:  وگفت بوسید مو گونه روي تند تند ، شد عوض نگاهش حالت... پرید رنگش دفعه یه.  کردم وناله تیرکشید زیردلم

 خودمم باورکن. اومده بدت ازم دونم می ؛ زنم نمی دست بهت نخواي خودت تا دیگه. کردم انقدراذیتت ببخش عزیزم

  ... پشیمونم

 میزد حرف باهام جوري یه.  رفت یادم خودم درد صورتش حالت دیدن با. بود ریخته هم به واوضاعش حال حسابی

 ازت خودم من. زنی می حرفیه چه این عزیزم:  گفتم دلجویی با... کرد می ناراحتم گیش کالفه دیدن.نبوده انگارشوهرم

  . بپوشم لباس خوام می بروبیرون حاالأم...  کنی تمومش خواستم
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 بودي حال انقدربی.کردم لباسهاتوتنت خودم صبح:  گفت شدن ازخارج قبل رفت دراتاق طرف وبه شد بلند تخت ازروي

 پوشونده زیرهامم لباس حتی.بود تنم وشلوارك تاپ یه... کنار لحافموزدم...  ودروبست شد خارج بعد!  نشدي متوجه که

 یه کنار، لحافوبزنه نذاشتم وقتی دیدم.تنمه لباس خرچطورنفهمیدم منه آخه.میوفتادم پس داشتم من خداي واي.بود

 لبۀ روي کنارم نشست.  شد اتاق وارد شیروعسل لیوان یه با بعد دقیقه چند. بود کرده نگولباسهاموتنم ، خندیدا جوري

  !؟ لباساتوپوشیدي عزیزم:  گفت شده کنترل خندة وبا تخت

  ! بدي خیلی پارسا: گفتم پایین سرموانداختم

 می بد آدم کاریه فقط آوردن بالیی همچین وخوشگلی نازنازي این سردختربه!  دونم می خودمم اینوکه:گفت خنده با

  !  باشه تونه

 چشیدم کم یه...  بدجورپریده رنگت ، بخورعزیزدلم: گفت داد دستم وبه ولیوان بشینم کرد کمکم حال درهمون

  . خوبه برات بخورش شده زورم به جلوگفت دستشوآورد... بخورم تونم نمی شیرینه خیلی پارسا:  گفتم کردم صورتموجمع

  . برنداشت ازم چشم شونخوردم قطره آخرین تا...  شدم پشیمون اخمش دیدن با که کنم امتناع دوباره خواستم می

 کمرمودلمو آروم کرد بغلم احتیاط با...درازکشید کنارم ، شد نزدیک بهم...  میزپاتختی روي گذاشت روگرفت خالی لیوان

 گوشم ودم فروبرد موهام دستشوالبالي. شدم می ومست فرستادم می هام ریه به شو عطرتن وجود تمام با.داد ماساژ

  . . .  کرد زمزمه

  

  یارا نگاهی به

  بنشان را دل غم

  بنما رویت گل

  بستان جان درعوض

  نهان عشق ازاین سوزم سحري همچوشمع

  . داشت ودلنشینی گرم صداي چه من خداي

  درجهان نزنم دم جان جانِ اي ، دم تویک بی

  تو روي ازشوق نشناسم زپا سر

  تو جزابروي آرم کی فرو سر
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  .  داشتم دوست و عزیز موجود چقدراین که دونه می خدا. نیازداشتم بهش بیشترازهمیشه.  چسبوندم خودموبیشتربهش

  

  تو کوي خاك ، من نورِچشم

  من مه اي هرشب

  توسخن با دارم

  یارم هجرانت شب آید می پایان به کی

  ما برلب جان آید کزغم ازآن پیش ؛ نما جلوه یک

  خوند می ودلنشینش گرم صداي وبا کرد می نوازش موهاموهمچنان آروم

   ببري دل غمِ ، سحري پیک همچو ، گذري گر من برشبِ

  شبم ماه اي ، بتاب برشامم

  ...وتبم درتاب ، ازهجررخت

  )ساالرعقیلی از سحري شمع آهنگ(

  

  . بشه ساغرپیدا سروکلۀ کم کم فکرکنم:  گفت شدم آروم که حسابی

   ؟ اینجا بیاد قراره مگه -

  !!؟ گفت چی دیشب مادرشوهرت نیست یادت مگه ؛ عزیزم آره:  پارسا

  ! باشه انقدرسرسخت خاله کردم فکرنمی:  وگفتم نشست لبهام روي لبخند دیشب آوردن یاد به با

  .کنم اذیتت حسابی دیشب شد باعث سرسختیش همین:  وگفت فرستاد بیرون صدا شوبا نفس

  ! گذشت خوش بهم حسابی آخرش غیرازسانس "اتفاقا. حرفیه چه این:  وگفتم فروکردم ش برهنه سینۀ سرموتوي

  . منوببخش.عزیزدلم خوام عذرمی:  گفت وزیرلب موهاموبوسید روي
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  ؟ میري کجا:  گفت پارسا.  شدم بلند ازجام

  . بگیرم دوش برم خوام می: گفتم

  ... ـیوایــ:  گفتم وآروم شدم خم گذاشتم دلم دستموروي.  تیرکشید زیردلم دوباره اومدم پایین که ازتخت

  ؟ داري هنوزدرد:  گفت نگرانی وبا کرد بغلم خیزبرداشت ازجاش

  . نیست دیشب مثل.کمترشده خیلی: گفتم. بزنم لبخند کردم سعی

  .دادم انقدرعذابت که من بمیرم:  گفت ناراحتی با... داره وجدان عذاب بود مشخص "کامال

  . زنیا حرفومی این که باشه بارآخري:  گفتم عصبانیت با

 یه بود داشته نگه ودستشوازدوطرفم میومد داشت سرم پشت.کردم حرکت حمام سمت به. برم راه عادي کردم سعی

  .نکن انقدرشلوغش. خوبه حالم باورکن:  گفتم خنده با... زمین نیوفتم وقت

  !؟ بگیري دوش کنم کمکت بیام خواي می:  پارسا

 چند انگاراسترس.نگرانه"واقعا شدم متوجه کردم نگاه نگرانش چشمهاي به وقتی ولی میذاره سرم سربه بازداره فکرکردم

  . بود شده منتقل اون به من روزة

  .تونم می خودم.  نیست طوري عزیزم نه -

  . کنه می اسپاسم بدنت. نریا سرد آب زیردوش پروا:  پارسا

  .شورم می گرم آب با باشه راحت خیالت نه -

  .زمین بخوري نره گیج سرت باش مواظب:  پارسا

  ؟ نه یا حموم برم ذاري می پارسا:  گفتم سمتش به برگشتم

  ؟ باشه راحت خیالم:  گفت بود مشهود "کامال چشمهاش توي نگرانی درحالیکه

 خودمونگاه آینه جلوي.بایستم سرپا تونستم نمی زیاد.خودموشستم حسابی.حموم داخل ورفتم دادم سرموتکون لبخند با

 یه.شدم خارج وازحمام کردم خودموخشک حمام وتوي شستم سریع!  نفهمه کسی کنه خدا. بود شده کبود گردنم. کردم

 بلند آیفون زنگ صداي که بود نگذشته دقیقه هنوزچند خوابیدم تخت روي ودوباره پوشیدم رنگ شیري وشلوارك تاپ

 خودشوبه"فورا شد وارد تا.اومد خواب اتاق طرف به یکراست. کرد واحوالپرسی سالم پارسا با که ساغراومد وصداي.  شد

  ؟ خوبه حالت:  وگفت دستهاموگرفت.نداد اجازه که بشم بلند خواستم می.نشست تخت لبۀ روي.رسوند تخت
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  ! شدم خوب:  وگفتم دادم سرموتکون

  نه؟ شدي اذیت خیلی:  گفت آروم صداي با

  ! باشه اینطوري کردم فکرنمی.  خیلی آره -

  !؟ نگذشت خوش بهت"اصال یعنی: ساغر

  . گفتم دروغ ، نه بگم اگه:  گفتم خنده با

  . معلومه ازاینجات ، بله:  وگفت کرد اشاره گلوم به

 چیزها این من براي.نکن خودتواذیت:  وگفت دستموفشرد مهربونی ساغربا... شدم وسفید سرخ گلوم روي دستموگذاشتم

  ! عادیه

  ؟ نشدي من مثل توچرا...  تو..  اوم..ساغر:  گفتم ومن من با

  !؟ تونشدم مثل چیه منظورت: ساغر

  ! رفتم می زورراه به من ولی ، بودي ریلکس توخیلی پیشت اومدیم که عروسیت فرداي آخه -

 نمی داداشت این بعدشم. نشدم اذیت وزیاد بود راحت من مال.  نیست هم مثل شون جنسیت که همه جون پروا: ساغر

 تموم وقتی که بودم انقدرخسته بعدش!  داد طولش صبح خود تا.نکرد تمومش دفعه یک!  که بود اي کارکشته چه دونی

  !!! برد خوابم نرسیده مین پنج به شد

 ، خوابه بروبگوپروا کنم می خواهش:  ساغرگفتم به...شدم دستپاچه حسابی.اومد پویا صداي دفعه یه. زیرخنده هردوزدیم

  .میره آبروم تو نذاربیاد

  !  نگیرم استرس که فکرنکنم چیزي به کردم وسعی چشمهاموبستم ومنم شد خارج ازاتاق سریع پروا

 تازه پروا.صبرکن پویا: گفت می دائم سرش پشت ساغرم.وروبازکرد اتاق سمت به اومد چرچیل پویاي این ازدست

  .نکن بیدارش ؛ برده خوابش

 به. دراومد بازشدن صداي ومتعاقبش ببینمش فقط خوام می ، کنم نمی بیدارش:  گفت که اومد پویا صداي "مجددا

.  موهام روي دستشوکشید.کردم می نگاهشوحس سنگینی وضوح به. نشست تختم لبۀ روي.بودم داشته زورخودمونگه

 روبه.  میوفتادم پس داشتم.بود کبود که همونجایی درست.زیرگلوم به رسید پایین اومد ودستش کرد صورتمونوازش

 داداش الهی:  گفت وزیرلب پیشونیموبوسید شد خم روم بعد!!!  باشه انقدروحشی پارسا کردم فکرنمی:  ساغرگفت

  .  بره قربونت
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  !؟ آوردي سرمن بالیی چه ها رفت یادت اینکه خودتومثل پویا آقا:  گفت که ساغراومد خندة صداي

  !؟ کنه می کارا ازاین خودش ناموس با آدم آخه حسابی مرد: گفت پارسا وبه ساغرونداد جواب پویا پارسا شدن وارد با

 ببین...  روباه گن می من به همه اونوقت:  گفت کرد نگام پویا...  زیرخنده زدم بگیرم خودمو جلوي نتونستم دیگه

  ! نفهمیدم که خواب به خودشوزد چطوري

  دستهاموانداخت.صورتموببوسه شد خم دوباره

 مقابلم چاي فنجون دوتا ازریختن وبعد روکنارکشید صندلی بادیدنم پارسا.رفتم آشپزخونه وساغربه پویا ازرفتن بعد

  ؟ شده چیزي:  گفتم کنجکاوي با.  صورتم به بود شده خیره.نشست

  ؟ بهترشدي:  پارسا

  .خوبم خوبِ باورکن آره -

  داري؟ درد هنوزم:  پارسا

  . کمترمیشه داره هی ، نه -

 دیگه لقمۀ یه نکرده هنوزتموم...بخور:  وگفت دستم داد عسل کره بزرگ لقمۀ خداروشکریه گفتن وبا کشید راحتی نفس

 با. جلوم کاچیوگذاشت ظرف بود نرفته پایین هنوزازگلو!  خورم نمی بگم کردم نمی جرأت کرد می نگام همچین.  داد

  ؟ خندي می چی به:  پرسید.  گرفت م خنده دیدنش

  . افتادم پویا عروسی فرداي یاد -

  !؟ کردي اونا یاد شد چی حاال:  پارسا

 علمیشوبروازپارسا دلیل:  گفت هم درسا چیه؟ براي کاچی پرسید پویا ؛ بردیم وساغرصبحونه پویا براي وقتی اخه -

  .بپرس

  ؟ شد چی بعدش خب:  گفت خنده با

  . گفت بهش بیرون بردش کرد، دستی ساغرپیش ولی بپرسه تووازت به بزنه زنگ خواست می پویا ؛ دیگه هیچی -

  ؟ حاال بود چی العملش عکس:  پرسید بود گرفته ش خنده حسابی دیگه که پارسا

  .میارم چیزا وازاین کاچی براتون خودم کردین عروسی شمام ایشاال: گفت خندیم می بهش داریم دید وقتی -
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 فاتحه دیگه بگیره سوتی یه نکنه خدا.  ذاره نمی آدم براي آبروحیثیت داداشت این پروا:  وگفت صدادارشد پارسا خندة

  ! ست خونده ت

  .داشتم زندگیم توي که دوستیه بهترین. مهربونه خیلی ولی -

.  خیربگذره به جریان تا شدم می وزنده مردم می باورکن.داد می آمارخواستگاراتوبهم همیشه:  وگفت فکرکرد کمی

  . برادره مثل منم براي

  . ترکم می دارم دیگه بسه واي:  گفتم داد بهم عسلی مرغ تخم لقمه یه دوباره

 کنم ول نده خوردم روبه همه تااون ، کنم ولش اگه دیدم. زورخوردم وبه شدم الل که رفت بهم اي غره چشم چنان

  .چسبه نمی من به خوري تونمی بیا:  گفتم دستش دادم گرفتم بزرگ لقمۀ یه زودي!  نیست

  !!! خرخودتی یعنی که کرد نگام جوري یه

 جعبۀ یه وبا رفت خواب اتاق سمت به شد خارج ازآشپزخونه... نشستم کاناپه روي رفتم.کردم پیدا نجات باالخره

 روبروم واومد گرفت ش خنده ازحالتم.کردم می ومنتظرنگاش چشمهاموتیزکردم...برگشت دستش کوچولوتوي

 شماست مال این گفته بهت کی ببینم:  گفت خنده با!  بگیرم ازش دستمودرازکردم برخاستم ازجا نیاوردم طاقت.ایستاد

  !؟

 تفریح داشت حسابی!  بگیرم زورازش به خواستم ومی دورش چرخیدم سماجت با ومنم کرد قایم پشتش دستشوگرفت

  !!! خوامش می!  منه مال دونم می:  گفتم کردم لبهاموجمع ها بچه مثل ، ایستادم روبروش.خندید ومی کرد می

  ! رونماته ودراصل روشنی چشم این:  گفت داد می روبهم جعبه درحالیکه

  !؟ چیه دیگه رونما:  گفتم تعجب با

 راست دیگه خوشگلم وخانم مودیدم خانم وبدن تن من باالخره اینکه یعنی رونما:  وگفت کرد نگام خاصی حالت با

  . شد خانمم راستی

 وزیرلب فشارداد خودش به ومحکم انداخت م دستشودورشونه. پایین سرموانداختم لبموگازگرفتم.  انداخت گل هام گونه

 یا میاد خوشت ببین کن بازش حاال. لبهاتوگازنگیر گفتم بارم صد.  کشه نمی خجالت ازشوهرش که آدم عزیزدلم:  گفت

  ؟ چیه توش بزن حدس اول ولی ؟ نه

 جواهره یا طال:  گفتم دادم روتکون جعبه ازاینکه بعد!!  رفت ازیادم وخجالت بازشد بناگوش تا کادونیشم آوردن یاد به با

  ؟
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 همچنان ولی ؛ نبودم زیورآالت اهل زیاد راستش.بزنم ذوقش توي نخواستم ولی بود خریده زیاد برام اینکه با

 فهمیدم!  هان:  گفتم بود سنگین کمی جعبه.فکرکردم وکمی برد باال "نه" نشونۀ ابروهاشوبه...دادم نشون خودمومشتاق

  . باال ابروهاشوداد دوباره...  ساعته

  !؟ هست وسنگینم شده جا کوچیکم جعبۀ این وتوي ساعته ونه وجواهره طال نه که چیه پس:  گفتم

  ! کن بازش فشاربیاري مغزت به اینکه بجاي خب: گفت

.  پرید ازسرم برق دفعه یه چشمم روبروي باال گرفتم.  بود توش کلید دسته یه. کردم بازش آهسته کنجکاوي نهایت با

  "ماشین"گفتم هیجان با

.  اومد خون ازم کمی کردم واحساس تیرکشید دلم یکدفه که هوا پریدم...  بوده درست حدسم فهمیدم ازلبخندش

 آخه. کشید فریاد سرم باشه متوجه اینکه وبدون شد دستپاچه حسابی پارسا. گذاشتم دلم ودستموروي شدم خم ناخوداگاه

  ؟ باشی خودت مواظب تا بیاد سرت بالیی یه باید "حتما.  نیستی ت فکروضعیت به ؟ کجاست حواست

 بلندم قدرتمندش دستهاي روي حرکت یه وبا کشید موهاش توي دستی کالفه.کردم بغض فریادش صداي شنیدن با

  ! نه:  وگفتم کردم حلقه دورگردنش دستهاموسفت که تخت روي بذاره خواست می.برد خواب اتاق سمت وبه کرد

  !؟ چرا وپرسید کرد پرسشگرنگام چشمهاي با

  ! زمین توبذارتم.  خوابم می خودم -

  ؟ زمین بذارمت چی یعنی:  پارسا

  ... خودم که گفتم.دیگه خب -

  . ذارمت نمی زمین ، چرا نگی تا:  پارسا

  .  دارم بیشتردوست دنیا جاي ازهمه رو اینجا! بهتر چه:  نازگفتم با.  رفت یادم پیش لحظه چند ناراحتی

  !؟ داري بیشتردوست که:  گفت کرد نگام پرالتهاب چشمهاي با

  ...  اوهوم -

  ... کردم اشتباهی چه.  شوهرکردم کردم غلط خدایا "وگفت ادامودرآورد بعد" گفت می بود کی صبح پس:  پارسا

  !؟ وایسی گوش بود توگفته به کی:  گفتم عصبانیت با

  ! بذاري میتینگ خودت با توقراره دونستم می چه من:  پارسا
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  .. ــاپارس -

  ؟ جونم:  پارسا

  .شدم پشیمون.  زمین بذارم:  وگفتم کردن تقال به کردم شروع

  . ذارمت می تخت روي فقط بذارمت اگه.  دیگه نه:  پارسا

  ! نه:  گفتم چسبیدم بهش دوباره

  !؟ نه چرا:  گفت...  بود کرده هنگ "واقعا دیگه

 ناخنهام با کردم وشروع پایین انداختم سرمو بودم کرده خوش جا بغلش توي وهمونطورکه بازکردم دستهاموازدورگردنش

  ؟ دونی می آخه...  آخه:  وگفتم کردن بازي

  . ها کنی می نگرانم داري ؟ شده چی:  وگفت داد تکونم بغلش توي

  . اومد خون..خو...خ ازم کم یه آخه -

 بمیرم:  گفت وزیرلب موهاموبوسید روي... بگم کرد نمی وادارم کاش اي.بود پایین حد آخرین تا سرم.مردم می داشتم

  . آوردم روسرت بال این که

 تجاوزکه بهم. توشوهرمنی بابا نکن؟ روتکرار کلمه این نگفتم مگه: وگفتم کردم نگاه چشمهاش توي باال سرموگرفتم

  ! آخه داري وجدان انقدرعذاب نکردي

  ! عروسکم زنم نمی دست بهت دیگه:  وگفت م گونه به صورتشوچسبوند

 این با خودموبگیرم جلوي چطوري خودم حاال!  گفتما نمی کاش!!!  دیگه برسرشدم خاك بگومن دفعه یه گفتم تودلم

 اي نقشه یه "بعدا.  کن ولش حاال!!!  گیرکردما اي بدبختی چه!!! ؟؟؟ بره رژه جلوم خواد می ساعت به دم که هلویی

  !! کنم درِش به ازراه جوري یه که کشم می براش چیزي

 جا همین. میشی مریض ، کنی حموم خواد نمی:  گفت دستشویی سمت چرخید بودم بغلش توي همونطورکه

  . میارم لباس برات االن.کنه می کفایت خودتوبشوري

  ؟ برداره ازسرم دست خواست می کی درد این پس.  شدم دستشویی وارد

 اي خسته کن برواستراحت: گفت شدم خارج ازدستشوییکه.پوشیدم آورد برام اي نسکافه وشلوارراحتی شرت تی یه پارسا

  ...برد خوابم نرسیده بالشت به سرم.بودم خسته"واقعا گفت می راست...

***  
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 وسرجام کردم سالم.  بود شده تاریک "کامال هوا.بود نشسته سرم باالي پارسا... بیدارشدم ازخواب دستی نوازش با

  ؟ نیست ت گرسنه.  پاشی خواي نمی خانمی: گفت لبخند با...نشستم

  . میره ضعف داره دلم "چرااتفاقا -

  . نخوردي چیزي دیگه ازصبح!  بره ضعف بایدم:  پارسا

  ؟ نه یا خوردي چیزي ؟ چی خودت -

  .بودم منتظرشما.نخیر تون اجازه با:  پارسا

  ؟ برم قربونت نخوردي چیزي چرا آخه -

  . نمیره پایین ازگلوم چیزي خانم بدون ، دیگه نه:  پارسا

 که بودم زاییده انگار حاال.  بود کرده پیدا تخفیف طرزچشمگیري به دردم.بیام پایین ازتخت کرد جلوکمکم دستشوآورد

  ! کردم می لوس خودموبراش وحسابی بردم می لذت وجود تمام با.  گرفت دستمومی اینطوري

  ؟ داریم چی شام حاال:  گفتم.زدم وصورتموآب دست

 اینا:  گفتم تعجب با.  بود وقلوه جگرودل سیخ عالمه یه توش آورد دیس گازیه ازروي.  نشستم عقب روکشید صندلی

  !!!؟ اومده ازکجا

  ! فرستاده برات پدرشوهرت:  گفت خونسردي با

  !؟ عموفرستاده -

 بوس یه فقط.  نکرد بیدارت خوابی تو دید درسائم ، نیومد باال فرزاد البته.آوردن ودرسا فرزاد داده عزیزم آره:  پارسا

  . ورفت گرفت کوچولوازت

  ! دونه منوتورونمی دیشب جریان حافظ خواجه فقط فکرکنم پارسا واي -

  .فهمیم می ما بشه اونام نوبت.نخور بخورانقدرحرص:  وگفت داد دستم جگروبه سیخ

  ! شم می بادکنک ماهه یک بره پیش همینطوري اگه:  غرزدم.ترکیدم می داشتم دیگه.  داد خوردم به خرس مثل دوباره

  . خوامت می جوره همه:  وگفت لپموکشید

 نگاش چپ چپ.  دهنم توي زورچپوند به قلوه تیکه آخریه لحظۀ.  میزبرخاستم ازپشت. سیرشدم.  خورم نمی دیگه -

 اومد. بایستم سرپا زیاد ذاشت نمی.بودم راحت ظرفم ازشستن.  بودم خورده ازبس شد می بد داشت حالم "واقعا!  کردم
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 اینحال با بود وگشاد آزاد اینکه با شرتش تی. بود پوشیده اي سورمه شلوارگرمکن با دودي شرت تی یه... نشست کنارم

 حیات وداشت بود روشن تلوزیون.  گذاشتم بازوش سرموروي.هام دورشونه دستشوانداخت.بود بدجورتوچشم بازوهاش

 نشونۀ سرشوبه...کردم نگاه پارسا به تعجب با. دراومد بصدا آیفون زنگ که بودیم شده جابجا تازه.  داد می نشون وحش

  ؟ بود کی پرسیدم. روزد اوپن ودکمۀ داد جواب رفت آیفون سمت به...  داد تکون ندونستن

  ! دیدنت اومد وباالخره نیاورد طاقت طفلی بود خاله:  گفت

 کنارپارسا شدم بلند ازجا.کرد صدا ورودي زنگ لحظه همون.  پدرنباشه کنه خدا واي:  وگفتم زدم م گونه به آروم

 رنگ کرم صندلهاي با بود تنم داد بهم پارسا که اي نسکافه بلوزشلوار همون. بود مرتب سرووضعم.ایستادم

 درآغوشم مادرسفت... شدن وارد هم وساغرودرسا خاله دیدم تعجب کمال با...بودم کرده جمع سرم باالي موهاموازپشت.

 ماروترسوندي که ست پریده رنگ م بچه کجا:  گفت درسا وبه رفت می م صدقه قربون مرتب که همینطورخاله کشید

  !؟

  !؟ خودتولودادي باالخره: گفت درگوشم.میزد لبخند بهم داشت کردم نگاه بود ایستاده کنارم که درسا به

  . ها رسه می خودتم نوبت: وگفتم بازوش به زدم

  !!! زودتربرسه کنه خدا: وگفت خندید موذیانه

 ویواشکی صورتموبوسید.دیراومد همین براي کرده می ماشینوپارك.برگشتم عقب به پویا صداي با.  زیرخنده هردوزدیم

  .آورد روسرت بال این روکه مرتیکه این کنه ذلیل خدا: وگفت کرد نگاه گلوم به

  ...ـاپویــ... ا: گفتم

  ! بپوشونش حداقل!  وکوفت ا:  گفت بود صورتم نزدیک سرش همونطورکه

  ! که دیدن همه حاال تا!  واي:  گفتم یواش

  .دیگه بیاید. گید می هم به دارید چی ها بچه:  گفت مادرازاونطرف

  !؟ کردي جمعشون نیست موها این حیف: گفت بلند صداي دورموبا موهاموریخت سرموبازکرد گیرة پویا

  ! نبود توسرِمن این تارموي یه جونوربودم، خواهراین پخمه منه انگار انگارنه!  بود بشرحالیش چقدراین

  ؟ بخوره دادي چیزي پروا به:  گفت پارسا به خاله زدیم می وحرف بودیم نشسته دورهم

  . دادم خوردش به داشت ظرفیت جاییکه تا.  بله:  گفت وعادي خونسرد خیلی پارسا

  !؟ کنی حمله آرپیجی با بلدي فقط فکرکردم من: گفت پارسا روبه پویا



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٩ 

 نگاه گیجی با بقیه.  افتادیم خنده به هرسه.  بودیم وساغردرجریان وپارسا من.  بود کرده کبود که بود گلوم منظورش

:  وگفت بود کنارش که درسا دورگردن دستشوانداخت پویا.  بگید منم به نیست قبول:  گفت اعتراض با درسا.کردن می

  !  اژدها جنگ به بود انگاررفته دیشب داداشت بابا هیچی

  ! نکرد ول جریانوازساغرنشنید تا و بردارنبود دست درسا

 شدي اذیت خیلی ؟ چطوربود:  وگفت رسوند مادرخودشوبهم کوتاه فرصت تویه.کردن رفتن عزم ازیکساعت بعد مهمونا

  !؟

 الهی: اوگفت اومد،مادرروبه کنارم پارسا. نیست طوریم باورکنید.خوبم خوبه که بینی می.برم قربونت نه:  بوسیدمشوگفتم

  .بشه خوب "کامال تا باش کارنداشته روزباهاش چند برم قربونت

  .  جون خاله باشه راحت خیالتون:  گفت لبخند با پارسا

...  بخوابیم بریم بهتره:  وگفت دستموگرفت کرد لوسترهاروخاموش پارسا...  رفتن سفارش ازکلی ومادربعد خاله خالصه

 بود بهش پشتم.  کرد پا به شلوارك شلواریه وبجاي شرتشودرآورد تی پارسا ولی خوابیدم تخت روي لباس تعویض بدون

  ؟ بهتري:  گفت زیرگوشم.  کنه بغلم ازپشت که بودم این عاشق. بغلش توي منوکشید. 

  ! خوبم آره ، نازموبکشی همینطوري همیشه که شرطی به:  گفتم دادم سرموتکون

  . برم قربونت کشم می نازتم:  وگفت داد فشارم بغلش توي سفت

  . ـانجــ: گفت زیرگلوموبوسید.  خندیدم صدا با

 بیهوش که بود بیدارمونده سرمن باالي انقدر طفلی.  کردم دستهاشونوازش آروم.  بود خورده گره م شکم روي دستش

  ... شد

***  

 باهام بارازبیمارستان چند روزها.  کرد می بغلم خوابیدنی شبها وفقط نزد دست بهم "مطلقا وپارسا بود روزگذشته هشت

  ... هوا رفت می دادش.کنم کارمی یا کشم می جاروبرقی دارم گفتم می بود کافی ، گرفت می تماس

  ! سرمیره م حوصله چیکارکنم پس غرمیزدم

  ! هاتوبخون برقی وسایل کاتالوگ بشین:  گفت می

 غذاهاي براش هرشب.شد می گرم سرم حسابی... داد تزخوبی "واقعا ولی ،. خندیدیم کلی دوتایی حرفش ازاین

 هم به شدت به...  دادن می هدیه روبهم انگاردنیا چشمهاش توي رضایت برق وازدیدن کردم می درست رنگارنگ
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 کردم می هرکاري.  نداشت کاري باهام شرایطی هیچ وتحت بود مونده سرحرفش همچنان ولی نیازداشتم آغوشیش

 یه باالخره... کشید می شعله وجودم آتش ش برهنه بدن ازتماس کرد می بغلم که هرشب!  شد بدرنمی ازراه

  ... کردم روزعزمموجزم

...  کنم غافلگیرش تونم می نداره و انتظارِامشب چون امشبه م نقشه اجراي براي فرصت بهترین.بود پارسا تولد فردا

 راهیش بیدارشم اینکه جاي!  آوره شرم "واقعا...  بود چیده روهم میزصبحونه.  بیمارستان بود رفته بیدارشدم که صبح

 باید کی تا. بود شده کابوس به تبدیل برام شبها.کردم می کاري یه امروزباید...کنه می آماده مم صبحونه تازه ، کنم

 بودم فهمونده زبونی بی زبون دهباربه تاحاال ؛ گرفتم می افسردگی داشتم دیگه.  بکشم وحسرت بخوابم بغلش توي

  ! که نبود حالیش ولی ندارم مشکلی

 همیشه.  کردم پهن تراس روي بردم شد شسته وقتی لباسشویی توي پارساروریختم لباسهاي. کردم روگردگیري خونه

 سوار بشه خشک تا... گرفت نمی رطوبت بوي اینطوري.  شست نمی دلم به وگرنه بخوره آفتاب ذاشتم لباسهامومی

 بعد.  پدرم دوست مغازة رفتم هم وبرگشتنی دادم پایینوصفا تا ازباال آرایشگاه ورفتم شدم خوشگلم آلبالویی ماشین

 ارزش پارسا ولی بود زیاد قیمتش درسته. کردم یکیشوانتخاب باالخره ساعتودیدم تا شصت که ازیکساعت

 جاي به ، میومد خیلی ش ومردونه درشت دستهاي وبه داشت بزرگی صفحۀ که فلزي اي نقره بند. بهترینهاروداشت

 جعبۀ به واحتیاج داشت هم شکیلی جعبۀ.بود وسنگین زیبا خیلی.بود کارشده برلیان نگینهاي داخلش هاي شماره

 بلند شمع یک با گرفتم قلب شبیه دونفره کیک یه.  شدم قنادي یه ووارد کردم تشکرخداحافظی ازکلی بعد. کادونداشت

 گذاشتم پارکینگ وماشینوتوي ویراژدادم خونه سمت به سرعت به.  نداشتم وقت زیاد.  خریدم هم گل شاخه وچند

 نگرانی با بود پارسا... تلفن سمت رفتم شیرجه!  کرد می خودکشی داشت تلفن شدم که خونه وارد... باال وخریدهاموبردم

  . گیرم می تماس روند یک دارم توچهارساعته کجایی:  گفت

  . آرایشگاه بودم رفته:  گفتم زنان همونطورنفس

  ؟ خبربدي من به تونی نمی:  پارسا

 خبرت بگم مرادي آقاي به نداشتی انتظارکه.  داري کنفرانس گفت مرادي آقاي گرفتم، تماس بیمارستان با عزیزم -

  !؟ آرایشگاه میرم کنه

  ! کشتمت می گفتی می اگه:  گفت بود اثرگذاشته صداش روي که اي خنده با

  ! خبرنداري ، کشتی وقته تومنوخیلی -

  . کشتمت می وحسابی درست دفعه این دیگه نه:  پارسا

  !؟ منوبکشی میاد دلت:  کردم لوس خودموبراش
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  !!! آره بشی دختربدي اگه: گفت بدجنسی با

  !!! ـر؟؟؟دختـ فرمودید!  آهان -

  ! شدي خانم نبود یادم:  گفت خنده با

  ! نیمه نصفه خانم البته -

  !؟ نیمه نصفه چرا حاال:  پارسا

  . بودم خانمت شب یک فقط اینکه براي -

  .بزنم حرف باهاش پرده بی اینقدرراحت شد نمی باورم خودمم

 تونم نمی هنوزم شب یه بخاطرهمون: گفت کوتاهی ازمکث بعد ؛ اومد گوشی ازپشت کشید که بلندي نفس صداي

  ! خودموببخشم

 دورازجون البته.  کنی خودکشی وجدان اززورعذاب کنم می کاري یه اینطوریه اگه.صبرکن میارم حالتوجا گفتم دلم توي

  !!! پارسا آقا کشیدم برات هایی نقشه بد! 

  .برسم کارام به باید نداري کاري: گفتم

  ؟ تره واجب ازمن که داري چکاري: پارسا

  . نکنه بدخلقی وقت یه که اطوکنم نیومده تا خوام می حاال ؛ آقامونوشستم لباسهاي راستش:  گفتم عشوه با

  ! ضررته به که نشه خطرناك آقاتون باش مواظب فقط ، جیگرتوبخورم:  پارسا

  . زودتربیا تونستی شب:  وگفتم زیرخنده زدم

  .نیست امري ، خانم چشم داد جواب خنده با اونم

  ... نیست عرضی نخیرآقا -

 به احتیاج اینکه هم داشت دوست خیلی هم.  کردم درست الزانیا شام...آشپزخونه توي زدم وشیرجه گوشیوگذاشتم

 رفتم شد راحت که وخیالم کارهاموکردم همۀ اول.بود کافی نوشابه فقط.  نداشت چیزها واین وسبزي وساالد مخلفات

 طالیی لمۀ پیراهن یه.کردم ملیحی وآرایش سشؤارکشیدم موهاموشالقی شدم که خارج...خودموشستم وحسابی حموم

 پوشوند هارومی سینه که بود پارچه دوتیکه فقط ش یقه. بپوشمش بود نیومده پیش حاال تا بازبود ازبس که داشتم رنگ

 تا چاك یه هم چپ پاي روي.نداشت "اصال که پشتم.  شد می وصل سرشونه به وازباال خورد می دورپیچ کمریه وروي

 نپوشیده هم زنونه تومهمونیهاي حتی ولی بودمش خریده خودم براي ازترکیه.داشتم دوستش خیلی.داشت رون باالي
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 روپیاده بعدي نقشۀ باید. بود نمونده چیزي پارسا اومدن به.  گرفتم عطردوش با!  میومد خوبی محرك نظرم به.  بودم

 به فاصله به شمع تا چند ورودي درِ ازجلوي!  بشه هدایت خواب اتاق سمت به که کنم کاري خواستم می.کردم می

 یک شبیه.ریختم شمعها بین پرپرکردم رو بودم خریده که وگلهایی کردم درست خواب اتاق سمت به جاده یک شکل

 ها هالوژن وفقط بودم کرده خاموش و سالن چراغهاي.اومد باالخره... کشیدم می کشیک ازپنجره. بود شده گلبرگ جادة

 روشن شمع وبا خواب اتاق توي رفتم وسریع کردم خارج روازیخچال کیک سریع.برد پارکینگ وبه ماشین.بود روشن

 توي کلید چرخیدن صداي.بود شده وعاشقانه الیت اتاق فضاي.کردم قرمزوروشن خوابهاي چراغ. داشتم نگه دستم توي

 درکرد بازشدن هنگام که مکثی.شد می خارج ازقفس وداشت کوفت می م سینه به شدت با قلبم... دراومد قفل

  . رفت می راه من قلب ودراصل گلبرگها جادة توي داشت.نزدیکترمیشد پاش صداي... بود مشهود"کامال

 العملش منتظرعکس نکردم حرکت ازجام.بهم شد خیره شگفتی با.بودم درایستاده روبروي حرکت بی. بازشد درآهسته

  ...  مبارك تولدت گفتم لبخند با...ایستاد ومقابلم برداشت سمتم به قدم چند شد خارج ازشوك که کمی باالخره.بودم

 نگاه شمع به. میشه گرمم داره ؟ کنی وفوت شمع این خواي نمی گفتم مقدمه بی. نمیزد وپلک بود شده خیره صورتم به

  . خانمی دادي خجالتم. تولدمه امشب نبود یادم"اصال:  وگفت کرد

  ! امشب نه فرداست تولدت: گفتم کردم نازك چشمی پشت

  !؟ پیشوازرفتی چرا پس... ا:  گفت لبخند با

  !! بشن مون مزاحم ترسیدم آخه:وگفتم کردم چشمهاموبازوبسته قیافه با

 سرش وپشت کرد وفوت شمع باالخره.  کنم غش بود مونده کم...  وزد کشش پروا لبخند وهمون کرد نگام شیفتگی با

... کنه نگام قشنگ ذاشت نمی کیک موقع اون تا چون. شد وسرووضعم لباس متوجه تازه...  گرفت وازدستم کیک

 می آب داشتم ولی بودم کرده خودموآماده اینکه با!  کرد می نگام بد خیلی وقتها یه خدایی.زد دید پاموحسابی ازسرتا

  !  شدم

  !!؟ کجا:  گفتم زود... درِاتاق سمت چرخید یکدفعه

  ! بیرون:  گفت سرشوبرگردوند

  !؟ آخه چی براي بیرون:  گفتم قیافه با شد گرفته حسابی حالم

  !؟ چیکارکنم پس:  گفت رفته باال ابروهاي با بود گرفته ش خنده م ازقیافه

  !؟ نري شه نمی:  گفتم کردم درودیوارنگاه به ازاینکه بعد.  شدم وسفید سرخ حسابی

  ! نرم شه نمی نه:  گفت بهم شد خیره موشکافی با
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 من: گفتم پررویی وبا زمین پاموکوبیدم ؛ صبرکنم تونستم نمی ام لحظه یک وحتی بود شده طاق طاقتم "واقعا دیگه

  !!! خوام شوهرمومی

 نفس یه بودم حرفموزده ازاینکه باالخره ولی کرد می ونگاه روم زیرو فجیع خیلی اینکه با. درمیورد شاخ ازتعجب داشت

 وبه شد خارج ازاتاق.نیاوردم خودم روي به دیگه ، شدم می دیوونه داشتم!!!  میره داره بازکه... اههههه...  کشیدم راحت

 ايِ عقده یه به تبدیل ، بودم کشیده روزمحرومیت چند اینقدراین!  بود عروسی دلم توي...  برگشت زدنی هم به چشم

  !!! بودم عیارشده تمام به

  ؟ رفتی کجا:  گفتم.  بغلش توي گرفت حرکت یه وبا ایستاد جلوم اومد... بازشد نیشم ناخوداگاه

  !؟ پوشیدي هم جایی حاال اینوتا ببینم.  یخچال توي کیکوبردم: وگفت کرد نگاه لباسم یقۀ به

  ! کنه فکرمی چی به این ام فکري توچه من وفا

  .پوشیدم خاطرجنابعالی اینوبه نخیر،:  گفتم دادم گردنم به وتابی پیچ

 کمی ، کشید سرشوعقب. باال زد بدنم حرارت دوباره.لبهام روي لبهاشوگذاشت... جلو سرشوآورد بغلش توي گرفت سفت

   ؟ دفعه یه شد چِت: گفتم نگرانی با.  بهم پشتشوکرد شد جدا ازبغلم ناگهان ، کرد نگام

  . بشم پشیمون کنم کاري یه دوباره ترسم می:  گفت کالفگی وبا فروبرد موهاش دستشوتوي

 پهن شونۀ روي گذاشتم صورتمو.انداختم ودستهامودورکمرش چسبیدم بهش ازپشت.شدم نزدیک بهش

  . درعذابم باشم دورازآغوشت ولی درکنارت ازاینکه من ، باش فکرمنم به عزیزدلم:گفتم.وعریضش

 به لبهاموچسبوندم واینبارمن دورگردنش انداختم دستهامو که بگه چیزي خواست می...  شد خیره بهم بهت با برگشت

 ودرآغوشش دورکمرم کرد دستهاشوحلقه ناخوداگاه.کنه موقعیتشودرك تا کشید طول کمی.بوسیدمش می شدت لبهاشوبا

 افتادیم تختخواب روي وهردو برداشتم عقب به قدم چند "عمدا... کشید می م کمربرهنه روي دستشوازپشت.فشارمیداد

 جاش که کرد نمی کاري ازترسش.بوسید زیرگلوم سرشوبرد.کشید می بدنم جاي ودستشوهمه بوسید لبهامومی ولع با. 

 واي..بیرون کشید ازتنش شرتشو تی دوزانونشست روي.لباسمودرآورد کم وکم بازوم روي لباسموکشید بند!  بمونه

 روبروم وایستاد پایین اومد تخت ازروي ، کمربندشوبازکرد.بود تنش هنوزشلوارِبیرون. بدنش به خورد بازچشمم خداجون

  . اونطرف روتوبکن خوشگله خانم:  گفت خنده با که کردم می نگاش چهارچشمی داشتم... 

  ! ؟ آخه چی براي دیگه اونطرف:  گفتم دلخوري با

  ! شلوارمودربیارم خوام می:  وگفت لبهاموبوسید شد خم

  !؟ کنی روتواونورمی خودت منودرمیاري لباس مگه:  گفتم خباثت با
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 شدم خیره بهش کم یه! ...  گفتم بخاطرخودت ؛ ندارم مشکل منکه ، کن نگاه عزیزدلم باشه:  گفت خنده همون با

 خندید بلند صداي با.  اونطرف وروموکردم لبهاموگازگرفتم...  میشه لخت داره راحت خیال با.  نداره حیا"اصال!  نه دیدم

  !؟ درمیاري بازي تخس الکی چرا ، روشونداري دونم می منکه:  گفت وموذیانه کنارم درازکشید

  ... شدم می له زیردستش داشتم...  کرد بغلم دوباره

 خودش به حالش "اصال پارسا...کردم می سوزش وبیشتراحساس بود کم خیلی البته.باشم داشته بازدرد کردم فکرنمی

  ... سوختم...  آههههه:  نالیدم زیرلب ناخوداگاه...  بود گوشش دم لبهام.  نبود

 کردم فکرنمی بود دیگه حال تویه اون اونطوریکه.کرد نگاه چشمهام توي وحشت وبا کرد سرشوبلند جهش یه با

  !؟ درنمیاد وصدات میشی اذیت توداري:  گفت زنان نفس نفس... بشنوه

 که بشه بلند خواست می... برم می لذت دارم بشم اذیت بیشترازاینکه باورکن:  وگفتم دورگردنش دستهاموانداختم

 موبوسید گونه ، خندید ازکارم... خودم به بودم کرده قفلش دراصل.  دورگردنش ودستهامم دورکمرش پاهاموپیچیدم

  !؟ آره شوهرکردم کردم غلط که: وگفت

  .پاشو!  خوام نمی"اصال:  گفتم دادم شوهلش سینه روي ودستهاموگذاشتم کردم لبهاموجمع. آورد روم بازبه شرف بی

  ...  وبدنم تن خودش قول وبه سروصورت بوسیدن به کرد وشروع زیرخنده زد

  ... شدم وکرخت حس بازبی

***  

 زدم لیف فقط شستشونبود نیازبه بنابراین بودم کرده حموم تازه چون.  رفتم حموم سمت وبه برخاستم ازجام سستی با

 ازجنس فون سفید دامن یه با.  خورد می دکمه ،جلوش پوشیدم اندامی مشکی بلوزشومیزسفید یه.  بیرون اومدم

  ...داشت دوست خیلی پارسا.  بستم اسبی دم موهامم.کتان

 ، وفرزاد درسا ، ساغروپویا فقط مهمونهام... بگیرم براش اختصاصی مهمونهاي با خودمونی تولد یه فردا داشتم تصمیم

 براش فکري یه باید...بشن ناراحت هامون خانواده ترسیدم می فقط.  بودن جزولیستم هم وشراره وسیروس ومیترا فربد

  ... کردم می

 خوري می سرما ؟ نکردي چراموهاتوخشک:گفتم.  داشت هنوزنم موهاش.بود کتاب مطالعۀ مشغول.  سالن توي رفتم

  . خب

!  نخوابیده زنش با ساله ده کرد فکرمی دونست نمی هرکی.  بود نگذشته هنوزیکساعت خوبه.  کرد نگاه پام تا سر به

 ودختري زن هیچ به دیدم می چون.  ببرم لذت نهایت بی شد می باعث بود حریص بهم نسبت همیشه ازاینکه ولی
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 ازعشق داشت من به که وعطشی حرص ولی... سرسري خیلی اونم تازه ، باشه صحبتش طرف مگراینکه کنه نمی نگاه

 حتی ساعتها تا رابطه ازاتمام بعد شوهرم:  گفت ومی نالید می همیشه دانشگاهیام ازهم یکی یادمه. کرد می لبریزم

 لذیذترین اونوقت خوره می غذا مرزترکیدن تا آدمیکه مثل.  دیگه چیزهاي به برسه چه بزنه حرف باهام میاد زورش

 پیدا بهم نسبت احساسی همچین خوابگی هم از بعد همیشه شوهرم گفت می.  گیره می تهوع حالت بذارن غذاروجلوش

 خداروشکرمی. بود گرفته افسردگی طفلی.شدم می منظورش متوجه تازه...  ده نمی من به اهمیتی وکوچکترین کنه می

 براي ولی ، نداشتم رابطه باهاش دوباربیشتر درسته.نداشت وجود وآخري اول براش "اصال.اینطورنبود پارسا که کردم

 ترین شیرین.کرد می وموهامونوازش کرد می بغلم تازه شد تموم کارش وقتی.کرد می کفایت یکبارم چیزها این دونستن

 نگاهها این میوفتاد یادم وقتی ولی شدم می معذب ازطرزنگاهاش اینکه با...  کرد تشکرمی ازم که بود زمانی بخشش

  .شد نمی جدا ازوجودم مدتها تا ودلپذیرش حالوت وحس بردم می لذت نهایت بی ، منه به متعلق وفقط فقط

 روي روبروم.... اومدم بیرون هپروت ازعالم... زدم زل بهش فکربودم توي که مدتی این تمام دریافتم اومدم که خودم به

 روي بود دیگرشوگذاشته ودست بود گرفته دستش یه روتوي وکتاب بود انداخته هم پاهاشوروي. بود ولوشده کاناپه

  ؟ کردي فکرمی داشتی چی به:  گفت شده جمع حواسم دید وقتی...  خندید می موذیانه وداشت مبل پشتیه

  .کردم فکرنمی منظورتوئه که چیزي اون به:  گفتم دادم سروگردنم به قري ، کمرم به دستهاموزدم

  !؟ چیه منظورمن دونی تومی مگه:  پارسا

  ! دونم می که بله -

  !؟ فهمیدي ازکجا ؟ جدي:  پارسا

  !!! معلومه ت دریده چشمهاي ازاون -

  ! کردم فکرمی شام به داشتم من عزیزم: وگفت زیرخنده زد بلند صداي با

 جون:  گفتم کردم می حرکت خواب اتاق سمت به بلند پاشنه هاي صندل اون با ودرحالیکه موگرفتم خنده زورجلوي به

  ! پرستین شکم تون همه کنن مردا شما جون به

  !! شیم می ام وحشی که بره راه قرواطوار با جلومون خوشگل خانم یه وقتی"مخصوصا!  البته: گفت بلند صداي با

  ! کنه وسوژه کنم حرکتی یه من منتظرِ فقط شرف بی

 توچرا عزیزم: گفت...  موهاش کردن خشک به کردم وشروع جلوش ایستادم.پارسا سراغ ورفتم برداشتم نوازکمد حولۀ یه

  .کنم می خشک بذارخودم ؟ کشی می زحمت
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 کولرنمی روبروي خیس موهاي این با اینجوري بودي کن خشک تواگه: گفتم دادم می ادامه کارم به همونطورکه

 ومن سروکارداري انسانها جون توبا رفته یادت اینکه مثل چیکارکنن؟ بیمارات بشی مریض نکرده خداي اگه... نشستی

  . کنم مواظبت ازت موظفم

 خانم فداي:  گفت شکمموبوسید روي باال لباسموزد کم یه. بود صورتش روبروي شکمم.دورکمرم دستهاشوانداخت

 جوري یه ، نکن پارسا:  گفتم.  وخندیدم کردم خودموجمع کم یه ، اومد قلقلکم... فکردیگرانه انقدربه که بشم خوشگلم

  .میشم

  ؟ جیگرتوبخورم شی می چطوري:  گفت خنده وبا گازکوچولوگرفت یه

 بخوریم شام بشین گفتم.آشپزخونه سمت بردمش شد بلند ، دستشوگرفتم.کنه می پیدا کاربیخ دوباره بدم وا اگه دیدم

  .گرسنمه خیلی

 وازهمون ایستاد سرپا شد سیرکه. کرد خوردن به شروع بااشتها گذاشتم، الزانیا براش بزرگ قالب یه. میزنشست پشت

  . چسبید خیلی خانمی نکنه درد دستت:  گفت موبوسید گونه شد میزخم پشت

  .عزیزم جونت نوش:  گفتم

 چاي فنجون دوتا میزگذاشتم روي وبردم وکیک بره پایین ازگلوش غذا تا دادم طولش ساعتی نیم ومنم رفت سالن به

 کیک هاي خامه.  دادم دستش روبه کیک ظرف... شدم کیک بریدن ومشغول روبروش نشستم.بردم سالن به ریختم هم

 شامت: وگفت خورد کم یه...شی می نخوراذیت زیاد:  گفتم.نداره ودوست کیک وخامۀ خودمه مثل دونستم می.وجداکرد

  . جانت نوش:  گفتم...  دادید خجالتمون.عزیزم نکنه درد دستت. پرشده ظرفیتم حسابی که بود انقدرخوشمزه

 ازتوي.شدم خواب اتاق ووارد کردم لوسترهاروخاموش.  شستم کردم ظرفهاروجمع سریع منم دستهاشوبشوره بره تا

 تولدتون دوباره بفرمایید:  وگفتم جلوش کادوروگرفتم.  سراغم اومد یکراست شد، اتاق داخل... کشوکادوشودرآوردم

  . کادوش اینم ، مبارك

  ! دادي بهم پیش دوساعت کادوتو که تو خوشگلم: وگفت زد زل صورتم به

 روازدستم جعبه.. کردمش رابطه ایجاد به وادار "علنا که بودم چقدرپررو "واقعا.. پایین وسرموانداختم لبهاموگازگرفتم

 باز ولی روداشت مارکها ازبهترین کلکسیون یه ودرواقع ساعته عاشق دونستم می...زد برق چشمهاش.کرد بازش گرفت

. کرد بلند دستهاش منوروي دفعه ویه برداشت مونوازبین فاصله قدم یک وبا بست دستش به ساعتو.میداد نشون اشتیاق

  ! خوره نمی درد به که وخالی خشک کادوي:  وگفت گرفت ازلبهام بوسه یه

  . . . لباسموبازکردن هاي دکمه یکی یکی کرد وشروع ولوشدیم تخت هردوروي

***  
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 اینا خاله ترسم ومی دودلم که کردم وتأکید گفتم وبهش شب وجریان گرفتم ساغرتماس با زودتربیدارشدم صبح

 اومده ازمکه پدرجون پسرعموي خبرنداري مگه:  ساغرگفت.  دارن هم حق والبته گم اونارونمی که بشن ومادرناراحت

 خبردادم ودرآخرشراره ودرسا میترا به... خوبیه بهانۀ!  شه نمی بهترازاین فکرکردم خودم با... شه مکه ولیمۀ وامشب

 شامم براي.نداشتم تزئینات براي هم وقتی.دادم سفارش کیک وفقط بودم دیروزرفته که آرایشگاه.کارهام دنبال ورفتم

 همیشه که ازمارکی ادکلن یه پارسا براي. کنم درست ماکارونی هم وکمی وفسنجون پلووماهیچه باقالی گرفتم تصمیم

 درسا شدم که پله راه وارد.  بدم بهش دیشبودوباره کادوي همون نمیومد دلم. گرفتم بودم عاشقش ومن میزد

  !؟ کنید چیکارمی اینجا شما:  گفتم تعجب با.  کردن می منونگاه کمرداشتن به وساغردست

  .منتظرتیم پا لنگه یه دوساعته. کنید چیکارمی واینجا کوفت:  گفت درسا

  ! باشی کرده کارمفید یه روبگیرکه میوه هاي نایلکس این حداقل:  گفتم خنده با

 ازکجا خب:  ساغرگفت. آشپزخونه میز روي وخریدهاروریختم شدیم سالن وارد دروبازکردم..  کرد نگاه بهم چپ چپ

  ؟ کنیم شروع

 خونه خوام می که کارنتراش من براي "لطفا:  گفت بزنم حرف نذاشت...  توئم درسا ، روبکش ساالد زحمت:  کفتم

 اگه فشارنیارفقط خودت توبه.  شورم می خودم هاروهم ومیوه خودمه عهدة به غذا ساغرجون گفتم...  کنم روتزئین

 می که تو:  گفتم...  که میشه زیاد کارات اینطوري.نیست سختم که نه:  ساغرگفت... بچین ظرف توي نیست سختت

  ... شم نمی ازاینکارخسته "واصال ام آشپزي عاشق من دونی

 وبا رفتم ورودي درِ جلوي بعد ودودقیقه اوپنوزدم دکمۀ کیه بدونم اینکه بدون.وزدن زنگ که بودیم صحبت مشغول

 بودیم شده دوست باهم حسابی کوتاه مدت تواین...  اومدي کردي خوب چه!  شري واي:  گفتم ذوق با شراره دیدن

  .اون به هاروسپردم میوه.  کرد می روتشدید دوستی این همکاربودیم وخودمون رشته هم شوهرامون که "مخصوصا.

 همه غروب دم.بود وقتموگرفته تمام آشپزي.تربود سنگین خودم کاراي.کردم کارمی نفس یک عصري تا خالصه

 بچه گفتم... خودشوبگیره تا توش کیکوگذاشتم کردم یخچالوخالی طبقۀ آوردنویک ازقنادي روهم وکیک بود چیزآماده

 زدیم ازحرفش... خورتت می اشتها با پارسا بهتراینجوري چه:  گفت شراره.گرفتم غذا بوي.بگیرم دوش یه من ها

 پارسا. کردم مالیم آرایش ویه فرکردم حسابی زدم موس موهام به.شدم خارج وازحموم خودموشستم حسابی.  زیرخنده

 داد می نشون حساسیت پارسا که ازبس بود شده معظلی لباس انتخاب.رفتم کمدم سراغ.نداشت دوست غلیظ آرایش

 یه. داشت کوتاه وآستینهاي هفت یقۀ که داشتم کوتاه سفید پیراهن یه...  بودم شده درمانده پوشیدن لباس توي

 نتونه پارسا دیگه که پوشیدم هم ضخیم پاي رنگ شلواري جوراب یه.  خورد می شکم روي تا اززیرسینه نوارمشکی

 ودرآخرم سیروس هم وبعد فرزاد کم فاصلۀ وبه اومد که بود مردي اولین پویا.بازگذاشتم همونطورفر موهامم. بگیره ایراد

 پارسا باالخره تا نخوردم تکون پنجره ازجلوي... نداره مهمونی از اطالعی پارسا که دونستن می همه.شد وارد فربد

 وقتی نداشت سابقه.ودربازشد چرخید قفل توي کلید...  کردم لوسترهاروخاموش.  کناررفتیم دید ازجلوي همگی.اومد
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 کنارهم ردیف همگی ما... نخورد درتکون ازجلوي چون بود کرده تعجب اینکه مثل...  نرم استقبالش به ازسرکارمیاد

 پروا ؟ کجایی پروا:  گفت بلند صداي وبا نخورد تکون ازجاش ولی.بیاد قسمت اون به پارسا ومنتظربودیم بودیم ایستاده

  ! دربیاد ازتنم بروخستگی راه ذره یه بیا...  خوشگله خانم...  ـیخانمـ

 جلوي گرفت سکوت عالمت به ودستشو ایستاد کنارم پویا بدم جواب خواستم می.کرد می پیدا بیخ کارداشت اوه اوه

 خجالت...  جیگرطالم:  اومد پارسا صداي دوباره که چیکارکنم بودم مونده. خندیدن می داشتن آروم بقیه.  بینیش

 میوفتادم پس داشتم دیگه جون خدا واي...  عروسکم:  گفت دوباره که کردم قایم پویا صورتموتوسینۀ برگشتم کشیدم،

  ... ــاپارسـ کردم صدا بلند صداي ناچاربا

  ؟ ــونجـ:  گفت بلند کشداروبدبختانه صداي وبا تیرآخروزد دفعه یه

 گفت یواش که کردم نگاه پویا به التماس با. شدم می آب داشتم ومن رفتن می ریسه صدا بی داشتن دیگه ها بچه

  ! ؟ انقدرتاریکه خونه چرا گفت اومدن درحین... شد می نزدیک داشت وپارسا دیوارایستاد پشت رفت... نخور تکون ازجات

 عشقم اینقدردیراومدي چرا.عزیزم سالم:  بغلشوگفت توي روگرفت پارسا جلو، رفت پویا کنه وروشن برق خواست می تا

  !!! ازگشنگی مردیم ؟

 پویا...  انداخت خنده به روهم بقیه که خندید می شدت با انقدر.  زیرخنده زد دفعه ویه ترسید حسابی اولش پارسا طفلی

 ومیترا من.وفربد وشراره سیروس سرش وپشت رفت درسا وبالفاصله رقصیدن به کرد وشروع کرد روپلی موسیقی

 خورد روبرومون بود اومده که پارسا به چشمش تا ساغرکه.  خندیدیم ومی زدیم می دست بودیم ایستاده کنارهم ساغرم

  !  خندیا می شوهرت کاریه شیرین به خوب!  هه هه:  وگفت ساغروکشید بینی خنده با پارسا...  رفت وریسه غش

  !!؟؟ توأم خانمی: گفت من روبه بعد

  .  کن لباسهاتوعوض بریم بیا:  گفتم دستشوگرفتم

 درِاتاق ازترسم...خواب اتاق توي اومد... موهاش البالي خیسشوکشید ودستهاي زد وصورتشوآب دست رفت اول

 بهش داشت مشکی پهن یقۀ که سفید پیراهن یه.  درآورد وازتنش پیراهنشوبازکرد هاي دکمه.  کردم خوابوقفل

 چرم وکمربند مشکی شلوارجین. میزد بیرون ازآستینش که بودم بازوهاش عاشق.بود وتنگ کوتاه دادموآستینهاشم

 وپامی شینی می:  گفت که نداره ایراد فهمیدم وازلبخندش کرد نگاه لباسم به دقت با... تخت روي گذاشتم سفیدشم

  !کوتاست خیلی دامنت.نشه معلوم جائیت باشه حواست شی

  ! ؟ پوشیدم شلواري ساق که بینی نمی مگه!  پارســا واي:  گفتم

  ! بشه معلوم جائیت خوام ونمی تنگه ساقتم ولی عزیزم بینم می:  گفت ایستاد جلوم اومد

  .گذاشتیم مهموناروتنها لباساتوبپوش،زشته بیا حاال خب:  وگفتم کردم نازك چشم پشت
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 ازپل کمربندشو منم شلوارشوببنده ودکمۀ زیپ وتا هاشوبست دکمه کردم کمک.  پیراهنشوپوشید.درآورد لباسهاشوازتنش

  !کشیدي؟ زحمت چرا:  وگفت پیشونیموبوسید شد خم پوشید لباسشوکه.  کردم رد شلوارش

  ...  سرمایی تاج شما آقا:  نازگفتم وبا انداختم دورگردنش دستهامو

  . موبوسید وگونه پیچید کمرم گودي دستهاشوقسمت دوتا

 خیره دیدم میترا به افتاد پارسا چشم تا... اومد پارسا سرمنم وپشت شدم خارج ازاتاق.  دادیم طولش زیادي دیدم دیگه

 با همه.. بیار برودرشون باش زود! ؟ کردي پات چیه اینا:  هوا رفت دادش دفعه یه... کنه می نگاش داره جوري ویه شده

 ، خریده دکترایناروفربد آقاي:  گفت ترس با که پوشیده چی مگه ببینم میترا سمت برگشتم.کردیم می نگاش بهت

  ...بپوشم گیرداد

 اومد فربد...  بود پوشیده مشکی بلند پاشنه کفشهاي.  بود ترسیده خیلی طفلی...زیرخنده زدن همه دکترش آقاي ازلفظ

  ... بشه ست هم با خریدم کفشهاروبراش این بود ومشکی کوتاه دامنش آخه:  گفت پارسا جلووبه

 این به راحت کفش جفت یه جان پروا:  گفت من روبه کنه جلوگیري ش ازخنده نتونست هم پارسا حرفش شنیدن با

  . نداده کاردستمون تا بده خانم

 نشست پارسا.کرد عوض فوري. دادم بهش بود چهارسانت لژش بلندي که داشتم خوشگل لژچوبی صندل جفت یه

 توي. زد می حرف براش ها احتیاطی بی این مخاطرة درمورد داشت. کردن صحبت باهاش کرد شروع وآروم کنارش

 غذا من براي اول پارسا.نشست کنارهمسرش سرمیزهرکی... روچیدیم ومیزشام شدیم بلند ها خانم ما هم فاصله این

 بازچه نیست معلوم بخیرکنه خدا. کرد می نگاه داشت زیرزیري پویا. جلوم گذاشت ساالدم ظرف.  ریخت ونوشابه کشید

  ! داره اي نقشه

  !؟ سؤال یه پارسا:  وگفت کرد اي سرفه تک

 بروخستگیم راه گفتی پروا به چرا:  وگفت خورد نوشابه قلوپ یک پویا...  ایستاد ومنتظرگوش داد سرشوتکون پارسا

  !!!؟ دربِره

  !؟ افتادي اون یاد که شد چی حاال: گفت پرروترازاون هم پارسا.  زیرخنده زدن همه

  ! شدم نگران درواقع. شدم بدجورفکري آخه:  پویا

  ؟ چرا دیگه نگران داداش:  پارسا

  !!؟ گیري می کولی من ازآبجیه میاي ازسرکارکه نکنه ببینم:  پویا

  ...دیم می کولی ما ، راحت خیالت:  گفت خنده با هم پارسا که خندیدن می فقط همه
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  !!!ـون؟جـــ:  گفت پویا دفعه یه

 بعد. ساغربودم با من! ؟ میزنی چرا ؟ چیه:  گفت پارسا به پویا.  خندیدن می زیرزیري بقیه... کرد نگاش چپ چپ پارسا

  ! شد ریش دلم انقدرتیمورنگوتوروخدا پویا: ساغرگفت...  شه گشنه تیمورم بخور، غذاتوکامل عزیزم: ساغرگفت روبه

  !؟ ونجــــ:  ساغرگفت نزدیک برد صورتشو پویا

  !!! که کنه نمی منوول دیگه ؟ دادي این یاد حرف بیکاربودي پارسا: ساغرگفت

  . . . شد وشسته جمع وظرفها غذاسروشدن وشوخی خنده با خالصه

 زیاد ما فامیل درسته.  بود روشن ها هالوژن فقط... برخاستن هم با همه...  گذاشتم الیت موسیقی ویه رفتم ضبط سراغ

 کردن می دوري ودم ودود ازمشروب جوونها تا گرفته ها ازمسن هیچکس عنوان هیچ به ولی ، نبودن حجاب وبند توقید

 کردم می نوازش وآروم بودم گذاشته بازوهاش ودستهاموروي بودم فرورفته پارسا توآغوش. بود خودش توحال هرکی... 

  ! بازنکن پاهاتو باشه حواست شینی می پروا:  گفت زیرگوشم. 

  !؟ پاهاموبازگذاشتم کی من..!!! وا:  گفتم کردم نگاش شده گرد چشمهاي با

 وپویا من آوردي شانس بود شده باز کوچولو یه پاهات ، نبود دوبارحواست یکی: وگفت گرفت ش خنده قیافم دیدن با

  ! بودیم روبروت

  ! ؟ شد می چی بود دیگه کسِ اگه "مثال:  گفتم کرفته قیافه با

  !  ترکید م زهره که رفت بهم اي غره چشم چنان

  ؟ گفتم چی مگه ، حاال خب:  گفتم

  !؟ فرزاد و فربد یا باشه سیروس نداره فرقی برات "مثال! ؟ گفتی چی مگه داد جواب ترسناك اخم همون با

  !!؟ نداره فرقی برام غریبه با وبرادرم شوهرم که وبندم قید انقدربی من کرد فکرمی "واقعا یعنی.  برخورد بهم حسابی

 بعد...  کنه می فکري همچین درموردم شوهرم که متأسفم خودم براي "واقعا:  گفتم عصبانی ولی آروم صداي با

 زورخودشو به بود مشخص "کامال ولی بود وعصبی کالفه...  نشستم مبل روي ورفتم بیرون کشیدم خودموازآغوشش

  ؟ نشستی چرا ؟ پروا شد چی:  وگفت نشست کنارم اومد.بود شراره شد من متوجه که نفري اولین... داشته نگه

  ؟ بشه چیزي قراره مگه -

  . ست گرفته ت قیافه آخه:  شراره

  . کرد ذوق ذوق پام کم یه بابا نه -
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 شیطنت با بعد...  بخوابی توهم که کنیم جمعش کم وکم وبیاریم کیک بهتره ، شدي خسته امروزخیلی ؛ یآخــ:  شراره

  ! بخوابی بذاره پارسا اگه البته:  گفت

  . نداري خبر ، ها خوشه دلت:  گفتم تودلم.  زدم زورلبخند به

  . تو با کیک آوردن زحمت جون درسا:  گفتم درسا روبه.  اومدن هم بقیه کم کم

 روي شمع یک دیشب مثل.  شد سالن وارد دست به وکیک رفت آشپزخونه سمت وبه داد سرشوتکون حرف بدون درسا

 می تا.  دیگه کن فوت:  گفت سیروس. بود نشسته کیک پشت پارسا.  کرد وروشن شمع درسا.بودم گذاشته کیک

  . بعد آرزوکن یه اول!  پارسا صبرکن:  گفت شراره کنه فوت خواست

 فاصله وازش بودم نشسته مبل دیگۀ درزاویۀ که من به زد زل بازکرد بعد لحظه وچند بست چشمهاشو زد لبخند پارسا

 روموازش ظریفی اخم با افتادم که حرفش یاد ولی رفت ضعف دلم.  نشست لبش گوشۀ خوشگل لبخند یه...  داشتم

 ساغرودرسا با بعد.  داشتا ارتباط پروا به آرزوتون نکنم غلط:  گفت زیرکی با میترا...  نیاورد خودش روي به.  گرفتم

 شوهراشونم.  کرد می التماس سرتقی با یکی لباسشو یکی کشید دستشومی یکی.  بگی باید کردن کلید بهش وشراره

 هم پاهاموکیپ همچین ، بودم من بود نشسته حرکت وبی ساکت که کسی تنها خندیدن ومی بودن کنارایستاده

 بردارنیستن دست دید وقتی...  کردم می نگاش دلخوري با!!!  نگیره فاصله ازهم اي ذره حتی وقت یه که بودم چسبونده

  ! کردید م خفه گم می بابا باشه:  گفت خنده با

...  بشه مطلع ش قلبی ازمکنونات کسی داد نمی واجازه وتوداربود ساکت پارسا "اصوال چون.بودن کرده سکوت همه

 وباهام اومد ازمریکا که هم وقتی چون شد؛ نمی باورم ؛ داشته دوستم ازبچگی:  گفت وقتی ، من خود ش نمونه

 باهام کردم فکرمی همیشه ومن بروزنمیداد ش ازعالقه عالئمی وهیچ بود ونقیض ضد خیلی رفتارهاش ، همکارشد

  !!! میزنه الس

 چشم ازم اینکه بدون...  او دهان به بودن شده خیره وهمه من به بود شده خیره پارسا...  شد جمع حواسم همه ازسکوت

   " باشی همیشه" آرزوکردم:  وگفت کرد مکث لحظه چند برداره

 منونگاه تعجب با همه!  دونست علتشومی "ودقیقا بود زیرك خیلی...  پرشد چشمهام... کردم بغض...  دوکلمه همین

 مبارك شعرتولدت بلند صداي با.  شد نجاتم فرشتۀ نازنینم پویاي همیشه مثل.. بود شده سنگین کمی جو... کردن می

 پویا...  بودن انداخته راه سروصدا وحسابی شدن کیک بریدن مشغول ها بچه. اینکارکرد به تشویق روهم وبقیه وخوند باد

  !؟ شده چی:  وگفت اومد کنارم کنه توجه جلب اینکه بدون

  !؟ پرسی می سؤالو این که شده چیزي گفتم من مگه پویا.. وا: وگفتم زدم ناآگاهی خودموبه

  !؟ شده چی پرسیدم ازت:  گفت ومصرانه انداخت بهم اندرسفیهی عاقل نگاه
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 نداشتم تحمل ولی بودم عصبانی پارسا ازدست درسته کنه، تلخی اوقات ترسیدم می.  بود فایده بی دررفتن ازدستش

 بشه تلخ اوقاتش خواستم نمی ولی داشت سیاست خیلی پویا البته بود نفسم اون. کنه احترامی وبی درشتی بهش کسی

 با.  کنم ش قانع تونستم می که بود راهی تنها این... کنم حلش خودم بده اجازه ، کردم خرابکاري یه پویا: گفتم بنابراین

  ؟ برمیاد ازمن کاري: گفت نگرانی

  ! کنم می لوس خودموبراش بیشتردارم راستش.  جیگرم نه: گفتم خنده با

  ! میومد بیشترخوشم "جون" گفتی می "جیگر" بجاي ولی!  جلب چه:  وگفت باال ابروهاشوداد

 به.  باالست خیلی آمپرش معلومه ، نگیا جون مرتیکه این به فقط جیگرخوبه همون نه:  گفت که کردم نگاش چپ چپ

  ! میاوردا سرت چیزي بالیی یه بودم نرسیده دادت به موقع به تواگه جون

  !!! ؟ میزنه حرفها ازاین خواهرش به آدم!  بکش خجالت پویا -

  . افتادم چیزي یه یاد مامان گفتم آخ آخ. بزنم حرفا ازاین مامانم به نبود یادم ببخشید:  پویا

  !؟ چی یاد:  گفتم خنده با

 کیفی چه که آخ.  خوابیدم می بابااینا تواتاق رفتم می وشبها زدم می ترس خودموبه الکی ها موقع اون گفتم یادته:  پویا

  .بود خالی جات!!  میداد

  !؟ افتادي چی یاد بگو ؛ کن ولش خب -

 چشم یه مامان سراغ بره خواست می بابا تا خواب به زدم خودمومی همیشه.  افتادم همین یاد ، دیگه میگم دارم:  پویا

 شب یه.  بود زیرنظرمن مستقیم کردن می هرکاري ؛ خوابیدم می وسط منم چون.میزدم دید ویواشکی کردم موبازمی

 دیدم چشاموبازکردم سریع!  چیزیه وجونوري جک فکرکردم.بینیم به خورد چیزي یه دفعه یه بود برده خوابم راستکی که

 بستم بود بابا طرف موکه چشم اون قراره ازاین اوضاع دیدم تا. گرفته نشونه مامانو یقۀ صورتم ازروي پشمالو دست یه

!  اوضاعو باش داشته حاال!  توگرفتم "ودستشومثال بابا طرف زدم چرخ یه خواب به خودموزدم و بازگذاشتم یکیو واون

: گفت آروم صداي با شنیدم فقط. دربیاره تونه نمی اونم ، چسبیدمش سفت ومنم گیرکرده مامان تویقۀ بابا دست

  !  شاشه نمی جاش تو خوبه حاال.  ترسه می زنشه وقت ، خرشده قد هیکلش پدرسگ

  !؟ شد چی بعدش گفتم ، ازخنده مردم می داشتم من

  !؟ آره اومد خوشت...  ا:  پویا

  ! کنجکاوم فقط نشو لوس -
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 که زد درِاونجام لگدي پدرچنان پیششون برم خواستم بازمی که فرداش خالصه... میومد خوشم خیلی منکه ولی:  پویا

  ! ببرتت آل ایشاال خر، نره بدوگمشوتواتاقت:  وگفت روزمین افتاد چشمم مردمک

 بودم سرموفشارداده.بود گرفته ش خنده خودشم پویا.  شد می بد داشت حالم که بودم انقدرخندیده ومن گفت می پویا

  ...  دوتا ما به زدن زل همه دیدم آن یه.  خندیدم می شدت وبه بازوش روي

  ...  کادوهاروبازکنیم بفرمایید شده تموم خصوصیتون بزم اگه:  گفت فربد

  !؟ ببینید من به تونید نمی رم خنده یه چیه:  گفتم

  . بعد تا کادوهاروبازکنیم بیا حاال.  تونم نمی که نه:  گفت درجوابم

 ست یه وشراره سیروس کادوي. رنگش هم کراوات با شیک خیلی پیراهن یه.  پارسا دست داد خودشو کادوي بعد

 کفش جفت یه با خودکاروخودنویس ست یه وفرزادم درسا.  بود شیک وخیلی اي پرزدارقهوه ازچرم پول وکیف کمربند

 اونم!  بود دیگه کادوي کاغذ یه زیرش کادوشوبازکرد پارسا. بود کادوشده جعبۀ یه. شد پویا کادوي نوبت..  مارکدار

 چهارچشمی همه!  داد خودشونشون جعبه باالخره وآخرش بازکرد چهارباردیگه.  بود دیگه یکی زیرش بازکرد

.  زیرخنده زدیم همه.  کرد خارج بزرگ چوبیِ نبات آب ویه جعبه توي دستشوبرد پارسا.  چیه داخلش ببینن منتظربودن

  ! کادوت اینم بیا:  وگفت پارسا دست داد بسته یه ساغر. کنیم چیکارش دیگه پویاست:  گفت خنده با پارسا

  !؟ نکشیدي نقشه برام توکه:  گفت رفته باال ابروهاي با پارسا

  .کن بازش.  باشه راحت خیالت ساغرگفت

 بوده دنبالش مدتها پارسا خود گفتۀ به که تخصصی کتاب یه.  کرد روخوشحال پارسا بیشترازهمه وساغر پویا کادوي

  ؟ کنیم لطفتوچطورجبران داداش:  گفت خوشحالی با... بود وگیرنیاورده

  !!! حله نگیري کولی ازخواهرما شما:  گفت حاضرجوابی با پویا

  ؟ کو شما کادوي خانم پروا:  گفت فرزاد که زیرخنده زدن همه

 طرفش وکادوروبه ایستادم پارسا روبروي.  وآوردم بودم کادوکرده خوشگل خیلی روکه پارسا وادکلن رفتم اتاق سمت به

 کرد فکرمی بود مشخص ازنگاهش پارسا.....  بود گرفته م قیافه همچنان ولی...  مبارك تولدت دوباره گفتم گرفتم

 چرا ، دادي کادوتو دیشب توکه گفت آروم صداي وبا برد ماتش ادکلن دیدن با کرد بازش وقتی چون دیشبمه کادوي

  ؟ دادي خجالتم دوباره

  !!! دادید بیشترمنوخجالت شما:  گفتم قیافه با

  . بشنویم بلندتربگوماهم جون پارسا ؟ گید می همدیگه به دارید چی!  نیست قبول آقا:  گفت سیروس
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 فایده وخالی خشک کادوي گفتم می داشتم:  وگفت نشست لبش گوشۀ لبخندي بود زده زل من به همونطورکه پارسا

  ! نداره

 زده خشکم...  بوسید لبامومحکم بغلش توي کشید دورکمرم کرد شوحلقه دیگه دست ، دستش توي موگرفت چونه بعد

  . انداختم وسرموپایین برداشتم عقب قدم یک...  وجیغ وسوت دست به کردن شروع همه.  بودم شده سرخ ازخجالت. بود

  . نشستم تماشا به اي درگوشه من ودوباره رقصیدن به وسط ریختن ها بچه دوباره

 هاي دستی پیش کردن جمع به کردم شروع سالن توي برگشتم ازمشایعتشون بعد...  کردن رفتن عزم مهمونها باالخره

 ازصداي.  شدم شستن مشغول ظرفشویی سینک توي روریختم ظرفها.  رفت ماشینها دم تا پارسا... ها وفنجون میوه

  ...  اومد درفهمیدم شدن بسته

 تن به که ورکابی شلوارك یه با بعد دقیقه وچند رفت اتاقها سمت به.  دادم ادامه کارم به بدم اهمیتی اینکه بدون

 وپاش ریخت این چون "حتما.  نبود کارا این اهل آخه درمیوردم شاخ داشتم.  شد سالن وارد دست به وجاروبرقی

  ! گرفته وجدان عذاب بوده بخاطرخودش

  . دارم کارت بشین بیا:  گفت وبست شیرآب ایستاد کنارم شد آشپزخونه وارد شد تموم که کارش

 مشغول برداشتم ودستمال آشپزخونه دیگۀ سمت رفتم... بست دوباره که بازکردم "ومجددا شیرآب بهش توجه بدون

 باهات بشین بیا گم نمی مگه:  بلندترگفت وکمی شد اینبارعصبانی. شدم بودم شسته که خوریهایی میوه کردن خشک

  .کاردارم

  ! ندارم کاري شما با من ولی:  گفتم درهم اخمهاي با

 نمی نگاش "اصال... نشست روبروم خودشم ؛ نشوند مبل روي وبرد دستموگرفت نیستم بیا پایین ازخرِشیطون دید وقتی

 کن نگاه منو خانم پروا: گفت ودلنشینش آروم صداي با.  کردم می بازي دامنم گوشۀ وبا پایین بودم سرموانداخته ، کردم

.  

  !  خندید می داشت ، کنم نگاش زیرچشمی شد باعث سکوتش...  بشنوم گوشهام با دارم عادت من:  گفتم سرتقی با

  . کاردارم کلی حرفتوزودتربزن:  گفتم. کرد می منونگاه داشت سینه به ودست مبل روي بود ولوشده همیشه مثل

  . بزنم حرف تونم نمی که نکنی نگام تا:  پارسا

 پروا ببین:  وگفت اومد حرف به که بشم بلند خیزشدم نیم.  لبهاشه روي لبخند همچنان دیدم گرفتم ناچارسرموباال

 اختالفی نکرده خداي اگه که خواد نمی دلم هیچ من.  باشه خودمون بین باید فقط داشته هم منوتوبا که هرمشکلی

  . رودرگیرکنیم اي دیگه کس ونباید خودمونه به منوتومتعلق زندگی.  بفهمه کسی اومد بوجود بینمون
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  ! نزدم حرفی پویا به من ولی -

 بره درهم ش قیافه میزبان اگه.  بوده ریخته هم خوشگلتوبه چهرة که اخمیه منظورم ، دلم عزیز دونم می:  پارسا

  .  کنه نمی راحتی واحساس میشه معذب مهمون

  .زدي بد حرف من به که تقصیرتوئه -

  ! برگردونم خودت خودتوبه حرف منکه:  گفت لبخند با زانوهاشو روي آرنجاشوگذاشت جلو به شد خم

 باقی حرف جاي دیدم! ؟ باشه هم اي دیگه کسِ کنه می فرقی چه بودم گفته خودم!  میگه راست افتاد یادم فکرکردم

  !؟ چسبوندي هم انقدرکیپِ پاهاتو چرا حاال:  گفت گم نمی چیزي دید وقتی...  نذاشته

  ؟ سازتوبرقصه چه به دونه نمی آدم ، ایششششش:  گفتم برخاستن درحال کردم نازك چشمی پشت

 چسبید ازپشت ؛ آشپزخونه توي اومد سرم پشت "بود بیشترنمونده فنجون تا چند البته" کنم روآبکشی ظرفها بقیۀ رفتم

  . بهم

  . بدم بذارکارهاموانجام ، پارسا کن ولم:  گفتم

  ؟ بعد براي بذاري شه نمی:  گفت گوشم به ولبهاشوچسبوند کرد حلقه دستهاشودورکمرم

  . شه نخیرنمی -

  ؟ عزیزم چرا:  پارسا

  . باشه مرتب نا خونه میاد بدم اینکه براي -

  . کنم تمیزمی میشم زودترپا خودم صبح بریم بیا:  پارسا

:  گفت کشید دست لباسم به...  بخورم تکون تونستم نمی بود چسبیده بهم همچین تشن غول.  میومد قلقلکم داشت

  ! داره ایراد دوتا فقط ها خوشگله خیلی لباست

  !؟ اونوقت چیه ایرادش:  گفتم تعجب با سرموبرگردوندم

  . کوتاست خیلی اینکه اول:  وگفت گوشموبوسید اللۀ

  . که بود ضخیم ساقم خب:  گفتم فوري

  !؟ بپوشی ذاشتم می فکرکردي نبود اگه:  پارسا

  ؟ بفرمائید شو بعدي ایراد خب -
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  ! تنگه خیلی دامنش اینکه دوم:  گفت دامن به کشید دست ، کرد مکث کمی

  !؟ ناراحتی تو میشم اذیت من ، باشه که تنگه -

  ! میشم تواذیت مثل جیگرمنم:  پارسا

  !؟ چرا دیگه تو!  وا -

  !!! نمیره باال کنم می هرکاري آخه:  گفت اي شده کنترل خندة وبا گرفت فاصله ازم کم یه

 گفت خنده وبا انداخت گیرم خواب درِاتاق پشت که کردم دنبالش بنفش جیغ یه با ومنم فرارکرد خواب اتاق طرف به بعد

  . . . شدم ناچارتسلیم...  نداره فایده به وخالی خشک کادوي گفتم که بهت: 

***  

 همین براي ماروبرد پویا.  بریم خانم سوسن مزون وبه ساغرقرارگذاشتم با.  بود نمونده درسا عروسیه روزبه بیشترازده

 ازترس درواقع گشتم، می وپوشیده شیک مدل یه دنبال... بیاد دنبالمون پویا هم برگشتنی وقرارشد ماشینمونبردم من

 اي نقره وپرچین بلند پیراهن یه.  کرد نظرموجلب مدل یه ژورنال توي باالخره.  بازبگیرم لباس کردم نمی جرأت پارسا

 ساغرم لباس.شد می بسته پاپیون یه شبیه ازپشت که خورد می هم پهن کمربند یه.  دلبري ویقه ربع سه آستینهاي با

 ، شد می کلوش پایین به وازسینه تنگ زیرسینه تا که دکلته باالتنه لباسش.  بود نیاورده شکم هنوزانقدري.بود قشنگ

. کرد یادداشت دفترش وتوي پرسید هامونو س لبا مدل شمارة خانم سوسن...  میومد پوستش به خیلی لباس انابی رنگ

 سرخابی وکوتاه تنگ مانتوي یه.  شدیم خارج ازمزون ماشین بوق صداي با. بیاد پویا تا کشید طول اي دقیقه بیست

 بلند پاشنه وکفشهاي مشکی مخمل وشلوارجذب شال یه با بودم پوشیده ذاشت می نمایش به کشیدمو اندام که جیغ

  !  تابلوبودم جورایی یه.  سرخابی

 متري ده "تقریبا.  بود جلونشسته روصندلی کنارپویا.  کردیم هردوتعجب پارسا دیدن با که رفتیم پویا ماشین سمت به

 تونم می خوام عذرمی:  وگفت ایستاد کنارمن یکیشون.  سبزشدن جلومون پسرجوون دوتا که داشتیم فاصله ازماشین

  ؟ تونوبگیرم وقت لحظه یک

 قبل... اومد ما سمت وبه شد پیاده ازماشین که افتاد پارسا به چشمم. باشه مزاحم خورد نمی وبهش داشت ظاهرمرتبی

 شناسم واینجارونمی نیستم اطراف این ساکن من خوام می معذرت:  گفتم سریع بزنه حرفی جوون اون ازاینکه

  .بپرسید ازهمسرم دارید هرسؤالی"لطفا.

 وبزن شوهرقلچماغ عجب کنه فکرمی خودش با "حتما بیچاره. خوند من روازچهرة انگارنگرانی. وارفت یخ مثل خدا بنده

.  افتاد بود رسیده ما به دیگه که پارسا به وچشمش منوگرفت مسیرنگاه سریع!  پرید رنگش کردم حس!  دارم بهادري

  ؟ دارید فرمایشی!  سالم علیک:  گفت اخم با پارسا.  کرد سالم سریع
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 می که یکی اون...  پسره به بود زده زل رفته باال ابروهاي با پارسا. بود شده هول خیلی بیچاره!  کرد سالم دوباره پسره

 همسربنده با نگفتید:  خشدارپرسید صداي با پارسا.  گفت نمی وهیچی بود وکرایستاده الل ؛ ترباشه سن کم خورد

  چیکارداشتید؟

 ترین محترمانه این ولی درکارنیست آدرسی که شدیم متوجه "ساغرکامال وهم من هم.  پرسید ازپارسا آدرس یه پسره

 بریم خواستیم تا...  شناسم نمی نخیرمن:  گفت پارسا. بود باالیی خیابون به متعلق آدرس.  بکنه تونست می که کاربود

 یکدفعه که گرفتم بود نظرم مد که سمتی همون دستموبه...  فرعیه خیابون اون!  شناسم می من:  گفتم نفهم منه

 اینکه گفتن با سریع...  بود شده ترسناك خیلی ش قبافه.  بودمش ندیده انقدرعصبانی وقت هیچ. پارسا به خورد چشمم

 باال مدل ماشین سواریه کولشون روي دونفردمشونوگذاشتن اون بیچاره.  کردم دستموجمع "برید باید سمت ازاون": 

  !  رفتی بروکه د شدن

  !؟ اومدي زود ازبیمارستان شد چی:  گفتم سختی وبه خودمونبازم کردم سعی. بود ترسیده من مثل ساغرم

  . بشید سوارماشین ببرید تشریف بفرمائید:  گفت غره چشم همون با

 انگشتام بندهاي استخونِ کردم احساس. کشوند پویا ماشین سمت به داد فشارمی حرص با ودرحالیکه دستموگرفت بعد

 به هردو.نشستم پارسا صندلی پشت من هم بعد ساغرسوارشد اول...  کنم اعتراض کردم نمی جرأت ولی میشه خرد داره

  ! زد ولبخند کرد نگاه دوتا ما پریدة رنگ قیافۀ به ازآینه پویا. کردیم سالم زیرلب پویا

 سنگین خیلی جوِماشین!  سرزده ازم انگارکارِخطایی که بود درهم اخمهاش چنان.  بودم پارسا دید تومیدانِ درست من

 پویا به پارسا... رسیدیم مرکزخرید یه به که زدیم می چرخ خیابونها توي ماشین با داشتیم...زد نمی حرف وهیچکس بود

  . دار نگه گفت

 می خریدهاروازهمینجا ، شناسم می من شیکه چیزش همه اینجا.  پارکینگ توي ماشینوببرم دفعه بذاریه:  گفت پویا

 هدایت پارکینگ داخل به ماشینو حرف بدون هم وپویا داد تکون موافقت عنوان به سري پارسا.  گردیم وبرمی کنیم

 که بود پوشیده مشکی شرت تی یه پارسا.  آسانسوررفتیم سمت وبه شدیم پیاده هرچهارتایی ماشین ازپارك بعد. کرد

 من. بود خورده پارچه رنگ ازهمون تیکه یه هم ش ودوریقۀ داشت رنگ خردلی التین هاي نوشته کتفش روي ازپشت

 شلوار. زد می برق زنجیرش همیشه ومثل بود شرتوبازگذاشته تی باالي دکمۀ ؛ داشتم شودوست شرت تی این خیلی

 موقع ازاون!  بود عصبانی که حیف فقط بود گیرشده ونفس جذاب خیلی. بود بسته هم مشکی کمربند سیربا شکالتی

  !!! خوردش هم عسل من یه با شد نمی که هایی

  ! بازه می رنگ آدم چشم پیش دنیا تمام تو داشتن با ، جیگرطال آخه:  گفتم خودم با...  بودم آسانسورروبروش توي

 دم آهسته پویا.  درآسانسوربازشد موقع همون.اومدم خودم به کرد اي سرفه تک پویا که بودم زده زل بهش شیفتگی با

  ! واال جیگرداري خوب:  گفت گوشم
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  !چطور؟:  گفتم

  !؟ خوریش می درسته داري اونوقت ؟ هاپوشده بینی نمی:  پویا

  !؟ شده خوردنیم چه بینی نمی مگه آخه ؟ چیکارکنم:  گفتم پررویی با

  !؟ شده خوردنی کجاش... !!  ا: پویا

  ! تربیت بی -

  ! گی می داري خودت دونم می چه:  پویا

  ! گی تومی که نبود اونی منظورمن -

  ؟ بود چی منظورمن دونی تومی مگه:  پویا

  . گیرآوردیا وقت!  کن بس پویا -

  !!؟ نه ، جفتونوگرفت حال!  بدجورعصبانیه.  باش خودت مواظب پروا آخ آخ:  پویا

  توهم؟ اخمهاشوکرده اینطوري که چیکارکردم من مگه -

  ؟ شاکیه ازسرووضعت فکرکنم:  پویا

  ؟ توزده به حرفی چطور؟ -

 خالصه!!  مد سالن انگاراومدن ، کن نگاشون:  گفت بهتون افتاد چشمش ازاینکه بعد فقط.  نه که واضح:  پویا

  ! کن آماده تن به تن جنگ یه خودتوبراي

  ! نکن ایجاد انقدراسترس توهم پویا واي -

  ! کن خرش خونه رفتین. داري راه یک فقط:  پویا

  !؟ کنم خرش چطوري:  گفتم خنده با

 تا دیگه هیچی:  وگفت کرد نگاه زدن می حرف آروم وآروم کردن می جلوترحرکت قدم چند که ساغروپارسا به پویا

  ! بده بهش محرومیت نشد آدم دیدي اگه بعد بکش سروگوشش به دست ویه پاهاش روي بروبشین سریع توأم نشست

  !!؟ ایه صیغه چه دیگه محرومیت -
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 پارسا که دونی می!  موهات البالي بکش دست شوهی بلند پاش ازروي!  دیگه گم می دارم کن گوش!  اههههه:  پویا

  ! هارمیشه میوفته موهات به چشمش هرموقع

  ! شوبگو بقیه:  گفتم خنده با

 ، میاد خوابم ، ام خسته خیلی من پارسا " داد ادامه نازك صداي با بعد":  بگو نازوعشوه با قربده جلوش بعد:  پویا

  !!! بخوابی تنها باید یکماه میشی جریمه اونوقت میشم خوابزده نکن سروصدا کنم می خواهش بخوابی خواستی اومدي

  !؟ میده جواب ت نقشه مطمئنی ازکجا حاال:  گفتم!  بود رفته ازیادم پارسا وعصبانیت ازخنده بودم مرده

 تا دو دو خودش با شینه هاپومی این بعدشم!!!  کنه خرمی منواینطوري ساغرهمیشه آخه.  میده جواب صدرصد:  پویا

 سرش یکماه کنه بیدارت اگرم ، میره کاله امشبوسرش ببره وتوخوابت بکاربشه دیردست اگه بینه می ، کنه می چهارتا

  ! خربشه که اینه راه بهترین پس!  میره کاله

 اشاره داشت پویا..  کرد نگام چپ چپ برگشت پارسا که رفت باال کمی م صدا خواسته ونا خندیدم می داشتم حسابی

 ساغرازش گرفتن فاصله با. کنه می روزگارموسیاه خونه بریم نکنم آشتی باهاش االن اگه دیدم... میزد ساغرحرف با اي

 بیرون دستشوازدستم کردم می فکر..کرد نگام وبرگشت خورد اي یکه...  ولرزدستشوگرفتم ترس وبا شدم نزدیک بهش ،

 فشردم نیرومندش بازوي صورتموروي.شد ها مغازه ویترین تماشاي ومشغول نداد نشون العملی عکس ولی ، بکشه

  !؟ شد چت دفعه تویه آخه:  وگفتم

 تنت مانتووشلوارچیه این!  دونی منومی هاي توحساسیت پروا:  گفت کنه نگاهم اینکه بدون.ایستاد ویترین یه پشت

  !؟ کردي

  ؟ چشه مانتووشلوارم مگه -

  ؟ نیست چش بگی بهتره:  پارسا

  ؟ چیه توبگوایرادش خب -

 وبه توچشمی جوریش توهمین.بنداز خودت به نگاه یه:  گفت...  دوختم دهانش به چشم.  کرد نگاه پام سرتا به برگشت

 این با وپوشیدي وکوتاه وتنگ سرخابی مانتوي این اینکه بحال واي ، کنی می جذب دیگرانو نگاهاي کافی اندازة

 اینا همۀ حاال ، خرامی می بخواي خودت اینکه بدون هم رفتنت راه.  بلند پاشنه وکفشهاي تروبراق شلوارتنگ

  !  درمیاد ازآب معجونی چه ببین روبذارکنارِهم

 می هم وبرگشتنی گذاشت برد مارو پویا.  بیایم خواستیم نمی بیرون ماشینِ با که ما آخه:  وگفتم کردم لبهاموجمع

  .  ترمیومدم سنگین وگرنه خرید بریم قراره دونستمم نمی.  دنبالمون بیاد خواست
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 نه ، کثیف مرداي البته " مرد یه وقتی عزیزم:  گفت تري مالیم لحن اینباربا کرده تندروي کمی فهمید که پارسا

 این به خودش با!  کنه می پیشروي جورفکردیگه هزارویک سرش پشت میوفته ولوند زیبا زن یه به چشمش "هرمردي

  ...و داره تراشی خوش هیکل چه لباس بدون ، ترکیبه انقدرخوش لباس با که زنی این که کنه فکرمی

 چشمم وقتی ولی بودم زن اینکه با ؛ افتادم خودم یاد... شدم خیره چشمهاش به ترس وبا زدم چنگ بازوش به ناخوداگاه

 بحال واي ، شدم می خارج خودم وازکنترل طلبیدمش می وجودم بند بند وبا جنون حد به میوفتاد شوهرم هیکل به

 شد می کشیده سمتم به نگاهها همیشه ازاینکه همیشه خودمم. خوردم می کثیف پارسا قول به مرد یه چشم به منکه

 ترسیدم بودنم اززیبا پارسا اززبون واقعیتی شنیدن اونروزبا ولی.  نشه لذت غرق خودش بودن ازیبا که کیه!  نمیومد بدم

  !  اومد بدم کنن نگام تحسین دیدة با همه وازاینکه

.  دادن می قورتش داشتن چشمهاشون با.  روبراندازکردن پارسا پاي ازسرتا.  شدن رد دخترازکنارمون تا سه موقع همون

  !؟ بخورنت اینطوري که وبپوشی جذب لباسهاي این مجبوري:  گفتم جدي لحن وبا شدم عصبی کم یه

  !؟ منی با:  گفت تعجب با

  ! زنم می حرف دارم خودم با شدم نخیردیوونه -

  ؟ داشتی دوست خیلی لباسم این توکه:  پارسا

  !! دارن دوست دیگرانم "ظاهرا بله -

  ! شم نمی منظورت متوجه:  پارسا

  !  خورنت می دارن همه نرسیده دوم طبقۀ هنوزبه -

  ! دیگه تقصیرتوئه:  گقت خبیثی لبخند با

  ؟ تقصیرمنه که چی یعنی -

  ! رسیدم نمی کسی به بودم شده تموم دیگه بودي تومنوخورده اگه عزیزم:  پارسا

  !! که شم سیرنمی توروبخورم هرچی من که اینجاست موضوع آخه -

 دیربجنبی اگه ؛ میخرن چی ساغردارن و پویا ببینیم روبرویی بوتیک تواین بریم بیا:  گفت ودستموگرفت موکشید گونه

  !! باالها هارومیزنم آستین ومیگم اهللا بسم وسط همین

 درمواقع ولی بود اي منطقی انسان "اصوال.  خوابیده عصبانیتش که بودم خوشحال.  شدیم بوتیک وارد خنده با

  ! شد می وحشتناك خیلی عصبانیت
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 پویا:  وگفت زمین کوبید پاشو کالفه ساغر که گفت چی پویا نشنیدم.ایستاد پویا وروبروي بیرون اومد پرو ساغرازاتاق

  ؟ شده چی گفتم جلورفتم...  گشاده یکی این تنگه این گفتی ازبس شدم خسته

  . نپسندیدن وآقا پوشیدم که لباسیه هشتمین این بگو، چیزي تویه پروا:  گفت من ساغرروبه

  ؟ کنی می اذیتش چرا:  گفتم پویا روبه

  ! میشه بانمک خیلی بعضیاش توي.  درمیاد شکل یه به توهرلباسی آخه:  گفت لبخند با پویا

 که الجوردي آبی مانتوي یه پارسا. خورد می ساغرحرص فقط.  گرفت شون خنده هام فروشنده دوتا حتی ازحرفش

  ؟ چطوره تنت توي ببینم برواینوپروکن:  وگفت داد دستم به داشت طالیی سنتی طرحهاي توش

 روي جقه بته وازطرحهاي خورد می بند یه کمرش.  داشت خورخوشگلی تن خیلی. پروشدم اتاق وارد گرفتم ازدستش

.  ایستادم وروبروش شدم خارج ازاتاق.  سنگین وهم شیک هم.بود زانو تا شم اندازه.  بود کارشده ش ودوریقه کمربند

  .دار برش اومد خوشت خودتم اگه میاد بهت خوبه:  وگفت داد تکون رضایت عنوان به سري

  !؟ کجا:  گفت پارسا پروکه اتاق سمت برگشتم بعد.  قشنگه دارم می برش آره:  گفتم

  . دیگه بیارم درش برم ": وگفتم سمتش به چرخیدم

  ! باشه بذارتنت ، نیست الزم:  پارسا

  !؟ چی خودم مانتوي پس ؟ آخه چی براي -

  ! خونه بریم ومی نایلکس توي ذاریمش می:  پارسا

 کفش با آبی مانتوي آخه:  گفتم ناراحتی با.  تره سنگین که اونوبپوشم گفت بود تنگ خودم مانتوي چون دونستم می

  ! جوردرنمیاد سرخابی

 به سرخابی اي سورمه یا سرخابی آبی شال یه "لطفا:  وگفت کرد فروشنده خانم روبه بعد من اینوبسپاربه:  گفت

  . بدین همسرمن

 این با شال:  وگفت میز روي گذاشت رو بود سرخابی آبی که آورد روسري یه لبخند با بود دخترخوشرویی که فروشنده

 سرتون "لطفا:  گفت من روبه بعد. نظرتونه مد که همونیه "دقیقا ابریشم روسري این ولی ندارم خواهید می که رنگی

  .نبرین نخواستید اگه بعد کنید
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 داه روتشکیل قشنگی ست کفشم و مانتو با.  وپروکردم بوتیک انتهاي آینۀ جلوي ورفتم گرفتم روازدستش روسري

 مانتوولباس ودودست داد رضایت پویا آقا باالخره که بود پرولباس مشغول ساغرهنوزم طفلی.  اومد خوششون همه.بود

  . وپسندید

 شدن نزدیک با. بودن الغروریزنقش زن و کوتاه گردن متوسط وقد فربه هیکل با مرد.  شدن بوتیک وشوهروارد زن یه

  . کرد حالمودگرگون بود زده که عطري تند بوي مرد

:  گفت مرد روبه داشت آگاهی موضوع ازاین که پویا. گرفتم می وسردرد داشتم حساسیت مدلی این عطرهاي به "اصوال

  ؟ میارید تشریف لحظه یه ؛ خوام عذرمی آقا

 به ایستاده جورایی یه تکیه ویترین چپشوبه دست آرنج پویا. ایستاد پویا جلوي رفت کرده تعجب بود معلوم درحالیکه مرد

  !  بود داده میزلم

  ؟ داشتید امري بفرمایید:  گفت مرد

  !؟ خریدین عطرتونوازکجا.  خوام عذرمی:  یارووگفت به زد زل پویا

  !؟ اومده خوشتون ؟ چطورمگه:  گفت سریع بود شده ه زد ذوق حسابی که مرده

  ! خاصه خیلی!  تکه جورایی یه راستش,,,  که خوشم:  پویا

  . کنن تفریح کمی نمیومد انگاربدشون هام فروشنده.  خندیدیم می صدا وبی بودیم ایستاده اینطرف ما

  ! پرسن همینومی ازم همه!!  دونم می خودمم بودنشوکه خاص:  گفت دوباره آقاهه

  ؟ میده چی بوي دونی می:  پویا

  !؟ میوفتید چیزي یاد بقیه مثل هم شما یعنی:  مرد

 خبرندارید...  ووواَهاو: گفت وجد با مرد!  اومدن زبون به که کرده نفروبیچاره چند بو این نیست معلوم ، خیرکنه خدا:  پویا

  !؟ ندازه می چی شمارویاد نگفتید! 

 رد اینطوري ولی شه موتورقیمت یه پولِ اندازة خریدم ادکلن من!!!  دین می شهادت بوي راستش.. یاد... یاد:  پویا

 به بزن کمترگالب ؟ کاریه چه این من داداش آخه!!  الکردارماروکشت این ، داخل پاتوگذاشتی شما ازوقتی!  بونداره

  !!! خب خودت

 زنه می گالب خودش انقدربه. بده گوش شما حرف به اینکه مگه!  بده خیرتون خدا: وگفت پویا جلوي رفت همسرش

  .  نمیره که نمیره خرجش به گم می هم هرچی.  میده حرم بوي باهللا نعوذ خونمون



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٨٣ 

 خانمتونگه حرمت داداش:  وگفت زد مرد سرشونۀ به پویا.  شد ساکت بیچاره که رفت همسرش به اي غره چشم مرد

  . خونه وبیرون مردم جلوي نه ، حریمت تو ، ت خونه چهاردیواریه توي شدي عصبانی اگرم.دار

 ساغرتندي به ندیدم وقت هیچ...  دیواربشنوه که کوبه درمی به داره پویا دونستم می.  کرد نگاه من به زیرچشمی پارسا

 جلودارش هیچی بشه عصبانی واگه خشمه بد خیلی دونستم می درصورتیکه کنه ناراحتش جمع توي که بزنه حرفی یا

 که داد درسی پارسا به حرف بی ، مرد اون بهانۀ وبه بوتیک اون اونروزتوي.  کنه می خودشوکنترل همیشه ولی نیست

  ... واو فهمیدم من فقط

 گشت وحوصلۀ بود خسته حسابی هم پارسا.  بود تاریکی وهواروبه شلوغ خیابونها.  دادیم انجام جا روهمون خریدها همۀ

 می پویا که جایی تا. کنه خارج روازپارکینگ ماشین پویا تا وایستادیم شدیم ازپاساژخارج.رونداشت خیابونها وگذارتوي

:  گفتم دفعه یه.  بودیم ایستاده پاساژ ورودي کنار تایی سه.بذاره ماشین داخل ببره رودادیم ازخریدها سري یه تونست

 توبا خواد نمی:  گفت پارسا...  بیام بگیرمش برم صبرکنید شما ، بوتیک توي گذاشتم وشالموجا مانتوسرخابی!  واي

 تا کرد پارك خیابون وبغل رسید ماشین با پویا بعد کمی. پاساژشد ووارد اینوگفت.  گیرم می میرم من صبرکن ساغراینجا

 که ساله یازده ؛ ده پسربچۀ یه با ساله چهل "حدودا مرد یک که موتوري یه.  شدیم خیابون تماشاي مشغول.  بیاد پارسا

 اي گوشه موتورو مرد. عبوربود درحال ما روبروي ازخیابون کنه موتورسقوط ازروي مبادا که بود وچسبیده کمرمرد سفت

 یه برگشتم صدا سمت به.  اومد پلیس آژیرماشین صداي. روعبوربده بچه که ودستشودرازکرد شد رد آب ازجوي گذاشت

 وبا شد منحرف ازخیابون فراري پژوي لحظه دریک ناگهان. بود درتعقیبش پلیس وماشین پیشروي درحال سرعت پژوبا

 دستهاموگرفتم کردم من که کاري تنها... کرد اصابت جدول به وسرش شد پرتاب طرفی به بچه.  کوبید بچه به شدت

 کرده بدتر رو اوضاع ازدحام واین بودن شده جمع همه.برد یورش بچه سمت بیچاره مرد.  نبینه ساغرکه چشمهاي جلوي

 وبا برگشت خیابون پژوبه ماشین داد رخ دقیقه درکمترازیک اتفاقها این تمام. کرد نمی کاري هیچ کس وهیچ بود

:  ساغرگفت به خراب اعصابی با وپویا شدیم پیاده ازماشین سریع وپویا من.  دنبالش به هم وپلیس ویراژداد سرعت

  ! ندارم ام شوخی ، کشمت می اونجا بیاي بشی پیاده ماشین از اگه ساغی

 ازپشت پارسا صداي کردیم حرکت جمعیت سمت به...  شده چی توبروببین.  نمیام نه:  گفت پریده رنگی ساغربا طفلی

  !؟ شده چی ؟ کجا پویا:  گفت بلند که اومد سرم

  ! اومدي موقعی خوب بدوکه نپرس هیچی پارسا:  گفت برگشت پویا

 برید:  گفت بلند صداي با پویا...  جلو رفتیم وشکافتیم جمعیت...  سرم ازپشت هم وپارسا کرد می حرکت من جلوي پویا

  .مردموکنارزدن کمی دونفردیگه یکی وبا کنه می ایناروخراب بدترحال شلوغی.  کناربایستید

 سرعت به پارسا.  میره ازدستم داره م بچه کنه کمک یکی زد می وداد بغلش توي بود شوگرفته بچه پدره طفلی

 گفتم وحشت با دفعه یه سرش روي دستموکشیدم جلوآروم رفتم بیرون کشید پدرش وازآغوش رسوند بچه خودشوبه

 اونطرفه سوپري یه:  گفت برگشت پویا! زودتر بیارید برام تیغ یه زد ونعره قسمت اون دستشوکشید پارسا! ؟ سرش پارسا
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! ؟ چیکارکنی خواي می من بچۀ با:  گفت بود شده زده وحشت که مرد.  زود فقط:  گفت پارسا...  گیرم می میرم االن

  !! توأم با ؟ ـانهـ! ؟ بیاري سرش خواي می بالیی چه

 اگه ؛ مغزه جراح ایشون ؛ آقا کن گوش:  جلوگفتم رفتم سریع من که بکشه بیرون پارسا روازآغوش بچه کرد سعی بعد

  . بده کارشوانجام بدید اجازه پس ، فرستاده ت بچه براي رو وسیله بهترین خدا بشه خوب پسرت قرارباشه

  ؟ چیه اسمت جون عمو:  گفت گوشش دم,,,  زدن حرف بچه با کرد شروع پارسا.  شد خیره پارسا بازبه دهان با مرد

 محک تونه بچه هوشیاریه سطح داره همسرم.  نگید هیچی:  گفتم بهش من که بده جواب بچه جاي خواست می پدره

 زده زل پارسا به درحالیکه.  بود اي داشتنی نازودوست بچۀ.  زد زل پسرش وبه داد تکون سري گنگی با پدره...  زنه می

  . سیاوشه اسمم:  گفت گرفته صداي با کنه کنترل تونست ونمی بود درنوسان چشمهاش سیاهی ، بود

 وزیرسرسیاوش کردم خارج نایلکس سرخابیموازتوي مانتوي سریع منم.  داد پارسا دست وبه وتیغ رسید زنان نفس پویا

  . گذاشتم

  رفتی؟ می کجا داشتی جان سیاوش:  وگفت کشید بچه صورت به دستی مهربونی با پارسا

  .بابام دوست آقا عباس مغازة رفتیم می داشتیم.  بخره توپ برام خواست می بابام:  سیاوش

  ؟ باشه ، خرم می تیکه چهل توپ یه برات خودم بدي گوش حرفم به بدي قول اگه:  پارسا

  !؟ عمو میگی راست:  گفت محوي لبخند با سیاوش

  . میگم راست که معلومه ، پسرگلم آره:  پارسا

  .نترسم میدم قول عمو باشه:  سیاوش

 قسمت روي تیغ گوشۀ با وآروم قرارگرفت پارسا سینۀ روي سیاوش صورت طوریکه چسبوند خودش به سیاوشو پارسا

 شکاف هاي کناره به دستش با کمی پارسا شد خارج ازحفره خون.  کرد ایجاد کوچکی شکاف سیاوش سرِ کردة ورم

 پارك ماشین که سمتی به شتاب با پویا... ماشینوبیار سریع گفت پویا روبه.  بیرون زد خون لخته تیکه وچند فشارآورد

 که پدرش روبه کرد وبلند سیاوش پارسا.  ترمزکرد پویا.  بود شده خالی خون زیرسرسیاوش مانتوم.  کرد حرکت بود

 وآروم نداشت چهره به ساغررنگ.  سوارشدیم سریع...  بیا ما دنبال موتورت با شما:  گفت جمشیده آقا اسمش فهمیدیم

 می گریه چی براي من خانمیه:  وگفت انداخت بهش نگاهی آینه ازتوي پویا.  بود نازك دل خیلی.  کرد می گریه داشت

  ؟ کنه

  ؟ چطوره حالش:  وگفت کرد فینی فین ساغر

  . کنما می گریه منم کنی توگریه!  خوبه که بینی می بره قربونت پویا:  وگفت زد زورلبخند به پویا
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  . رسید موقع به پارسا شکرخدا ، عزیزم خوبه وگفتم ساغرگذاشتم دست دستموروي

  ؟ کارت محل بیمارستان بریم:  گفت پارسا به پویا

  ... بروبیمارستان ؛ دیربشه نکرده خداي ممکنه دوره خیلی اونجا تا ، نه:  گفت پارسا

  .  رسوند بیمارستان به سرعت وبه داد وویراژ گازگذاشت پدال پاشوروي پویا

 برسونن الفورخودشونو فی بزن زنگ وشراره سیروس وبه توساغروببرخونه:  گفت پویا به پارسا شدن پیاده محض به

  . نیستن زیاد شب شیفت پرسنل ، اینجا

 به کفشها اون با ومنم سالن داخل ودوید فشرد درآغوش خوابید می داشت دیگه که سیاوشو وپارسا برگشت دورزد پویا

  ؟ کنه می درد جائیت:  گفت پارسا.  دنبالش

  ... عمو نه:  گفت حالی بی با سیاوش

 زنده دیگه االن تا کرد نمی خارج "قبال رو خون پارسا اگه.  بود زیاد سیاوش رفتن اغماء امکان. نبود خوبی نشونۀ این

  . نبود

  !؟ کجاست عمل اتاق:  گفت نگهبان به پارسا شدیم که سالن وارد

  ! اورژانس ببرش چی یعنی عمل اتاق آقا:  گفت نگهبان

  !؟ کیه شب شیفت کشیک بابا.  کجاست عمل اتاق گفتم کشید فریاد پارسا

  ! سرش رو روگذاشته اینجا دیوونه یه بیاید سریع دکترحسامی:  وگفت گرفت اي شماره رفت تلفن سروقت نگهبان

 نگهبان.  آسانسوررفت سمت به وبدو گذاشت سالن گوشۀ برانکارد روي سیاوشو بده اهمیت اینکه بدون پارسا

 مغزواعصاب جراحهاي ازبهترین یکی به شما!  محترم "نسبتا آقاي:  گفتم جلوشوگرفتم من که جلوشوبگیره خیزبرداشت

  .  باشید منتظرتوبیخ "بعدا!  دیوونه گید می دارید فقرات وستون

 زنان نفس سوم وطبقۀ کردم روطی ها پله منتظرآسانسوربمونم اینکه وبدون عبورکردم ش زده بهت چشمهاي ازجلوي

 ورئیس دکترحسامی فهمیدم زود خیلی که پزشکی با صحبت مشغول وپارسا نبود خبري ازسیاوش. رسیدم پارسا به

 ایشون:  گفت پارسا. داشت چشم به هم الغروعینکی واندام پشت کم موهاي.  کردم وسالم جلورفتم...  بوده کشیک

 پزشکی کارت.  بیمارستانن راه توي هستن من همکارهاي که هم وهمسرشون من دوست. وپرستارهستن همسرمن

 گفت من وروبه داد تکون سري پارسا.  کارهارومیدم همۀ ترتیب دکتراالن بله:  وگفت بود دکترحسامی دست توي پارسا

  . حیاتیه هرلحظه که شو آماده عمل براي سریع: 
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.  شدم اتاق ووارد کردم تن روبه جراحی استریل ولباس شدم آماده سریع کردن کمک زن دوپرسنل. رفتم رختکن به بدو

. ایستادم کنارپارسا.  رسیدن هم وشرازه سیروس جراحی شدن شروع محض به.  بودن آماده نفري هشت تیم یک

 کرة نیم.  کرد شروع پارسا.  تو امید به الهی گفتم دردلم.  بود افتاده تخت روي وبیهوش شده تراشیده سیاوش موهاي

 وچتد شد سرجدا کاسۀ.  کرد پاك رو خون سریع بود ایستاده پارسا روبروي که پرستاري. داد برش ظرافت سرروبا کاسۀ

 ومنم کرد صادرمی فرمان تند تند.  روبرداشت ها لخته دقت با.  بود کرده خوش ومغزجا جمجمه روي خون لخته تیکه

.  بود درکنارش من دستیاري اولین.  نره چشمهاش توي که کردم می پاك شو پیشونی وعرق دادم می دستش ابزاروبه

 درحین بودم شنیده.  باشم شوهرم کنار بود نیومده پیش حاال تا ولی حضورداشتم عمل دراتاق ازدکترها خیلی با حاال تا

 ازهم اخمهاش مدت ودرتمام بزنه جیک نداشت جرأت کسی.  شد ثابت بهم وتازه ومنضبطه وجدي خشک خیلی عمل

 پارسا فریاد صداي.  ایسته می داره دکترقلب:  گفتم ناخوداگاه.  شد کندتر و کند نبض ضربان عمل هاي نیمه.  بازنشد

  ... سریع شــــــــــوك:  اتاق توي پیچید

 بود سیاوش به ش دیگه مانیتوروچشم به چشمش یک پارسا...  باردوم...  فایده بی ویکبار شد آورده شوك دستگاه

 گفتم خوشحالی با.  کرد زدن به شروع نبض کم کم...  دوختم مانیتورچشم صفحۀ به وحشت با.  دوباره زد فریاد دوباره

  . . . شکرت من خداي.  برگشت پارسا: 

  . بودن خوشحال ولی خسته همه.  رسید اتمام به عمل شب هاي نیمه باالخره

 دونست نمی بیچاره!  بود شده روح شبیه بود پریده رنگش ازبس جمشید آقا.  کردن منتقلICU بخش به سیاوشو

 هم وازطرفی داشته جراحی دیروزم طفلی.  بایسته تونست نمی پا روي ازخستگی پارسا...  تشکرکنه ازپارسا چطوري

 پارسا کارت.  برد خستگیش به پی پارسا ازچهرة.  شد رختکن وارد دکترحسامی.  کرد شوتشدید خستگی رفتنمون خرید

 وما قانونه دونید می که خودتون ، روعفوکنید بنده جسارت امیدوارم.  کارتتونِ دکتراین: وگفت گرفت طرفش روبه

 بودید کرده کوتاهی ؛ کردید اینکارونمی واگه دادید کاردرستوانجام "اتفاقا:  گفت لبخند با پارسا.  کنیم استهالم موظفیم

 باید چون کنید واستراحت کشیک اتاق بیارید تشریف"لطفا:  گفت دکترحسامی...  گرفت کارتوازدستش بعد. 

  .  بشه انجام بود الزم دستوري اگه که باشید نظرداشته بیمارتونوتحت

 من.  نمونده چیزي صبحم تا ؛ ش بروخونه توباهاش ، بیمارستانه توي پویا:  گفت من روبه و داد تکون سري پارسا

  . خودمون بیمارستان کنم می منتقلش شد راحت سیاوش ازبابت خیالم مونم می اینجا

 دلم ش همه برم خونه اگه.  کن استراحت راحت خیال بروبا توأم ، شینم می سیاوش کنارتخت من ؛ نه:  گفتم

 موندن براي شغلم به توجه با...  شد روان دکترحسامی دنبال به باش خودت مواظب پس:  گفتن با پارسا.  اینجاست

  . نگرفتن ایرادي

 و دادم تکیه دستهام به تخت سرموروي.  شد سنگین چشمهام کم کم.  بیداربودم هوا شدن روشن نزدیکهاي تا

  . برد خوابم کی نفهمیدم
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***  

 به سریع.  بود شده خیره بهم لبخند وبا بود ایستاده سرم باالي پارسا.  پریدم ازخواب م شونه روي دستی احساس با

  ؟ نیومده هوش به ؟ چطوره حاش:  وپرسیدم کردم نگاه سیاوش

  . خوابید دوباره ولی اومد هوش به چرا:  پارسا

  ؟ منوبیدارنکردي چرا -

  . کنم صدات نیومد دلم که بودي خواب غرق همچین:  پارسا

  ؟ چیکارکنی خواي می االن -

  . فهمی می بیرون شوبریم بلند:  پارسا

 همراه به پزشک چهارتا که بودیم سالن هنوزوسطهاي.  افتادیم راه به استیشن سمت وهردوبه برخاستم صندلی ازروي

.  میومدن سرش ازپشت جلوتروبقیه تربود ابهت وبا مسن ازهمه که پزشکی.  اومدن سمتون وپرستاربه نفررزیدنت چند

 خوشبختم باهاتون ازآشنایی.دکتر سالم:  وگفت پارسا سمت به دستشوگرفت دکترشجاعی رسیدن ما به اینکه محض به

  .بیمارستان رئیس هستم شجاعی ،

  . افتخاریه شما با آشنایی اختیاردارید:  وگفت داد دست باهاش سریع پارسا

 بیمارمومی من بدید اجازه دکتراگه:  گفت پارسا.  کردن واحوالپرسی سالم وپارسا من با وهمه داد نیزدست بقیه با بعد

  . کارم محل بیمارستان ببرم خوام

  ؟ باشیم درخدمتتون ما دید افتخارنمی یعنی:  گفت تصنعی اخم با دکترشجاعی

 باشم وآمد رفت درحال دوبیمارسان این بین دائم سخته برام که اینه موضوع.  نفرمایید فرمایشو این ، اختیردارید:  پارسا

  . کمترمیشه فشارکارم باشه اونجا که اینه. باشه معالح پزشک زیرنظر بیمارباید مستحضرید وهمونطورکه

  ؟ کنید دریغ ازمون ما با افتخارهمکاري دارید تصمیم یعنی:  دکترشجاعی

  . نکردم جسارتی چنین باورکنید:  پارسا

 قابل وهرموقع مفتخریم پزشکیکادر درمیون ازحضورتون ما هرحال به.  نداره برش ما حرف "ظاهرا:  دکترشجاعی

  . کنیم استفاده ازتجربیاتتون شیم می خوشحال دونستید

 سیاوش داد رضایت دکترشجاعی باالخره همزدن به)  سلنبه قلنبه( سلمبه قلمبه حرفهاي کلی ازاینکه بعد خالصه

 سالن توي پایین شب توتمام که پویا سوارماشین جمشید وآقا وپارسا ومن کردند منتقل آمبوالنس به وسواربربرانکارد
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 کی بچه این که کردن می نگاه تعجب با همه.  بود شده تنگ کارم محل براي دلم.  کردیم حرکت بود انتظارگذرونده

 هرکی.  بود ومانتودیدنی روسري کفشها اون با منم سرووضع.  آورده بیمارستان به "شخصا پارسا خود باشه تونه می

 به کردن می سیاوشوهدایت برانکارد که دونفري همراه پارسا.  پرسید نمی سؤالی کسی ولی داد می سالم رسید می

 ؟ بود نیومده عروسیم براي چرا کردم گالیه ازروبوسی بعد.  زدم لیال به وسري کرده استفاده ازفرصت ومنم رفت بخش

 می کنجکاوي پارسا وبیشتردرمورد زدیم حرف ازهردري خالصه.  بیاد بود ونتونسته کرده فوت ش شوهرخاله فهمیدم

 این خودش قول به شد نمی وباورش کرد تعجب حسابی نداره حرف:  گفتم وقتی ؟ چطوریه خونه توي اخالقش که کرد

  !! بخنده باشه بلدم میرغضب

 بعضیاشون.  نداخت می بهم تیکه یه سرموهرکسی روي ریختن اومدن دوستام بعد دقیقه چند.  بازشد دلم حسابی

 تلخ دخترگوشت یه ویدا که بودیم بگوبخند مشغول!  بزنم کتکشون یا بخندم دونستم نمی که کردن می بدي شوخیاي

 اون با اونم ودزدیدي دکترکاویان قاپِ چطوري ببینم:  گفت مقدمه بی ، نمیومد خوشم ازش کردم می هرکاري که

  ! نمیاره وحساب وهیچکس داره اون که وسختی سفت اخالق

 که سراومد ازپشت پارسا صداي که بگم چی بودم مونده میومد ازاوخوشش کمترکسی.  شدم خیره بازبهش دهان با

  !او نه همسرمودزدیدم قاپِ که بودم من این رشیدي خانم "اتفاقا:  گفت

  . پریدن جا از دفعه یه همه

 غره چشم ازاینکه وبعد جلواومد پارسا.  نداشتم غرضی دکترباورکنید:  گفت پِته ت ت با و بود پریده رنگش حسابی ویدا

 خارج پرستارها رختکن ازاتاق...  منتظرتم سالن توي من دوستاتودیدي هرموقع عزیزم:  گفت من روبه رفت ویدا به اي

 رودرآورد پارسا اداي پریسا.  زیرخنده زدن بلند صداي با ها وبچه رفت سرعت به وجایزندید موندن دیگه که ویدا...  شد

  !!!!!!!!زم؟؟؟وعزیــ دکترکاویان شه نمی باورم اوه اوه. منتظرتم عزیزم:  وگفت

  ! درمیارن شاخ شک بدون اوناروبشنون اگه!  زنه نمی بهم که حرفهایی چه خبرنداري گفتم دلم توي

  !! کنم کنیزیتومی باورکن ؟ بگیره منم بگی میشه!  بودم شوهرت عاشق من خداجون واااااي:  گفت یکی اون

  . منتظرمه پارسا برم دیگه من!  کردید پرچونگی خیلی ها بچه:  وگفتم خندیدیم شوخی این به همه

 سه. حاضرم من بریم گفتم بهشون رسیدم.  بودن صحبت مشغول وپویا پارسا...  پایین وبدورفتم دادن رضایت باالخره

 گذاشتم خونه توي پاموکه.  خونشون برن ساغرکه دنبال پدرم خونۀ رفت وخودش رسوند مارو پویا.  سوارشدیم تایی

  .  حموم رفتم یکراست موبرداشتم حوله

 کاناپه روي پارسا شدم خارج ازحموم. آورد حالموجا حسابی گرم وآب بود شده خشک بدنم بودم خوابیده بد دیشب چون

 شلواروازتنش بدبختی وبا پایین وزیپشوکشیدم شلوارشوبازکردم ودکمۀ کمربند ، سراغش رفتم. بود شده بیهوش "تقریبا
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 چون.  باشم نداشته کاري شرتش تی به دادم ترجیح. بدم تکونش تونستم نمی که بود انقدرسنگین. بیرون کشیدم

  ... برد خوابم زود وخیلی ولوشدم تخت روي رفتم خودمم.  شد بیدارمی زدم می دست اونواگه

***  

 براش تیکه چهل توپ یه بود داده بهش پارسا که قولی طبق.  شد مرخص وازبیمارستان شد روزبهترمی روبه سیاوش

 دفعه این.  موگذروندم ماهانه سیکل دورة دومین.  نده بهش نشده خوب تا گرفت قول و داد پدرش دست به ولی خرید

 توي سرش پارسا.  بود درسا عروسی شب فردا.  کردم تحمل بخاطرسیاوش که بود بخاطراسترسی.  بودم عصبی خیلی

 ومنم میومد خاله منزل به ازبیمارستان آخروقت ویا گذروند می دربیمارستان وبیشتراوقاتشویا بود شلوغ خیلی مدت این

 همین به هم کالفگیم شاید.  نداشتم رابطه پارسا با که شد می اي دوهفته "تقریبا. بودم درسا دراختیار ساعته 24 که

  . شدم می بیهوش ازخستگی گشتیم برمی خونه به وقتی!  بود علت

 بیارن لباسمو گرفتن تماس ازمزون اینکه هم و بدم خونه وضع به سروسامانی یه هم که خونه برگشتم اونروزغروب

 شده خارج ازحموم تازه.  گرفتم ودوش کردم گردگیري حسابی.  بود گرفته جاروغبار همه. بودم منزل باید ، بدن تحویل

 بعد.  بودن آورده لباسمو بود درست حدسم.  رفتم اف اف سمت به.آیفونوزدن زنگ که ریختم چاي یه خودم وبراي بودم

  .  کردم خارج جعبه وازتوي بردم کناري اتاق وبه گرفتم ازتشکرتحویل

افتضاح وپشتش دکلته باالتنه خوشرنگ سبز پیراهن یه.  دست روي کردم لباسوبلند!  نیست من لباس اینکه... !!!  ا 

 سمت به...  خورد می دارازروش دنباله حریر رنگ وهمون پارچه دوتکه دامن!  نداشت پشت "اصال بگم وبهتره بازبود

  . داد جواب رو گوشی بوق چهارمین با.  روگرفتم خانم سوسن وشمارة رفتم تلفن

  ؟ بفرمائید بله:  سوسن

  . هستم پروا ؛ سالم جون سوسن -

  . جون پروا خوبی.  عزیزم سالم:  سوسن

  ؟ خوبید شما.  ممنونم -

  ؟ نداشت که ایرادي ببینم ؟ رسید دستت به لباست ، گلم مرسی:  سوسن

  . شدم مزاحمتون بخاطرهمین راستش -

  !؟ چیه ایرادش ؟ عزیزم چرا: سوسن

  ! فرستادید لباسواشتباهی "ظاهرا!  داده رخ اشتباهی اینکه اینکه مثل -

  ! کنم اشتباهی همچین ؟غیرممکنه میشه مگه:  سوسن
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  . نداره مطابقت وجه هیچ به دادم من که ومدلی رنگ اون با لباس این -

  ؟ چیه موضوع ببینم بندازم نگاهی بده اجازه: سوسن

 دفترگفتی توي خودت که وهفته سی صفحۀ مدل این جون پروا:  گفت که پیچید درگوشی صداش بعد دقیقه چند

  . کردم یادداشت

  . بود ربع سه وآستین کیپ یقه اي نقره گفتم من که لباسی ولی -

 صفحه این وتواشتباهی بوده وهشت سی صفحۀ تومال مدل!  شدم متوجه حاال:  گفت مکث ازکمی بعد خانم سوسن

  ! دادي من روبه

  . ندارم هم فرصتی هیچ ؟ چیکارکنم من حاال!  واي:  وگفتم زدم م گونه به آروم

  . بپوش اینو داره ایرادي چه.  شیکه خیلی مدلش که اینم عزیزم:  سوسن

  . بپوشمش ذاره نمی بیوفته لباس این به چشمش اگه اون ، شناسید نمی شوهرمنو که شما آخه:  عجزگفتم با

.  دوشت بندازروي فرستم می برات لباس همین ازجنس بلند شال یه دارم فکري یه:  وگفت فکرکرد کمی خانم سوسن

  . کارکنن روش هاهم بچه میدم

  . نباشه خونه شوهرم که ازظهربفرستید بعد فقط.  ندارم اي دیگه چارة "ظاهرا -

  . باشه راحت خیالت.  عزیزم باشه:  سوسن

 گی گنده اون به شال باید! ؟ باشه راحت خیالم چطوري آخه:  گفتم خودم با.  روگذاشتم گوشی ازخداحافظی بعد

  . کرد می قیامت وگرنه نبینه پارسا که گذاشتم روزیرتخت جعبه.  دورخودم روبپیچم

 بزن حرف درسا با بره قربونت خاله جان پروا:  وگفت گوشه یه کشید منودید تا خاله...  عمو خونۀ رفتم شدم آماده سریع

  ! نزنه آب گداربه بی فردا که کن آگاهش کم ویه

  ! هواست سربه خیلی دختره این دونی می که خودت ؟ باشه راحت خیالم پس:  گفت خاله...  جون خاله چشم:  گفتم

  ! نیست کنید فکرمی که اینطوریام:  گفتم ؛ بود گرفته م خنده

  . دیراومدي امروز چرا واي:  گفت منودید تا بود تلفن با صحبت مشغول.  رفتم درسا اتاق به

 طلبکاري چیزم یه حاال انداختی منوازکارزندگی ست هفته یک!  بکش خجالت:  گفتم کردم نازك براش چشمی پشت

  !؟
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  . برس اون به کمم یه!  داداشیم طفلی یآخـــ:  گفت خنده با

 شب فردا درمورد خوام می بشین بیا حاال!  بذاري تو اگه البته:  وگفتم سرش توي کوبیدم برداشتم تختش بالشتوازروي

  . کنم اختالط باهات کمی

  ؟ آره گفته مامان "حتما:  وگفت اندات باال اي شونه

  . تون اجازه با بله -

  . خوابیدي نمی خرس مثل خودت عروسیه شب بودي آدم تواگه:  درسا

  ! کردم جبران نحواحسنت به "بعدا عوضش -

  ! بدي یاد من به نیست توالزم بلدم خودمم.  هوشیارم هوشیاره.  بخوابم اگه "عمرا من بمیربابا:  درسا

 بود روشوبازکرده حسابی نامزدیش طوالنیه ومدت بود دخترراحتی "اصوال.  خندیدیم ومی کردیم می کلکل هم با

 خوشرویی با.  کردم وسالم رفتم استقبالش به.  اومد شب معمول طبق پارسا...  نداشت مشکلی فرزاد با "وظاهرا

 آخرشب.  شد صحبت فردا درمورد دوساعتی خوردیم شاموکه.  روبوسید خاله وصورت داد دست هم عمو با.  جوابموداد

  . دیگه بمون امشبواینجا پروا:  وگفت اتاق توي اومد درسا که شدم می آماده رفتن براي

  . نشه معطل که کنم لباسهاشوآماده وبیاد بزنه بیمارش به سرباید یه هم پارسا بشم آماده باید فردا آخه:  گفتم

  ؟ پس موندي کجا پروا:  گفت اومد پارسا.  بردارنبود دست درسا

  . اینجاست که شبیه اخرین ؛ درسا پیش بمونم بذارامشب: گفتم پارسا روبه

  . میشه خسته وفردا خوابه نمی درسا باشی تواینجا:  وگفت انداخت ابروهاشوباال آروم پارسا

  . بمونه بذارپروا کنم می خواهش پارسا:  گفت زنان ونق روگرفت پارسا دست درسا

  ! بره نمی خوابم من نباشه پروا آخه:  وگفت کرد من به تیزي نگاه پارسا

 بدون توچطوري:  گفت دلخوري با ش بدرقه ودرحین داد رضایت پارسا باالخره...  پیشم نشوبذاربمونه لوس:  گفت درسا

  !؟ خوابه می دورازشوهرش زن مگه آخه ؟ بخوابی تونی می من

  .روبشکنم درسا دل تونم نمی ولی ، ترم راحت خونه بیام خودمم من عزیزم -

  1؟ منوچی دل:  پارسا

  !! خوابی می راحت نباشم وچه باشم من توچه:  گفتم دلخوري با
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  ! ؟ دیگه اینطوریه:  وگفت کرد نگام موشکافی با

  . تون اجازه با بله -

  ! نامردم بخوابی شب گذاشتم دوهفته اگه:  پارسا

  ! شدي توسرد انگار ولی خوام می خدا از منکه:  اومد دهنم به ازکجا احمقانه حرف این دونم نمی

  ! شده سرد کی بدم نشون بهت تا خونه بروحاضرشوبریم!! ؟ شدم سرد من:  وگفت بهم زد زل شده گرد چشمهاي با

  ! کنم تحریکت خواستم می کردم شوخی پارسا واي -

  . بدوحاضرشو!  شدي موفقم:  پارسا

 ازم اونوقت بمونم نذاري که دادم یاد بهت من کنه فکرمی درسا برم خوام می بگم االن من اگه:  بودم افتاده التماس به

  . کنم می خواهش.  امشب همین عزیزم:  گفتم صورتش به دستموکشیدم بعد...  شه می چرکین دل

 به که خونه زودتربیا صبح پس:  وگفت کرد حرکت ماشین سمت به.  رفت توهم حسابی ش قیافه ولی شد انگارقانع

  . نشیم معطل شب برسی کارات

 نیم. شدم درسا اتاق ووارد برگشتم ساختمون داخل به...  کردیم خداحافظی هم با باش خودت مواظب باشه گفتن با

 براه منوزا خواست می فقط!  نداشت حد که بودم عصبانی انقدرازدستش!  برد خوابش درسا که زدیم حرف هم با ساعتی

  ! کنه

***  

 به شدم آماده سریع منم رفت که آرایشگاه وبه حموم فرستادم رو درسا.  خوردیم صبحونه همه.  شدیم زودترپا صبح

  !؟ آخه بود چی براي من موندن دونم نمی.  برگشتم خونه

 ولی.  بود پوشونده لباسو زیبایی ولی بود خوب.  لباسموآوردن شال که بود گذشته دوساعتی.  نبود خونه پارسا شکرخدا

.  رفتم آرایشگاه وبه ناهارمختصرخوردم یه.  ودراومدم حموم توي زدم شیرجه.  بود کرده راحت حدودي خیالموتا حداقل

.  برگشتم خونه گازبه تخت.  بودم راضی که خودم.  بود ومات مالیم همیشه مثل وآرایشمم کردم بازدرست مدل موهامو

  ! پشتشونبینه پارسا که پوشیدم ومانتوموازروش کردم لباسموعوض سریع.اومده پارسا فهمیدم حموم شیرآب صداي از

 موهاش به کشیدن دست درحال و بود پیچیده رودورکمرش حوله.  شد خارج ازحموم پارسا که چرخیدم می دورخودم

:  گفتم.  انداخت پام سرتا به ونگاهی ایستاد روبروم اومد.  کرد می روزمزمه آوازي داشت زیرلب.  شد سالن وارد

  !؟ میاد خوشت ؟ چطورشدم
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  ! کوچولوبهترشدي یه االن.  نازي جوره همه توکه:  گفت داد سرشوتکون

 تا.  نداشت اي دیگه ودکمۀ شد می جمع ازباال سینه گل یه با اونروزخریدم مخصوص که بودم کرده تنم عبایی مانتوي

  ؟ مدلیه چه لباست ببینم:  گفت روبازکرد سینه گل پارسا بیام خودم به

:  گفت م یقه به زد زل.  بازکردم ازهم مانتوروکمی یقۀ...  ببین:  وگفتم دادم نشون وخودموخونسرد شدم دستپاچه کمی

  ...  ببینم مانتوتودربیارقشنگ

 شال به ولی داشت شال گواینکه.  بپوشم ذاشت نمی االن ولی بگه چیزي تونست نمی دید می توعروسی "بعدا اگه

  ! ببینی داري فرصت شب آخره تا پارسا دیره:  گفتم!  اعتبارکرد شد نمی

.  داشت برنمی ازم چشم.  شدم بدنش کردن خشک ومشغول بازکردم روازدورکمرش حوله فکرش کردن منحرف براي

 دیدن وبا بیرون کشید مانتوروازتنم حرکت یه با.  قرارداشتم تیزبینش زیرچشمهاي "وکامال بودم دستپاچه حسابی

  !؟ ببینم دارم فرصت آخرشب تا که:  گفت.  شد سرخ رنگش پشتش

  .  بدم نشونش بهت کنی باورنمی داره بلند شال یه ؛ که نیست این فقط:  گفتم

 به شروع...  برد خواب اتاق سمت به دوشش روي وانداخت زیرپام دستشوانداخت جهش یه با شد عوض نگاهاش حالت

 گردوند برم...  رسونمت می موقع به خوشگله خانم نترس:  گفت...  دیره ، کن ولم پارسا:  گفتم کردم زدن وپا دست

  . افتاد سوزش به که وفشارداد انقدرگازگرفت.  کمرم جون به وافتاد درازکشید کنارم وخودشم تخت روي دمرانداخت

  ! نشناسی وقت خیلی پارسا: گفتم

 به خودمو حال وبی شدم خسته کردن ازتقال دیگه.  داد می ادامه کارش به وهمچنان بدهکارنبود گوشش "اصال

  . دارم کارت بیرون پاشوبیا وگفت شد بلند بعد ربع یه تعجب درکمال...  سپردم نیرومندش دستهاي

 کمرم تمام!!  خداجون واااااااااااي رفتم آینه جلوي. بود ریخته هم به کمی موهام.  شدم بلند تخت ازروي رفت که بیرون

  . بریزم سرم توي خاکی چه پارسا این ازدست!  خدا يا.  میشه کبود بزودي دونستم ومی بود قرمزشده

:  وگفتم شدم اتاق وارد. داد می جوالن خودش براي برهنه بدن وبا بود کرده مایوتنش.  رفتم دیگه اتاق به غرولند با

  ؟ انداختی روزي چه کمرموبه ببین

  !  بشه خوب کنم بذاربوسش آخـــی: وگفت کرد نچی ونچ کشید دست کمرم به ایستاد پشتم اومد

  ... ـاپارســ زدم جیغ ؛ کمرموبوسید روي

  !؟ هستی انقدرعصبانی چرا ؟ عزیزم چیه:  پارسا
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  ؟ چیکارکنم دادي آب به که گلی دست این با من حاال -

  !؟ چیه مشکل پس ؟ داره شال لباست نگفتی مگه:  پارسا

  ؟ چیکارکنم باید من اونوقت ، افتاد دوشم ازروي شال دفعه یه شاید بابا -

  !تو نه منم کنه می کاري اونیکه اونوقت:  گفت خفه صداي وبا جلو صورتشوآورد ، شد نزدیک بهم قدم یک

  ؟ بکنی خواي چیکارمی"تومثال:  زورگفتم وبه ترسیدم کم یه راستش.  بود شده منقبض ش فک

  ! کنم می بدنتو پوست:  گفت زد می سرخی به که چشمهایی با

.  پوشم اینونمی"اصال من:  وگفتم اتاق گوشۀ کردم پرت درآوردم لباسوازتنم حرص با.  شدم می ترك زهره داشتم

  ! خوامش نمی منم نداري تودوسش وقتی

  ! دخترخوب شدي حاال:  وگفت ترشد مالیم کم یه

  . بپوشم بده کن ازلباساموجدا یکی خودت خب:  گفتم کردم لباموجمع

  !؟ گی نمی نه بدم هرلباسی من یعنی:  گفت باالرفته ابروهاي با

  ! وتشرتوندارم توپ حوصلۀ.  نگم چیزي میدم قول -

 با دفعه یه!  ایستادم جلوش لباس بدون شدم متوجه تازه.  بیام خودم به شد باعث ش خیره نگاه.  کرد نگاه پام سرتا به

  .دنبالم وپارساأم فرارگذاشتم به پا جیغ

 اتاق وارد... شدم می آب ازخجالت کرد می نگاه بد انقدر شرف بی ولی باشه شده بایدعادي ودیگه بود شوهرم درسته

 درِکمد.  آخرشب واسه باشه ؛ ندارم کاري باهات"فعال دیره که حیف:  گفت خنده وبا بغلش توي گرفت ازپشت ، شدم

...  زمین روي نشستم کنارش رفتم کنجکاوي با.  بیرون کشید طوسی کوچیک چمدون یه پایینش ازطبقۀ روبازکرد

 یعنی. نکردم کنجکاوي دیگه منم.  بود داده بهم سرباال جواب هربار ولی ؟ چیه توش که بودم پرسیده ازش باري دوسه

  .بکشم سرك کارکسی تو که نداشتم بچگی از و خصلت این درکل

 ش پارچه.  لباس به بودم زده زل چهارچشمی.  کرد خارج خوشگل شبِ لباس یه وازتوش بازکرد و درچمدون پارسا

 ولبه خورد می چاك جلوش که کلوش دامن پایین وبه تنگه زیرباسن تا گرد یقه. بود وبراق لطیف وخیلی قرمز ابریشم

 می وصل سرشونه به بست با که داشت خوشگلم شال یه.  بود شده اضافه حاشیه مثل اي حریرقرمزتیکه با دامن هاي

 که خریدي اینوکی:  گفتم کردم ذوق ها بچه مثل. خودش ست کفشهاي با. بود کارشده شکم روي تا سینه جلوي. شد

  .نشدم متوجه من
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  .  آوردم برات اینوازاونطرف:  گفت لبخند با

  ! بگیره ایراد تونست نمی بود گرفته خودش چون که بود ازاین بیشترخوشحالیم

  . دیرشد خانمی باش زود:  وگفت باسنم به زد آروم شد می رد داشت که وازکنارم برخاست ازاتاق شدن خارج قصد به

  ! بود مهمترشوهرپسند وازهمه شیک وهم پوشیده هم..  بود سایزتنم"دقیقا.  لباسوپوشیدم سریع

  ؟ میاد خوشت چطوره:  گفتم ایستادم روبروش رفتم سالن به

 شلوارمشکی کت.بود رسمی تیپش.  بود پیراهنش هاي دکمه بستن مشغول. کرد وراحت خیالم آمیزش رضایت لبخند

 لبخند کنم نگاش اینکه بدون.  صورتم به بود زده زل.  هاشوبست دکمه کردم کمک.  مشکی وپاپیون سفید وپیراهن

  . دررفتیا ازدستم خوب:  گفت بم صداي با. زدم

  ! طلبی فرصت که ازبس -

  . درمیام ازخجالتت شب) انشاهللا( ایشاال!  نبود فرصت که االن عزیزم:  پارسا

  . کنه می هندوستان یاد فیلت ام خسته من که توشبایی چرا پارسا واي -

  !! کنی نمی اعتراض کنم می هرکاري ؛ میشی حال بی اي خسته وقتی آخه:  پارسا

  .  بود بشرخراب این چقدرجنس خدایا

  . میافتیم جونورا گیرشما که زنها ما بیچاره -

  ! گذره می خوش بهت حسابی کردم فکرمی من عزیزم:  پارسا

  ! کنه نمی ولم وروز شب دیگه برم می لذتی چه ازوجودش بفهمه اگه گفتم خودم با

  ! تورختخواب شب براي بمونه میتینگ بقیۀ:  گفت ندادم جواب وقتی

 شب لباس با شدم می اذیت.اززیرمانتوبپوشم ازعروسی بعد که برداشتم شرت وتی شلوارجین یه.  لباسهاشوپوشید خنده با

.  

***  

 پیست تعجب با ولی نیومدن ها هنوزخیلی کردم فکرمی من.  خبربود چه اوه.  رسیدیم وداماد ازعروس قبل درست

 درسا.  بود اومده شد می اي دقیقه ده عاقد.  شدیم سالن وارد!  لرزوند رومی درختها ارکستربرگهاي وصداي پربود رقص



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٩۶ 

 ابلیسی چه شه نمی باورش هیچکس که شده معصوم انقدرصورتت گفتم درگوشش بوسیدمش وقتی.  بود شده ماه

  ! هستی

  . دیگه میارم گیرت باالخره ؛ نیستم واینجا لباس تواین همیشه منکه:  گفت کرد نگام چپ چپ

  ! بکنی تونی نمی غلطی هیچ که کاراالنه اصل:  گفتم!  حرص با ودرسا سرخوشی با من... زدیم می لبخند هردوداشتیم

  !؟ چیه براي دوم عقد دیگه خوابی می شوهرت تولنگ یکسال توکه آخه آخرگفتم لحظۀ.  بود شده کفري حسابی

 کردم سائیدن به شروع گرفتم دست روبه وقندها شدم رد ازکنارش اي موذیانه خندة با ، بود کرده اتصال حسابی دیگه

 ...  

 هم فرزاد جواهروبراي سرویس یه درسا براي پارسا. تکراري تشریفات همون دوباره بود صوري که خطبه ازخوندن بعد

..  بود پدرگرفته طالهم سرویس یه...  پارسا وزنجیروخود دادم رومن درسا سرویس. بود گرفته طالسفید زنجیرضخیم یه

 اذیتم وشلوغی بودم کرده عادت سکوت به دورازهیاهوبودم وبه خونه توي که وقتی چند این.  بود وسروصدا شلوغ خیلی

 وقوارة قد پسرهم کناریه که افتاد پویا به چشمم.  گفتیم خوشامد همه وبه رفتیم مهمونها میون به پارسا با.  کرد می

.  خورد من به ساغرچشمش. رفتن کنارشون وساغرم ساحل بعد لحظه چند.  بود ایستاده والغراندام سبزه ولی خودش

 مهران آقا ایشون:  وگفت کرد پسرجوون روبه پویا.  نکشید طول انتظارم.کردم واحوالپرسی سالم شون همه جلووبا رفتم

 مخالف دوقطب چطورمیشه.  بود وخجالتی محجوب. نظرمیومد به پسرمؤدبی. هستن بنده آیندة باجناق و کارخونه وکیل

 به حاال کرد می نازك چشم پشت برام اوایل که ساحل. گفتم تبریک جفتشون به.  باشن همدیگه مکمل شایدم

 نفهمیدم شامو. کرد می ذوق ذوق وپاهام بودم سرپا آخرعروسی تا!  بود شده اخالق وخوش مهربون آوري طرزشگفت

 ها غریبه ذاشت ونمی بود اینطوري اخالقش "اصوال ، کرد می مراجعه من به کارهاش براي دائم خاله. خوردم چطوري

 براي کرد می حساب من وروي شده هم ش کاره همه"تقریبا بودم شده عروسش ازوقتی.  کنن دخالت کارهاش توي

  .  کرد می قدرشناسی هم وخدایی بود بهش حواسم دونگ شش همین

***  

 که گرفت چقدردلم ومن برن ترکیه به عسل ماه براي فردا وفرزاد درسا قراربود.  کردن رفتن عزم یکی یکی مهمونها

  . ارزه می زندگی لذتهاي تمام اوبه داشتن فکرکردم پارسا آوردن یاد به با ولی برم عسل ماه به نتونستم

 یه ، باشه مامانم به حواست پروا:  گفت خداحافظی لحظۀ درسا...  کردیم مشایعت منزلشون وتا وداماد عروس باالخره

 کبابه برات ازحاال دلم که باشی فکرامشب به توبهتره.  عزیزم باشه راحت خیالت:  گفتم بوسیدمش.  نذاریا تنهاش وقت

!  

  .  بیاریا صبحونه توبرام فردا:  گفت خندید موذیانه
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 امشب وداداشت نذاشتی زندگی برام ست دوهفته. برسم داداشت به خوام می صبح تا امشب من بروبابا:  گفتم خنده با

  ! کشیده ونشون خط برام

  .کن ش خالصه.  نداره ربطی من به:  درسا

  ! میده طولش داداشت.  ندارم مشکلی من -

  . باشه راحت خیالت میام خودم فردا:  ودرآخرگفتم خنیدیم باهم حسابی

  !کجا؟ پروا:  گفت اومد خاله که بشیم جدا ازهم خواستیم می عمو منزل جلوي

  . دیگه خونه بریم جون خاله:  گفتم تعجب با

  ؟ اینجا مونی نمی توامشب:  خاله

  . دیگه میام فردا ؟ خاله چی براي -

  .رفتن اینا درسا که اینجا بیاي بشی وحاضر بیدارشی بخواي تا فردا!  اوه:  خاله

  . میارمش زود صبح فردا من نباشید نگران:  گفت سریع پارسا

 به "ضمنا.  بره نمی خوابم ازاسترس صبح ا وگرنه راحتتره من خیال اینجا بمونه امشب پروا!  نه:  گفت تحکم با خاله

  . کنه صحبت پروا وبا بزنه زنگ اینجا به داشت کاري شب نیمه اگه گفتم درسا

 غنج دلم که انداخت بهم نگاهی چنان و زد نمی حرف پدرومادرش حرف روي پارسا!  بودم گیرافتاده اي مخمصه توبد

 نداره پاتختی فردا درسا عوضش ، نداره عیبی:  گفتم آروم.  باشم باهاش روزامشبوقراربود بیست "تقریبا بعد.  رفت

  . خونه میام زود شودادم وصبحونه

  . بودم توپِ  توپ امشب!  آوردي شانس:  وگفت کرد نگام مأیوسانه

  !؟ بخنده کی تونخندي ، عزیزم بخند:  گفت گرفت حرصش زیرخنده زدم

 وهیکلش قد دیدن با.  رفت ماشین بطرف...  داشتم احتیاج وجودش بیشتربه خودم دونست نمی.  شدیدترشد م خنده

  .شم می خفه لباس تواین دارم.بپوشم رفت یادم که سالن ،تو لباساموبردارم صبرکن:  گفتم دفعه یه رفت می ضعف دلم

  . اومد ویراژماشینش وصداي شدم خونه وارد تا وایستاد داد لباسموبهم اخم با

 خوب:  وگفت صورتموبوسید خداحافظی پدرموقع.  رفتن می کم کم وداشتن بودن اونجا پدرومادرم.  رفتم سالن داخل

 که مادررفتم سراغ چشم گفتن با دادم تکون سري.  باشه وعموت خاله به حواست ، موندي امشبواینجا کردي کاري

  ؟ آره خونه رفت پارسا:  گفت
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  . نبود راحت لباساش.  رفت بله -

  ؟ توبمونی گذاشت خوبه: مادر

  ! کشید ونشون خط برام وابروکلی چشم با ولی گذاشت -

  ! کن ظلم بهش کم!  انقدرنجیبه که برم قربونش:  مادرگفت زیرخنده هردوزدیم

  !! نداره دومی که گرگیه یه ؛ کنه می تالفی نترسید: گفتم شد نمی قطع خندمون

 موندي می ؟ کشیدي زحمت توچرا عزیزم:  گفت عمو.  بودن کالفه حسابی وخاله عمو.  رفتن ازخداحافظی بعد خالصه

  . شوهرت پیش

  . بخورید غصه وخاله شما ندارم دوست. ام خونه تواین که درساأم من فکرکنید:  وگفتم زدم لبخند

  . پسرمی ناموس ناسالمتی.  نیستی کمترازدرسا ، توعزیزمنی:  وگفت گرفت سرمودرآغوش

 اومد خاله.  رفت خواب اتاق سمت به سالنه سالنه.  الهی پیرشی:  گفت موهاموبوسید روي.  شدم وسفید سرخ کمی

  . بخواب راحتی هرجا خاله جان پروا:  گفت

  . پارسا تواتاق میرم نداره اشکال اگه -

  . کردم جدات ازشوهرت بخاطرخودخواهیم امشب که بمیرم:  خاله

  "!! خودت جون آره گفتم تودلم" بمونم اینجا امشب داشتم دوست خودمم من حرفیه چه این خاله -

  . خورده حرص من چقدرازدست پارسا دونه می خدا:  خاله

  . شده بیهوش االن میدم قول که ست انقدرخسته نباشید اون نگران شما -

  . ست نخورده دست اتاقش.عزیزم بروبخواب:  خاله

 شده خیاالتی شایدم دونم نمی. کردم می حس عطرشو هنوزبوي.  شدم اتاق وارد.  رفتم باال طبقۀ بخیربه شب گفتن با

  . بودم

 شده منتقل خودمون خونۀ به که ش وکتابخونه خودش بجز بود چیزسرجاش همه. افتادم اینجا بودم اومده اونروزیکه یاد

  ... بود
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 با "ناچارا.  خاله اتاق دم برم نیست درست االنم.  برداشتم جین شلوار که نبود حواسم "اصال.  کردم لباسموعوض

 پریدم پارسا اتاق تلفن زنگ صداي با که پهلوشدم اون پهلوبه ازاین ربعی یک. درازکشیدم پارسا تخت روي لباس همون

  ؟ بله:  وگفتم وبرداشتم کنارتخت گوشیه سریع درساست اینکه خیال به.  هوا

  ؟ کنید چیکارمی بنده تواتاق شما خانم:  گوشی توي پیچید نوازپارسا گوش صداي

  ! آقامونه اتاق اینجا! گرفتید اشتباه ببخشید:  وگفتم چسبوندم گوشی به دهنمو

  ؟ حاال هست کجا آقاتون:  پارسا

  . گذاشته منوتنها امشب -

  ؟ بذاره خوشگلشوتنها خانم اومده دلش چطوري آقاتون:  پارسا

  ! نداره منودوست دیگه"حتما.  دونم نمی -

  . گرفت شومی بهونه دلم.  زدم می حرف نازواطوارباهاش با

  . کرده پوشی چشم ازت که باشه سلیقه کج خیلی باید پس:  پارسا

  ؟ ندیدینش شما -

  1؟ داري کارش چطورمگه:  پارسا

  ! میشه هالك برات داره پروا بگید دیدینش ااگه-

 با.  نبود خودم دست ولی دادم می آزارش داشتم.  بود مرگم چه دونم نمی.  پیچید می توگوشم بلندش نفسهاي صداي

  . طلبیدمش می وجودم ذرة ذره

  !؟ بمونه ت پیش نگفتی بهش چرا:  پارسا

  !! رفت گذاشت که ندارم جذابیت براش دیگه من "حتما!  موند می داشت دوست اگه فکرکردم آخه -

 روگذاشتم گوشی.  بود برخورده بهش فکرکنم ؛ بود کرده قطع.  شد بلند گوشی ممتد بوق وصداي کرد مکث کمی

 وشلوارك تاپ یا خواب لباس با داشتم عادت"اصوال چون کرد می واذیتم نبود راحت لباسهام.  زدم غلت تخت وروي

 براي خاله ازاینکه قبل صبح درمیارم نیست اینجا که کسی:  گفتم خودم با.  شدم می اذیت که بود ؛این بخوابم

  .  پوشم می میشم بیدار بیاد بیدارکردنم

 که بود شده گرم چشمهام تازه.  بود تنم زیرم لباسهاي فقط. دردرازکشیدم به وپشت تختم پایین انداختم لباسهامو

 وتوچند برداشت پتوروازروم دستی یکدفعه که کشیدم گلوباال پتوروتا زود ، ست خاله تصوراینکه با.  اومد دراتاق صداي
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!!  منم عزیزم نترس:  دهنمووگفت جلوي دستشوگرفت بکشم جیغ خواستم می تا.  درازکشید کنارم لحظه

  !؟ اومدي توچطوري! ؟ پارسا:  گفتم حیرت با سرموبرگردوندم

  ! کلید با:  گفت کرد بغلم سفت ازپشت

  . شدن متوجه اینا خاله -

  ! هستی که ام حاضروآماده به به ، کردم پارك کوچه ماشینوتوي.جیگر نه:  گفت زیرگلوم بوسیدن درحال

  !؟ چی براي حاضروآماده -

  ! خوردن براي:  پارسا

  ؟ چی باال بیاد االن خاله اگه:  گفتم خوردم تکون یه

  . شدن بیهوش االن که ان انقدرخسته.  عزیزم نمیاد:  گفت خودش سمت گردوند برم

  !؟ چی نه یا خوام می چیزي من ببینه بیاد اگه حاال -

 تخت این روي یادت به که شبهایی چه بدونی اگه.  نخوربذارکارموبکنم انقدروول.  منه پیش خواي می توهرچی:  پارسا

  ... پدرمودرآورد خالیت جاي و خوابیدم

 منوازاین ش همه.  کرد می پارسا که کارهایی این با اونم.  بودیم شده جا روش سختی به ودوتایی بود نفره یک تخت

  .  غلتوند می طرف اون به طرف

 ش عطش.  باشه رسیده آب به که اي تشنه مثل.  بکشم نفس داد نمی اجازه.  بیشتربود ازهمیشه فشاردستهاش

  . چاکرتیما خیلی:  گفت لبخند وبا گرفت ازلبام محکم بوسۀ یه زنان نفس نفس شد که تموم باالخره.  کرد نمی فروکش

  . . . م روسینه وسرشوگذاشت بوسید دوباره که زیرخنده زدم

***  

.  شد ساکت یکدفعه که کرد می اسمموصدا داشت ؛ خاله صداي سرش وپشت کردم دروحس بازشدن صداي

 ومنودرحالیکه بود کشیده باال خودشوازتخت کمی پارسا.  بود شده روشن "کامال هوا.  خبره چه ببینم چشمهاموبازکردم

 بود بیرون ش برهنه زیرسینۀ تا خودش ولی بود کشیده باال پتوروتازیرگلوم.  بود کرده بغل ازپشت بود بازوش روي سرم

 واي:  وگفتم پرید ازسرم خواب یکدفعه.  بردم می صبحونه درسا براي باید که افتاد یادم فقط ، نبودم موقعیتم متوجه.

  !!؟ چنده ساعت دونستم نمی اصال درحالیکه!  دیرشد ببخشید خاله

  . بخورم تکون نذاشت گرفت پتوروسفت هم خودمو هم پارسا بشم بلند خواستم می تا
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  . خاله جلوي زشته شم بذاربلند...  اههههه:  گفتم

  ! شی بلند ذارم نمی چی براي من دونه می خودش مامان:  گفت خنده با

 خب ؟ برگشتی دوباره رفتی دیشب پسرتوچرا:  گفت شوخورد خنده خاله...  بودم حرفش کردن سنگین سبک مشغول

  ! دیگه موندي می

  . بخوابم اونا با که تونستم نمی ، نبود راحت لباسام آخه:  داد جواب پارسا

  !! نیست تنت لباس که االنم الهی برم قربونت:  گفت خاله

 اینوکه: گفت خاله به پررویی نهایت با.  شدم می آب ازخجالت داشتم!  بشم بلند ازجام نذاشت پارسا چرا فهمیدم تازه

  . درآوردم بخاطرپروا

  ! حیایی بی خیلی پارسا:  گفتم سرم روي پتوروکشیدم

  . عزیزم دونم می:  دارگفت صدا خندة با

 بیایید شید بلند.  روزاروگذروندیم این ماهام.  شوهرته ، که نداره خجالت عزیزم:  گفت که اومد هم خاله خندة صداي

  . بخورید صبحونه

 حمله.  بهم بود زده زل خنده با. کردم نگاه پارسا به برگشتم.  اومدم اززیرپتوبیرون اومد که دراتاق شدن بسته صداي

 متکاروازدستم تونست نمی کرد می وهرکاري خندید می بلند صداي با.  ش سروکله توي زدم می متکا با بهش کردم

 بی بگو.  نبود تنم هیچی.  کردم نگاه خودم به.  کنه می نگاها ازاون پام سرتا به داره حرکت بی دیدم دفعه یه. بگیره

 دستم که چیزي اولین.شد بلند ش داد که گازگرفتم گوششو روش افتادم فقط. ده نمی نشون العمل عکس چرا شرف

 بیرون م باالتنه ولی رسید می زیرباسن تا بلندیش. بود خواب لباس مثل. تنم توي کشیدم سریع.بود گیرش عرق اومد

  !؟ کنی می نگاه داري چی به:  گفتم.  داشت برنمی ازم چشم پارسا!  بود

  !!! لیموئه هاي ژله اون به حواسم:  گفت بدجنسی خندة با

 می میگه چیزي یه همیشه خوبه حاال! ؟ دونی اینونمی تواخالق ؟ بشی الل اگه میري می بگه من به نیست یکی آخه

  !؟ کنی نمی بازحیا ؛ سقفا به چسبی

 ذاشتی می:  گفت معترض پارسا. رفتم حموم سمت وبه وبرداشتم بود گذاشته اتاق توي خاله که اي حوله غره چشم با

  ! درمیام زود که برم من اول

  . شد خارج ازاتاق استحمام وبراي شد بلند سرِمن پشت.  هال ته حموم ببرید تشریف شما:  گفتم
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.  بودن صبحونه صرف میزمشغول پشت وپارسا عمووخاله.رفتم پایین طبقۀ به وشلوارموپوشیئم شرت تی.دراومدم ازحموم

 میزنشسته تک صندلی روي.  داد پاسخ گرمی به مو سالم من دیدن عموبا.  خورد می داشت اشتها با هیشه مثل پارسا

 وروبروي کنارش رفتم.من پیش بشین عزیزم اینجا بیا:  گفت داد ونشونم چپ سمت صندلی.  راستش سمت وپارسا بود

 گفت پارسا به مقدمه بی عمو. کردم می نازك چشم پشت براش منم ؛ میزد لبخند میفتاد بهم چشمش تا.نشستم پارسا

  ! ؟ شدي پشیمون شد چی بودي رفته دیشب که شما آقا:

  ! بخاطرپروا:  داد جواب پارسا که بردم دهان روبه چاي فنجون

  ! کرد راست تنم موبه حرفش ادامۀ که کردم نگاش دراومده ازحدقه چشمهاي با

  . داره هم وظایفی انگاریه انگارنه گرفتید زنموازم ست دوهفته بابا:  گفت

 آب این ؟ عزیزم شد چت:  گفت جلوم گرفت آورد آب برام عموسریع.کردم سرفه شدت وبه توگلوم پرید چاي

.  کنم عمونگاه صورت به شد نمی روم.  سرجاش برگشت نفسم سرکشیدم والجرعه آب.  بشه رد ت وبخوربذارسرفه

  ! باشه حواست.  ها کنی می پروارواذیت خیلی: گفت پارسا وروبه شد انگارمتوجه

  .  چشم:  گفت خنده پرروبا بچه

  . کنم چیکارت دونم می خونه بریم پارسا آقا:  گفتم ایستادم کنارش رفتم شدم تنها که پارسا با

 دوست که هرکاري تو تا نکنم حرکت و بشینم ازخدامه جیگرمن:  گفت دورکمرم دستشوانداخت بود نشسته همونطورکه

  ! بکنی داري

 خاله شدم خارج که ازآشپزخونه...  درسا ببرخونۀ منو پاشو:  گفتم عصبانیت با.  گرفت می م گریه داشت دیگه

  . . . داره هم خنده شون شازده کاریه شیرین.  خندیدن ومی بودن درایستاده وعموپشت

***  

  ؟ نه یا زدي حرف درسا با پروا:  گفت پارسا نشستم ماشین توي

  !؟ حرفی چه:  گفتم تعجب با

  . دیگه گم دیشبومی:  پارسا

  . گفتم بهش دیشب!  آهان -

  !؟ گفتی بهش چیا:  پارسا

  . باش خودت مواظب!  ن گرگایی چه مردها این دونی نمی گفتم بهش:  گفتم خندیدم موذیانه
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  !؟ آره گرگن که:  گفت باال ابروشوانداخت تاي یه

  . تون اجازه با بله -

  !؟ بیاري حساب به روگرگ گل هاي دسته ما زنها شما شده باعث چی:  پارسا

  ! بیافته یادت کمرموببینی شم لخت جا همین ؛ رفته یادت اگه -

  !!  بده نشونم شو لخت خونه بذاررفتیم ؟ عزیزم چرا اینجا:  گفت فشارداد لباموگرفت دستش با

 رفته یادم کردي خاله پیش که آبروریزي قضیۀ فکرنکنی:  گفتم.  زیرخنده زد م قیافه ازدیدن...  رفتم غره چشم بهش

  !  نیست توکارش سیرشدنم:  کردم زمزمه زیرلب بعد! ؟ ها

 سرزدي درسا به االنم ، بدترنشم کنی دعا بهتره ، هست که همینه:  گفت کرد نگام برگشت.  بلندترشد ش خنده صداي

  ! خونه بریم بیا سریع

  ! موند نمی ازم هیچی وگرنه نیست دراختیارخودت توشغلت خداروشکرکه...  پارســــــا واي:  نالیدم

  .  بود کفرمودرآورده هاش خنده پرروبا بچه

  !؟ پشیمونی حاال عزیزم چیه:  پارسا

  .  بکشم راحت نفس یه بلکه بگیرم دیگه زن یه برات میدم ترجیح ولی!  نه که پشیمون -

  ...و بخوابی توپیشم هم وشبها بپزي تو غذامو اینکه شرط به:  درآرگفت حرص خندة همون با

  !؟ چیکارکنن ایشون اونوقت ببخشید -

  ! کنه لباساموجمع:  پارسا

  . باشم گفته ها خاله خونۀ گردم برمی ازاینجا من.  زیاده روت خیلی -

 ساز توداري اونوقت ببرم لذت همسرم ازوجود خوام می تعطیلم ازمدتها بعد من حاال ، ونسازي اومدي!  دیگه نه:  پارسا

  !؟ کنی می ناصورکوك

  ! سرم هوارشدي تونبودي که دیشب ؛ بمیرم -

  ! کردي می قلقی بد داشتی استرس توأم شد، هولکی هول دیشب:  پارسا

  !  کن ولش ، شد تموم دیگه زنت بابا -
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  .  ندارم کاري باهات دیگه قسم خودت جون به میشی اذیت بدونم اگه من پروا:  وگفت شد جدي

  ... !!! ـهنـــ:  گفتم سریع خواسته نا

  . مون خونه بریم بده انجام زود کارتو:  گفت نیشخند وبا شد خیره صورتم به حیرت با

  ! شد پررومی فهمید می اگه ولی خواستما می ازخدا حاال

  . میام خودم من ، بروخونه نشی معطل اینکه براي خواي می:  گفتم.  رسیدیم درسا خونۀ به باالخره

  !بهترباشی نقشۀ یه دنبال بهتره پس شم نمی خسته بمونم اینجا شبم تا من:  وگفت انداخت باال ابروهاشو

:  گفت صورتشوبرگردوند ؛ شوبوسیدم گونه نزدیک بردم صورتمو ؛ بود خلوت کوچه.  گرفت م خنده ش ازبدجنسی

  .شدم پیاده ازماشین گردم برمی زود گفتن وبا بوسیدمش دوباره!  کن ماچ اینورم

***  

 خوابت دیشب توئم:  گفتم.  کردم بازنگاش دهان با.  رفت می اونطرف به سالن وازاینطرف بود وسرحال قبراق درسا

  !!؟ بود برده

  !؟ بذارم شوهرموقال که عقلم توشیرین مثل منم نخیرفکرکردي:  گفت لبخند با

  !  میشه حسودیم بهت بحالت خوش درسا:  گفتم افسوس با

 کی با خانم پروا:  ازتشکرگفت وبعد شد آشپزخونه وارد.کردم وصدا وفرزاد میزآشپزخونه روي گذاشتم شو صبحونه سینی

  ؟ اومدید

  . اومدم پارسا با نه:  گفتم ریختم چاي براش

  ؟ کجاست پس گفت تعجب با

  .برگردم من تا بشینه ماشین توي گفتم بهش:  گفتم

  .  دونه نمی روقابل ما یعنی:  گفت کرد می حرکت خروجی سمت به ودرحالیکه پرید جا از حرفم شنیدن با

  ؟ نشدي که اذیت چطوربود؟ خب:  گفتم درسا به. شد خارج ازخونه

  . کنم نمی حس چیزي دیگه االن ، نکشید طول زیاد ولی ؛ آره که اذیت:  وگفت داد بدنش به وقوسی کش

 گرفت رودرآغوش درسا پارسا. شدیم خارج ازآشپزخونه درسا با. اومد وفرزاد پارسا صداي که بودیم صحبت مشغول

   ؟ خوبه توحالت:  وگفت
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  !؟ دارن تشریف سوسول جنابعالی خانم مثل همه فکرکردي پس:  وگفت انداخت من به اي موذیانه نگاه درسا

  ! صبرکن رسم می خدمتت "بعدا:  گفتم درگوشش

  . کشم نازشومی من کنه خودشولوس که هم هرچی ست دونه یه پروا "اتفاقا:  وگفت من دورشونۀ دستشوانداخت پارسا

  ! نیستا بد بگیري یاد ذره یه فرزاد آقا:  وگفت رفت فرزاد به اي غره چشم درسا

  ! زدیا تیغ چقدرمنو دیشب رفت یادت اینکه مثل:  وگفت رسوند درسا به خودشو قدم چند با فرزاد

  . کردیم خداحافظی باهاشون جا وهمون برخاستیم ازجا.  بریم کرد اشاره وپارسا زیرخنده زدیم همه

  . بایستم تونم نمی پاهام روي ازخستگی پارسا واي:  گفتم.  شدم خواب اتاق وارد یکراست رسیدیم که خونه به

  ! بخواب برو:  گفت حیرت درنهایت

  !؟ بخوابم ذاري می "واقعا:  گفتم دراومده ازحدقه چشمهاي با

  . بروبخواب عزیزم آره:  وگفت داد سرشوتکون

  !؟ چیکارکنم اونوقت! ؟ چی بشه نزدیک بهم نخواد ودیگه باشه سرحرفش اگه.  شدم ولو تخت روي

.  پایین اومدم ازتخت زود بود شده تاریک هوا بیدارشدم...  برد خوابم که کردم می وغریب عجیب فکرهاي ازاین داشتم

  . اتاق توي بود نیومده باشم راحت من اینکه براي طفلی. بود برده خوابش کاناپه روي پارسا

 غلتوندم ونمک وزردچوبه آرد توي کردم وبازش اصلیشودرآوردم تیغ.  کردم درست ماهی براش وشام گرفتم دوش سریع

 روي چیدم روکه وهمه کردم وپیازحلقه فرنگی گوجه یه ، چکوندم لیموروش تا وچند گذاشتم تفلون تابه ماهی وتوي

  ...  فر توي وگذاشتم کشیدم فویل کاغذ ظرفو

 می امتحانش باید.  بود نشده راحت ازبابتش هنوزخیالم.  کردم سشؤارخشک موهاموبا.  شد راحت شام ازبابت خیالم

 دامن با بود رنگ سدري پارچۀ دوتیکه فقط ش باالتنه.  بود خواب لباس بیشترشبیه که داشتم کوتاه پیراهن یه. کردم

 پارسا.  شدم خارج ازاتاق. کردم رها وموهامم کردم تن به خورد می زیرسینه که پهن کمربراق ویه شیري راه راه حریر

 ولیموهاي وگوجه گذاشتم دیس روتوي ماهی.ومیزوچیدم کردم استفاده ازفرصت.  بود نمازخوندن مشغول کناري تواتاق

 صداش.  بود برانگیزشده اشتها خیلی که ش قیافه. گذاشتم زدم برش خیارشورکنارش ودوتا چیدم رودورش شده حلقه

  . شام براي بیاد کردم

 شوبرداشتم بشقاب.  دید مومی باالتنه فقط.  کرد براندازم کم یه و سرشوبلند نشست اومد تا میز پشت نشستم خودم

  ؟ کو آب پارچ پس خانمی:  گفت کرد مکث کمی بود خیره هنوزبهم.  کشیدم براش
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 پام سرتا به بود زده زل چهارچشمی.  کرد بلندم ازجام بزنه دید حسابی اینکه براي دونستم می.  برخاستم صندلی ازروي

 زمین بین قاشقش.  شدم خم معمول بیشترازحد جلوش گذاشتم روکه وپارچ رفتم می راه وغمزه عشوه با ازعمد منم. 

 که شدم ظرفها شستن مشغول دستهاشوبشوره رفت.  غذاشوخورد تند وتند داد قورت دهانشو آب.  بود شده خشک وهوا

  .. معلقم وهوا زمین بین دیدم دفعه یه

 شرت تی ایستاد تخت روي خوابوند منو اول.  دورگردنش دستهاموانداختم خواسته ازخدا.  روبست شیرآب حال درهمون

:  گفت موبوسید گونه.  کردم می وبازوهاشونوازش سینه دستهام وبا پاش روي انداختم پامو.  روم زد وخیمه شودرآورد

  . کنه ت چپ لقمۀ یه خواد می گرگه آقا که باش آماده

  ! نکن جاییموکبود کنم می خواهش پارسا:  گفتم

  ! کنم نمی عزیزم نه:  پارسا

  . بخور قسم نیست قبول اینطوري -

  !کنم روکبود نشه دیده که جاهایی فقط خورم می قسم لبات جون به:  گفت لباموبوسید

 واي...  کنی توکارخودتومی بگم هرچی منکه:  گفتم بوسیدمش جلو وسرشوکشیدم موهاش البالي دستهاموفروکردم

  ! رفت گیج سرم نکن انقدرمنواینوراونور ، گرفت درد کمرم یواشتر

  ! شه پیچه فتیله به کشتی جیگرحالِ:  پارسا

 ودستشودرازکرد گرفت ازلبم محکم بوسۀ یه.  شد بلند ازنهادم آه.  اومد تلفن زنگ صداي که بود نگذشته ربع یک هنوز

 روکه گوشی.  بود اومده پیش اضطراري مورد یه گویا ، بود ازبیمارستان. کرد صحبت به وشروع روبرداشت گوشی

  !؟ کجا:  گفتم مأیوسانه.  تنش توي کرد شرتشوبرداشت وتی تخت روي نشست گذاشت

  . برم باید سریع آوردن تصادفی مریض یه عزیزم: گفت

  !؟ تواومدن سراغ که نیست بیمارستان دکترتواون غیرازتودیگه مگه آخه: غرزدم

  .برگردم من تا بخواب همینطوري توفقط.  دیگه میاد پیش عزیزدلم:  وگفت بوسید مو پیشونی روي برگشت

  ! درمیارم تالفیشوسرت بري اگه پارسا:  گفتم لجبازي با بود شده گرفته حالم حسابی

  ؟ چیه چاره ولی ، عروسک خواد می بیشترازتودلم من:  گفت خنده با

 می:  گفتم دلم تو ، پرید حالم و حس تمام.شدم می دیوونه داشتم.  شد خارج ازخونه سرعت وبه بوسید مو گونه دوباره

  !!!  ردکتـــ آقاي کنم چیکارت دونم
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***  

 آستین پیراهن یا پوشید می شرت تی یا همیشه. بود جالب خیلی ش تیپ.  آوردن تشریف آقا صبح 10 حدود ساعت

 دانشجوي بیشترشبیه اسپرت تیپ اون با.  دوشش روي نداخت می باریکشم چرم کیف بند ، شلوارجین با وتنگ کوتاه

  !  کارکشته جراح یه تا بود هنري رشتۀ یه

 تعجب با. کنار خودموکشیدم سریع سراغم اومد یکراست ؛ بود خسته خیلی صورتش.  شد وارد که بودم آشپزخونه توي

 اینکه نه بشم سرحال تا کنی منونازونوازش باید تواالن ، میوفتم ازپا دارم ازخستگی من عزیزم:  وگفت کرد نگاه

  ! فرارکنی

  ... بعد کنید استراحت ببرید تشریف شما:  گفتم کردم نازك چشم پشت براش

  !! میشم بیچاره که باشی قهرنکرده! ؟ کردي لباستوعوض چرا:  گفت کرد نگاه پام سرتا به

 آخه,  عزیزدلم نه:  گفتم عشوه با.  خواد بازمی ، نیستا بند پا روي ازخستگی خوبه حاال!  این داره جونی چه... !  وفا

  . باشی سرحال خواد می دلم

 ضد من به کنم چیکارت دونم می:  گفتم خودم با.  افتاد راه خواب اتاق سمت وبه داد سرشوتکون خوشگلی لبخند با

  !! نره یادت "کال ولی نه که توتاریخ حاال!  بنویسن توتاریخ بگیرم ازت حالی یه! ؟ آره زنی می حال

 سیرشدم تا زدم ناخنک سرِگاز حسابی و کردم درست کتلت...  بود شده بیهوش "تقریبا پارسا و گذشت ساعتی چند

.  ازامریکاست شدم متوجه دادم جواب ازاینکه بعد.  دراومد صدا به تلفن زنگ که بودم اضافه ظرفهاي شستن مشغول.

 استاد"پروفسوراستیو" خطه پشت که شخصی شدم متوجه.  شد می سرم بیفته راه کارم که انقدري نبود، بد زبانم

 نیازهست اگه ؛ وخوابه برگشته ازبیمارستان تازه پارسا که گفتم بهش. کرده می تحصیل پارسا که بوده دانشگاهی

  ...  گیره می تماس دیگه یکساعت:  تشکرگفت با.  کنم بیدارش

 بسیاردقیق "وضمنا هاشه پرونده از یکی پاسخ منتظره که دونستم ومی بود کرده صحبت باهام زیاد درموردش پارسا

 درزدم به ازهمونجا نشدم وارد رفتم اتاق طرف به...  کردم می بیدارش وباید نداشتم اي چاره بنابراین ، شناسه ووقت

.  بغلش توي بود منوگرفته متکاي!  بوده پتوشده ساندویچ شبیه.  دورخودش بود پتوروپیچیده.  کردم وصداش

  .گرفتن پروفسورتماس پاشوجناب گفتم کردم بلندترصداش

 مخ با دفعه یه پیچیده پتودورش که نبود حواسش بود کرده انقدرهول ، پایین بیاد ازتخت خواست ومی پرید فنرازجا مثل

 شدت به منم.  سرش مالیدن به کرد وشروع زمین کف همونجورنشست. بود شده خنده آخرِ ش قیافه.  روزمین اومد

  !!؟ دیگه کردنته کمک عوض:  گفت کرد نگام اي مزه با قیافۀ با. خندیدم می بهش داشتم
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 20 البته که دیگه یکساعت گفت بالتازارم پروفسور.  بیدارنشدي ناهارکه بخوربراي چیزي یه پاشو عزیزم:  گفتم خنده با

  .  گیره می تماس گذشته؛ ش دقیقه

 نیشگون یه ؛ گذشت بودم خنده هنوزدرحال که من به غره چشم وبا تخت روي پتوروانداخت ، برخاست زمین ازروي

  ! هلو آقاي برات دارم. بود نقشه اجراي موقع حاال. حموم توي پیچید ویکراست گرفت ازباسنم محکم

 تا چند وفقط بازبود کامل پشتش.  تنم توي کشیدم!  داشتم پدردرآر کوتاه مشکیه پیراهن یه خواب تواتاق زدم شیرجه

 برداشتم مو قرمزآتشی رژلب.  آینه جلوي نشستم.  خورد می گره گردن پشت به بند یه با جلوشم باالتنۀ و داشت بند

 کردم وارسی خودموتوآینه...  میومد چشمهام رنگ به خیلی.  مات آبی سایۀ ویه زدم کالباسیمم رژگونۀ.لبام روي کشیدم

  .  بود چیزخوب همه ،

  ؟ بله:  گفت پارسا ومتعاقبش شد قطع آب صداي.  زدم ضربه چند درحموم به

  ! نیستیا بگم شه نمی روم دیگه من گیره می تماس دیگه دقیقه چند.  باش زود:  گفتم

 ناخنهام با کردم شروع سوهان با.  دادم می تاب هوا پاهاموروي ، کاناپه روي ولوشدم دمر؛ سالن توي رفتم سرعت به

   وررفتن

 ، نبود حواسش اول ؛ سالن توي اومد یکراست...  دادم نشون خودمومشغول ولی بود بهش حواسم تمام ؛ دراومد ازحموم

.  لبام روي زبونموکشیدم ؛ کردم نازنگاش با.  بود درحرکت پایین به ازباال چشمهاش.  بهم افتاد چشمش دفعه یه

  ...  ـونجــ:  گفت بهم بود شده خیره همونطورکه

 به سوهان با!  بود شناس وقت پروفسور این عجب.  شد بلند تلفن زنگ صداي موقع همون برداشت سمتم به قدم یک

 زدن حرف به کرد وشروع تلفن سراغ رفت بود زده زل من به همونطورکه.  بود شده دیدنی ش قیافه.  کردم اشاره تلفن

 یومد نمی بدم. بود کرده تنش کوتاه شلوارك با گیررکابی عرق.  بود وقتش حاال. بهم پشتشوکرد ، تونه نمی دید وقتی. 

 دستامو آهسته ؛ ایستادم پشتش رفتم شدم بلند کاناپه ازروي! ...  بزنم الس باهاش کم یه شده که مم نقشه بهونۀ به

 شروع مالیم شو وسینه شکم تو، بردم گیرش دستامواززیرعرق...  چسبوندم بهش خودموسفت ، دورکمرش کردم حلقه

 داشت بدنش حرارت.  بود برهنه که ازکتفش قسمت اون روي لباموگذاشتم.  بود داده تمرکزشوازدست ، کردم نوازش به

 پیچونه پروفسورومی کم کم داره دیدم وقتی.  گفتن وپال پرت به کرد شروع دیگه که گازگرفتم نیش دوتا... باال زد می

 درپایین دستگیرة نرسیده، مین پنج به.  کردم ودروازتوقفل خواب اتاق توي رفتم سرعت به...  کندم دل سختی به ازش

  ؟ کردي قفل دروچرا خانم پروا:  گفت کوتاهی ازمکث بعد چون بود کرده درتعجب شدن انگارازقفل.  رفت

  ! میاد خوابم پارسا آقا:  گفتم بلند صداي با بودم شده ولو تخت روي

  !؟ دیگه کشیدي نقشه برام پس ؟ میاد خوابت که:  پارسا
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  ؟ زدم حرفی گذاشتی توخماري تومنودیشب مگه!  ؟ عزیزم چیه نقشه -

  . بود اضطراري من مورد:  پارسا

  ! اضطراریه االن منم مورد -

  ؟ اونوقت چیه موردت: پارسا

  ! میاد خوابم که گفتم -

  ! ضررته به بدي بیشترطولش هرچی!  تودرمیارما گریه بگیرمت پروا:  پارسا

  ! نکردم اعتراضی من که دادي خرج به خشونت هرچی حاال توتا عزیزم -

  ؟ دیگه بخوري شام خواي نمی باالخره تو:  پارسا

  !! وقت یه نخوابی گرسنه ؛ گازِ روي شامت!  انداختی یادم شد خوب -

   "وقت یه نخوابی گرسنه" آورد در ادامو که اومد صداش

  ! مونشنوه خنده صداي کردم سعی

  ... بود شده خسته دیگه اینکه مثل نیومد صداش صبرکردم هرچی دیگه

   ، بود گذشته یکساعتی

 برام که االن بحال واي پدرمودرمیاورد دیگه وقتهاي ، بیرون برم کردم نمی جرأت هم ازطرفی بود شده م تشنه حسابی

  ... بیرون رفته "احتماال یا خوابیده یا دیگه االن گفتم خودم با!!  بود کشیده ونشونم خط

 گردوندم چشم. کردم دروباز والي پایین روکشیدم دستگیره آروم.  پایین اومدم تخت ازروي امونموبریده تشنگی دیدم

 آمپرش دوباره که دید می اگه اینطوري. بودم کرده لباسموعوض حداقل کاش کردم، نگاه خودم به.  نبود راهروکه توي

 وبرگشتم خوردم آب لیوان یه سریع نبود ولی رفتم سالن سمت به پاورچین پاورچین.  نبود که "فعال ولی!  باال زد می

  !!  سد یه به خوردم دفعه یه که خواب اتاق سمت

  !!؟ آدم جلوي شی چنارسبزمی مثل دفعه یه بگی چیزي یه تونی نمی ، ریخت دلم:  تشرگفتم با کشیدم اي خفه جیغ

 بازوموگرفت دست یه با که فرارکنم خیزبرداشتم...  کرد وحشتناك نگاهاي ازاون پام سرتا به باال ابروشوداد تاي یه

  .  بود پاش شلوارك ولی بود گیرشودرآورده عرق.  موگرفت دیگه بازوي دستشم یکی اون وبا خودش سمت به کشید
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 به موداد تکیه ازپشت جلو، اومد باهام وخودشم عقب داد هولم.  شکنی بازوهامومی داري پارسا واي:  نالیدم

 با عقب سرشوبرد ، گازگرفت لبامومحکم.  بود خمارِخمارشده چشمهاش.  شدم می له داشتم.  بهم کرد دیوارخودشوقفل

  ؟ گفتم چی بهت نرفته که یادت:  گفت بم صداي

  ! نمیاد یادم ؟ مگه گفتی چی:  گفتم کردم می تقال داشتم

  ! ضررته به بیارم گیرت که گفتم:  گفت زنان نفس نفس بود خودشودیوارگیرانداخته بین منومحکم

 اگه شاید ؟ شوهرمونبرم لذت من چرا پس ؛ نمیومد بدم که منم کنه کارخودشومی این بگم هرچی من دیدم فکرکردم

 وقتی ولی خورد جا اولش.  دورکمرش انداختم باال چپموبردم پاي!  بده نشون نرمش کم یه بیام راه باهاش

 م ناله.  فشارداد شدت به دستش توي رونموگرفت راست دست با.  اومد بیرون کما حالت از دورگردنش دستاموانداختم

 یقۀ بند گرة گردنم پشت دستشوبرد حال ودرهمون زیرگلوم به بود کرده حمله.کرد بدترمی درمیومد که صدام ، شد بلند

  . لباسموبازکرد

 اتاق توي برد بوسید می همونطورکه و گرفت بغلش توي بچه خیزمثل یه با...  دیوارسرده گرفت درد کمرم پارسا:  گفتم

.  نبود حالیش هیچی"اصال.  بدنموسوزوند روي ردش بیرون کشید ازتنم لباسموهمچنین.  تختخواب روي افتادیم خواب

 ولی کنم ادبش خواستم می "مثال ، بودم کرده تحریکش اینطوري که بودم مقصرخودم.  تربودم سنگین زدم نمی حرف

  !!!  بنویسن توتاریخ باید که آورد سرم بالیی...  شد انگاربرعکس

***  

 کرد پیچم فتیله خودش قول به پارسا ازبسکه.  خوابیدم بیشترازدوساعت فکرکنم.  بود شده تاریک هوا.  دراومدم ازحموم

 مشغول همون وبا سرم روي کالهشوانداختم ، کرددم وتنم رنگم یاسی و کوتاه لباسیه حوله...  کرد درمی بدنم تمام ؛

,  بود تلفن با صحبت مشغول پارسا رفتم سالن به...  کردم می زمزمه رو آوازي زیرلب,  شدم موهام کردن خشک

 موهاموخشک وهمچنان بودم ایستاده روبروش فاصله قدم چند با. میزنه حرف فربد با داره فهمیدم حرفهاش ازالبالي

  ؟ بود کی:  گفتم.  روگذاشت گوشی ازخداحافظی بعد.  کردم می

  . بود فربد:  گفت مبل پشتی به داد تکیه

  ؟ حاال چیکارداشت:  گفتم

  ... برگشته رامبد:  گفت کرد نگام خاصی حالت وبا موشکافانه

 گونی مژده "حتما! ؟ خب چه ما به شایششش:  گفتم قیافه وبا دادم ادامه کارم به بعد,  کردم مکث ثانیه چند اندازة به

  ! خواد می هم
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 یه بخاطر دراصل نبود این براي فقط:  گفت که نشستم بغلش توي رفتم خواسته ازخدا ، طرفم به دستاشوبازکرد

  .  بود زده زنگ کاردیگه

  !؟ بخاطرچی:  گفتم کنجکاوي با

  ؟ نه یا داربشه بچه هست صالح بدونه خواست می:  گفت خیسم موهاي روي کشید دست

  ؟ گفتی توچی حاال اینطور؟ که اوه:  گفتم خنده با

 عطري چه وماوووو...  زوده "فعال گفتم:  گفت م یقه توي برد صورتشو کنار زد دستش با ، بود بازشده کمی م حوله یقۀ

  !! الکردار داره

  .  نکن پارسا:  گفتم کردم خودموجمع اومد قلقلکم

 ازآرایشگاه فردا خوام می پارسا:  گفتم زنجیرش با کردن بازي حین در...  خودش روي خوابوند منم مبل روي درازکشید

  ! رفتی درسا عروسی براي تازه توکه جیگرطالم:  گفت رونم روي کشید دستشومی داشت.  بگیرم وقت

  .  برم خوام می اینباربخاطرموهام نه:  گفتم ومن من با

  ؟ چیکارکنی موهاتو:  شد دقیق صورتم توي

  . کنم کوتاه خوام موهامومی:  گفتم

  ! ؟ نشنیدم درست ؟ کنی خواي چیکارمی:  پرید ازجا دفعه یه

 نشده خشک هنوزموهام ؛ حموم میرم باردارم سه توروزي ازدست!  آخه شدم خسته بابا:  گفتم پایین اومدم ازبغلش

  !! خب سختمه.میشم واجب بازحموم

 مثل ، موگرفت حوله کاله ازپشت برم که چرخیدم.  جلومیومد اون رفتم می عقب من که هرقدمی ، طرفم اومد شد بلند

 لحظه ،دریک رسیدم حموم جلوي!!!  بوده بندشوبازکرده بودم بغلش توي وقتی شرف بی.  دراومد ازتنم خوردن آب

...  ــهنـ...  پارسا نه واي:  نالیدم...  تو اومد عقب رفتم قدم چند نذاشت دست یه با ببندم خواستم می تا دروبازکردم

  . . . بست سرش درحموموپشت

 موقع.  بودم سرسجاده اذان صداي شنیدن با.  بودم تغییرکرده"واقعا دیگه حاال.  بود وگزنده سرد ؛هوا گذشت ماه چند

 دلم خودم دیگه حاال دادم می اهمیت پارسا ازترس "قبال اگه.  گشتم وپوشیده سنگین لباسهاي دنبال ، لباس انتخاب

 می خرج به که ازوسواسی رفتیم می لباس خرید براي پارسا با وقتی.  قراربدم دیگران دید بدنمودرمعرض خواست نمی

 بودم شده همونی.بودم کرده تزریق خودشوبهم عالیق خواسته نا.  پارسا بود شده دنیام تمام.  میزد رضایت لبخند دادم

 بودم امروزتعطیل. پرستیدمش می ومنم داشت دوستم عاشقانه.  بردیم می لذت همدیگه ازوجود. داشت دوست اون که
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 روفراموش اومد دنیا به اونروزیکه وقت هیچ. بود زده لک پویا بچۀ براي دلم.. بزنم پویا خونۀ سربه یه داشتم وتصمیم

 زن اول " برخاست هوا به پویا فریاد ؛ مشکوکه مادرکمی حال که دکترساغرگفت وقتی بود غلغله بیمارستان.  کنم نمی

 عمل ساعت اون پارسا ، رفت می اونطرف به ازاینطرف سرکنده مرغ مثل پویا بردن عمل اتاق ساغروبه " بدید مونجات

 دکتر خانم اومد دنیا به بچه وبالفاصله رفتم عمل اتاق به گیرآوردم خالی تایم یه بود وزوري هرضرب به من ولی داشت

 آوردن تشریف ایشونم عمل اتاق داخل پاتوگذاشتی تا!  بود ش منتظرعمه انگاربچه پروا: گفت خنده با بود ازدوستانم که

 شهال روبه.  برف مثل دخترسفید یه.  واقعی فرشتۀ یه.  دوختم کوچولوچشم موجود اون جلووبه رفتم لرزون پاهاي با!.. 

 سرعت به ازاتاق بود ساغربیهوش... ندیدم زیبایی این به بچه حاال تا:  وگفت داد تکون سري لبخند با ؟ سالمه:  گفتم

 جلوبا اومد بود زده خشکش...  شدم خیره پویا به لبخند با جلو، ریختن همه من دیدن با. توسالن ورفتم شدم خارج

  !؟ خوبه ساغرحالش:  گفت لرزون صداي

  ... فرشته دخترشبیه یه:  گفتم ؟ چی بچه:  وگفت کشید راحتی نفس ، زدم یکبارپلک جواب جاي به

 روبه همه شادیش.  خندید می بلنئد صداي وبا چرخوند می بود کرده بغلم پویا.  بودم وهوا زمین بین زدن هم به توچشم

 بردم دستشوگرفتم ومتعاقبش عروسکتوببینی خواي نمی:  گفتم!  رفت می گیج سرم زمین گذاشتم وقتی. بود آورده وجد

 قیمتی شیء یه مثل.  کوچولوش سمت به سرشوگردوند بعد کرد نگاه من به اول...دستش دادم روبردم بچه. نوزادان اتاق

 بست وچشمهاشو بچه صورت به وصورتشوچسبوند پایین سرشوآورد پرشد چشمهاش. بغلش توي گرفت احتیاط وبا آروم

 بود شده قاطی ش وگریه خنده باال صورتشوآورد باالخره.  نزدم هم خلوتشوبه ، بود حالت همین به دقیقه چند. 

  !کنم؟ بیدارش چطوري! ؟ خوابه چرا پس:  گفت وهمونطوري

  ؟ حاال کنی بیدارش چی براي -

  ؟ رنگیه چه چشمهاش ببینم خوام می:  پویا

  . بذاربخوابه نکن اذیتش پویا -

  ! نیومده که راه کم ، اومده دیگه دنیاي ازیه باشه هرچی!  س خسته میگی راست:  پویا

  . شد تموم ت کوپن ، من به بدش:  گفتم زیرخنده هردوزدیم

  !!! شیربدم بهش خوام می ؟ من چیوبده چی: گفت کشید دستشوعقب

  . کارتونیست دیگه این:  گرفتم روازش بچه خنده با

  ! پیشش بذاربخوابم پس خب:  پویا

  . پیشش بخوابی نداري اجازه"فعال شما -



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١٣ 

  !؟ چطور مامانش پیش:  پویا

  . بخوابید تونید نمی "فعال مامانشم نخیرپیش -

  !؟ تونم نمی کی تا:  پویا

  ... ــاپویـ -

  .کن خبرم چشمهاشوبازکرد بگیرم شیرینی برم من! ؟ زنی می چرا بابا خب! ؟ چیه بگواسمش حداقل:  پویا

  ! برم دیگه من خب:  گفت می ش همه بخوره تکون ازجاش اینکه وبدون بود زده زل ش بچه به همونطورایستاده

 کارکنی یه تونی می ببین حاال ، برودیگه...  اههههه دروگفتم سمت به دادم هولش ازپشت شه نمی اینطوري دیدم

  ! کنن اخراجم

 دلم توي. شیرداد باربهش اولین بغلش رودادیم وبچه اومد هوش به کم ساغرکم...  کند دل ش ازبچه سختی به باالخره

 ترتیبی ساغربیاد دیدن به ازاینکه وقبل داد چشمگیري شیرینی بخش وپرسنلهاي پرستارها همۀ به پویا...  شد جوري یه

 تخت لبۀ روي نشست ساغر، سراغ اومد یکراست شد وارد وپویا کردن روبیرون همه ، کنن خلوت اتاقو که دادم

 برام چی ببین نکنه.  درد دستت ، عزیزدلم نباشی خسته:  گفت پیشونیشوبوسید شد خم ساغر، موهاي روي دستشوکشید

  ! آوردي

  !؟ داري تودوستش پویا:  گفت شد وسفید ساغرسرخ

 البته! ؟ نداشت تورودوست بچۀ میشه مگه ، براش میرم می!!!!! ؟؟؟؟ دارم دوستش:  گفت شده گرد چشمهاي با پویا

  . دارم بیشتردوست رودوتا بچه مامان

  . شیرته وقت مامانی بروبغل:  ساغرگفتم بغل رودادم بچه ؛ زیرخنده زدیم هرسه

  !؟ یه ك باباش شیرِ وقت:  گفت پویا

 چشمهاشونوبازکردن دادن کوچولورضایت خانم باالخره. نداخت می خنده روبه وما ذاشت سرساغرمی همینطورسربه پویا

  . اي تیله آبی درشت چشمهاي من خداي. 

 روازبغل بچه دفعه یه شد، می دیوونه داشت پویا.  بزنه پلک اینکه بدون زد زل پویا به چشمهاش بازکردن محض به

 لبخند با پارسا چرخید سمت اون به درنگاهها بازشدن صداي با... کردم بغض ناخوداگاه. ش سینه به چسبوند ساغرگرفت

   وارد
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 پدرومادرش زیرسایۀ انشاهللا کنم می عرض تبریک به به:  وگفت داد پویا دست به بود آورده همراه که گلی وسبد شد

  ...کوچولورو این ببینم بدین:  گفت پارسا که گرفتن هردوهمدیگرودرآغوش بعد ، بشه بزرگ

  .  چقدرقشنگه:  وگفت دستشوبوسید پشت بغلش توي گرفت احتیاط روبا بچه پارسا...  پارسا به روداد بچه پویا

  !؟ خوشدلم شقد ببین پالشا عمو:  گفتم بچه جلواززبون رفتم

.  بخوره داد می آناناس ساغرکمپوت به داشت پویا ؟ بشه زشت این که زشته ش عمه مگه:  گفت زیرخنده زد پارسا

  !پسر؟ یا داري تودختردوست: گفتم ایستاد روبروم بغلم توي گرفتم.  من دست روداد بچه پارسا

 خوشگلشوبهم نگاه بعد...  باباهاشونن عشق که دخترکوچولوهام ، بعدشم باشه سالم اول دردرجۀ: گفت قشنگی لبخند با

  !؟ میاري نی نی من براي توکی! ؟ میاد بهت شدن چقدرمامان ببین:  گفت و دوخت

  !!! حله استارتشوبزنی ، بکارشی دست کافیه!  خودته دست دیگه اون داداش:  گفت سبزشد کنارمون پویا دفعه یه

 نیومده انگاربدش شرف بی پارساي این ولی!  کشیدم خجالت بارازپویا اولین براي.  ولبهاموگازگرفتم قرمزشدم شدت به

  ! خندید می سرخوشی با چون بود

 جاي...  فامیل وچراغ چشم شد ملودي.  نداشتیم کوچیک بچه فامیل توي ما.  گذاشت "ملودي"دخترشو اسم پویا

  ... رفت تایوان به شوهرش با ازازدواج بعد اون. بود خالی خیلی ساحل

***  

  ؟ کجاست حواست خانمی پروا.  شدم خارج ازفکروخیال پارسا صداي شنیدن با

  ؟ عزیزم شده چی: جلوگفتم رفتم سریع

  . بده بهم دیگه یکی:  گفت سمتم به پیراهنشوگرفت

  . روشه لک نکنه.  اطوکردمش تازه ؟ شه چه این مگه -

  ! شده تنگ کم یه.  نیست بخاطراین نه:  پارسا

  !؟ شدي چاق چرا پارسا واي -

  ! دیگه ساختی بهم عزیزم:  پارسا

  ! تربیت بی -

  ! ترین خوشمزه یکی ازاون هرکدومم,  پختتو دست یا خورم خودتومی یا من!  میگم جدي:  پارسا
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  .میشه دیرت که نکنه هندوستان یاد ت فیل "خواهشا:  گفتم زود که نزدیکترشد کم یه

  ... میشه پا خودش واسه ده نمی گوش که بزن فیله به حرفو جیگراین:  پارسا

 پارسا آقا:  گفتم کنم حرفوعوض اینکه براي بستم می تنش توي بودمو داده بهش که پیراهنی هاي دکمه که درحالی

  ! متنفرم گنده شکم ازمرد من!  درنیاریا شکم باش مواظب

  !!! جنَم ؟ عزیزم چی یعنی شکم:  گفت شکمش روي دستشوکشید

  ؟ داره ربطی چه -

  !!! جنَمه مثل مرد شکم:  پارسا

  !! کردي چیکارمی وگرنه نداري شکم خوبه حاال!  شکمت به نزن دستتواونجوري!  ــیایـ:  گفتم

  ! خنذید می لذت لذت با من خوردن وازحرص کرد می تفریح داشت حسابی

  . پویا سرخونۀ یه میرم من ، نشه دیرت باش زود -

  ؟ میري بخاطرملودي:  پارسا

  . کردم گم چیزي انگاریه بینمش روزنمی یه شده شیرین خیلی پارسا واي -

  !؟ میشی چطوري روزنبینی منویه:  گفت انداخت دستهاشودورکمرم

  .میرم می اونوقت:  گفتم کردم لوس خودموبراش

  . عروسکم نکنه خدا:  گفت موهاموبوسید روي فشرد آغوشش توي

  !!؟؟؟ بازم:  گفت انداخت شلوارچرمم به نگاهی

  ؟ منه دست مگه چیکارکنم:  گفتم خنده با ، کنم اذیتش کمی نیومد بدم

  ! باشم گفته صبرکنما تونم روزنمی هفت من:  گفت بود دارشده خنده خیلی ش قیافه

 گردونی سرتوبرمی تا دونم نمی من!  آخه زندگی شد اینم...  اَه:  زد غرمی خودش با رفت می پولیورش سراغ درحالیکه

  ؟ چیه ماه یک "اصال!  گذره می ماه یک

  !؟ ذاري نمی سرمنوکاله توکه پارسا جون:  گفت من طرف چرخید

  ! انگارا سرت به زده وا:  گفتم گرفتم مو خنده زورجلوي به
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  ! بودي جمعه یکی اون تازه توکه میگم جدي:  پارسا

  !؟ چی که خب -

  ! دیگه اي دوهفته شده تایمش "جدیدا:  پارسا

  ؟ عذردارم دوباره من که توفکرکنی شده باعث چی عزیزم -

  !!پوشیدي؟ که شلوارچرمه این علتش:  پارسا

  ! نیست اون اینکه آخه -

  ! من عشق دارم برات امشب.  ـونمجــــ آخ:  گفت شد باز ازهم ش چهره

  ... شد ازدرخارج خداحافظ گفتن با.  بود گرفته م خنده

***  

 ، رفت ضعف دلم خندید گرفتم محکم ماچ توپولشویه لپ. خورد شیرمی داشت دولپی بودو ساغروچسبیده سینۀ ملودي

  !؟ خونه اومدي بازکه پویا:  ساغرگفت...  خونه اومد پویا که کردم می وبش ساغرخوش با داشتم...بود شیرین خیلی

  چیه؟ جریان:  گفتم تعجب با

 به تونم ونمی ذاره می سرش روروي خونه ملودي میره وقتی خونه میاد بچه این هواي باربه چند روزي پروا:  ساغرگفت

  ! برسم کارم هیچ

 می چی جیگرمن:  گفت ملودي صورت روي شد کنارساغرخم نشست ورفت منوبوسید بیاره روش به اینکه بدون پویا

  ؟ خوره

 رونگاه پویا وزیرچشمی کرد ساغرمخفی توسینۀ وسرشو کشید جیغ وازذوق کرد روول سینه روشنید پویا صداي ملودي تا

  .  کرد می

  ؟ خوري می چی نگفتی:  گفت پویا

  . ممش " گفت کرد نگاه پویا به ملودي

  !؟ میدي منم به ؟ ممش... ا:  گفت پویا

  ..!! پویا:  گفت اخم با ساغر

  . شد وسفید ساغرسرخ.  ساغروبوسید... س سرش وپشت بوسید بود شیرخوردن مشغول روکه ملودي گونۀ شد خم پویا
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  .بکش خجالت ازپروا حداقل...  ــاپویـ:  ساغرگفت

  ..! اونونخور توغصۀ دیده زیاد چیزا ازاین پروا:  گفت پررویی با پویا

 انداختی اونواونجوري بابا:  ساغرگفت وروبه زد چشمک یواشکی من به پویا...  بابا باش راحت:  گفتم زیرخنده زدم

  !!! دوبرابرشده سایزش داره شیرم توش که االن "مخصوصا ، خب خواد می دلش آدم بیرون

 انتقام دست ترسم می. کنم می بندي روآب بچه این ازاالن دارم من:  گفت پویا... میوفتاد پس داشت ساغرازخجالت

  !!! بیاره سرمن این میاوردم سرپدرومادرم شبها من که بالهایی اون و بیاد بیرون ازآستین خدا

  ...  سرشون روي روگذاشتن خونه ودوتایی پویا بغل توي خودشوانداخت زنان جیغ ملودي

 ، بود درازکشیده توبغلم.  خوردنیه بچه چقدراین خدایا. من بغل روداد وملودي برخاست ازجا پویا تلفن زنگ صداي با

  . زشته. دخمل بندازپاتوپایین:  گفت اومد پویا.  دهنش توي کرد پاشومی وشست گرفت می دستاش توپولشوبا پاهاي

  . خندید می غش غش ملودي

  ؟ بود کی تلفن کی:  گفت پویا وروبه شد خارج ازآشپزخونه چاي سینی ساغربا

  ... بود رامبد:  گفت وصدادرمیاورد ملودي شکم تو کرد دهنشوفرومی درحالیکه پویا

  ؟ چیکارداشت:  ساغرگفت کردیم نگاه هم وساغربه من

 میاد داره کنه کمکم کارحقوقی تویه خواستم ازش اینجا، میاد داره:  گفت بود ملودي با بازي مشغول همونطورکه پویا

  . گذاشت ماروقال که شوهرخواهرشما.  روبگه نتیجه

 بشه حساس پارسا نداشتم دوست.بود وخداحافظ سالم درحد برخوردهامون ولی بودم دیده دوبارتومهمونیها رویکی رامبد

.  وازجابرخاستم خوردم روسریع چایم. بشه وارد اي خدشه شخصیتش به خواست نمی ودلم بود احترام بسیارقابل رامبد. 

  ...  اینجا بیاد زنیم می زنگ هم پارسا به بمون! ؟ کجا:  گفتن تعجب با هردو ساغروپویا

 با باالخره...  دیگه شب یه براي باشه ، میشه تاریک داره هوا. ممنون:  وگفتم رفتم پالتوم سمت به برخاستم ازجا

  . فرارکردم ازدستشون بدبختی

 وهوا خلوت خیابون.  چیکارکنم دونستم نمی.  شانس بخشکی...  پنچرشد ماشینم که بودم کرده رد و خیابون دوتا تازه

 توکجا!  خوشگله پروا به به:  گفت ازپشتم صدایی یه که بودم خیره تایرپنچرشده وبه زدم کمرم به دستهامو.. بود تاریک

  !؟ کجا اینجا
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 ترس با...  باشم کرده اشتباه کردم می خدا خدا درحالیکه عقب برگشتم ترس با ، شد راست تنم موبه صداش ازشنیدن

  ! ! ! ؟ ؟ ؟. . .  فرشاد:  وگفتم شدم خیره چشمهاش به

***  

 انگارموفق ولی خودمونبازم کردم سعی.  انگیز ونفرت وقیح چشمهاي همون بازم.  بودم شده خیره روبروم به وحشت با

  ؟ کنی چیکارمی..چی اینجا..ا.. تو..  ت:  گفتم لکنت با نبودم

  ! آوردم گیرت باالخره ؟ گردم می دنبالت دارم وقته چند دونی می:  گفت پررنگترشد پوزخندش

  . بودي که جهنمی بروهمون.  گشتی من دنبال کردي توغلط:  دادم جواب نفرت با

  ! میاي من با توهم برم هرجا هرحال به ، نبودي ادب انقدربی توکه عزیزم:  وگفت داد سرشوتکون کنان نچ نچ

 من.  بردار ازسرمن گمشودست:  گفتم حرص با.  شد چندشم کنه خطابم عزیزم غیرازپارسا اي دیگه کسِ ازاینکه

  .دم تونمی وامثال تو هزارتاي شوبه گندیده تارموي ویک شوهردارم

 عقب قدم چند...  ذارم می شوهرت دل داغتوبه.  منی زن توفقط:  گفت قروچه دندون با ، نزدیکترشد بهم دوباره

 سمت برد می منو داشت ، کشیدن وجیغ کردن تقال به کردم شروع. دستموگرفت مچ که فرارکنم خواستم می برداشتم

 ناگهان کردم می تهی قالب ازترس داشتم...  بازبود هم ودرش بود کرده پارك کنارماشینم که رنگش اي بنزسورمه

 انگاردنیا رامبد ازدیدن...  برگشتم سمت اون به داشتم که توانی آخرین با.  خورد گوشم به ماشینی الستیک جیغ صداي

 وفرشاد.  کاربود رزمی آخه.  میره هرطرف به رامبد وپاي زیردست که دیدم ومی فرشاد سروکلۀ فقط...  دادن بهم رو

 به وپا شد سوارماشینش خونی سروصورت با فرشاد زدن هم به چشم یه تو.  نبود بچه یه بیشتراز براش

 م گریه موقع اون تازه ، بود بد شدت به حالم. بودم داده تکیه بود قالیشویی یک به متعلق که دیواري گوشۀ.فرارگذاشت

 ماشینم طرف به حرف بدون...  کرد روروشن وبخاري نشوند خودش ماشین توي برد جلوبازوموگرفت اومد رامبد.  گرفت

  .کرد پنچرگیري به پنچرشروع الستیک دیدن با.  رفت

  !؟ شناختیش می:  وگفت کرد مکث کمی.نشست درماشینوبازکرد شد تموم که کارش

 ومشاورکارخیلی وکیل یه به گفتن دروغ فهمیدم کردم نگاه تیزبینش چشمهاي به وقتی ولی!  نه بگم خواستم می اول

 دادم تکون مثبت نشونۀ سرموبه.  جورفکرکنه هزارویک درموردم ممکنه درضمن ، برنمیام ش ازعهده من!  ایه احمقانه

  . میشه دفن وتو من بین باش مطمئن بگو هست هرچی!  شنوم می:  گفت که

 تویه االنم که بود لیال دمخوربودم باهاش که کسی تنها دانشجویی زمان:  کردم تعریف به شروع دادم قورت دهانمو آب

 یکی "دیدیش که همین" فرشاد.  بود خودم توالك وسرم شدم نمی قاطی کسی با زیاد.کنیم کارمی هم با بیمارستان

 عده یه همیشه.  داشت دنبال روبه ها خیلی چشم.  بود دانشگاه پسرهاي پولدارترین حال ودرعین ترین تیپ ازخوش
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 ازدوستاي تا چند به وخودش دونست نمی چیزي ش ازخانواده کس هیچ. کردن گیشومی ونوچه بودن اطرافش

 که بود عجیب ولی.  میره دیدنشون براي گاهی فقط کنه می زندگی تنها وخودش نیستن ایران که بود گفته نزدیکش

 روي دست,  چاك سینه عاشق همه این بین ومتأسفانه:  دادم ادامه کوتاهی ازمکث بعد...  رفت نمی دختري هیچ سراغ

 دوست هرروزازطریق اوایل.  داشتم بهش نسبت بدي حس ، نمیومد خوشم ازش کردم می هرکاري...  گذاشت من

 با من دونست می چون دوستاش دختراي دوست گم می" فرستاد می رنگارنگ هاي هدیه برام دوستاش دختراي

 ، شد سبزمی سرراهم خودش یواش یواش ، گردوندم برمی کنم نگاه حتی اینکه بدون منم "ندارم خوبی میونۀ پسرها

 بود کرده سخت روبرام زندگی.  کرد تعقیبم به شروع کم کم.  خودش وخشم دیگران وحیرت بود من محلی بی بازم

 به درظاهرپسربدي اینکه با.  بپذیرم تونستم نمی ولی کشید می وپیش وازدواج خواستگاري موضوع وقت وبی وقت.

 فرشاد بود نوشته که رسوند دستم به اي نامه نامزدش ازطریق پنهانی ازدوستاش یکیاریکی اینکه تا.  رسید نظرنمی

 بگواین پس فکرکردم خودم با افتاد راه دلم به عجیبی ترس...  گولشونخورم وقت یه باشه وحواسم توکارقاچاقه

 تنش بارتوي ودو کدوم هیچ حاال تا که قیمت مارکدارگرون لباسهاي واین میشه هرروزعوض که باال مدل ماشینهاي

 اکتفا محلی بی همون به دربیوفتم باهاش تونستم نمی که من.  شه می تغذیه مردم جوونهاي ازخون پولش ، ندیدم

.  بگیره عهده به وبرگشتمو رفت زحمت اون خواستم وازپویا شدم خسته خوام نمی ماشین پدرگفتم به ازترسم.  کردم

. داد می وآزارم شد سبزمی سرراهم فرشاد اونوقت ؛ بیاد تونست نمی بردنم براي روزهایی یه ولی کرد قبول پویا طفلی

 به ازمدتها بعد...  بیاد خواستگاریم به نداشت جرأت دانشگاه توي کسی ودیگه بود کرده داغ خواستگارهامونقره تمام

. نشد ازش خبري وهیچ توزمین رفت شد انگارآب ، زد غیبش دفعه یک اینکه تا بود ترم آخرهاي.  گذشت منوال همین

 دونم امروزنمی ولی فرارکرده قاچاقی وازایران لورفته باندشون اینکه مثل فهمیدیم بعدها ولی گرفتنش گفتن می اول

  !؟ میوفتاد اتفاقی چه دونم نمی بودي تونرسیده واگه جلوم سبزشد دفعه یه ازکجا

 ، گرفت ضرب ماشین فرمون روي انگشتهاش با...  نزد حرف اي کلمه وحتی کرد گوش حرفهام همۀ به حوصله با رامبد

 یه.  منه کارت این:  وگفت گرفت طرفم به کرد خارج کارتی بود اززیرپالتوپوشیده که کتش جیب توي دستشوبرد

 خواهش وگفتم گرفتم کارتوازش. بگیر تماس من با وقت فوت بدون شد پیدا ش سروکله فرشاد اگه. زدم دفتروکالت

 کشن نمی دست نکشنش تا بفهمن چون ، پویا یا پارسا "مصوصا بفهمه چیزي ونذارکسی کن عمل قولت به کنم می

... شدم پیاده ازماشین...  ایستم می سرقولم من باشه راحت خیالت گفت.  کنه درزپیدا حرف این خواد نمی دلم ومن

  . باشه راحت خیالت میام خونه دم تا سرت پشت من:  گفت بخشی اطمینان لبخند با ، ترسم هنوزمی انگارفهمید

 گفتن آخربا ولحظۀ اومد دنبالم خونه درِ جلوي تا بود گفته همونطورکه. شدم وسوارماشین کردم نگاش شناسی حق با

  . ورفت زد کوتاهی بوق برسون سالم پارسا به اینکه

***  
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 بود شده تاریک هوا ، بود پارك پارسا ماشین.  باال رفتم ها وبدوازپله منتظرآسانسورنشدم ، گذاشتم پارکینگ ماشینوتوي

 یه با ، کردم سالم دستپاچه. بود پاش وشلوارك رکابی همیشه مثل.  ایستاده روبروم پارسا دیدم شدم وارد دروبازکردم. 

  ؟ چقدردیرکردي:  گفت و جوابموداد خاصی حالت

  ! که افتادم دردسري چه به دونی نمی آخه:  گفتم آویختم رختی جا به وپالتومودرآوردم شال

  !شنوم می: گفت حرکاتموزیرنظرداشت تمام موشکافی با

 گرماي,  بیرون سرد هواي برعکس. وشلوارکموبرداشتم وتاپ رفتم خواب اتاق سمت به! ؟ شده اینطوري چرا این..!!  وا

 پشتش تاپمم.  قرمزداشت رژلب با لب تا چند روش طرح.  بود کوتاه حسابی شلوارکم. بود ومطبوع دلچسب "واقعا خونه

.  سالن توي اومدم دستم توي گرفتم... خورد می گره گردن پشت از جلوشم.  بازبود پشتش تمام ودراصل میوفتاد شل

 نشستم رفتم.  لباسهام کردن عوض به جلوش کردم شروع.  بهم بود زده وبروبرزل بود نشسته مبل روي پارسا

 تاپوکشیدم و زیرمودرآوردم لباس ، بازکرد حرف بدون.  شم می خفه دارم اینوبازکن غزناي:  گفتم بهش پشتموکردم

 چیزغیراز همه" رامبد وسررسیدن ماشین وپنچري رامبد تلفن تا گرفته پویا ازخونۀ ماجرا تعریف به کردم شروع تنم توي

...  گیربکنم نیاد پیش موردي خیابون توي دوباره که اومد دردنبالم دم تا رامبد درآخرکه "گرفتم فاکتور که فرشاد قضیۀ

 پشت رامبد همین براي: گفت لبخند باهمون.  کرد خوش جا لبش گوشۀ رنگی کم ولبخند بازشد ازهم ش چهره کم کم

  !! باال بیاد گفتی می خب!! ؟ بود سرت

 که حاال ؟ نه یا گم می چیزي بهش من ببینه ومنتظربود بوده دیده و رامبد ازپنجره پارسا!  بوده درست حدسم پس

  ! بود شده راحت خیالش بودم جریانوگفته

 آشپزخونه وارد سرم پشت پارسا...  انداخت گیرم حسابی ماشینه این ، کنم می درست چیزي یه شام براي االن:  گفتم

  !!! کردم درست شام من:  گفت شد

  !! ؟ جدي:  گفتم شده گرد چشمهاي با

  ؟ هست چی حاال:  گفتم سراغش رفتم می درحالیکه بود روش قابلمه کردم گازنگاه اجاق به

  ! ماکارونی گفت خنده با

  ؟ کردي درست چطوري بگی میشه:  گفتم!  بود طرف توي خمیرقرمزرنگ یه روبازکردم درقابلمه

  ! دیگه خودت مثل:  پارسا

  !؟ بدي توضیح میشه ولی!  کردي درست من مثل ، قبول -
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 هارو وماکارونی ریختم رب توش اومد جوش آبوگذاشتم خب:  گفت غذاروبکشم من ومنتظربود میزنشسته پشت

  !!! گذاشتم ودم شد کشیده آبش منتظرشدم بعد آب توي ریختم خردکردم

  !؟ نه یا کشیده دم ببینی بندازي نگاهی یه بیاي میشه:  گفتم کردم می نگاه بهش وداشتم بود دستم توي درِقابلمه

 کرد رونگاه قابلمه توي دوباره ، کرد نگاه من به کرد سرشوبلند ، کرد رونگاه قابلمه توي اومد شد بلند ازجاش

  !؟ کنم درست املت "اصال خواي می!  زنه نمی دل به چنگی که ش قیافه:  وگفت خاروند سرشوآروم واینبارروي

  ! کنم می درست خودم نکرده الزم:  گفتم خنده با

  ! ها حیفه این ولی:  گفت خنده با

  ! خورم می املت من توبخورش خواي می حیفه اگه:  گفتم

 بزنه ، کنن وسازمی ساخت سرخیابون که پیمانکاره این به بدم ببرم خواي می ، نیست این منظورم!  نه:  گفت سریع

  !  باشه این سفتیه به سیمان "عمرا!  توکارساختمون

 روغن روش شد کشیده آبش که وحسابی توتابه ریختم روغن وبدون کردم رنده رو ها گوجه...  زیرخنده هردوزدیم

 براي کنن می رنده رومگه گوجه..!! ا:  گفت کرد می نگاه دقت وبه بود گازایستاده باالي پارسا.  پاشیدم ونمک ریختم

  !؟ املت

  ؟ کنن چیکارمی پس... وا -

  ! بره وا که پزه انقدرمی ذارن می,  آب ظرف تویه ریزن می درسته کردم فکرمی من:  پارسا

  . اونجوري نه اونم تازه میشه رب توفکرکردي اونیکه -

  ! بگیرم یاد بذاراملتو حداقل خوبه خب:  پارسا

  ؟ پخت غذاهاتومی کی تودانشجوبودي -

  . پدرام بارم یه بارسیروس یه ، بود نوبتی پارسا

  ؟ توچی پس -

 کس هیچ خدایی ولی نداشت حرف پدرام پخت دست البته. خوردم می فقط که نبودم بلد!  دیگه هیجی منم:  پارسا

  .  شه نمی توأم کوچیکۀ انگشت

  ! آشپز سرمیزآقاي بفرمائید:  وگفتم زدم هم روش روشکستم ها مرغ تخم انداخت رنگ حسابی که ها گوجه
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!  کشید نون تهشم روخورد همه اشتها با پارسا ولی خوردم لقمه ظاهردوسه حفظ براي ولی نداشتم اشتها زیاد خودم

  !دیگه شد می تغذیه جوري یه باید هیکل این باالخره

 بود کرده هنرنمایی تفلون قابلمه توي آوردم شانس.  ظرفهاروشستم منم. تلوزیون جلوي ولوشد رفت شد ازسرمیزبلند

  !؟ روشست اونا شد می مگه وگرنه

 خودمویه.  بود ولوکرده ازهم فاصله با پاهاشم مبل پشتی به بود داده تکیه...  پیشش رفتم. نداشتم ریختن چاي حوصلۀ

 ازروش تا دورکمرم دستشوانداخت.  وشکمش سینه روي م وباالتنه درازبود کاناپه روي پاهام.  روش انداختم وري

 دستش یکی اون با... من به چشمش یه بود تلوزیون به چشمش یه.  ش سینه روي کشیدم دستهاموآروم.  لیزنخورم

  .داد فشارمی وگاهگداري کرد می رونمونوازش آروم آروم

...  براش کردم می تابی بی وبیشتر بود برابرشده چندین پارسا به م وعالقه عشق بودم ودیده فرشاد که ازغروب

 عطش داشت م آهسته روي پیش.  گرفتم لبش کوچولوازگوشۀ بوسۀ یه بعد شوبوسیدم گونه جلواول صورتموبردم

 به کردم شروع کردم می نوازش شو سینه درحالیکه.  کردم می حس بدنم روي اینوازفشاردستاش ، کرد می شوزیاد

.  بکشم سرموعقب نذاشت ودیگه موهام البالي فروکرد باال وآورد بود پاهام روي که دستش.  گلوش بوسیدن

 کشیدم باال بغلش خودموتوي. میاورد ازپادرم داشت بدمش ازدست روزي یه اینکه ترس.  لبهاش به لبهاموچسبوندم

 دستشودرازکرد بوسیدن درحال.  دورگردنش دستهاموانداختم ؛ بدنش دوطرف وپاهاموگذاشتم پاهاش روي نشستم

 ازکارام بود معلوم.  بیرون کشیدم وازتنش باال آوردم گرفتم گیرشو عرق پایین. کرد وخاموش تلوزیون وبرداشت کنترل

 شدیم هیچ هیچ حاال:  وگفت درآورد ازتنم تاپموبازکرد بند. شد می قدم پیش اول که بود اون همیشه چون کرده تعجب

 صورتش به صورتموچسبوندم! ؟ خوردي امروزچی ، بره هات خنده قربون پارسا:  گفت نیاورد طاقت ، خندیدم صدا با. 

  ؟ میشه پیدا چیزي دنیا این تو ترازتوأم خوشمزه مگه: گفتم بریده بریده

 کوسن زیرسرم بردم دستمو.  روم انداخت خودشم مبل روي خوابوند دورکمرم انداخت دست.  افتاد شماره به نفسش

 دیگه.مکید می داشت زیرگلومو وپارسا بود شده متمایل عقب به سرم. اونطرف کردم پرت وکشیدم بود زیرسرم وکه مبل

 چند وبراي میوفتادم فرشاد یاد هیروویرناخوداگاه تواون.  بود شوهرم مهم ، ببینه وکسی بمونه جاش نبود مهم برام

  !؟ کجایی خانمی پروا:  گفت باال سرشوآورد گذشت که کم یه.  شدم می قافل ازپارسا دقیقه

  ! تو پیش عزیزدلم اینجام:  گفتم کردم حواسموجمع زود

  ! نیستی همیشه مثل نه " پارسا

  . برم قربونت کنی می اشتباه باورکن -

  ! دارم؟ مشکلی من نکنه:  پارسا

  ! نظیري وبی عالی همیشه تومثل ، شم فدات نه -
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  !؟ درگیرمیشه فکرت چرا پس:  پارسا

  ! بودي کرده درست که مالتیه درگیراون فکرم! انقدرمنودرانتظارنذار:  گفتم بهش چسبیدم

  ؟ کنم درست بهترشوبرات دونه یه خواي می:  گفت گرفت ش خنده

  ... وماوهــــ:  گفتم بوسیدم شو چونه

  ! آخرشب براي بمونه بعدش سانس ، ها درآمدشه پیش این:  وگفت بهم کرد حمله دوباره

  ! رم نمی حموم االن من پس:  گفتم پرده بی

  ... بود شده زده شوك دادم می نشون که ازنرمشی

  . . . بود درکنارپارسا زندگیم شبهاي ازبهترین یکی شب اون

 بازومونوازش آروم.  بودم لذت وغرق فرورفته پارسا توآغوش ازپشت ، حس وبی کرخت.  بود شب نیمه 2 حدود ساعت

  . خانم پروا:  گفت گوشم دم.  کرد می

  !؟ هــــوم:  خمارگفتم صداي با

  !؟ دیگه بله یعنی ، هوم:  گفت بود اثرگذاشته صداش روي که اي خنده با

 زدن هم به چشم وتویه سمتش به سرموبرگردوندم.  بیشترشد م خنده.  موبوسید جلوگونه سرشوآورد ازپشت.  خندیدم

  ... پارســــا:  گفتم. کردم بوسیدن به شروع لذت وبا لباش به لباموچسبوندم

  ؟ دلم جون:  پارسا

  !؟ خونی می برام:  گفتم کردم بهش پشت دوباره

  ؟ بخونم برات چی:  پارسا

  . خوندي برامون عروسیمون شب شعرِکه همون -

  !؟ رونکردي بیچاره وفکرمنه خوابیدي گرفتی توپ که شبیه همون منظورت:  پارسا

  . نبود که "عمدا عزیزم -

  !؟ کردم نگات نشستم سرت باالي صبح خود تا شب اون من فهمیدي توهیچ:  پارسا

  !؟ گی نمی که جدي -
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  . گم می دارم جدي "کامال:  پارسا

  . شدي انقدراذیت که برات بمیرم:  گفتم بوسیدم پشتشو کردم نزدیک لبم به برداشتم شکمم دستشوازروي

  . حرفونشنوما این دیگه ، نکنه خدا:  پارسا

  . بخون برام حاال -

  : کرد روزمزمه " ساالرعقیلی ؛ سحريِ شمع" شعر وآهسته کرد محکمتربغلم

   یارا نگاهی به

   بستان را دل غم

   بنما رویت گل

   بستان جان درعوض

   نهان عشق ازاین سوزم سحري همچوشمع

  !؟ کنی نمی دعوام چیزبگم یه:  وگفت کوچولوبوسیدتم یه...  شدم لذت غرق داشت وقشنگی بم صداي

  ! باشه چی تا:  نازگفتم وبا دورگردنش دستهاموانداختم ، سمتش به چرخیدم

  ! گرسنمه:  گفت زیرگلوم سرشوبرد

  ! کنی می شوخی:  گفتم شده گرد چشمهاي با

  ! خوردیم شام امروززود آخه.  گفتم جدي باورکن:  پارسا

  ؟ خوري می چی -

  . خورم می توبدي هرچی:  پارسا

  . کنی کمکم باید کنم درست هرچی پس ، باشه -

  .هستم نوکرتم:  پارسا

  . حموم برم بذاراول پس -

  !! کاردارم باهات دوباره بعدش خیال وبی حموم دیگه نه:  پارسا
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  !؟ وقت یه نکنه سردیت -

  . اونونخور توغصۀ:  گفت روم خودشوانداخت غلت یه با

  !؟ چطوري الویه ساالد با:  گفتم لبخند با

  . گیرم می یاد کردنشم درست.  خوبه:  گفت فکرکردنودرآورد اداي

  . سنگینه شب براي!  نه الویه!  نه -

  ؟ چی پس:  پارسا

  . بگم بهت تا پاشوبیا -

 لباسهاموتوسالن بود شده کارم هرروزصبح پارسا ازدست...  بود مبل روي توسالن تاپم ؛ برداشتم زمین شلوارکموازروي

  ! بود فجیع زیرهام لباس ؛ هیچ لباسهام حاال.  کردم می جمع زمین ازروي

 نگرفته ویرش دوباره تا سریع. داد می قورتم درسته داشت چشمهاش با شرف بی.  پایین اومدم تخت ازروي شدم پا

  . بود شده م گرسنه خودمم راستش.شدم خارج ازاتاق

  ! رفتی خودت اونوقت حموم برم منونذاشتی:  گفتم قیافه با بود دورگردنش حوله.  اومد بعدازمن دقیقه چند

  . میشی مریض اونوقت!  بري باید دوباره نشده خشک موهات توبري درمیام زود من عزیزم:  گفت کرد جلوبغلم اومد

  ؟ نه یا بازشده ش یخ دربیارببین آب وازتوي مرغ هاي فیله اون گفتم کردم نازك چشم پشت براش

  .  بازشده آره: گفت رفت بودم گفته که ظرفی سمت به

  . کن روتیکه اونا کنم هاروپیدا سیخ من تا:  گفتم-

 زمین روگذاشتم ها سیخ...  کرد وتیکه مرغ هاي فیله حوصله با روش نشست آشپزخونه قالیچۀ روي انداختم مالفه یه

   زدیم هاروسیخ فیله دوتایی نسشتم وخودمم

 وفضاي پارك روبروش ولی بود کوچیک تراس...  تراس روي وبردیم زدیم ها فیله البالي آوردم اي دلمه فلفل دونه یه

 گازکوچیک اجاق یه.  بود افتاده نورمهتاب.  نداشت دید هم ازجایی و بود کرده صفا با خیلی داشت وجود که سبزي

 وقتی یا ذاشتم می دم اون روروي برنج داشتم زیاد مهمون که مواقعی براي بودیم کرده وصل تراس توي که داشتیم

.  زدیم می وحرف نشستیم می دیروقت تا شبها هم گاهی.نداختم می راه بساط اونجا براش کردن ویارمی پارسا آقا که

 آشپزخونه قالیچۀ همون روي سالن توي وبرگشتیم کردیم رودرست کبابها سریع.موند زیاد شد ونمی بود سرد هوااونشب

  .زد رونمی ودل بود خوب طعمش ولی بودتشون سوزونده کم یه پارسا. 
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 سرموروي جلو رفتم وپا کناروچهاردست دادم روهول ها سیخ سینی. ولوشد انداخت همونجا آورد بالشت سیرشد وقتی

  .  گذاشتم بازوش

  .کردم روي زیاده گرفت درد دلم واي:  گفتم

  !؟ میدي بهم دسرشوکی!  چسبید خیلی منکه به:  گفت شکمش روي دستشوکشید

  .نکن اذیتم. شده بد حالم بشه وارد بهم فشارکوچیک یه که حرفشونزن"فعال پارسا واي -

  . کنم صبرمی شده صبحم تا زیاده طاقتم من ، باشه:  پارسا

  ؟ آخه سمینارنداري فردا تومگه -

  !؟ نه یا باشم تمرکزداشته باید ، عزیزم چرا:  پارسا

  ! برد خوابم بغلش توي کی ونفهمیدم چسبوندم خودموبهش

***  

 بلند. بود هنوزخواب پارسا.  نوبرکردیم اونم که بودیم نخوابیده آشپزخونه توي فقط.  بود کوفته بدنم بیدارشدم ازخواب

 تا سرجاش نشست بیدارشد.  روبیدارکردم پارسا صبحونه شدن ازآماده بعد ، شدم سرحال گرفتم دوش رفتم شدم

  !  برد خوابت تودیشب بازکه:  گفت کرد نگام چپ چپ افتاد من به چشمش

  . ها شه دیرمی یریم بخوریم پاشوصبحونه:  گفتم گرفت حرصش زیرخنده زدم

 گفت می من به اونوقت گرفت می دوش هرروزصبح باید بود عادتش.حموم توي رفت شد بلند ازجاش وتخم اخم با

  ! ماهی

***  

  . داره کارت خطه پشت همسرپویا پروا:  گفت لیال بود کرده عمل تازه که بودم بیماري پانسمان تعویض مشغول

 ساغرچیزي جانم:  گفتم گوشیوبرداشتم رفتم بود شده تموم کارم.  بگیره تماس بیمارستان با بود نیومده پیش حاال تا

  !؟ شده

  . کردم عرض سالم: ساغر

  ؟ چطوره عمه خوشگل.  خوبه پویا!  سالم علیک بابا خب:  گفتم خنده با

  . دارم برات زحمت یه پروا راستش.  خوبن هردوشون:  ساغر
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  . امربفرمایید شما ؟ عزیزم چیه زحمت -

  . میشه اذیت شلوغه اونجا ، پیشت روبذارم ملودي نیست زحمتی اگه خواستم می دعوتیم پویا دوست امروزخونۀ: ساغر

  ؟ میاریش ساعتی بگوچه فقط.  چشمام روي به بره قربونش عمه -

  .میدم تحویلت بیمارستان دم میارمش:  ساغر

  .میشه مریض بچه بیمارستان توي برنگردم بیارکه موقع همون ، تمومه تایمم دیگه دوساعت من باشه -

  ... پرستار خانم چشم:  گفت خنده با

 خوش مشغول ازپرستارها ودوتا لیال راهروبا توي حاضروآماده بود شده تموم کارم ساعت...  بخش توي برگشتم بعد

 ترسی نمی توازش ، داره ابهتی عجب خومونیما ولی.  آوردن تشریف شوهرگرامیتون به به:  گفت شبنم که بودیم وبش

  !؟

 جلب اینکه بدون گاهگداري. کردن صحبت به وشروع بهش رسیدن ازهمکاراش تا سه دیدم عقب سرموبرگردوندم

 بروببرش نداري طاقت توکه خب.  کن دهنتوجمع آب:  گفت زود شد متوجه لیال.  کرد می نگام زیرچشمی کنه توجه

 وکت شلوارجین این با دکتر تا مهندسه بیشترشیبه شوهرت خودمونیم:  گفت فاطمه زیرخنده زدیم چهارتایی....  خونه

  ...  اسپرت

 ورو پارسا پیش رفتم ازخداحافظی بعد. رفتم من ها بچه میان وساغرم پویا االن کنن نمی جلوولش نرم تا:  گفتم خنده با

:  گفتم پارسا به.  جوابمودادن شده خم سرهاي با وبالاستثناء سمتم به چرخیدن همگی بالفاصله...  کردم سالم همه به

  ؟ زودتربریم میشه نداره اشکال اگه منتظره پایین برادرم

  . افتادیم راه به خروجی سمت به ودوتایی کرد عذرخواهی سریع چون زودتربره نمیومد انگاربدش

  . داریم نازنازي کوچولوي مهمون امروزیه پس به به:  داد جواب خنده با گفتم روبراش ملودي جریان

 به سفت گرفتمش.  بود ساغرخواب بغل توي ملودي.شدن خارج ازماشین مارودیدن تا.  منتظربودن وساغرتوماشین پویا

 ملودي وسایل ساك ازگرفتن بعد.  بود شده دیرشون وساغرم پویا ، نکردیم معطل زیاد هوا بخاطرسردیه.چسبوندم خودم

  ... شدیم جدا ازهم

 وسایلشوازساك بعد باشه چشمم جلوي که خوابوندمش مبل پتووروي توي روپیچیدم ملودي اول رسیدیم که خونه به

 به که چشمش ، آشپزخونه توي اومد کرد لباساشوعوض پارسا.گذاشتم کابینت شوروي آماده غذاي شیشۀ.کردم خارج

  ؟ چیه این:  گفت افتاد ملودي غذاي

  . ملودیه غذاي -
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  ؟ ست شیشه چطورتوي:  پارسا

  . دیگه ست آماده ازغذاهاي -

 میدن ها بچه خورد ایناروبه چیه.  کن درست بچه این چیزبراي یه ؟ ریزن می نگهدارنده مواد اینا توي دونی می:  پارسا

  !؟ آخه

  .کنم می درست سوپ براش کم یه االن میگی راست -

 ، درددارم بدن کم یه کنم می حس خوابیدیم آشپزخونه توي دیشب.  بخوره عموشم کن بیشترش کم یه پس:  پارسا

  . خوبه خودتم براي

  . بود گرم گرمِ جام تو، بغل توي منکه -

  ؟ دیگه گذاشتی منوقال نقشه با پس:  پارسا

  . برد خوابم کی نفهمیدم شدم سنگین ، دادي خوردم به ازبس! نخیر -

  ! بیداربشه عروسک این کارکن یه نمازبخونم تا من:  پارسا

  ؟ چیکارداري بچه با... !  وا -

  !؟ ندیدمش وقته چند دونی می ، شده تنگ براش دلم بابا:  پارسا

  !!! روزه سه دونم می بله -

  ! عمره یه روزم سه عزیزم:  پارسا

 رفتم.  کرد ونوق نق کمی...  بیدارشد ازخواب خانم باالخره.  کردم درست سوپ شام براي سریع منم نمازبخونه رفت

 همون خودم به چسبوندمش.زد لبخند الود خواب قیافۀ با.کرد نگاه من به درودیواربعد به تعجب با اول.بغلم توي گرفتم

 اومد سریع پارسا.  بغلش توي بپره برد وهجوم کشید بلند جیغ یه افتاد بهش ملودي چشم تا سالن توي اومد پارسا موقع

 خنده وصداي بودن انداخته را سروصدا کلی دوتایی.  زد می جیغ ذوق با وملودي باال دوبارانداختش یکی گرفتش ازمن

 خیلی.  نبود معمولی بچۀ ملودي البته. باشه داشته دوست انقدربچه پارسا کردم فکرنمی.بود برداشته رو خونه هاشون

  .بروبود وتودل خوردنی

 فقط ملودي براي میکسرریختم وتوي کردم جدا ادویه بدون ازسوپ کوچیک ظرف یه...  زدن هم توسروکلۀ حسابی

 رفتم.  میزگذاشتم وروي خوري سوپ توي کشیدم وآبلیموریختم وچاشنی خودمونوادویه براي...  ریختم نمک کمی
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.  زد می وجیغ گرفت گازمی م سینه به کرد حمله توبغلم اومد ملودي تا... سرمیز بیا:  گفتم گرفتمش روازپارسا ملودي

  ؟ بچه چشه:  گفت پارسا

  ! خواد شیرمی شه گرسنه:  گفتم

  ! بده بهش خب:  گفت خنده با

  ! زیاده ازسرمم توشیربدم به هنرکنم من:  گفتم کردم نازك چشم پشت

 بود انقدرگرسنه بچه طفلی...  دادم می کوچولوسوپ قاشق یه با وبهش میز روي رونشوندم ملودي. سرمیز نشستیم

  ... به به:  گفت می داد می تکون وراست چپ سرشوبه خورد می روکه هرقاشقی

 روبرداشت مالقه شد خم شدم قافل ازش لحظه یک. بخورم خودم خواستم می سیرشد که حسابی.ازخنده بودیم مرده

 بچه وگرنه بود شده کم وحرارتش سرد سوپ آوردم شانس فقط.  شد خالی سوپ پاش ازسرتا ، سوپ ظرف تو کوبید

  ...  سوخت می

.  گرفتم روهواازدستش بکوبه کرد روبلند مالقه دوباره نیومده بدش پارسا دید که ملودي. ازخنده بود کرده غش پارسا

  ! ؟ داري چیکارش ، کنه بازي بذاربچه:  گفت نشده کنترل خندة با پارسا

  . درمیاد ازآب چی ما بچۀ خیرکنه به خدا:  گفتم کردم نگاش چپ چپ

  .حموم رفتم وشورتشوبرداشتم حوله خانم ساك سراغ ورفتم کردم میزوهمونطوررها

 که خوب.کرد می جیغ جیغ ازذوقش.بغلم توي روگرفتم ملودي وان توي رفتم لباسهامودرآورم خودمم وپرکردم آب وان

 حموم توي اومد.روصدازدم وپارسا کردم تنش شو چینی چین کوتاه وشورت کردم خشکش خودم حولۀ با شستمش

 رودادم ملودي.داربود کاله صورتیه لباسی حوله یه.دستم داد آورد قفسه ازتوي. حولشوبده گفتم.ملودي به خورد چشمش

 چکید می آب قطره چند ازموهاش.روبستم وکمرحوله سرش روي گذاشتم کالهم کردم روتنش حوله.داشت نگه پارسا

 ملودي ؛ رفت می وضعف غش براش پارسا. بود خوردنی خیلی.  بود شده چاق کوتولۀ آدماي شبیه حوله اون با.

  ؟ برید نمی تشریف:  گفتم اخم با.  کرد پامونگاه بارازسرتا دوسه بشه خارج ازحموم ازاینکه وقبل ش سینه به روچسبوند

.  زد پارسا صورت باربه دوسه آروم دست کف با بود اومده نزدیک که ملودي بوسید لبامومحکم جلو اومد بره ازاینکه قبل

  !!! ممش:  گفت گرفت نشونه من طرف به دستشو ملودي.  عمو جونم:  گفت کرد نگاش برگشت پارسا

  . منه مال اون ، تونیست ممشِ اون عموجون:  گفت پارسا زیرخنده زدیم پارسا با

  . ورفت خندید بلند صداي با رفتم غره چشم بهش گرفت...  از نیشگون یه بره ازاینکه قبل شرف بی
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 جوري یه دلم ته روبروم صحنۀ دیدن از رفتم سالن به... نمیومد صداشون.بیرون دراومدم وحولموپوشیدم خودموشستم

 وساغرخواب پویا رسیدن وتا بودن فرورفته عمیقی خواب به ش سینه روي وملوي بود درازکشیده سالن کف پارسا.  شد

  ... نیومدن باال دیروقته گفتن کردم هرکاري دیگه روبرد بچه اومد پویا. بودن

  . داد قلقلکم دارشدن بچه بارلذت اولین براي

 به بود وقت خیلی مالقات وقت. داشت راه خیابون به ازساختمون زاویه اون. بودم "شکمی فلپ "بیمار سریه باالي

 چرخیدم دست به همونطورپرونده. بدم تحویل بعدي پرستارکشیک به که بیماربودم وضعیت چارت ومشغول رسیده اتمام

 ، خودموکنارکشیدم سریع.کنم سکته بود نمونده چیزي. شدم میخکوب برجا کنارخیابون شخصی ازدیدن...  پنجره سمت

 ؟ شده چی پروا:  وگفت شد اتاق وارد لیال.  رفتم رختکن سمت به سرعت به. منوببینه بود بعید فاصله ازاون گواینکه

  ؟ افتاده اتفاقی

 مجبورشدم داشتم واجب خرید سري بگویه دنبالم اومد پارسا اگه فقط ؛ گم می بهت "بعدا:  گفتم لباس تعویض درحال

  .زودتربرم

 بتونم شاید ؛ ازنگرانی مردم منکه ؟ شده بگوچی حداقل:  گفت هرسومیومد به من با که هم لیال چرخیدم می دورخودم

  .کنم کمکت

  ... کن دعا برام فقط ازتوبرنمیاد کاري:  گفتم زدم ش شونه روي دستی

 پشتی ازخروجی رسیدم که پایین به...  تو پریدم درآسانسوررسیدم شدن بسته لحظۀ آخرین.شدم خارج بدوازسالن

 وآدرس گرفتم دربست ماشین یه سریع بنابراین نکردم وپیدا رامبد کارت کیفموگشتم توي چی هر.شدم خارج بیمارستان

 گفت واحوالپرسی ازسالم بعد... بازکرد روم دروبه حیرت با عمه, زنگ فشردن با.  بود وتاریک سرد هوا.رودادم عمه خونۀ

  ؟ عزیزم کردي گم راه شده چی: 

  .هستید درجریان که خودتون.  گرفتارم باورکنید جون عمه -

  ؟ ایستادي اونجا توچرا بیا ، نبود گذاري گله قصدم نکن، خودتوناراحت عزیزم آره:  عمه

  . ممنون چشم -

 لحظه اون ولی بردم می لذت ازخوردنش بود اي دیگه هرزمان.آورد گرم چاي یه برام خانم زینت نشستم، مبل روي

  . کنه خوشحالم تونست نمی هیچی

  ؟ کردي ازما یادي شده چی:  گفت کوتاهی ازسکوت بعد عمه

  . کارداشتم رامبد با راستش -
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  .اتاقشه توي.کنم می صداش االن ؛ خونه تواومد پاي پیش تازه "اتفاقا:  گفت زد می موج چشمهاش توي آثارتعجب

 اینکه براي بعد... اتاقش میرم ممنون:گفتم...  بزنم حرف باهاش عمه پیش خواستم نمی...  برخاستم مبل ازروي سریع

 ازرامبد گفتم که بود این اومده پیش ازدوستانم یکی براي کارحقوقی یه راستش:  گفتم نکشم کجا نا به رو فکرعمه

  . بگیرم کمک

  . کن صدام اتاقمم توي من داشتی کاري برواگه عزیزم باشه:  گفت چون شد قانع "ظاهرا

  ... رفتم باال ها ازپله چشم گفتن با

 جلوبرداشت قدم چند. بود تنش بیرون هنوزلباس.  خورد جا حسابی من دیدن با رامبد.  شدم دروارد به ضربه ازچند بعد

  ؟ شده پیدا ش سروکله:  وگفت

  ؟ بود کجا ببینم بگو خب:  گفت که روش نشستم رفتم ، کرد کنارمیزشوتعارفم صندلی...  دادم سرموتکون جواب بجاي

  . درآورده سرازاونجا اتفاقی یا کرده منوپیدا جاي دونم نمی البته.  بیمارستان جلوي:  گفتم

  . خوردنه آب مثل داري که شغلی این توبا کردن پیدا:  گفت عصبی خندة با

  . بیاره سرپارسا بالیی ترسم می فقط جهنم به خودم: گفتم بغض با

  !؟ شهرهرته مگه کنه می خود بی:  وگفت کشید بلندي نفس

  ؟ کنم چیکارش:  گفتم تعجب با.  دستم داد آورد کاغذ برگۀ یه رفت میزش سمت به برخاست ازجا

 اون تا دانشجویی ازدوران ، کرده درست برات پسره این که مزاحمتهایی تمام پروا ببین:  وگفت خودکاردرآورد ازجیبش

 این راستش ؛ من شوبسپربه بقیه ودیگه کن وزیرشوامضاء بنویس کاغذ این توي مو موبه رو بدزدتت داشت قصد روزکه

 ، ایه حرفه کارکشتۀ قاچاقچی یه اون. بوده درست حدست متأسفانه.وسوابقشودرآوردم کردم تحقیق روزدرموردش چند

  .بیاره سرت به بالیی چه دونه می خدا برسه بهت دستش دفعه این اگه

  ؟ بکنم چیکارباید:  گفتم ترس با

  .نشی آفتابی بیرون حدالمکان کن نشووسعی خارج ازخونه تنهایی عنوان هیچ به:  رامبد

  . راحته گفتنش -

  ! شی می راضی بدترشم به فکرکنی عواقبش به اگه:  رامبد

  .میشه دیرم داره برم دیگه من:  گفتم برخاستم ازجا
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  . بیاد هم پارسا زدیم می زنگ موندي می:  رامبد

  .اینجا اومدم نفهمه که کنم خرید کم یه مجبورم االنم.خرید رم می گفتم بهش بابا نه -

  ! نشیا خارج ازخونه قرارشد اینکه مثل:  رامبد

  روچیکارکنم؟ پارسا ؛ وبگیرم تصمیم این اگرم -

  ! بزن بیماري خودتوبه:  رامبد

  !!!!؟؟ مریضم بگم دروغ به کارکشته جراح یه به:  گفتم انداختم بهش اندرسفیهی عاقل نگاه

  . گرفت ش خنده ازپیشنهادش خودشم

 با و بود ایستاده پارسا.  زد خشکم درجا ها پله پایین دیدن با...  خندیدیم می رامبد حرف وبه بودیم ایستاده ها پله باالي

  . کنم سقوط ها ازپله بود نمونده چیزي شد خشک گلوم آب!  زد می شالقم وحشتناکش چشمهاي

... ودستشودرازکرد رسوند پارسا خودشوبه بدو رامبد.  بود پریده طرزآشکاري به رنگم. رفتم پایین ها ازپله لرزون پاهایی با

 روبه بعد..کرد لمس درواقع سردي وبا رامبد دست ازعمه بخاطررودرواسی فکرکنم.  کرد نگاه عمه به زیرچشمی پارسا

  . بریم:  گفت من

  .نکرد قبول بمونیم شب اصرارکرد هرچقدرعمه.دستوربود بیشترشبیه

 این دونستم می...  بود حاکم بینمون اي وکشنده بد سکوت...  کردیم حرکت خونه طرف وبه نشسته ماشین توي

 وحشت.ترسیدم بشم تنها باهاش ازاینکه با اولین براي.  درراهه سهمگینی طوفان وبزودي زیرخاکستره آتش سکوتش

 شده زودترپیاده بود اي دیگه هرموقع.رسیدیم خونه به باالخره.چیکارکنم دونستم ونمی بود پرکرده وجودمو تمام گنگی

 ازدستش قراربود اگه!  بشه خالی حرصش که باشم دستش دم بهتربود.نداشت فایده االن ولی کنه ماشینوپارك تا بودم

 به سري با پدرشه منتظرتنبیه که کاري خطا بچۀ ومثل شد پیاده ازماشین صبرکردم. شدم می آخرقایم تا باید فرارکنم

 بوي.  نبود همیشه االن ولی بشم وارد من اول تا ایستاد کنارمی همیشه ، درآسانسوربازبود.افتادم راه دنبالش زیربه

 جلوي رسیدیم... باشم شده خطایی مرتکب ینکه بدون بودم زهرآگین تیرهاي این هدف ومن آزرد می مشامشو خیانت

  ! کنم فرار ترسیده می شاید تو؛ برم من اول تا اینبارصبرکرد.بازکرد و در ورودي

 به شدت دروبه شد که وارد سرم پشت. داد هولم داخل به "وتقریبا پشتم دستشوگذاشت که کردم مکث درکمی جلوي

 روبروي دوقلوي مبلهاي روي انداخت ایشودرآورد قهوه کت. کناردرایستادم همونجا...  پریدم ازجا ناخوداگاه.  کوبید هم

 بیافته اتفاقی یه باید پوشه می اینو انگارهرموقع.داشت تن به بودم عاشقش من که خردلی مشکی شرت تی همون.  در

  !!! بگیره زهرچشم ازمن که
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  ! شنوم می خب:  خشدارگفت صداي با ، ایستاد سینه به دست روبروم اومد

 می داشتم"تقریبا دستم کیفموتوي ودستۀ بود پایین سرم.  بودم گرفته اللمونی "واقعا.شدم می ترك زهره داشتم

  ! ؟ گرفتی خون خفه چرا پس:  بلندترگفت صداي با درنمیاد صدام دید وقتی.  چلوندم

 تونیستم با مگه:  زد فریاد باال سرموآورد دستش توي گرفت مومحکم چونه دفعه جلوتریه اومد.  وسکوت بود بازسکوت

  !کردي؟ می غلطی چه مرتیکه اون تواتاق. 

 افتاد چشمش تا...  سرازیرشد اشکم و بود کرده سد گلمو راه بدي بغض...  میشه پاره داره گوشم پردة کردم احساس

 ، آره! ؟ آوردي من هاتوبراي گریه کردي اون پیش هاتو خنده:  گفت ترسناکی صداي وبا زد پوزخند جلو صورتشوآورد

  !  اولشه تازه!  کن گریه

  .  کنی می اشتباه توداري پارسا:  گفتم سختی به بیشترشد اشکهام شدت

  !دربیار تومنوازاشتباه!  کنم می اشتباه من ، قبول:  گفت زد می سرخی وبه کرده پیدا خون هاي رگه که چشمهایی با

 نمی االن ولی بهت میگم:  گفتم بودم افتاده هق هق به دیگه. ایستاد ومنتظرگوش کمرش به زد عقب دستشوکشید

  . بده فرصت بهم کنم می خواهش.تونم

 فرصت ازمن حاال اینجا اومدم توکوبیدم بخاطر سردنیا ازاون ؟ بگیرنت ازدستم که بدم فرصت:  برخاست هوا به ش نعره

  ؟ بخندن ریشم به که خواي می

 سریع حرکت به دستشوگرفتم خیزبرداشتم.  افتاد راه به اتاق طرف به کرد می پاشی وجودموسم تمام نگاهاش با

 ایستاده همونجا.داد ادامه راهش به...بخوره بهم دستت خواد نمی دلم.  نزن دست من به:  گفت نفرت وبا زد دستموپس

 ، افتاد ازکیفتون درمیوردید سوئیچتونو دیروزکه:  گفت پوزخند با کرد پرتاب صورتم روبه وکارتی بیرون برگشت که بودم

  . کوبید هم به ودرومحکم بغل اتاق رفت.کردم نگاه بود دستش توي که پتویی به.  بشه الزمتون شاید

  ... داره حقم.  نداره منودوست دیگه پارسا.  شد تموم چیز همه:  گفتم خودم با

 خودم...  باشمش دیده اینکه بدون بود رفته شدم خارج ازاتاق که صبح. زدم می وپا دست برزخ توي صبح تا اونشب

 وارد...  سبزنشه جلوم کسی که رفتم بخش به سریع. رفتم بیمارستان به نشسته خون وبه متورم چشمهاي وبا شدم آماده

  ؟ شد دیروزچی پروا:  گفت تو اومد سراسیمه لیال شدم که رختکن

  گفتی؟ چی بهش دیروزپارسارودیدي لیال:  گفتم سرازیرشد دوباره اشکم چشمۀ...  زد خشکش درجا صورتم دیدن با

 ها ازپله پارسا آسانسورازاونطرف توي رفتی توازاینطرف دیروز:  گفت کرد می نگام نگرانی با ودرحالیکه روبروم نشست

 مثل پروا ولی...  زودتربري مجبورشدي که داشتی ضروري خرید تا چند گفتم بهش ، توروگرفت سراغ ازم ، پایین اومد
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 یا شده چی میگی حاال.  شد خارج سرتوازبیمارستان پشت عجله با چون سوارآسانسورشدي توسراسیمه شد متوجه اینکه

  ؟ نه

  . شده پیدا ش سروکله فرشاد. شدم بدبخت لیال:  گفتم زاري با

 چطورتوروپیدا آخه اومد جهنمی ازکدوم انگل این...  "زهرا فاطمه یا":  وگفت زد ش گونه به پرید لیال ازروي رنگ

  ؟ کرده

  ؟ گی نمی پارسا حقیقتوبه چرا خب:  دستاشوگفت توي گرفت دستامو. کردم تعریف جریانوبراش

 دربیان هم توروي بگم بهش.  ذارم می دلت شوهرتوبه داغ گفته!  سرت به زده " گفتم کردم نگاش وحشت با

 بیاد سرش بالیی نکرده خداي اینکه تا باشه حضورداشته ولی کنه نگاه خائن یه چشم منوبه میدم ترجیح ؟ پارساموبکشه

.  

  ؟ بکنی خواي چیکارمی پس:  لیال

  .خواد می چی خدا ببینم باید.  کنه می کارایی یه داره رامبد ؛ دونم نمی -

  ! سوخته ودهن نخورده آش وبگو، رامبد طفلی:  لیال

  ... شد خراب بخاطرمن هم بیچاره اون ، آره -

 می همه بیرون بري بشوراینطوري صورتتو پاشو حاالم. شه می چیزدرست همه ایشاال.نکن انقدرگریه دیگه حاال:  لیال

  ... سردربیارن ازکارت بکشن سرك خوان

 یکبارم حتی اینکه بدون خونه برگشت تنهایی پارسا بازم.  گرفت عهده به منو اکثرمسئولیتهاي لیال روزطفلی اون

 وحشتناکی سرعت وبا رفتم بیرون ازبیمارستان بدبختی با.  کشید می کشیک انگل فرشاد اون بازم...  بینمش

 می فکر که بودم چقدرساده. میومد دنبالم سایه به چیزسایه همه بی اون. کردم نگاه آینه ازتوي.  کردم می خیابونوطی

  ؟ فرارکنم ازدستش تونم می کردم

 کوکودرست کمی شام براي.  رفت نمی کار به ودلم دست.  نیومده خونه"اصال معلومه نبود، پارسا رسیدم خونه به وقتی

 ازاعصابمه دونستم می.کردم می وسرگیجه تهوع احساس.پربود حلقومم انگارتا ولی بودم نخورده چیزي ازدیشب. کردم

 زرد رنگم. کردم وحشت دیدم خودمو آینه توي وقتی...  زدم عق خالی معدة رفتموبا دستشویی سمت به سرعت به... 

 هنوزاونجا لجن این خداوندا.  روکنارزدم پرده گوشۀ آروم ؛ پنجره پشت رفتم...  قرمز شدت به وچشمهام بود شده

  ! که ایستاده

  . برد خوابم کی ونفهمیدم افتادم تخت روي.  بود نمونده برام رمقی دیگه.  بدنموکشیدن خون کردم احساس
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.  بود داده تکیه مبل پشتی سرشوبه پارسا.  بود شب نیمه یک ساعت.  رفتم سالن به پریدم ازخواب در، صداي با

 داد جواب که بود ازادبش اونم.لبهاشودیدم حرکت فقط.  کردم سالم آروم...  بسته وچشمهاش بود تنش لباسهاش

  ! کرد نمی خیانتکارشوتحمل زن هم لحظه یک بود اون جاي اي دیگه هرکس

 به ازبیمارستان سراسیمه که بینه زنشومی!  داره حقم.نبود چیزي جزاین ازنظراون ولی بودم نکرده کاري من درسته

 خندون دوتایی هم بعد درمیاره ش پسرعمه شوواتاق عمه خونۀ از سر فهمه می کنه می وتعقیبش میره خرید بهانۀ

  ! فکرکرد شه نمی غیرازاینم..  میافته کیفش ازتوي پسرعمه همون ویزیت کارت روزقبلش ازقضا ؛ شن می خارج ازاتاق

 کوبیده صداي با نرسیده دودقیقه به.  کنم می غذاتوگرم االن:  گفتم رفتم آشپزخونه سمت به.شد منفجرمی داشت سرم

  ...  هوا پریدم دراتاق شدن

***  

 اونم والدینمون خونۀ رفتیم می هم با جاییکه تنها. نداشتم زندگی به میلی دیگه. بود شده روگردان ازم خوشبختی

 بوبرده پارسا منو ازسردیه جورایی یه ولی بودیم بروزنداده کسی پیش اینکه با. یکیشون خونۀ هرهفته وظیفه برحسب

 تروضعیف روزپریده روزبه رنگم.  نشدن موفق ولی کنن کشی زیرپا کردن سعی خیلی پویا "مخصوصا مادروخاله.بودن

 با پارسا حاال بود نیوفتاده اتفاقها این اگه. نداشت برام چیزي درد خبرجز واین باردارم گیرودارفهمیدم تواین.  شدم ترمی

 مال بچه این که باورنکنه شاید بگم بهش االن اگه.  کرد می فرق درجه 180 قضیه حاال ولی شکست می گردو دمش

 پارسا رفتم نمی هم آرایشگاه حتی.منو همونطوردل. بود روغبارگرفته خونه... شد چیزخراب همه که افسوس...  خودشه

 بود شده دراویش شبیه.میومد بهش خلی هم شکلی این نظرم به.بلند موهاي با نکرده اصالح صورتش بدترازمن هم

  ...میزد قلبموآتیش موضوع این و بود پرازدرد زیباش چشمهاي توي کرد می تالقی باهام نگاهش ناخوداگاه وقتی.

 توي ساعتها گاهی.  دادم می خاطرانجام طیب با که کاري تنها گرفتم دوش.. عمو خونه بریم برنامه طبق اونروزقراربود

 رفته تاراج به خوشبختیم.  شد چیززیرورو همه زدن هم به چشم تویه.  کردم فکرمی سرنوشتم وبه کشیدم درازمی وان

 برد نمی خوابش من بدون پارسا که میوفتادم روزهایی یاد.  کنه نگاه صورتم به کرد.نمی رغبت حتی دیگه شوهرم.بود

 به خوردن غذا موقع بارها خورد می غذا لقمه زورچند به وشب کرد می کارغرق خودشوتوي شب تا ازصبح حاال ولی

  ... رفت فکرفرومی

 آبی دامن کت یه.  دراومدم ازحموم.  شده وتوخالی پوچ سرم کردم می احساس.  کشیدم دست بیهوده فکرهاي این از

 ناخوداگاه افتاد موچین به چشمم.ایستادم ینهٱ جلوي. داشت قشنگی هارمونیه وچشمهام پوست رنگ با ، پوشیدم نفتی

 مالیم آرایش یه شد تموم که کارم.  ابروهام تمیزکردن به کردم وشروع داشتم برش.  درازشد طرفش به دستم

 دستم روي انداختم مانتومو.  بود نشسته منتظرم سالن توي که شد می ربع یه پارسا.  بود وخسته روح بی چشمهام.کردم

  . . . پارسا به خوردم دفعه یه رفتم راهروکه انتهاي به. رفتم سالن طرف به بودم موهام کردن جمع سرگرم وهمونطورکه
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 گه می خودش با "حتما. هم توي رفت بدجوري اخمهاش.  کرد نگاه پام سرتا به.برداشتم عقب به قدم یک ناخوداگاه

  !! ؟ داره اي خجسته دل چه

  ! بود جدا من با اتاقش دیگه حاال!  آره"...  رفت اتاقش طرف به

  ... پارسا:  گفتم آنی تصمیم یک با.  بودم راهروایستاده همونطوروسط من. شد خارج کتش پوشیدن درحال

 انگاراز که صدایی با.  دیدم شومی رخ نیم فقط من طوریکه گرفت سمتم به نیمه سرشوتا کمی ؛ کرد مکث لحظه چند

  ... منتظرم توماشین:  گفت درمیومد چاه ته

 درخالی حرصموسرِ وتمام شدم وازدرخارج کشیدم عمیق نفس تا چند.  دادم دیوارتکیه به...  شد ازدرخارج.همین فقط

  ! کردم

 شده خارج ها ازخانه اکیپی یا تک تک ومردم بود غروب نزدیک. شدم خیره بیرون وبه نشستم ماشین توي سنگینی با

 غرق خودشون انقدرتوي هم بعضیها.  گذرونی وقت یکی ، تفریح یکی ؛ خرید یکی...  بود کاري مشغول وهرکس بودن

  . حضورندارن دنیا تواین گویی که بودن

 دیگه...  اومدم خودم به ماشین ایستادن با... بازنکردم برسیم تا و چشمهاموبستم ، دادم تکیه صندلی پشتی سرموبه

 که بود اومده مهمون درسا براي گویا ، بودن تنها عمووخاله...  رفتم ساختمون سمت به سالنه وسالنه نموندم منتظرش

  . بیاد بود نتونسته

 کردن استقبال ازمون گرمی به همیشه مثل عمووخاله.  شد وارد پارسا ازمن کمی فاصلۀ با.  خوردم می غبطه حالش به

. بودن طوري اینباریه...  نشستیم دورازهم مبل روي.  نداشتیم حوصله و حال هیچکدوم پارسا نه و من نه ولی

 ولی ؟ کنن چیکارمی باردارم شونو نوه من بفهمن اگه راستی...  بین زیرذره بود ماروگذاشته حسابی عموکه "مخصوصا

 اگه ولی! ؟ دونه می چه کسی ، بیارم سرش بالیی یه کرد می وادارم فهمید می پارسا اگه شاید ؛ زدم می حرف نباید

 می محافظت ازش ودل ازجون.  بود عشقم ثمرة بچه این.کردم اینکارونمی من شدم می دوخته هم به وآسمون زمین

  . کردم

 به... نداره حضورذهن بود مشخص "کامال ولی.  بود روزنامه مطالعۀ مشغول اخم با ؛ کردم نگاه پارسا به زیرچشمی

  ؟ خواین نمی کمک:  گفتم. بود چاي ریختن مشغول خاله ، رفتم آشپزخونه

 وبه گرفتم روازدستش سینی چشم گفتن با. روبیارم میوه ظرف من تا بشین خودتم ایناروببر:  گفت داد دستم روبه سینی

 تا لبموگازگرفتم.  پرشد چشمهام ناخوداگاه.شد خیره چشمهام به کرد سرشوبلند. عموگرفتم جلوي اول.  بردم سالن

 رفتم.بود روزنامه سرگرم همچنان پارسا.باشم آروم اینکه معناي به داد سرشوتکون آروم. کنم جلوگیري اشکم ازریزش

 مبل دوتا نشستم نداشتم میلی خودم.وبرداشت فنجون کنه نگام اینکه بدون داشتم رونگه سینی شدم خم جلوش

 اي آزاردهنده سکوت. گذشت منوال همین به ساعتی نیم...  اومد میوه ظرف با خاله. شدم خیره تلوزیون به دورازپارسا
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 شدم ازسرمیزبلند دستشویی بهانۀ به.زورخوردم به اونم دوقاشق فقط.  میزشاموچیدیم خاله همراه به. بود فرما حکم

 روي عمواز که بودیم نشسته دورهم همه. نشه وضعیتم متوجه کسی کردم می سعی.دادم پس بودم خورده که وهمونم

  ! ببینم اینجا بیاید پاشید هردوتون:  گفت وپارسا من وروبه برخاست مبل

 کنارش رفت ، عمونزدیکتربود به پارسا.  کنیم مخالفت نکردیم جرأت کدوم هیچ که بود صداش توي تحکمی چنان

 بچه هردو شما: گفت شمرده وشمرده کرد نگاه جفتمون به کمی عمو...  ایستادم روبروش رفتم برخاستم ازجام ومنم

 می جفتتون از االن همین هست که هرچی قهرتون دلیل ، دارید اختالف هم با وقته چند دونم می.هستید من هاي

  ! کنید آشتی باهم خوام

 دستشوبه"عموفورا بزنه حرفی اومد پارسا.  نداشت وروزبهترازما حال هم خاله. بودیم عموخیره به زده شوك وپارسا من

 تودلم... بشه راحت خیالم تا همدیگروببوسید حاال همین! پذیرم نمی رو اي بهانه هیچ:  وگفت آورد باال سکوت نشانۀ

  ! ها خوشه دلش چه عموهم. کنه می نگاه کثیف زن یه مثل من به اون!  هه!  بوسه منو وپارسا نه کسم هیچ گفتم

 گونه!  باطل خیال زهی ولی. بودم خیره وبهش بود شده گرد چشمهام.  جلو صورتشوآورد پارسا حیرت درکمال ولی

 نگفتم!  صبرکن:  گفت عمو که بشینه بره خواست می. .. گرفت دلم.بود چقدرسرد.گذاشت م گونه روي شوآروم

  ! اینجوري

  !؟ چطوري پس:  گفت عمو به پرسشگرانه پارسا

  ! همدیگروببوسید لباي:  گفت کمرش به عمودستاشوزد

  ؟ منوببوسه یکباردیگه پارسا شد می یعنی!  کنم بوسه عموروغرق پاي سرتا خواست می دلم که آخ

 اون هرچی جلو، سرشوآورد آهسته.نداشت مشکلی پدرومادرش با تواینجورموارد "ظاهرا. نداشت فراري اینبارراه پارسا

 گرفته ازم که بود هایی بوسه فراترازهمۀ بوسه اون لذت. لبام به لبهاشوچسبوند... تندتر من قلب ضربان شد نزدیکترمی

 رگه چشمهاش.نداشت تعریفی وروزخودشم حال ؛ بهش بودم شده خیره التماس با.  ثانیه چند کوتاهیه به هرچند بود

 ازسالن سرعت به دیدم آن یه فقط.  موهاش روي کشید ودستشومحکم رفت عقب قدم یک... بود بسته ازخون هایی

  . رسید گوش به حیاط درِ شدن بسته صداي زود وخیلی شد خارج

 گرفت عموسرمودرآغوش... زارزدم بلند صداي وبا بغلش توي خودموانداختم... سرازیرشد اشکم ؛ عمو سمت چرخیدم

 یه برام خاله.کناریش مبل روي نشوند کردم خالی مو عقده که حسابی,  بودم افتاده هق هق به دیگه.کرد نوازشم وآروم

 بسه:  عموگفت خوردم روکه قند آب.بود اشک خیس چشمهاش طفلی.کردم نگاش قدرشناسی با آورد، قند شربت لیوان

  ؟ چیه جریان بگو ، کردي سکوت هرچی

 بندازم روجا حرف یه اینکه پیازبدون روازسیرتا ماجرا تمام...  بود رسیده لبم به جونم ؛ کنم سکوت تونستم نمی دیگه

. ریخت می اشک من پاي به کنارموپا بود نشسته خاله.... گفتم ومی کردم می گریه.کردم تعریف عمووخاله براي
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 ، بشه روشن تکلیفت تا مونی می اینجا "توفعال:  گفت طوالنی "نسبتا ازسکوت بعد.  بود شده کالفه عموحسابی

  !! شی مادرمی داري ناسالمتی برس خودت به کمم یه کن برواستراحت االنم.  نگفتی چیزي کسی به کردي کارخوبی

  !؟ فهمیدید ازکجا شما...شم..ش:  گفتم ومن من با!  کردیم نگاش زده بهت وخاله من

  !؟ بوده درست حدسم پس:  گفت مهربونی لبخند عموبا

:  گفت می ومدام رفت می م صدقه قربون ش همه.چیکارکنه دونست نمی ازذوقش خاله. انداخت گل حسابی صورتم

 ومن نیومد اونشب پارسا...  داد خوردم به حسابی شب تا!  واون دونم می من بگه نازکتربهت ازگل پسره این داره جرأت

 "کاش اي" به زندگیم همۀ.  حیف ولی بود شب اون االن کاش.  افتادم درسا عروسی یاد...  شدم اتاقش مهمون دوباره

  ... وحسرت وحسرت وحسرت بود شده خالصه

 خودم خواست به. بخورم تکون ازجام نذاشت و داد خوردم به حلقوم تا خاله.  نیومد پارسا اونروزم فرداي

  . خونه برگردم بدید اجازه:  وگفتم عمو پیش رفتم غروب دم.  نرسه پارسا گوش به وقت یه که صداشودرنیاوردن

  .  فکرکنه کم یه بذارپارسا ؛ حرفشونزن"فعال:  گفت اخم عموبا

  ! باشه مواظبش ساعته 24 باید یکی.  مونه می گرسنه پارسا نباشم من عموجون ولی -

  . زنم می فرشاد به سري یه فردا من.  خوبه براش تنهایی.  شه نمی هیچیش اون نترس: عمو

  :  اینکاروبکنید الزمه کنید فکرمی -

  ... بشه نابود زندگیتون تا بذارم دست روي دست تونم نمی من.دخترم آره:  عمو

 دیدنش با. بود پارسا!  من خداي. کردم نگاه پنجره ازپشت. اومد درِحیاط شدن بسته صداي که بودیم صحبت مشغول

 بلند روم دست وعصبانیتش ناراحتی همۀ اوبا ، دادم اومی روبه حق تمام من.بودم دلتنگش نهایت بی.  رفت مالش دلم

  ...بود نجابت با هم عصبانیتش حتی.نکرد

 پارسا...  شدم پنهان دورازدید اي گوشه رسیدم که باال راهروي به ، رفتم ها پله سمت به بدو ، پارسائه عمو:  گفتن با

  . شد سالن وارد

 آبی وشلوارجین رنگ شیري شرت تی با بود رنگشوپوشیده اي سورمه اسپرت کت.بود رسیده خودش به روزها اون مثل

 من به پشت بود نشسته که مبلی روي.بود وپرکرده سالن عطرش وبوي بود شده اصالح "کامال وصورتش موها.  نفتی

. وبرداشت تشکرکرد.  آورد چاي براش خاله. بشه تنگ براش انقدردلم کردم فکرنمی.دیدم پشتشومی فقط ازباال ومن بود

  ... گرفت م خنده که زد کوچیکی چشمک من دیدن وبا کرد نگاه رو باال یواشکی خاله

  !خونه بریم بیاد حاضرشه بگید پروا به "لطفا:  وگفت ازچایشوخورد اي جرعه پارسا
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  . باشه انقدرشیرین اززبونش اسمم شنیدن ازمدتها بعد کردم فکرنمی

  . نمیاد جا توهیچ با پروا:  گفت سماجت با عمو

  ! کردید فراموش اینکه مثل. منه زن پروا ، پدرجون ولی:  پارسا

  ! داري زنم افتاد یادت خوبه..!!! ا: عمو

  . دنبالش بیام نتونستم همین براي داشتم بیماراورژانسی یه. خونه برگشتم دیروقت دیشب من:  پارسا

  ! تونی می بازم پس کنی صبح زنت بدون تونستی شب یه اگه نداره اشکال:  عمو

  . نمیرم ازاینجا پروا بدون من ولی:  پارسا

 خدا...  اومده مادرت بردن براي پدرت بینی می:  گفتم م بچه وبه شکمم یکیوروي اون قلبم روي دستموگذاشتم یه

  . عاشقتم جونم

 دختره این ؟ کردي داري امانت عموت تنِ ازپارة اینطوري! ؟ ت خونه بردي پرواییکه اون این پسرم:  گفت پارسا عموبه

 پشیمون ش گریه صداي شنیدن باروبا چند عین ؛ بزنم حرف باهاش رفتم با چند حاال ازدیروزتا.  نمونده جونش نصف

 چون نکن مجبورش نداشت تمایل اگه ولی ببرش میاد اگه بروببین باالست االنم.  نیست زنداري رسم این پسرم. شدم

  .ذارم نمی من

 آینۀ پارسا. عمونمیومد حرف بین یادمه ازروزیکه. داد می گوش فقط درسکوت خاله زد می عموحرف که مدتی درتمام

  . بود بشرماه این ازبسکه ؛ بود عمو هنوزعاشق ازسالها بعد خاله و داشتن شباهت هم به نهایت بی.  عمودرجوانیه

 به ضربه چند لحظه ازچند بعد.نشستم تخت وروي دویدم اتاق سمت به سریع.اومد ها پله سمت وبه برخاست ازجا پارسا

  . بفرمائید گفتم. درخورد

 زدم زل جسارت با.  افتادم آقاجون خونۀ اومد اونروزیکه یاد. شد درنمایان درچهارچوب وپارسا بازشد آهستگی دربه

  . شدم می سیراب داشتم ش داشتنی ودوست زیبا صورت ازدیدن. کردم نگاش مخفیانه ازبس مردم. بهش

  . حاضرشوبریم پاشو:  گفت مقدمه وبی رفت پنجره سمت به مستقیم

  !؟ کجا:  گفتم زدم نفهمی خودموبه

  نشستی؟ بست اینجا اومدي نداري خونه تومگه:  گفت کرد نگاه بهم چپ چپ برگشت

  . نیست من خونۀ اونجا!  جالبه! ؟ خونـــه:  گفتم تمسخرخندیدم با

  .ایستادم ومقابلش برخاستم ازجا اگاه خود نا.  ایستاد روبروم اومد رفته باال ابروهاي با
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  !؟ دونی نمی خودت چرااونجاروخونۀ بگی میشه:  وگفت زد سینه دستهاشوبه تخت؛ روي انداخت کتشودرآورد

 شوهرم ایکه خونه من.خوام رونمی باشه دیوارفاصله یه وخودم شوهرم اتاق بین ایکه خونه:  گفتم کردم عصبی خندة

 بازکرد راه اشکم چشمۀ دوباره...  خوام می وکمال شوهرموتمام من.  خوام نمی کنه نگاه چشمهام توي نکنه رغبت

 که خواستمش می اگه من آخه ؛ اومد ازتوخواستیگاریم قبل اونکه خواستم می و رامبد من اگه توفکرنکردي:  گفتم

  .دادم نمی رد جواب بخاطرتوبهش

  ؟ کردي چیکارمی اونروزتواونجا پس:  گفت کرد تأمل کمی

  .تونم نمی االن ولی میگم بهت جیگربذاري سرِ دندون اگه.رفتم رامبد پیش مشاوره یه اونروزبراي من -

  !  بشه دعوامون ترسیده می"حتما طفلی... بخورید شام پایین بیایید ها بچه:  اومد ازپایین خاله صداي

 خودش وبراي سرمیزنشست تعجب ودرنهایت پایین اومد پارسا بعد دقیقه ده.شدم خارج ازاتاق سریع نشدم منتظرپارسا

  . بگیرم دوش من بدید حوله یه نداره اشکال اگه ممنون خاله گفتم ، غذاشوخورد اشتها با.  کشید غذا

 پرمی براش دلم درحالیکه نیاوردم حساب به "اصال روهم پارسا. بخیر شب:  گفتم عمو روبه.عزیزم "حتما گفت خاله

  . کشید

 کردن خشک مشغول بود حموم توي که کوچیکی حولۀ وبا دورکمرم روپیچیدم خاله حولۀ.  گرفتم حسابی دوش یه

 آویختم رختی چوب روروي حوله حوصله بی.  شد جوري یه دلم...  بود رفته ، نبود اثري پارسا ازکت.شدم موهام

  . دستام میان سرموگرفتم تخت لبِ ونشستم

 سردت. بخواب بیارم راحتی لباس برات برم ؟ دراومدي " گفت داخل اومد بود خاله. گرفتم درسرموباال بازشدن صداي با

  ؟ بیارم برات خوري می چیزي ؟ نیست که

 ندارم لباسم ، خورم نمی چیزي خاله گفتم. رفته پارسا فهمیدم حرفهاش ازالبالي.  پرسید می همینطورقطاري خاله

  .نداختم نمی زحمت به رو شما وگرنه

 باش کارنداشته اي چیزدیگه با باش خوشگلم نوة تومواظب ؟ چیه زحمت ، دلم عزیز نه:  گفت بوسید موهامو روي خاله

.  

 بدون ، اتاق توي برگشت خاله...  بود گرفته هم هوا.  بود گرفته شدت به دلم. ایستادم پنجره روبروي ، شد خارج ازاتاق

 انقدربی کردم فکرنمی! ؟ نه مگه ، رفت پارسا: گفتم سختی به مکث ازکمی بعد.جون خاله ممنون:  گفتم برگردم اینکه

  ! باشه سیرشده ازم زودي این وبه باشه معرفت

  ... گوشنواز صداي اون بازم. هوا پریدم ازترس.شد حلقه دورکمرم ازپشت دستی دفعه یه
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  !؟ آره ، معرفتم بی من:  گفت گوشم دم

 کن ولم:  گفتم کردم تقال به وشروع کردم خودموکنترل بود که وزوري هرضرب به ولی شناختم نمی سرازپا ازخوشحالی

  !؟ کنم می فراموش راحتی این به فکرکنی شده باعث چی. 

  ! کردم فراموش راحتی این به من که دلیل همون به:  گفت پررویی درکمال ولی خوره برمی بهش فکرکردم

 درآوردن با که شیطون پارساي همون بود شده دوباره!  نداره جواب حساب حرف یعنی ، داره توآستین جواب شرف بی

  . رفتم می وضعف غش براش منم و کرد می تفریح من حرص

 ، حجته من براي حرفت:  گفت درآورد شلوارشو و شرت تی.  خوابوند تخت روي کرد بلندم زمین ازروي حرکت یه با

  !؟ چیه جریان بگی خودت تا مونم منتظرمی

 بود کرده اتاقوروشن حیاط بلند پایه نورچراغهاي. کرد برقوخاموش پریزوکلید سمت به رفت بهش بودم شده خیره تمنا با

  . خوریا می سرما. عروسکم نکردي موهاتوخشک چرا:  گفت کشید موهام روي دست. خوابید کنارم اومد ،

  . توبخوابم بغل توي وقتیکه تا نه:  گفتم بغلش توي خودموکشیدم

  ! بشه آبروریزي نیاد اونروزخاله مثل دوباره کردي می دراتاقوقفل کاش:  گفتم کردم نگاه دراتاق به

  ! نیاد کسی گفتم مامان به.  نیست الزم عزیزدلم نه:  گفت بغلش توي گرفت سفت

  ... !! پارسا -

  !نمون جایی من بدون وقت هیچ دیگه ، گذشت سخت بهم خیلی دیشب...  پارسا جونِ:  پارسا

  ! بشم فراري کردي کاري یه توخودت -

 ومثل بازکرد روازدورم حوله انداخت دست... اینو ببینم بازکن حاال. ریزه می هم به اعصابم. حرفشونزن دیگه:  پارسا

 هرکاري. شدم می اذیت داشتم کم یه.  بود هیستیریک کمی حرکاتش.ورشد حمله وبهم اتاق وسط کرد پرت همیشه

 نالیدم گوشش دم.  خراشیدم وکتفشومی بازوها ناخنهام با.  نداشتم ازش کمی دست خودمم ؛ شد نمی آروم کرد می

  .  شم می له دارم یواشتر، پارسا

  !! کنم خودمومی سعی ولی دم نمی قول ؛ نیست خودم دست ، عروسکم ببخش:  گفت لبهاموبوسید

  ... برم هات خنده قربون:  گفت کرد نگاه چشمهام به کرد سرشوبلند. زیرخنده گیرودارزدم تواون
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 نم نم ، بود وقتش حاال.  زدیم حرف هم وبا نذاشتیم هم روي پلک صبح تا...  بودم پارسا وخمارتوآغوش مست صبح

 آبدارکه فحش تا دوسه. شد می دیوونه داشت ، کنه سکته که االنه فکرکردم ازشنیدن بعد.  کردم تعریف جریانوبراش

  !  داد حواله فرشاد به بشنوم اززبونش کردم فکرنمی خوابم توي

  . نشده چیزي شکرخدا نخورحاالکه انقدرحرص ، خب خیلِ گفتم

 میاورد سرت بالیی برد تورومی اگه ، شد می پاشیده ازهم داشت زندگیم ؟ بشه خواستی می چی:  گفت بلند صداي با

  !؟ هان ؟ چی

 وبا خودم روي وکشیدمش چسبیدم ولبهاشو موهاش البالي بردم دستامو جهش یه با... شه نمی آروم اینطوري دیدم

 خیره سقف به شد آروم که کم یه.  شد پرت حواسش چون کارسازبود ترفندم "ظاهرا.  کردم بوسیدنش به شروع شدت

  .کرده می محافظت ازناموسم درصورتیکه کردم ومحاکمه رامبد طفلی:  گفت ناراحتی وبا شد

 روي گونه دستهاشونوازش شد خیره چشمهام به.بودم بدنش تماشاي مشغول لذت وبا ش سینه روي دستموکشیدم

 یه دلت فکرکنم البته: د دا وادامه خندید موذیانه بعد...  هات گریه با وقته چند این کردي کبابم: وگفت کشید موهام

  . خواستا می چیزدیگه

  ... پارســا:  گفتم معترض زدم ش سینه به آروم مشت با

  ... شما می خطرناك ، نگوپارسا اینجوري ؟ جـــون:  گفت روم خوابید

  .میشه خفه ت بچه گی نمی,  کردم عادت ؛ هیچی من حاال.  شدم له یواشتر، واي -

  ! ؟ گفتی چی:  گفت کرد نگام زدگی شوك با

  . گازگرفتم پایینمو لب

 روي شد خم ، بدنم دوطرف گذاشت دستاشو. بود خودش پاهاي روي وزنش البته پاهام روي دوزانونشست شد پلند

  !؟ گفتی بگوچی باردیگه یه:  گفت زده بهت هاي چشم با صورتم

 پاهام.  بغلش توي کشید کرد خیزبلندم یه وبا زیرکمرم برد دستهاشوازدوطرف خیزدوتا یه با...  کردم نگاش خنده با فقط

 بزنه پلک اینکه وبدون موهام البالي شوفروکرد دیگه دست هاي پنجه انداخت دستشودورکمرم یه.  بود بدنش طرفین

 یه. اومد ازچشمهام اشک قطره چند ناخوداگاه.  بود شده تنگ نگاهها این براي چقدردلم خدایا.  چشمهام توي شد خیره

 ومن توبارداربودي ؟ پدرمیشم دارم من یعنی!  من خداي:  وارگفت زمزمه گوشم ودم خودش به چسبوند منومحکم دفعه

 گرفت صورتشو بعد...  بشی شکنجه ازدستم باید سري یه اززندگیمون اي هربرهه توي انگار ؟ دادم انقدررعذابت

.  گیرم می آتیش نکن گریه بره اشکات قربون پارسا:  وگفت بوسیدن چشمهامو تند تند کرد صورتموشروع روبروي

 دستهامودروگردنش شد خنده به تبدیل م گریه...  نده خودتوانقدرعذاب ولی بشه خنک دلت تا توگوشم بزن بیا "اصال
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 خوابید.شی می جریمه تا ده بوسه هر درازاي.  منوبیوسی که شی می تنبیه روزها این همۀ جبران به وگفتم انداختم

 شه می عوض جامون خوابیدن موقع بعدم به ازاین!  تا هزار بگو چیه تا ده:  گفت خودش روي منوخوابوند تخت روي

  . زیر میرم رومن تومیاي

  ...  پارسـا:  گفتم وزیرلب لباموگازگرفتم

  .بخوابیم کنارهم شه نمی حاال گفتم.  بذاره سرم سربه ش همه میومد خوشش شرف بی

  ! بگردیم موش سوراخ دنبال باید اونوقت برسه ازراه کوچولومون وقتی عزیزم:  گفت خوشگلی خندة با

  !! بگیرم نفره یه دونه یه کنم خودمونوعوض تخت گرفتم تصمیم تازه داد ادامه که خندیدم

  !؟ نیستا خوش انگارحالت توئم ؟ آخه چی براي نفره یه:  گفتم بهت با

  ! گذشت خوش بهم خیلی دیشب آخه:  گفت کنارزد صورتم موهاموازجلوي

  ؟ گذشت می بد دیگه شبايِ مگه:  گفتم کردم لباموجمع

  !بودي چسبیده بدجوربهم پایین نیوفتی اینکه ازترس دیشب آخه:  گفت خبیث خندة با

  .  کرد می تزریق روبهم عجیبی آرامش قلبش صداي شنیدن.  گذاشتم ش سینه سرموروي. خندیدیم هردو ازاستداللش

  ؟ دختر یا پسرباشه مون بچه داري تودوست پارسا:  گفتم

  . جوابتودادم ومنم بودي سؤالوپرسیده این "قبال توکه عزیزم:  پارسا

  ! کرد می فرق موقع اون -

  ؟ فرقی چه ؟ جدي:  پارسا

  . درکارنبود اي بچه دفعه اون -

  ! بود کرده خوش جا باباش پشت بچه موقع اون چرا:  پارسا

  ...!! پارســـــا -

 دارم دوست بچه کردم وحس رسید کم یه عقلم که بعدش نداشت فرق برام زیاد اوالش راستش. میگم بابا خب:  پارسا

 درکل ولی.  زنه دخترپرمی براي دلم دیگه آوردن تشریف خانم ملودي وقتیکه از ولی دادم می ترجیح دخترکوچولوهارو ؛

  .باشه سالم
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 حضوراون شد می خوشحالیم باعث که چیزي تنها بودم دپرس که وقتی چند این ، زدم لبخند ملودي آوردن یاد به با

 می ش چونه شم نمی آروم دید می وقتی کرد می بازي دالی باهام کردم می گریه که وقتهایی...  بود ملوس کوچولوي

  . زیرگریه زد ومی لرزید

  .مهمه دومیش ولی کدومونداریم هیچ چون ، خوبه باشه هرچی بچه اولین ولی گی می راست:  گفتم

  !!! نشه تو شبیه حداقل دخترباشه اگه امیدوارم:  گفت سرموبوسید روي

  !!؟ انقدرزشتم من یعنی ؟ چرا:  گفتم دراومده ازحدقه چشمهاي وبا کردم بلند ش سرموازسینه

  ! خواستگاراروبدم هرروزجواب ندارم حوصله من آخه.  عزیزم نه:  گفت خندید بلند صداي با

 این حاال! ؟ بشینم راحت دودقیقه من گذاشتی اگه حاال!  عجبا:  گفت روم افتاد زد دورغلت یه.  شوبوسیدم گونه محکم

  ! زنه می الس مامانم با ش ،همه دارما بازي هوس باباي عجب:  میگه بچه

***  

 من سرشونۀ تا خاله قد.  خنده از بود مرده پارسا. پوشیدم بود داده بهم خاله که راحتی لباس دوش ازگرفتن بعد

  .بود معلوم نافم طوریکه وکوتاه گشاد زیرزانووبلوزشم وتا گشاد بود داده بهم که شلواري. بود نمک وبا توپول وهیکلشم

  ... پارســـا:  زدم جیغ حرص با ، بود کفرمودرآورده حسابی پارسا هاي خنده

!  که نشدي زشت ، ردیفه توهیکلت عزیزم:  گفت.  بود شوگرفته خنده زورجلوي به ولی وجورکرد خودشوجمع کم یه

  !!! میاد بهت ولی افتاده ازمد درسته البته حاال ، پوشیدي وشلواربرمودا تنه انگارنیم

 وعموتوي خاله.  پایین رفتم بیرون اومدم قهرازاتاق حالت به. زیرخنده زد شدت با دوباره که کردم نگاش چپ چپ

 پرخنده قیافۀ همون با عمو!  زیرخنده زدن دوتایی افتاد من به چشمشون تا...  بودن چاي صرف مشغول حیاط تراس

  !؟ انقدردلخوره چرا ت قیافه ؟ عزیزم شده چی:  گفت

  !ندارم گفتن براي حرفی دیگه االن!  خنده می بهم پارسا بگم کنم شکایت بودم اومده:  گفتم ناله قیافۀ با

 ببین بعد کن خودتونگاه آینه جلوي دقیقه یک بریم بیا:  گفت دستموگرفت.  اومد سرم ازپشت پارسا خندة صداي دوباره

  !؟ نه یا دي می حق من به

 سمت به چرخیدم صورتم جلوي دستهاموگرفتم.  زیرخنده زدم افتاد آینه تصویرداخل به چشمم وتا شدم روان دنبالش به

 چیکارکنم!  شده مضحک م قیافه خیلی:  گفتم کردم تازه نفس که حسابی...  خندیدم می شدت وبه توبغلش رفتم پارسا

  . نیاوردم راحتی لباس
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  .  خونمون حاضرشوبریم:  گفت موبوسید گونه

  . شدم لذت غرق گشتم برمی آشیونمون به داشتم ازاینکه.  شد جوري یه دلم خونمون ازلفظ

  ! باشم شماها خندة سوژه شب تا باید وگرنه بریم آره:  گفتم خواسته ازخدا

  ... هوا رفت دادش که باال رفتم ها بدوازپله

:  گفتم بلند صداي وبا فرستادم بوس یه براش باال ازهمون کرد می نگام غره چشم با داشت طرفش سرموبرگردوندم

  ... عاشقتم

  ! خوشگله اخمهاشم حتی.  بود شده تنگ ها نگاه و لبخند این براي چقدردلم خداجون.  زد لبخند بهم

 خواي می مطمئنی پروا:  گفت... بود معلوم ازچشمهاش هنوزآثارنگرانی.  شد اتاق وارد خاله که شدم می آماده داشتم

  ؟ بهترنبود موندي می روزاینجا چند ؟ بري

 کم یه باید شده ضعیف خیلی.روچیکارکنم پارسا بمونم اگه برم بهتره.  باشه راحت خیالتون:  گفتم مهربونشوگرفتم دست

  .زنم سرمی بهتون دوباره,  باشه متشنج اعصابش نباید داره اون که شغلی با ،.کنم تقویتش

  ... داري احتیاج مراقبت به خودت تو عزیزدلم ؛ می بچه مواظب که برم قربونت الهی:  وگفت زد مهربونی لبخند خاله

  . منه مواظب هم پارسا نباشید نگران جون خاله -

  . کنا خبرم اومد پیش چیزي کاري اگه پس:  خاله

  ."حتما.  چشم -

  . دارم وقت توهمیشه براي من ؛ نداره اشکالی بود شبم نیمه اگه:  خاله

  .میشم حمتون مزا. چشمم روي به اومد پیش کاري اگه ولی باشید نگران نیست الزم:  گفتم بوسیدم صورت

  ...زنگم به گوش من دختر؟ چیه مزاحم:  گفت تصنعی اخم با

... ببینه تونست رونمی پارسا بنابراین در؛ به وپشت من مقابل وخاله دربودم روبه من.  شد اتاق وارد پارسا

.  بازشد بناگوش تا نیشم خداگاه نا... فرستاد برام بوسه ازدوریه کرد لباشوجمع ازهمونجا. کردم نگاش چشمهاموگردوندم

 پسره خاطراین به:  گفت خندید افتاد پارسا به که وچشمش سرش پشت برگشت خاله.  گرفت ش خنده خودشم پارسا

  !؟ رفتی ضعف دفعه یه

  )جوي!( گرفتین منوازجوب انگار که پسره این گین جورمی یه..!!! ا:  گفت کنان اعتراض پارسا
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 خندي می اینطوري من به هروقت خانم پروا:  گفت من جلوروبه اومد شد حرصی کم یه پارسا زیرخنده زدیم وخاله من

  ! ؟ کنم می چیکارت بعدش که دونی می

 کنید چیکارمی بگید میشه "مثال:  گفتم طلبکارا مثل بشه منحرف خاله ذهن اینکه وبراي رفتم توپ غرة چشم یه بهش

  !؟

  . . . کله یه صبح تا اونم آخ آخ...  کردم باهات دیشب که کاري همون عزیزم:  گفت خاله جلوي تمام وقاحت با

  !! آخه داره حدي هم حیایی بی...  پارســا زدم جیغ

  ! ؟ چیکارکردم گفتم مگه "اصال من:  گفت خاله روبه!  نبود کن انگارول

  ... کله یه صبح تا گفتی االن خودت!  بله -

  . خوابیدم کله یه صبح تا بگم خواستم می اونه منظورت آهان:  پارسا

  !؟ اینوبگی خواستی می!  خودت جون آره -

 نمیخواستم اینوکه ؛ میگی راست خب:  گفت پارسا...  خنده می غش غش هم خاله ندازیم می کل هم با داریم ما حاال

  !! خوابیدم تو روي کله یه صبح تا بود این منظورم!  بگم

 ازدست من پارسا:  نالیدم سرم روي ودستموگذاشتم تخت لبۀ روي نشستم!  زیرصفر رفت فشارخونم کردم احساس

  !؟ توچیکارکنم

.  نکن رواذیت بچه انقدراین:  گفت پارسا به غره چشم وبا دادن کمرموماساژ کرد شروع اومد بود شده دستپاچه خاله

  . بینی نمی وضعیتشومگه

 شریک که اونیه خوب زن" گفتن ازقدیم آخه:  گفت خاله روبه دورکمرم دستشوانداخت نشست اونطرفم اومد شرف بی

  "باشه شوهرش ورختخواب سفره

  ! سردرنمیارم ازمعنیش که من:  گفت خاله

 آتوهم یه اینکه بحال واي ، رقصه می نزده جوریش همین شده ذلیل این.  ها بیکاره هم خاله این:  گفتم خودم با

  ! بدن دستش

 شوهرش وهروقت ندازه می خوردن شوهرشوازغذا خوره می غذا اشتها بی زنیکه یعنی ": گفت خجالت بدون پارسا

 روهم همین منظورم خواست دلش شوهرش هرموقع دومیشم درمورد ازاین این.  بخوره پاش پابه باید شد گرسنه

  ...!!! وایناست خوابیدن



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۴٧ 

 مردك. منظورتوفهمید خودش خاله. نفرمائید سخنرانی کنم می خواهش:  گفتم خندید می داشت طرفش چرخیدم سریع

  ! که کنه نمی ول نده توضیح مو موبه تا حاال نداره حیا ذره یه

 درحال هنوزم که خاله به شد خم.  من عبوس صورت به بود زده زل لذت وبا کرد می کیف داشت حسابی دیگه پارسا

 گرفت می یاد داشت کم کم آخریا این تازه!  ست پایه توهردومورد پروا ما خودمونی جون مامان ولی:  گفت بود خنده

  !!! بشه پیشقدم خودش

  .بود شده جاري اشکش ازخنده که خاله.  رفتم پیش مرزسکته تا راستی راست دیگه

  ! گازگرفتم زورداشتم وتا دستم توي روگرفتم پارسا دست شدم بلند

 بدترتحریک گیري می گازم وقتی بودم گفته منکه عزیزم:  گفت گازمومالوند جاي کم یه. نیاورد خودش روي به "اصال

  ! میشم

  .بریزم توسرم خاکی چه خدایا ایـــی

 دامنش. لباسوپوشیدم همون بودم نیاورده اي دیگه لباس چون بود تنم دامنم کت همون.  زمین کف چهارزانونشستم

 نه گذاشت نه دفعه یه پاهام به زده زل پارسا دیدم آن یه...  شد معلوم وپاهام باال رفت شد جمع کم یه بودن بخاطرتنگ

 مرررررد یه به تبدیل ترکیب خوش وبدن تن این دیدن با بودم هم مجسمه من اگه آخه د:  گفت خاله روبه برداشت

  ! شدم می واقعی

  . خونه بریم پاشو یاال:  گفتم پایین کشیدم دامنمو زود شدم بلند عصبانیت با

  ! ها ضررته به زودتربریم هرچی:  گفت دورکمرم دستشوانداخت بود نشسته همونطورکه

  ؟ ضررمه به چی براي:  گفتم حواس بی خنگ منه

  ....ورخ سفره شریک گردم می خوب زن یه دنبال االن من اینکه براي:  گفت شده کنترل خندة با

  !؟ بود اینطوري شما با موقعها اون عموهم خاله:  گفتم خاله روبه حرفشوبریدم "فورا

  ! دیگه پدره همون پسر هم شازده این!  اینطوریه هنوزم عموت عزیزدلم:  گفت خنده همون با خاله

 من که میگه بهم چیزایی یه وقتها بعضی. نیست آقا این حیایی بی به هیچکس ولی:  گفتم:  گرفت م خنده اینبارخودمم

  !!! تکرارکنم خودش هموناروپیش شه نمی روم حتی

 ولی فساده نشونۀ غیرازتوبزنه اي دیگه کسِ روبه حرفها این اگه برم قربونت:  گفت کشید سرم روي دست ایستاد خاله

  ! که باشی کرده عادت باید دیگه بعدشم.  کنی می توفرق
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  . بریم دیگه ما ندارید کاري اگه خب. نباشید نگران شما کنم می درستش:  گفت بود ساکت موقع تااون که پارسا

  ؟ کنه درست چی بچه این االن برید بعد بخورید شام:  خاله

  . شده اذیت خیلی مدت این.خوریم می بیرون شامم خرید ببرم رو خوشگله خانم این خوام می مرسی:  پارسا

  . کارکنه نذارزیاد ، باش پروا مواظب.  برم قربونت باشه:  خاله

  . هستم نوکرشم خودم باشه راحت خیالتون چشم:  پارسا

  ... کردیم خداحافظی عموخاله با ازروبوسی هردوبعد بعد

 پرشده کله تا ماشین. کردیم خرید کلی خونه براي وآخرسرم وخودش من براي حسابی گذشت خوش خیلی شب اون

  . بود

 یک براي چشمم کرد می حرکت داشت ماشین ایکه لحظه آخرین شدیم سوارماشین. خوردیم دنج رستوران وتویه شام

 می پارسا بخاطر بیشتر افتاد جونم توي عجیبی استرس...  نه یا دیدم درست نیستم مطمئن ولی افتاد فرشاد به لحظه

  ... نیاره سرش بالیی وقت یه خدایا.ترسیدم

***  

 ترسیدن فکرمی "حتما. چیکارکنن ازخوشحالی دونستن نمی فهمیدن م خانواده وقتی.  گذروندم بارداریمومی ماه سومین

 کرد بغلم عادت طبق پویا. بود بابت ازاون بیشترخوشحالیشونم بشه کشیده طالق به کارمنوپارسا,  اوضاع اون با

 وضعیتشو مگه بابا ؟ کنی چیکارمی پویا:  تشرگفت وبا گرفت منوازش اومد سریع پارسا.  رفت گیج سرم انقدرچرخوند

  ؟ بینی نمی

  !!؟ جـــون " گفت فوري پویا

 توپول گفت می ، کنم روبغل ملودي ذاشت نمی دیگه پویا.  ازخنده بودیم منوساغرمرده کرد نگاش چپ چپ پارسا

  ! نکن بغلش خطریه ، وسنگینه

  ...کند دل کنده پوست هلوي ازاون شد می مگه ؟ بدهکاربود گوشش کی ولی

 نمی عنوان هیچ به پارسا.  دفتررامبد یا بودن آگاهی هرروزیا "وتقریبا بود فهمیده هم وپویا فرشاد جریان دیگه حاال

 بودم شده منع ازسرکاررفتنم.  بشه ساختمون وارد غریبه نذاره بود سپرده سرایدارم به.برم بیرون ازخونه تنهایی ذاشت

 که پدرم.  بودن وشد آمد درحال دائم زندایی وساغروحتی خاله ومادریا ذاشتن نمی تنهام البته.  موندم خونه توي وبست

 پروندة رامبد.نبود ازفرشاد اثري "ظاهرا گذشت مدتی... کرد می صحبت باهام تلفنی یا میومد دیدنم باید هرروزیا

  .بود درتعقیبش "رسما پلیس دیگه وحاال بود کرده آوري جمع قطوري
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 خواي می مطمئنی پروا:  گفت... بود معلوم ازچشمهاش هنوزآثارنگرانی.  شد اتاق وارد خاله که شدم می آماده داشتم

  ؟ بهترنبود موندي می روزاینجا چند ؟ بري

 کم یه باید شده ضعیف خیلی.روچیکارکنم پارسا بمونم اگه برم بهتره.  باشه راحت خیالتون:  گفتم مهربونشوگرفتم دست

  .زنم سرمی بهتون دوباره,  باشه متشنج اعصابش نباید داره اون که شغلی با ،.کنم تقویتش

  ... داري احتیاج مراقبت به خودت تو عزیزدلم ؛ می بچه مواظب که برم قربونت الهی:  وگفت زد مهربونی لبخند خاله

  . منه مواظب هم پارسا نباشید نگران جون خاله -

  . کنا خبرم اومد پیش چیزي کاري اگه پس:  خاله

  ."حتما.  چشم -

  . دارم وقت توهمیشه براي من ؛ نداره اشکالی بود شبم نیمه اگه:  خاله

  .میشم حمتون مزا. چشمم روي به اومد پیش کاري اگه ولی باشید نگران نیست الزم:  گفتم بوسیدم صورت

  ...زنگم به گوش من دختر؟ چیه مزاحم:  گفت تصنعی اخم با

... ببینه تونست رونمی پارسا بنابراین در؛ به وپشت من مقابل وخاله دربودم روبه من.  شد اتاق وارد پارسا

.  بازشد بناگوش تا نیشم خداگاه نا... فرستاد برام بوسه ازدوریه کرد لباشوجمع ازهمونجا. کردم نگاش چشمهاموگردوندم

 پسره خاطراین به:  گفت خندید افتاد پارسا به که وچشمش سرش پشت برگشت خاله.  گرفت ش خنده خودشم پارسا

  !؟ رفتی ضعف دفعه یه

  )جوي!( گرفتین منوازجوب انگار که پسره این گین جورمی یه..!!! ا:  گفت کنان اعتراض پارسا

 خندي می اینطوري من به هروقت خانم پروا:  گفت من جلوروبه اومد شد حرصی کم یه پارسا زیرخنده زدیم وخاله من

  ! ؟ کنم می چیکارت بعدش که دونی می

 کنید چیکارمی بگید میشه "مثال:  گفتم طلبکارا مثل بشه منحرف خاله ذهن اینکه وبراي رفتم توپ غرة چشم یه بهش

  !؟

  . . . کله یه صبح تا اونم آخ آخ...  کردم باهات دیشب که کاري همون عزیزم:  گفت خاله جلوي تمام وقاحت با

  !! آخه داره حدي هم حیایی بی...  پارســا زدم جیغ

  ! ؟ چیکارکردم گفتم مگه "اصال من:  گفت خاله روبه!  نبود کن انگارول

  ... کله یه صبح تا گفتی االن خودت!  بله -
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  . خوابیدم کله یه صبح تا بگم خواستم می اونه منظورت آهان:  پارسا

  !؟ اینوبگی خواستی می!  خودت جون آره -

 نمیخواستم اینوکه ؛ میگی راست خب:  گفت پارسا...  خنده می غش غش هم خاله ندازیم می کل هم با داریم ما حاال

  !! خوابیدم تو روي کله یه صبح تا بود این منظورم!  بگم

 ازدست من پارسا:  نالیدم سرم روي ودستموگذاشتم تخت لبۀ روي نشستم!  زیرصفر رفت فشارخونم کردم احساس

  !؟ توچیکارکنم

.  نکن رواذیت بچه انقدراین:  گفت پارسا به غره چشم وبا دادن کمرموماساژ کرد شروع اومد بود شده دستپاچه خاله

  . بینی نمی وضعیتشومگه

 شریک که اونیه خوب زن" گفتن ازقدیم آخه:  گفت خاله روبه دورکمرم دستشوانداخت نشست اونطرفم اومد شرف بی

  "باشه شوهرش ورختخواب سفره

  ! سردرنمیارم ازمعنیش که من:  گفت خاله

 آتوهم یه اینکه بحال واي ، رقصه می نزده جوریش همین شده ذلیل این.  ها بیکاره هم خاله این:  گفتم خودم با

  ! بدن دستش

 شوهرش وهروقت ندازه می خوردن شوهرشوازغذا خوره می غذا اشتها بی زنیکه یعنی ": گفت خجالت بدون پارسا

 روهم همین منظورم خواست دلش شوهرش هرموقع دومیشم درمورد ازاین این.  بخوره پاش پابه باید شد گرسنه

  ...!!! وایناست خوابیدن

 مردك. منظورتوفهمید خودش خاله. نفرمائید سخنرانی کنم می خواهش:  گفتم خندید می داشت طرفش چرخیدم سریع

  ! که کنه نمی ول نده توضیح مو موبه تا حاال نداره حیا ذره یه

 درحال هنوزم که خاله به شد خم.  من عبوس صورت به بود زده زل لذت وبا کرد می کیف داشت حسابی دیگه پارسا

 گرفت می یاد داشت کم کم آخریا این تازه!  ست پایه توهردومورد پروا ما خودمونی جون مامان ولی:  گفت بود خنده

  !!! بشه پیشقدم خودش

  .بود شده جاري اشکش ازخنده که خاله.  رفتم پیش مرزسکته تا راستی راست دیگه

  ! گازگرفتم زورداشتم وتا دستم توي روگرفتم پارسا دست شدم بلند

 بدترتحریک گیري می گازم وقتی بودم گفته منکه عزیزم:  گفت گازمومالوند جاي کم یه. نیاورد خودش روي به "اصال

  ! میشم
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  .بریزم توسرم خاکی چه خدایا ایــی

 دامنش. لباسوپوشیدم همون بودم نیاورده اي دیگه لباس چون بود تنم دامنم کت همون.  زمین کف چهارزانونشستم

 نه گذاشت نه دفعه یه پاهام به زده زل پارسا دیدم آن یه...  شد معلوم وپاهام باال رفت شد جمع کم یه بودن بخاطرتنگ

 مرررررد یه به تبدیل ترکیب خوش وبدن تن این دیدن با بودم هم مجسمه من اگه آخه د:  گفت خاله روبه برداشت

  ! شدم می واقعی

  . خونه بریم پاشو یاال:  گفتم پایین کشیدم دامنمو زود شدم بلند عصبانیت با

  ! ها ضررته به زودتربریم هرچی:  گفت دورکمرم دستشوانداخت بود نشسته همونطورکه

  ؟ ضررمه به چی براي:  گفتم حواس بی خنگ منه

  ....ورخ سفره شریک گردم می خوب زن یه دنبال االن من اینکه براي:  گفت شده کنترل خندة با

  !؟ بود اینطوري شما با موقعها اون عموهم خاله:  گفتم خاله روبه حرفشوبریدم "فورا

  ! دیگه پدره همون پسر هم شازده این!  اینطوریه هنوزم عموت عزیزدلم:  گفت خنده همون با خاله

 من که میگه بهم چیزایی یه وقتها بعضی. نیست آقا این حیایی بی به هیچکس ولی:  گفتم:  گرفت م خنده اینبارخودمم

  !!! تکرارکنم خودش هموناروپیش شه نمی روم حتی

 ولی فساده نشونۀ غیرازتوبزنه اي دیگه کسِ روبه حرفها این اگه برم قربونت:  گفت کشید سرم روي دست ایستاد خاله

  ! که باشی کرده عادت باید دیگه بعدشم.  کنی می توفرق

  . بریم دیگه ما ندارید کاري اگه خب. نباشید نگران شما کنم می درستش:  گفت بود ساکت موقع تااون که پارسا

  ؟ کنه درست چی بچه این االن برید بعد بخورید شام:  خاله

  . شده اذیت خیلی مدت این.خوریم می بیرون شامم خرید ببرم رو خوشگله خانم این خوام می مرسی:  پارسا

  . کارکنه نذارزیاد ، باش پروا مواظب.  برم قربونت باشه:  خاله

  . هستم نوکرشم خودم باشه راحت خیالتون چشم:  پارسا

  ... کردیم خداحافظی عموخاله با ازروبوسی هردوبعد بعد

 پرشده کله تا ماشین. کردیم خرید کلی خونه براي وآخرسرم وخودش من براي حسابی گذشت خوش خیلی شب اون

  . بود
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 یک براي چشمم کرد می حرکت داشت ماشین ایکه لحظه آخرین شدیم سوارماشین. خوردیم دنج رستوران وتویه شام

 می پارسا بخاطر بیشتر افتاد جونم توي عجیبی استرس...  نه یا دیدم درست نیستم مطمئن ولی افتاد فرشاد به لحظه

  ... نیاره سرش بالیی وقت یه خدایا.ترسیدم

***  

 ترسیدن فکرمی "حتما. چیکارکنن ازخوشحالی دونستن نمی فهمیدن م خانواده وقتی.  گذروندم بارداریمومی ماه سومین

 کرد بغلم عادت طبق پویا. بود بابت ازاون بیشترخوشحالیشونم بشه کشیده طالق به کارمنوپارسا,  اوضاع اون با

 وضعیتشو مگه بابا ؟ کنی چیکارمی پویا:  تشرگفت وبا گرفت منوازش اومد سریع پارسا.  رفت گیج سرم انقدرچرخوند

  ؟ بینی نمی

  !!؟ جـــون " گفت فوري پویا

 توپول گفت می ، کنم روبغل ملودي ذاشت نمی دیگه پویا.  ازخنده بودیم منوساغرمرده کرد نگاش چپ چپ پارسا

  ! نکن بغلش خطریه ، وسنگینه

  ...کند دل کنده پوست هلوي ازاون شد می مگه ؟ بدهکاربود گوشش کی ولی

 نمی عنوان هیچ به پارسا.  دفتررامبد یا بودن آگاهی هرروزیا "وتقریبا بود فهمیده هم وپویا فرشاد جریان دیگه حاال

 بودم شده منع ازسرکاررفتنم.  بشه ساختمون وارد غریبه نذاره بود سپرده سرایدارم به.برم بیرون ازخونه تنهایی ذاشت

 که پدرم.  بودن وشد آمد درحال دائم زندایی وساغروحتی خاله ومادریا ذاشتن نمی تنهام البته.  موندم خونه توي وبست

 پروندة رامبد.نبود ازفرشاد اثري "ظاهرا گذشت مدتی... کرد می صحبت باهام تلفنی یا میومد دیدنم باید هرروزیا

  .بود درتعقیبش "رسما پلیس دیگه وحاال بود کرده آوري جمع قطوري

***  

 فهمیدم گرفتم تماس بیمارستان با.  بود سررفته حسابی م وحوصله تنها خونه توي.  بودم الزم وآرایشگاه ژولیده حسابی

 تماس خونه با بود راحت خیالم... آرایشگاه رفتم شدم آماده آنی تصمیم یه وبا کردم استفاده ازفرصت. عمله اتاق پارسا

 حسابی...  نبود اثري ازفرشاد که بود هم وقتی چند.  رفت می ویادش کرد می وتخم اخم کم یه "بعدا فوقش. گیره نمی

 عجله با.  رفت می تاریکی روبه هوا شد تموم که کارم. بود روشده اون روبه ازاین م قیافه. رسیدم سرووضعم به

 می اینطوري.بربرم ازمیان دادم ترجیح بنابراین بود سنگینی ترافیک ویخبندون برف بخاطر متأسفانه ، شدم سوارماشین

  ... برسم پارسا ازبرگشتن قبل تا تونستم

 هوا دیگه. بود وسیع خیلی باغ یه هم چپ وسمت متروك کارخونۀ دیواریه راست سمت. خلوت فرعیه تویه انداختم

 گفتم خودم با. ازروبروچشمموآزرد ماشینی نورچراغهاي که رسیدم کوچه وسطهاي "تقریبا.  بود شده تاریک "کامال

  میزنه؟ نورباال جایی همچین تویه آدم آخه احمقیه آدم عجب
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 درجریان چیزغیرعادي یه نظرم به...  میان دارن ازپشت ماشینم دوتا دیدم کردم سرمونگاه پشت آینه ازتوي

 به کرد راهموسد روبرویی ماشین ناگهان کنم سرعتموزیاد اومدم. میزد چنگ دلم به عجیبی دلشورة.سردرنمیوردم.بود

 یکی. بستن راهمو ازعقب داشتن فاصله ماشینم متربا یک فقط دیگه که هم سري پشت ماشینهاي کردم نگاه عقب

 ازماشین فرشاد...  رفتم پیش مرزسکته تا رنگ اي بنزسورمه دیدن با.  ترمز روي زد کنارم فاصله ویراژبا یه با ازماشینها

 اینکاروحشتمو با خواست انگارمی رفت می راه خاصی ژست با. کرد حرکت ماشینم سمت به سالنه وسالنه شد پیاده

 دستگیرة سمت دستشوبه...  شد خیره وحشتزدم چشمهاي به بزنه پلک اینکه بدون.  شد هم موفق البته.  کنه زیاد

.. زد شیشه باربه دوسه...  کرد حوالم اي گستاخانه لبخند...  زدم ماشینو مرکزیه قفل ؛ برق سرعت به.  برد پیش ماشین

  !  کنه می بازي باهام انگارداره که داد انجام انقدراینکاروعادي

  !؟ چیکارکنن خوان می اینا خدایا. اومدم من ماشین سمت به شدن پیاده ازماشیناشون هاش نوچه دفعه یه

 ماشین وکنار گوشه به ودستهاشونوگرفتن زدن خیمه دورم. شدن نفرمی ده فرشاد خود با که نفربودن سه توهرماشین

  ... دادم می قسم مقدسات همۀ خداروبه دلم توي.  کردم می تهی قالب داشتم ازترس.دادنش تکون به کردن وشروع

 این بازکردن دونیکه می:  گفت شد می شنیده"کامال که واضحی صداي جلووبا اومد خودش.  کنار رفتن فرشاد اشارة با

  .کنن ت لقمه یه اینا دست ندازمت می کنی پرونی لگد بخواي اگه.بازکن خودت خوش زبون با.  نداره کاري من دربراي

 گیرِ دزد کردم که کاري تنها. نبود گقتنی حالم توصیف.  کرد می متشنج حالموداشت آورشون چندش خندة صداي

 ودرازوخلوت پهن کوچۀ تواون ولی شد نمی قطع اي لحظه دزدگیر آژیر و بودن شده کالفه حسابی.کردم ماشینوفعال

 وحشتناکی صداي با ناگهان چیکارکنن خوان می دونستم نمی کردن نشینی عقب شون همه...  نبود خبري ازجنبنده

 به چشم سرعت با.  دروبازکنه قفل کنارکه زدد هاشومی خرده وداشت بغلوشکست شیشۀ یکیشون. راستم سمت برگشتم

 خرد صداي. دستش انگشتهاي روي کوبیدم داشتم زور تا کردم بلند جلوبرداشتم صندلی فرمونوازروي قفلِ زدنی هم

  ...  شد گم ش نعره توصداي انگشتاش استخونهاي شدن

 دروبازکرد فرشاد. گرفتنش فرشاد اشارة با.  ورشد حمله بهم ها دیوونه مثل وازاونطرف باال قفلوزد دستش یکی اون با

 پویا ؛ پدرومادرم دیگه.  بینم نمی پارسامو دیگه.شد چیزتموم همه خدایا:  گفتم تودلم. بیرون کشید ازماشین بازوموگرفت

  ! بدي سرنوشت چه...  ملودي ،

 قبلنا ؟ شدي زرنگ!  خوبه!  نه:  گفت ترسناکی صداي وبا نزدیک صورتشوآورد ، ماشین به منوکوبید محکم فرشاد

 پوست اگه نظرت به! ؟ خوشگله زیادي کنی فکرنمی! ؟ ته شوهراطوکشیده بخاطراون "حتما.  درنمیومد جیکت

  !؟ داري قدردوستش همین هم بشه کنده صورتش

  ... کشمت می بخوره اون به دستت...  شـــو خفه:  کشیدم فریاد زورداشتم تا ، شدم خود بی ازخود
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 نمیومد یادم.  شد می بلند آتیش دستش ازجاي.  زد صورتم به محکمی سیلی قدرت تمام وبا کرد هیستیریکی خندة

 با بیا ؟ چیه دونی می "اصال ، کاردارم باهات منوبکشی ازاینکه قبل:  گفت...  باشه کرده بلند دست روم کسی توزندگیم

  ! بهتربشم برات ازشوهرت میدم قول ببرمت خودم

  ! کنی مقایسه اون خودتوبا که اینه دنیا جوك بزرگترین ، نیستی شوهرمنم زیرپاي توخاك:  وگفتم خندیدم نفرت با

  . زد اولی جاي "عمدا کثافت چون بود بدترازاولی دومش سیلی

  ... بدم نشون ضعف جلوش که خواست همینومی روانی این ، کنم گریه خواستم نمی عنوان هیچ به

  ! شو خفه گفت عصبی صداي با شد نمی قطع اي لحظه ش نوچه نالۀ صداي

. بودم شده خسته کردن ازتقال. بدم خودمونجات تونستم نمی.  برد ماشینش سمت به کشون وکشون دستموگرفت مچ

  ! برمیاد بگی هرچی روانی ازاین ، بیاره سرم بالیی یه باردارم بفهمه ترسیدم می.بود بد شدت به حالم

 دست میدمت نیاي خوش زبون با اگه خوشگله خانم ببین:  گفت فشرده به دندونهاي با کنم می مقاومت دارم دید وقتی

  .. نفر ده یا نفر یک یا خوددانی حاال...  منی با فقط بیاي راه باهام اگه ولی!  گرسنه گرگهاي این

  . آشغال عوضیه کنی می بیجا توخیلی:  گفتم

 دکمۀ سمت به دستشوبرد بکشید کشیک ها بچه!  نه چرااالن "اصال:  وگفت انداخت بهم وحشتناك نگاه یه دفعه یه

  .  کردم می تهی غالب داشتم میاد سرم داره بالیی چه ازفکراینکه.پالتوم

 مال صدا متأسفانه ولی کردم زدن جیغ به شروع محابا بی چیه براي صدا بدونم اینکه بدون اومد صدایی یه دفعه یه

 کاري تنها ولی نظربیاد به احمقانه شاید.  فرارگذاشتم به پا دفعه یه کوچیک فرصت تویه.  بود درختها برگهاي حرکت

 پیاده بودم اطالع بی ازش ومن بود نشسته عقبی ماشین توي که فرشاد ازافراد یکی دفعه یه.  برمیومد ازدستم که بود

 مثل چیزسفت یه به سرم ، زمین خوردم شدت وبه دادم دست تعادلموازدست ناگهان انداخت پا جفت پام وجلوي شد

 چیزي ودیگه وشنیدم کشید می ش سرنوچه وکه وهوارفرشاد وداد همهمه صداي فقط لحظه آخرین.  خورد سنگ

  . . . نفهمیدم

***  

 بودم درازکشیده تخت روي اتاق تویه.  بود تاریک هوا.دیدم جاروتارمی همه اولش. بازکردم چشمهامو شدیدي سردرد با

 روچرا برقا ؟ نیست معلوم جا هیچ چرا.  اومده سرم بالیی چه من خداي واي.  میوفتاد یادم چی همه داشت کم کم. 

! ؟ پارساست عطره این...  عطر این واي نزدیکتر، اومد آهسته در؟ جلوي کیه سایۀ این.  بازشد آروم ؟در کردن خاموش

  ، بیدارشودیگه عروسکم:  کرد زمزمه گوشم دم تر، نزدیک صورتشوآورد. زنه عطرونمی این غیرازپارسا کس هیچ
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:  داد ادامه.کنه نمی روروشن برقا چرا خب.بیدارم دونه نمی ، وپارسام خودم تواتاق من خدایا...  ایستاد می داشت قلبم

   ؟ میره می پارسا تونباشی دونی نمی خوشگلم

  ... پارسا.  پیچید توگلوم دنیا شادیهاي تمام اندازة به بغضی

  " شوهرم آغوش...  هستم دنیا جاي ترین توامن االن من یعنی شه نمی باورم خدایا.  بغلش توي گرفت سفت دفعه یه

  !؟ کنم چیکارمی اینجا من "اصال ؟ تاریکه جا همه چرا چنده؟ ساعت:  گفتم.بودم ومنگ گیج ولی

 بخاطرضربه کردم فکرمی داشتم عجیبی وحشت موقع اون تا.صورتشوببینم تونستم می حاال.کرد وروشن آباژورکنارتخت

  .دادم ازدست بیناییمو خورده سرم به که اي

   ؟ بینمش می دارم دوباره یعنی خدایا کرد می نگام نظیرش وبی خوشگل لبخند با

  .بگو کنم می خواهش:  عجزگفتم با

 به شد خیره بعد... بزنه صدمه ت بینایی عصب به ممکنه نیست خوب برات "فعال نورشدید:  وگفت کرد صاف روم پتورو

  نرو؟ بیرون بودم نگفته من مگه! ؟ آوردي روزمن به چه دونی می هیچ خانمی: وگفت چشمهام

  : داد ادامه که نگفتم وهیچی پایین سرموانداختم

 خارج خونه وصاحب کرده می زندگی باغ سرایدارتواون یه فقط.  بود باغ یه بودي گیرافتاده که اي کوچه تواون

 زن یه کلفت گردن تا جند بینه درمی جلوي میاد وقتی.بیرون بودتش کشونده دزدگیرماشین صداي گویا.  ازکشوربوده

  ... جوونوگیرانداختن

 توي کشید می که عذابی "کامال.  کنارپنجره ورفت فشارداد هاش شقیقه به دستشومحکم رسید که اینجا به پارسا

 به با. کنارتخت برگشت پارسا. بودم آورده وجود روبه بغرنجی این به وضعیت کاري ندونم یه با ، بود مشهود ش چهره

  ؟ بیاد سرم بالیی چه قراربود خدایا.کردم لرزبدي لحظه اون آوردن یاد

  دادید؟ نجات منوچطوري خب...خب:  گفتم

 لحظه وشکرخداآخرین گیره می تماس پلیس با سریع بینه ومی وضع سرایدارکه:  وگفت کرد نگام سرخ چشمهاي با

...  بیمارستان فرستن می باآمبوالنس بودي توبیهوش. کنن دستگیرمی شونو وهمه بندن می روازدوطرف وکوچه میرسن

 شده خطررفع دیگه ولی خودمون بیمارستان کردم منتقلت برگشتی نرمال حالت به اینکه تا بودي روزبیهوش سه خانمی

  .گذشت بهمون چی بدونی اگه.  بود

  !؟ چی کنن محکومش نتونن اگه دستگیرشد؟ فرشاد پس -
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 می ، نبوده قاچاق فقط.  حتمیه اعدامش حکم کرده جمع ش برعلیه رامبد که اي پرونده اون با ؛ عزیزدلم نترس:  پارسا

  ...و..و ربایی آدم تجاوز، ، جنایت مثل کنه می درکنارش ام کاردیگه هزارتا بیافته راه تواین هرکس که دونی

 دستموازروي.  شدم خیره پارسا به وحشت وبا گذاشتم شکمم روي دستمو گذشت ازذهنم برق مثل چیزي یه دفعه یه

  ... داریم فرصت دوباره عزیزدلم:  گفت فشارداد گرفت دستهاش توي برداشت شکمم

  . نداشت شانس ازاولشم بچه این ، بمیرم الهی:  وگفتم زیرگریه زدم شکست بغضم

 دونه یه جاش کن اراده توفقط عروسکم نخور غصه:  گفت کرد موهامونوازش روي آروم کرد، بغلم کنارم اومد پارسا

 بچه ما باربه یه خدا اگه...  نکنی روفراموش موضوع این خواد می دلم.  چیزمهمتري ازهمه من توبراي!  ذارم می برات

  . میده بازم پس داده،

  . بخوري بیارم سوپ بذاربرات نخواب "لطفا:  گفت کرد نوازشم که کمی فرورفتم توآغوشش

  !؟ پخته برام کی سوپ -

  ! پختم خودم:  پارسا

  ؟ نیست اینجا چرا کسی! ؟ جدي -

 گذشت سخت خیلی همه به. باشه مطلق سکوت باید اطرافت چون برن گفتم بهشون ، بودن همه غروب تا:  پارسا

  .شدن بیهوش شده راحت خیالشون که االن دیگه وفکرکنم

  ؟ نکردي اصالح چرا خودت -

  ! شدي نازنازي خیلی ریشم ته با هرچند:  گفتم تودلم

  !؟ نکردم اصالح چرا تومیگی نذاشتم هم روي چشم روزه شبانه سه میگم خانمی:  پارسا

 ترس درمقابل ولی دادم موازدست بچه درسته...  شد خارج وازاتاق زد بهم خوشگل چشمک یه.  کردم نگاش لبخند با

  . شکرت خدایا.بود خیرگذشته به گوشم وخطرازبیخ بودم م توآشیونه حاال.  بود هیچ سرگذاشتم پشت که اي ودلهره

  ! داشت اي قیافه چه.  شد اتاق وارد سوپ ظرف یه با پارسا

 ولی کرد می بدجوردرد چیز همه بی اون وسیلی سروزیردلم ضربۀ جاي... کرد جابجا متکاروپشتم ، نشستم کرد کمک

 روپس همه بود مونده کم خوردن محض به.  دهنم جلوي گرفت پرکرد و قاشق پارسا.  نیارم خودم روي به کردم سعی

 یه "اصال.آبلیمو نه داشت نمک نه. کردم خودموکنترل بدبختی با!  بودم نخورده مزگی بد اون به سوپ توعمرم!  بدم

  ! ندارم میل سیرشدم مرسی:  گقتم میوردم باال داشتم "واقعا دیگه. شده درازوله سبزیهاي!  داشت غریبی عجیب طعم
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  ! نخوردي هیچی روزه سه ، نداري میل چی یعنی:  گفت اخم با

  . بخورم تونم نمی باورکن:  گفتم

  .بخورمش خودم حداقل.  گرسنمه خودمم ، نداره عیبی باشه:  گفت داد سرشوتکون

 گرد چشمهاي با دفعه یه.  بودم العملش ومنتظرعکس داشتم برنمی چشم ازش...  دهنش توي گذاشت قاشقوپرکرد

  .دررفت ازاتاق فشنگ ومثل دهنش جلوي دستشوگرفت ، من به زد زل شده

!!! ؟ چهارقاشقوخوردي سه اون چطوري ، بمیره برات پارسا:  گفت تخت لب نشست برگشت که خندیدم می داشتم

  ! دارم تهوع احساس هنوزم بود بد خیلی

  ! شی نمی آشپزخوبی کن قبول:  گفتم شدیدترشد م خنده

  !؟ کنی می چرااینطوري:  گفتم!  کرد می جمع ش شوهمه قیافه

  ! نمیره ازدهنم زهرماري اون مزة کنم می هرکاري نیست خودم دست:  پارسا

  ؟ بود مدلی اون چرا سبزیاش -

  . برداشتم یخچال ازتوي دونم می چه:  پارسا

  !!؟ نکرده خرد اونم تازه ؟ سوپ توي ریختی خوردن سبزي:  بازگفتم دهان با

 سینی یه...  شد ساعتی نیم برگرده تا ولی رفت حرف بدون پارسا.  اومد آیفون زنگ صداي...  بازشد گوش بنا تا نیشش

  . بود کباب وجوجه قیمه وخورشت سوپ ظرف یه توش.  تخت روي گذاشت بود دستش روي بزرگ

  !؟ اومده ازکجا اینا:  گفتم تعجب با

  ! سرخیابونیه همون ، بابا حاجی سنتی ازرستوران:  گفت خنده با

 احساس!  روخوردم آخرغذا تا پارسا پاي به پا. بودیم اومده انگارهردوازقحطی. روخوردیم غذا وشوخی خنده با خالصه

...  میومد دنیا به سالم تشنج همه اون با دونم می بعید ولی بود رفته ازبین م بچه درسته.  کردم می عجیبی آرامش

.  ش سینه روي گذاشتم سرمو خواسته ازخدا ، درازکشید کنارم اونوراومد پتوروزد ، عقب داد روهول غذاها سینی پارسا

 پیچید درگوشم ش زمزمه صداي کرد می نوازشم آروم پارسا. نکن دریغ اي بنده روازهیچ خوشبختی خدایا:  گفتم زیرلب

:  

  یارا نگاهی به

  بنشان را دل غم



 
 

 
 

 )مریم(roksana11 نیازم بھ تو(ادامھ رمان لحظھ ھای دلواپسی)

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۵٨ 

  بنما رویت گل

  بستان جان درعوض

  نهان عشق ازاین سوزم سحري همچوشمع

  درجهان نزنم دم,  جان جانِ اي ، دم یک تو بی

  تو روي ازشوق نشناسم سرزپا

  تو برابروي جز آرم سرفروکی

   من نورچشم

  تو کوي خاك

   من مه اي شب هر

  سخن تو با دارم

  نما جلوه یک ؛ یارم هجرانت شب ، آید می پایان به کی

  ما برلب جان ؛ آید کزغم ازآن پیش

  ببري دل غم سحري پیک همچو ؛ گرگذري من برشب

  . . .  وتبم درتاب,  ازهجررخت,  شبم ماه اي,  بتاب برشامم

  ) ساالرعقیلی...  سحري شمع( 
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