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 خالصه :

 

 .ش از کشور فراری شدداستان درمورد دختری به اسم پارمیداست که چند سال پی

 ...و حاال وقتشه برگرده تا

 ...برگرده تا خیلی چیزها رو عوض کنه

 !اش دربیارههای خانوادهبرگرده و سر از راز

 ...رازی که
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 :مقدمه

 !من پارمیدام

 !از جنس احساساتی ناب و خالص

 .قانون بازی رو بلد نبودم و باختم

 ...اون احساسات من رو نادیده گرفت؛ ولی

 !تر از قبل برگشتموار از زیر آوار این احساسات، قویمن ققنوس

اش بود و درگیر احساسات کودکانه، خبری دست و پایی که تو دنیای صورتی دخترانهدیگه از اون دختر بی

 .نیست

ی ان و من برگشتم تا تو صحنهان! واقعیمن این بار برگشتم تا ورق برگرده، این دفعه احساساتم قوی

 !، بازیگر نقش اول بشمعشق

 ...آره من همینم

 !تونم با عشق، بازی کنمهمه خوب بشنون و از من بترسن! من می

 !تونم تظاهر کنم به نخواستن عشقممی

 .تظاهر به خیلی چیزها تا مثل طاووس با غرورم بدرخشم

 ولی غرور ارزش داره با عشق بازی کنم؟

 ...امتو دوراهی

 .دوراهی تردید و عشق

 !کنم تا تو کدوم صحنه بدرخشم و نقش مکملم رو کی بازی کنهتونم و انتخاب مین میو م

 !آره همینه، من بازیگر عشقم

*** 

بعد از شیش سال تنهایی و مبارزه با عشق و غرور و از دست دادن حامی تو غربت، باالخره وقتش بود 

ارم که اون نامرد باعث شد ولش کنم. برگردم. امروز قرار بود بعد از شیش سال دوباره پا تو خاکی بذ
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 گشتم ایران!قدم تو شهری بذارم که برای اولین بار خیلی از احساسات رو تجربه کردم؛ آره امروز برمی

 !گشتم تا چیزی که چندسال پیش ول کردم رو صاحب بشم و برای احساسم بجنگمبرمی

شدم. هر چند وقت یک بار هم لگدی میکردم و آماده شد زمزمه میبا آهنگی که از تلوزیون پخش می

فرستادم. فردا همین ی اتاق شلوغم میها رو به طرف دیگهاومد و اونهایی که زیر پام میزدم به لباسمی

کردم. در اصل امروز آخرین روزم تو انگلیس بود ام پرواز میموقع من تو هواپیما به طرف گذشته و آینده

با تک زنگ شادی  .گشتمام فردا بر میس خوندن و ندیدن خانوادهبعد از شیش سال شبانه روزی در

 .تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم پایین

تر های من اینجا اون بود و حاال برام عزیزشادی تو لکسوز سفیدش نشسته و منتظرم بود. از اندک دوست

گشتم طرفش که دیدم از خواهرم بود. تا نشستم تو ماشین سالم دادم، وقتی حتی نگاهم نکرد بر

 !ی باریدنههاش آمادهچشم

 کرد. آرومبالفاصله پر از حس ناراحتی شدم، شادی برای من خیلی عزیز بود و ناراحتیش ناراحتم می

 :گفتم

 شادی چته دخی؟ -

 پارمیدا؟ -

 :ای رنگش و با مالیمت گفتمهای اشکی قهوهزل زدم تو چشم

 جانم آبجی؟ -

 :لحنش رو مظلوم کرد و گفت

 .مونمشه، اینجا تنها میشه من هم بیام؟ دلم برات تنگ میمی -

ی تخس شده بود. شادی دختر سبزه و خوشگلی بود که هاش رو باد کرده بود و شبیه یه دختربچهلپ

های گوشتی و دماغ کوچیکش زیباترش کرده بود. ای و موهای فر سیاه داشت و لبهای درشت قهوهچشم

و ی تخس و شیطونش ترفت. چهرهشد دلم ضعف میکرد یا مظلوم میقیافه بغض می همیشه وقتی با این

رو  اشبرد، کم مونده بود وا بدم. با تعجب نگاهش کردم؛ اون حتی پایان نامهمظلومیت دل هرکسی رو می

سور نتر بود! با کمی ساتر ولی خنگهم تحویل نداده بود! تعریف از خود نباشه شادی دو سال از من بزرگ

 :فکرم رو بیان کردم
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 .ات رو ندادی! کجا دنبال من بیای؟ تازه شارلوت هم پیشت هستشادی تو که هنوز پایان نامه -

 .شه تحویل داد، من هم میامخوام، پایان نامه رو با ایمیل هم مینمی -

 .لجباز! تنها صفت مناسب برای شادی همینه

 .خواد بیادنکرده ها، باز هم میدونه هنوز هیچی آماده ی خل خودش میدختره

ای عسلیم کردم و کمی ریملی که خورده بود زیر های براق و گربهی ماشین نگاهی به چشمکالفه تو آینه

 :ابروم رو پاک کردم و سرسری گفتم

راهنمایی واسه لندن  ) کنیم، االن بدو برون وست فیلد استراتفورد سیتیحاال در موردش فکر می -

 ۵۵۱۱این مرکز در کنار پارک المپیک لندن و ایستگاه راه آهن استراتفورد قراردارد و با مساحت ها: ندیده

 .هزار متر مربع ، سومین مرکز خرید بزرگ بریتانیای کبیر است.( که کلی کار داریم

من عاشق این مرکز خرید بودم یه جای بزرگ و فوق العاده واسه کسایی که دنبال مفید خرج کردن 

 .ننپوالشو

 خوای بخری؟باشه. حاال چی می -

 .هامون هم نفری یه سوغاتیکم لباس برای خودم و برای فامیل -

ون هم ره مسافرت که البته اتونستم بفهمم وقتی یه دختر تنها شیش سال میبسه دیگه نه؟ درست نمی

 !برای درسشه، باید برای فامیلی که ازشون فرار کرده با چه سوغاتی برگرده؟

 تون؟د نفرن فامیلچن -

هام. تو ذهنم شروع کردم به شمردن. دایی مهدی، زنش و پسرش. خاله مبینا، شوهر و دوتا دختر خاله

عمو شهریار، زنش و دختر و پسرش. عمو شهاب و دوتا پسرش؛ عمه شهره با دو تا دخترش و شوهرش 

 (من پنج نفره بود ی خودم هم که باخانواده !و در آخر خاله مونا، شوهرش و دو تا پسرش

شد و ام اون پرهام عوضی رو خط بزنم؛ ولی صد حیف و افسوس که نمیشد از لیست خانوادهکاش می

گشت تا من بتونم جلوی ترک خوردن احساسات خامم رو بگیرم! آهم رو خفه کردم زمان هیچ وقت برنمی

 :و سعی کردم عادی بگم

 .رند بگم حدودا سی نفر -

 :دیم که شادی بدون توجه به جمیعت جلوی مرکز خرید با صدای بلند و فارسی داد زدتازه پیاده شده بو
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 کنی؟ خبر مرگت از کجا این همه بخریم؟چی؟ شوخی می -

 !یا خدا آبروم رو برد

پریدم دستم رو گرفتم جلوی دهنش تا بیشتر از این موفق نشده آبرومون رو نابود بکنه و با یه چشم غره 

 :گفتم

 !شم با صدای پایین و انگلیسی صحبت کنیشون جفت بخرم؛ در ضمن ممنون میره برای همهاحمق قرا -

 .آهان! حله بریم -

قدر از این مغازه رفتم تو اون یکی سر گیجه گرفتم؛ ولی خب ارزشش رو داره، بعد از وای خدا مردم. اون

از هفت ساعت خرید گشنه و شد. ساعت شده بود پنج عصر و ما بعد برگشتنم دلم واسه اینجا تنگ می

 !تشنه خودمون رو پرت کردیم تو یکی از هفتاد تا رستوران این مرکز خرید

 .شادی: آخیش، جونم در اومد ها، از صبح شدم حمال شخصی تو

بدون توجه به غرغرهاش منو رو نگاه کردم، من یه شاورما سفارش دادم و شادی همبرگر. قبل از اینکه 

دفتر هواپیمایی تماس گرفتم تا ببینم برای فردا دوتا بلیط ایران تو یه پرواز گیر  غذاهامون رو بیارن با

 !میارم یا نه؟

خودم بلیط داشتم؛ ولی تو پرواز من دیگه جایی برای شادی نبود. اینجا هم که پرواز مستقیم به ایران تازه 

کشید و ین شهر باید کلی سختی میها طوالنی بود و در نتیجه وکیلم تو ای پروازبرقرار شده بود و فاصله

ا بازی و کمی آشناینجا همه چیز با پارتی کرد؛ بین خودمون بمونههایی که داشت استفاده میاز پارتی

شه! البته به خاطر دوری طوالنی مدتم از ایران، خبر ندارم وضع اونجا داشتن و یا معروف بودن درست می

نه های محسوسش باشه! خوشبختابازیخیلی بهتر از اینجا و پارتیهای پریا باید چطوره؛ ولی طبق تعریف

 .یکی بلیطش رو لغو کرده بود و تو همون پروازِ من جا پیدا شد

 یهو شادی گفت: پارمیدا؟

 هان؟ -

 !میگما این همه خریدی که کردیم و کال پشت ماشین پر شده رو چطور قراره ببری؟ -

ی به ا؛ ولی خیلی خیلی خونسرد با کمی چاشنی حرص، گاز گندهاز داخل رسما با این حرفش منهدم شدم

 :نون شاورمام زدم و گفتم
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 .ی خاصی ندارم، تند تند بخور بریم چند تا چمدون هم بخریمهنوز ایده -

خیال ره و تا کارتت رو خالی نکنی بیبینی همه چی یادت میها رو میالهی ذلیل بشی که تا مغازه -

 .شینمی

لکس لبخندی زدم و چیزی نگفتم. حق با شادی بود، از بچگی شخصیت خیلی ولخرج و عشق دوباره ری

 :خریدی داشتم که بعد از اومدنم به لندن و افسردگی مخربم بیشتر خودش رو نشون داد. متفکر گفتم

 شادی؟ -

 :با دهن پر یه چیزی مثل هان بلغور کرد که گفتم

  رفتن دبی؟گفتی مامان و بابات واسه کار مگه نمی -

 :ی من نفسی گرفت و گفتلقمه پرید تو گلوش و به سرفه افتاد. بعد از خوردن نوشابه

 .خوام برمباید زنگ بزنم و بگم می -

شد اگه شادی رو با کردم که فکری مثل برق از ذهنم گذشت؛ چه خوب میطور متفکر نگاهش میهمین

 .اشهبردم تا موقع روبرو شدن با پرهام پیشم بخودم می

 .ولش کن نگو -

ی ترور رئیس جمهور رو فاش کردم! با لحن خاصی همچین با تعجب نگاهم کرد که شک کردم نکنه نقشه

 :گفت

 یعنی چی آخه؟ -

 .ی ما. ما اتاق اضافی هم داریمبیا خونه -

 !دار کرد و لبش رو گاز گرفت که فهمیدم خانم هــ ـو*س مسخره بازی به سرش زدهاش رو خندهقیافه

ی شه، اصال چرا من بیام اتاق خالی؟ خونهخانمانم؟ تازه مامانم بفهمه ازم ناراحت میزشته بابا، مگه بی -

 شما؟

گفت. های اولش، راست میجواب گذاشتم؛ چون ارزش نداشت و در مورد حرفهای آخرش رو بیسئوال

کته رو شاخش بود؛ ولی من فهمید شادی تلپ شده سر ما سمامانش زن اصیل و حساسی بود که اگه می

 :خیالش بشم، پس طوری که ترغیب بشه گفتمهم قصد نداشتم بی

خب بعدا بهشون بگو اومدی و دیدی نیستن، تو هم نخواستی مسافرتشون رو خراب کنی و چیزی  -
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 .نگفتی

 چه دروغگویی شدم من؛ حال کردید چی ساختم؟

 :سوزه اضافه کردمبرای تاکید بیشتر، دوباره با لحن مظلومی که دلش ب

 .آجی بیا دیگه، من واسه روبرو شدن با اون، به حضورت نیاز دارم -

 .باشه بابا -

 .شیمطمئنم حسابی با پریا جور می -

 خواهرت؟ -

آخ آخ، گفت خواهر، یادم افتاد سه روزه صدای جیغ جیغوش رو نشنیدم. الهی آجیش فداش شه که قد یه 

 ل طبل تو خالیه. وای باز هم زیاد فکر کردم نه؟نخود مغز داره و صداش دقیقا مثا

 .آره قل پیمان -

 .دونستم خواهر و برادرت دوقلوانچه جالب، نمی -

 .ی ما چهارتا دوقلو هستتو خانواده -

 .جدی؟ خیلی باحاله که -

هاتون رو از هم تشخیص پرسم، اگه بعد از بیست و دو سال نتونید خالهکجاش باحاله؟ من از شما می

تون یه قل ناهمسان و مهربون داشته باشه که هر بار آرزو کنید کاش عاشق اون بدید، باحاله؟ اگه عشق

شده بودید، باحاله؟ اینکه خواهر و برادر دوقلوت با هم زیادی صمیمی باشن و علیه تو دست به یکی کنن، 

 :ها فقط گفتمی اینباحاله؟ مسلما نه! ولی به جای همه

 .های همسانن؛ ولی به جز اونا دوقلوی همسان نداریمهام هم دوقلوالهآره تازه خود خ -

 .چه بد -

کجاش بده؟ شما تصور کنید نصف فامیلتون دوتا دوتا کپی هم باشن، اون موقع از ترس ضایع شدن هیچ 

تونی هیچ کدوم رو صدا کنی. البته در این مورد چیزی به شادی نگفتم. حوصله ندارم سه ساعت وقت نمی

ی خیلی خیلی زیادی به ز مزایای قل همسان داشتن بهم بگه! شادی به خاطر تک فرزند بودن عالقها

ی ی ساکت و خانوادههای شلوغ داره که هیچ وقت درکش نکردم؛ چون من یه خونهها و خانوادهبچه

 !دادمام ازش حذف شده باشه رو به هر چیزی ترجیح میخلوتی که پسرخاله
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 .هام و پریا و پیمانهام دو قلوان با خود خالهپسر خاله هام وپسر عمو -

 اون هم قل داره؟ -

 :باز بحث کشید به جایی که ازش نفرت داشتم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای آرومی گفتم

 .آره پرهام هم یه داداش داره به اسم پوریا -

 .رهقراره به مناسبت برگشتم بگیغذامون که تموم شد رفتیم تا من یه لباس بخرم واسه جشنی که مامان 

ی های رنگی و درشت داشت که جلوهی یاسی رنگ بود، باالش سنگلباسی که چشمم رو گرفت یه دکلته

اش خورد، دامن طبقه طبقهخاصی به لباس داده بود، کمرش تنگ بود و یه کمربند چرم بنفش کلفت می

 .دار بود و جلوش از زانو تا پایین باز بودپف

داد و رنگ موها و ام رو خیلی رو فرم نشون میرو که پوشیدم عاشقش شدم، اندام کار شدهلباس 

 .کردهام زیباتر جلوه میچشم

ی من و شروع کردیم به جمع سه دست لباس دیگه هم برداشتم و بعد از خریدهای شادی، برگشتیم خونه

شی آدیداس خریده بودم و برای ها دوتا ساک شد. برای پسرها ساعت و ست ورزکردن وسایل. سوغات

ها کت و شلوار سنگ دوزی شده و برای مردها دخترها ادکلن و یه پیراهن کوتاه عروسکی، برای خانم

تر از این خرج ی من اگه کمتراش و ست کراوات و پاپیون زربافت. پولش زیاد شد؛ ولی تو خانوادهریش

 !کردنکردم افت داشت و حرف درست میمی

ون هم وسایل خودم شد یه دونه هم برای شادی و در آخر، ساعت یک شب هر کدوم یه طرف دو تا چمد

 .ولو شدیم و خوابیدیم

 :صبح، جای قشنگ خوابم بودم که با صدای وحشتناکی از جا پریدم

 پارمیدا؟ -

 با سر از رو تخت رفتم پایین، چند لحظه فقط به انگشت شست پام زل زدم تا مغزم کار کرد و با حرص

 :داد زدم

 کشی؟زهرمار. ای الل بمیری. چه مرگته باالی سرم آژیر می -

ره گیاش میده و داره خندهی خبیثش رو، از نظر خودش مظلوم کرد که البته وقتی دید نتیجه نمیچهره

 :نیشش رو باز کرد و گفت
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 .گفتم هیجان ایجاد کنم، تازه قراره شارلوت هم بیاد واسه خداحافظی -

 !گه خواستم هیجان ایجاد کنمام داده میی روانی سکتهو هیجانت، دختره تو روح تو

 !من یه هیجانی به تو نشون بدم -

با حرص پا شدم و افتادم دنبال شادی. یه چشمم هنوزم بسته بود و گیج خواب بودم؛ ولی با همون وضع 

 .شادی رو گیر انداختم، چندتایی کوبوندم تو سرش و رفتم سرویس

 :اومد، با خنده گفتمون اومدم، صدای شارلوت هم میوقتی بیر

 ست؟فقط حرف زدید یا صبحونه هم آماده -

 .شارلوت: شیکمو

 :های خاکستری روشن و خمارش و با لجبازی گفتمزل زدم تو چشم

 .دوست دارم -

 :پشت بندش ایشی گفتم و پشت چشمی نازک کردم که شادی با غرغر گفت

 .ایرکن پرهام حق داشته بگه بچهخیلی لوسی پارمیدا، باو -

با حرفش اخمام رفت تو هم و تمام ذوقم خوابید. یعنی حق داشت؟ نه نداشت! حق نداشت در مقابل ابراز 

 .ای! هرچی هم که بودم اون حق نداشتعشق من با پوزخند بگه بچه

بغلم کرد، تند تند شادی که خودش خیلی زود فهمید چی از دهنش پریده زود از آشپزخونه اومد بیرون و 

 :عذرخواهی کرد و گفت

 .ببخشید پارمی، به خدا یه لحظه نفهمیدم چی گفتم -

دونستم شادی از حرفش قصدی نداشته؛ ولی ناراحتیم دست کرد. میمون میشارلوت هم با ناراحتی نگاه

 :خودم نبود

 .م رو ببینهادیگه مهم نیست...حق داری، من زیادی بچه بودم و حاال وقتشه روی دیگه -

 .پارمیدا سعی نکن تلخ بشی -

 .اون باید ببینه از من چی ساخته -

های کوچیک و خورد؛ صورت سفیدش سرخ شده بود، لبنگاهم چرخید رو شارلوتی که داشت حرص می

کرد. وضع شادی هم دست کمی از اون گوشتیش رو جمع کرده بود و داشت با موهای خرماییش بازی می
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ام بگیره؛ ولی جلوی خودم رو گرفتم. شارلوت با ی هردو آویزون بود. کم مونده بود خندهنداشت و قیافه

 :لحنی مثال عصبانی صداش رو کلفت کرد و گفت

 .دلت بگو ببینمی سنگبینه گلم و ما هم پشتت! حاال یکم از این پسرخالهمی -

زد بکنم، خودم رو انداختم رو بدون اینکه سعی کنم غلطی که تو به کار بردن فعل داشت رو بهش گوش

 :مبل تک نفره که شارلوت و شادی هم نشستن رو مبل روبروی و من شروع کردم

های پسرن؛ البته جز داداش من و حسابی لوس بار ی مامان تنها نوهخب پرهام و پوریا از طرف خانواده -

 .اومدن

 :طاقت پرسیدره وسط! بیهمین اول کاری شادی خانم نذاشت یه کالمِ من منعقد بشه بعد بپ

 برادرن؟ -

 .های خاله موناآره، دوقلو -

 :هاشون جواب بدماین بار شادی اظهار وجود کرد و مجال نداد خودم به سئوال

 .ی مامانتهپس دوقلو به دنیا آوردن از طرف خانواده -

 های ایتالیاییه؛ البتهلهای خاکستری و پوست برنزه داره و مثل مدام کشیده و چشمآره. پرهام به خاله -

 .ها! ولی پوریا برعکس اون، سفیده و چشم و ابرو مشکی و تقریبا الغرشغل شریفش هم مدلینگه

 .شارلوت: چه جالب

های ای رفتم که به حالت نمایشی دستشون رو کشیدن رو دهنشون و مثال زیپبه جفتشون چشم غره

 :ر نیست حرفم قطع بشه ادامه دادمهاشون رو بستن! و من هم وقتی مطمئن شدم قرادهن

 .آره، پرهام مغرور و سرده؛ ولی پوریا خیلی مهربون و گرمه -

 !تر از پرهامه! واهللزنم! البته فنجون قهوه سودمندچی گفتم! انگار دارم در مورد دو فنجون قهوه حرف می

 :ها خندید و گفتشادی به نوع توضیحم در مورد اون

 را از پرهام گَنده دماغ خوشت اومد حاال؟چقدر فرق دارن! تو چ -

سوالش دقیقا چیزی بود که بارها از خودم پرسیده بودم و حاال باز ذهنم رو درگیر کرد و نشد به پریدن 

ای شادی وسط حرفم خرده بگیرم و به جاش ترجیح دادم جوابش رو بدم تا شاید خودم هم چیز تازه

 :بفهمم
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رها بود. بزرگتر هم که شد با قیافه و هیکلش و حتی اخالقش دخترها پرهام از بچگی محبوب تمام دخت -

ی دخترهای فامیل دنبال اون و کوروش بودن؛ ولی من حتی نفهمیدم کی عاشق کرد. همهرو جذب می

شدم! فقط یه روز به خودم اومدم و دیدم در حدی عاشقشم که اگه هرچند وقت یه بار نبینمش و 

 .شه و حاضرم واسه یه توجهش هر کاری بکنمیدوروبرش نپلکم روزم شب نم

به اینجا که رسیدم ساکت شدم، از یادآوری خاطراتم دپرس شدم و رفتم تو فکر که شادی با دیدن این 

 :حالت من و واسه عوض کردن حالم با شیطنت گفت

 .کنمین شروع متا جایی که فهمیدم فامیلتون پرِ پسره، من میام شوهر پیدا کنم و از همین داداشت پیما -

از دست این دختر! همیشه بلده چطوری با لودگی و ادا درآوردن همه رو مجبور به خنده کنه. اصال یادم 

 :نمیاد تا حاال شادی رو ناراحت دیده باشم. خندیدم و گفتم

 .پیمان هفت ساله عاشق رویا شده -

 :دارش کرده بود گفتشادی با بهت و ناراحتی ساختگی که خیلی خنده

 رویا کیه؟ -

 .دوست دختر پیمان که بعد از برگشت من قراره بریم خواستگاریش -

 جز جیگر بگیره، چطور هفت سال داداشت رو رام کرده؟ -

ها هم تو این ها بگم؛ ولی اوندخترش به اوندرست نبود که من از روابط خصوصی بین داداشم و دوست

یح کوچیک در این مورد بدم، پس با کمی فکر تونستم یه توضشیش سال سنگ صبور من بودن و می

 :کردن گفتم

تر وقتی رویا پونزده سالش بود و پیمان هفده، با هم دوست شدن. دوستی پاک و صادقشون هر روز قوی -

 .ی رویا رضایت دادن بریم دخترشون رو بگیریمشد و کم کم بهم قول ازدواج دادن تا امسال که خانواده

 :رد و گفتشادی پشت چشمی نازک ک

 .خب بریم سراغ این کوروشی که گفتی. از اون بگو -

 :هرسه بلند خندیدیم و من گفتم

ترشی، ما هفت تا بینی باالخره . نترس نمیشون رو میخودت رو کنترل کن دختر، تا دوروز دیگه همه -

 .دونم باید مجرد باشنپسر جیگر و خوشگل و مجرد داریم؛ البته تا جایی که من می
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 :دی با آه عمیقی گفتشا

 .شون ده تا بچه تو بغلشونهبینی همهریم میبا شانس من، االن می -

 :شارلوت با خنده گفت

 .هاشون دیدن دارههای تو و زنی شادی با دیدن فامیلمن هم میام ایران. اگه این طوری باشه، قیافه -

 .کلی خندیدیم و البته شارلوت یه مشت هم از شادی خورد

 .شهقول بدی حتما یه روز بیای، دلمون برات تنگ می باید -

 .شارلوت: معلومه من شما رو ول نکرد

. بعد با هم رفتیم "کنمنمی"ی فارسیش خندیدیم و شادی بهش یاد داد فعل جمله رو درست بگه به لهجه

 .سر صبحونه و من تازه دیدم ساعت چهار صبحه و چنان اخمی تحویل شادی دادم که گرخید

از صبحانه شارلوت میز رو جمع کرد و ما حاضر شدیم و با هم رفتیم فرودگاه. ساعت شیش پروازمون  بعد

 .بود و االن ساعت پنج و ربع بود

ها نشسته بودیم ها رو دادیم رفت قسمت بارها و خودمون هم یه قهوه خریدیم. منتظرروی صندلیچمدون

 :که شادی گفت

 دنبال انتقامی؟ پارمیدا تو هنوز عاشق پرهامی یا -

 :صادقانه گفتم

 .دونمنمی -

 :شارلوت

 شه؟مگه می -

گ شد رنمیرم، وقتی اومدم اینجا واقعا داغون بودم؛ ولی کم کم همه چیز کمگفتم اگه نباشه میاوایل می -

کردم فراموشش کردم؛ ولی تا قرار شد برگردم ایران، دوباره ذهنم رفت و به فکر انتقام افتادم. حس می

 .تاب شدیش اون و دلم باز بیپ

 .شارلوت: به خودت تلقین نکرد.کم نفوذ بد بزنید

 :ام گرفت و گفتمدوباره خنده

 .عشقم درستش نفوسه و باید بگی تلقین نکن -
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سه تایی خندیدیم که با اعالم شماره و اسم پرواز ما، هر دو رفتیم تو بغل شارلوت و بعد از کلی اشک و 

 .هانی رفتیم طرف راهروی بازرسی بدنی و تحویل پاسپورتگریه و خداحافظی طوال

رسیدیم و من هم همون ساعت رو به پریا اس ام اس و بعد گوشیم رو حدود دوازده و نیم ظهر باید می

 .خاموش کردم

های پوشیده و مناسب رفتن به ایران ی مسافرها لباستا نشستیم شروع کردم به آنالیز اطراف، همه

 یمهماندارها هم محجبه بودن. با غرغری کوتاه از تاریکی محیط شکایت کردم، کرکره پوشیده بودن،

 : پنجره رو باز کردم و زل زدم به بیرون که شادی گفت

 خبر دادی؟ -

 .آره -

 کیا میان؟ -

ا جشه و فامیل رو اونقراره فقط خود بابا اینا بیان. فردا عصر هم یه مهمونی بزرگ تو ویالمون گرفته می -

 .بینیمی

 .چه باحال -

 .کننریزی میآره بابا، یه ماهه مامان و پریا دارن واسه جشن برگشتن من برنامه -

 .اوهو. فک کنم واسه عروسیت مامانت یه سال رو تاالر وقت بذاره -

 :های مامان بلند خندیدم و گفتمبا یادآوری غرغرها و وسواس

م گفت باز هال دست دوتا دیزاینر داده، پریا پای تلفن میاصال بعید نیست! همین ویالمون رو تا حا -

 .ناراضیه

ال ی من این مدلیه؛ یعنی کفکرنکنید خیلی عجیبه ها؛ نه! واقعا مامانِ من یا بهتر بگم، سیستم خانواده

ز اکنیم که پول در بیاریم ما پول درمیاریم که زندگی کنیم و هیچ ابایی هم ی ما اینه. ما زندگی نمیفلسفه

 .هامون نداریم و همین هم باعث شده تو خرید و این جور مسائل وسواس بیشتری نشون بدیمخرج پول

 .پس خانوادگی ولخرجید -

 .آره بابا ارثیه -

 چند نفر رو دعوت کردن؟ -
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 .شنحدود شصت تایی می -

 .با توصیفات تو انتظار داشتم بیشتر باشه -

 .قراره فقط فامیل باشن -

 :غرغر کردشادی زیر لب 

 .گه قراره فقط فامیل باشهفامیل نیستن که! قدر یه ارتش آدم دارن، تازه خونسرد می -

 :فامیل رو با لحن کشداری مثل لحن من گفت که از حالت گفتنش بلند خندیدم و گفتم

 .هامون کمهها همه همدیگه رو بشناسن؛ واسه همین تعداد غریبه تو جشنآخه دوست داریم تو مهمونی -

 :شادی با بهت گفت

 شناسن؟یعنی تمام فک و فامیل هم رو می -

هرماه یه خانواده یه مراسم  .مون هستیمگیره و همیشه همهمون زیاد دورهمی میدونی... خانوادهآره، می -

کنه، این های خودشون هم دعوت میها و فامیلی دوستها رو به عالوهی ایناندازه و همهبزرگ راه می

 .شنها رو گفتم که حدودا شصت نفر میی ثابت جمعهمه با هم آشنا هستن. من پایهطوری 

 چند وقته این رسم رو دارید؟ -

 .شنی بابابزرگ جمع میها خونهها و نوهی بچهاز وقتی یادمه همین بوده، هر پنجشنبه هم همه -

 .هاییدواو دختر، مثل تو فیلم -

 :غمگین خندیدم و گفتم

 .شدمی پرهام نمیقدر وابستههای زود به زود نبود اوندور هم جمع شدناگه این  -

شادی با زیرکی و البته کمی هم ضایع بحث رو عوض کرد، من هم به روی خودم نیاوردم که فهمیدم و 

 .خسته از بحث قبلی، به حرفش توجه کردم

 جوریه که فامیل طرف مامانت و بابات با همن؟چطور شد؟ چه -

 .خواست زیاد در این مورد حرف بزنم؛ ولی خب شادی بهترین رازدارم بود و حقش بود که بدونهدلم نمی

 .پیچیده است -

 .بگو -
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کنه خب بابا. بابابزرگم فقط یه برادر داشته. اون هم سه تا دختر و یه پسر کوچیک داشته که تصادف می -

ی شن به جمع خانوادهها اضافه میبچه ره خارج و اینذاره و میو میمیره. بعد از مرگش زنش هم می

های برادر ها بچهدونن که اونهای اون؛ ولی خب همه میشن بچهعموشون یعنی بابابزرگ من و می

بره. اوایل بابابزرگم مخالف بود، بابابزرگم هستن. یکی از اون دخترها مامان من بوده که دل بابام رو می

ی وقتی دید این دوتا گوششون بدهکار نیست موافقت کرد ازدواج کنن گفته با هم خواهر و برادرید؛ ولمی

 !ی پدری و مادری من تقریبا یکیهو این طوریه که خانواده

 :شادی با دهن باز زل زده بود به من و کمی بعد جیغ زد

 خیلی باحاله. پس مامانی کیه تو بود؟ -

 .ثل پدر و مادر بودنمامانی خاله ی مامانمه. اون و شوهرش برای مامانمینا م -

 :بلند و با هیجان گفت

 !واو -

چند نفری چپ چپ نگاهمون کردن و یکی از مهماندارها اومد و ازمون خواست سکوت رو رعایت کنیم. 

 :آروم خندیدم و گفتم .شادی از خجالت سرخ شد که البته خیلی خوردنی و بانمک شد

 .خواد سرخ شیحاال نمی -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .خوابم، رسیدیم بیدارم کنمن یه ذره می -

 .باشه -

و  ای کشیدمهام رو باز و بیرون رو نگاه کردم، تو فرودگاه ایران بودیم. خمیازههای هواپیما چشمبا تکون

 :شادی رو بیدار کردم

 .خواهری پاشو رسیدیم -

 .بیدارم -

 .هات رو باز کنپس چشم -

 .خوامنمی -

 !اَه شادی پاشو دیگه -
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 :با نشستن هواپیما تکون شدیدی خوردیم که شادی پرید هوا و صاف نشست سرجاش

 .ام آب شدچشونه اینا؟ با مالیمت فرود بیان دیگه، زَهره -

دونم چطور این همه سال هام رو لوچ کردم؛ این دختر زیادی تنبل و خواب آلو بود. نمیلپم رو باد و چشم

 !داشت؟های صبح رو برمیواحد

 :گرفت گفتمن کجی و لحن لوسی که از اعصاب خرابم سرچشمه میبا ده

 !ی خوابت رو بکنن. پاشو دیگه خرس گنده. همه پیاده شدن جز مای دیگه میگم مالحظهدفعه -

 .ها رو آوردنبندی؟ تازه پلهچرا خالی می -

 . کم حرف بزن و پاشو -

 .ی لوسپاشدم شیش ماهه -

 .شتر دوستت دارمشادی تو الل بشی من خیلی بی -

 .کنی االن تحملم کنغلط کردی، اون موقع همه دوستم دارن، هنر می -

 :ام رو خوردم و دستشو کشیدم طرف خروجی که باز جیغش در اومدخنده

 کشی؟هووی من رو مثل کش تنبون کجا می -

 :با حرص داد زدم

 .شادی دو دقیقه الل شو -

مون کردن. شادی تا دیوونه طرفن چپ چپ و با تاسف نگاهمردمی که اطرافمون بودن انگار که با دو

 :خیالی طی کرد و گفتبی

 .من رو نخورا صاحب دارم -

 خدا! آخه کم خلق کن؛ ولی با کیفیت خلق کن دیگه. چیه این جنس بنجول که انداختی بغل من؟

 :ی آخر افکارم رو بلند گفته بودم که شادی غریدظاهرا تیکه

 بَدَم؟ حاال دیگه من جنس -

 .بَد نه گلم، بنجولی -

 .کشمتپارمیدا می -

 بینی؟ام رو میکنی! دور و برت رو نگاه کن ببین خانوادهغلط می -
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 عقل کل من از کجا بشناسمشون؟ -

 .گی. پس ساکت شو خودم نگاه کنمراست می -

 !شه؟هات باز میحاال دیگه من ساکت شم تو چشم -

 :که خیلی زود با دیدن پیمان دلم غنج رفت و زود گفتم ام باالخره خفه شدبا چشم غره

 .اوناهاشن -

 کدوم هاشن؟ -

اوناها دیگه، اون دخترِ که مانتوی قرمز پوشیده با اون پسر بلوز آبیه پیمان و پریا هستن. مامان و بابام  -

 .هم پشتن

 !هاهان دیدم. خواهر و برادرت چه خوشتیپن. مامانت خیلی جوونه -

 .ها رو تو سیزده سالگی به دنیا آورده و من رو دوسال بعدشان پیمان اینآره مام -

 !شوخی کردی دیگه االن مگه نه؟ -

های مخالفت بابابزرگم همین بود؛ سن کم بابا و مامانم! ولی خب اون زمان که نه بابا اصال یکی از دلیل -

 .این طوری نبود

 !عجب -

 .بریم پیششونخیالِ اون. پیمان من رو دید، بیا بی -

تر شدیم، پریا انگار که کش دررفته است، با آخرین سرعت خودش رو پرت کرد روم و کمی که نزدیک

 :شروع کرد به آبیاری کردن من. صدای جیغ جیغوش به گوشم رسید

پارمیدا؟ وای آبجی دلم برات یه ذره شده بود قربونت برم. چقدر عوض شدی بالشی! ) قبل از رفتن من  -

 (گفتولو تپل بودم و پریا واسه حرص دادن من به من بالش مییه کوچ

 یهو فاصله گرفت و با تعجب گفت: پارمیدا الل شدی؟

 ذاری حرف بزنم؟مگه می -

 : پیمان که حاال کنارمون بود من رو کشید تو بغلش

چطوری نفس داداش؟ چه عجب برگشتی دختر؟ این پریا رو هم حسابش نکن، بچه از ذوقش صبح  -

 .انتوی نارنجی رو با شلوار سبز ست کرده بودم
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 .همه خندیدیم و جیغ پریا بلند شد

 :بعد از بغل کردن مامان و بابا، بابا با اشاره به شادی که معذب وایستاده بود گفت

 کنی؟دخترم دوستت رو معرفی نمی -

 .وای کال یادم رفت. این دوستم شادیه -

 .ش بود با همه آشنا شدشادی با ادب و آرامشی که متضاد شخصیت

ها با من اومد و وقتی اون پنج تا چمدون بزرگ رو دید چپ چپی نثار پیمان برای تحویل گرفتن چمدون

 :من کرد و گفت

 باز تو دوتا دونه مغازه دیدی جیبت رو خالی کردی؟ -

 کردم تا از ایران خرید کنم؟جا رو ول میها! جنس اونزنیها میوا داداش حرف -

 .ای که تو خریدیتر از دوتا تیکه پارچهتره و هم مطمئنا پوشیدهجا؟ هم ارزونه مگه اینچش -

ها رو بردیم کنار ماشین. بابا با آرامش ام گرفت و دیگه چیزی نگفتم. با کمک چرخ دستی چمدونخنده

 :همیشگیش گفت

 .دمدوتاش رو تو ماشینم جا میخوای بیار خونه، من فقط ها رو هرجور میخب پارمیدا بابایی االن این -

غرغری کردم و در آخر پیمان دلش سوخت و یه تاکسی فقط واسه این دم و دستگاه من گرفت و رفتیم 

 .که سوار ماشین بشیم

بابا بنز خودش رو آورده بود و تقریبا راحت همه جا شدیم. من وسط پیمان و پریا و تقریبا تو بغل پیمان 

  !بودم

کردم جیک تو جیک شدن و تا خونه یه ریز حرف زدن و پچ تر از چیزی که فکر میزودشادی و پریا خیلی 

 .پچ کردن

درخشید نگاه کردم. یه های لوکس میتا رسیدیم، با شوق به عمارت سفیدی که مثل برف وسط خونه

شد. یه مهای طالیی جلوی خونه حیاط کامل دیدساختمون چهار طبقه با یه حیاط نسبتا معمولی که از نرده

توی حیاطش یه باغچه تزئینی و یه تاب و پشت ساختمون یه استخر  .مون شبیه ویال بودیه جورایی خونه

 !بود که به خاطر دیوار بلند پشتی از بیرون دید نداشت
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ی دیگه بعد از ازدواج ما، به اسممون زده بشه حتی کردیم و قرار بود سه طبقهی اول زندگی میما طبقه

ود و اش کشیده بهای بابا واسهی این خونه رو یکی از بهترین دوستای زندگی کنیم. نقشهیگهاگه جای د

روش کار کرده بودن. داخل هر چهارتا خونه داخل شبیه هم بود. خونه چهارصد متری بود، پنج خوابه و 

 .شدنی سنگی از سالن جدا میها با چهارتا پلهتقریبا دوبلکس؛ یعنی اتاق

 :و، شادی دم گوشم با لحن کشیده و التی گفتتا رفتیم ت

 .بابا پولدار -

 :خندیدم و گفتم

 ی شما چند متره؟مگه خونه -

 .ستدویست و ده متر، سه خوابه -

ی زیرزمین هم که با یه سطح ست. طبقهاینجا با بالکن مفید سیصد و نود و پنج متره و پنج خوابه -

 !دار به حیاط وصله، پارکینگهشیب

 .باحال چه -

 .از دست تو. پاشو بریم اتاقت رو نشون بدم -

کردم که حاضر بودم تمام این امکانات زندگیم رو بدم تا پرهام مال من بشه و یا حداقل من گاهی فکر می

ی بیست نداشتم؛ ولی متاسفانه این هم شد زندگی ای جز نمرهبرگردم به روزهای شاد گذشته که دغدغه

 !رویایی با درونی پر از درد من. یه ظاهر باشکوه و

 اتاق من؟ -

 :حرف شادی از دنیای افسردگی پرتم کرد بیرون و سرسری گفتم

 .شه اتاق توآره دیگه اتاق مهمان که می -

 .پس بدو -

رنگ داشت. تقریبا ساده چیده شده بود، یه تخت شادی رو بردم اتاق پونزده متری که دکور سبز کم
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 .و آینه دونفره و میز عسلی با کمد

 .شادی شروع به بازکردن ساکش کرد و من هم بعد از شیش سال رفتم اتاق خودم

 .دار با دکور سیاه و لیموییاتاق آخر مال من بود. یه اتاق سی و چهار متری بالکن

های خارجی خورد و مثل فیلموسط اتاق، چسبیده به دیوار یه تخت سلطنتی سیاه بود که از باالش پرده می

د. یه شکشیدم توش مشخص نبود و شکل یه مکعب مستطیل سیاه رنگ دیده میاش رو میردهوقتی پ

ی نسبتا بزرگم رو دیدم و کمی اون میز تحریر سیاه براق با کتابخونه .طرف اتاقم شبیه اتاق کار بود

ین رتر میز کامپیوتر و سیستم صوتی بود. یه کامپیوتر صفحه تخت سیاه رنگ که اون موقع جدیدتطرف

 .مدل بود

تنها چیزهایی که به  .اش در بالکن قرار داشتیه طرف اتاقم کال کمد کشویی لباس و کفش بود و گوشه

های لیمویی رنگ تو در دادن فرش لیمویی رنگ حجم دار کف اتاق بود و رگهام رنگ میاتاق ماتم گرفته

ای لیمویی رو تختیم! یه میز عسلی ههای لیمویی قلبی شکلِ روی تخت و رگهکمدم و کتابخونه و بالش

زد، قاب عکسم پُر و زرد رنگ کوچیک و ست کمد کنار تخت بود که روش یه عکس خانوادگی به چشم می

های فامیل دور هم بودیم) من و پیمان و پریا و ی جوونبود. عکس توش مربوط به تولد پریا بود و همه

ا و الدن و الله و آرتام و حمید و حمیده( همه دور کیک پرهام و پوریا و کوروش و داریوش و رضا و آنیت

ی بدون لبخند و سرد پرهام زدم و ای به چهرهام عکس انداخته بود. لبخند خستهجمع شده بودیم و عمه

هام رو آورد، مشغول باز کردن و چیدن وسایلم عکس رو دوباره گذاشتم سر جاش. وقتی پیمان چمدون

 .شدم

های برند بودن، هدیه هرکس رو تو یه ها و جعبهها در آوردم. همه تو نایلونچمدونها رو هم از سوغات

ی ساعتی که برای پرهام خریده بودم ای به سوغات پرهام زل زدم. توی جعبهنایلون کردم و چند دقیقه

اش یعنی خاکستری بود که بهش عطر زده گل رز پرپر شده بود، رنگ ست ورزشیش هم رنگ مورد عالقه

بودم، از همون عطر تلخ و گرون خودش که وقتی خودش رو نداشتم با مصیبت گشتم و عطرش رو پیدا 
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 .کردم تا همدمم بشه

 :ها که تموم شد صدای پیمان از دم در اومدکار کادو

 .گه بیایید شامپارمیدا مامان می -

 .باشه. برو اومدم -

برعکس اکثر فامیل، ما  .مامان میز رو چیده بودکش و قوسی به بدنم دادم و رفتم بیرون. تو آشپزخونه 

ی کارها برسه، هر چند که به خاطر خدمتکار یا آشپز نداشتیم و مامان دوست داشت خودش به همه

 .زدآورد؛ ولی عاشق آشپزی بود و خونه هم همیشه از تمیزی برق میها وقت کم میکارهاش خیلی وقت

 ختی. غذا چیه؟به به؛ مامان خانم چه بویی راه اندا -

 .مامان: کبابه شیکمو

 .ایول، خیلی وقته نخوردم -

 جا کباب نداره؟پیمان: مگه اون

کردم یا شادی آشپزی نداشتم برم، معموال از فست فود بغل خونه خرید می چرا داره؛ ولی حوصله -

 .کردمی

 .بابا: تنبلی دیگه

 .پریا: بس که لوسش کردید

 از وقتی برگشته هنوز آتیش نسوزونده؟ پیمان: ولی انصافا دقت کردید

 .شه همون جیغ جیغوی قدیمپریا: یخش آب بشه باز می

هام هنوز همون بود؛ ولی دیگه سرخوشی سابق رو پوزخندی زدم و چیزی نگفتم، شاید بعضی اخالق

 .نداشتم

 .است خانم حسینی، دستتون دردنکنهخورد گفت: خیلی خوش مزهشادی که دولپی داشت می

 ترم؟ مان: نوش جونت دخترم. راحت باش بگو مینا، مگه چقدر ازت بزرگما
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 .شادی وسط خنده گفت: چشم میناجون

 !ای خورده شد و رفتیم بخوابیم که فردا کلی کار بود و جشن هم داشتیمشام تو فضای دوستانه

های ویال و خودمون هم از های کادو رو قرار بود پیمان ببره بذاره تو یکی از اتاقها و بسته بندینایلون

 .صبح بریم اونجا

*** 

رفتیم زیر دست آرایشگر مخصوص مامان و از لولو به هلو تبدیل ساعت چهار بود و دونه دونه می

 !شدیم. البته من که هلو بودممی

 :جِی بیاد. پیراهنم رو که پوشیدم پریا جیغش دراومدقرار بود عصر دی

 .ها شدیوای دختر مثل پرنسس -

 :ا ناز گفتمب

 .دونم. البته تو هم بد نشدیخودم می -

 هایکه یه پس گردنی از پریا خوردم و خندیدم. واقعا خوشگل شده بود! پریا و پیمان مثل مامان چشم

 !های پرهامسبز و خاکستری داشتن که البته بیشتر خاکستری بود تا سبز، تقریبا رنگ چشم

کمی به مامانم داشتم. پوستم کامال سفید و صاف بود و موهام  ولی من بیشتر شبیه بابا بودم و شباهت

هام بود؛ نارنجی! همه میگن خیلی خوشگلم و همین بهم حس دقیقا رنگ موهای گارفیلد کارتون بچگی

 ی زشتها به پرهام ابراز عالقه کردم دورهده. البته بگم که تو دورانی که مثل خنگاعتماد به نفس می

 !بودنم بود

گر رسید آرایشن بنفش بلندی که از لندن خریده بودم رو پوشیدم. موهام رو که تا گودی کمرم میپیراه

کمی مرتب و کوتاهش کرده بود، مدل باز درست کرده بودم و فقط پشتش مدل شل و ولِ یه بافت عجیب 

ود و شادی ه بو غریبی بود. پریا یه لباس شب بلند آبی تیره که از بغل چاک داشت و کار دست بود پوشید

 .یه پیراهن کوتاه آبی رنگ
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مامان هم یه کت و دامن اندامی سیاه شیک پوشیده بود و موهاشو شینیون کرده بود، البته مدلش طوری 

 .شهبود که انگار داره باز می

دایی مهدی بود با زنش  .ها رسیدنهمه راس ساعت هفت آماده بودیم که در رو زدن و اولین گروه مهمون

ای ای گربههون رضا. رضا مثل باباش قدبلند و سفید بود. از مامان بلژیکیش زندایی سوزان، چشمو پسرش

 !آبی تیره به ارث برده بود که با دیدن من برق زد

 .دایی من رو کشید تو بغلش و گفت: چقدر بزرگ شدی وروجک! خانم شدی

 .مرسی دایی جون -

 .هت ساخته هارضا: خوش اومدی دختر عمه. آب و هوای اونجا ب

 :اش گفتی دوست داشتنیخندیدم و تشکر کردم که زندایی بغلم کرد و با لهجه

 .خوش اومدی گلم، دلمون برات تنگ شده بود -

 .ام دیگه زندایی مشغول درس بودمشرمنده -

م کردن. هام، الله و الدن اومدن که هردو با جیغ لهها خاله مبینا و شوهرش با دو تا دختر خالهبعد از اون

ی سیاه با های کشیدهتر بود و هر دو شکل هم بودن، صورتای گرد و چشمالله یه سال از الدن کوچک

 .ای، هر دو هم خیلی مهربون بودنهای قلوهلب

 .دخترها خفه شدما -

 .الله: وای پارمیدا خیلی ملوس شدی

 .الدن: دختر چه خوش اندام شدی تو

 !بود و کمی تپلتر الدن فقط پنج سال از من بزرگ

 ها رو کنار زد و محکم بغلم کرد: چطوری عزیز خاله؟ام اونخاله

 ممنون خاله جون، شما خوبید؟ -

 .خاله: شکر گلم، این دو تا بذارن من هم خوبم
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 .صدای اعتراض همزمان الله و الدن همرو به خنده انداخت

ای و حسود ولی قابل تحمل داشت، با دوتا ها عموهام با هم اومدن. عمو شهریار یه زن افادهبعد از اون

بچه که دخترش آنیتا هم بگی نگی تو غرور و افاده به مامانش رفته بود؛ ولی دختر خوبی بود در کل و... 

پسرشون آرتام مثل عموم مهربون و مثل داداشم عزیز بود. عمو شهاب هم زنش به خاطر سرطان فوت 

 !کوروش و داریوششده بود و دو تا پسر فوق العاده داشت؛ 

 .هاعمو شهریار: سالم پارمیدا خانم. عمو رفتی پشت سرت رو هم نگاه نکردی

 .ام عمو جونشرمنده -

 !عمو شهاب: دشمنت شرمنده عزیزدلم. بیا بغل عمو ببینم

 .عمو رو بغل کردم واون هم سرم رو بوسید. لبخندی زدم و عقب رفتم

ها حق داشتن؛ چون سرتا پام رو برانداز کردن که خب بدبختکوروش و داریوش و آرتام هم مثل رضا اول 

آمد گفتن و در آخر به خاطرگرفتن مدرک بهم تبریک من خیلی تغییر کرده بودم، باهام دست دادن، خوش

  .گفتن

ام گرفت. داریوش چشم و ابرو مشکی ولی داریوش با دیدن شادی طوری نیشش باز شد که من هم خنده

شد؛ برعکس اون کوروش، ی ما میشوخ و شر و شیطون و زوج خوبی واسه زلزلهجذاب بود و حسابی 

 .خیلی آقاوار و آرتام خیلی ساکت و مهربون بودن

 .همه نشسته بودیم که عمه شهره اومد

ام کمی خشک ولی مهربون بود ای! به قول شادی ارتشن؛ ولی معرفیشون الزمه. عمهپوف! عجب خانواده

حمید و حمیده که بیست و بیست و یک ساله بودن، چشم ابرو مشکی ولی سفید و  و دوتا هم بچه داشت.

 !بور بودن ترکیب جالبی بود و البته جذاب

 !ی خاله موناها اومدن، خانوادهها باالخره اصل کاریبعد از اون

 .اتهات که کپی اون خالهشادی: وای پارمیدا این خاله
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 .عقل کل مثال دوقلوان ها -

  .دادشدن پرهام هردو ساکت شدیم. دسته گل توی دستش رو به مامانم با داخل 

نقص و زیباتر از قبل ی بیهام روی اون زوم بود. قدی بلند و هیکل ورزشکاری داشت با یه چهرهچشم

ای بلندش رو به طرف راست زده و روبروم بود! نفسم بند اومد؛ ولی سعی کردم به روم نیارم. موهای خامه

 .امی شادی به خودم اومدم و نگاهم رو دوختم به خالهوار کتان اسپورت پوشیده بود. با سقلمهکت و شل

*** 

 :دانای کل

از صبح که با صدای غرغرهای مادرش از خواب بیدار شده بود با اعصابی خراب روزش را شروع کرده و 

 .یده بودی از نظر خودش خودخواه و لوسش دسته گل خرفرمایی دخترخالهبرای تشریف

ای به او ابراز عالقه تنها چیزی که از پارمیدا به یاد داشت دختر آویزان و لوسی بود که به طرز مسخره

اش بوده، پارمیدا برگشته کرده و درست زمانی که فراموش کرده بود که از ابتدا چنین شخصی در طالع

 !بود

ی بانمک و پرتب و تابش برای دیدن دخترخالهتا عصر تمام خانواده آماده بودند. برادرش پوریا با هیجان 

که شش سالی ندیده بودش ماشین را از کارواش تحویل گرفت و همه با هم به سمت ویالی لواسون به 

 .راه افتادند

ی مهربانش داد و بعد با دیدن دختر روبرویش شک به محض وارد شدن، پرهام دسته گل را به دست خاله

 و موهای کوتاه ی پرجوش وکک و مکی که با دندان ارتودنسی شدهدختر خالهزده شد، سعی کرد بین او و 

داد شباهتی پیدا کند؛ ولی موفق نشد. دختر روبرویش ایستاد و با هیجان سالم میخرگوشی جلوی در می

 !زیادی زیبا بود

 :سعی کرد به خودش مسلط شود، مغرور و سرد گفت

 .سالم دخترخاله، تبریک میگم -

 :احساس بوددن پارمیدا تعجب کرد. صدایش نرم ولی سرد و بیبا حرف ز

 .سالم پرهام، ممنون -
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بعد هم سریع، با هیجان و التهاب درونی و برای پنهان کردن ضعفش از پرهام چرخیده بود و با لبخند 

ر تر داش احوال پرسی کرده بود و به پوریا دست داده بود. شادی هم با دقت هر چه تماممصنوعی با خاله

 .های پرهام و پارمیدا را زیر نظر گرفته بودها، تک تک واکنشی این احوال پرسیحاشیه

ی پسرهای فامیل چرخید که پرهام با جمع و جور کردن خودش، اخمی به ابروهایش نشاند و به طرف بقیه

ه آنیتا زد حسوسی بی آنیتایی شد که خیره به او بود؛ لبخند نامای چشم در چشم نگاه عصبی و کالفهلحظه

 .و رفت تا سرجایش بنشیند

کم سر و صداها که خوابید، پارمیدا بلند شد، هیجان دیدن پرهام بعد از شش سال را فروخورد و با کم

 :صدای رسایی گفت

هاتون رو بیارم بدم و یه سورپرایز هم دارم، تو کادوی پسرها یکیش لطفا همه بشینید تا من سوغات -

 .اال شانس هر کی که افتادکمی متفاوته، ح

کامال حواسش بود  .ترها شروع شد که شادی بسته به بغل بازگشتدوباره سروصدا و مسخره بازی جوان

های کادو را به دست توجه و بدون حتی نگاه کوچکی به پرهام طوری بستهکه طبیعی رفتار کند و بی

اش قابل شناسایی بود و کوچک روی جعبهی سیاه پسرها داد که کادوی متفاوتی که فقط از روی نقطه

پرهام نگاهی به کادوها کرد. ظاهرا همه شبیه هم بود پس کادوی متفاوت کدام  !تحویل پرهام داده شد

 بود؟

ای رنگ متعجب شد؛ یعنی برای همه این همه با کنجکاوی کادوی خودش را باز کرد و با دیدن ساعت نقره

ی سه موتوره؟! به این گرانی؟! سئوال بعدی این بود که آیا در جعبه خرج کرده بود؟! ساعت نقره؟! آن هم

ساعت همه گل سرخ پرپر شده هست؟ کادوی بعدی ست ورزشی آدیداسی بود که درست رنگ مورد 

اش درآورد اش بود، برای دیدن بافت لباس کمی از آن را از بستهاش و همرنگ چشمان خاکستریعالقه

هاست داد! انگار که سالاش پیچید حیران ماند؛ لباس بوی خودش را میر بینیکه با بوی تند عطری که د

ی ی خودش بود، عطرزده شده و آمادهمال اوست و از کمد خودش خارج شده. کامال مطابق سلیقه

با  ی ساعت انداخت وطور شوکه لباس در دستش مانده بود که داریوش چنگی به جعبهپوشیدن بود. همین

 :گفت صدای بلندی

 .ها متفاوته مال پرهام شده. المصب ببین چه ساعت جیگری گیرش اومدهاِ بچه -
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 .کوروش: شانس نداریم که

همه بلند به خنده افتادند؛ ولی پرهام با نگاه خاصی به طرف پارمیدا چرخید تا حتی شده از چشمانش دلیل 

واندنی در نگاه سردش نبود و خیلی دیگر چیز قابل خ !این کارش را بداند؛ ولی پارمیدا عوض شده بود

عادی نگاهی به پرهام کرد و با درونی متالطم؛ اما ظاهری آرام به طرف عمویش چرخید و در پاسخ 

 .تشکرش وظیفه بودی تحویل داد

ها و روشن شدن همه از هدایا راضی بودند و مشغول تعریف و تمجید بودند که با خاموش شدن چراغ

 .، دخترها جیغی از سر شور کشیدند و کم کم وسط سالن پر شدرقـــص نور و شروع آهنگ

در کمال تعجب پرهام و برعکس گذشته که پارمیدا از ترس طرز فکر پرهام و به امید رقصیدن با او 

رقصید و در کل اصال رقصی بلد نبود که بخواهد برقصد، حاال این دختر نشست و اصال نمیای میگوشه

 .خ خوردن در آغوش آرتام بودجدید با طنازی مشغول چر

ی سالن کرد و پیمان از گوشهپاهای سفید و خوش تراشش در زیر رقـــص نورها هر نگاهی را خیره می

شش دانگ حواسش به خواهر دلبرش بود و ظاهرا فراموش کرده بود که رویاجانش نتوانسته به جشن 

 .را دست به سر کرده ای مثل نداشتن لباس جدید پیمانی مسخرهبیاید و با بهانه

کرد که با لخند با پارمیدا نگاه پرهام به نگاه آنیتای خشمگینی گره خورد، با اخم به برادرش نگاه می

 .رقصیدمی

فکر خبیثی در یک ثانیه به سرش زد و با لبخند مغروری به سمت آنها قدم برداشت و با لحن مالیمی به 

 :پارمیدا گفت

 ی یه دور برقصیم؟، داداشم رو میددختر خاله-

آرتام لبخندی زد و به پارمیدا نگاه کرد که با سرش موافقت کرد. با رفتن آرتام، پرهام به پارمیدا نزدیک 

شد که آهنگ جدیدی هم شروع شد و موزیک مالیم تانگویی پخش شد. پرهام دستانش را دور کمر 

ده در آغوشش پرتاب شد و با هول و پارمیدا حلقه کرد و او را به طرف خودش کشید، پارمیدا هم شوک ز

کرد های ستبر پرهام گذاشت و مشغول رقصیدن شد، سعی میهایش را روی سینهکمی سرخ شدن دست

عادی رفتار کند و کمی بعد هردو هماهنگ با هم مشغول تاب خوردن بودند. در این میان آنیتا با خشم 

ر نماند! پارمیدا سعی کرد بحثی بین خودش و سالن را به قصد حیاط ترک کرد که از دید پرهام هم دو
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 :خیال گفتپرهام باز کند و مثال بی

 چه خبرها؟ -

 .خبرها که دست توئه. عوض شدی -

 .الزم بود بزرگ بشم -

 !لحنش شیطان بود؛ ولی چشمانش خشمگین

 .کردم انقدر حرفم موثر باشهفکر نمی -

 .ولی بود -

 یعنی االن نیست؟ -

 .ال شدم. بزرگ شدن عالیقم رو هم عوض کردخیخیلی وقته بی -

 !جالبه -

ی پارمیدای سابق و آویزان را تعجب کرده بود؛ ولی برای خودش هم بهتر شده بود. به هیچ وجه حوصله

 !تر بودتر و حتی جذابنداشت؛ پارمیدای االن به مراتب قابل تحمل

 .برای من نبود. ولی گذشت و ارزشش رو هم داشت -

 :یطنت گفتپرهام با ش

ر ی رمانتیکت فکشی بیشتر رو ابراز عالقهدونستم بزرگ بشی مثل جوجه اردک زشت قو میاگه می -

 .کردممی

 :پارمیدا با حس تحقیرشدن بالفاصله اخم کرد و جدی گفت

 ها و روزهای بچگی رو فراموش کنیم، نه؟پسرخاله بهتره اون حماقت -

 :ای گفتام هم عقب کشید و با لبخند لحن صلح جویانهلحنش کامال دستوری و خشن بود، پس پره

 پشیمونی االن؟ -

 .شدمرفتم لندن و هیچ وقت هم انقدر موفق نمیشد من نمینه! اگه اون طوری نمی -

 .خوبه! پس یکی بهم بدهکاری -

 .چرا که نه، هر وقت کمکی الزم داشتی روم حساب کن -

 .البته -
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شید و پرهام هم سرجایش برگشت و خوشحال از اینکه فهمید آنیتا با فعال کوتاهی، پارمیدا عقب ک

  .قدری نسبت به او احساس پیدا کرده که به دخترعمویش حسادت بکند به فکر فرو رفتآن
*** 

 :پارمیدا

 کنه؟هنوز نگاه می -

 .شادی: آره

 جوریه نگاهش؟چه -

 .کنه گاهیمیخیلی خیلی معمولی و مغرور؛ البته یه طرف دیگه رو هم نگاه  -

 !وای شادی دیدی؟ خودش اول نزدیکم شد. احمق فقط به ظاهرم جذب شده، آی من تالفی کنم -

 پارمیدا؟ -

 هان؟ -

 اون کیه؟ -

 کی؟ -

 .کنار داداشت -

های دونستم پیمان نشسته. تو یه لحظه نگاهم قفل چشمبا آرامش و خیلی معمولی چرخیدم طرفی که می

ا ای بها بود! دوتا گوی عسلی گربهی پسرونه از اونهای من نبود، یه نسخها چشمهخودم شد؛ اما نه! این

ه های گوشتی ککرد. یه پسر با پوست سفید و دماغ عقابی و لبهای سبز که اون هم من رو نگاه میرگه

 .های خودم بود و موهای بور خوش حالتی داشت که به یه طرف داده بودحالتش مثل لب

تین بیبر های جاسری به این سفیدی و بیبی فیسی و خوشگلی ندیده بودم! یه چیز تو مایهتو زندگیم پس

 !تربود. البته خوشگل

های شیطونش و اخمای پیمان یهو هل شدم و بدون فکر یهویی بهش پشت کردم با دیدن لبخند و چشم

 .ی بلند شادی دراومدکه صدای خنده

 خندی؟زهر مار به چی می -

ی پسرِ چه با نمک شد، اول جفت ابروهاش پرید باال و بعد هم دا ندیدی که تا برگشتی قیافهوای پارمی -
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 .خندید

 قدر خوشگله؟شادی آبروم رفت، بدجور بهش زل زده بودم. چرا ان -

 اون رو ول کن، اصال چرا انقدر کپی توئه؟ -

 .های منههاش دقیقا چشموای آره دیدی؟ مخصوصا چشم -

 .های یونانیههام شک کردم. شکل این الههبه چشم اول که دیدمش -

 .آره خیلی نازه؛ ولی صددرصد پیمان من رو خواهد کشت با اون نگاه تابلوم -

 پارمیدا؟ بریم باهاش آشنا شیم؟ -

 .شمبه جون خودش اگه نزدیکش بشم. دارم از خجالت آب می -

 !دیدیی پرهام و و پیمان رو میحاال تو باید قیافه -

 :تعجب و تقریبا بلند و کشیده گفتم با

 پرهام؟ -

 :ای گفتهاش داد و با لحن مسخرهتابی به چشم

 .هاش رفت تو همآره بابا، اون هم با دیدن پسرِ اول به طرز غیر عادی، زیادی تعجب کرد و بعد یهو اخم -

 .چشمش دربیاد -

 :کشیده و با لحن التا گفت

 ازش دربیان؟های خاکستری ننگو. دلت میاد چشم -

 !شادی؟ -

 ها؟ -

 هیچی ولش. به نظرت کدوم نازتره؟ -

 .تو ست جونرسه یه چیز دیگهواهلل، پرهام خیلی نازه؛ ولی این غریبه با این که هیکلش به پرهام نمی -

 .موافقم -

 .کنهی خانومن که داره انتخاب میخب حاال. انگار جفتشون دم در منتظر جواب بله -

 .رسیم دلبندم، صبر داشته باشیبه اون هم م -

 .اه آجی ول کن این پرهام رو دیگه، بچسب به همین غریبه خوشگله -
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 :ایش و گفتمجدی بازوهای شادی رو گرفتم و زل زدم تو چشم های قهوه

 شادی پیشمی؟ -

 .تا تهش -

 :با خیال آسوده لبخندی زدم و با تمام احساسم گفتم

 .مرسی خواهری -

 .گره داره میادخفه شو پسر جی -

 کی؟ -

 .اومدن -

 :ها شد، پیمان با غیض گفتتا برگشتم نگاهم دوباره قفل همون چشم

 .پارمیدا خواهرم و دوستش شادی خانم. دخترها این هم دوست و همکالسی قدیمیِ من راشا -

 .شادی: خوشبختم آقا راشا

 .راشا: من هم همین طور

ی فرشته مانندش دراومدم و زبونم ی صدا و چهرهتازه از خلسهبعد هر سه منتظر زل زدن به من که انگار 

 :باز شد

 .من هم خوشحال شدم از آشناییتون -

 .راشا: همچنین

 :دوباره با لبخند شیطونش به من زل زد که پیمان زود گفت

 .ها تو صف عکس و امضاانخب دیگه راشا جان بریم که هنوز خیلی -

 :ها شادی گفتبا رفتن اون

 ر داداشت چی بود؟منظو -

 .گیرهدونم. وای شادی من جلوی این زبونم میمن چه می -

 .حق داری خب، نگاه کن نصف جمع زل زدن به اون -

 شادی؟ -

 بله؟ -
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 .ها پسر عموم تو کَفِته -

 کدوم؟ چی؟ -

 :اش و گفتمهمچین ضایع شروع کرد سر چرخوندن که یکی زدم پس کله

 !گم، داریوشابم رو میی ترشیده، پسر عمو شهدختره -

شادی با شیطنت برگشت و زل زد به داریوش و نگاهش رو غافل گیر کرد که باعث شد شربت بپره تو 

 .گلوی داریوش و به سرفه بیفته و کل جمع پسرها بره هوا از خنده

 .شادی با نگرانی گفت: وای پارمیدا پسر عموت رو کشتم

 .ها شیطونفتیشه؛ ولی خوب مچ گرنترس اون چیزیش نمی -

 .خوشگله -

 .هاپس چی؟ پسر عموی منه -

 .خواستم بگم ازش خوشم اومدهبمیری. می -

 .پسر خوبیه، شوخ و باحال هم هست -

 .دونممی -

 دونی؟می -

کشتی اومد و مودبانه درخواست رقـــص کرد و من هم آره وقتی داشتی اون وسط خودت رو می -

 !ادبانه ردش کردمبی

 وا چرا؟ -

 .کنهیهویی دلم خواست، من هم گفتم پام درد می -

 .از دست تو -

 راستی توجه پرهام به تو عجیب نیست؟ -

 :هام رو جمع کردم توهم و صادقانه گفتمکمی اخم

 .دونم چی تو سرشهچرا اتفاقا. نمی -

 فکر کردی؟ -

 به چی؟ -
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 هنوز دوستش داری؟ -

 .خوامشراستش فکر کنم هنوزم می -

 ی یا عاشقشی؟خوامی -

 !عاشقشم؟ خب حتما هستم دیگه؟

 .چیننهامون رو عوض کنیم دارن میز رو میچه فرقی داره؟! ولش کن، اصال بیا بریم لباس -

 .باشه -

ی سفید با کت و شلوار صورتی روشن پوشیدم، شادی هم ست با شادی رفتیم باال و من یه تاپ دکلته

ز کردیم و دم اسبی بستیم که باحال شد، شبیه کارمندهای لندن لیمویی رنگ همون رو. موهامون رو هم با

 .شدیم

کرد. با هم که برگشتیم پایین، میز سلف سرویس آماده بود و هر کی داشت واسه خودش بشقاب پر می

ی کرد، لبخند خیلها که رسیدیم نگاه چرخوندم طرف پرهام که متفکر و با لبخند نگاهم میپایین پله

و خواستم برگردم که دوباره چشم تو چشم یه نگاه شیطون و مشکوک عسلی شدم که  معمولی بهش زدم

طوری جواب دادم و برگشتم با یه ابروی باال داده و پرستیژ خاص و بانمکی لبخند زد؛ به اون هم همون

 :طرف شادی که با حرص گفت

 طرف؟ زنی یکی اینهایی که روی فرش قرمزن یه لبخند اون طرف میچته مثل مدل -

 !دیوونه -

با کلی شوخی و خنده یه تیکه الزانیا برداشتم و بدون خبردادن به کسی رفتم حیاط تا توی هوای آزاد 

زدم که با شنیدن صدای پرهام راهم رو به سمت صداش کج کردم اطراف استخر قدم می.شامم رو بخورم

 .زداشت با آنیتا حرف میو خودم رو کشیدم پشت یه بوته تا خوب نگاه کنم، در کمال تعجبم د

 .هاات رو دیدی و ولم کردی ی تازه از فرنگ برگشتآنیتا: واسه چی اومدی دنبالم؟ خوب دختر خاله

 پرهام : جوجوم حسودی کرد؟

 .هاش رو غنچه کرد و گفت: نخیرمآنیتا با ناز لب

 .پرهام: اعتراف کن بچه جون

 آنیتا: بده دوست دارم؟
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 .... ا رو کشید طرف خودش وپرهام لبخندی زد و آنیت

کردم و بدون پلک زدن خیره به بـ هایی که داشتم جوشش اشک رو توش حس میشوک زده و با چشم

ی اونا بودم. برای بار دوم شکستن غرور و احساسم رو به چشم دیدم و صدای ترک ی عاشقانهــوسه

 و به جاش چی دیدم؟ خوردن قلبم رو شنیدم! من برگشته بودم تا پرهام رو داشته باشم

ها دستم رو جلوی دهنم مشت کردم و سعی توجه به درد اونزانوهام خم شد و افتادم رو زانوهام، بدون 

 خواستدرپی صورتم رو خیس کرد. دلم میهای اشک پیام لرزید و قطرهصدا باشم. چونهکردم آروم و بی

رسم! پرهام عاشق شده بود! از بادی که یه لحظه خوام ببمیرم! انگار قرار نبود هیچ وقت به چیزی که می

ا ام و باعث شد بدادم که یکی دستش رو گذاشت رو شونهوزید تنم لرزید، داشتم کنترلم رو از دست می

 :ترس برگردم. راشا بود. با یه نگاه مهربون گفت

 .لیاقت نداره که بخوای به خاطرش خودت رو ناراحت کنی -

 ...تو...تو از کجا؟ -

 :تونستم درست حرف بزنم که خودش دوباره گفتی نمیحت

 .دیدمت، گفتم بیام کمک -

 از کی اینجایی؟ -

 !کردم یهو تو اومدی و شد فیلم هندیشه، داشتم فیلم دراما نگاه میای میپنج دقیقه -

ی نمکدون! حرفش باعث شد حس کنم که ناراحتیم داره جاش رو به عصبانیت و استرس میده. مسخره

ن دوست داداشم بود و فهمیدنش یعنی فهمیدن پیمان و بعد یه طوفان واقعی! سعی کردم آروم بشم و او

 :بدون لرزش صدا حرف بزنم

 که چی؟ -

 حالت خوبه؟ -

 .شم تنهام بذارخوب می -

 .ها بهتره با یکی حرف بزنیاین جور وقت -

 :عصبی نگاهش کردم و با لحن تندی گفتم

 .که تازه چند ساعته دیدمشالبد با دوست داداشم  -
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 .امتحان کن -

ی داد که قصدش فقط کمکه. نفهمیدم چی شد که گفتم: طرف دیگهنگاه براقش بهم این اطمینان رو می

 .جاحیاط یه آالچیقه بریم اون

 .دوباره لبخند آرومی زد و کمکم کرد که بلند بشم و آروم از اونجا بریم

ن نگاه منتظرش نفسی گرفتم و قبل از اینکه پشیمون بشم شروع تا روی صندلی آالچیق نشستیم با دید

 :کردم

از وقتی چهارده ساله بودم فهمیدم دوستش دارم. تو فامیلمون پسر خوشگل کم نداریم؛ ولی پرهام به  -

 هامخاطر غرورش با بقیه فرق داشت! کم کم به خودم اومدم و دیدم شونزده سالمه و تا بین همکالسی

شه میگم یکی رو دارم.عاشقش بودم و چون دو سال جهشی خونده بودم آخر اون می حرف از عاشقی

ه شم، میگفتم فوقش میگسال کنکور داشتم. با خودم فکر کردم اگه از احساسم به پرهام بگم راحت می

 .ای بخورمکردم که قراره چه ضربهشه؛ ولی فکر نمینه و خیالم راحت می

هاش که اومد بیرون تا من رو دید با تعجب م جلوی دانشگاهش. با دوستاون روز رو خوب یادمه که رفت

اومد طرفم، بهش گفتم باید خصوصی حرف بزنیم و اون هم با اکراه قبول کرد و همین طور که قدم 

من و ترس از احساس پاکم گفتم؛ گفتم که برام شده نفس، اون اول شوکه نگاهم کرد و زدیم با منمی

 !ای پارمیدا تو کجا و من کجا؟و با تحقیر گفت: خیلی بچه بعد بلند خندید و

بعد از این حرف پشت کرد که بره و ندید که من شکستم و نابود شدم. با اون سن کم، این ضربه به غرور 

 .هام سیاه شدو احساس دوساله و نوپام خیلی برام سنگین بود و دنیا جلو چشم

زدم گفت وقتی داشتم دور و بر دانشگاه پرهام قدم میانم میوقتی بیدار شدم تو بیمارستان بودم، مام

فتن گهوش شدم، پرهام هم شانسی من رو پیدا کرده و رسونده بیمارستان! دکترها میحالم بد شده و بی

گفتن تو این سن، سالم در اومدنم از یه سکته ی مغزی رو رد کردم. میاز یه چیزی شوکه شدم و سکته

 .ستمعجزه

های پریا و داغون شدن بابا، بعد از سه روز باالخره حرف های عصبی مامان و اشکها و حملهیهجلوی گر

از  خواستمکرد و من میزدم و تنها حرفم یه چیز بود، برم پیش مامانی! مامان بابام تو لندن زندگی می

 .فرار کنم هاشونخواستم از همه و ترحمپرهام فرار کنم تا مثال غرورم بیشتر خورد نشه، می
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بعد از رفتنم کارم  !سروصدا رفتمشه راضی شدن و من به اصرار خودم بیوقتی دیدن حالم خوب نمی

 .ی مامانی، شادی آشنا شدم. تو اون مدت نوزده کیلو الغر شدمفقط زاری و غصه بود که با همسایه

م شد تا موفق شد من رو تر از من بود؛ ولی خیلی شیطون ومهربون بود و کلی پاپیچشادی دوسال بزرگ

رفتیم و تو آزمون دانشگاه شرکت کردیم. کارم های مختلف میکمی درست کنه. با هم باشگاه و کالس

ها و درس خوندن تا فرصتی واسه فکر کردن به پرهام نمونه. شب و شده بود غرق کرن خودم تو کالس

و چند زبان خارجی رو گرفتم و وقتش روز درس خوندم و واحد برداشتم تا امسال که عمومیم و مدرکم ت

 .بود که برگردم

 !من برگشتم به امید اینکه با تغییراتی که کردم به دستش بیارم؛ ولی اون عاشق شده

بلند گریه کردم که راشا بغلم کرد و سعی کرد آرومم کنه. برام نامحرم و غریبه بودنش مهم نبود فقط یه 

 .ها باالخره دوباره همه چیز رو گفته بودمالخواستم که آروم بشم. بعد از سآغوش می

 :وقتی آروم شدم با خجالت از راشا جدا شدم وگفتم

 ...ها رو بهت گفتم؛ ولی ممنون که گوش دادی، آرومم کرد. لطفا فقطدونم چرا ایننمی -

 :مونده بودم چطور بگم که خودش گفت

بیرونیم؟ تا االن حتما پیمان فهمیده خواهر و  دونی از کینترس من به هیچ کس چیزی نمیگم. اوه اوه می -

 !کنهی من رو میدوستش با هم غیب شدن و کله

 گی! جواب شادی رو چی بدم؟وای راست می -

 .بهم نگاه کردیم و با هم زدیم زیرخنده، بلند شدیم و جدا جدا برگشتیم تو خونه

 .ای کردم و رفتم طرف شادیزدن. دندون قروچهپرهامینا کنار هم وایستاده بودن و حرف می

اون شب باالخره تموم شد و همه دونه دونه رفتن. راشا که برای خداحافظی اومد با همون لحن شیطون و 

 :های درخشان گفتچشم

 .خداحافظ پارمیدا خانم. مجددا تبریک میگم و امیدوارم باز هم رو ببینیم -

 :از ته دلم لبخند گرمی زدم و جواب دادم

 .د. من هم همین طورخوش اومدی -

دوباره لبخندش رو تکرار کرد و رفت پیش پیمان. حس خاصی به این پسر داشتم، با اینکه تنها چند 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 39 

کردم یه آشنای قدیمیه و حس آرامش عجیبی کنارش داشتم و البته ساعت بود آشنا شده بودیم حس می

 !ای هم کل زندگیم رو گذاشته بودم کف دستشبه طرز مسخره

اش تو تکاپو واسه جلب قرار و ناآروم بودم و همهم نسبت به پرهام فکر کردم، کنارش بیبه احساس

 :کردم که پریا و شادی همزمان گفتنتوجهش. با اخمای درهم داشتم فکر می

 پارمی کجایی؟ -

 .کنید اسمم روزهرمار و پارمی، صد دفعه گفتم بدم میاد مخفف می -

 .رو عوض کنیمشادی: دیدیم تو فکری گفتیم فازت 

 .من خوبم -

 :با همین جواب کوتاه، دوباره رفتم کنار استخر و پام رو بردم تو آب که پیمان نشست کنارم

 .عوض شدی -

 .تو تنها کسی نیستی که این رو فهمیده -

 دیگه کی بهت گفته؟ -

 :ساکت فقط به آب نگاه کردم که دوباره خودش گفت

 اهر کوچولو؟دونی خودیگه من رو محرم خودت نمی -

 .بیخی بابا، حرفی ندارم که گفتنی باشه -

به جای خواهر  .شیش سال پیش که با اون وضع رفتی و االن هم که برگشتی کال یکی دیگه شدی -

 خوای بگی چته؟شیطون و شلوغم یه دختر سرد و آروم تحویل گرفتم! نمی

 پیمان؟ -

رو با دستم پاک کردم که اونم مثل خودم آروم دونم کی شروع کردن به اومدن های اشکی که نمیقطره

 :گفت

 ی داداش؟بله یکی یه دونه -

 .کنمخیلی احساس تنهایی می -

 تقصیر یه نفره مگه نه؟ -

 :ده بیا! این هم فهمید! مظلوم پرسیدم
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 خیلی تابلوام؟ -

 :ای به خودش گرفت و گفتی فیلسوفانهقیافه

 .شنشن عوض میها وقتی عاشق میآدم -

 :هم رو خفه کردم و جدی گفتمآ

 .ولی من وقتی رسیدم ته راه عشقم، عوض شدم -

 امشب هم یاد اون افتادی؟ -

دونستم چطور این بحث رو تموم کنم، ترم زیاد راحت نبود و نمیحرف زدن در مورد عاشقی با برادر بزرگ

 :پس کالفه گفتم

 .رفتارش گیجم کرده -

 دیدیش دوباره؟ -

 :حوصله گفتمدرهم پیمان کردم و بی هاینگاهی به اخم

 .اگه قراره غیرتی بشی برو -

وده لیاقت بمون یه پسر بیبا حرص گفت: انتظار داری وقتی خواهرم داره میگه عامل کل بدبختی خانواده

 که خواهرم هنوز هم دنبالشه، نه تنها غیرتی نشم که تشویقتم بکنم؟

 .پیمان من امشب به حد کافی حالم بده -

 :ای هردو ساکت بودیم که پیمان گفتد دقیقهچن

 پارمیدا پسرِ از فامیله؟ -

 !فهمید دیگه! من دیروز برگشتم کی قرار بوده طرف رو ببینم؟خنگ نبود که می

 .شناختی مردهکنم. پارمیدای ضعیفی که میآره. پاشو بریم تو، من خودم این موضوع رو حل می -

 .موقع است که باید دنبال یه قطعه قبر واسه خودش باشه فهمم طرف کیه و اونباالخره می -

 .لبخندی زدم و پیمان رو بغل کردم و با هم دیگه رفتیم تو خونه

به  خوردم وها تو جام قل میشادی و پریا تا نزدیک صبح با هم بودن و نخوابیدن، من هم فقط مثل دیوونه

 .کردمراشا و پرهام فکر می

های برجسته و دماغ عمل شده با اومد جلوی چشمم. پوست برنزه و گونهی آنیتا غیر ارادی چهره
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های هم اندازه و خوش فرم! اون ی لـ ـختـ و تقریبا بلند و لبهای سبز خاکستری؛ موهای مش شدهچشم

رو با خودم مقایسه کردم و رای به زیباتر بودن اون دادم. حتما تو مدتی که من لندن بودم این دوتا با هم 

  !دونمدوزم! هنوز که چیزی نمیبرم و مین. من رو باش چه واسه خودم میبود

خودشه!با عجله پریدم رفتم اتاق پریا و بدون در زدن شیرجه رفتم تو که هردوشون با تعجب چرخیدن 

 .طرف من

 شادی: پارمیدا تو بیداری؟

 .پریا: چته؟ زهرم پوکید

 .خوابم نبرد گفتم بیام یه چیزی ازت بپرسم -

 .ریا: بپرسپ

 آنیتا نامزد کرده؟ -

 پریا: چطور؟

 .حتما کار دارم دیگه! بگو -

 .پریا: آنیتا با کوروش نامزده

قدر متعجب و خوشحال بودم که اصال توجه نکردم و با گفتن لحنش عصبی و ناراحت بود و اون لحظه اون

فقط کافی بود به کوروش شب بخیر از جلوی نگاه مشکوک شادی رد شدم و برگشتم اتاقم. ایول! حاال 

 .اش رو بسپارم به اونکنه و بقیهبفهمونم نامزدش داره خــ ـیانـت می

 .با انرژی تو ذهنم کلی نقشه کشیدم و خوابیدم

صبح با صدای حرف زدن پیمان با تلفن از خواب بیدار شدم و پاشدم که تا یاد کوروش افتادم با لبخند 

نگ خواست یه چیز قشسر کمدم و یه نگاه کلی کردم؛ دلم میپهنی رفتم صورتم رو شستم و برگشتم 

 .کردمبپوشم پس ستی رو پوشیدم که اونجا تو باشگاه تنم می

ای با یه تاپ دکلته و تنگ صورتی جیغ که روش یه تیشرت توری سفید یه شلوارک تا باالی زانوی نقره

شد و خودشم شل و پل بود مدلش و یخورد. مدل تورهای تیشرت طوری بود که از زیرش تاپم دیده ممی

نگم رو های صورتی راومد. صندلی لـ ـختـ سفیدم به چشم میافتاد پایین شونم و شونهیه آستینش می

ها رو دم اون .ام رو شونه کردمام و موهای یال شیری و حناییهم پوشیدم و با لبخند نشستم جلوی آینه
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ام اومد و فقط یه رژ صورتی ام که تا سینهآوردم رو شونهاسبی بستم، بعدش بافتم و از سمت راستم 

کمرنگ زدم و از اتاق رفتم بیرون. طبق معمول خونه سوت و کور بود؛ مامان طراح لباس عروس بود و 

اصل کارش تو پاریس بود، بابام یه مدت وقتی هنوز من نبودم فرانسه برای کار رفته بوده و با یکی 

ریزه که اون برند معروفی که که می خوان برگردن مامانم انقدر زبون میشریکی شرکت داشته و بعد 

ت دن دسشن یه فروشگاه هم تو ایران بزنن، مدییریتش رو هم میکرد راضی میاش کار میمامانم واسه

دار اصلی یه مامان بنده! بابا هم االن سهام شریکش رو هم خریده بود و به جز اون شرکتش، سهام

ی لوازم آرایشی و یه شرکت تجارت خارجی هم سازی تو ایران بود و تو یه کارخونهاشینی مکارخونه

 .خورد! االن هم که جفتشون سر کار بودنسرمایه داشت و فقط سودشون رو می

از اونجایی که اتاق شادی رو خالی دیدم، فهمیدم با پریا رفته بیرون. پریا دانشجوی وکالته و داره درسش 

 !نهکرو تموم می

هاش کافی شاپ زد و تو کارهای شرکت هم به پیمان مهندسی کشاورزی خوند؛ ولی بعد با دوتا از دوست

 .کنهبابا کمک می

 .شدام به زودی دوره عالفیم تموم میاالن تنها عالف خونه من بودم که طبق نقشه

ان رئیس یه بیمارست ام واسه نزدیکی به کوروش رو حدس بزنید! کوروش سهامدار اصلی وخودتون نقشه

 ...اش خریده. حاالخصوصی خیلی باحال و معروفه که البته عموم نصف بیشتر سهام رو واسه

 کارم!؟ گرفتید؟دار جوون و بیمن هم چی؟ االن یه دکتر تخصص قلب قبول شده ولی عمومی

زدن  بدون در ست، پس رفتم طرف اتاقش وبا شنیدن صدای صحبت از اتاق پیمان فهمیدم که هنوز خونه

 شناختم با بهت به منطور موندم! سه تا پسر غریبه که البته یکیش راشا بود و میوارد شدم که همون

 !کردننگاه می

یکیشون که معلوم بود حسابی مثبته؛ چون خیلی زود سرخ شد و سرش رو انداخت پایین و اون یکی هم 

 :نگاهش رو دزدید، فقط راشا همین طور با تعجب گفت

 پارمیدا خانم؟ -

 .دونستم شما اینجایید، با پیمان کار داشتمسالم. ببخشید من نمی -

 .اون دوتای دیگه سالم آرومی دادن و راشا ادامه داد: پیمان رفت از ماشینش یه چیزی بیاره
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 همون موقع از پشتم صدای عصبی پیمان اومد: پارمیدا؟

 .سالم داداش کارت داشتم -

بید و کشیدم بیرون، در رو بست و بعد با حرص گفت: این چه وضعشه؟ واسه چی پیمان اول بازوم رو چس

 .ها؟ بدبخت سعید آب شداین طوری رفتی جلوی اون

 :پرو پرو گفتم

 .هام بشهچه دوست خجالتی داری پیمان! بهت نمیاد، کم مونده بود از خجالت رنگ الک -

 :اش رو خورد و گفتدههای جیغ قرمز من انداخت، خنپیمان اول نگاهی به الک

 پررو! حاال چی کار داشتی؟ -

 .خوامی کوروش رو میشماره -

 یهو دوباره قاطی کرد و گفت: پارمیدا اون پسر کوروشه؟

 گیج گفتم: کدوم پسر؟

 .همونی که لطف کردی عاشقش شدی -

 !ه آقادونی من بگم که اون نامزد دارتا دو هزاریم افتاد بلند خندیدم و گفتم: اگه تو نمی

کار کنم؟ بیا برو شماره رو هم پیمان کالفه دستی به صورتش کشید و گفت: آخه من از دست تو چی

 .فرستممی

 .باشه، بای -

ی پایین که تو آینه چشمم به تیپ خودم افتاد و با یادآوری بهت اون دوتا پسر دوباره اومدم برم طبقه

گشتن تو لندن، مسخره بود که حاال بخوام از اینکه  خندیدم. دختر راحتی بودم و بعد از این همه آزاد

نامحرم من رو با شلوارک و تیشرت دیده ناراحت شم! در مورد راشا هم که دیروز با پیراهنی که وضعش 

طور با خنده همون .بدتر بود تو بغلش بودم، پس دلیلی نداشت دیگه ازش حجاب کنم! بیچاره اون سعید

 .ن آب پرتغال ریختم که پیام پیمان هم اومد و گوشی تو جیبم لرزیدرفتم تو آشپزخونه و یه لیوا

با یه نفس عمیق شماره رو گرفتم و در همون حال آب پرتغال رو سر کشیدم، لیوان رو گذاشتم تو سینک 

 :تا بشورمش

 الو؟ -
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 .سالم کوروش -

 سالم ببخشید به جا نیاوردم؟ -

 .پارمیدام پسر عمو -

 ه این زودی دلت برام تنگ شد؟اِ؟! سالم دختر عمو ب -

 مسخره! کوروش؟ -

 جانم؟ -

 :ها. پس من هم از فرصت استفاده کنم اوه اوه چه صمیمی! معلومه امروز کیفش کوکه

 خواستم ببینم تو بیمارستانت جا واسه یه دکتر دیگه داری؟می -

 .من که از خدامه خانم دکتر، پاشو بیا اینجا حرف بزنیم -

 .س آدرس رو بفرست من هم تا یه ساعت دیگه میاممرسی داداش، پ -

 .باشه خداحافظ -

 .فعال -

 .ی اول تموم شدتا گوشی رو پایین آوردم با لبخند زمزمه کردم: مرحله

  !هاگیمر خوبی هستی -

 هیع! این دیگه از کجا اومد؟

 ترسوندیم راشا. از کی اینجایی و منظور؟ -

 ات چیه؟هی اول رو میگم. خب نقشهمون مرحله -

 !ببخشیدها، ولی به تو چه؟ -

 .واسه کمک میگم -

 .مرسی نیازی نیست -

 ست مگه نه؟کوروش نامزد دختره -

 !هاست ها؟دونه؟ نگاه تو رو خدا معلومه از اون مارمولکوا این از کجا می
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 شه؟اگه باشه مثال چی می -

 !اونش رو باید از تو پرسید شاهزاده. راستی...خوشگل شدی -

ی خوشگلِ دیونه، هم باهوشه و هم یه شمکی زد و رفت باال. با حیرت مسیر رفتنش رو نگاه کردم. پسرهچ

 !اش کمهتخته

فحش دادن من رو باش تو رو خدا؟! خود به خود لبخندی زدم و رفتم باال تا حاضرشم برم بیمارستان. 

شد. نگاهی به کمد من نزدیک می های زیادی داشتم، پرهام باید اول از آنیتا دور و بعد هم بهنقشه

 !هام انداختم که هیچ مانتویی توش نبودلباس

م رو دار، روی اون هم بارونی چرم سفیدی سیاه و نوشتهیه شلوار جین سفید پوشیدم با یه بلوز یقه بسته

تم داخداری هم که دیروز پریا بهم داده بود انهاش رو باز گذاشتم، شال سفید سیاه طرحپوشیدم و دکمه

های کوتاه؛ ولی خیال! ناخنرو سرم. نگاهی به الکای قرمزم کردم، وقت نبود که پاکش کنم، پس بی

  .ای داشتم و عاشق الک زدن بودممرتب و مانیکور شده

های پاشنه هفت سانت سیاهی هم پام کردم و یه کیف بندی کوچیک برداشتم. گفتم؟ آها! و کفشچی می

زمان راشا، دونه هم آدامس موزی انداختم توش و از اتاق اومدم بیرون که هم گوشی، سوییچ، رژلب و یه

 .پیمان، سعید و فرد ایکس از اتاق اومدن بیرون

 پیمان: کجا به سالمتی؟

 .بیمارستان -

 :متعجب گفت

 کجا؟ -

 .رم پیش کوروش حرف بزنیم اونجا کار کنم تا بیکار هم نباشماَه پیمان می -

 .دوروزه که اومدی پارمیدا تو تازه -

 خب که چی؟ -
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 شناسی که شال و کاله کردی؟ها رو میاصال مگه راه رو بلدی و خیابون -

 :ی پیمان پیروز شد که راشا گفتی من آویزون و قیافهگیر تهران قیافهبا یادآوری تغییرات چشم

 .تونم برسونمتونرم، میپارمیدا خانم، من هم دارم می-

 !آخ قربونت بشم

 .شهه زحمت میآخ-

 .کارم دیگهنه بابا چه زحمتی بی -

 .گیرهگم کوروش آژانس میمرسی واقعا خیلی خوب شد. برگشتنی هم می -

 .پیمان با اخم: باشه پس مراقب خودت باش

شون گفتم و رفتم بیرون که کمی بعد راشا اومد، ریموت رو زد و یه مگان خداحافظ بلندی رو به کل جمع

 .سفید صدا داد

 :عادی سوار شدم و گفتم

 .مرسی که قبول کردی من رو برسونی -

 خواهش بابا؛ حاال کجا هست؟ -

 :پیام حاوی آدرس رو گرفتم جلوی چشمش که گفت

 .شناسم. بیمارستان معروفیهآها می -

 .با غرور گفتم: سهامدار اصلی و رئیسش پسرعمومه

 چه خوب. دکتری تو؟ -

ولی تخصص قلب هم قبول شدم و اگه قبل از شروع بهار برگردم  آره، فعال دکترای عمومی دارم؛ -

 .تونم درسم رو ادامه بدممی

 .خوره هابابا ایول! ولی اصال به سنت نمی -

من تو شونزده سالگی وارد دانشگاه شدم. تازه اونجا امتحان دادم و به خاطر اطالعات باالم اجازه دادن  -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 47 

 . الس رفتم و درس خوندم تا اینکه عمومیم رو گرفتمهای ویژه بردارم، شبانه روزی کواحد

 چندسالته؟ -

 .بیست و دو -

 !آفرین -

 .ما اینیم دیگه -

 کوروش هم دکتره؟ -

 .امسال واسه فوق تخصص مغز امتحان داده -

شه که هم دختر عموی رئیسی و هم با این سنت تموم واسه دکترهای اونجا حتما خیلی گرون تموم می -

 .کردی

 .م نیستمه -

 ری اونجا که بهت شک نکنن درسته؟می -

 از کجا فهمیدی؟ -

 :ام لبخندی زد و و خونسرد گفتهای گرد شدهدر مقابل چشم

 ات چیه؟اصوال باهوشم! حاال نقشه-

 .ستراستش کل این ماجرا واسه ماست مالی کردن شماره -

 !دروغ؟ -

ماجرای پرهام و آنیتا رو به کوروش بگم تا بیاد خوام به صورت ناشناس با یه خط دیگه باور کن! می -

نامزدش رو جمع بکنه. برای اینکه اون موقع شک نکنن که آخرین نفر من شماره رو گیر آوردم مجبور 

ده و ام آنیتا رو طالق نبودم اینکار رو کنم و از طرفی هم به کوروش نزدیک بشم که یه وقت برعکس نقشه

 !شون باز نکنهراه رو واسه

 ارزشش رو داره؟ -
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 .دونم؛ ولی هرطور شده باید آنیتا رو از پرهام دور کنمنمی -

 اگه جواب نداد چی؟ -

 .از یه راه دیگه میرم -

 خیال بشی؟یعنی قصد نداری بی -

 .تا پرهام مال من بشه وضع همینه -

 .اگه الزم بود رو کمک من هم حساب کن گارفیلد -

 :صم رو خوردم و سعی کردم طوری رفتار کنم که مثال نفهمیدمآی من رو این کلمه حساس بودم! حر

 چه ربطی داشت؟ -

 :اش رو خورد وگفتکردم که خندهناخواسته داشتم پر حرص نگاهش می

 رنگ موهات اولین چیزی که یادم انداخت اون بود. چرا این رنگیشون کردی؟ -

 !رنگ طبیعی موهامه آقا -

 گی؟می این بار با تعجب برگشت طرفم: جدی

 .آره. من که خیلی هم دوستش دارم -

 .بهت میاد قشنگه -

 .مرسی -

 .رسیدیم -

 .لطف کردی، من برم پس -

 .اکی خداحافظ -

 .بای -

ود، تق کفشم توی راهرو پیچیده بپیاده شدم و رفتم تو ساختمون شیک بیمارستان. در حالی که صدای تق

 .به طرف پذیرش رفتم
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 .ی محسنی کار دارمببخشید خانم من با آقا -

 مسئول پذیرش نگاهی به سرتاپام کرد و گفت: قبال وقت گرفتید؟

 :خوام برم مطب دکتر؟ دارم میرم رئیس بیمارستان رو ببینم دیگه! با حرص گفتموا! مگه می

 .خیر؛ ولی واجبه، خودشون اطالع دارن -

 .هی مهم دار، االن هم یه جلسهدونی من بگم. ایشون رئیس بیمارستانه و سرش شلوغهخانم اگه نمی -

 شه بگید اتاقش کجاست؟می -

 .خیر -

ی خورد. با حرص گوشیم رو در آوردم و شمارهای زد. خون خونم رو میاین رو گفت و لبخند پیروزمندانه

 :کوروش رو گرفتم

 بله؟ -

 ای؟گن اتاقت کجاست جلسهکوروش من رسیدم؛ ولی نمی -

 .کرد که پوزخندی تحویلش دادمد شده من رو نگاه میهای گشامسئول پذیرش با چشم

 .ام؛ ولی تموم شد، فقط امضاها مونده. گوشی رو بده به مسئول پذیرش ببینمآره االن تو جلسه -

 .با بدجنسی گوشی رو گرفتم طرف دخترِ : با شما کارداره

 با ترس گرفت: بله؟

- ... 

 .اریددونستم خبردخوام من نمیچشم رئیس. معذرت می -

- ... 

 .همین االن، خداحافظ -

 .ی توپی رفت و گفت: با من بیا راه رو نشونت بدمگوشی رو گرفت طرفم، چشم غره

ی باال. ته راهرو یه در نسبتا بزرگ رو نشون داد و گفت همینجا با لبخند و غرور پشت سرش رفتم طبقه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 .صبر کن تا از جلسه در بیان

های خودش کارتی شادی رو گرفتم. پریا یکی از سیمدیوار و شماره سرم رو تکون دادم. تکیه زدم به

 :ررو موقتا داده بود به شادی

 بله؟ -

 .شادی منم پارمیدا -

 شناختم! چی کارم داری؟ -

 شادی خوبی؟ چته تو؟ -

اش پی کار خودتی، شکر خدا یه خبر هم به من تون؛ ولی خودت همهمن یا تو؟ من رو آوردی خونه -

 .نمیدی

 :ناراحت گفتم

 .آجی ببخشید! ببین من االن اومدم کوروش رو ببینم -

 کوروش کیه؟ -

 .همون پسرعموی چشم آبیم -

با اینکه کوروش و رضا تنها پسرهای چشم آبی فامیل بودن؛ ولی شک داشتم شادی االن درست فهمیده 

 :باشه کدوم رو میگم که گفت

 نی؟کآهان داداش داریوش. پیش اون چه غلطی می -

 .خوام پیشش کار کنمرئیس بیمارستانه، می -

 .کنممن هم باور می -

 !امدونه چه جونوریشناسه و میالحق که فقط شادی من رو می

 . کنمآفرین باور نکن، وقتی اومدم خونه همه چیز رو کامل تعریف می -

 قول؟ -
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 .قول -

 .پس فعال -

 .خداحافظ -

کوروش کت شلوارپوش که همراه چندتا دکتر پیر و جوون اومد  با باز شدن در اتاق نگاهم چرخید رو

 :بیرون. با دیدن من از بقیه عذرخواهی کرد و اومد طرفم

 .سالم -

 .سالم دختر انتظار نداشتم انقدر زود بیای، شرمنده معطل شدی -

 .نه بابا بیکارم دیگه -

 .بیا تو اتاقم حرف بزنیم -

گذاشت پشت کمرم و من رو راهنمایی کرد تو اتاق، اون دکترها هم  در مقابل نگاه کنجکاو بقیه دستش رو

 !های گرد نگاه کردنبا چشم

ها هم اومد. های متفرقه و حال و احوال و آب و هوا تموم شد قهوهکوروش قهوه سفارش داد و تا حرف

 :کوروش خیلی جدی گفت

 خب دختر عمو مدرکت چیه؟ -

 :خیال گفتماشت و داغ داغ شروع کرد به خوردن، بیحواسم به کوروشی بود که قهوه رو برد

  .عمومی رو تموم کردم و آزمون تخصص قلب قبول شدم؛ ولی نرفتم پسرعمو -

 :قهوه پرید تو گلوی کوروش و وقتی به خودش اومد با بهت گفت

 مگه چندسالته؟ -

 .ناخودآگاه لحنم کمی مغرور شد: بیست و دو

 .درک گرفتی؟ من هفت سال برای عمومی خوندمشه آخه؟ تو چهارساله ممگه می -

 .اشتباه نکن من تو شیش سال مدرکم رو گرفتم -
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 کی رفتی دانشگاه مگه؟ -

 هایکوروش یادت نیست؟! به خاطر دوسال جهش خوندن شونزده سالگی رفتم کالج، اونجا هم به سال -

 .درس خوندن مدرک نمیدن به اطالعاتت مدرک میدن

 .ای خودت مخی هستیبابا ایول! پس بر -

 دیگه دیگه؛ حاال بهم کار میدی؟ -

دم. بیا این فرم رو پر معلومه دختر، درسته تخصص نداری؛ ولی من دکترهایی مثل تو رو از دست نمی -

 .کن تا در مورد حقوقت به نتیجه برسیم

 :کمی اخم کردم و جدی گفتم

 .من واسه کسب تجربه اومدم، به پولش احتیاجی ندارم -

 .شهین طوری که نمیا -

 !شهخوبم می -

 .شه! حداقل یه مبلغ کم بذاریمنمی -

 !برو باو. گفتم نه یعنی نه -

 .باشه من که از خدامه یه دکتر جوون و خوشگل و کم خرج گیرم بیاد -

 .دیوونه -

 :با زیرکی و عادی در حالی که چشمم به فرم بود ادامه دادم

 .راستی شنیدم نامزد کردی -

 :ی پکرش نگاه کردم که گفترمو بلند کردم و به قیافهآروم س

 .آره با آنیتا -

 مبارکه پس چرا پنچر شدی؟ -

 :دودل نگاهم کرد و کالفه گفت
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 .خب نامزدی ما کمی متفاوته -

 :با کنجکاوی کامل چرخیدم طرفش

 یعنی چی؟ -

 .گفتمولش کن نباید چیزی می -

جلوی مامانشون راز دوست پسر داشتن دوستشون رو  خوانشده بود شبیه دخترهای نوجوونی که می

 :فاش کنن! با حرص گفتم

 !اه کوروش بنال ببینم چته خو؟ -

 :لبخند زورکی زد و گفت

 .خواد و من یکی دیگه روت پرهام رو مینه من آنی رو دوست دارم و نه اون من رو! اون پسرخاله -

 :با حیرت و به زور گفتم

 کی رو؟ -

 :نداخت پایین و آروم گفتکوروش سرش رو ا

 .پریا -

 چی؟ خبر داره؟ -

 .اون هم دوستم داره -

 !خواستم و چی شد؟کشید رسما. چی میسرم داشت سوت می

خودی اینجا کار بکنم! هام بهم ریخت، االن باید بیی برنامهتر از من هم وجود داره؟ همهخدایا بدبخت

 :کالفه گفتم

 .بگو ببینم اینجا چه خبره؟ درست از اولش -

 .ها نباید از این اتاق بره بیروناپارمیدا این حرف -

 .ای هم دارم؟ بگو ببینم جریان چیهمگه راه دیگه -
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کرد که کاش این اواخر بیشتر برات خب تو که رفتی پریا خیلی داغون بود. مدام خودش رو سرزنش می -

قدر به دمش شهربازی و اون شب اونکه حال و هواش عوض بشه بری اینذاشت؛ من هم واسهوقت می

هردوی ما خوش گذشت که راحت قرار بعدی هم گذاشته شد و پشت سر اون قرارهای مخفی بعدش. تا 

 .اینکه باالخره هر دو از عشق نوپامون گفتیم

 خدای من! خب؟ -

شه وقت درست روزی که خواستم به مامان بگم بیاییم خواستگاری پریا، مامان اومد تو اتاقم و گفت -

 .ازدواج کنم و برام یکی رو پیدا کرده

اولش با خودم گفتم قرار نیست که به زور زنم بدن؛ پس به مامان گفتم که خودم یکی رو دوست دارم 

؛ولی چنان قیامتی به پا شد که حتی نشد بگم اون دختر پریاست! ظاهرا بابا و عموشهریار تو کارخونه به 

از بابابزرگ کمک خواستن، اون هم شرط کمک کردنش رو به هم مشکل خیلی بزرگی خورده بودن و 

 .هاگفت از بچگی ما رو واسه هم در نظر داشته و از این حرفهای ارشدش گذاشته! میرسیدن نوه

 .ست! ظاهرا خیلی فیلم آبکی نگاه کردهشه؟ این که خیلی مسخرهمگه می -

اد اون ی ما به دنیا بیبه امضای باباها که وقتی بچهدونم؟! یه چک پنج میلیاردی دست بابابزرگه چه می -

 .ده به ما و دیگه هیچی بدهی وجود نخواهد داشتچک رو کادوش می

 :از ته دل گفتم

 ترین داستانی بود که به عمرم شنیدم. چطور قبول کردید؟این مسخره -

 و گفت میاد به بابام همه چیزای نداشتیم. پریا هم وقتی خبر نامزدی رو شنید زد به سرش ی دیگهچاره -

 .رو بگه که مجبور شدم واقعیت رو بهش بگم و قول دادم که هیچ وقت با آنیتا ازدواج نکنم

 قبول کرد؟ -

کرد و با خود من هم مدام قهر بود؛ ولی کم کم اولش مدام با آنیتا چه جلوی جمع و چه پنهان دعوا می -

 .وقتی عشق آنیتا و پرهام رو دید آروم گرفت
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 !عجب! چه عشق و عاشقی راه انداختید وقتی من نبودم -

 .چرخیدتازه کجاش رو دیدی؟ االن فقط رضا و داریوش و تو ول می -

 جدی؟ چطور؟ -

الدن عاشق یکی از استادهای دانشگاه شده و طرف قراره بیاد خواستگاریش، الله و حمید همدیگه رو  -

ا با همن، حمیده و پوریا هم مثل اونا، پیمان رو هم که حتما ترهدوست دارن؛ ولی فعال دور از چشم بزرگ

خوان و آرتام هم عاشق پروانه دونی، باالخره جریان رویا رو رسمی کرد! آنیتا و پرهام هم رو میمی

 .ها االن نامزدنکالسیش شد، البته اونهم

 .واو! دیشب فقط آرتام بهم گفته بود -

 .هاخیال اونبی -

 .له، باید برم خونه هضم کنممخم هنوز قف -

 .برو دختر. از فردا هم ساعت هشت اینجا باش با محیط آشنات کنم -

 .ها شوهرخواهرکنیاوالال، قراره شخص رئیس من رو بگردونه، چه شود؟! داری لوسم می -

 :نیش کوروش باز شد و گفت

 .یه خواهر زن بیشتر نداریم که -

  .بیمارستان اومدم بیرون با خنده از هم خداحافظی کردیم و از

 !تا پام رو گذاشتم تو محوطه تازه یادم افتام که دَدَم وای من اصال ماشین ندارم

کردم که با دیدن آئودی سیاه رنگی که پارک کرد و پرهام مثل مرغ پرکنده داشتم دور و برم رو نگاه می

و کالفه رفت تو بیمارستان.  ازش پیاده شد با شیطنت خودم رو عقب کشیدم، اون هم با ظاهری عصبی

رفتم تکیه دادم به در ماشینش و منتظر موندم و در همون حال از روی بیکاری پالک ماشین رو حفظ 

 !شدم

حدودا یه ربع بعد پرهام عصبانی و گرفته اومد طرف ماشینش، با دیدن من ابروهاش باال پرید و سئوالی 
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 :نگاهم کرد که گفتم

 ؟سالمت رو خوردی پسرخاله -

 .تره دختر خالهبه خودش اومد و مثل همیشه مغرور و حاضرجواب گفت: سالم از کوچک

 .پس سالم -

 علیک سالم. خیره؟ تو کجا و این جا کجا؟ -

 اینجا که از فردا محل کارمه و اومده بودم کوروش رو بیینم، تو چی؟ -

 .من هم اومده بودم کوروش رو ببینم -

 :با کنایه و کمی عصبانیت گفتم

 !جالبه! کنجکاو شدم بدونم اومده بودی به نامزد عشقت چی بگی؟ -

ام که دیروز باعث شد فکر کنم هنوز امیدی هست؛ دونم و از دستش هم عصبانیفهمید موضوع رو می

 :ای گفتپس خودش با لحن صلح جویانه

 .کنی نیستاون طور که فکر می -

 .بده من ماشین ندارم. من رو برسون و تو راه توضیح -

 .فکر کنم حقته که بدونی. سوارشو بریم -

 :تو راه اول دستی به موهاش کشید و بعد شروع کرد به حرف زدن

 دونستم دوستم داری؛ ولی برام مهمشیش سال پیش حتی قبل از اینکه تو اعتراف کنی از رفتارهات می -

 دان گرفتم و وقتی خبر رفتنت تودیدمت! وقتی حالت بد شد عذاب وجنبود، صادقانه بگم در حد خودم نمی

فامیل پیچید فهمیدم باالخره راحت شدم. کلی تالش کردم تا توجه دختر مغروری مثل آنیتا رو جلب کنم 

ی بابابزرگ هر چی ریسیده بودم پنبه شد. کسی که دوسال واسه داشتنش تالش که زد و با شرط احمقانه

ها به هم رو دیدم راحت شدم. با توجهی اونوقتی بی کرده بودم یه شبه شده بود نامزد کوروش! کم کم

ت خیلی متعجب شدم، تو نه در حد آنیتا؛ ولی زیبا شده بودی و تغییرات زیادی کرده بودی، دیدن دوباره
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اون روزها آنیتا با من قهر بود پس من هم ناخودآگاه اومدم طرفت که بفهمم هنوز دوستم داری یا نه و هم 

 .ریک کنم که خدا رو شکر فهمیدم فراموشم کردی و باعث آشتی ما هم شدیحسادت آنیتا رو تح

 :با لحن پشیمونی ادامه داد

حال دونی چقدر خوششدم. نمیدونم نباید برای تحریک آنیتا بهت نزدیک میمن واقعا متاسفم! می -

 .شدم وقتی فهمیدم دیگه دوستم نداری

 بغضم رو خوردم و جدی گفتم: چرا؟

 .رد ولی بعد گفت: عذاب وجدانم رفع شداول تعجب ک

 !جالبه -

هام نریزه و صدام نلرزه، فشار عصبی زیادی روم کردم که جلوی پرهام اشکداشتم تمام تالشم رو می

 .بود؛ ولی بعد از شیش سال قرار نبود باز هم بشکنم

 .تونی مثل برادر روم حساب کنیکنی؟ میپارمیدا فراموش می -

 :بی غریدمپوزخندی زدم و عص

 .من برادر دارم! بهم فرصت بده تا با خودم کنار بیام -

 ...مگه تو هنوز -

 :با تندی و پرخاش جفت پا پریدم وسط نطقش

شه، مخصوصا وقتی شیش سال پروبال گرفته؛ ولی پرهام احساسی که داشتم راحت فراموش نمی -

 .باالخره باهاش کنارمیام

 !یر منم نیستدونم چی بگم؛ ولی خب تقصمن نمی -

 .ی غربت و داغون شدمعوضی! نه پس تقصیر منه که آواره

 .شمهمینجا پیاده می -

 ...نرسیدیم که -
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 .اش رو پیاده میرم مرسیبقیه -

 :تا ماشین رو نگه داشت آروم گفتم

  !خداحافظ پسرخاله -

ادم طرف خونه. دوباره هام مقاومتش رو از دست داد راه افتدر رو بستم و در حالی که باالخره سد اشک

شد درست مثل شیش سال پیش، سردرد شدید داشتم؛ سعی کردم حواسم رو پرت داشت حالم بد می

 !کنم و اولین چیزی که به ذهنم رسید دوتا گوی عسلی شیطون بود

به شدت سرم رو تکون دادم و سعی کردم بفهمم چرا باید به اون فکر کنم؟! ولی تا خود خونه حواسم 

 !ای نگرفتمبود و هیچ نتیجه پرت اون

چرخید، رفتم پیش شادی و همه چیز وقتی رسیدم خونه هنوز حالم بد بود و حرف آخر پرهام تو سرم می

 .اش تعریف کردمرو البته با سانسور بغل کردن راشا واسه

 !ها عاشق همنکنی پارمیدا؟ تو هیچ شانسی نداری. اونشادی: االن چی کار می

من عاشق نیستم؟ انصافه؟ انصافه که من نه سال تو عشق پرهام بسوزم و اون بیاد بگه من چی شادی؟  -

 مثل داداشم روش حساب کنم؟

 دونم گلم؛ ولی اون نگفت که بیا عاشق من شو؟! تقصیر اون چیه؟می -

 مگه من به دلم گفتم عاشق اون بشه؟ -

خودم نبود، دلم برای حال خودم  معنیه و منطقی نیست؛ ولی دستهام بیدونستم که حرفخودم می

 !سوختافتادم دلم میسوخت. وقتی یاد نه سال سوختنم به پای پرهام میمی

 شادی؟ -

 جانم قربونت بشم؟ -

 !ذارم پرهام به آنیتا برسهمن نمی -

 خوای بکنی؟شادی با حیرت گفت: یعنی چی پارمیدا؟ چی کار می
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 .دل من رو بده دونم؛ ولی اون باید تقاص شکستنهنوز نمی -

 !پارمیدا بچه نشو، اون کاری نکرده، تو یه طرفه بریدی و دوختی -

 .خوادام؛ ولی این بچه االن اون رو میبلند داد زدم: اصال من بچه

 :با داد من شادی غرغر کرد

خب بابا کولی بازی درنیار، خوبه حاال کسی خونه نیست؛ ولی من مطمئنم تو اصال دوستش نداری فقط  -

 .ی لج افتادیو دندهر

 خوامش! شادی پیشمی؟می -

 :شادی آهی کشید و من رو کشید تو بغلش

 .همیشه پیشتم دیوونه -

 .باید یه کاری کنم که پرهام به آنیتا خــ ـیانـت کنه -

هاش گرد شد و با ناباوری به من نگاه کرد. انگار که اصال انتظار نداشته همچین حرفی از من بشنوه؛ چشم

 :ای گفتداد! شادی با لحن مسخرهکرد و فقط دلم فرمان مین دیگه عقلم کار نمیولی م

 اون وقت چطور؟ -

دونستم چطور؛ ولی اولین چیزی که به ذهنم رسید جواب من به شادی چطور؟ سئوال خوبیه! خودم هم نمی

 :بود

 .کنم تا این عشق رو تموم کنمباالخره یه راهی پیدا می -

 ذاری اگه حقی هم هست خدا بگیره؟لخ شدی، چرا نمیپارمیدا خیلی ت -

 !باید یه جوری این دل من آروم شه شادی -

ای هم کشیدم. اگه پرهام مال من نبود، مال هیچ کس دیگهکردم و تو بغل شادی نقشه میگریه می

  !شدنمی

های جام پریدم و لباسقدر گفتم و زار زدم که خوابم برد، وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود. از اون
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ی اتاق، یه دست لباس خواب بیرونم رو که چروک هم شده بود همون طور درآوردم و مچاله انداختم گوشه

شد پوشیدم. جلوی سویشرت عکس صورت بچگونه که شامل یه شلوار گشاد سفید و یه سویشرت می

. موهام رو هم خوگوشی کردم های دراز داشت و یه دم تپلم پشت شلوار بودخرگوش بود و کالهش گوش

 .و برای اینکه گریه کردن و پف چشمم مشخص نشه کمی آرایش کردم و رفتم پایین

ارن، شن؟ از صبح سرککردن، موندم واقعا خسته نمیهمه دور هم نشسته بودن و با سروصدا فیلم نگاه می

 !ها هم پای تلویزیونشب

 !علیک سالم با وفاها -

 .گیری که پس نیفتی؟ خوبه باالخره من تو رو دیدمیش رو میبابا: سالم گلم. دست پ

 .اش خونه بودمها، من همهوا بابا خوبه شما نیستید -

 .ای؟ در ضمن فقط دو روزه اومدیاش خونهمامان: کجا تو همه

 .رم سرکاربودم! از فردا می -

 :نگاهی به پریا کردم و ادامه دادم

 .د از فردا برم تو بیمارستان کار کنمامروز رفتم دیدن کوروش و قرار ش -

 .زنمپریا: واقعا؟ چه خوب! من هم تند تند میام بهت سر می

 .ام رو خوردم و گفتم: نیازی نیست آبجی مهد کودک نیست کهخنده

 :ی پریا آویزون شد، من هم با نیش باز گفتملب و لوچه

 بابا؟ -

 بابا: بله؟

 .ی کار جور کنموام فقط سابقهبه کوروش گفتم حقوق الزم ندارم، میخ -

 .بابا: کار خوبی کردی باباجان تو که نیاز نداری

 .دقیقا -
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 گردی؟مامان: پارمیدا یعنی دیگه برنمی

 برم؟ -

 مامان هول کرد: نه منظورم این بود که تمومی؟

همین  وبا لبخند بوسش کردم و گفتم: آره عزیزم تمومه. تخصص رو دیگه حال ندارم بخونم؛ شاید بعدا ت

 .ایران خواستم ادامه بدم، شاید هم رفتم

 .شعور، رسما نزدیک به سه سال رو خوردیپریا: خوش به حالت بی

خوردی! تازه تو هم ماه بعد خوند هم تو میهایی که پارمیدا درس میپیمان: کم غر بزن، اون تابستون

 .تمومی دیگه

 !و با ذوق گفت: ایول جیگر سینما بازی کردهپریا ایشی گفت و روش رو برگردوند طرف تلویزیون، یه

شه. خسته شدم از هاش پخش میها، همزمان دوتا دوتا فیلمپیمان: اَه این پسر هم شورش رو درآورده

 .شقیافه

 .شیبینی سیر نمیمامان: وا دلت میاد؟ پسرِ خیلی آقا و خوشگلیه، هر چقدر هم می

 .بابا: چشمم روشن خانم

 .د باباتون خوب نیستامامان: البته در ح

 !همه بلند خندیدن و من با کنجکاوی خم شدم ببینم کدوم بازیگر رو میگن که در کمال تعجب دیدم راشا

 :کرد، با تعجب گفتمتو فیلم اسمش بنیامین بود و خیلی هم خوب بازی می

 وا چرا هیچ کس به من نگفته بود اون بازیگره؟ -

 .شناسنشپیمان: خب همه می

 !ی که شیش ساله نیستمنه من -

 دونستم. معروفه؟شادی: من هم نمی

گی شادی؟ این و دوستش رهام در حد اللیگا معروفن! سه ساله سینمای ایران رو پریا با غرور: جک می
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 انداختن؟ترکونن. روز جشن ندیدی همه باهاش عکس میگرفتن تو دستشون و دارن می

 .نه وهلل! حواسمون نبود که -

 .ه خنگیدپریا: بس ک

 !کنماشادی: هوی پری پرپرت می

ود های آتیش روشن بهاش شعلهکرد انگار تو چشمبدون توجه به کلکل اونا زل زدم به راشا. وقتی اخم می

 .درخشیدو می

 پیمان: پارمیدا کجا ماتت برده؟

 .کنم، حرف نزنفیلم رو نگاه می -

ونم چرا فکرم درگیر راشا بود. درسته زیبا و معروف بود؛ دبا موهام بازی کردم ودوباره زل زدم به فیلم. نمی

 !تونستن واسه کسی مثل من دلیل خوبی باشهها نمیولی این

با گیجی رفتم تو آشپزخونه، یه تیکه پیتزای باقی مونده از شام رو گذاشتم تو مایکروویو و تا گرم بشه 

از  کردم. بعدتنها به یه چیز فکر مینشستم پشت صندلی میز نهارخوری و سرم رو گذاشتم رو میز و 

 !حرفی که شادی پرونده بود، مدام یه سئوال داشتم! آیا من واقعا عاشق پرهام بودم؟

کالفه پا شدم بشقابم رو برداشتم و رفتم تو اتاقم، لپ تاپم رو روشن کردم و عشق رو جستجو کردم. 

بودن برعکس احساسات من بود! یکی مطالب متفاوت و جالبی خوندم، خیلی از احساساتی که نوشته 

نوشته بود عشق یعنی کنارش حس آرامش داری؛ ولی من کنار پرهام همیشه پر از استرس بودم، البته 

 !یکی هم نوشته بود عشق یعنی هیجان و تندتر زدن قلبت که این یه موردش در مورد من درست بود خب

 "ی منعشق یک طرفه"توجهم رو جلب کرد های خصوصی گشتم که تیتر یکی از وبالگطور میهمین

سوخت تا ها تو این عشق میوبالگ خاطرات دختری بود که عاشق پسرهمسایه شده بود و از دور سال

 !بینهکه کارت عروسی اون پسر رو میاین

های جالبی بهش پیشنهاد میده که باعث کارش تا خودکشی هم پیش میره؛ ولی مشاور معروفی راه
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 .اون پسر رو فراموش بکنه شه کم کممی

های پرهام رو ها وتو یکی دیگه بدیبرداشتم و تو یکی خوبی A4 تا آخرش خوندم و ناخودآگاه دو تا

های ی زیبا، مدروز بودن و معروفیتش که اصال مالکها بودن: قیافههای مثبتش فقط ایننوشتم، نکته

 !ای نرسیدمدا کنم ولی به هیچ نتیجهجالبی نبود، سعی کردم چیزی که من رو جذب کرده رو پی

ی موارد هم جاش مورد اول جدول بود و بقیههای بدش رو نوشتم! غرور بیها و عادتتو اون یکی اخالق

ها برای من مهم بودن. با کالفگی متوجه شدم این راه، بدتر شد. اکثر این بدیپشت سرش ردیف می

 !ی بودم و اصال دلیلی هم االن برای عالقه بهش نداشتمگیجم کرده؛ چون متوجه شدم عاشق چه آدم غلط

 .کار بعدی رفتمسراغ راه

هام رو تک تک بیرون کشیدم و هر عکسی که پرهام توش بود که تعدادش هم خیلی کم بود رو در آلبوم

 کآوردم و ریختم توی یه جعبه، این بار رفتم سراغ دفتر خاطراتم و روزی که بهش ابراز عالقه کردم و ت

تک روزهای بعد و قبل از اون که توش نشانی از پرهام بود رو پاره کردم و دفتری که دیگه صفحاتش 

ها رو هم گذاشتم تو همون جعبه که نگاهم شاید به سی برگ رسیده بود رو پرت کردم تو کشو و کاغذ پاره

 !خورد به عسلی و اون عکس دسته جمعی

رفتم، عکس رو کشیدم بیرون و قاب اومد؛ ولی باید تا تهش میقاب رو برداشتم و زل زدم بهش. دلم نمی

 .خالی رو گذاشتم سرجاش

 .توجه باشمزد و دلم گرفت؛ ولی سعی کردم بیدیدن قاب عکس خالی تو ذوق می

با کلی زیر و رو کردن کشو و کمد، دستبندی که کادوی تولد دوازده سالگیم و از طرف اون بود رو پیدا 

 .اش بود. اون هم رفت تو همون جعبهه اولین و آخرین هدیهکردم، دستبندی ک

ی بعد رو اجرا کنم. به پیتزای سرد شده نگاه کردم و جعبه رو موقتا گذاشتم زیر تختم تا بعدا مرحله

فوکار رو نگاه کردم، همزمان پیتزام رو هم خوردم و بعد از اون همه بیخیال نسشتم کارتون پاندای کنگ

 .یه خواب آروم رفتم سال، تقریبا به
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طوری گیج خواب و یه هام رو مالیدم و همونصبح که از خواب پاشدم بدون نگاه کردن به آینه چشم

شده  های گردی شدید یکی برگشتم طرف سالن. راشا با چشمرفتم پایین که با شنیدن سرفهچشمی

که اون هم با دیدن من  کرد، پیمان سعی داشت آب به خوردش بدهکرد و به من نگاه میسرفه می

 :هاش گشاد شد و با بهت گفتچشم

 !پارمیدا؟ -

 هان چتونه؟ مگه جن دیدید؟ -

 پیمان: وهلل کم از جن نداری، خودت رو تو آینه دیدی؟

 .راشا با خنده نفسی گرفت و گفت: شدی یه جن ناز و بانمک خرگوشی

های ستون به خودم تر و تو آینه کاریخودش و پیمان زدن زیر خنده، با عصبانیت رفتم کمی اون طرف

 ...نگاه کردم که

 !یا خدا

 این کیه؟ این منم؟ پس چرا این ریختی شدم؟ -

موهام که خرگوشی  .شعور بلندتر شد و من با بهت خودم رو ارزیابی کردمی اون دوتا بیصدای خنده

 موهای وسطش پف کرده بود. کرده بودم یکیش کامل باز شده بود و اون یکی کشش تا پایین اومده بود و

هام هم سیاه که البته آثار کف دستمم نشون آرایش دیروزم پخش شده و دور لبم قرمز بود، دور چشم

داد خودم صبح این بال رو سر خودم آوردم! زیپ سویشرتم باز بود و تاپ سفید زیرش تا باالی نافم می

لوارم هم تا باالی زانو تا شده بود، در کل به قول های شباال رفته بود که زود درستش کردم. یکی از پاچه

 !راشا شده بودم یه جن مامانی

 .خودم هم خندیدم که راشا و پیمان اول با تعجب به من نگاه کردن و بعد همراهیم کردن

 ی مائی که من رو این شکلی ببینی؟وای خدا من چقدر زشت شدم. اصال راشا تو چرا هر روز خونه -

 !شدید جلوی پیماناوه اوه سوتی 
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 .شهتربیت راشا مهمون منه و حتما یه کاری داریم دیگه که به تو مربوط نمیپیمان با اخمای درهم: بی

خیالی طی کردم گیره؛ بیگفت اصال از راحتی من با راشا خوشش نیومده و بعدا حالم رو میاخماش می

 :ترجیحا

 .ایش -

سعی داشت تاثیر راحت حرف زدن من رو خنثی کنه گفت: راشا با لحن مهربون و صلح جویی که البته 

 .مهم نیست، شما هم غصه نخورید، باالخره من همیشه شما رو مرتب دیدم یه بار هم این طوری

 .پیمان: خب دیگه برو به خودت برس.کفاره الزم شدم

 .مسخره -

یدم با یه ی یخی تنگ پوشبرگشتم باال و اول رفتم صورتم رو شستم، بعد برگشتم سر کمدم و یه شلوار ل

موهام رو با زحمت شونه کردم و  "من مغرورم"تیشرت اندامی سفید که روش به فرانسوی نوشته بود 

 !ای بستم، باید یادم باشه امروز برم حمومگوجه

 .های اسپورت سفیدم دوباره برگشتم پایینیه رژمات کالباسی زدم و ریمل، با پوشیدن کفش

ک پشت چشمی نازک کردم و رفتم از تو یخچال یه لیوان شیر ریختم و در همون برای اون دوتا کله پو

 :حال بلند پرسیدم

 داداش ساعت چنده؟ -

 .ی صبح به وقت تهرانپیمان: ساعت نه و بیست دقیقه و شیش ثانیه

 .گلوله نمک -

 :کردم یه چیزی کمه یا یادم رفته که پیمان گفتدونم چرا حس مینمی

 رم سرکار؟گفتی فردا میدیروز نمیراستی تو مگه  -

 .کشهبلند جیغ زدم: وای خدا، کوروش من رو می

 راشا: چیشده؟
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کار کنم؟ من ساعت هشت باهاش قرار داشتم، راه رو هم که تو بگو چی نشده؟! وای پیمان االن چی -

 .هنوز یاد نگرفتم پاشو من رو برسون

 .پیمان: ماشین من رو سعید برد صبح. کنسلش کن

 :گرفت که راشا گفتام میاشت گریهد

 .هارسونمتون، واسه قلمی که الزم داریم باید برم همون طرفبرید حاضرشید، من می -

 :اون قدر من هول کرده بودم که پیمان هم سریع گفت

 .گه بدوراست می -

 .وقتی واسه تعارف نبود پس بدو بدو رفتم باال تا حاضر بشم

ور ای رنگ پوشیدم و همون طگاه کردم. کالفه یه کت بلند شبیه مانتوی سورمهی درهم به کمدم نبا قیافه

 !باز گذاشتم، کیف دیروزی رو از رو میز چنگ زدم و شالم رو انداختم رو سرم و از اتاق بیرون پریدم

 .پیمان: راشا رفت ماشین رو روشن کنه برو

 :فوری رفتم بیرون و سوار ماشین شدم

 .افتاد گردن تو وای مرسی. باز زحمتم -

 .راشا: نه بابا این چه حرفیه

 نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت: کی وقت کردی شال بخری؟

 .دستی به شال آبی آسمونی و نازک رو سرم کشیدم و گفتم: از کمد پریا برداشتم. امروز باید برم خرید

 .ها رو هم کامل بلد نیستیاما ماشین نیاوردی که! تازه راه -

 .کنمکاری می باالخره یه -

 !ات رو بده؟راشا: شماره

 ها؟ واسه چی؟ -

 .ام رو میدم. کارت که تموم شد یه زنگ بزن میام دنبالت بریم خریدخواد من شمارهاصال نمی -
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 .شموای نه اصال، دیگه مزاحم تو نمی -

ه یه همراه زیبا هم مزاحم چیه؟ خواهر پیمان مثل خواهر خودمه. تازه من هم خرید دارم اونجا، چه بهتر ک -

 .پیشم باشه

 .با خجالت گفتم: مرسی

 !دونم چرا اصال ناراحت نشدم که بهم گفت مثل خواهرشم؟! تازه خوشم هم اومدنمی

 .زیر چشمی نگاهم کرد و گفت: بهت نمیاد خجالتی باشی

 .هیچ هم خجالت نکشیدم -

 .هات مشخصه پینوکیواز لپ -

 های کارتونی رو به من نسبت بدی؟تای داری انواع شخصیتو چه عالقه -

 .خب بهت میان! بفرما رسیدیم -

 .چه زود! البته این رو تو دلم گفتم

اش رو نوشت و بهم داد، بعد گازش رو گرفت و رفت. کاغذ رو تو کیفم گذاشتم و بدون تو یه کاغذ شماره

 :اش اومدکه صدای جدیهایی که روم بود خودم رو به اتاق کوروش رسوندم و در زدم توجه به نگاه

 .بفرمایید -

 :پاسخش از صبح فکر نکنم و رفتم توسعی کردم لبخند بزنم و اصال به چهارده تا تماس بی

 !سالم پسرعمو جون -

 !اومدی دیگهذاشتی شب میچه سالمی دختر؟ می -

 .مونموای کوروش به خدا من هنوز به ساعت ایران عادت ندارم خواب می -

 .مونمها؟! ساعت کیلو چنده؟ من همیشه خواب میگفتمای عجب بهونه

 .حقته االن اخراجت کنم -

 .با شیطنت گفتم: من هم خواهرم رو بهت نمیدم
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 .غلط کردم بابا شما تاج سری -

 .ای زن ذلیل! پاشو محل کارم رو نشون بده ببینم -

 .ی منت بانوبه دیده -

 .بدو پسرک -

 .و از اتاق رفتیم بیرون هردو به هم نگاه کردیم و خندیدیم

ی من، من رو دختر عموش کوروش شخصا همه جا رو نشونم داد و با پرسنل آشنام کرد، برخالف خواسته

ی گفت این طورخواستم فکر کنن با پارتی بازی اومدم و جاسوس رئیسم؛ ولی اون میمعرفی کرد! نمی

  !شهرفتار صمیمی ما باعث سوتفاهم می

 !به عنوان یه دکتر تو این سن و دختر عموی رئیس، همه با من چپ افتادنو این طوری بود که 

ها با رضایت و کردن جز دوسه تاشون که مهربون بودن و پسرها بعضیدخترها همه با حسادت نگاهم می

 .ها با حسادتبعضی

 :کرد گفتتا کوروش رفت و با همکارهام تنها شدم یکی از دخترها که از اول هم بد نگاهم می

خانومی بهتره بدونی درسته فامیل رئیسی؛ ولی بیمارستان جای این مدل لباس پوشیدن نیست تو مثال  -

 .هات رو ببر تو خیابوندکتر مملکتی. جلب توجه

 با تعجب گفتم: مگه لباسم چشه؟

 :قبل از جواب دادن دخترِ یه صدای مردونه از پشت سرم خیلی جدی گفت

زه چند روزه به ایران برگشتن و با محیط آشنا نیستن، بهتره مراقب خانم قاسمی، دکتر محسنی تا -

 .هاتون باشیدحرف

، پچ کردندختر که حاال فهمیدم فامیلیش قاسمیه با ترس عذرخواهی کرد و رفت. بقیه هم به ما نگاه می

ه که با سشناکردم. برگشتم ببینم این حامی از غیب رسیده کیه که من رو میهاشون رو حس میکردنپچ 

های بلند روبرو شدم. زیبا ای و پلکهای قهوهیه دکتر حدودا بیست و نه ساله با موهای فر سیاه و چشم
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 :ای زد و گفتنبود؛ ولی بانمک و خوشگل بود! با دیدن تعجب من لبخند دوستانه

 شه یه لحظه بیایید؟می -

 :تآروم سرم رو تکون دادم و همراهش از بقیه فاصله گرفتم که گف

سالم من امیرم. دوست صمیمی کوروش و متخصص کودکان. کوروش زیاد ازتون تعریف کرده بود و  -

 .سپرده بود حواسم بهتون باشه

 .خوشبختم؛ ولی فکر کنم دفاع شما همه چیز رو بدتر کرد -

 چطور؟ -

اومدنم که شما  خب روز اولمه و االن همه ازم متنفرن. مدرکم تو این سن، آشناییم با کوروش، از خارج -

 .اون رو لو دادید و دفاع کردنتون از من، به نظر من این شروع خوبی نیست

میرن. خیلی زود یادشون میره و کنار میان. به چشم خواهری میگم، ولشون کن دارن از حسودی می -

خوشگلی و جوون! تو خارج هم که بزرگ شدی و مدرکت هم که نسبت به سنت خیلی خوبه. کمی باید 

ی های خوبهشون حق داد. با من بیا با خواهرم آشنات کنم، تو بخش اورژانس پرستاره؛ مطمئنم دوستب

 .شیدمی

 .ممنونم واقعا آقا امیر -

 .راحت باش و بگو امیر. هر وقتم کمکی خواستی مثل یه برادر روم حساب کن -

خیالم رو راحت کرد و باعث زد قصدی نداره و نیتش خیره، های شفافش که داد میلحن صادقانه و چشم

 .شد واقعا باهاش احساس راحتی بکنم

 .مرسی امیر -

 .خواهش -

با خواهر امیر هم آشنا شدم. اسمش ریحان بود و واقعا دختر مهربون، خونگرم و البته شیطونی بود و تند 

ا چند لحظه هنگ داد! من رو با دوستش رکسانا هم آشنا کرد که از زیبایی رکسانتند در مورد همه آمار می
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 !بودم

ها بود. درست مثل فرشته !ها نبودریحان کپی امیر بود، سبزه و بانمک؛ ولی رکسانا اصال شبیه ایرانی

های بلند و فر خورده؛ دماغ عروسکی و سرباال و های براق آبی خالص با مژهصورت مثل برف و چشم

 !ای سرخهای برجسته و لبای کوچیک و قلوهگونه

موهای مثل ابریشم طالیی رنگش که از مقنعه اش بیرون زده بود. دختر خیلی مهربون و خیلی و در آخر 

خوند. ازدواج کرده بود و ظاهرا خیلی شیطونی بود. اون هم مثل من بود و داشت برای تخصص قلب می

 .شوهرش سهامدار چهل درصد از سهام اینجا بود

 !اومدن شوهر رکسانا شوک دوم به من وارد شد با ریحان و رکسانا مشغول حرف زدن بودیم که با

ترین جز هاش خاصچشم !فکر نکنم تو کل دنیا پسری به اون زیبایی بوده باشه و یا من دیده باشم

صورتش بود؛ یه رنگی بین سبز، آبی و خاکستری که البته لبالب از عشق رکسانا بود! اون هم بور و سفید 

خیلی خشک و جدی سالمی به من و ریحان داد و اصال نگاهمون نکرد و بود و البته باید بگم مغرور؛ چون 

 .مشغول حرف زدن با رکسانا شد

 :ریحان که دید من رفتم تو اغما با خنده گفت

 .خوردیشون -

 !ریحان! آخه خیلی خوشگلن -

م هنوز همونن! دونم، من هم اولین باری که دیدمشون شبیه تو بودم. همه با دیدن این زوج خیره میمی -

ق کنن؛ ولی عشان و خیلی از مردها هر کاری واسه رکسانا میبا اینکه خیلی از دخترها دنبال دکتر ریاحی

ست. رکسانا قول داده یه روز داستانش رو تعریف کنه، با امروز این دو نفر مثل لیلی و مجنون زبانزد همه

 .هم دارنشون تو پاریسه، یه بچه دوهفته که اینجا اومدن. اصل زندگی

 کنید؟رکسانا اومد: شما دوتا چی پچ پچ می

 شوهرت رفت؟ -
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 گفتید؟رکسانا: آره بابا، اومده بود سر بزنه. چی می

 .حرفم رو بد برداشت نکن؛ ولی شوهرت خیلی خوشگله -

 .ها کمی خشکهها مدلشه! با غریبهرکسانا بلند خندید: مرسی گلم. از رفتار سامیار ناراحت نشی

 کیه؟ سامیار -

 .ریحان محکم کوبید پشت سرم: خنگه اسم شوهرشه

اون روز فقط به شوخی و خنده گذشت و هیچ کاری نکردیم. به اصرار من و ریحان قرار گذاشتیم فردا 

 .شون رو تعریف کنه و هم من از کسی که دوست دارم بگمی ما تا هم رکسانا داستان عشقبیان خونه

ردیم، رفتم اتاق رست روپوشم رو عوض کردم و بعد هم با دودلی یه پیام بعد از اینکه از هم خداحافظی ک

 .به راشا فرستادم: سالم، ببخشید من کارم تمومه

 .رسمخیلی زود جواب اومد: همون اطرافم تا پنج دقیقه می

یاه سامیار در یه فراری س .های هردوشون لبخند بودتا رفتم بیرون چشمم خورد به سامیار و رکسانا. رو لب

رو برای رکسانا باز کرد، رکسانا به شوخی موهای سامیار رو بهم ریخت و زود نشست تو ماشین و درو 

اش خط و نشونی کشید و رفت سوار شد. یه لحظه حسادت کل وجودم رو گرفت؛ بست، سامیار هم واسه

 :سوار شدمشون دعا کردم و رفتم ولی با دیدن ماشین راشا زود به خودم اومدم و واسه خوشبختی

 .سالم. باز هم ببخشید -

 .ها. خوبه خودم خواستمنه بابا دیگه نگی -

 کمی بعد گفت: واقعا هستی؟

 :با تعجب برگشتم طرفش که دیدم نگاهش رو لباسمه

 !شم؟متوجه نمی -

 مغرور! هستی؟ -

 :به جای جواب پرسیدم
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 فرانسوی بلدی؟ -

 .بگی نگی -

 :با شیطنت به روسی گفتم

 .جالبه -

 :ثل خودم جواب دادم

 کجاش؟ -

 :این بار دیگه چشمام گرد شد

 روسی هم بلدی؟ -

 :لبخند نمکی زد و گفت

 .پنج تا زبون بلدم -

 :با نیشخند پرغروری گفتم

 !تر از منیکی کم -

 :هاش گرد شد و گفتاین بار اون بود که چشم

 .کردم خودم زیاد بلدمفکر می -

 .وقتم رو گذاشتم برای این چیزهاکه بیکار نمونم اونجا برای این -

 هایی رو بلدی؟چه زبون -

ها انگلیسی، روسی، دن اون هم هیچ! به جز اونهم که تو مدرسه یاد می فارسی که هیچ! عربی -

 .فرانسوی، ایتالیایی و ژاپنی بلدم

 .بابا ایول دختر کارت دسته -

 تو؟ -

 .فرانسوی، روسی،آلمانی، انگلیسی و ترکی استانبول -
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 .عالیه! باید بهم آلمانی یاد بدی -

 .خوامدر مقابل آموزش ایتالیایی می -

 .قبوله -

 .قبوله -

 .برگشت لبخندی زد و دوباره به جاده نگاه کرد

 .ها رو باز کنی؟ دودیه، دلم گرفتشه پنجرهمی -

بینن اوضاعی هاست! اگه مردم من رو بمون به خاطر همون دودی بودن شیشهراستش نه؛ آرامش االن -

 .شه که بیا و ببین؛ مخصوصا اگه تو رو با من ببیننمی

 آها باشه. فقط چیزه پس چطور قراره بریم خرید؟ -

 .کنمراستش هنوز دارم بهش فکر می -

 !کنی؟شوخی می -

 نه وهلل. تو فکری داری؟ -

 :ی جذابش کردم و گفتمنگاهی به چهره

 ه؟جناب بازیگر نظرت راجع به یه گریم چی -

 .ی بانمکی به خودش گرفت و گفت: موافقمقیافه

 .شناسم، نگه دار خودت هم بشین تو ماشین االن میاماین پاساژ رو می -

 .باش -

 :ها گشتم و هر چیزی که الزم بود رو تند تند خریدم و دوباره برگشتم تو ماشینخیلی زود تو مغازه

 .برو یه جای خلوت -

 .باشه -

 :زد و لبخند بزرگی رو لبم بود که راشا هم گفتند میاز هیجان قلبم تند ت
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 .جالبه! تا حاال زیاد زیر دست گریمور بودم؛ ولی واسه این یکی هیجان دارم -

 !با شیطونی گفتم: چون گریمورش منم

 .با لحن کشداری گفت: بر منکرش لعنت بانو

داد به کاپوت و منم جلوش وایستادم.  ی خالی و پیاده شد، تکیهبه روم نیاوردم و اون هم پیچید توی کوچه

ها و گردنش هم زدم، چندتا جای جوش هم روی اول با کرم برنزه پوستش رو تیره کردم، حتی به دست

اش درست کردم. سال اول بعد از مردن مامانی واسه تنها نبودن رفته بودم خوابگاه، اونجا با دختری گونه

کرد و من گرفت رو من امتحان میبودم، اون هم هرچی یاد میاش سینما و گریم بود هم اتاقی که رشته

گرفتم! یه خال رو دماغش گذاشتم. با اسپری موقت موهاش رو سیاه کردم و با ژل به سمت هم یادم می

 :باال حالت دادم، خم شدم و با قیچی چند جای شلوارش رو پاره کردم

 .شرمنده بابت شلوارت -

 !بیخی راحت باش. مده -

 .کردها رو ریش ریش کردم، تو تمام این مدتم راشا فقط با چشمای براقش نگاهم میپاره

 زیر کت چی تنته؟ -

 .تیشرت -

 .خوبه کتت رو در بیار. بیا این لنزهای سیاه رو هم بذار -

 .باشه -

 !عینک آفتابی زدم به موهاش و در آخر یه پسر جلف زشت که هیچ شباهتی به راشا نداشت جلوم بود

 .تا خودش رو دید بلند زد زیر خنده راشا

 ناراحت نشدی زشتت کردم؟ -

 .نه بابا خیلی باحاله! تازه االن امکان نداره کسی من رو بشناسه. واسه خودم هم غریبه شدم -

 به خودم امیدوار شدم؛ چطوره بزنم تو کار گریم؟ -
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 .کنم گریمور شخصی خودمبدم نیست. تو رو می -

ره نشستیم تو ماشین و راه افتادیم. کمی بعد جلوی یه پاساژ بزرگ و شیک نگه با هم خندیدیم و دوبا

 .داشت و با هم رفتیم تو

ی هردومون راشا چند دست مانتو و شلوار و شال برام خرید و نذاشت پولشو بدم و هیچی هم جز به سلیقه

 !یه شلوار جدید برای خودش نخرید

 .من رو رسوند خونه مون تموم شد وساعت یازده شب بود که شام

 .ی عصبی همه که تو سالن بودن روبرو شدمتا رفتم تو خونه با قیافه

پیمان: معلومه کجایی؟ زنگ زدیم کوروش میگه ساعت شیش و نیم دراومدی. ماشین هم که نداشتی و 

 .جایی رو هم بلد نیستی

 .پریا: گوشیت هم خاموش بود

ه ام؟ رفته بودم خرید. خوبوم شده! چتونه شما؟ مگه بچهکالفه و با تعجب گفتم: حتما شارژ گوشیم تم

 .کنمشیش ساله جدا از شما زندگی می

دونی تو این شیش سال تهران ها آشنا نیستی، میمامان: همون هم اشتباه بود! در ضمن تو اینجا با راه

 چقدر عوض شده؟

 .خوبه تا شونزده سالگی تو همین خراب شده بودما -

 !ا کی بودی؟ تو ماشین نداشتی! این همه خرید رو چطور آوردی؟بابا: نپیچون. ب

اول خواستم بگم تاکسی، بعد دیدم دیگه بدتر که شب ساعت یازده تنهایی سوار تاکسی شدم، پس به 

 :ناچار آروم گفتم

  .با آقا راشا بودم -

 پیمان و پریا همزمان: با کی؟

 :خیلی معمولی جواب دادم
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 .آقا راشا -

 دوست من؟ پیمان: راشا

 .دقیقا -

 کار داشتی تا این وقت شب یه زنگ هم به ما نزدی؟بابا: تو با اون چی

خوام برم خرید؛ چون خودش هم خرید داشت ها چیه در میارید؟صبح که من رو رسوند فهمید میاین ادا -

 .پیشنهاد داد من رو بعد از کار ببره

 !پیمان: تو هم قبول کردی؟

 .د کردیم، گـ ـناه نکردیم که این طوری میگیآره قبول کردم! خری -

ای های پنج دقیقهای که جمعا سه روز اون هم تو دیدارپیمان: خودت خجالت نکشیدی با مرد غریبه

 دیدیش تا نصفه شب رفتی مثال خرید؟

شد؛ اجازه نداشت برای من غیرتی بشه وقتی شیش سالی که تو لندن بودم دیگه داشت خیلی پررو می

 !نشد یه بار بیاد به دیدنمحاضر 

 .گردمتمومش کن ببینم. اون موقع که من لندن بودم کجا بودی؟ اگه به این اداهات ادامه بدی بر می -

 :دست پیمان باال رفت که بزنه تو گوشم؛ ولی مامان جلوش رو گرفت و با حرص به من گفت

 .کنیمپارمیدا برو اتاقت بعدا صحبت می -

 :پریا و شادی هم دنبال من اومدن؛ پریا رو بیرون کردم و به شادی گفتمبرگشتم تو اتاقم که 

 !رم دنبال خونهفردا می -

 شادی: بله؟

خوام مستقل بشم! من شیش ساله آزاد بودم، حاال طاقت این رفتارهای پیمان رو ندارم؛ مگه من می -

 ام؟ اصال بگیم به راشا شک داره، به من هم شک داره؟بچه

 .مون هزار راه رفته تا تو برگردیت بود خب خرِ. از اون موقع دلشادی: نگران
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 .گشتمبه درک! نمرده بودم که، هر جا بودم برمی -

 .شادی با تاسف: پارمیدا عوض شدی

 .دیگه این حرف رو تکرار نکن -

 شادی: پارمیدا؟

 چیه؟ -

 چیزی بین تو و راشائه؟ چیزی بوده که بهم نگفته باشی؟ -

 کنی؟فکری میچطور همچین  -

تون زیادی زود نیست؟ تو کال فقط چند خب آخه به نظرت خیلی زود بهش اعتماد نکردی؟! صمیمیت -

 .شناسیشروزه که می

شه بهش اعتماد کنم. دونم شادی! راستش کنارش یه حسی دارم که انگار مطمئنم در امانم و مینمی -

 !هکنم تازه دیدمش، انگار یه دوست قدیمیاصال حس نمی

 !پارمیدا تو عاشق راشا شدی -

 .برو بابا، من یه بار عاشق شدم واسه هفت پشتم بسه -

 .آخه خب چیزهایی که گفتی معنیش اینه که یه احساسی بهش داری -

زنه؟ چرا حاضرم هرکاری بکنم تا به اون اون وقت خانم روانشناس، چرا با دیدن پرهام قلبم تو حلقم می -

 ام؟ چرا شیش سال عذاب کشیدم؟اش بیهای کورشدهچشم

 .دونم وهللنمی -

 :با خنده اضافه کرد

 .عاشق جفتشونی -

 .شه؟ گمشو بابا! راشا برای من فقط یه دوسته، یه حامی یا یه برادرمگه می -

 برادر؟ راشا؟-
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 .آره دقیقا شادی. اون مثل برادرمه -

 !چی بگم واال؟ -

 .دل پریا در بیارم هیچی نگو االن هم برو بخواب. من برم از -

 .باشه شب بخیر -

 .شب تو هم بخیر عزیزم -

لباس راحتی پوشیدم و موهام رو باز کردم. آرایشم رو پاک کردم و رفتم اتاق پریا، در زدم که صدای 

 :دارش اومدبغض

 کیه؟ -

 مون دستش بود و گریهی بچگیجیگرم ریش شد از صداش، در رو باز کردم و رفتم تو. عکس دونفره

 :کرد، بدون حرفی رفتم محکم بغلش کردم که گفتمی

م؟ شدیپارمیدا چرا این طوری شد؟ چی عوضت کرده؟ یادته دوتایی تو شیطنت تو فامیل مثال زده می -

دونستی و پیمان کارش جمع کردن تر بودم، من رو بهترین دوستت میهمیشه انگار نه انگار که ازت بزرگ

 .های ما بودخرابکاری

ادم بود! بعد از جریان پرهام بود که از پریا دور افتادم، هیچ وقت نتونستم چیزی از پرهام بهش بگم آره ی

 .و این راز کم کم بزرگ شد و شد دیوار بین من و خواهرم

تر دونی چرا پیمان االن از همه عصبانیکنم، میآبجی دردهای من گفتن ندارن. خودم تنهایی حلش می -

ی ادعاهاش از وقتی یه گوشه از این راز رو تادم دنبال پسر مردم! اون هم با همهکرد افبود؟ فکر می

 .فهمیده حساس شده

 ی شادی یا پیمان نیستم برات؟مظلوم گفت: من اندازه

حق با اون بود. خواهرم برام خیلی عزیزتر از شادی بود! به زور نفسی گرفتم و از چهارده سالگیم و 

 . ا آخرش، حتی بغل کردن راشا رو هم بهش گفتماحساساتم به پرهام گفتم ت
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پام گریه کرده بود و دماغش سرخ بود، های قصه پابهبا احساس سبک شدن نگاهش کردم. وسط

 :صورتش رو پاک کرد و گفت

 .پارمیدا تا تهش باهاتم آجی! هر چی شد رو من حساب کن -

اون هم از حسش به کوروش گفت و  مثل قدیم تا صبح رو تخت پریا دراز کشیدیم و دردودل کردیم،

 .نزدیک سه صبح بود که خوابیدیم

ساعت هفت صبح شادی اومد تو اتاق و جفتمون رو بیدار کرد تا پریا بره دانشگاه و من هم بیمارستان. 

 !خود شادی هم قرار بود به عنوان مهمان با پریا بره

 .یم خونه نگاه کنیمها هم بیان و با هم برقرارگذاشتیم کار من که تموم شد اون

تم بود ی نازم که کادوی برگشوقتی رسیدم بیمارستان و البته این بار با ماشین هلوی خودم؛ یعنی پورشه

و بابا همون شب سوئیچش رو داده بود، مستقیم و بدون توجه به بقیه رفتم طرف رکسانا که مشغول 

 .ها بودخوندن پرونده یکی از مریض

 .سالم -

 .سالم عزیزم -

 چه خبرها؟ ریحان نیومده؟ -

 هاشونسالمتی. ریحان امروز شیفت شبه، یکی از همکارها ازش خواهش کرده بود این دفعه رو شیفت -

 رو عوض کنن، تو خوبی؟

 مرسی. تا کی ایرانی؟ -

کنه من هم دلم براش تنگ شده، خود سامیار هم که تابی میشاید تا یکی دوهفته. ویکتوریا خیلی بی -

 .ی االن تا پاریس پیاده میرهولش کن

 ویکتوریا کیه؟ -

 .دخترم. یه سالشه -
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 وای عزیزم! پس چرا اومدید؟ -

 تونستیم جدا بمونیم برادرم ومجبور بودیم. سامیار به خاطر یه سری کارها مجبور بود بیاد و چون نمی -

و مامان سامیار هم اونجان و  هام پیشنهاد دادن نوبتی ویکتوریا رو نگه دارن تا ما برگردیم. بابامدوست

 .خیالم راحته

 !جا هستنت اونی خونوادهپس همه -

 .آره دقیقا -

 شه عکس دخترت رو ببینم؟می -

 .آره یه لحظه -

ی یه فرشته کوچولو بود که درست مثل یه گراند گوشی چهرهگوشیش رو در آورد و گرفت طرف من؛ بک

تر ریاحی بود و موهای طالییش از روشنی حتی کمی به های دکهاش، چشمنقص بود. چشمتندیس بی

سمت  یی اجزای صورتش مثل رکسانا بود؛ البته تو عکس خندیده بود و چال رو گونهزد و بقیهسفید می

 .کردراستش هم خودنمایی می

 چطور دلت اومد ولش کنی؟ -

ی بینم. ویکتوریا ثمرهم رو میهاش عشقاومد، مخصوصا که هر بار با نگاه کردن به چشماصال دلم نمی -

بینیم و باهاش گیره و تصویری ویکتوریا رو میعشقمونه و عزیزه، االن هم هر شب داداشم تماس می

 .زنیم؛ سامیارم بدتر از من عاشقشهحرف می

 .چه اسم نازی داره -

پس ویکتوریا هم  ی شروع همه چیز اون بودهگفت نقطهاسم مامان مرحوم منه. انتخاب سامیار بود، می -

 .ی شروع مامیشه نقطه

 !عزیزم، چه رمانتیک -
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 .هکشاش پیدا نشده، با تو که کاری نداره ، من رو میآره. وای بدو بریم سر کارمون تا کوروش سروکله -

  .برنخوشم میاد اینجا مثل چی همه از کوروش و سامیار و امیر حساب می

 .بریم -

تموم شد با خستگی خودم رو انداختم تو اتاق رست و به جای روپوش تر از همیشه عصر که کارم زود

 :مانتوم رو پوشیدم که دیروز با راشا خریده بودم، همون موقع گوشیم زنگ خورد

 بله؟ -

 دونم یه ساعتی زود رسیدیم، بیاییم تو؟پریا: آجی ما دم بیمارستانیم. می

 .م بیا با هم بریمآماده بودم؛ ولی با این حال گفتم من تو اتاق کوروش

 .پریا با ذوق گفت: وای باشه االن

 :خندیدم و رفتم اتاق کوروش

 .سالم شوهرخواهر -

 سالم دختر، کارت تموم شده؟ -

 .آره، االن مشغول کار خیرم -

 منظورت چیه؟ -

 ...گم حاالمی -

وش با تعجب به همون موقع در زدن که کوروش با تعجب بفرماییدی گفت و پریا و شادی اومدن تو . کور

 :کرد که یهو گفتمپریا نگاه می

 .ش کنه، االن میاییموای پریا یه لحظه بمون تو اتاق کوروش، من شادی رو ببرم دکتر دماوند معاینه -

که فرصت صحبت کردن بهشون بدم، شادی رو کشیدم، قبل از بیرون رفتن چشمکی تحویل و بدون این

 :خت با بهت گفتی متعجب کوروش دادم. شادی بدبچهره

 معاینه چیه دیگه؟ -

 .اَه چقدر خنگی. اون دوتا نیاز داشتن با هم تنها باشن، بیا بریم بوفه یه چیز بخرم برگردیم -

 دکتر دماوند کیه حاال؟ -
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 .اون کرده بردمت پیشدکتر بخش فیزیوتراپیه، یه خانم مسنِ مهربون. بعدا به پریا بگو دستت درد می -

 .ت کهخیلی مسخره اس -

 .مهم نیست -

پرتقال خریدیم، کمی هم گشتیم و بعد برگشتیم تو اتاق کوروش. پریا با با هم رفتیم بوفه، چهار تا آب

م ام رو خوردکرد و کوروش نیشش باز بود! با زحمت خندهی کیفش بازی میهای گل انداخته با دستهلپ

فظی با هم سوار ماشین من شدیم؛ به خواست من ها رو دادم به کوروش. بعد از خداحاپرتقالو یکی از آب

 .پریا و شادی با تاکسی اومده بودن تا مجبور نشیم با دوتا ماشین بریم

 یی مورد نظر یه خونهی خوب و مناسب پیدا کردیم، خونهکه یه خونهکلی این در و اون در زدیم تا این

 .یه ساختمون نزدیک بیمارستان بود ی سومی تازه ساخت تو طبقههفتاد متری و نقلیِ دو خوابه

 !جوییی دانشقرار شد اگه بهمون اجازه بدن اینجا باشیم، پریا هم بیاد و با من زندگی بکنه، مثل یه خونه

های اون شب من. پس فعال چیزی شن، مخصوصا با حاضر جوابیدونستم بابا و پیمان سخت راضی میمی

 .نمگیم تا کم کم رو مخشون کار کبهشون نمی

های بیمارستانم که دانشجوئه تا توی ی یک از دوسترم خونهها رو رسوندم خونه و گفتم میپریا این

 .تحقیقش کمکش کنم

 چرخیدم وبه خاطر کار داشتن ریحان قرار خودمون افتاده بود به بعد و االن با خیال راحت تو خیابون می

 :ی راشا رو گرفتمباالخره تصمیمم رو گرفتم و شماره

 بله؟ -

 .راشا، پارمیدام -

 شناختم. جانم، چیزی شده؟ -

 .خوام ببینمتراستش می -

 .زنمام و حدودا نیم ساعتی کار دارم، تموم که شد خودم بهت زنگ میپارمیدا من االن سر صحنه -

 .باشه مرسی -

 .خواهش، فعال -

  .بای -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 83 

*** 

 :دانای کل

کارگردان، راشا سریع خودش را به کانتر تعویض لباس و ساعت حدودا هفت و نیم بود که با کات دادن 

گریم انداخت و بعد از حاضر شدن بدون توجه به جمیعتی که برای دیدن عوامل فیلم جمع شده بودند با 

ها چرخید تا از شر تمام خبرنگاران و عجله سوار ماشین شد و چندین بار الکی و با سرعت باال در خیابان

 :ی پارمیدا را گرفتشود، در همان حال شماره هواداران مزاحم خالص

 .سالم -

 سالم. من االن کارم تموم شد، موافقی بریم کافی شاپ و حرفت رو بگی؟ -

 ...باشه؛ ولی آخه تو -

 .فرستم پساون حله، آدرس رو برات می -

 .باشه. پس فعال -

 .خداحافظ -

ان به درد بخورش در مرکز شهر که صاحب ی کیوان را گرفت، یکی از دوستتماس را قطع کرد و شماره

های ویژه ی کیوان در و حیاط پشتی با میز و صندلیکافی شاپی شیک و مدرن با فضای خصوصی بود، کافه

 .ای مانند راشا داشت تا بدون مزاحم و ترس از دیده شدن ساعاتی را در آرامش باشندبرای مهمانان ویژه

امروز با آزرای کارش آمده  .را نگه داشت و منتظر پارمیدا ماند با رسیدنش در جلوی کافی شاپ، ماشین

ی سرخ رنگ و براقی جلوی ماشینش بود و شک داشت که پارمیدا بشناسدش که همان موقع پورشه

ی قرمز رنگ وجود دارد؟ و مشغول وارسی ماشین بود متوقف شد. راشا در فکر این بود که این مدل پورشه

ی ماشین شک زده او هم پیاده شد و قبل از دور شدن پارمیدا دا از سمت رانندهکه با پیاده شدن پارمی

 :صدایش زد، پارمیدا هم متعجب از اینکه راشا را ندیده بود به عقب چرخید

 .اوا سالم. نشناختم ماشینت رو -
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 .حساب شدیمپس بی -

 :دی زد و گفتپارمیدا خیلی زود منظور راشا را تحویل گرفت و مانند همیشه نیمچه لبخن

 .ببخشیدا دوباره مزاحمت شدم -

 .نه بابا. بفرمایید بریم تو حرف بزنیم -

 :داد نگاه کرد و گفتبه مسیری که راشا به طرف پشت کافی شاپ نشان می

 ریم تو؟مگه از در نمی -

 .چرا؛ ولی نه این در -

که راشا همراه ود و با دیدن ایندودل نگاهش کرد و پشت سر راشا به راه افتاد. کیوان جلوی در منتظر ب

یک دختر به کافه آمده متعجب سالمی داد و هر دو را به طرف سالن وی آی پی و مخصوص حیاط پشتی 

 .هدایت کرد

دانست چرا هر دو کاپوچینو سفارش داده و در سکوت نشستند. این دختر برای راشا جالب بود، نمی

سال شاید جز چند ماه یه بار جلوی بهترین دوستانش  جلویش از اول شیطنت کرده بود! کاری که چند

ه با ای کنکرده بود و شخصیت خوبش را تا به حاال فقط پیمان و رهام دیده بودند؛ ولی این دختر از لحظه

راشا آشنا شده بود با همه فرق داشت! راشایی که بعد از آن قضیه به هیچ دختری نگاه هم نکرده بود این 

که حسش عشق نیست. بعد از و دلداری داده بود. از یک چیز مطمئن بود و آن ایندختر را بغل کرده 

جریان هلیا دوباره آن احساسات را تجربه نکرده بود؛ ولی حسش به پارمیدا هم چیزی نبود که قبال تجربه 

 !کرده باشد

ص اینکه شخ کرد و در فکر این بود که چطور بدونی کیفش بازی میپارمیدا همین طور ساکت با دسته

ها را آورد و بدون حرفی روی میز کیوان سفارش .گر و سمجی دیده شود از راشا کمک بگیردسواستفاده

ها کیک شکالتی هم آورده بود که توانست لحظاتی افکار پارمیدا را به خود چید و رفت. همراه سفارش

 :اختصاص دهد! باالخره گفت
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زود باهات راحت رفتار کردم، در کل چندروزه که آشناشدیم؛ قدر دونم خیلی عجیبه که اینراستش می -

 .خوام که کمکم کنیولی می

 ...برای -

 :با خجالت نفسی گرفت و گفت

 .سر در آوردن از کارهای پرهام و حتی شاید عاشق کردنش -

 :ابروهای راشا باال پرید و همین طور بدون حرف به پارمیدا خیره شد. پارمیدا هول زده اضافه کرد

د از شتونه کمکم کنه و خب مسلما نمیمن فکر کردم کسی که همجنس خود پرهام باشه بیشتر می -

 .ای هم نبود که ماجرا رو بدونهپیمان کمک بگیرم و کس دیگه

 !شناختند آدم کمک کردن آن هم به دخترانی که تازه شناخته بود، نبوداصوال راشایی که همه می

شود. بیشتر برایش مثل یک هیجان تازه در زندگیِ روتینش بداند آخرش چه میبا این حال کنجکاو بود تا 

 :های نادر و به قول رهام دخترکشش زد و گفتبود، پس از لبخند

 .شم کمک کنمحال میخوش -

 :پارمیدا هم عادی لبخندی زد و کمی از کاپوچینویش را خورد و گفت

 زدیک بشی؟شه ازت بخوام اگه الزم شد به آنیتا نپس می -

راشا تازه کاپوچینویش را مزه کرده بود که با این حرف به سرفه افتاد و بدون توجه به بلندی صدایش با 

 :بهت گفت

 کار کنم؟چی -

خواد و تو بهتر از پرهامی، معروف هم هستی؛ پس اگه اون ها رو میخب آنیتا دختریه که همیشه بهترین -

 .شهواقعا عاشق پرهام نباشه جذبت می

 .ولی ممکنه واسه کارم دردسر بشه -

 .قرار نیست تا اونجا پیش بره -
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های راشا ناخواسته در هم رفته بود و پارمیدا پر از حس تشویش منتظر پاسخی از راشا. راشا با سگرمه

حرص اندیشید بعد از هلیا پارمیدا تنها دختری بود که بیش از یک سالم و خداحافظ نصیبش شده بود و 

 !حاال؟

 .به زور گفت: قبوله

 تونی؟ها، معلومه از پسرهای مغرور یشتر خوشش میاد، میخوبه. البته باید مغرور رفتار کنی -

های راشا شد. مغرور بودنش یک امر خیلی عادی بود! چیز عجیب این بود ناخودآگاه پوزخندی مهمان لب

 ناخت، با صمیمیت نشسته بود پشت یکشکه راشا، راشا کاظمی! حاال با یک دختر که فقط سه روز بود می

 !کشیدمیز و برای کاری که به هیچ وجه ربطی به او نداشت نقشه می

 :با این حال گفت

 .تونمسخت نیست، می -

 .و دوباره لبخند زد

 .کنم که هم رو ببنیداوکی. یه قراری جور می -

 وقت چی؟اون زنم؛ ولی اومدیم و اصطالحا آنی پا نداد،شرمنده که راحت حرف می -

جا بود، حرف او فقط برای بهتر توضیح دادن منظورش بود؛ پارمیدا کمی سرخ شد که البته به نظر راشا بی

ولی معلوم نبود پارمیدا چه برداشتی کرده. پارمیدا هم حس خجالتش از شنیدن این حرف از زبان راشا را 

 :ترین جای ذهش هل داد و گفتبه عقب

 .شه که بفهمم چقدر عاشق آنیتاستمی خب، بعد نوبت پرهام -

 چطور؟ -

 .شهبا یکی که اگه بشه خیلی خوب می -

 کی؟ -

 .دوستم تو بیمارستان. خیلی خیلی خوشگله و امکان نداره پسری بتونه ردش بکنه -
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 واسه چی قبول نکنه؟ -

 .چون شوهر و بچه داره و خیلی هم عاشق شوهرشه -

 ی؟ای نداری دیگهپس بیخی. گزینه -

 :با کمی فکر کردن با لبخند مرموزی که از او بعید بود گفت

 .چرا یه خوبش رو هم دارم -

 کی؟ -

 .یه دوست خوب از لندن -

 چطوره؟ فارسی بلده؟ اصال حاضره بیاد ایران؟ -

 .فارسی رو خودم و شادی یادش دادیم، خیلی دوست داره ایران رو ببینه. اسمش شارلوته -

 تونه پرهام رو خر کنه؟خوبه؟ میفارسیش . پس حل شد -

 .داداون هم به من اسپانیایی یاد می! آره بابا فوله -

 خوبه، اگه اون بره طرف شارلوت تکلیف چیه؟ نره چی؟ -

کار کنیم؛ ولی اگه بره طرفش باید فهمید چرا دونم باید چهاگه نره؛ یعنی جدا عاشق شده و هنوز نمی -

 .دورش کرد کنه و بعد از آنینقش بازی می

 چطور؟ -

 .بـ ــوسهاش دست شارلوت رو میبقیه -

 شن؟ها کی شروع مینقشه-

 .سه شنبه، تولد پیمان -

راشا با خود اندیشید که چه خوب شد با حرف پارمیدا تولد پیمان را به یاد آورد تا برای تولد دوستش 

 :خرید کند؛ بنابراین سرسری گفت

 پس تا سه شنبه کاری نیست؟ -
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 .کنیمه مرسی که وقت گذاشتی، از طریق پیام باز هم هماهنگ مین -

 .راحت باش همیشه برات وقت دارم -

 .پارمیدا از خجالت سرخ شد و آروم خداحافظی کرد و از هم جدا شدند

*** 

 :پارمیدا

 :ی شارلوت رو گرفتمبا دیدن راشا انگار آروم شده بودم، پس بدون نگرانی شماره

- ?Hello 

 .ارلیسالم ش -

 .دلم تنگتون بود. اوه سالم پارمی -

 چه خبر؟ -

 .کارمبی -

 شارلوت؟ -

 جونم؟ -

 میای ایران؟ -

 ایران؟ چرا؟! اوه مای گاد-

 !باید حضوری بگم، میای؟ اگه آره بگو برات زود بلیط بفرستم. الزمت دارم -

 کاری داشت با من؟حاال چه. فک کنم بتونم بیام -

 پرهام رو یادته؟. کاری داریکاری داشت نه چهچه -

- yes 

 .باید تورش کنی -

 .میام. گذرهخوش می! ایول -
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 .فرستم، خودم هم میام فرودگاه دنبالتپس بلیط رو اینترنتی می -

 .اوکی هانی من باید رفت، بای -

وقتی رسیدم ازش عکسش گرفتم و فرستادم برای دیزاینر . ی خودم روندملبخندی زدم و به سمت خونه

 .ساعت ده شب بود که رسیدم خونه. مونخانوادگی

 .این بار فقط پیمان چشم غره رفت و کسی چیزی نگفت

 کجابودی؟: پریا

 .بیرون -

 .خوب شد گفتی ها: شادی

 .بیایید اتاقم بگم -

 .ی حمله با نیش باز رد شدیم و رفتیم اتاق مناز جلوی پیمانِ آماده

 .کردم همه چیز رو تعریف کردمهام رو عوض میور که لباسطدخترها نشستن رو تختم و من هم همون

 مونه؟شنبه شارلوت میاد؟ کجا مییعنی االن جدی تا سه: شادی

 .آره میاد و تو اتاق خودم قراره بمونه -

 ها گفتی؟به بابا این: پریا

 .میای ی خودم و تو هم باهاممهم نیست، دوروز تحملش کنن، بعد از این مهمونی من میرم خونه -

 ست؟مگه آماده: پریا

 .شهنه؛ ولی خیلی زود حل می -

*** 

هام حاضر شدم که برم صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم، با غرغر و فحش دادن به خودم و نقشه

مون و رکسانا داستان خودش رو بیمارستان؛ امروز قرار بود بعد از کار، رکسانا و ریحان بیان خونه

 .کنهمون تعریف بواسه
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امروز یه اتوبوس چپ کرده بود و کلی مریض بدحال داشتیم و تا آخر ساعت کاری دور از جونمون مثل خر 

یه بار هم کوروش رو دیدم که خیلی رسمی دستوراتی داد و . کار کردیم و خیلی کم همدیگه رو دیدیم

 .رفت

تا ماشین رکسانا رو همراهی بماند که دکتر ریاحی . کارها که تموم شد سه تایی سوار ماشین من شدیم

کرد که حس کردم عصبانیه که دارم زنش رو کرد و کلی بهش سفارش کرد، حتی طوری به من نگاه می

 !برم؛ عجبامی

وقتی رسیدیم ریحان و رکسانا کلی شیطنت کردن و ادا درآوردن که اله و بله و چرا کسی نیست و تو ما رو 

 .هاآوردی خونه خالی و از این حرف

اتاق من نشستیم، ازشون با قهوه و کیکی که دیروز مامان پخته بود پذیرایی کردم و بعد رکسانا شروع  تو

 :کرد

 یه پسر غد و لجباز و. من و سامیار همکالسی بودیم و تو دانشگاه آشنا شدیم. گم هاخیلی خالصه می -

 !مغرور که از من متنفر بود

 .اوه اوه پس از اول مغرور بود: ریحان

ی دخترها دنبالش بودن و من هم سر یه جریانی شرط ها همهی اینآره؛ ولی با همه: انا خندید و گفترکس

هیچی کم نداشتم و . بستم که سامیا رو عاشق خودم بکنم، هر چی نباشه من هم به خودم مطمئن بودم

دش رورده و مثل خویه دختر لوس و نازپ! مثل االنم نبودم که. ش رو جلب کنمپسری نبود که نتونم توجه

گذشت و گذشت و سر یه پروژه ما با هم افتادیم و شد بهترین شانس ! مغرور بودم و حسابی هم شیطون

کشید با هم شام رو کردیم و کارها که طول میمن و کم کم دیگه با هم مثل یه دوست معمولی رفتار می

 ... رفتیم بیرون ومی

در ها هر دو چقبیچاره! شدباورم نمی. رکسانا همه چیز رو گفتدقیقا یک ساعت و نیم طول کشید تا ! اوف

شون، رفتارهای سامیار و ماه عسلشون سختی کشیده بودن تا بهم برسن؛ ولی در عوض وقتی از عروسی
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نگاهش دنیام  رمانهای سامیار و رکسانا شخصیت)شم ای میکرد جدا حس کردم دارم عقدهتعریف می

 (.بود هستن

 .ریحان هم لو داد که یکی از دکترهای کادر جراحی رو دوست داره، من هم از پرهام بهشون گفتم

حدودای ساعت هشت و نیم . کمی هم آهنگ گوش دادیم و رقصیدیم و ادا درآوردیم، کلی خوش گذشت

ن شوها بدرقهبا رفتن اون. با پیمان قصد رفتن کردنبود که پیمان اومد و اونا هم بعد از احوال پرسی 

 :گشتم تو اتاقم که صدای حرف زدن پیمان من رو کنار در اتاقش متوقف کردکردم و داشتم برمی

 .گیرمگه که چشه؛ اگه بفهمم طرف کیه بد حالش رو میبه من هم نمی. گیج شدم رویا -

- ... 

 اگه دوباره بره! کنهکار میفهمه داره چیست، خودش نمیز بچهنه بابا چی چی رو ولش کن؟ پارمیدا هنو -

 سراغ پسرِ چی؟

- ... 

هیچ خوشم نیومد که راز و مشکالت من رو برده به دوست دخترش . زدپس در مورد من با رویا حرف می

ا ن بهام جمع شد تو هم و با حرص در اتاق رو باز کردم که پیماپس اخم! مون بشه گفتهکه قراره عروس

 :تعجب نگاهم کرد و هول هولی گفت

 .زنمعزیزم من بعدا بهت زنگ می -

 :رو به من کرد و سعی کرد خونسرد باشه

 جانم کاری داشتی؟ -

 خوره؟ به چه حقی راز من رو به رویا جونت گفتی؟تو آلو تو دهنت خیس نمی -

 :یمان هم تو هم رفتهای پقدر عصبانی شدم که لحنم خیلی تند شده بود، اخمناخواسته اون

 .همونرویا هم غریبه نیست قراره زنم باشه، عضوی از خانواده. ترتمپارمیدا درست حرف بزن من بزرگ -

منطق حسادت کردم به رویایی که نیومده داداشم رو صاحب شده بود و حرفی حرصم گرفت و خیلی بی
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 !زدم اون هم تو اون موقعیت و با اون لحنزدم که نباید می

یگه ی دهرچند خیلی زود مجبوری یه سوژه. تا بابا زندست برای من بزرگی نکن! نیستی پیمان خان -

 .بینیواسه غیبت با جی افت پیدا کنی؛ چون دیگه من رو نمی

 یعنی چی این حرف؟ -

 :گستاخ براق شدم تو صورتش

 !یعنی من خونه خریدم -

بود، صورتم برگشت به یه طرف و سمت چپ گونم  با سیلی که از پیمان خوردم و اولین سیلی تمام عمرم

سوخت؛ ولی بدون توجه به سوزشش نه گریه کردم و نه حرفی زدم؛ بلکه پوزخندی زدم و با حرص رفتم 

 .اتاقم

دادم، شاید گستاخی کرده کردم تو اون لحظه حق رو به خودم میفهمیدم، هر جور فکر میپیمان رو نمی

 .هام همه حق بودنفبودم یا لحنم بد بود؛ ولی حر

این  .تو آینه نگاهی به صورتم کردم، یه طرف صورتم سرخ شده بود و رد دست پیمان کامال مشخص بود

 !پوف. مونهکنه جاش میپشه فوتت می! های پوست سفیدهم از بدی

 :کمی صورتم رو کج و کوله کردم که درد گرفت، با غرغر پریدم رو تخت و به راشا پیام دادم

 .ی سه شنبه به پیمان نگو قراره سورپرایز باشهرفت بهت بگم از برنامه یادم -

 :گرفت جواب اومدکمی طول کشید و وقتی که داشت خوابم می

 .سالم بانوی انتقام جو -

 :لبخندی زدم و مثل خودش راحت جواب دادم

 به پیمان که نگفتی؟. سالم جوجه بازیگر -

 خانومتون بپسنده؟ه نظرت چی بپوشم که آنینه گارفیلد جون خیالت تخت، راستی ب -

 .اسپورت مثل همیشه -
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 .اوکی -

 .شب خیر -

 .شبت شیک گارفیلد -

اد دهایی که نشون میکنار پیامش یه ایموجی زبون در آوردن بود که خندیدم و بدون توجه به سروصدا

 .پریا و شادی اومدن خوابیدم

اومد که امروز برن سینما یا برن ارم تا و شادی میصبح که بیدار شدم از پایین صدای کلکل پریا 

 .شون سرنرهحوصله

البته حق  .خوبه مثال شادی دوست من بود، چنان با پریا صمیمی شده بودن که انگار اصال من وجود نداشتم

 .هم داشتن، از لحاظ سنی بیشتر با هم جور بودن و من هم که درگیر خودم بودم

م وضع. رو هماهنگ کردم و فرستادم ایمیلش و پا شدم رفتم جلوی آینههای شارلوت حوصله بلیطبی

 !افتضاح بود، موهای روغنی و صورت کبود

یه دست شلوار  .اول رفتم حموم و وقتی اومدم بیرون آرایش کردم تا شاهکار آق داداش مشخص نشه

. کردم و رفتم پایینای گشاد و یه تاپ تنگ صورتی آدیداس پوشیدم، موهام رو دم اسبی گرمکن سورمه

 رسیدم پایین. ام حسابی سر برهامروز شب کار بودم و روز رو کال خونه بودم، مطمئن بودم قراره حوصله

شون تموم شد و پیشنهاد دادن که من هم باهاشون برم ارم؛ ولی که همون موقع پریا و شادی صبحونه

دونستم پیمان خونه است یا نه که نمی. شنها رفتن تا حاضر باصال حالش رو نداشتم پس رد کردم و اون

فهمیدم رفت که من رو دید، من اگه میظاهرا داشت می .از باال صدای در اومد و بعدش راشا اومد پایین

 !شدجا پالسه خیلی خوب میاین چرا هر روز این

 .سالم -

 نرفتی بیمارستان؟. سالم -

 .کارنه شب کارم و بی -
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 :کمی دودل نگاه کرد و گفت

 برداری رو ببینی؟ی فیلمیه فکری دارم، دوست داری از نزدیک صحنه -

 :با ذوق گفتم

 شه؟وای آره می -

 .من ساعت دو فیلم برداری دارم، تو هم بیا. آره -

 برات حرف در نیارن؟ -

 .جایی که خیلی شبیه منی میگم خواهرمیاز اون -

 .وا -

 .واهلل -

 !ایول. حله پس -

 .ی پیمان پیدا نشده، ساعت یک و نیم جلوی در باش میام دنبالتا سر و کلهخب پس من برم ت -

 .باشه مرسی -

 .فعال. خواهش -

اال چرا تا ح. گفت ما کپی هم بودیمشدم به شباهتم با راشا فکر کردم، راست میاز جلوی آینه که رد می

حالت کشیده و دخترونه داشت؛ ای عسلی رنگ داشتیم، فقط مال من های گربهنفهمیده بودم؟ هر دو چشم

پوست هر دومون سفید بود و لب و دماغمون هم یه فرم بود، تنها تفاوت موهامون بود، اگه من پسر 

 .شدم دقیقا خود راشا بودممی

 !شه این همه شباهت؟مگه می! چه جالب

 هنوز کلی وقت ساعت یازده بود و. ام رو خوردم و برگشتم تو اتاقم تا لباس انتخاب کنمزودی صبحانه

داشتم، پس نشستم اول از روی بیکاری یه کتاب پزشکی خوندم که مثل همیشه غرق علم آموزی شدم و 

 !تا به خودم اومدم ساعت یک بود
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 . با عجله پا شدم و پریدم سر کمدم

کرد یه چیز سرسنگین بپوشم، پس موهام رو با کلیپس جمع کردم و تنها مانتوی به قول عقل حکم می

 .گفت قشنگه خریده بودم رو در آوردم و تنم کردمسنگینم رو که به اصرار راشا که می خودم

خورد و روش مدل سنتی بود و ای سوخته بود و آستین سه ربع، جلوش یه زیپ طالیی میمانتو قهوه

های قشنگی داشت و در عین سادگی شیک و خوشگل بود، قد مانتو کمی باالی زانوم بود طالیی کار دست

پس یه شلوار لوله تفنگی سیاه هم پام کردم و نشستم رو تخت و با زحمت جوراب پوشیدم، معموال بدون 

ای و خوشگل یه شال قهوه. شد، حس عجیبی داشتم و با این حال خوشم اومدجوراب بودم؛ ولی حاال نمی

 .شدرو هم طوری سرم کردم که فقط مقدار خیلی کمی از جلوی موهام دیده می

 !خیلی مالیم آجری رنگی کردم؛ ولی جای دست آقا پیمان رو با کرم گریم کار کردمآرایش 

از یادآوری صورت مهربونش که ! جای مامانی خالی که من رو با این تیپ ببینه و بگه دخترم خانوم شده

الن اام هم جای خانواده. ای برداشتم و رفتم بیرونتو روزهای سخت پیشم بود ناراحت و کالفه کیف ساده

 .خالیه البته که دختر جلفشون رو با این سر و شکل ببینن

 :همون موقع پیام راشا اومد

 .خوام فکر بدی بکنهبه پیمان نگو با منی، نمی -

خواستم که سر هیچی به راشا جای داداشم خبر داشتم و نمیزیاد تعجب نکردم؛ چون از اداها و غیرت بی

و ای رنگ مجلسیم ری قهوههای پاشنه سه سانت و جلو بستهکفش دم در خم شدم تا. اعتماد بشههم بی

 :بپوشم که صدای دودل و مشکوک پیمان اومد

 پارمیدا تویی؟ -

ام رو خوردم و برگشتم طرفش، با اخم جواب ام گرفت، به زور خندهاز اینکه مطمئن نبود منم یا نه خنده

 :دادم

 خواد باشه دیگه؟کی می -
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 کجا به سالمتی با این قیافه؟! درست و حسابی تنته چه عجب تو یه چیز -

 به تو چه؟ -

 ری؟پارمیدا دوباره شروع نکن ها اعصاب ندارم، کجا می -

 :ظ گفتمذاره برم با غیرم دوست پسرم رو ببینم؛ ولی بعد با فکر اینکه نمیخواستم از حرصش بگم میمی

 .رم رستورانهام میبا دوست -

 کردی که حاال میخوای باهاشون بری بیرون؟تو کِی دوست پیدا  -

 :حاال این هم شده عقل کل واسه من، آهان فهمیدم چی بگم

 .رمها میجا بودن؟ با همونیادت نیست دیروز اومدی خونه همکارهام این -

 .خوش بگذره! آهان -

 .بای. گذشتگفتی هم مینمی -

 .خوش اومدی -

 .زود سوار شدم. که راشا با آزراش رسید دم در زیر لب اداش رو در آوردم و رفتم بیرون

 .سالم -

 چرا کت و شلوار پوشیدی؟. سالم -

 واسه امروز الزم بود، چطوره؟ -

 :اومدشبیه دومادها شده بود و خیلی بهش می

 .خیلی خوشتیپ شدی -

 :لبخندی زد و گفت

 .شیوقت ناراحت میتر بپوشی؛ ولی گفتم یه خواستم به تو هم بگم یه چیز رسمیاتفاقا می -

 االن خوبم؟ -

 :اول با دقت به کوچه نگاه کرد و بعد برگشت طرف من و سرتاپام رو نگاه کرد و لبخند زد
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 .خیلی ناز شدی و بهت میاد. عوض شدی -

 .وای راشا جدی خیلی شبیه همیم ما -

 .آره، من هم دیروز بهش فکر کردم، جالبه -

 شناسه؟رو نمی ی واقعیتراستی کسی اونجا خانواده -

 :کمی مکث کرد و با لحن غمگینی که تا حاال ازش نشنیده بودم گفت

ی خودشون بزرگ شدن من رو مثل بچهدار نمیخالهم و شوهرش که بچه. ای ندارمنه بابا، من خانواده -

 .کردن؛ ولی االن هردو مردن

 :ناراحت گفتم

 .خدا رحمتشون کنه -

دونم چرا گفتم، هیچکی این رو نگفتم که ناراحت بشی، اصال نمی .خدا رفتگان تو رو هم بیامرزه -

 .بیخی. دونهنمی

 .این عوض تمام چیزهایی که من گفتم و نفهمیدم چرا گفتم: ام گرفتخنده

 .دونی پارمیدا؟ یه حس عجیبی بهت دارم، انگار بهت اعتماد دارممی -

 .مثل من، انگار که یه دوست قدیمی رو پیدا کردم -

 :عجب برگشت طرفمبا ت

 تو هم این حس رو داری؟! دقیقا -

 .آره، واقعا هم عجیبه -

 !چی بگم وهلل؟ -

 .فعال جلوت رو نگاه کن -

 .رسیدیم -

 چه زود، اینجاست؟ اون شلوغی چیه؟ -
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 .شنره مردم جمع میهای فیلبرداری لو میهمیشه وقتی صحنه: غرغر کرد

 .چه باحال -

 .هیچ هم باحال نیست -

 :عجب نگاهش کردم که بامزه سرش رو خاروند و گفتبا ت

 .زیاد مردمی نیستم -

 :ای گفتمبا تعجب و لحن کشیده

 .برو -

 ...رفتارم با خودت رو نبین که. باور کن -

 :داد که راشای مهربون مردمی نباشه گفتمخیالِ این بحث که به نظرم اصال معنی نمیبی

 بودم، چطوره؟وای راشا من از بچگی عاشق بازیگری  -

 :لبخند مهربونی زد، یهو با هیجان گفت

 دوست داری بازیگر بشی؟ -

 شه؟مگه می -

تونم تو رو چطوره؟ می. گرده تا معروفش کنهی جدید میشناسم که دنبال یه چهرهیه کارگردان می -

 .بهش معرفی کنم

 کنی؟وای واقعا این کار رو می -

این کار اصال با شغلت جور درنمیاد، ممکن هم هست برای آینده و  البته؛ ولی اول درست فکر کن، چون -

م تونم راحت تو خیابون قدم بزنم و هر حرکتبینی، حتی نمیزندگیت مشکل ایجاد بکنه؛ وضع من رو که می

 .زیر ذره بین مردمه

 .باشه -
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مون و ریختن دور با دیدن راشا همه. همون موقع دیگه رسیدیم جلوی جمیعت و نشد که بیشتر حرف بزنیم

ها شروع شد که راشا تنها گفت من خواهرشم و از بین جمیعت راهش با دیدن من کنارش سئوال و جواب

من و راشا رسیدیم جلوی . رو باز کرد و دوتا کله گنده هم از اون طرف اومدن کمکش و مردم رو کنار زدن

 .گروه فیلمبرداری و اون من رو به عنوان خواهرش معرفی کرد

زدم و ده، با ذوق به همه لبخند میکردم شخصیت شیش سال پیشم داره خودش رو نشون میمی حس

 .م آوردن و زل زدم به بازی راشای خوب نشستم رو صندلی که واسهبعد هم مثل یه بچه

 تر بود؛ ولی خیلی بیبی فیس بود وموقع بازی بیوگرافیش رو تو گوگل زدم و خوندم؛ از من سه سال بزرگ

 :ترین چیزی که باعث شد حرف راشا یادم بیفته لقبی بود که براش نوشته بودنجالب. دادتر نشون میکم

 (!مرد مغرور سینما)

هاش با یه پسر خوشتیپ بود به اسم رهام راد که ظاهرا اون ها گشتم، چندتایی از عکسکمی بین سایت

ام رضا گلزار یاد بازیگر مرد مورد عالقه رهام راد مدل و بازیگر بود و باعث شد. هم حسابی معروف بود

 .بیفتم

*** 

 :دانای کل

اش را انجام داد و بعد از فیلم رفت طرف سینا زیر نگاه کنجکاو پارمیدا معذب بود؛ ولی بهترین بازی

یک  مرد چهل و. ی این فیلم و همان کارگردانی که راجع به آن به پارمیدا گفته بودشمسایی، تهیه کننده

. کردی جدیدی به سینمای ایران اضافه میمهربان؛ ولی خیلی جدی که هر چند وقت یک بار پدیدهی ساله

با  بازی کردنشانهای ناب را پیدا کرده و کمکشان کند و با یک فیلم قوی و همکارش این بود که استعداد

 .بازیگران مشهور و پیشکسوت، آن استعداد جوان را به ستاره تبدیل کند

که خواهرش است واقعا با استعداد است و کلی مخ ا به او معرفی کرد و گفت که جدا از اینپارمیدا ر

از  .شمسایی را خورد تا اینکه حاضر شد یک بار خصوصی در منزل خودش از پامیدا تست بازیگری بگیرد
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 !اشماند بازیی پارمیدا راضی بود و فقط میچهره

عا چیزی از بازیگری سرش بشود و آبرویش پیش این کارگردان راشا از ته دل امیدوار بود پارمیدا واق

 .محبوب نرود

دانست که از اینکه دهد؛ ولی میبرای خودش هم عجیب بود که چرا دارد این کار را برای پارمیدا انجام می

حالش کند احساس رضایت دارد، حسش به پارمیدا قوی بود و کشش عجیبی نسبت به او داشت که خوش

با گیجی سعی کرد دیگر به این احساس گنگ فکر نکند و با لبخند رفت طرف پارمیدایی که . عشق نبود

پس از آن با هم به یک رستوران ایتالیایی رفتند و . اش بودهای راشا در گوشیدرگیر ذخیره کردن عکس

 !ها به راشا هم خیلی چسبیدهای پارمیدا بعد از مدتنهار خوردند که با شیطنت

 .اش که همیشه آرزویش را داشته بیرون رفتهتر نداشتهکرد با خواهر کوچیکاحساس می

*** 

 :پارمیدا

با لبخند در رو باز کردم که دیدم بازم کنگره تشکیل . راشا من رو رسوند و دم در منتظر شد تا من برم تو

 :می نگران شدمان پس کخیلی عجیب بود که این وقت روز هم مامان و هم بابا خونه! دادن و همه جمعن

 چیزی شده؟. سالم -

 .نه گلم برو لباست رو عوض کن بیا پایین: مامان

  .زدی موزی و پیروزی داشت که بیشتر به نگرانیم دامن میپیمان قیافه

بدون  .ی پکرشون مواجه شدمنیم نگاهی به پریا و شادی کردم تا شاید چیزی بگن؛ ولی فقط با قیافه

هام رو تند تند درآوردم و هر کدوم رو یه طرف پرت کردم و ندم اتاقم و لباسحرف با عجله خودم رو رسو

 !دوباره برگشتم پایین تا زودتر بدونم چه خبره؟

 چی شده؟ -

 .ایه که خریدیموضوع در مورد خونه: پریا
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 . هام تو هم جمع شد و چیزی نگفتماخم

 دی؟ر نمیخری و به ما هم خبقدر خودسر شدی که خونه میتو این: بابا

 :سعی کردم با خونسردی موضوع رو کوچیک جلوه بدم

ریا هم پ! تازه تنها نیستم که. خواستم امشب بهتون بگمخب اتفاقا می! شدهاوف بابا، فکر کردم چی -

 .باهام میاد

 ...مونهاوال پریا تا درسش تموم نشده تو این خونه می: مامان

 !مامان: پریا

 رمیدا از بچگیش رو پای خودشه تو چی؟پا. مامان و زهرمار: مامان

 .اینجا یه جورایی راحت نیستم.ها عادت کردم که تنها باشمذارید تنها برم؟ به خدا تو این سالمی -

 تنها باشی که هرکار خواستی بکنی؟. پیش مایی شب ساعت یازده میای! معلومه راحت نیستی: پیمان

تری پیمان صبح هم بهت گفتم تو برای من بزرگ: ی غریدمزد تو کارم عصباز اینکه پیمان داشت گند می

 .نکن

 .پارمیدا با داداشت درست صحبت کن: مامان

 .بیا باال کارت دارم :پریشون و با حالت زار به بابا نگاه کردم که گفت

 .سربه زیر، چشمی گفتم و دنبال بابا رفتم

م تو تا رفتی. ه شده بابا رو راضی کنمدونستم االن اصال وقت چموشی نیست و باید هر طوری کخوب می

 :اتاق من قبل از بابا شروع کردم

ها ها تنهای پیمان رو قبول داری؟ دخترت رو این طور شناختی؟ مگه من وقتی این سالبابا تو هم حرف -

بودم دست از پا خطا کردم؟ بابا من االن دکترم و از شونزده سالگی دور از شما و روی پای خودم 

قدر خودم رو بهتون ثابت نکردم که تحت نظارت خودتون تنها زندگی کنم؟ به ؛ یعنی هنوز اونایستادم

 من اعتماد ندارید؟
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شناختمش همین االن هم راضی شده بود و عمدا بحث رو کشیدم به اعتماد کردن؛ اگه بابای من بود و می

 .فقط مونده بود مراحل نصیحت

 .ذارم بری؛ ولی امیدوارم اعتمادم رو حفظ کنیمیمن بهت اعتماد دارم پارمیدا و : بابا

 .خیالت راحت بابا -

 .ها رفتیم پایین و من اول از همه لبخند مغرور و بدجنسی به پیمان تحویل دادم که پنچر شدبا هم از پله

 کنی؟ذاری؟ بهم اعتماد میمامان؟ بابا اجازه داد تو هم می -

لنگه و البته مطمئن بودم خود یده بودن یه جای کارم میمظلوم پرسیدم، فقط دخترها و پیمان فهم

یزی شد چهای با سیاستم واسه راضی کردنشونه؛ ولی حقیقت حرفم باعث میدونن حرفها هم میبابااین

 .نگن

 :تا پیمان خواست دهن باز کنه و اعتراض کنه مامان گفت

 .هام بهت اعتماد دارمبرو دخترم، من مثل چشم -

 :ه نالیدپیمان باالخر

ها همه فیلمشه که مظلوم بازی در بیاره و راضیتون کنه؛ من این مارمولک رو این. مامانِ من باور نکن -

 .شناسممی

 !دارم برات آقاپیمان

 قدر بدم؟کنی؟ اینداداش مگه تا حاال تو چیزی از من دیدی که این طوری من رو قضاوت می -

 :پیمان گفت لرزوندم که بابا با تشر بهصدام رو کمی

 .پیمان از خواهرت عذرخواهی کن -

ام رو خوردم و سخت خنده. تابه زدن تو صورتشی پیمان طوری بود که انگار همین االن با ماهیقیافه

 :گفتم

 .تر منه و نظرش برام مهمهخواد بابا، پیمان برادر بزرگنمی -
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 .الهی فدای دختر خوبم بشم، یاد بگیر آقا پیمان: مامان

 .ها شده بودایای به پیمانی رفت که حاال از شدت بهت و درموندگی شبیه سکتهم غرهو چش

 :خندیدن، واسه اینکه گند نزنن گفتمکنم ریز ریز میشادی و پریا که حاال فهمیده بودن دارم چی کار می

 .رم کمی از وسایلم رو جمع کنم ، دخترها بیایید کمکمن می -

 :یدن که بابا با لبخند مهربونی گفتهردو مثل فشنگ از جاشون پر

هات رو نفهمیدیم؛ ولی چون جداً تا حاال تونستی اعتمادمون رو پارمیدا خانم فکر نکن مبالغه و کولی بازی -

 .جلب کنی گذاشتیم بری

ه ما داد کمنطقی و خیلی مهربون، خودش اجازه می. بابا همیشه همین بود. ای تشکر کردمبا نگاه شرمنده

 ها اونی اینبا همه. گرفت دستششیم و همون موقع یهو میدون رو مییم داریم بهش غالب میفکر کن

 .بهترین بابای دنیا بود و من عاشقش بودم

گردن و ها برمیفردا مامان این. من هم وسایلم رو جمع کنم: اومد گفتشادی در حالی که پشت سرم می

 .من هم دیگه باید رفع زحمت کنم

 .شدم باز هم بمونی، تو هم مثل دخترهام برامون عزیزیحمتی دخترم؟ خوشحال میچه ز: مامان

لطف دارید؛ ولی در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟ بهتره دیگه . مرسی میناجون: شادی با خجالت گفت

 .شرم رو کم کنم

 .گی تو؟ بری هم باید باز هم بیای پیشمچی می: پریا

 .تو برو پیشش، شادی بریممگه خودت چالقی؟ : کالفه گفتم

صبر و گستاخ شده بود خندیدن، حتی پیمان هم خندید و سری با تاسف همه به لحن من که دوباره بی

 .دوست نداشتم زیاد قهر بمونیم. اش کردمتکون داد که چشمکی حواله

ک هم کم با شادی و پریا رفتیم تو اتاقم و اول کمی از وسایل ضروری من رو بسته بندی کردیم و بعد

 .شادی رفتیم
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فردا باید با دیزاینر که با پارتی بازی کلی . برای فردا کلی کار داشتم، پس زود شام رو خوردم که بخوابم

ز رفتم و اجلوجلو کارم رو راه انداخته بود، برای یه سری خرید نهایی و انتخاب بعضی چیزها بیرون می

ی خودم که هنوز کار بردم خونههام رو هم میل و لباساومد ایران، تازه باید وسایطرفی هم شارلوت می

 !داشت تا تموم بشه

کوروش  یبالفاصله شماره! من دیشب شیفت بودم و نرفتم! صبح که بیدار شدم یهو یادم افتاد ددم وای

 : رو گرفتم

 بله؟ -

 .ی ماسالم بر داماد آینده -

 .شهها زحمتت میسالم وروجک، یه وقت نیای -

 .رهری، جون پری تیکه ننداز، عادت به کار ندارم همش یادم میوای کو -

الزم نکرده بیای، پریا دیشب پیام داد که سرت گرم کارهای ! مون گذاشتههایی هم واسهچه اسم -

هر وقت خواستی بیا؛ فقط فردا ساعت دو حتما اینجا باش، یه عمل قلب باز . اته و بعدم تولد پیمانهخونه

 .ام باشیخوداریم که می

 :با قدردانی گفتم

 .پس فعال. باشه حتما -

 .خداحافظ -

ش از ی خودشون چون خانوادهبعد از صبحونه با شادی از همه خداحافظی کردیم، شادی رفت خونه

دیشب برگشته بودن، من هم خورده و نخورده شروع کردم به بردن چمدون چمدون لباس و وسایلم به 

 .خونه ام

یم که همه چیز رو گذاشتم تو خونه، دستمالی بستم به سرم و شروع کردم به چیدن بعد از دوساعت و ن

کمدم و مرتب کردن خونه، خونه رو طبق خواست خودم کال دکور سفید و صورتی کرده بودن و به جز این 
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 یک وشون شمدل چیدمان. شدای تو خونه دیده نمیدوتا رنگ و البته تلویزیون سیاه رنگم هیچ رنگ دیگه

لبخندی زدم و با تموم شدن کارم رفتم حموم، . دادتر نشون میساده و خیلی مدرن بود که خونه رو بزرگ

 .همین اول کار دلم واسه جکوزی خونمون تنگ شد

ی پنچر شده یادم افتاد که کردم که شکمم اظهار وجود کرد و با قیافهداشتم با شوق به خونه نگاه می

 !ه لیوان آب هم ندارهیخچال این خونه االن حتی ی

 .یخچال رو زدم به برق تا خنک بشه و خودم رفتم حاضر بشم تا برم خرید

یه شلوار لی دم پا پوشیدم با مانتوی سبز لجنی مدل گشاد جلو بسته که قدش تا زانو بود، اول یه کاله 

یاه و سبزم رو باز دار سسیاه تنگ که یه جور هد بود انداختم و کال موهام رو پوشوندم و بعد شال طرح

انداختم رو سرم، یه آرایش مالیم کردم و با بستن ساعت و برداشتن یه کیف بندی کوچیک و کارت بانکیم 

 .و زدن عینک آفتابی غول پیکرم از خونه زدم بیرون

ساعت دوازده بود و بعضی جاها بسته؛ اول رفتم واسه فریزر خونه گوشت و مرغ و سبزی و هویج و لوبیا و 

های آماده خریدم با نون یوفکا و ماهی و ناگت و بعضی چیزهای دیگه که تو فریزر ین چرت و پرتاز ا

بعد هم رفتم هایپر مارکت و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد همه چیز خریدم و با کمک . شد نگهداری کردمی

ین رفتن باالخره ماش با چهار بار با دست پر، پایین و باال. چرخ دستی بردمشون تو ماشین و روندم خونه

با خستگی خودم رو پرت کردم تو خونه و در حالی که مثل همیشه از گشنگی حالت تهوع گرفته . خالی شد

 .مرغ نیمرو کردم و خوردمبودم همه چیز رو الکی چیدم تو یخچال و فریزر و یه تخم

که تموم کرده بودم رو  ها و به قول شادی تیپ توریستیم رفتم تا ریملیبعد از خوردن با همون لباس

مانتو کامال تنگ و اندامی بود و خیلی قشنگ روی تن . بخرم که یه مانتوی خیلی خوشگل چشمم رو گرفت

خورد ساده و تا کمی پایین رون بود، از بغل مدل خفاشی باز نشست، از جلو مثل یه تونیک زیپ میمی

صد تومن با ذوق رفتم سی. خیلی شیک و ناز بودشد و پشتش تا زانو بلند بود و حالت شنل داشت؛ خیلی می

هایی که کرده بودم ی آویزون از خرجبا لب و لوچه. پیاده شدم، مبلغ خیلی کمی مونده بود تو حسابم
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 :برگشتم خونه که تلفنم زنگ خورد

 بله؟ -

 .سالم پارمیدا: راشا

 سالم چیزی شده؟ -

 .خواستم بگم بیا تست بده! نه بابا چه هولی -

 سه چی؟وا -

 !بیماری ایدز -

 هان؟ -

 :همچین بلند و با ترس جیغ زدم که راشا با حرص غرغر کرد

 .ی بوق؟ بیا تست بازیگری بدهچته دختره -

 .آدرس رو بفرست! تربیتبی! آهان -

 .زود بیای ها، بای. اوکی -

 .ر نبوداد زیاد دوخوشبختانه آدرسی که فرست. تونم زود برسمتلفن رو قطع کرد و وقت نشد که بگم نمی

رفتم تو اتاق تا آماده بشم، همون مانتویی که خریده بودم رو پوشیدم با . خوندمبا خودم بلند بلند شعر می

ی تنگ و یه شال یاسمنی خیلی شیک، آرایش سیاه و بنفشی هم کردم و ساعت قاب بنفشم شلوار لی تیره

های پنج سانتی و مجلسی ولی م و انداختم، کفشرو انداختم و کیف بندی سیاهم رو از زیر دستم رد کرد

بیست  شد وبنزینم داشت تموم می. ی یاسمنیم رو هم پوشیدم و راضی از تیپم رفتم بیرونجلوبسته

دقیقا یه ساعت و پنج دقیقه بعد از تماس راشا  .ای هم معطل اون شدم تا سوپرشو پیدا کنم و بزنمدقیقه

 !بود که رسیدم

که دم در آدرس مورد نظر، راشا و یه مرد میانسال رو دیدم، محکم زدم رو ترمز که  روندمبا سرعت می

ماشین با صدای بدی ایستاد و توجه اون دوتا رو هم جلب کرد، راضی از این وضیعت، با لبخند ملیحی 
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 :ای رفت و گفتپیاده شدم که راشا با غیظ چشم غره

 چرا دیر کردی؟ -

 .سالم ببخشید ترافیک بود -

 .سالم دخترم اشکال نداره: رد میانسالم

 .پارمیدا این آقا، آقای شمسایی یکی از استادهای ماست: راشا

 لطف داری پسرم این چه حرفیه؟: شمسایی

 .خوشبختم -

راشا خیلی ازتون تعریف کرد و من رو هم ترغیب کرد که همین جا تو . من هم همین طور: شمسایی

 .رمایید توی خودم ازتون تست بگیرم، بفخونه

شمسایی و راشا تاکید کردن که پارتی . اش ها رفتیم تو خونهبا تعارف تیکه پاره کردن و این چرت و پرت

 !شم؛ ایشکنن و اگه واقعا استعداد داشته باشم قبول میبازی نمی

ش فضای خالی زیادی ی جمع و جور و بزرگی داشت که با تزئین اروپایی و مدرن و سادهطرف خونه

 .شدتر دیده میتر و روشنشت و خونه بزرگدا

 :کمی بین کاغذهای روی میزش گشت بعد یه کاغذ رو داد دست من

 .کنیدشه، ببینیم چه میتون هم االن راشا مینقش مقابل. های فیلمهاین یکی از صحنه -

قبال هم  من .اصال احساس خوبی نداشتم، داستان این صحنه برای من زیادی قابل لمس و واقعی بود

ب راشا با تعج. امعشقم رو با یکی دیگه دیده بودم؛ پس نباید زیاد سخت باشه، خیلی زود گفتم آماده

 :مصمم پرسیدم. ی خونه رو به دیوار ایستادنگاهم کرد و رفت گوشه

 واقعی بزنم؟ -

 .ها باید واقعا زداالن نه؛ ولی تو فیلم: شمسایی

 .شروع کنیم. حله -
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تر رفتم و با جلو. هام دونه دونه افتاد رو صورتمی پرهام و آنی، جون گرفت و اشکهتو ذهنم بـ ــوس

 :صدای لرزون و پر بغضی گفتم

 !محمد؟ -

 :راشا با ترس نمایشی برگشت پشتش و با دیدن من مثال هول کرده گفت

 ... لیلی؟ من -

رو بلند کردم و آروم فرود آوردم های راشا زل زدم و تو یه حرکت دستم یه قدم دیگه جلو رفتم و تو چشم

 :تونستم درست صحبت بکنم گفتمرو صورت راشا و در حالی که از گریه و هق هق نمی

 ...من... من... خیلی پستی محمد -

 :تر شده بود، پس همون طور ادامه دادمهام بود و همه چیز طبیعیپرهام جلوی چشم

 .نزدیکم نشو...وقتدیگه هیچ...؟ دیگهچطور تونستی بهم خــ ـیانـت کنی! عاشقت بودم -

 :ی خونه و راشا دنبالم که شمسایی گفتبا صدای بلند زدم زیر گریه و دویدم طرف دیگه

تری، من تو رو این همه اشک رو از کجا آوردی؟ از داداشت هم با استعداد. دختر معرکه بودی! کات -

 .کنم، نقش مال خودتهستاره می

 به نگاه نگران. زد، من هم سعی کردم طبیعی رفتار کنم و حالم رو تغییر بدمیهمین طور با ذوق حرف م

 :لنگه لبخندی زدم و با خجالت رو به شمسایی گفتمراشا که فهمیده بود یه جای کار می

 .ممنون لطف دارید -

 :کالفه بود، یهو برگشت و بازوهام رو چسبید. با هم و همراه راشا رفتیم بیرون

 کردی؟طور گریه میکردی که اونهام فکر میداشتی به پر -

 :وقتی جوابی ندادم با حرص دستی به موهاش کشید

 .خوام به خاطر یه عوضی که اصال لیاقت نداره و یه احساس بچگانه خودخوری کنیفراموشش کن، نمی -

 دی فراموشش کنی؟قول می
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 .کنمام رو میسعی -

اومدم که اون شب رو فراموش بکنم و حتی داشتم کم کم ر میدروغ نگفتم، من واقعا داشتم با خودم کنا

ز اون خوام و اتونستم بگم پرهام رو نمیگرفتم که حسم واقعا بچگانه بوده؛ ولی هنوز هم نمینتیجه می

 .ای که دیدم ناراحت نشدمصحنه

رلوت پرواز شا از هم خداحافظی کردیم و خسته و کوفته برگشتم خونه که یادم افتاد تا نیم ساعت دیگه

 .شینهمی

 !وای -

 .بدو بدو شالم رو که در آورده بودم دوباره انداختم رو سرم و رفتم که برم فرودگاه

ی حرف زدن ندارم، همین قدر بگم که ساعت شیش عصر بود که کنه و از خستگی حوصلهسرم درد می

 .های سالن خواب رفتیممن و شارلوت هر دو رو مبل

*** 

ر شدم و نگاهی با ساعت گوشیم که رو میز بود کردم؛ ساعت ده شب بود. کالفه دستی به از تشنگی بیدا

 :صورتم کشیدم و شارلوت رو تکون دادم

 .شارلی؟ پاشو گلم؛ پاشو برو رو تخت بخواب. شارلوت؟ هوی؟ پاشو دیگه -

 .خوامنمی -

 .پاشو دیگه -

و غرغر کنان به اتاقی که گفتم رفت و خوابید. ی مبل زدم که اون هم با ترس پرید با حرص لگدی به پایه

با عصبانیت پشت سرش چمدونش رو بردم تو و شالش رو از سرش کشیدم تا راحت بخوابه، خودم هم 

 .رفتم مسواک زدم و رفتم خوابیدم

صبح ساعت پنج پا شدم که فکر کنم به خاطر زود خوابیدنم بود. زنگ زدم شادی رو با کلی فحشی که 

رم بیمارستان تنها نباشه. یه املت دبش درست دار کردم تا بیاد دنبال شارلوت که وقتی من میبهم داد بی
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کردم، رفتم نون گرفتم و میز رو چیدم و چون زود بود رفتم حموم و بعد هم موهام رو خشک کردم و حاضر 

ای یک هالک شدم. یه مانتوی خاکستری نخی و راحت پوشیدم با شلوار لی تنگ و شال سفید. نگاهی به

ش رو پاک کردم و الک بیرنگ زدم. فقط یه ریمل و کمی رژ ی قرمزم انداختم و همهدر میون پاک شده

 .زدم و رفتم بیرون که همون موقع در رو زدن و شادی اومد تو

 .سالم. تو برو شارلوت رو بیدار کن، من برم صبحونه رو گرم کنم دوباره -

 .شادی: سالم، باشه

 پرتقال رو از توپزخونه و ماهیتابه رو دوباره گذاشتم رو گاز و زیرش رو روشن کردم، آببرگشتم تو آش

یخچال در آوردم و نون روغنی ها رو هم گذاشتم تو ماکروویو. کارم تازه تموم شده بود که شارلوت و 

 .شادی هم اومدن

 .good morning .شارلوت: سالم

 .با غیظ گفتم: هنوز یاد نگرفتی؟ صبح بخیر

 .شادی: ولش کن بابا، بدبخت خیلی هم خوب بلده تا همین جاش، بشین بخوریم که گشنمه

 .شما بخورید من باید برم دیرم شد -

 .شادی: صبر کن

 .پرتقال هم ریختی بزرگ برام گرفت و داد دستم، یه لیوان آبیه لقمه

 دونی چقدر الغر شدی؟ چند کیلویی؟ها رو بخور بعد برو. میاین -

 :تقال رو سر کشیدم و هول هولی گفتمپرآب

 .پنجاه و هفت. خداحافظ -

های سوپراستار سفیدم رو از روی جاکفشی برداشت و کیفم رو از رو مبل چنگ زدم، با یه دستم هم کتونی

 .در رو بستم

دونستم زیادی کمبود وزن دارم؛ برای قدم که یک و هفتاد و پنج بود این وزن یعنی کمبود خودم هم می
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ام رو خوردم و زودی خودمو رسوندم به ماشینم و روندم دید؛ ولی خب بیخی. تو آسانسور لقمهش

 .بیمارستان

یگه بخره م یه ماشین دگفتم واسهشد و بر خالف میل باطنیم باید به بابا میماشین عزیزم داشت نابود می

 .مر آینده سر فیلمبرداری برترتو چشم باشه تا بتونم باهاش جاهایی مثل بیمارستان یا حتی دکه کم

 .های بیمارستان پارک کردم و بدو بدو رفتم تو و خودم رو رسوندم به ریحانجلوی دوربین

 سالم دیر کردم؟ -

 .ریحان: سالم. نه تازه یه ساعت هم زود اومدی

 چی؟ -

اعت پنج من که صبح س .داد و کمی به مغزم فشار آوردمنگاهی به ساعتم کردم که نه صبح رو نشون می

پاشدم و اگه نیم ساعتم حموم کرده باشم و نیم ساعت هم صبحونه آماده کردن زمان ببره، چطور االن 

ساعت نهِ؟ گوشیم رو کشیدم بیرون و دیدم ساعت هفت صبحه! گیج مونده بودم که ریحان با لبخند 

 :گفت

 !فکر کنم یکی، دو ساعت ساعتت رو کشیده جلو -

بوده و اون رو توی ماشین به دستم بستم! و کیفم رو مبل جلوی اتاق شارلوت  یادم افتاد ساعتم تو کیفم

 :ی شادی رو گرفتم که صدای خندونش پیچید تو گوشیبود. با حرص بدون حرفی شماره

 جانم؟ -

 !کشمتمی -

 اِوا چرا عشقم؟ -

 گفتم برو شارلوت و بیدار کن یا من رو بدبخت کن؟ ساعت خونه رو کی کشیدی جلو؟ -

 .مشغول گرم کردن نون بودی -

 .عوضی -
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 .حقته تا من رو از ساعت پنج صبح بیدار نکنی -

 :گوشی رو قطع کردم و سعی کردم آروم باشم و با لحنی که سعی داشتم حرصم رو مخفی کنم گفتم

 تو چرا این ساعت اومدی بیمارستان؟ -

رم دم به تو، بشیفتم رو تحویل میرم. خوب شد زود اومدی، من شیفت شب بودم تا یه ساعت دیگه می -

 .میرمبخوابم دارم می

 .برو. الاقل زود اومدنم یه خیری واسه یکی داشت -

 !ها بزنمغرغرکنان رفتم روپوشم رو پوشیدم و رفتم یه سر به مریض

 :ساعت حدودا چهار بود که یکی از پرستارها اومد و با کنایه گفت

 .دکتر محسنی کارتون دارن -

 .گهخریه؟ آها کوروش رو میاون کدوم 

 .رمباشه االن می -

سرم مریض رو چک کردم و راه افتادم طرف اتاق کوروش. خیر سرم تو خارج درس خوندم؛ اومدم شدم 

زن. یه نفر اینجا درست کار بکنه اون هم امیر و ریحانن. همین االن مجبور شدم به جای یکی از آمپول

 .پرستارها سرم بزنم

 .ی کوروش رفتم توت خوددرگیری در زدم و بعد از اجازهدر همین احواال

 .سالم -

 سالم کاری داشتی؟ -

 :چیزی نگفت که دوباره گفتم

 !چیزی شده؟ ناراحت به نظر میای -

 .پارمیدا دارم کم میارم -

 چی شده؟ -
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 .قراره مراسم عروسی رو گذاشتن ماه بعد -

 عروسیِ کی؟ -

 :شید تو موهاشبا کالفگی دور اتاق چرخید و دست ک

 .منِ خاک بر سر! پارمیدا تو رو خدا یه راهی پیدا کن، این عروسی عزای عشق چهارنفره -

 گید؟چرا راستش رو نمی -

 .آنیتا حاضر نیست بگه عاشق پرهامه -

 .خوایخب تو بگو پریا رو می -

 .شهدعوا می -

 عصبانی شدم و تقریبا داد زدم: پس انتظار داری من معجزه کنم؟

 :ا لحن مظلومی که من رو از صدای بلندم پشیمون کرد، گفتب

 .خوام پریا رو از دست بدمکنه، نمیبه خدا دیگه مغزم کار نمی -

 :ترگفتممالیم

ی بابابزرگ رو هم برام رم خونه. بذار یکم فکر کنم شاید یه راهی پیدا کردم. آدرس خونهمن می -

 .بفرست

 اون رو چرا؟ -

 .داحافظدونم فعال خنمی -

 .باشه. خدا به همراهت -

 ذاشتم کوروشبا سردرگمی برگشتم خونه و خودم رو پرت کردم رو مبل. تو دوراهی عجیبی بودم اگه می

شدن و حتی شاید پرهام و با آنیتا ازدواج بکنه پرهام مال من بود و در عوض کوروش و خواهرم نابود می

 .آنیتا

ی عشق چهارنفر درست کنم. قدر که زندگیم رو روی خرابهاون کال آدم خودخواهی بودم؛ ولی دیگه نه
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ابزرگ ی بابطور گشنه و تشنه راه افتادم و روندم خونهپس کالفه پا شدم نگاهی به گوشیم کردم و همون

 !هااین

فهمیدم واقعا آنیتا و هام بهم خورده بود. ناراحت، با خدا یه قراری گذاشتم، اگه میدوباره تمام برنامه

رسوندمشون چون گـ ـناه اونا هم مثل من فقط عاشقی بود؛ ولی وای به حال پرهام عاشق همن بهم می

ای آوردم. با حرفههام رو در میکردم و تالفی تمام این سالنابودش می !دادپرهام اگه به شارلوت رو می

 د به پریا و کوروش کمککه پرهام داشت برای من راحت بود تا آبروش رو تو کشور ببرم؛ ولی قبلش بای

خواستم بگم رو کمی تو ذهنم باال پایین کردم. در رو هایی که میکردم. تا رسیدم نفسی گرفتم و حرفمی

 :زدم و کمی بعد خدمتکارشون در رو باز کرد و با دیدن من گفت

 سالم، بفرمایید؟ -

 ان؟سالم، خونه -

 با تعجب گفت: شما؟

 :و گفتم کالفه نگاهی به دختر جوون کردم

 .شونممن نوه -

 .ی صاحب خونه نیستیام و مطمئنم نوهولی تا حاال ندیدمتون، من چهارساله تو این خونه -

 :عصبانی و کالفه با لحن تندی گفتم

 ذاری بیام تو؟تازه از خارج برگشتم حاال می -

 :با دودلی و اخم گفت

 .بفرمایید -

 :بزرگ اومدمامانتا رفتم تو و اون خدمتکار در رو بست صدای 

 کی بود فهیمه؟ -

 ! خودم داد زدم: سالم عزیز
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 کنن و با دیدن من هر دورفتیم تو سالن بزرگ خونه که دیدم عزیز و باباجون دارن با هم شطرنج بازی می

 :پا شدن و با محبت بغلم کردن

 !عزیز: سالم به روی ماهت دختر قشنگم. چه عجب ما تو رو دیدیم؟

 گلم؟ چیزی شده اومدی دیدن ما پیرها؟باباجون: چطوری 

 :ان انداختم و گفتمبزرگ جوونم که آخر هم نفهمیدم چند سالهنگاهی به بابابزرگ و مامان

 شید، این چه حرفیه؟شما که همسن من دیده می -

مه فهی گمکار داشتی؟ شام باید بمونی ها، االن میدار گفت: برو بچه! حاال چیباباجون بلند خندید و کش

 .هات رو درست بکنهی بچگیغذای مورد عالقه

 .شه صحبت کنیمخواستم اگه مینه مرسی، فقط می -

مونی رم دستورهای شام رو بدم، تو هم میاین بار نگاهم مستقیم به باباجون بود که عزیز گفت: من می

 .ها

 .از سالن رفت و با زیرکی ما رو تنها گذاشت

 .زی رو جمع کنم، بیا بریم باال اتاق کارم حرفت رو بگو دخترمباباجون: صبر کن این وسایل با

 .مرسی -

 .ی کوروش رو گرفتمها رو جمع کنه شمارهتا باباجون اون

 چی شد راهی پیدا کردی؟ -

 .علیک سالم -

 .میرم اذیت نکنپارمیدا به خدا دارم می -

 .ال چیزی نگوی باباجونم، به پری هم فعباشه بابا آقای عاشق؛ من االن خونه -

 .دنتونم به پریا بگم دارن زنم میکار بکنی؟ من که اصال نمیخوای چیمی -

 .کنمم گرفت و گفتم: نگران نباش حلش میاز لحنش خنده
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 !طوفان راه نندازی اوضاع بدتر بشه -

 .نه بابا فعال -

 .پارمیدا من تا صبح بیدارم ها، بهم زنگ بزن -

 .باشه، بای -

ردم و رفتم باال. باباجون هم وسایل رو برد تو کتابخونه گذاشت و اومد بیرون و با لبخند در تلفن رو قطع ک

  .جانم؟ حاال بگو :اتاق کارش رو باز کرد، وقتی هر دو نشستیم گفت

 .خواستم باهاتون مشورت کنمباباجون راستش یه چیزهایی هست که خودم هم تازه فهمیدم و می -

 شده؟چی -

 های من به ضرر کسی تموم نشه؟ول بدید به هیچ وجه حرفشه اول قمی -

 .باشه قبول -

 قول؟ -

 .قول. حاال بگو جریان چیه؟ نگرانم کردی -

 ها؟ چرا مثال داریوش نه؟چرا شما گفتید کوروش و آنیتا با هم ازدواج کنن؟ یعنی خب چرا اون -

و و هر دو خیلی برام عزیزن و از نظر من برای ها دختر عمو پسرعمدونی؟ ثانیا، خب اوناوال تو از کجا می -

 .همدیگه مناسبن. اونا از بچگی برای هم انتخاب شدن

 کنید؟شون رو با این اجبار نابود میدونید دارید زندگیمی -

 :های باباجون جمع شدن و جدی گفتاخم

 !ها که راضی بودنمنظورت چیه؟ اون -

 :ی همه رو ریختم رو آب و گفتمر پتهکردم، ناچاباید یه جوری دلش رو نرم می

آنیتا و پرهام همدیگه رو دوست دارن و متقابال کوروش و پریا؛ شما با این تصمیم دارین زندگی عشقی  -
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 .دیدپنج نفر رو تحت الشعاع قرار می

 چرا پنج؟ -

 .ست دارههاتون هم پرهام رو دوچون یه جورهایی...خب یه مثلث عشقی این وسطه، یکی دیگه از نوه -

 ی دختر که فقط پری و آنی و تویید. وای خدایا! پارمیدا تو هم عاشق پرهامی؟نوه -

بغض کردم. به خاطر اینکه خواهرم به عشقش برسه و دل بابابزرگ نرم بشه، به ناچار همه چیز در مورد 

 :ر گفتی عاشقی اون چهار تا هم گفتم . باباجون متفکخودمم رو براش تعریف کردم و از رابطه

 .دونستمها رو نمیمن این -

 .شه خواهش کنم الاقل شرط رو عوض کنید؟ لطفا بذارید به هم برسنمی -

ها ازدواج کنن و پرهام بمونه برای تو؛ ولی تونستی بذاری اونپارمیدا دخترم تو دلت خیلی پاکه. تو می -

 .نذاشتی

 کنی؟باباجون این کار رو می -

 .کنمفره، نگران اون موضوع هم نباش، من حلش میبیا بریم پایین سرِ س -

 .مرسی واقعا -

 .با لبخند بغلم کرد و بعد هم دوتایی رفتیم پایین

 .بعد از شام از هردوشون خداحافظی کردم و برگشتم خونه و با خیال راحت خوابیدم

وش سخ از کورپاوسه تماس بیصبح که پا شدم گوشیم رو برداشتم و ساعت رو نگاه کنم که دیدم چهل

 !دارم

 !گیرم، عجبا؟تازه یادم افتاد که قرار بود بهش زنگ بزنم. فکر کنم دارم آلزایمر می

 .داداش رو گرفتم و نگاهی هم به ساعت کردم که نه صبح رو نشون میشماره

 بله؟ -

 !از صدای بمش تعجب کردم
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 !کوروش خواب بودی؟ -

 :تازه صدا هوشیار شد

 .شدبگو چیپارمیدا تویی؟! زود  -

 اول بگو خواب بودی؟ -

 .تو این وضع کرمم گرفته، هه

 ...تا ساعت پنج صبح خوابم نبرد، بعدش از خستگی نفهمیدم کی خوابم رفت. حاال بگو -

م، امروز رو مرخصی رد کن و جای من هم یکی دیگه رو کنه، به عنوان جایزهحله بابابزرگ درستش می -

 .بفرست اتاق عمل

 .اش نیستی؛ ولی چشم این هم روششی، همهجز کادر حساب نمی تو که کال -

 .برو بینیم -

 .کنمخداحافظ پارمیدا برم به پریا بگم، جبران می -

 .خواد، برونمی -

شد و شارلوت هم اومد شون من هم انرژی گرفتم. امروز ساعت پنج، جشن پیمان شروع میاز خوشحالی

 .تا با هم بریم آرایشگاه

گرفتیم، قرار بود آرتام و رضا طوری پیمان رو بیارن که نفهمه و از صبح باغ دایی مهدی می جشن رو تو

 !کردن که انگار یادشون نیست امروز تولد پیمانههمه حتی رویا باید طوری رفتار می

و رداد این بود که برای اولین بار بعد از از خارج برگشتنم قرار بود امروز رویا تنها چیزی که حرصم می

کنه کالس بذاره تا مثال بگه مثل خودمونه و هویت گفت رویا خیلی سعی میببینم. پریا که تمام مدت می

 !ی خودش رو فراموش کرده. احمقواقعی خودش و خانواده

تو آرایشگاه موهام رو با رنگ موقت سیاه کردن که فوق العاده به پوستم اومد و بعد هم یه مدل بافت 

کرد و یکی دیگه هم هام کار میکه خودش دوساعت طول کشید. یه نفر رو ناخندخترونه کار کردن 
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 .کرد. شارلوت هم زیر دست یکی دیگه مشغول بودآرایشم می

باالخره تموم شد و من و شارلوت با خنده به هم نگاه کردیم. موهای شارلوت رو حلقه حلقه پیچیده و جمع 

ار هم روش کار کرده بودن. آرایش نسبتا غلیظش دکرده بودن یه طرف سرش و یه گل سرِ نگین

کشید، خود من دلم براش ضعف های خوشگلش رو به رخ میهای خمار خاکستری روشن و و لبچشم

 !رفت چه برسه به پرهام

من به خواست خودم آرایشم خیلی مالیم و ساده و نارنجی و سیاه بود ولی لباسی که انتخاب کرده بودم 

یادی تو چشم و باز بود. این لباس رو یه بار واسه تولد دوستم تو لندن که استخر زیادی یعنی خیلی ز

دونم چرا برش داشتم. خیلی پشیمون بودم؛ ولی وقت نبود برم خونه و پارتی بود خریده بودم و حاال نمی

هن یراریخت بهم؛ دوباره تو آینه نگاهی به لباس کردم، یه پلباس عوض کنم. تا اون موقع موهام هم می

نارنجی جیغ شبرنگ که قدش تا پایین رونم و دکلته بود و عالوه بر دکلته بودن پشتش تا پایین گودی کمر 

ای که بود کار دست سنگینی داشت که تو تاریکی با یکم نور باز بود و جلوی پیرهن همون یه ذره پارچه

 !درخشید چه برسه به امشب که رقـــص نور داشتیممی

ی قرمز کوتاه خیلی ساده ولی مخمل پوشید که پشتش بندی بود و از من بود و یه دکلتهترشارلوت ساده

 !باریکی کمرش رو خیلی خوب نمایان کرده بود

مون رو پوشیدیم، روش مانتو پوشیدیم و یه شال هم شل و ول های پاشنه ده سانت رنگ لباسکفش

 .اشینانداختیم سرمون و وقتی من حساب کردم رفتیم نشستیم تو م

 شارلی؟ -

 بله؟ -

 کار کنم؟کشه اگه لباسم رو ببینه، چیپیمان من رو می -

 .ولش کن بگو حواست نبوده -

 دونی ما چقدر پسر داریم؟کشم این طوری بیام تو فامیل. میاون به درک خودم هم خجالت می -
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 .خیالی طی کن یه امشبکار کنم؟ بیگی چیمی -

ی اگه جلف شده بودم، با این حال، تعریف از خود نباشه فوق العاده هم تنها دلگرمیم این بود که حت

 جا. خیلی دیر کرده بودیم، دیر صبحانهخوشگل شده بودم. با کلی دلداری دادن به خودم رسیدیم اون

 .خوردیم و بعد هم تو آرایشگاه کلی معطل شده بودیم و االن ساعت شیش و نیم بود

*** 

 :دانای کل

گذشت ولی خبری از پارمیدا و آن دوستی که گفته بود، نبود. حتی پیمان شروع مهمانی مییک ساعتی از 

 .هم آمده بود و حسابی سورپرایز شد و تمام ابراز احساساتش در جمع نصیب رویا شد

اند به یک نقطه و ساکت کرد که دید جمع پسرهای فامیل همگی زل زدهراشا کالفه اطراف را نگاه می

 !نگاهشان را دنبال کرد که رسید به پارمیدا اند؛ ردشده

هایش درهم برود. پیمان هم حرفش را با رویا قطع پوشش باز پارمیدا و زیبا شدن زیادش، باعث شد اخم

 .سرش بودکرده و با اخم خیره به خواهر سبک

لند و خوش ب کرد. پوست شکالتی و پاهایاش بیشتر جلب توجه میکنار پارمیدا دوستش بود که با زیبایی

رفت. چشمانش رنگی بود و پیراهن ساده ولی باز درخشید و خرامان خرامان با ناز راه میفرمش در نور می

های تا روی زانویی به کنارشان هم شادی و پریا بودند که هر دو خیلی ساده پیراهن .قرمزی پوشیده بود

ب ی پسرها را جلشان نگاه همهرنفریتن داشتند که شیک و زیبا؛ ولی پوشیده بود! ترکیب اکیپ چها

کرده بود. با خنده جلوتر آمدند، شارلوت یک دور با عشوه نگاهی به کل پسرهای جمع کرد و برگشت طرف 

 :پارمیدا و گفت

  .شون خیلی جیگرنخدایی همه -

 .و چشمکی به پارمیدا تحویل داد که بگوید پرهام را شناخته در میان آن جمع

کرد که پارمیدا با گرفتن دست شارلوت از دیدند. راشا همین طور با اخم نگاهشان میچهارتایی بلند خن
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 :بقیه جدا شد و به طرفشان آمد. اول رفت به پیمان تبریک بگوید که پیمان با حرص گفت

 پارمیدا این چه وضعشه؟ -

 .پارمیدا: ببخشید دیگه داداشی، به خدا تو آرایشگاه بعد از پوشیدن دیدم چطوره

 :د هم برای تمام کردن موضوع، به طرف راشا برگشت و گفتبع

 .سالم -

 کنی؟سالم. معرفی نمی -

 :ی راشا به شارلوت بود که خودش خندید و گفتاشاره

 .سالم. من شارلوتم دوست پارمی -

 :خیلی معمولی با هم دست دادند و راشا گفت

 .خوشبختم -

 .ریم پیش پرهامپارمیدا چپ چپی نثار شارلوت کرد و گفت: بیا ب

اش را معرفی پرسی کرد و شارلوت، دوست تازه از خارج آمدهی فامیل احوالبه همراه شارلوت با همه

 :کرد تا اینکه رسید به جمع پسرها و پرهام که راشا بلند صدایش کردمی

 پارمیدا خانم؟ -

 .ها را تنها گذاشتپارمیدا هم انگار که شارلوت را فراموش کرده باشد به طرف راشا رفت و آن

 : تا رسید با هیجان به راشا گفت

 .بدو برو سراغ آنیتا -

 .اوف! باشه -

نگاهی به سالن انداخت و پیدایش کرد. آنیتا یک گوشه به دیوار تکیه داده و با حرص خیره به پرهام بود. 

اش را جلب وجهاش به شارلوت تی بلند پرهام و جملهراشا راه افتاد و به طرفش رفت که صدای خنده

 .کرد
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 .دختر خیلی شیطونی تو -

ی ی ضایع و پیراهن زرد رنگبا تاسف سری تکان داد و رفت پیش آنیتایی که از نظر او با آن پوست برنزه

 !اش هم شدشد منکر زیبایی چهرهکه به تن داشت شبیه استفراغ گربه شده بود؛ ولی انصافا نمی

 :مغرور گفتکنارش به دیوار تکیه داد، خونسرد و 

 .پرهام ارزشش رو نداره -

آنیتا که تازه متوجه راشا شده بود، با بهت برگشت طرفش. راشا آن لحظه تازه فهمید که آنیتا داشت گریه 

 : کردمی

 فهمی؛ اصال تا حاال عاشق شدی؟تو نمی -

 .فتی کوتاه خودش را از راشا دور کرد و سریع به طرف سرویس بهداشتی ربعد از همین جمله

 :قرار گفتای باال انداخت و خونسرد پیش پارمیدا بازگشت که پارمیدا بیراشا هم شانه

 شد؟چی -

 :ی درهمی اضافه کردای بین خودش و آنیتا را تعریف کرد که پارمیدا هم با قیافهی دوجملهکل مکالمه

 !ی پرهامهای زیر نیم کاسهپس حدسم درست بود، یه کاسه -

 لوت به نظر دختر خوبی نمیاد، چطور باهاش دوست شدی؟این دوستت شار -

زود قضاوت نکن؛ شارلوت شیطنتش زیاده؛ ولی تا حاال کسی رو به سادگی و پاکی اون ندیدم، پوشش و  -

دست دادنش با مردها هم تو لندن خب خیلی عادیه؛ ولی اون با وجود جو اونجا تا حاال حتی یه نفر رو هم 

 .نبوسیده

 .رش غلط اندازهپس فقط ظاه -

 .آره -
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 (بخشی که شنیدنش خالی از لطف نیست)

 :پارمیدا با عجله آنها را تنها گذاشت و زمانی برای شارلوت فراهم شد تا خودی نشان دهد

 !انگار نه انگار من هم اینجام! رفت -

 :بارید باز کندپرهام لبخندی زد تا سر صحبت را با این دختر جذاب که شیطنت از نگاهش می

 زنید، قبال ایران بودید؟خیلی خوب فارسی حرف می -

 :شارلوت با زیرکی گفت

زنی. فارسی رو پارمی و شادی به من یاد دادن، تو مدل هستی؟ احساس من یه نفرم بگو حرف می -

 .ات رو دیدمهای ایرانی چهرهکنم قبال تو یکی از سایتمی

 :که شارلوت دوباره ادامه دادپرهام با اعتماد به نفس لبخندی زد و تائید کرد 

 .خیلی جذاب هستی، برای خودت اسفند دود کن -

 :پرهام این بار با خوشی به لحن شارلوت خندید و گفت

 .درستش اسپنده دختر و ممنون -

شارلوت: حاال هر چی. اوه مای گاد! پارمی گفته بود درست نیست تو ایران از زیبایی یه پسر تعریف کنی، 

 داری؟معذرت! تو زن 

 .نه بابا، مجردم -

خود پرهام هم متعجب شده بود که پس شخصیت مغرورش کجا رفته؟! صحبت کردن با این دختر زیادی 

اش شده بود، این آرامش و غرور نداشتن را تا به حال حتی در ساده و جذاب بود و همین باعث شگفتی

 .ر بودمقابل آنیتا هم تجربه نکرده بود و همیشه مشغول نمایش و تظاه

 :شارلوت با آسایش خاطر گفت

م شه و بیا و درست کن، میای قدم بزنیم؟ حوصلهپس سینگلی، خوبه. گفتم یک وقت زنت ناراحت می -

 .رفت
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 !پرهام: درستش سر رفته، آره بریم شیطون

*** 

 :پارمیدا

هام داد تا پرهام اش رو به پرباالخره امشب با تمام ماجراهاش تموم شد و شارلوت با سادگی تمام شماره

 .اون رو ببره ارم رو ببینه

 فهمیدم چرا افتاده دنبال آنیتادونستم که پرهام فقط یه آشغال دختربازه که به محض اینکه میحاال می

 !گرفتمحالش رو می

سوخت، وضع اون از من هم بدتر بود، در حالی که پرهام رو داشت اون رو بیچاره آنیتا، دلم براش می

 !گفتم؟ نداشت. چی

صبح که پا شدم ساعت نه بود و یعنی باز هم نرسیدم برم بیمارستان؟! بیخی به هر حال مثال بیمارستان 

 .گیرم یه جورهایی فقط نقش کمکی دارم و تعهدی ندارمپسرعمومه ها، تازه چون حقوقی نمی

ه بودم که ببرمش قدر این جاها رو خوب یاد نگرفتاش سر رفته بود و من هم هنوز اونشارلوت حوصله

 :ی نجاتمگردش. پس زنگ زدم به فرشته

 بله؟-

 .گه خواب بودی ببخشیداوه اوه، صدات می -

 زد، نرفتی سر کار؟آه پارمیدا تویی؟ اشکال نداره، یه ربع دیگه ساعتم زنگ می -

 نچ، یادم رفت. مهم نیست؛ راشا؟ -

 جانم کاری داری؟ -

 گردی؟میای بریم تور تهران -

 ها؟ -

 بریم شارلوت رو بگردونیم. میای؟ -
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 .ایپس بگو چرا یاد ما افتادی! دنبال راننده -

 .نخیرم، من همیشه به یادتم -

 :اوهو این چی بود گفتم؟ فکر بد نکنه؟ زود گفتم

 .برام مثل پیمان شدی -

 شه اون هم بیاد؟آها. خب اشکال نداره، فقط من امروز با دوستم قرار داشتم می -

 .راحت باش البته، -

 .شیدمن که راحتم؛ ولی اون موقع شما راحت نمی -

 چطور؟ -

 آخه دوستم هم مثل خودم بازیگره. تا حاال اسم رهام راد به گوشت خورده؟ -

 .آره آره اتفاقا با تو دیدمش -

 .شه، مخصوصا واسه رهامخودشه. اگه کسی ما رو ببینه بازار عکس و امضا درست می -

 .ن و شارلوت هم دوست داریماشکال نداره، م -

 .تونیمپس حله، ما ده جلوی خونه -

 .اوکی بای -

 .خداحافظ -

تا قطع کردم یادم افتاد راشا خبر نداره خونه خریدم و آدرس جدیدم رو براش فرستادم و نوشتم اینجا 

 .مونبیاد دنبال

م بیدار کردم تا آماده بشه و هام شارلوت رو هدویدم اتاقم تا حاضر بشم با جیغ جیغهمون طورم که می

بریم بیرون. یه شلوار سفید تنگ پوشیدم که زانوهاش باز بود با یه مانتوی آبی آسمونی اندامی و خوشگل 

تا کمی باالی زانوی جلو بسته. موهام رو اتو مو کشیدم و بستم و یه شال صورتی خیلی خیلی کمرنگم 

اب صورتیم رو زدم رو موهام و با پوشیدن جوراب انداختم سرم. ساعت سفید بستم و عینک آفتابی ق
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شکالت  یای رفتم بیرون. برای خودم و شارلوت لقمهایم و انجام یه آرایش نسبتا غلیظ؛ ولی حرفهشیشه

صبحانه با نون تست آماده کردم که همون موقع شارلوت هم اومد بیرون. از وسایل من یه مانتوی قرمز 

یه شلوار لی و شال سیاهی هم که طرحای ریز قرمز رنگ داشت شل و ول  خفاشی و کوتاه پوشیده بود با

ی سیاه دستش گرفته بود و آرایش سیاه و قرمزی که داشت خیلی بهش رو سرش بود. یه کیف گنده

 .اومدمی

ند های پاشنه بلدوتایی تند تند خوردیم. شارلوت یه صندل راحت سیاه پوشید بدون جوراب و من کفش

 .که جلوش بسته بودرنگ مانتوم 

تر هم یه پسر به دیوار درست راس ساعت ده ما رفتیم پایین که راشا رو جلوی در دیدم، کمی اون طرف

 .تکیه داده بود

راشا هم یه تیشرت قرمز تنش بود با شلوار لی و خوشتیپ شده بود، اون پسری که با پرستیژ به دیوار 

یکس کرد سجذب سفید پوشیده بود که کامال مشخص میتکیه داده بود شلوار لی پاش بود و یه لباس 

ای خوش فرمش رو داده بود یه طرف و عینک آفتابی پکه و از روش هم یه کت لی تنش بود و موهای خامه

 .به چشمش بود

 .از حالت مغرورش زیاد خوشم نیومد و باعث شد من هم جبهه بگیرم

 :راشا با دیدنمون جلو اومد و رهام رو معرفی کرد

شون شارلوت خانم هستن که چند روزی رهام این پارمیدائه که گفته بودم و ایشون هم دوست محترم -

 .مهمون ما شدن

هاش رو گذاشت تو جیبش و به ما نزدیک شد و در همون حال با لحن سردی رهام از دیوار جدا شد، دست

 :گفت

 !خوشبختم -

 :ردمتر کتر و نازدارشد، لحنم رو با شیطنت مالیم هام بازصداش خیلی گیرا بود و محشر، ناخودآگاه اخم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 127 

 .همچنین آقا رهام -

 :یه تای ابروش رو با ژست خاصی داد باال، سرتاپام رو نگاه کرد و نیمچه نیشخندی زد و رو به راشا گفت

 ریم االن؟کجا می -

 دونم وهلل؛ پارمیدا تو جایی مد نظرت هست؟راشا: نمی

 م تهران، چطوره؟اول شارلوت رو ببریم با -

 .راشا: زوده ولی خوبه، بریم

 .های یه پرشیای سفید روشن شدرهام دزدگیر ماشین رو زد که چراغ

زکی! آقا رو باش، با این همه غرور و پرستیژ فقط یه پرشیا داره! با بدجنسی لحنم رو مظلوم کردم و به 

 :راشا گفتم

 .ها هم آشناتر بشمم برونم که با راهخوام اگه اشکال نداره خودبا ماشین من بریم؟ می -

 :اش رو انداخت باال و گفتخیال شونهراشا نگاهی به رهام کرد که بی

 .اوکی برو ماشینت رو بیار -

در حالی که کم مونده بود از خوشی تحقیر کردن این مرد مغرور قهقهه بزنم پریدم تو پارکینگ و رفتم 

 ... ش کشیدم و بعدم سوارش شدم و اومدم بیرون کهای جیگرم. اول دستی به بدنهسمت پورشه

ن ترین نگاه مال اوبدتر خودم ضایع شدم؛ چون تا رفتیم بیرون به رهام نگاه کردم و متاسفانه معمولی

 !بود

گفت زشته دوتا پسر اون هم از نوع معروفش پشت راشا جلو پیش منِ پکر شده نشست؛ چون می

 .ام پشت نشستنبشینن، واسه همین هم شارلوت و ره

ی ماشین کناری با دیدن راشا جیغش بلند و از تو اولین چراغ قرمز بود که تازه مصیبت رو دیدم. راننده

ماشین پیاده شد و کم کم توجه همه رو جلب کرد. با دیده شدن رهام همه چیز بدتر شد و مردم فرت و 

 !یشانداختن که با سبز شدن چراغ ده برو که رفتیم. آخفرت عکس می
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 کشید با این مردم سیریش؟راشا چی می -

 .راشا: عادت کن خواهرم که خودت هم قراره این بال سرت بیاد

 !اوه حاال کو تا من معروف بشم؟ -

 !ی بوقباالخره صدای نحس رهام هم در اومد. ولی خدایی صداش محشره پسره

 راشا مگه پارمیدا هم بازیگره؟ -

ی الدنگ! کشمش هم دم داره چه برسه به من. یه خانومی، کوفتی زهرِماری اکبر. پسرهپارمیدا و.... اهلل

 .بچسبون تنگش الاقل

 گفت؟اش میراشا: یادته آقا سینا دیشب با ذوق از استعداد تازه کشف کرده

 رهام با تعجب: خب؟

 !راشا: هیچی دیگه، اون استعداد پارمیدائه

 :فاصله با جواب رهام پر کشیدناخودآگاه لبخند پر غروری اومد رو لبم که بال

 .پس تو فیلم نقش مقابل من پارمیدائه -

 :قبل از من شارلوت و راشا عکس العمل نشون دادن و همزمان گفتن

 چی؟ -

 .ای هم اینجاستی بدجنسی: برای نقش محمد با من قرارداد بستن، نگو لیلی افسانهرهام با خنده

 خیالو عصبی. بزرگ کوچیکی و غریبه بودنش رو بیاز لحن پر تمسخرش پر از نفرت و حرص شدم 

 :شدم و با پوزخند گفتم

 !تون برازندتونه. بهتون هم میاد محمد باشیدا، یه مرد خائنماشااهلل چه نقشه -

ولی طبق معمول چی؟ خودم ضایع شدم. مخصوصا که لحن من باعث شد اون هم یه ذره مرزی که تو 

 :با تمسخر گفتصحبتش با من بود رو کنار بذاره. 

بهم  ی لیلیانگار کل فیلمنامه رو نخوندی خانم؛ محمد عاشق لیلیه و همه چیز به خاطر قضاوت عجوالنه -
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 !خوره، در عوض مشخصه نقش لیلی کامال مناسب شماسمی

ی ریز شارلوت شد و من بدتر ناراحت و عصبی روی عجوالنه تاکید کرد و کشیده گفت که باعث خنده

 .فرمون رو فشار دادمساکت شدم و 

راشا هم انگار فهمید ناراحت شدم که مدام سعی داشت کمی جو رو عوض بکنه. کمی بعد شارلوت هم 

 .دادبهش اضافه شد؛ ولی تا خود مقصد من ساکت بودم و رهام هم گاهی یه نظر کوتاهی می

 .ماشین رو یه جا نزدیک نگهبانی پارک کردم و پیاده شدیم

شم؛ پس کال حالتم مثل یه پلنگ ی بود و مطمئن بودم تا تالفی نکنم آروم نمیهنوز اعصابم خط خط

مون و دیده شدن رهام و راشا، ملت باز هم ی شکار بود تا یه سوتی از رهام بگیرم. با جلوتر رفتنآماده

خواستن با خواهر راشا که من جالب اینجا بود که دوسه نفری حتی می .مثل قوم مغول ریختن سرمون

 !اشم عکس بندازنب

 .خندیداش میاومد و همهشارلوت بدبخت کپ کرده بود؛ ولی خوشش هم می

شد شب بیاییم بیرون، یه سری هم به جردن و ونک و فرشته خالصه خیلی زود بیرون اومدیم و چون نمی

عصابم رفت رو ازدیم و بعد از کمی چرخیدن و دور دور و بساط عکاسیِ رهام و راشا که دیگه داشت می

 !ساعت یک و نیم بود که رسیدیم برج میالد

جا رو گشت و تاریخ شاه ایران رو پرسید و راشا شروع کرد به توضیح های اونتا ساعت سه شارلوت طبقه

 !های نادر شاهها و زندادن که کم کم بحث کشید به چند زنه بودن شاه

ها در مورد حقوق زنان و کل پر هیجان اونکل رفتیم و بهمن و رهام هم مثل برج زهرمار کنارشون راه می

رفت و تو بحث دادیم. گاهی رهام هم یه جاهایی به کمک راشا میچندتا زن گرفتن مردها گوش می

خیلی  گفتجا بیرون اومدیم تا بریم رستورانی که اون میکرد تا اینکه به پیشنهاد رهام از اونشرکت می

 .شناسهخوبه و می

شناخت جلو اومد، سالم داد و مردم رو نشوند م یه پیشخدمت جوون که انگار رهام رو میاونجا که رسیدی
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سرجاشون و ما هم نشستیم رو یه تخت. بله تخت! اینجایی که آقا ما رو آورده یه رستوران سنتیه و االن 

 !کوبه تو سر پیازکنم که با مشت داره میدارم تو ذهنم رهام با پرستیژ رو تصور می

مون البته جز خود رهام با دیدن منو شوکه شدیم؛ چون ام رو خوردم و نشستم کنار شارلوت که همهخنده

رفت و ش گجا، منو کال فست فود بود. سه تایی با تعجب به رهام نگاه کردیم که خندهبر خالف محیط این

 :گفت

 .جالبه نه؟ فست فود تو فضای سنتی و رو تخت -

 .راشا: باحاله

ها انداخته بود با دونم ولی شادی یه عکس از خودش تو این رستورانه چیز زیادی نمیشارلوت: من ک

 .ذیزی و تعریف کرده بود چطوره

 :به تعجب راشا و رهام بلند خندیدم و همون طور گفتم

 !شارلی جان ذیزی نه و دیزی -

و شارلوت و راشا  هامون رو دادیم، من و رهام پیتزااین بار چهارتایی خندیدیم و باالخره سفارش

 .ساندویچ

ها رو دورش به مون متعجب شدیم. پیتزاها رو بشقاب حصیری بود و ساندویچبا اومدن غذاها دوباره همه

 !جای کاغذ، برگ بامبو پیچیده بودن

کرد؛ شد آدم رو معذب میخوردن جلوی اون همه چشمی که رو ما بود و هر از گاهی عکسی هم انداخته می

ی معروف سر یه میز باشن؟ و تونن با دوتا چهرهجالبی بود. مگه چند نفر تو شهر هر روز میی ولی تجربه

های دیگه هم پیدا شدن و دور رستوران شلوغ شد. از انبوه جمیعتی طولی نکشید که چند تا عکاس و آدم

وت. با شارلشد درست برعکسِ که تنها واسه دیدن این دوتا اومده بودن کم کم داشت اعصابم متشنج می

 .حرص سس رو برداشتم بزنم به پیتزام که هرکاری کردن بیرون نیومد

کنه؛ غرغرکنان مشغول کلنجار با سس بودم و باال و بینه اعصاب ندارم حاال هی بدترش میاین هم می
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کردم که تا سرشو گرفتم طرف جلو دیدم به به اصال سرش رو نچرخوندم که زبون بسته بخواد پایینش می

 !رون بیادبی

فحشی به خودم دادم و سر سس رو باز کردم و ناخودآگاه برای امتحان کردنش تو هون حالت محکم 

 :فشارش دادم که چشمتون روز بد نبینه سه تا چیز فهمیدم

 .یک، سس درست شده بود و باز بود

 .دو، پر بود

 !سه، لباس رهام زیادی سفید بود

کردم و دوباره سس رو فشار دادم؛ با ترس و شوکه داشتم  رهام هی گفت و چپ چپ نگاهم کرد که هول

ام هم گرفته بود و راضی بودم که کل کارهاش تالفی شده. کردم و هنوز گیج بودم؛ ولی خندهنگاهش می

اومد، هه، چه قدر من بانمکم! همه با اومد، چرا؟ چون سس میزدی خونش در نمیرهام رو کارد می

اختن. اول شارلوت و بعد هم راشا از شوک در اومدن و بلند زدن زیر خنده و انداشتیاق عکس بود که می

 .گزیدم تا یه وقت بلند نخندم و رهام جدی پا نشه بزنه لهم بکنهشدم و لبم رو میمن هی سرخ می

 با حرص غرید: عمدا کردی مگه نه؟

 .حقت بود -

پرسید چرا ادبیاتم گل حاال می .دهد بربادیموقع باز شود که زبان سرخ سر سبز مآی امان از دهانی که بی

 :دار زل زده بهمکرده؟ چون رهام مثل گاو شاخ

 .گور خودت رو کندی -

 :نگاهش ترسناک بود و حسابی گرخیدم؛ ولی باز هم از رو نرفتم و پرو پرو گفتم

 .تونی بکنیهیچ غلطی نمی -

 :راشا که وضع رو این طوری دید دخالت کرد

تر شه، بد نیست که، معروفی خبرها میال. رهام حرص نخور، فوقش دو سه ماهی سوژهخیها بیبچه -
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 .شیمی

قدر عصبانی بود که کسی جرئت رهام زیر لب گمشویی نثار راشا کرد و پا شد رفت طرف سرویس. اون

 .نکنه نزدیکش بشه

 :روم رو کردم طرف دیگه که چشمم به پاساژ خورد و لبخند اومد رو لبم

 .برم از ماشین گوشیم رو بردارم بیاممن  -

 .راشا: باشه

پرسیدن رفتم تو پاساژ. از پریدم بیرون و بدون توجه به جمیعتی که ریختن سرم و در مورد ماجرا می

اولین مغازه چشمم یه تیشرت جذب سفید رو گرفت که روش عکس کالکت ) ابزاری مکانیکی یا 

ر در ساخت فیلم که در روی آن اطالعات مربوط به فیلم سازی صدا و تصویالکترونیکی برای هماهنگ

شود. در زمان فیلمبرداری شامل نام فیلم، نام کارگردان، شماره صحنه، شماره برداشت و غیره ذکر می

اطالعات هر پالن مانند نام فیلم، کارگردان، فیلمبرداری، شماره سکانس، پالن، برداشت و ... روی یک 

نشی های مشود، تا به راحتی بتوان نماهای اشاره شده در برگهال شده نوشته میتخته دو تکه که بهم لو

داد واسه بازیگر جماعت. همون رو خریدم با یه دستمال صحنه را جستجو نمود.( و دوربین بود و جون می

ا بگردن و هول هولی چپوندم تو کیفم. سریع برگشتم تو رستوران که دیدم هنوز رهام برنگشته که البته 

کنن یا چیزهای دیگه رفتم تو سرویس گند من جای تعجب نداشت. بدون اهمیت به فکری که بقیه می

ترین لحنم مردونه که رهام اونجا بود، برگشت و با خشم نگاهم کرد. تا خواست چیزی بگه با مظلوم

 :ایم رو دوختم بهش و گفتمهای گربهچشم

 .ام. این هم برای تالفی ضرری که زدمخومن عمدی اون کار رو نکردم و معذرت می -

 :تمکرد که گفدست کردم تو کیفم، تیشرت رو در آوردم و گرفتم سمتش. با تعجب همین طور نگاهم می

ی دونم سایزت بشه یا نه! من اندازهست، همین االن خریدم، فقط نمیچندشت نشه ها، استفاده نشده -

 .مانکن خریدم
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راز این بود که تشکر بکنه، بعد یهو با یه حرکت تیشرت کثیفش رو در تهاش قدردان شد؛ ولی غدچشم

 !آورد

ی هاش. با دیدن نگاه خیرهای پیچ در پیچ سینه و بدن شیش تیکهحواس زل زدم به عضلهخشکم زد و بی

 :ی قبل آزار دهنده نبود و گفتمن پوزخندی زد که البته اندازه

 !کردم ندیده باشیمیتموم شد؟ تو که خارج بزرگ شدی فکر ن -

اخمی کردم؛ ولی جواب ندادم که تیشرت رو پوشید. درست فیت تنش شد. رفتم جلو که با تعجب نگاهم 

کرد. من هم با کمی خجالت که فکر کنم صد درصد با این پوست سفید مزخرفم سرخ هم شدم، دست 

 صبر کن لرزونی، سریع خودم رولرزونم رو بردم باال و دستمال گردن رو براش بستم و با گفتن یه لحظه 

از دستشویی انداختم بیرون، رفتم سر میز کتش رو برداشتم. تو کل این مدت تو خلسه بودم انگار و اصال 

گن، برگشتم تو دستشویی و بدون تماس دستم با شنیدم که راشا و شارلوت دارن چی به من مینمی

 :دی که سعی کردم عادی باشه گفتمبدنش کت لی رو دور کمرش بستم و رفتم عقب و با لبخن

 .هایی که من تو خارج دیدمحاال شدی شبیه همون -

 .ش دیده شد و دوباره دلم بندری زدبرای اولین بار لبخند مهربونی زد که دوتا چال گونه

 .مرسی. تو زحمت افتادی -

 .خواهش بابا، تقصیر خودم بود دیگه باالخره -

بندم شد. شرط میکسی بود که انداخته و پچ پچی بود که شنیده میدوتایی رفتیم بیرون که دوباره ع

گن جلوی های مجازی کردم، مخصوصا که االن همه میی خبرهای شبکهقشنگ تا یه سال رهام رو سوژه

 .ها که نباید بگن؟! وهللمن لباس عوض کرده که خب البته راسته؛ ولی اون

 :تا نشستیم راشا ترکید

 ها؟ق نبودیم بابا ما اینجا بو -

 :من و رهام هر دو خندیدیم و رهام گفت
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 !س یا فامیلید؟ها، بگو بوق ببینم فقط تشابه قیافهشباهت هم نیستی همچین بی -

ی درهم راشا خندیدیم و خیلی زود من و رهام پیتزاهای یخ کرده رو خوردیم و این بار هرسه تا به قیافه

 .پیشنهاد راشا استقبال کردیم و رفتیم سینما فیلم کمدی ببینیم رفتیم بیرون. ساعت پنج شده بود که از

 .راشا رفت بلیط بگیره که البته مجبور شد چندتایی هم سلفی بگیره وما باالخره رفتیم تو

پسرها از دو طرف ما رو اسکورت کردن. من وسط شارلوت و رهام بودم، هنوز فیلم شروع نشده که یهو 

 :ریمیادم افتاد هیچ خوردنی ندا

 .خریدیم بخوریم وسط فیلمها کاش یه چیزی میوای بچه -

 .شارلوت: االن نهار خوردیما

 .ده، بیا بریم بخریمرهام: ولی کیف می

با ذوق سرم رو تکون دادم و با هم رفتیم بوفه، هر چی دستم اومد برداشتم که رهام پولش رو حساب کرد 

ینما ی سپرتقال دادم دست همه و بعد زل زدم به پردهآبو برگشتیم تو سالن. اول نفری یه چیپس تند و 

 .ای بود شروع شده بودکه فکر کنم پنج دقیقه

فیلم خیلی  .موضوع فیلم در مورد پسر دست و پاچلفتی بود که عاشق دختر یکی از وزیرها شده بود

تا لواشک بردارم که دار و باحالی بود؛ همین طور که چشمم رو فیلم بود دستم رو کردم تو نایلون خنده

همزمان دست رهام هم اومد و دستامون بهم خورد، خواستم دستم رو از نایلون در بیارم که دوباره خورد 

ی سینما کنه، با نور کم پردهبهش، ناخودآگاه برگشتم طرفش که دیدم اون هم داره من رو نگاه می

هو به خودم اومدم و برگشتم طرف شد. یدرخشید و خیلی افسون کننده دیده میهای سبزش میچشم

 .هام رو گذاشتم رو زانومفیلم و دست

م دونکردیم، من که اصال نمیزیر چشمی نگاهش کردم. هردو اخم کرده بودیم و مثال به فیلم فکر می

 !دونمکردم و اون هم...نمیداشتم به چی فکر می

 خوانراشا و شارلوت تا هرچی می کمی بعد خودش یه لواشک گذاشت تو بغلم و نایلون رو گرفت طرف
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لواشکم رو خوردم و سعی کردم برای فکر  .خیالخوام؛ ولی بیبردارن. تعجب کردم که فهمیده چی می

 .نکردن به چیزهای دیگه تمام تمرکزم رو بذارم سر فیلم

م و اساعت شیش و نیم از سینما هم دراومدیم و من و شارلوت مثل بچه یتیما ایستادیم یه گوشه و ره

راشا برای اثبات مردمی بودنشون مشغول سلفی انداختن با طرفداراشون شدن. رهام هم هی زرتی از اون 

اومد که هر دو دستی تکون زد و دیگه داشت خونم به جوش میلبخندهای مخصوصش برای دخترها می

 :تا سوار شدیم شارلوت گفت .دادن و اومدن طرف ما

 ریم خونه؟ن میوای امروز خیلی خوش گذشت. اال -

 .دونم من که بیکارمراشا: نمی

شه و جایی رفتنمون االن دردسر تر میرهام: من هم تا پس فردا بیکارم؛ ولی کم کم خیابونا داره شلوغ

 .داره، بریم خونه

 راه افتادم طرف خونه که راشا گفت: تو که کار جدید نداری رهام، پس جریان پس فردا چیه؟

 :درهام متفکر جواب دا

 .اگه واقعا لیلی همون پارمیدائه پس اون هم باید پس فردا باشه -

گه اگه واقعا انتخاب شم. راست میبا تعجب نگاهش کردم و ته دلم خالی شد از اینکه جلوش ضایع می

 .گفتنشده بودم باید تا حاال بهم می

ها رفتن و من هم ماشین رو به روم نیاوردم تا اینکه رسیدیم جلوی در و از هم خداحافظی کردیم. اون

 .بردم پارکینگ و رفتیم خونه

اون روز کاری خاصی نکردیم، البته شب من یه سر رفتم بیمارستان و یه عمل اورژانسی بود که کمک 

 .کردم و بعد هم برگشتم و خوابیدم

توپ ساعت هشت صبح بود که خواب آلود پاشدم، شارلوت رو هم بیدار کردم و با هم دوتایی یه املت 

 .درست کردیم و نشستیم خوردیم
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 .خوام واسه مامی سوغات ایرانی بخرمشارلوت: امروز بریم خرید؟ می

 .اشون نزدیکهباشه بریم. بذار یه زنگ بزنم شادی هم بیاد خونه -

 .باشه -

ی ما که تموم شد شادی هم رسید، اون و شارلوت با مسخره بازی ظرف شستن و من رفتم صبحونه

یه شلوار سفید تنگ با مانتوی لی و شال سفید پوشیدم و فقط ریمل و ماتیک زدم که همون حاضر بشم، 

موقع گوشیم زنگ خورد. اول کمی به شماره نگاه کردم بلکه بشناسم که آخر هم کالفه از نتیجه ندادنش 

 :جواب دادم

 بله؟ -

 پارمیدا خانم؟ -

 خودمم، شما؟ -

  .ام پارمیداخانمشمسایی -

 .ی مغزم فشار آوردم که جواب دادهای پوسیدهلکمی به سلو

 آهان بله، خوب هستید؟ -

شه امروز بیایید هم قرارداد رو تنظیم کنیم و خواستم بگم که اگه میممنون. غرض از مزاحمت می -

 .های کادر آشنا بشیدفیلمنامه رو تحویل بگیرید و هم با بچه

 جناب شمسایی مگه فیلمبرداری فردا نیست؟ -

 دونید؟کنیم؛ ولی شما از کجا میهای محمد رو فردا شروع مینه صحنه -

 :حواس گفتمها بیمثل خنگ

 !رهام گفت -

 رهام؟-

 :ی شمسایی تازه فهمیدم چه گندی زدم و تند تند سعی کردم درستش کنمبا صدای بهت زده
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خب واسه من هم مثل چیز دیگه...آخه اونی که نقش محمد رو بهش دادید دوست صمیمیِ برادرمه و  -

 .داداشه و صمیمی هستیم، اون گفت

ام وجدانم یه دهن کجی توپ بهم کرد که جوابش رو ندادم و به جاش حواسم رو دادم با این دروغ ضایع

 :به شمسایی تا باز سوتی ندم

 .پس خوبه با هم آشنایید -

 :م کردلحنش مشکوک بود و کالفه

 من کی و کجا بیام؟ -

ی کوتاه بگیریم، ساعت چهار بیایید به آدرسی که خواییم یه صحنهر شرایط هوا میامروز به خاط -

 .فرستممی

 .باشه چشم، فعال -

 .خداحافظ -

 :با غرغر دستی به موهام کشیدم و رفتم بیرون

 .رم کار دارمرسونمتون و خودم میدخترها حاضر شید زود بریم بیرون، ساعت سه هر جا خواستید می -

 به سالمتی؟ شادی: کجا

 .گم برید حاضر شید فعالتو راه می -

 .شادی: من که حاضرم، شارلی بدو برو یه چیزی تنت کن از کمد این ورپریده بیا

 .شارلوت: اوکی زود میام

ش گرفته بود. تو راه هم همه چیز رو با هم رفتیم مرکز خریدی که شادی آدرسش رو از دختر خاله

 .شون تعریف کردمواسه

شی؟ پارمیدا اصال به عواقبش فکر کردی؟ احمق جون یعنی االن جدی جدی تو داری بازیگر میشادی: 

ات رو ها گفتی؟ این تصمیمی نبود که تنها بگیری! کل زندگی خودت و خانوادهاصال به بابات این
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 .دهالشعاع قرار میتحت

 .گمرم بهشون میخودم فکرش رو کردم، امشب هم می -

 رن؟شارلوت: اگه نذا

 .تونن نذارن؛ چون من اون موقع قرارداد بستمدیگه نمی -

 .کننشادی: خب لغوش می

  .خیال اون موضوع، رسیدیم...بریزید پایینفعال بی -

کلی گشتیم و من هم که دیگه هیچی الزم نداشتم فقط یه دونه الک خریدم. شارلوت چندتایی مانتو خرید 

هام، شادی هم بیشتر بدلیجات خرید. بعدم با هم رفتیم نهار رو اش با مانتوهای من نره پیش پرتا همه

ی شادی و برگشتم خونه. ساعت دو شده بود پس رفتم یه دوش بیرون خوردیم و رسوندمشون خونه

گرفتم و نشستم موهام رو خشک کردم، یه سر هم به اینستاگرامم زدم و پاشدم حاضر بشم. یه مانتوی 

ی اندامی پوشیدم با شلوار و شال سفید، یه ساعت و دستبند چرم سفید هم کرمی کوتاه ولی شیک و ساده

به  ام و عینک آفتابی بزرگم رو زدمانداختم با چهارتا انگشتر نیم بند، کیف کوچیکی هم انداختم رو شونه

چشمم. با برداشتن سوییچ و موبایلم و یه جفت کفش از کمدم رفتم دم در، اول گوشی رو گذاشتم تو 

دودل از تو کیفم یه رژ درآوردم زدم به لبم و همون طور  .آرایشمکه چشمم خورد به آینه و صورت بیکیفم 

 .های سه سانتی کِرِمی رفتم بیرونساده با پوشیدن کفش

ی خالی و خلوت و درِ درست پنج دقیقه مونده به چهار رسیده بودم به آدرس، با تعجب داشتم به کوچه

 !کردم که آدرسش تو دستم بودغی نگاه میی خونه بارنگ و رو رفته

 :ی شمسایی رو گرفتمبا تردید شماره

 رسیدید؟ -

 .آره من االن جلوی درم اگه اشتباه نکنم -

 .خب بیا تو دیگه، در بازه -
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 :نگاهی به دری کردم که کمی الش باز بود و با شک گفتم

 .هازنهاینجا یه ذره متروکه می -

 :ید و گفتشمسایی با صدای بلند خند

 .ی محمدهبرداری گذشتهی فیلمبیا تو دختر، اینجا صحنه -

 .آهانی گفتم و با قطع کردن گوشی دوباره به در نگاه کردم

آخه دختر خوب بازیگر شدنت چی بود؟ االن برم تو؟ نرم؟ بابا پارمیدا خجالت بکش برو تو دیگه طرف 

 .یه شخص معروفه و معرفشم که راشائهکنی! خیر سرش پسر هجده ساله که نیست این طوری می

به خودم دلگرمی دادم و پیاده شدم، در قدیمی رو هول دادم جلو، با دیدن داخل خونه دیگه افکار 

رسید. حدود سی چهل نفر زن و مرد همین طور این طرف و اون چنددقیقه پیشم خیلی مسخره به نظر می

ی و دوربین و وسایل ضبط فیلم بود. کمی با تردید جلو رفتن و همه جا پر از کانتر و میز و صندلطرف می

 :رفتم شمسایی رو دیدم که اومد طرفم؛ پیش دستی کردم و گفتم

 .سالم -

 .سالم دخترم به موقع اومدی -

 !اینجا چه قدر شلوغه؟ -

آب دهایی که ضگیره و باید وسایل رو مرتب کنن و اونها رو ول کن، یکم بعد بارون میمهم نیست، این -

 .نیست رو بپوشونن

 گیره؟دونید بارون میمثل خنگا گفتم: از کجا می

 :نگاه عجیبی بهم کرد و گفت

 .دیروز هواشناسی اعالم کرد، االن هم که از وضع هوا مشخصه -

 :ی باالی سرم کردم و شرمنده لبخندی زدمنگاهی به ابرای تیره

 کنید؟پس چرا کال کار رو تموم نمی -
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 .لیل اینجا بودنمون همون بارونه. این صحنه نیاز به بارون طبیعی داره، بریمچون تنها د -

 .آه آره، ببخشید -

 .ای زد و با هم رفتیم برای تنظیم قرار دادلبخند پدرانه

مه گفت االن زیر دست گریمور تیبعد از بسته شدن قرارداد من موندم تا بازی رهام رو ببینم، شمسایی می

ی قدیمی و رو به ویرانی که وسط یه باغ سرسبز و پر علف که ل زده بودم به خونهو من با کنجکاوی ز

ها پوشونده شده بود و واقعا مکان جالبی واسه فیلمبرداری بود، منتظر بودم رهام بیاد اطرافش با پیچک

 .العملش رو موقع دیدن خودم ببینمبیرون و عکس

اش خاکی پاش بود با یه تیشرت سفید تنگ که زیر سینه کمی بعد رهام اومد بیرون. یه شلوار کتان سیاه

شد. با پاره شده بود، موهای خوشگلش بهم ریخته و خاکی بود و زیر چشم چپش یه کبودی دیده می

 .کردیم که اومد جلوتعجب اون به من و من به اون نگاه می

 .سالم -

 .معمولی گفت: سالم

 :شمسایی با شیطنتی که ازش بعید بود گفت

 .شناسی؟ و حتما بهت گفته قراره نقش لیلی رو بازی بکنهرهام جان پارمیداخانم رو که می -

کنه؛ ولی به جاش خیلی زود حالت خونسردش رو پیدا کرد و با لبخند ام میزنه ضایعگفتم االن می

 :کمرنگی گفت

 آره درسته، شروع کنیم؟ -

کرد. رهام رفت بیرون از خونه، فقط من مثل  شمسایی بلند شد و با چند تا داد و بیداد همه رو جمع

ها همه تنظیم شدن رو در و چند تا کار دیگه هم انجام شد که من کردم. دوربینها داشتم نگاه میاسکل

 :چیزی نفهمیدم و بعد یهو شمسایی کنارم بلند داد زد

 ...برداشت اول، نور -
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زنن تا دیدم ساکت شد دم گوش آدم جیغ میم. آخه این چه وضعشه؟ یهو آخ ننه قلبم افتاد تو پاچه

 !وایستادم سر جام که یکی از اون یکی طرف داد زد: تنظیم

 !وا

 ...شمسایی: صدا

ی محسوسی هم بهش رفتم که البته ندید. آییی. این بار با حرص از بغل دستش کشیدم کنار و چشم غره

 :دوباره یکی اعالم آمادگی کرد و این بار داد زد

 !حرکت -

ای خسته و داغون خودش رو انداخت تو باغ و در رو کردم که در باز شد و رهام با قیافهشتم غرغر میدا

پشت سرش بست و سر خورد پشت در، نشست رو زمین و سرش رو گرفت تو دستش که شمسایی 

 :دوباره گفت

 !کات -

 :همه برگشتن طرفش که گفت

خونه بکن و یه قدم بردار بعد بشین رو زمین و سرت خوردی، اول نگاهی به کل رهام نباید زود سر می -

 .رو بذار الی زانوهات و یه حالت غمبرک بگیر

رهام جدی سرش رو تکون داد، من هم با حواس پرتی خواستم از شمسایی بپرسم االن که بارون نیست 

 :گیرن که دوباره عربده زدچرا دارن فیلم می

 !برداشت دوم -

م نگاه کنم. دوباره همه چیز تکرار شد و با نشستن رهام یهو یه خانم دوتا ترجیح دادم خفه شم و سرجا

ی عجیب غریب رو محکم کوبید رو هم که صدایی مثل رعد و برق ایجاد کرد، یکی هم از باالی در ورقه

های آب افتاد رو چند قطره آب ریخت رو رهام که رهام سرش رو بلند کرد طرف آسمون، یکی از قطره

 :ورت زیباش رو طی کرد و چکید پایین که شمسایی کات دادصورتش و ص
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 .خوب بود کافیه. حاال صبر کنید تا واقعا بارون بگیره -

خندیدم که کم کم بارون شروع شد و گفتیم و میتو اون مدت انتطار، با همه آشنا شدم و داشتیم می

 :شمسایی هول زده گفت

 .فرهاد زود رهام رو درست کن -

ی قبل مقایسه کرد و کارگردان بود و هول هولی جای نشستم رهام روی زمین رو با صحنه فرهاد دستیار

خالصه آخرش رهام رو درست تو همونجا و حالت قبلی نشوند، رهام سرش رو گرفت باال و دوباره 

 ...های شمسایی و بعد شروععربده

بون خونه بودیم؛ ولی رهام ر سایهشد، ما همه یا چتر داشتیم و یا زیتر میبارون همین طور داشت تند

و هاش رشد که یهو چشمبدبخت همون طور نشسته و زل زده بود به آسمون و هر لحظه بیشتر خیس می

لنگان رفت طرف ورودی خونه و با وارد شدنش به خونه بست، لبخندی زد و از جاش بلند شد و لنگ

 :شمسایی کات داد

 .ز دیگهاش یه روکافیه. خسته نباشید، بقیه -

اش رو نداشتم و از ی بقیهلیال منشی صحنه هول هولی واسه رهام حوله برد، من هم که دیگه حوصله

طرفی هم کار داشتم بعد از خداحافظی از همه برگشتم برم که البته تا برم سوار ماشینم بشم قشنگ 

 !موش آب کشیده شدم

کتر بودم و یه عمل قلب باز داشتم و حسابی تا رسیدم خونه ساعت شده بود شیش و نیم. امروز دستیار د

  .هم خسته بودم، کالفه لباسام رو عوض کردم و روندم بیمارستان، البته این بار چتر برداشتم

 :زد باعث شد با ترس یه قدم برم عقبتا رفتم تو صدای ریحان که داشت سر یکی از پرستارها جیغ می

 ریحان: دکتر محمدزاده کجاست پس؟

 :پیشش آروم رفتم

 سال ریحان. چه خبرته؟ چی شده؟ -
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های بخش قلب ایست قلبی کرد و به زور برش گردوندیم، االن هم وای خوب شد اومدی، یک از مریض -

بـ کنن واسه اهدا؛ ولی خبری از دکتر معالجش نیست، بیا برو دست خودت رو میاش میدارن آماده

 .ــوسه

 .م کهشه که مگه کشکه؟ دکترش من نبودنمی -

گن فقط یکی زودتر عملش بکنه تا نمرده، تو رو خدا بیا برو. تو آزمون رو قبول ان، میاش راضیخانواده -

 .شدی، چندتا عمل هم که کمکی بودی و دیدی

 کالفه گفتم: خود دکتر محمدزاده کجاس؟

ی ل این مریض خیلرسه؛ ولی حای دیگه میگه مونده تو ترافیک و اگر هم راه باز بشه بیست دقیقهمی -

 .وخیمه

فر صحبت با دکتر هادی .باشه بگو اتاق عمل رو آماده کنن، خود من هم نیم ساعت دیگه یه عمل دارم -

 .کن و به جای من یکی از کارآموزها رو بفرست هم کمکش بکنن و هم یه چیزی یاد بگیرن

 .باشه حله -

 . من رفتم -

سوندم اتاق رست و روپوشم رو پوشیدم و رفتم واسه عمل. ریحان بدو بدو رفت و من هم زود خودم رو ر

 .اونجا هم زود به کمک پرستارها گان، دستکش و ماسک و این کوفت و زهرمارها رو انداختم و رفتم تو

 کردم. آخه خیر سرمعمل سختی بود مخصوصا برای من که برای اولین بار خودم داشتم تنهایی عمل می

دو سه بار قلب مریض ایستاد و کارمون خیلی سخت شد. سه ساعت و نیم  من که جراح نبودم! وسط عمل

های مریض با گریه ریختن سرم و یه دختر جوون با هق حدودا عمل طول کشید، وقتی رفتم بیرون، همراه

 :هق گفت

 مونه؟خانم دکتر عملش چطور بود؟ بابام زنده می -

 :بوده، خسته لبخندی زدم و گفتمبعد بلند زد زیر گریه، معلوم بود فشار زیادی روش 
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بابات از من هم بهتره عزیزم. عملش موفقیت آمیز بود و فقط باید صبر کنیم که ببینیم بدنش قلب رو  -

 .شه. تو هم برو یکم استراحت کنپذیره یا نه، نگران نباش، انشاهلل خیلی زود خوب میمی

 .پسر کنارش: خیلی ممنون خانم دکتر ، خسته نباشید

شون زدم و رفتم اتاق رست، با خستگی نشستم که کوروش و ریحان خودشون رو ره لبخندی به همهدوبا

 .رسوندن تو

 کوروش: پارمیدا خوبی؟ عمل چطور تموم شد؟

 قدر نگرانید؟سالم، چتونه شما؟ چرا این -

رضایت ی طرفم که خبر نداشت خواهرش های عمل تو محمدزاده رسید و پسر بزرگهریحان با اخم: وسط

ای عمل رو انجام بده با دیدن محمدزاده قاطی کرد که اگه یه تار مو از سر باباش کم بشه داده کس دیگه

ها. دخترِ هم که فقط گریه شده و از این حرفاومده چیزی نمیکنه چون اگه دکتر به موقع میشکایت می

 .کرد، یه بار هم شوهرش مجبور شد ببرتش یه سرم بزنهمی

 .که موفق بود، پسر بزرگش هم فکر کنم دیدم. فقط تشکر کرد وا! عمل -

 .کوروش: آخیش. دستت طال دختر

 .خواهش بابا -

 :با رفتن کوروش ریحان دودل گفت

 شی؟پارمیدا یه چیز بپرسم ناراحت نمی -

 نه چی؟ -

 چیزی بین تو و دکتر محسنیه؟ -

 . نه بابا! تو چرا دیگه؟! کوروش قراره شوهر خواهرم بشه -

 .صورتش از شادی درخشید: واقعا؟ چه خوب

 .مرسی -
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 ای بره و گفترفتی بودا، دکتر هادی فر قبول نکرد کس دیگهیهو دوباره هول کرد: عملی که تو باید می

باید خودت باشی و کار کارآموزهای اینجا نیست و به جاش عمل رو انداخت عقب، ده دقیقه دیگه باید 

 کنی؟ر میکادوباره بری اتاق عمل چی

 .بگو اتاق عمل و و مریض رو آماده کنن، به محمدزاده هم بگو بیاد اینجا کارش دارم -

 .ایپارمیدا با این حالت ممکن نیست بتونی عمل به اون سختی رو انجام بدی، االن خسته -

 .کاریت نباشه برو -

ل اومدید و عمشما به موقع نمیدونم اگه وقتی محمدزاده اومد قدردان گفت: خیلی ممنون خانم دکتر. نمی

 .دونم چطور جبران کنمشد. واقعا نمیکردید چی میرو تموم نمی

 :ی جذاب دکتر فوق تخصص سی و شیش ساله؛ ولی مجرد بخش انداختم و معمولی گفتمنگاهی به چهره

کنه واسه ام، اگه ممکنم کاری نکردم. فقط من االن یه عمل قلب باز دارم که خیلی خستهخواهش می -

فر کمک کنید، عمل خیلی سختیه و من هم با این وضعم جبران بیایید تو اتاق عمل و به من و دکتر هادی

 .تونمنمی

 .با شادی گفت: البته. قبوله

ها افتادم رو تخت و رسما خالصه اون شب ساعت یک بود که من خسته رسیدم خونه و با همون لباس

 !هوش شدمبی

ل زده گوشیم رو از رو عسلی کنار تخت برداشتم و ساعت رو نگاه کردم. ساعت از خواب که پریدم هو

 !چهار بود و من بعد از سه ساعت خواب با یه خواب عجیب بدخواب شده بودم. چه شانسی

کردم که یکی از اون نوزادها تو خواب مامانی خدابیامرز رو دیدم که دوتا نوزاد بغلش بود، احساس می

ی شدیدی ناپدید شد و مامانی هم با گریه من رو داد ها با گریهو یکی از اون نوزادخودم هستم، بعد یه

 !دست رهام

ای برای روحش خوندم. باید یادم باشه بعد از کارهای این هم از اثرات دوتا عمل تو یه روز! کالفه فاتحه
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 .ر خاکاش سر بزنم و هم برم سبازیگری و جریان پرهام یه سرم برم لندن، هم به خونه

 .قدر تو جام قل خوردم تا خوابم گرفتدوباره کالفه این

*** 

 :دانای کل

کرد که امروز همه چیز را باید بفهمد تا قرارهایش با شارلوت با استرس به خودش مدام یادآوری می

 توانست احساسات نوپایش که با دیدن پرهام به وجود آمده بود را نادیده بگیرد،پرهام تمام شوند. نمی

های مناسب صورتی و سفید زیبایی با کمک شادی پوشید و راهی کرد. لباسباید سریع راه گریزی پیدا می

 .گذاشتندجا میشاپی شد که هر بار قرارشان را آنکافی

ای از وقتی وارد شد، پرهامِ جذاب، زیادی در دید بود. به طرفش قدم برداشت و در راه اخمی کرد به دسته

آمدند. با نشستنش پرهام پیش دستی کرد: سالم که خیره به پرهام عشوه می انیدخترهای دبیرست

 .خانومی

 .ای پاسخ داد: سالمشارلوت با لحن گرفته

 پرهام: چیزی شده؟

 آنیتا کیه؟ -

دار شارلوت که زیادی طبیعی هم شده بود باعث شگفتی پرهام شد در حدی که حتی انکار صدای بغض

 :هم نکرد

 هت گفته؟چطور؟ کی ب -

 ش خوشم میاد گفت که شما خیلی وقتهی ما خبر نداشت و وقتی بهش گفتم از پسرخالهپارمیدا از رابطه -

 .عاشق همید

 با مظلومیت ادامه داد: پرهام عاشقشی؟

اش را آزرده بود و ای برای پارمیدایی کشید که عروسک غربیهایی درهم، در دل شاخ و شانهپرهام با اخم
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 .ت: نه! جریان آنیتا کال فرق داره و هیچ جای نگرانی برای تو نیستبا جدیت گف

اش کرد. به طرز عجیبی هر روزی که از آشناییواقعا؟پرهام گیج بود. احساسش به شارلوت را درک نمی -

خواست باور کند که عشق تر شده بود؛ حسی که پرهام نمیبا این دختر گذشته بود احساساتش قوی

تر از حتی ی شارلوت لذت بخشحال هم چنین چیزی را تجربه نکرده بود. هر خنده است؛ ولی تا به

قدر زود این حس نوپا را از دست بدهد، پس به خواست آنبوسیدن آنیتا بود! برعکسِ شارلوت، دلش نمی

 :ناچار توضیح داد

ود. رین طراح اروپا بشارلی راستش من فقط با آنیتا موندم چون اون برای من یه پل ارتباطی با بزرگت -

دونی چقدر مهمه؟ شد من به عنوان مدل دائمی اون فرد بتونم استخدام بشم و این میاون باعث می

 !...فکر بکن... من و تو با هم

ی من و تو دلش را زیر و رو کرده بود؛ به خودش توپید که حق ندارد این بار نگاه شارلوت گنگ بود. واژه

گفت و ، که از او کمک خواسته شود. فقط باید این حقیقت را به پارمیدا میعاشقِ عشقِ بهترین دوستش

 تواند از ایران جدا شود؟کرد نمیرفت؛ ولی چرا حس میبرای همیشه می

 :خواست چیزی بر خالف تصمیم عقلش را ثابت کند که جدی گفتقلبش با ضربان گرفتن می

 ای نیستی؟این یعنی تو عاشق آنیتا یا کس دیگه -

 .چرا من عاشق یکی هستم -

 شارلوت با نفسی که گرفت زمزمه کرد: کی؟

 !پرهام: تو

 :دوباره ادامه داد

خوام از دستت بدم. خیلی برام دونم که برام با همه فرق داری و نمیدونم کی و چطور شد؛ ولی مینمی -

خوام باهات بمونم؛ من می با ارزشی شارلوت، حتی حاضرم به خاطرت به آنیتا و همه چیز پشت پا بزنم تا

 .در آینده تو شریک زندگیم باشی
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شد با پنج بار بیرون رفتن و کرد قادر به تکان دادن زبانش نیست. مگر میشارلوت خشک شده حس می

قدر ام اس بازی کردن عاشق شد؟! جواب ساده بود؛ او هم احساساتی به پرهام داشت شاید نه آناس

ها آزادانه گشتن میان پسرهای خاطرخواه مختلف، قسمتش د! بعد از سالقوی؛ ولی پرهام متفاوت بو

 :شکنِ بهترین دوستش ببندد. با یادآوری پارمیدا غمگین گفتظاهرا این بود که در ایران دل به عاشقِ دل

 .من باید فکر کنم -

 .کنم خوب فکر کنهر چقدر دوست داری فکر کن عزیزم، فقط خواهش می -

شاپ و قدم زدن به طرف ماشین شادی که در انتظارش نشسته بود خارج شدن از کافیشارلوت در حین 

 آد؟های یهویی از کجا میبا خود گفت: جریان چیه؟ این عاشق شدن

ب و جوانگاه طلبکارش آسمان را طوری نشانه رفته بود که انگار مصمم منتظر پاسخ خداست؛ ولی بی

 .تر از قبل سوار ماشین شدکالفه

*** 

 :رهام

 !ی تخسدختره

 .های مشترک ما بودجدی جدی پارمیدا شد همبازی من و امروز شروع صحنه

با صدای غرغر سینا از اتاق گریم اومد بیرون. مانتوی یاسی رنگ کوتاه و خوش دوختی تنش بود با یه 

م بود فیل شلوار سفید و شال سفید و هد یاسی رنگ، آرایش مالیمی داشت و با حجاب کاملی که به خاطر

 .گم؟ پوف! زده به سرمها چیه من میرسید، اینخیلی خواستنی به نظر می

 :نزدیک اومد و با طنازی پشت چشمی نازک کرد و گفت

 شروع کنیم؟ -

 .آره -

کردیم که انگار از طریق راشا از قبل آشنا هستیم و من دیگه مثل طبق یه قرارداد نانوشته طوری رفتار می
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کردم و بعد از تمام دعوا و ماجراهای رستوران خیلی هم اینجا باهاش رسمی صحبت نمیی دخترهای بقیه

 .کردیممسخره بود که بخوام رسمی رفتار کنم، البته جلوی بقیه هردو کمی هم مراعات می

ضبط که شروع شد تمام حواسم رو جکع کردم که کارم رو خراب و یا پارمیدا رو خفه نکنم. از قصد مدام 

های عاشقانه عمدا زیادی لحنش رو پر کرد و یا تو صحنهزد پام رو له میریخت و یا وسط کار میکرم می

 !رفت چه برسه به فیلمنامهکرد که اسم خودم رو هم یادم میکرد و طوری نگاهم میعشوه می

*** 

 :پارمیدا

 ای گفتم: محمد؟با لحن آروم و ترسیده

 رهام: بله خانومم؟

 .نشگاه رضا اونجا بوددیروز که رفتم دا -

 ری؟دونه کدوم دانشگاه میرهام یهو با صدای بلند داد زد: غلط کرد. لیلی اون از کجا می

 .دونمهام خیلی زود پر از اشک شد: به خدا نمیهای مخصوص چشمبه لطف قطره

 .رهام با مشت، محکم کوبید رو صندلی و کالفه گفت: ده لعنتی صد دفعه گفتم گریه نکن

 !مسی جون) شمسایی( دوباره عربده زد: کاتکه ش

ش کنم که گفت: رهام زیادی مصنوعی بود، پارمیدا تو هم شالت رو درست کن عصبی برگشتم خفه

 !کنی کهتر بزن؛ صندلی ناز نمیگردنت دیده نشه. رهام محکم

 .گیرهرهام زیر لب غرید: خب خره دستم درد می

رهام ترجیه دادم خفه بشم و شالم رو درست کردم. اون صحنه دو  ریزریز خندیدم که با نگاه رعد و برقی

 .بار دیگه هم تکرار شد تا اینکه شمسی خیر ندیده رضایت داد

من عاشق موضوع این فیلم بودم، فیلم در مورد دخترعمو پسرعمویی بود که از بچگی عاشق همن؛ ولی به 

ی دختر که خواستگارشه و مورد سط پسرخالههاشون مخالفن و این وخاطر دعواهای خانوادگی، خانواده
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 .ش، شده قوز باال قوزتائید خانواده

کرد که به خاطرش ی مورد تایید رو هم یکی از بازیگرهای برجسته بازی مینقش رضا، همون پسرخاله

 .گفت مجرد هم هست، خب به من چه؟! وهللشناخت و میکلی از شادی فحش خوردم؛ چون طرف رو می

 :هم حسابی خسته رسیدم خونه که پریا زنگ زد اون روز

 بله؟ -

 !تون، بیمارستان هم نبودیآجی کجا بودی؟ از صبح زنگ زدم خونه -

 گیری؟تو بیکاری آمار منو می -

 کجا بودی گفتم؟ -

شم و قصد داشتم دیگه امروز یا فردا برم بگم و تا گندش در هنوز به کسی نگفته بودم که دارم بازیگر می

 ...مده راضیشون کنم؛ ولی االننیو

 مگه فوضولی؟ -

 !نگو به درک -

 .خرید بودم قهر نکن -

 .دونی ساعت چنده؟ اگه خرید جهاز هم رفته بودی تا حاال تموم شده بودمی -

 .پریا زرت رو بزن، کار دارم -

 .تربیت؛ یعنی چی؟ درست بگو پریا خانم امر کنبی -

 .امهکار داری، خستالل شو و بگو چی -

 .گمنمی -

 .کالفه گفتم: خداحافظ

 :تند تند از ترس اینکه قطع کنم زبون باز کرد

 .ت خوبهخواستم فردا تو رو با خودم ببرم که کادو بخریم، تو سلیقهتولد دوست صمیمیمه، می -

 تولد کِیه؟ -
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 .فردا شب -

استراحت کنم. فردا شیفتم خوام اون وقت تو تا حاال هیچ چی نخریدی؟! من نمیام حال ندارم، می -

 .هستم

خیال کوروش قبال مرخصیت رو رد کرده، نه که همیشه و دائم سرکار حاضری، این هم به خاطر من بی -

 .اتم. بایپذیرم؛ فردا ساعت دو ظهر جلوی در خونهشد. هیچ عذری نمی

  ...پر -

 !شعور قطع کردبی

کار بودم؛ ولی پس فردا هم باید یه سری ختانه بیغرغری کردم و رفتم خیر سرم شام بخورم. فردا خوشب

 .زدم و هم ضبط داشتمبه بیمارستان می

 خواستم باز هم بخوابم که گوشیم پشت سرصبح که از خواب پاشدم هنوز خستگی دیروز تو تنم بود و می

 :هم زنگ خورد. فحشی نثار روح زنگ زننده کردم و چشم بسته جواب دادم

 بله؟ -

 .جونمسالم آبجی  -

سالم و کوفت، سالم و درد، سالم و زهر عقرب، الهی بری زیر تریلی بیام با کاردک جمعت کنم، الهی  -

 شی؟ت بیفته، الهی کوروش کچل بشه، تو کی آدم میبچه

 .صبح بخیر -

ی اوج عصبانیتم؛ آخه من از دست این سرم رو به االن تو این لحظه تصورم کنید! رسما رسیدم به نقطه

 !دیوار بکوبم؟ کدوم

 گند زدی به صبحم، چطور به خیر باشه؟ -

 !زنگ زدم یادت بندازم تا دوساعت دیگه جلوی درم، بای عشقم -

 !ی خر باز هم قطع کرد، نگاه تو رو خدا، به خاطر این من تو این دو روزه چقد فحش دادمدختره

اومدم موهام رو خشک کردم و یه  نگاهم چرخید رو ساعت و کالفه پا شدم و رفتم حموم. بعد هم که در

 .لیوان شیر و خرما خوردم و رفتم حاضر بشم

د دار انگلیسی سفید پوشیدم با مانتو جلوباز سیاه و یه شال سفییه شلوار تنگ سیاه با یه تیشرت نوشته
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هم انداختم رو سرم، از وسایل آرایشی فقط خط چشم کشیدم و ریمل و برق لب زدم. داشتم ساعتم رو 

بستم که در رو زدن. با غرغر در رو باز کردم که پریا مثل میمونی که درخت موز دیده پرید روم و شروع می

 .کرد به آبیاری من

  .سالم خوشگلم -

 مرض و سالم؛ تو چته؟ -

 !وفامگه باید چیزی باشه تا دلم برای خواهرم تنگ بشه؟ نزدیک یه ماهه ندیدمت بی -

 ؟های من مخملیه به نظر شماگوش

من شیش سال لندن بودم و من رو اصال ندیدی تو فرودگاه از این اداها درنیاوردی، االن یهو تو این  -

 مدت کم به جنون رسیدی از دوری؟! راستش رو بگو، چته؟

 هیچی به خدا. حاضری؟ -

 االنام که این ذوق کرده و میرم یا عروسیمه و یا حاملهمن که شدید به این بشر مشکوکم؛ یا دارم می

 !فقط احتمال اولی هست

 .با ماشین پریا رفتیم یه پاساژ خیلی شیک و لوکسِ بزرگ و شروع کردیم به گشتن

 خوای بخری؟حاال چی می -

 واسه چی؟ -

 .برای من -

 از کجا فهمیدی؟ -

 !گم برای دوستت چی بخریم؟پریا خوبی؟ کجایی تو؟ می -

 .آهان، احتماال ادکلنی چیزی -

 .زنممن رو آوردی؟ من که اصال ادکلن نمی پس مرض داشتی -

 .آوردمت تو هم شاید پسندیدی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 153 

 کنی؟ها نگاه میخب حاال پس چرا داری به پیراهن -

 پارمیدا؟ -

 خوای؟چی می -

 .اول قول بده -

 .هاتریپریا بچه شدی؟ خیر سرت از من هم بزرگ -

 جون من؟ -

 .باشه بابا قول، بنال -

 .تمبا من بیا تولد دوس -

 !چی؟ امکان نداره، اصال محاله -

 و دو دقیقه بعد

 .مرسی که قبول کردی بیای، تو خیلی خوبی -

 زارم. ببین این خوبه؟غریدم: از اجبار کردنات بی

 .ماه شدی -

اش من رو وادار کرد به این تولد برم و من پرسید چی شد؟ چیز خاصی نشد. پریا به روش همیشگیمی

 .کردمو حاال هم که یه مجلس زوری منتظرم بود، داشتم لباس پرو می هم که کال عاشق خرید

گفت تم تولد پرنسسیه، پس من هم یه پیراهن شیک گرون خریدم که تو نامزدی پیمان هم پریا می

همون رو بپوشم، چون قرار بود آخر این هفته بریم بله برون رویایی که باالخره خودش رو انداخت به 

ی سطح پایینه و باباش کارمنده و با زرنگی از دوران ا انداخت؟ چون رویا از یه خانوادهفامیل ما! حاال چر

 .کودکی و جاهلیتِ داداش ما خودش رو آویزون کرد تا حاال

 .خیال اون، لباسم رو بگمبی

 ای و طالیی مثلهای قهوهیه لباس عسلی رنگ بلند که پف کمی داشت و یقه رومی بود، تو دامنش رگه
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های طالیی و خورد و جلوش کال تا کمر سنگ دوزیهای درخت کار شده بود، پشتش هم بند میشاخه

خورد تا پایین و مدل دنباله داشت، خود پریا هم پیراهن کوتاه یاسی ای داشت، از کمرش هم تور مینقره

 .رنگ که قشنگ پف پرنسسی داشت خرید با یه نیم تاج واسه موهاش

رو بیرون خوردیم. بعد مستقیم رفتیم آرایشگاه، پریا نذاشت خودم رو تو آینه کفش هم خریدیم و نهار 

ی قشنگی داشت و موهاش رو لـ ببینم و هم برای موهام و هم آرایشم نظر داد. خودش آرایش دخترانه

 !ـختـ شالقی کرد و فقط یه تل زد، نیم تاج رو هم به زور انداخت به من

 .ریا شدیم ساعت هشت و ربع شده بودوقتی حاضر و آماده سوار ماشین پ

! ها یه لباس تو چشم بخرمشناسم که مجبورم کردی مثل ندید بدیدپریا اصال من صاحب تولد رو نمی -

 !حتی نذاشتی ساده آرایش کنم

 .شیمهم نیست آشنا می -

 حاال این وقت شب مهمونی کجا هست؟ -

 .های فرشته تو یه باغطرف -

 ؟جا باغم هستمگه اون -

 .اش سورپرایزش کردنتو کاریت نباشه، خصوصیه، خانواده -

 :دیگه حرفی نزدیم تا اینکه پریا گفت

 .رسیدیم -

ای به گوش جلومون یه راه سنگفرش بود که انتهاش یه در بزرگ چوبی بود. صدای آهنگ کرکننده

 .شنیدرسید؛ ولی به خاطر خلوت و تقریبا خالی بودن اطراف، کسی نمیمی

 :گفتممشکوک 

 ست؟ نکنه من رو خر کردی آوردی از این پارتی بدها؟مطمئنی این یه تولد ساده -

 ها. نخیرم، نترس بیا خودت ببین،پریا بلند خندید و گفت: یعنی فقط اسمش اینه که خارج بزرگ شدی
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 .تازه بعدش کلی تشکر هم بکن که آوردمت

 !چی بگم وهلل؟ -

ا لبخند مرموزی دست من رو کشید و در رو باز کرد که یهو یه ایل رفت بپریا که داشت با گوشیش ور می

 :با هم داد زدن

 !تولدت مبارک پارمیدا -

 :کردم. کل فامیل و حتی راشا و رهام هم بودن! بهت زده گفتمی روبروم نگاه میشوکه به منظره

 این جا چه خبره؟ -

 :ی جمع شدشادی اومد جلو و یکی زد تو سرم که باعث خنده

 مون کردی؟چقدر خری تو، تولدته دیگه. جدی یادت نبود یا فیلم -

 :به زور گفتم

 .نه به خدا -

اول مامان اومد جلو و بغلم کرد، بعد هم بابا و پیمان و شارلوت و کم کم همین طور دست به دست شدم، 

ای درشت سیاهش تو هنگاهم چرخید رو رویا، چشم !تر با آنیتا، پرهام و رویا برخورد کردماز همه رسمی

ای خوشگل شده بود. جمع کردن به باال و فر کردن موهای بلند و خرمایی لختش باعث ی نقرهحصار سایه

اش خیلی عوض بشه و صورت گرد و سفیدش تو چشم بزنه. هنوز هم چسب عمل دماغش شده بود چهره

و های سفید و نگینش رتا دندونای کش اومده بود های خوش فرمش با لبخند گندهرو برنداشته بود و لب

یم ها رفتبه رخ بکشه. سالم سردی بهش دادم، اون هم جلوی پیمان خیلی گرم احوال پرسی کرد. با بچه

یاه کردم، یه پیراهن مخمل و بلند سته باغ تا لباسم رو عوض بکنم. داشتم به لباس خوشگل رویا فکر می

 :چین چیزی بخره که پریا گفتکه معلوم بود حسابی گرونه و ازش بعید بود هم

 لباس رویا رو دیدی؟ -

 آره چطور؟ -
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 !کادوی تولدشه. پیمان خریده، سفارشیه از هلند -

 .تر شداخمم رفته رفته غلیظ

*** 

 :رهام

درست مثل یه شاهزاده  .مشغول حرف زدن با راشا بودم که پارمیدا با شارلوت و شادی و پریا برگشت

ده ی خاصی نداشت؛ ولی االن خیلی زیبا شنکه مثل پریا و یا حتی شارلوت چهرهدرخشید ، با ایبینشون می

ذاشتن و اون هم نفری رسیدن، شارلوت و شادی با خنده سر به سرش میبود و هیچ کدوم به پاش نمی

 :یه پس گردنی بهشون زد که راشا با خنده کوبید تو بازوم

 !داداش کجایی؟ از دست رفتی ها -

 .گمشو بابا -

با اومدن دختری که اومد تا با ما سلفی بندازه بحث بینمون هم تموم شد. از وقتی اومدیم وضع همینه، از 

رفت حتی ممکن بود من و راشا به جرم شرکت ها لو میطرفی اعصابم خط خطی شده بود، اگه این عکس

 !ساده بوده؟ جشن خانوادگیی مختلط ممنوع التصویر بشیم، کیه که باور کنه اینجا فقط یه تو پارتی شبانه

دونستم؛ ولی خیلی دلم ی غد پامیدا، االن اینجا بودم و خودم هم دلیلش رو نمیفقط به خاطر اون گربه

 !خواست با لباس مهمونی و بدون حجاب ببینمشمی

 .مون و راشا با لبخند بغلش کردپارمیدا اومد طرف

 .تولدت مبارک کوچولو -

 .بینهیپارمیدا: راشا االن یکی م

 .خیال یه لحظه جو گرفتراشا با خجالت خندید: بی

 .پریا با شیطنت خندید: نترسید کسی ندید

 .تولدت مبارک -
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 .پارمیدا: مرسی. اصال انتظار نداشتم اینجا ببینمت؛ البته کال انتظار دیدن هیچ کس رو نداشتم ها

 :همه خندیدیم و شادی با نیش باز گفت

 .کردم دعوتشون بکنه، هرچی نباشه همکارید هامن از آقا راشا خواهش  -

 !دونم و هم پیمانپارمیدا با ترس به پریا نگاه کرد که با غیظ گفت: هم من می

 ناخودآگاه گفت: وای بدبخت شدم، چی گفت؟

 .راشا: از من هم ناراحت بود؛ ولی به کمک پریا خانم همه چیز درست شد

 !پارمیدا: آخیش

 .ز خودتون پذیرایی کنید باز هم میام پیشتوندوباره شاد ادامه داد: ا

 .هاش سر بزنهی فامیلو رفت تا به بقیه

قبال ثابت کرده بود  .کرددوباره نگاهم چرخید رو دختر غد و تخسی که با لبخند با فامیلش بگو و بخند می

ذاشتن و میها و خواهرش حتی یه ثانیه هم تنهاش نهاش دل مهربونی داره. دوستکه بر خالف لجبازی

 .هاشون نگاه کردممدام کنارش بودن.کمی اطراف چشم چرخوندم و به فامیل

ها نگاه پسر جوون و خوشگل زیاد داشتن، نگاهم زوم دو تا پسری شد که آشکارا به جمع پارمیدا این

هاشم از این ها داشت، قد بلند و جذاب بود و چشمکردن،یکیش ظاهر و ژست ایستادنی مثل مدلمی

 !صله فکر کنم آبی یا خاکستری بودفا

بعدی پسر چشم و ابرو مشکی ولی خوشگلی بود که با خندیدن بلند شادی، ناخودآگاه لبخند زد و دلش رو 

ش به شارلوته. ناخودآگاه لبخندی زدم که شد فهمید توجهلو داد. پسر اولی هم با کمی دقت راحت می

ه بودم که پارمیدا یکی رو صدا زد و یه پسر جذاب چشم هیچ کدوم به پارمیدا خیره نیستن. بهشون خیر

ده هام جمع ششون، با خنده پارمیدا رو بغل کرد و چیزی گفت که پریا زد تو سرش. اخمرنگی رفت پیش

 :بود توهم که راشا دم گوشم گفت

 .اخم نکن. پسر عموشه، نامزد پریا خانم -
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و تا برگشتم از خودم دفاع کنم که اخمم ربطی به چند لحظه از خودم حرصم گرفت که انقدر ضایع بودم 

های درهمش که زوم یه نقطه بود ساکت شدم، رد پارمیدا نداشته با دیدن نگاه غمگین راشا و اخم

 !نگاهش رو دنبال کردم که رسیدم به یه دختر و یه مرد حدودا پنجاه ساله

درخشید. موهای و تو اون جمع می از همین فاصله هم مشخص بود که اون دختر زیباترین دختر مجلسه

کرد. ای که پوشیده بود و چشمای رنگ روشنش جلب توجه میشرابی نیمه بلندی داشت و با لباس نقره

 :دختر با طنازی خندید و موهاش رو تکون داد که راشا اخم کرد. پرسیدم

 شناسیش؟می -

 :دیکی حرف بزنه؛ چون خیلی زود اعتراف کر البته سئوالم مسخره بود؛ ولی راشا انگار فقط منتظر بود تا با

اون موقع تازه پونزده سالش  .آره. وقتی تازه هفده سالم بود و اومدم تو کار بازیگری باهاش آشنا شدم -

رو تموم کرده بود، خواهر تهیه کنندمون بود و اکثر اوقات سر صحنه حاضر بود. دختری نبود که یه پسر به 

ها رو از طرف پسرها دوست داشت و خودش هم شیطون بود و این توجه راحتی ازش چشم پوشی بکنه.

های سبز درشت اومد؛ مشخص بود که پسری به سن من هم خیلی راحت تاحت تاثیر اون چشمعشوه می

ش گرفت. پوست سفید و چال گونهزد بیرون قرار میاش میدار سیاهش که از مقنعهو موهای بلند و حالت

های بچه گونه خیلی زود کار دست من داد، من خوشگل بودم و از چراغ سبزهای در کنار اون حالت

میل نیست. تنها چیز آزاردهنده در مورد هلیا غرورش نامحسوسش خیلی زود فهمیدم که اون هم بهم بی

آورد. با هم دوست شدیم و این دوستی عمیق دوسال طول کشید. اوایل بود که همیشه من رو به زانو در می

خص بود که هلیا تنها واسه سرگرمی و خوشگلیم باهامه تا پیش دوستاش هم بتونه پز دوست پسر مش

شه، من روز به روز بیشتر خوشگل بازیگرش رو بده؛ ولی کم کم مطمئن شدم که اون هم داره عاشقم می

هم  اینکه اون خورد تاشدم و همه چیز عالی بود. بهترین خاطرات زندگیم کنار هلیا رقم میاش میوابسته

العادش خیلی راحت پزشکی قبول شد و خیلی خوندم؛ ولی هلیا با هوش فوقکنکور داد، من سینما می

هاش درست هفت ماه بعد بورسیه از فرانسه گرفت. اون بلند پرواز و دنبال عجیب به خاطر یکی از مقاله
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باهاش برم؛ ولی من اون موقع تو خواست که بره. کلی گریه کرد و خواهش کرد که ها بود و میبهترین

و نه  شد یهو پاشم برم جایی که نه کسی رو داشتم و نه خونهاوج شهرت بودم و جدا از اون مگه می

 !پولی؟

من هم التماسش کردم. هرکاری کردم تا بمونه حتی ازش خواستگاری کردم؛ ولی اون بدون خداحافظی 

 .رفت

قدر تغییراتم واضح بود که لقب مرد وش من هم رفت و اونی خکم من هم شدم سرد. با هلیا نیمهکم

مغرور سینما رو گرفتم تا وقتی که پارمیدارو دیدم و به طرز عجیبی دوباره تونستم کمی از اون حالت 

 .تر از خواهریه که ندارمدربیام، اون برام عزیز

ه این زودی کنه؟ بکار میا چیوقت نگفته بودی؛ ولی اگه رفته فرانسه پس اینجمن بابتش متاسفم. هیچ -

 دکترا گرفته؟

 .دونمدونم؛ دیگه واقعا هیچی نمینمی -

 راشا؟ -

 بله؟ -

 تو هنوز دوستش داری؟ -

 :گیج گفت

دونم. جایگاه هلیا برای من خاصه و همیشه قابل احترام. اون برای من تو خیلی چیزها این رو هم نمی -

 !د؛ اما از طرفی هم هلیا بزرگترین شکست زندگیمهاولینم بود و بهترین روزهام با اون بو

مون رو حس کرد که برگشت و با زدیم، ظاهرا سنگینی نگاههر دو خیره به اون دختر داشتیم حرف می

های درشت شده مثل مجسمه خشک شد و بدون هاش رو ریز کرد و بعد یهو با چشمدیدن راشا اول چشم

  .توجه به مرد روبروش زل زد به راشا

راشا اخم کرد و برگشت طرف من. هلیا هم ناراحت اول نگاه کوتاهی به من کرد و بعد تند تند یه چیزهای 
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 .به مرد روبروش گفت و راه افتاد طرف ما

 !راشا داره میاد اینجا -

 ودتر از اون لوند و طناز بتر شدن هلیا واقعا به راشا حق دادم. دختر خیلی خوشگلی بود؛ ولی مهمبا نزدیک

های راشا االن هاش که طبق گفتهرنگ خاص چشم .و حتی راه رفتنش توجه همه رو جلب کرده بود

ی هایی از عسلهای من خالص نبود و فکر کنم رگهدرخشید، مثل سبز چشمدونستم سبزه داشت میمی

ید با ا رسهاش خیلی فر و بلند بود و با آرایشی که کرده بود بیشتر جذاب شده بود. تا به مداشت. پلک

 !صدای نرم و مخملی گفت: راشا؟

*** 

 :راشا

شون کردم. هلیا برگشته بود! با همون صدای خاص و فوق العاده برگشته بود تا هام لرزید و مشتدست

دلم رو نابود بکنه. خیلی زیباتر از قبل برگشته بود که هر چی ساختمو ویران کنه، آره برگشته بود؛ ولی 

ام دادم، پس با تمباختم، نباید به کسی که رفتنی بود دوباره دل میه جلوش میواسه چی؟ نباید دوبار

 :توانم با لحن سردی گفتم

 .سالم هلیا -

هاش چال هاش جمع شد و لپی چشمبا سرخوشی لبخند شیرینی زد که مخصوص خودش بود، گوشه

انصاف خودش و اون بیاش بودم های یکدست سفیدش رو به رخ کشید، من عاشق خندهافتاد و دندون

 !دونستمی

زد تا نذارم دوباره بره، های بدنم خواستن هلیا رو فریاد میشد و تمام سلولحالم دوباره داشت عوض می

 :می خواستم محکم یکی بزنم تو گوشش و مجبورش کنم بمونه. با همون لبخند گفت

 .خوش شانسم که اینجا پیدات کردمتون هم که عوض کردید، خیلی دونی چقدر دنبالت گشتم؟ خونهمی -

های خواستنیش بایستم و سرد باشم، اش و چشمگونهدادم. تحمل نداشتم جلوی صدای پریداشتم وا می
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 :این بار سعی کردم مغرور باشم، صدای سردم خشن هم بود

 که چی بشه؟ -

ت کرد و تخس هاش رو درشلبخندش رو خورد و با تعجب نگاهم کرد و بعد درست مثل یه بچه چشم

 :گفت

 .واسه این که دوباره داشته باشمت -

ی هام شک کردم که این واقعا هلیاست که داره جلوی یه غریبه حرف از خواستن دوبارهیه لحظه به گوش

رحمه، پس کرد اون هنوز همون دختر بیهای براقش ثابت میزنه؟ ولی لحن مغرور صداش و چشممن می

 :من هم مثل خودش شدم

  خوام؟کی گفته که من تو رو میو  -

وش اش گشه با شادی بلند خندید و من به طنین خندهکردم االن ناراحت میبرخالف انتظارم که فکر می

دادم. در آخر با شیطنت چشمکی زد و با ناخنش آروم زد رو دماغم که با تعجب عقب کشیدم؛ ولی اون 

 :خیال گفتبی

 .خونم هنوز عاشقمی، لج نکنهات میبس کن پسر. از چشم -

 .خوای قبول کنیکنی. باز هم به خاطر غرورت خیلی چیزها رو نمیبه زور گفتم: اشتباه می

 .متفکر گفت: شاید

 .ولی بعد دوباره لبخند زد و با انرژی گفت: بیا شرط ببندیم

 بله؟

 سر چی؟ -

س اگه دوباره تو رو عاشق خودم کردم و ابراز عالقه کردی؛ داشتن تو! طبق ادعات عاشقم نیستی، پ -

 .یعنی من بردم و تو تا ابد مال منی و باهام میای فرانسه

کنم. کالفه و این دختر چی فکر کرده؟ چه بهتر، حاال که این شرط رو گذاشت من هم ازش استفاده می
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 :خشن گفتم

شی خدمتکارم...به قول خودت تا ابد و من هم ن و میمونی ایرافقط دوماه وقت داری و اگه باختی تو می -

 .تونم ازدواج کنمبا هرکی بخوام می

 :کنه. در آخر با دودلی گفتهاش رو غنچه کرد و اخم ظریفی کرد که معنیش این بود که داره فکر میلب

 !تونم با هرکی بخوام ازدواج کنم، ولی تو نهقبوله. البته تو شرط من هم من می -

سر جلوی من از ازدواجش با یکی دیگه حرف ی خیرههای من شدید رفت تو هم؛ دخترهار اخماین ب

 :زنه؟ با حرص گفتممی

 .قبوله -

های کوچولوی دوباره خندید و با لبخند مرموزی دستش رو آورد جلو. با شک بهش دست دادم که تا دست

کردم ها برام زنده شد و حس مینهای لمس کردن و کنارش بودنرم و ظریفش رو گرفتم تمام لحظه

 :دمای بدنم رفته باال و سرخ شدم. با عشوه گفت

 .فعال تا بعد مرد جذاب من -

 :و خرامان خرامان از ما دور شد که رهام اعتراف کرد

 .خیلی رو مردها نفوذ داره و خیلی هم جذابه -

 !رحمسرد ادامه دادم: و خیلی دلربا؛ ولی بی

تونست تحت تاثیرم قرار بده؛ ولی االن فقط نگران توام دیدمش حتما مییگه میدونی؟ اگه جای دمی -

 .بازیپسر این چه شرطی بود؟ معلومه می

 :سرسری گفتم

 .مرسی از دلداریت -

ذهنم مشغول هضم رفتارهاش بود. برای چی برگشته؟ چرا دنبال من بوده؟ اصال چرا شرط من رو قبول 

 !رفت؟ ایخواد من رو پیدا بکنه یا ببینه که حتی بدون گرفتن شمارهدیگه می تر از کجاها مهمکرد؟ از اون
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*** 

 :پارمیدا

پریا و کوروش رو تنها گذاشتیم، بعد هم که داریوش شادی رو صدا زد و من و شارلوت تنها شدیم که از 

 :فرصت استفاده کردم و گفتم

 شارلی؟ -

 بله؟ -

گفت از وقتی از پیشش برگشتی که بهم ریختی؟ شادی میخوای بگی پرهام چی گفته هنوز هم نمی -

 .خوریغذای درستی هم نمی

 .هیچی، هموناییه که به تو گفتم -

 .ها رو بهت گفته و اعتماد کردهتو دلیل نزدیک شدنش به آنیتا رو گفتی؛ ولی نگفتی چرا این -

 پارمیدا؟ -

 .بودهاش اشکی شده با تعجب نگاهش کردم، صداش بغض داشت و چشم

میرم. شارلوت عزیزم، تو رو خدا بگو چی شده؟ من ازت خواستم بیای و االن دارم از عذاب وجدان می -

 پرهام حرفی زده؟

 دودل ادامه دادم: کاری کرده؟

 !شارلوت زود گفت: نه

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: پس چی؟

 !گفت عاشقمه -

 .خرت کنه پقی زدم زیر خنده : تو هم باور کردی؟ یه چیزی پرونده

 :ام بند اومد و شوکه گفتمهاش خندهبا دیدن اشک

  شارلوت نکنه تو هم ازش خوشت میاد؟ -
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 :اش شد و با هق هق گفتلحنم ناخودآگاه عصبانی بود که باعث شدت گرفتن گریه

ا خواد تدونم چطور شد؛ اون بهم گفت من رو برای همیشه میخواستم. اصال نمیپارمی به خدا من نمی -

 .کنمازدواج کنیم؛ ولی من که قبول نمی

خواست حرفی بزنم که شارلوت رو برنجونم؛ ولی هام تو هم بود و مونده بودم چی بگم! اصال دلم نمیاخم

تم های دوسذاشتم با احساسمطمئن هم بودم که محاله اون پرهام سنگدلِ عوضی عاشق کسی بشه. نمی

تر زد بیشاش شده بود. البته یه صدایی درونم داد میازیچهبازی بکنه! به حد کافی آنیتای بیچاره ب

 !عصبانیتم از حسادته که چرا پرهام شارلوت رو انتخاب کرده نه من رو

*** 

 :دانای کل

تر از قبل شد. برای بار هزارم کالفههای شارلوت بود و داشت رسما دیوانه مینگاهش بر روی رد اشک

ه طور به گرین بود پارمیدا چیزی گفته که شارلوتش را ایندستی کشید در موهای پرپشتش. مطمئ

انداخته. هر لحظه امکان داشت کنترلش را از دست بدهد و جلو برود و این جلوی کل فامیل و آنیتایی که 

 دانست یک جایی همان اطراف است اصال خوب نبود. با خود تکرار کرد: وای خدایا من چم شده؟فقط می

باغ رفت تا آبی به صورتش بزند بلکه از این التهاب درونی  سرویس بهداشتی آخر با حرص به سمت تنها

ی خودش یک جفت چشم طوسی های خاکستری تیرهراحت بشود که تا در آینه نگاه کرد به جای چشم

 .روشن دخترانه ظاهر شد و یاد اولین بیرون رفتنشان ذهنش را به تکاپو انداخت

رفته بودند و بعد از چند سال از ته دل خندیده بود. دقیقا مثل یک دختر  به اصرار شارلوت به شهربازی

 !ی پر انرژی بود، شاد و پاکبچه

در استخر قو کلی روی  .خندیدکرد و با هیجان میترسید سرش را در بازوی پرهام پنهان میهروقت می

وعی و برای همین کلی نگرانش ی مصنهم آب پاشیده بودند و کم مانده بود پرهام را پرت کند در دریاچه

ی پرید. او با همهکرد و این طرف و آن طرف میشده بود. شارلوت حتی برای یک بستنی ذوق می
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 !های اطراف پرهام فرق داشتدختر

 .دید از همان دیدار اول شارلوت در دلش جا باز کرده بود و عاشقش شدهکرد میحاال که فکر می

کرد تا خودش باشد، پسری شیرین و بدون غرور بود. شارلوت کمک میشارلوت برای پرهام یک شروع 

ی زمین بلکه این شارلوت بود که پرهام را آرام و شاد به دور از نقشه و کینه و استرس؛ انگار که نه جاذبه

 !روی زمین نگه داشته بود

یک آن همه چیز را دفعه آمده بود، همان طوری هم شده بود دنیای پرهام و در دختر پرشیطنتی که یک

ال خیخواست بیعوض کرده بود؛ پرهام را عوض کرده بود و به خاطر اینکه الیق عشق شارلوت باشد می

 .همه چیز شود

همان موقع در باز شد و شارلوت داخل شد که با دیدن پرهام هول کرد و دستش را روی قلبش گذاشت: 

 .هیی، من رو ترسوندی پرهام

کرد و کم کم نگاه شارلوت رنگ تعجب . پرهام فقط بر و بر نگاهش میهای خوشگلش سرخ بودچشم

 :گرفت که پرهام ناخواسته گفت

 .شه تو عشقم رو باور کنی؟ به خدا خیلی برام مهمیشارلوت من خودم هم خودمو باور ندارم؛ ولی می -

 :و شارلوت با صدای پایینی نالید

قدر زود اومده، زود گردم کشور خودم، عشقی که اینرمیخیال من شو. من خیلی زود بشه بیپرهام نمی -

 .ره حتماهم می

عد از شد که بخیال دختری نمیبعد بیرون دوید و پرهام فقط چند لحظه سرجایش ماند. به این راحتی بی

ها در دلش جایی برای عشق باز کرده بود! از چشمان شارلوت احساس را دیده بود پس به دنبالش سال

 .دوید

کرد، کالفه از این دوید و توجهی نمیزد؛ ولی او فقط میته باغ دنبالش دوید و مدام صدایش می تا

هوا پا تند کرد و محکم از پشت دست شارلوت را کشید که چون هم انتظار نداشت و هم ابتدا بهگرگم
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 بالفاصله کشیدهایش جمع شد. پرهام خواست مقاومت کند کوبیده شد به درخت کنارش و از درد اخممی

هایش را دو طرف سر شارلوت حائل کرد تا هرگونه راه فراری را قبل از تمام شدن جلوی شارلوت و دست

  .هایش بر او ببنددحرف

های گرم شارلوت بر شد. هرم نفسهایشان شنیده میهر دو خیره بهم بودند و فقط صدای نفس نفس

اش خیس رلوت سرخ شده بود و موهای کنار شقیقهداد. صورت شاروی پوست پرهام به او آرامش می

 .های نگفتهعرق چسبیده بود به گردن و پیشانیش. چشمانش هنوز هم اشکی بود و پر از حرف

 !تر کرد و گفت: ولم کن پرهامهایش را غلیظاخم

 .کنمتا نگی چرا این طوری شدی ولت نمی -

 .شهنمی -

 چرا؟ -

 .زنمه جیغ میکمی تقال کرد و گفت: ولم کن وگرن

 ترسونه سنجاب کوچولوم؟پرهام با خود در دل گفت: بچه می

کرد حتی در صورت جیغ زدن ی زیادی بود که برای پرهام تضمین میته باغ بودند و تا جمع فاصله

 :شودشارلوت کسی مزاحم صحبتشان نمی

 .شیفقط خودت خسته می -

کرد. درست مانند م تنها با خنده و لذت نگاهش میشارلوت با حرص شروع کرد به جیغ جیغ کردن و پرها

گیر کننده افسارش را به ای ملوس شده بود در نظر پرهام. نیشخندی زد و در یک حرکت غافلیک گربه

 .دست احساساتش داد و شارلوت را ساکت کرد

 . حقهای شارلوت بارید و باعث شد خیلی زود پشیمان شود و عذاب وجدان بگیردتا عقب کشید اشک

ز اش شارلوت را اترسید با این کار نسنجیدهقدر به او نزدیک شود، مینداشت تا اون نخواسته بود این

 :خود رنجانده و اعتماد او را برای همیشه از دست داده باشد که شارلوت با گریه گفت
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 .شم پرهامی تو نمیی دخترها بازیچهمن مثل بقیه -

هایش درهم رفت. هرچه که بود دختر باز نبود و شارلوت دومین با تعجب نگاهش کرد و کم کم اخم

 :دختری بود که به حریمش راه داده بود، پس غرید

یعنی چی؟ کی این مزخرفات رو بهت گفته؟ من قبل از تو فقط با یه دختر بودم که اون هم دلیلش رو  -

 .بهت گفتم

وار این نگاه مالیم شود که قبول کرده ناگهان نگاه شارلوت با ناباوری نرم شد؛ ولی تا پرهام خواست امید

 :گفت

 !تا وقتی آنیتا تو زندگیته و عاشقته ازم دور بمون -

دستان پرهام شل شد و شارلوت هم او را کنار زد و رفت. پرهام همانجا سرخورد و نشسته تکیه داد به 

دید در حق آنیتا چه یکرد تازه مدرخت و سرش را با دستانش قاب کرد. حاال که داشت جدی فکر می

ای به او نداشت و حاال ی خودش کرده بود در حالی که عالقهظلمی کرده بود. پرهام او را وابسته

خواست کنار بگذاردش، خیلی راحت! حالش اصال خوب نبود، انگار که با یک تلنگر وجدانش بیدار شده می

من هم عشق و غرور پارمیدا رو به بدترین  کرد:زد و مدام تکرار میبود و حاال داشت آتش به روحش می

شکل شکستم و هم آنیتا رو بازیچه کردم، من زندگی جفتشون رو با تاثیر عمیقی خراب کردم. شارلوت 

 !حق داشت قبولم نکنه؛ من الیقش نیستم

ه کاز خودش متنفر بود و گیج، مانده بود چطور گندش را جمع کند که با صدای پای یکی به خیال این

امشب اصال آنیتا را ندیده بود. تمام نگاه  .رلوت برگشته سرش را بلند کرد که چشم در چشم آنیتا شدشا

دلش بود، بعد از تولد پیمان کال خیلی کم با هم مالقات داشتند و االن هم که یک آنیتا معطوف عشقِ سنگ

شه های سبز و همیو چشمهفته بود با پرهام قهر بود. آنیتا لباس شب بلند رنگ چشمانش پوشیده بود 

حرف در از بهت پرهام استفاده کرد و بی .شد و خسته بودتر از همیشه دیده میبراقش، حاال کدر و تیره

 :کنارش نشست و با مکث و خوردن بغضش گفت
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 !مبارکه عشقم -

 چی؟ -

 :نفس آه مانندی کشید و تند گفت

تم ذاشهای یهویی و سردیت رو میارکشیدنکردم تو هم عاشقمی، تمام کنوقتی عاشقت شدم فکر می -

دونی پرهام؟ تو واقعا بازیگر خوبی بودی، طوری عشق رو بازی کردی که من پای غرور و خجالتت. می

باورم شده بود عاشقمی و دلم رو باختم؛ ولی با اومدن شارلوت همه چیز عوض شد. اولش نفهمیدم؛ چون 

ت مهم نیست و اون شب به رسم ادب همراهیش کردی؛ ولی کم ام کردی که شارلوت برابعد از تولد قانع

شنیدی و تو فکر بودی، حتی گاهی زدم ؛ولی نمیشد که صدات میها میتر شدی باهام. پرهام بارکم سرد

زدی تا اینکه باهات قهر کردم که مثال سر عقل بیای؛ ولی خبری افتی و لبخند میمعلوم بود یاد چیزی می

من انتظارش رو داشتم نشد، به جاش امشب من یه چیز متفاوت تو نگاهت دیدم پرهام، از منت کشی که 

وقت به هیچ دختری نکرده بودی. تو با لبخند و لذت خیره به شارلوت بودی و با ناراحتیش نگاهی که هیچ

 !هات دیدمبهم ریختی. من عشق رو تو چشم

 :با مکث کوتاهی گفت

 االن چرا ناراحتی؟ -

عذاب وجدان مثل خوره افتاده  .چرخید تا حرفی بزنداقعی کلمه زبان پرهام بند آمده بود و نمیبه معنای و

بود به جانش. آنیتا تمام مدت متوجه رفتارهایش بوده و به رویش نیاورده؟ آنیتا هم وقتی دید هیچ حرفی از 

 :آید کالفه و با بغض گفتپرهام درنمی

 شارلوت ردت کرده؟ -

واست خی دیگرش تاب ناراحتی پرهام را نداشت و میا طالب این موضوع بود؛ ولی نیمهنیمی از قلب آنیت

 !او را شاد ببیند حتی شده با شارلوت

پرهام تنها سر تکان داد که آنیتا آهی کشید و سعی کرد لبخند بر لب بنشاند و غمش را به عقب هل بدهد 
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 :زد. طرح لبخند که بر لبش آمد گفتتا بعدها در خلوت به حال خودش افسوس بخورد و اشک بری

 خوای من باهاش حرف بزنم؟می -

 هایش کامال گویایهای سرخ آنیتا و لبخند روی لبپرهام به شدت با تعجب به سمتش برگشت؛ چشم

نگد جکرد، برای پرهام که آنیتا را شناخته بود واضح بود که دارد میحال خراب و فشاری بود که تحمل می

 .هایش نریزدمع شده در چشمهای جتا اشک

بیشتر از قبل احساس شرمندگی و نفرت از خودش کرد و اندیشید: من حتی الیق آنیتا هم نبودم. اون 

دیدم که یه دل پاک پنهان شده بود؛ ی همیشه محکم و مغرورش تازه میزیادی خوب بود و پشت چهره

 .کم بکنهخواست کمای که من شکسته بودمش ولی باز هم میدل شکننده

 :فقط توانست بگوید

 .آنیتا حاللم کن -

 :آنیتا هم دوباره لبخند تلخی زد و گفت

 .دداعوضت کرده ها! پرهامی که من عاشقش شدم معذرت خواهی بلد نبود و به افکار کسی اهمیت نمی -

 :ناخودآگاه این بار پرهام هم لبخند زد ولی حقیقی و گفت

 .دی خوب من رو بیدار کراون نیمه -

 پس چرا االن ناراحتی؟ -

 .به تو خیلی بد کردم -

 :اش و گفتباالخره یک قطره اشک سر خورد رو گونه

 پرهام ارزشش رو داشت؟ -

 :تر شد و مصمم گفتاش برای نزدیک شدن به آنیتا شرمندهپرهام با به یاد آوردن دلیل مسخره

 ...خیالش شدم، من باید بهت بگمنه! االن بی -

 چی رو؟ -
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 .دلیل اینکه نزدیکت شدم -

 :همان لبخند زوری آنیتا هم پر کشید و صدایش لرزید

شدی و رسید به مد و مدلینگ در سطح خارج پر انرژی میفهمیدم حرف که میفکر کردی نمی -

مت که دارکردم که تنها دلیل ایندونستم و فکر نمیدرخشید؟ فقط درصد اهمیتش رو نمیهات میچشم

 .من هنوزم حاضرم کمکت کنم تا انتخاب بشی همونه! راستی

 ...من -

کرد، من هم سعی خیال پرهام. پاشو برو از دل شارلوت دربیار، از من که گذشت. داشت گریه میبی -

 .کنم فراموشت بکنممی

 !شنیدو پرهام اندیشید : بار دومی بود که این حرف را می

ی هم طوری رفتار کن که انگار هیچ وقت هیچ رابطه کنیم. تواز امروز مثل دو تا دوست رفتار می -

 .احساسی بینمون نبوده و مثل یه دوست روم حساب کن. شاید یه روز تونستم به چشم برادر ببینمت

 :پاشد تا برود که از دهان پرهام پرید

 من رو بخشیدی؟ به همین راحتی؟ -

 .به خاطر دل و راحتی خودم هم که شده، آره! خداحافظ دوستم -

 .اشآنیتا رفت و پرهام ماند و کلی احساسات مختلف و فکر و خیال در مورد زندگی

*** 

 :پارمیدا

باالخره آنیتا برگشت؛ ولی وسایلش رو هم جمع کرد. دیده بودم که رفت پیش پرهام و نگران بودم. با 

  :همه خداحافظی کرد و اومد طرف من و شارلوت

 .تولدت دوباره مبارک پارمیداجان -

 .اش چنگ به دلم زد، معلوم بود پرهام باهاش حرف زده و گریه کردهدار و گرفتهدای خشص
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 ری؟سعی کردم به روش نیارم: مرسی عزیزم. به این زودی می

 .آنیتا: آره دیگه، مزاحم شدم

 .نه بابا خوشحال شدم که اومدی -

های سرخ و غمگینش لبخندی زد و آنیتا با تردید خواست بره؛ ولی به شارلوت نگاه کرد و با همون چشم

 :مهربون گفت

 .برو پیشش بهت نیاز داره. من هم بخشیدمش، خوشبخت بشید -

 :که شارلوتی که از تعجب خشک شده بود چیزی بگه غریدمقبل از این

 .اون لیاقت شارلوت رو نداره -

 :آنیتا خیلی ناراحت از توهین شدن به پرهام گفت

دم بدی نبود، تنها اشتباه اون من بودم که به خاطر طمع ثروت و شهرت پارمیدا، پرهام هیچ وقت آ -

 .هاش عشق معلومه، اون عوض شدهنزدیکم شد؛ ولی حاال از چشم

 تونی؟نالیدم: چطور می

 آنیتا: چی رو؟

 ببخشیش و بگذری ازش. مگه عاشقش نیستی؟ -

 :آنیتا تلخ خندید و گفت

شحالی عشقت شاد بشی و پرهام با شارلوت خوشحاله؛ دونی؟ عشق یعنی از خوتو از عشق چی می -

 .دونیام و کنار میام. تو عاشق نشدی و نمیپس من هم راضی

 :بعد از این حرف رفت؛ ولی من ناخودآگاه با بغض گفتم

 من عاشق نشدم؟ -

 .پارمیدا جان عزیزم اون منظوری نداشت -

کردم. عجب شبی شد واقعا، مثال گریه می خودم رو پرت کردم تو بغل شارلوت و مثل ابر بهار داشتم
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 :تولده؛ ولی اشک همه دراومد. حالم اصال خوب نبود، با گریه گفتم

م به پرهام باختم؟ منی که به خاطرش های عمرم رو پای عالقهمن عاشق نشدم؟ منی که بهترین سال -

ه گذاشت و رفت، الاقل فهمه؟ اون کگه عاشق نشدی؟ اون ترسو چی میاز همه چیم گذشتم؟ به من می

 .من برای پرهام جنگیدم

دا شد ش پیدونم از کجا سروکلهجایی که ما بودیم تقریبا خلوت و به دور از جلب توجه بود، یهو راشا نمی

 :و با اخم گفت

 چرا این طوری شده؟ -

 :شارلوت کالفه گفت

 .دونمنمی -

 .تر شده بودمراشا آروم راشا بغلم کرد و از شارلوت دورم کرد. با حس آغوش آشنای

 :تو بغلش با گریه مو به مو همه چیز رو تعریف کردم و اون آرومم کرد و در آخر گفت

 خوای جلوی خوشبختی دوستت رو بگیری؟! مگه نه؟پارمیدا عزیزم تو که نمی -

ده بودم زیبیشتر عصبانیت و ناراحتیم به خاطر این بود که من کورکورانه و از روی عادت به پرهام عشق ور

 !ای هم نگرفته بودم. دیگه حتی مطمئن نبودم که از عاشق شدن اون ناراحت باشم؟و هیچ نتیجه

 :سرم رو باال انداختم که گفت

پرهام به خاطر شارلوت عوض شده. اون هرچی هم باشه االن عشق دوستته و عشق حرمت داره، به  -

ار به خدا که انشاهلل خیلی زود تو هم فراموش عشق بینشون مثل آنیتا احترام بذار و بکش کنار. بسپ

 .کنیمی

شد. االن و این لحظه، فقط حس نفرت به پرهام داشتم؛ در کمال حق با راشا بود؛ ولی دلم آروم نمی

هام انگار پرهام هم از چشمم افتاده بود. خودم متعجب از خودم با چشمای تعجب فهمیدم که بعد از گریه

 :گرد شده بریده گفتم
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 ...راشا من -

 .تو چی دختر؟ حرف بزن جون به سر شدم -

 !عاشق پرهام نیستم. یعنی دیگه نیستم -

 .با تموم شدن حرفم نفسم رو به شدت دادم بیرون

 :کردهای گرد شده نگاهم میحاال راشا بود که با چشم

 یهو؟گی عاشق نیستی؟ معجزه شد نالیدی و االن میتو همین االن داشتی از عشق اون می -

 :با بهت گفتم

 !کنم دیگه هیچ کششی به پرهام ندارمدونم، فقط حس مینمی -

 .که خیلی خوبه پسخب این -

 شه؟آخه چطور می -

 ...وهلل چندتا چیز تو ذهنم هست -

 .بگو -

های آنیتاس، کنه و یا به خاطر حرفیا دلت قبول کرده که عشق پرهام ثمری نداره و داره انکارش می -

 .کنه هنوز عاشق باشی و نفهمیحتی مم

 :گیج سرم رو تکون دادم که راشا گفت

 .هات رو پاک کن تا بیامجا بمون و اشکهمین -

طور با خودم درگیر بودم که چشمم خورد به راشا که ها. همینتا خواستم چیزی بگم رفت طرف مهمون

 !گشت؛ ولی تنها نه، بلکه همراه شادی، شارلوت، پریا و رهامبرمی

 :هاش شروع شدکردم که پریا نرسیده به من جیغ جیغمتعجب نگاه می

بینی تو رو خدا؟ من رو از شوهرم جدا کردن تا بیام حال تو رو بگیرم، خره مثال تولدته ها. وای پارمیدا می -

 .بزن بریم بترکونیم
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 .شادی: کلی نقشه واسه امشب دارما، بیایید بریم برقصیم اول

 :ی به راشا کرد و بعد هم با لحن مظلومی گفترهام اول نگاهی حرص

 االن من رو چرا آوردی؟ -

 .دونم. حس کردم باید باشیراشا با نمک سرش رو خاروند: نمی

همه بلند خندیدیم و همون موقع یه آهنگ مالیم پخش شد و همه زوج زوج رفتن وسط، کوروش و 

مون. با شوق دویدم اومد طرفسی که میداریوش اومدن شادی و پریا رو بردن وسط، چشمم خورد به ک

 :طرف هلیا و بغلش کردم

 دختر تو کی اومدی؟ -

رفتم و ای گهلیا شیطون خندید و گفت: وقتی پریا گفت تولدته قید همه چیز رو زدم و یه مرخصی یه هفته

 .اومدم ایران. البته االن یه چیزی باعث شد تصمیم بگیرم زنگ بزنم و یه ترم مرخصی بگیرم

 ذارن؟مگه می -

 .هایی داره؛ ولی من بهترین شاگرد کالجمونمسختی -

 .به لبخند پر غرورش نگاه کردم و دوباره محکم بغلش کردم، دلم حتی واسه غرورش یه ذره شده بود

اون  مونی سابقهلیا از وقتی پنج سالم بود با من بود، من...هلیا...پریا...پیمان...هیربد و کاوه همسایه

تر بودیم. هم جدانشدنی بودیم. مخصوصا من و هلیا و کاوه که از خواهر و برادر واقعی نزدیک هاموقع

های صمیمی؛ تا زمانی که من اول راهنمایی بودم و کار ساخت هامون دوستهمسایه بودیم و هم خانواده

ها هم که مثل احمقمون تموم شد و از اون محله رفتیم؛ ولی باز هم چیزی بینمون فاصله ننداخت. من خونه

اون موقع تازه درس رو ول کردم و افتادم دنبال پرهام و پس رفت درسی چشمگیری داشتم. ما سه تا 

م خوندیهامون بود، هر سه با هم واسه جهشی میمون تو درسهمسن بودیم و از بچگی بزرگترین رقابت

همکالسی هم بودیم و تو مسابقات کشوری شدیم، کاوه کمی از ما جدا بود؛ ولی من و هلیا و با هم قبول می

های ما! بعد از جریان پرهام من کردیم و حسابی خوش به حال مدیرمون بود با مقامهم با هم رقابت می
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ی جالبی ام رو با کاوه و هلیا هم تقریبا قطع کردم و رفتم انگلیس. بعدا از پریا شنیدم که کاوه با مقالهرابطه

ها هر سه نوزده ساله بودیم و ی آمریکا رو گرفته. اون وقتتا اختراع مهم بورسیهکه ارائه داده و ثبت دو

هلیا هم افتاد رو لج که چرا باید کاوه بورس بشه و اون بمونه و اونقدر خوند که خبر رسید به هدفش 

تاده فخوندم و کمی ازشون جلو ااش ثبت کرده. من تو لندن میی فرانسه رو تو کارنامهرسیده و بورسیه

بودم؛ ولی خب خیلی زود بهم رسیدن نامردها. چند ماه بعد دوباره سه تامون از طریق فیسبوک دور هم 

ها. مون و هرسه افتادیم رو درسکردیم، من هم برگشتم به رقابت سابقجمع شدیم و هر شب چت می

ت دارن روی یه دارو گفخونه و خودش که میمن عمومیم رو گرفتم و ول کردم؛ ولی هلیا داره تخصص می

کنن، کاوه هم چند تای دیگه ثبت اختراع کرده و چندتا مقاله زبان اصلی ثبت واسه سرطان هم کار می

ها شیش بار ده. تو این سالجا هم مشغول کار شده و مثل هلیا داره ادامه میاش و همونکرده تو کارنامه

فرانسه یا لندن و یا آمریکا دور هم جمع شدیم و  های دیگه یا توهای کریسمس و مناسبتتو تایم تعطیلی

حال بودم که هلیا پیشمه و به خاطر من از هر چند کوتاه؛ ولی موثر هم رو دیدیم. االن حسابی خوش

 .ی عزیزهام پیشم باشنمون جمع بشه و همهاش زده، فقط جای کاوه خالی بود تا دوباره جمعدرسه

 هلیا: پارمیدا؟

 جونم آبجی؟ -

 کردم؟دته اون پسری که در موردش تعریف مییا -

های هلیا رو بند آوردیم کمی به مغزم فشار آوردم و با یادآوری روزی که تو فرانسه بودیم و با زحمت اشک

هام رفت تو هم و و کاوه مجبور شد دوروز هم اضافه بمونه تا از خوب بودن حال هلیا مطمئن بشه، اخم

 :گفتم

 ازش متنفرم؟ همون همکار هیربد که -

 .خودشه -

 .شد از اون گفتی باز؟ تو که به ما قول دادی همه چیز رو فراموش کنیخب؟ چی -
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 .امشب اینجا دیدمش -

یه لحظه خشک شدم؛ تنها بازیگرهای این جمع راشا و رهام بودن و زحمت زیادی نداشت اسمی که اون 

 .افتاد رو به یاد بیارمها از دهن هلیا نمیوقت

 مین راشای خودمون؟چی؟ ه -

ای هلیا فکر نکرده بودم؟ وای خدا! برگشتم و زیرچشمی نگاهی به راشا چرا تا حاال به شباهتش با توصیفه

 .کردکردم که با اخم غلیظی به ما نگاه می

 هلی جدی؟ -

 .یمنزخبری، بعدا حرف میشون و من رو معرفی کن انگار که بیکنه، فعال بریم پیشآره. داره نگاه می -

 .باشه -

ذاشت و گفت و کاوه کلی سربه سرش میوقتی من درگیر عشق پرهام شدم هلیا از همکار برادرش می

وقتی رفت پاریس ما فکر کردیم فقط یه دوستی ساده بوده تا وقتی که شب کریسمس گریه کرد و همه 

اه مامانی که البته خیلی کوتمون تعریف کرد. ما هر سه تو غربت بودیم، من شادی رو داشتم و چیز رو واسه

کرد و باعث شد رازی بینمون نمونه و تر میپیشم بود؛ ولی اون دوتا تنها بودن و همین ما رو بهم نزدیک

 ...حاال

 :دوتایی رفتیم پیش رهام و راشا و من با لبخند زورکی گفتم

 .رهام همکار من هستنها هم راشا دوست پیمان و من و آقا پسرها؟ بهترین دوستم هلیا؛ هلیا این -

ی همکار زیاد تعجب نکرد؛ چون اون و کاوه از اول در جریان بازیگری من بودن؛ ولی با این هلیا از کلمه

 :حال خودش رو متعجب نشون داد و با شیطونی ذاتیش رو به من در حالی که نگاهش به راشا بود گفت

 .با آقا راشا که آشنا هستیم -

 .مبعد به رهام گفت: خوشبخت

 :رهام همچنینی زیرلب گفت، من هم خودم رو متعجب نشون دادم
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 شناختید؟اِ شما همدیگه رو می -

 :راشا خیلی خشک و سرد گفت

 !یه آشنایی قدیمیه -

از لحنش که تا حاال ازش نشنیده بودم بهت زده نگاهش کردم و از طرف دیگه نگاه نگران رهام به راشا 

 :هایی بود که وسط بودن هلیا آروم دم گوشم گفتدی که درخواستی زوجبدتر گیجم کرد. با آهنگ آروم بع

 .کار کنمشه تنهامون بذارید؟ من بلدم چیمی -

 :هدف پروندمچپ چپی بهش نگاه کردم و موندم چیکار کنم که بی

 رهام بریم برقصیم؟ -

ایع ردم که خیلی ضکی هرسه شون پشیمون شدم و حرفی پیدا نمیهای گرد شدهبالفاصله با دیدن چشم

  :گفتم

 شارلوت چی شد؟ -

 .اش رو خورد و گفت: با پرهام رفتراشا خنده

کردم که رهام دستم رو کشید و برد وسط آهانی گفتم و ساکت و سربه زیر داشتم با خودم دعوا می

 :جمیعت. با تعجب و شوکه نگاهش کردم که گفت

 مگه خودت درخواست رقـــص ندادی؟ -

 :یطونش سرخ شدم و به زور گفتمبه خاطر لحن ش

 !من... یعنی چیزه... من نه هلیا...اَه -

 .ها به این تنهایی نیاز دارنولش کن خودم فهمیدم. خواستم یکم اذیتت کنم، اون -

 :هاش شیطون شد و گفتبعد دوباره چشم

  حاال اصال رقـــص بلدی؟ -

 !ای رفتم و گفتم: پس چی؟چشم غره
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 بازیگریت بد باشه؟ نه بابا؟ نکنه مثل -

 !کشمت هامی -

 .پس ثابت کن بلدی -

 هاش روخیال دستتا خواستم بگم چطور دستم رو کشید طرف خودش و پرت شدم تو بغلش و اون بی

 :حلقه کرد دورم و و شیطون خم شد دم گوشم گفت

 .چرا خشک شدی؟ بلد نیستی بگو ها -

تو گردنم که باعث شد ناخواسته حالم عوض بشه و کرد دونم عمدی بود یا نه، نفسش رو فوت مینمی

  :صدام بلرزه

 .تونممی -

ام، من هم به زور خودم رو جمع کردم و جنبهداد فهمیده چقدر بینگاه خاصی بهم کرد که نشون می

اش که البته اصال کمکی به حال خرابم نکرد، کمی فاصله گرفتم و هامو آوردم باال و گذاشتم رو سینهدست

مون رو برداشت و من درحالی که خدا رو شکر هام رو حلقه کردم دور گردنش که دوباره فاصلهدست

شه، سعی کردم نه به عطرش کردم که تو تاریکی و رقـــص نور صورتم که حتما سرخ شده دیده نمیمی

ام جنبهبیهای اون. برای پرت کردن حواس خود توجه بکنم و نه به نبضی که زیر دستم بود و نه به دست

هم که شده اطراف رو نگاه کردم. همه با هم وسط بودن، پیمان و رویا، پریا و کوروش، شادی و داریوش و 

زدن و زوج بعدی که دیدم باعث شد باالخره حواسم پرت حتی شارلوت و پرهام که آروم با هم حرف می

 :هام گرد بشه که رهام نگاهم رو دنبال کرد و خندید و گفتبشه و چشم

 .بیچاره راشا، چه زود وا داد -

 .سخیلی هم دلش بخواد. هلیا فوق العاده -

 .تر از اون هم هستالعادهخیال گفت: شاید. البته من اعتقاد دارم فوقبی

هام رو گرفت و من رو یه دور با ریتم نفهمیدم منظوری داشت یا نه پس سکوت کردم و اون هم دست
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هام رو تنها گذاشتم بغلش و این بار برای راحتی خودم هم که شده دست آهنگ چرخوند و دوباره رفتم تو

 :درخشید پرسیدمهای سبز خالصش که میخیره تو چشم .اش و اون هم مخالفتی نکردرو شونه

 چند سالته؟ -

 :موردم باعث شد تعجب کنه ولی گفتسئوال بی

 .بیست و هفت -

 :تماین بار نگاهم چرخید رو موهای خوش فرمش و گف

 .مدل موهات قشنگه -

 :با گیجی خندید و گفت

 پری به اون شاخه؟مرسی، ولی تو خوبی؟ چرا هی از این شاخه می -

ام! هجنبدونم چه مرگم بود. خیلی بهش نزدیک بودم و این نشون میداد که ظاهرا حسابی بیخودمم نمی

 :برای حفظ ظاهر خندیدم و گفتم

 .جدی نگیرزنه به سرم؛ خیال. گاهی میبی -

ی من آهنگ تموم شد و همون موقع رقـــص نورها هم خاموش شد و کمی بعد در مقابل نگاه بهت زده

آورده شد.  ی بزرگی رو چرخ دستی توسط خدمهیه آهنگ تولد انگلیسی پخش شد و کیک سه طبقه

بقیه هم همه  هاش دورتادورش روشن بود و من حسابی ذوق کردم، بدون توجه به بقیه رفتم جلو وشمع

 دونم یهو ازپیمان و پریا و مامان و بابا اومدن کنارم ایستادن و عکاسی که نمی .اومدن و دورم جمع شدن

شن با ذوق چندتایی هم با ها آب نمیکه شمعکجا پیداش شده بود تند تند عکس انداخت و با دیدن این

افراد تو تولد سلفی و عکس انداختم و ی جمعی با همههام و حتی رهام و یکی هم دستههمه و دوست

بعدش همه شروع کردن از بیست و دو تا صفر شمردن و من آرزو کردم عشق واقعی رو پیدا کنم و تا 

 .ها رو فوت کردم و وارد بیست و سه سال شدمشون رسید به صفر با شدت شمعشمارش معکوس

رخواست دیجی رفتن پشت میزهای های باغ کامل روشن شد و همه به دهمه دست زدن و بعد چراغ
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 .ها پذیرایی بشهخودشون نشستن، کیک هم برده شد تا برش بزنن و با اون از مهمون

من و شارلوت و شادی و هلیا و پریا و راشا و رهام و پیمان همه با هم سر یه میز هشت نفره نشستیم و 

هم وسط هلیا و شادی و جلوی رهام  من عمدا کاری کردم که هلیا بیفته جلوی راشا و این باعث شد خودم

 !بیفتم

ها رو آوردن و همه با شوخی و خنده مشغول خوردن شدیم، من هم مدام حواسم به رفتارها و کم کم کیک

ه هاش رو غنچحرکات راشا و هلیا بود که هلیا زل زد به راشا، نیشخند پلیدی زد و تا راشا نگاهش کرد لب

بال باز شد و راشا هم کیک پرید تو گلوش و به سرفه افتاد، داشت خفه ی توپ بسکتهام اندازهکرد. چشم

ش آب ریخت. حاال من و رهام و راشا با شد که رهام به دادش رسید و زد پشتش، پیمان هم واسهمی

کرد و از های راشا نگاه میخیال فقط تو چشمکردیم؛ ولی اون بیگیجی و تعجب به هلیا نگاه می

های عصبی و متعجب و سرشار از یه حسی که بارید. راشا با صورت سرخ و چشمهاش شیطنت میچشم

های ه لبهاش و بنفهمیدم چیه به هلیا نگاه کرد و با سرش پرسید چیه؟! که هلیا با انگشتش کشید رو لب

 !هاتراشا اشاره کرد و لب زد: لب

هم متوجه شدن و فقط پریای رهام هم چشماش گشاد شد و کم کم پیمان که کنار رهام بود و شادی 

ی راشا خندید و لب پایینش رو کشید تو دهنش و دوباره شوت مشغول خوردن بود. هلیا به نگاه شک زده

 !لب زد: لبت

کردیم و جالب کرد و همه شوکه به اون دو تا نگاه میی ما به هلیا نگاه میحتی شادی هم از نگاه خیره

سکوت بدی سر میز بود که راشا که دید دیگه آبرو براش نمونده  زد واینجا بود که هیچ کس حرفی نمی

 :بلند گفت

 این حرکات یعنی چی؟ -

 :هلیا ریلکس پوزخندی زد و بدون توجه به صورت سرخ راشا شیطون گفت

 .ها خامه مالیدی به لب پایینت. تمیزش کنچقدر آی کیوت پایینه تو؛ سعی داشتم بگم مثل بچه -
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گه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بلند زدم زیر خنده که باعث شد همه از شوک با این حرف هلیا دی

ه های پر شیطنت دست به سیندربیان و کم کم میز رفت هوا. البته به جز هلیا که با لبخند ملیح و چشم

 .شده بود و راشایی که وضعش جدا گفتنی نبود، با حرص پا شد و رفت طرف سرویس

مشغول چیدن میزها  زدیم که خدمهها تموم شد، داشتیم حرف میم گرفت و کیککم کم جمع دوباره آرو

واسه شام شدن و همون موقع راشا هم برگشت. ظاهرش آروم بود؛ ولی یه چیز رو مطمئن بودم؛ اون 

های براق یعنی دردسر واسه هلیا! ظاهرا خود هلیا هم فهمید که خیره به پوزخند موزی کنار لبش و چشم

  .هاش رفت تو هم؛ ولی راشا فقط لبخندی تحویلش داد و سرِ جاش نشستمراشا اخ

*** 

 :دانای کل

های پر از شیطنت واسه بازی با احساس هلیا و تالفی کارش؛ هلیا با یک تیر ذهن راشا پر بود از نقشه

بدی را  ی راشا را به بازی گرفته بود و هم احساسش را. بازیچندین نشان زده بود. هم غرایض مردانه

اد دشروع کرده بود؛ ولی راشا هم خوب راه تالفی سراغ داشت؛ باید به این عروسک خواستنی نشان می

تواند تمام چیزهایی را که خودش نابود ها نمیکه باید برای ترک کردنش بهایی بدهد و به همین آسانی

 !کرده بود بسازد، هرچند حرف دلش فرق داشت؛ ولی او قصد باخت نداشت

ن هلیا هم مشغول بود. مشغول تجزیه و تحلیل ذهن دیگری که حاال خیلی عوض شده بود؛ از زمان ذه

توانست راشا را درک کند. چهار سال از شناختش از راشا گذشته رفتنش پنج سال گذشته بود و دیگر نمی

هایش تنگیکرد کارش خیلی سخت شده. درست بعد از رفتنش از ایران دلبود و کم کم داشت اعتراف می

ی آن پسر شاد بوده؛ ولی دیگر دیر ی راشا شروع شده بود و فهمیده بود چقدر دلباختهبرای دیدن هرروزه

اش بگذرد و برگردد، پس سوخت و ساخت را ادامه داد توانست راحت از جایگاه و موفقیت آیندهبود، نمی

بش به یادآورد که هرگز نتوانسه این عشق را تا به امروز که دوباره با او مالقات کرد و با ضربان گرفتن قل
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های عسلی که هر چند کوتاه بود، دوباره باخته بود. به خاک بسپارد و با دیدن نگاه آشنای عشق در آن گوی

نگاه شیرینی که روزی پر از عشق و التماس برای نگه داشتنش بود و حاال پر از کینه و دلخوری و شاید 

شد عشق را دید. همین باعث شد قدم جلو هم البالی احساساتش می هم نفرت از رفتنش! ولی باز

 .بگذارد و با حفظ غرور طالب این مرد رویایی شود

ی شب داریوش و شادی بودند. داریوش با رعایت تمام اصول از شادی نظرش حاشیهتنها زوج آرام و بی

ی ها با هم آشنا شوند تا با اجازهانوادهرا پرسیده بود و خواستگاری کرده بود و قرار بود آخر همین هفته خ

 .آنها بیشتر با هم آشنا شوند

شارلوت هم در فکر بود. پرهام به زور او را برای رقـــص همراه خودش کرده و گفته بود که هرگز از او 

 انستتوهای آنیتا که او را مطمئن کرده بود، حاال با آرامش بیشتری میکشد و از طرفی هم حرفدست نمی

 .به قلبش میدان دهد و تنها مانع بر سر رضایت دادنش، احساسات پارمیدا بود

*** 

 :پارمیدا

ی راشا رو گرفت و از پیمان هم باالخره مهمونی با تمام خاطراتش تموم شد و البته هلیا از من شماره

فکر آدرسش رو؛ تنها سود مهمونی واسه من سرد شدن یهویی احساسم به پرهام بود، احساسی که 

 !کنهکردم عشقه و هیچ وقت ولم نمیمی

ساعت نه بود  .ی شب جشن تموم شده بود و ساعت شیش صبح بود که تازه رسیدم تو تختمساعت سه

ی موبایلم کردم و با دیدن اسم رهام یاد حس که با زنگ گوشیم بیدار شدم و یه چشمی نگاهی به صفحه

 :صدام رو صاف کردم و گوشی رو جواب دادم گنگ دیشبم افتادم و شدید سرم رو تکون دادم،

 بله؟ -

پارمیدا تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت با هم بریم سر صحنه، با این وضع خواب آلود برای هردومون  -

 .خطرناکه که تنها رانندگی بکنیم
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فتیم و گرها رو میبا باشه و خداحافظ کوتاهی تلفن رو قطع کردم. حق با اون بود؛ امروز آخرین صحنه

ید رسمحل لوکشین تو یکی از روستاهای سرسبز اطراف کرج بود و با این وضعِ من صددرصد جسدم می

 !سر صحنه

ی کشداری از جام پا شدم و رفتم دستشویی، سرم رو گرفتم زیر شیر آب یخ تا بلکه خوابم بپره با خمیازه

 .که نتیجه هم داد

خشکم زد؛ موهام هنوز با کلی تافت حالت شینیونش رو  اومدم بیرون و خواستم دست بکشم تو موهام که

داشت و فقط حسابی بهم ریخته بود. امکان نداشت بشه این طوری برم بیرون، پس کالفه نگاهی به 

 :ی رهام رو گرفتمساعت کردم و ناچار شماره

 پارمیدا نزدیکم. کاری داشتی؟ -

 .پادری و تو خودت بیا توذارم زیر نه، راستش آره. ببین من کلید خونه رو می -

 مگه خودت نیستی؟ -

رم و زود در موهام وضعش خیلی خرابه حتما باید برم حموم. واسه اینکه معطل نشی همین االن می -

 .میام

 .باشه -

ام رو پیچیدم دورم، آب موهام رو حوله. خیلی زود دوش گرفتم و با حس سبک شدن سرم لبخندی زدم

گیر شدم و جیغ انداختم و رفتم بیرون که یهو با دیدن رهام جلوی در غافلام گرفتم و یه طرف شونه

با تعجب سرتاپای من رو . کوتاهی زدم که باعث شد نگاهش رو از تابلوی روبروش بگیره و برگرده طرفم

من هم با هول خودم رو . هانگاه کرد و رنگ نگاهش عوض شد، یهو به من پشت کرد و رفت طرف مبل

از . هام سرخ شده بودنگاهم خورد به آینه، گونه. اتاقم، در رو بستم و تکیه دادم بهش پرت کردم تو

دونم چرا ی مذهبی نبودم و برعکس، دختر آزادی بودم؛ ولی حد و مرزهای خودم رو داشتم و نمیخانواده

خودم رو نشون  کرد عمدا گفتم بیاد تو خونه تااالن حتما فکر می .برای اولین بار این همه خجالت کشیدم
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ضع برای اینکه و! قدر برام مهمهدونستم چرا اینحتی نمی. اماز ناراحتی یه قطره اشک چکید رو گونه. بدم

ته ای سوخی قهوهبیشتر از این ضایع نشه، زود خودم رو جمع کردم و حاضر شدم، تند تند یه تیپ ساده

عینک آفتابیم رو زدم به . موم رنگ بگیرهام بعد از حزدم و آرایش خیلی مختصری کردم تا کمی چهره

قلبم از هیجان  .هام برداشتم و پرش کردم و با یه نفس عمیق در رو باز کردمموهام و کیفی رنگ لباس

ا صدای ب. هاش گرفته بودرو مبل نشسته بود و سرش رو تو دست! دونستم چی بگمزد و نمیتند تند می

هاش سرخ بود و من ربطش دادم به خستگی تا چشم .هم کرددر سرش رو بلند کرد و خیلی کوتاه نگا

 :ای گفتای؛ با صدای گرفتهفکرم نره جای دیگه

 ای؟آماده -

 .آره بریم: مثل خودش آروم جواب دادم

 .کلیدهات رو گذاشتم رو اپن: کالفه گفت

 :ودم گفتمرفتن با خبعد از کلی کلنجار . هردو رفتیم بیرون و جلوی آسانسور ایستادیم. زیرلب تشکر کردم

من یادم رفته بودم که گفتم بیای تو و وقتی بیرون اومدم و یه نفر رو درست جلوی در دیدم یه . ببخشید -

 .لحظه ترسیدم

 .مهم نیست، بریم: اول با تعجب نگاهم کرد؛ ولی بعد گفت

مونه ن همین طوری بخواست جو سنگین بینمودلم نمی. در آسانسور رو باز کرد و منتظر شد اول من برم تو

 :پس یهویی گفتم

 شه؟امروز دیگه فیلمبرداری تموم می -

اش هم تموم کشه تا کارهای دیگهفردا روز آخره؛ ولی کار ما امروز تمومه؛ حدودا یه ماهی طول می. آره -

 .ریمبشه و بعد جشن اکران داریم تو خونه باغ خود شمسایی که همه می

 شه نرفت؟می -

 چطور؟ -
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 :دجنسی واسه دیدن عکس العملش گفتمبا ب

 .خوام برگردم لندنخسته شدم، می -

 برای همیشه؟: خیلی زود ایستاد و برگشت طرفم

 .خب آره احتماال -

 .موفق باشی: دیگه رسیده بودیم جلوی ماشینش و انگار یکی دیگه شده باشه خونسرد گفت

 خواستم براشاصال من چرا می! راش مهم نبود؟یعنی اصال ب. کردمحاال من با تعجب نگاه می! و سوار شد

 .عصبی سرم رو تکون دادم و سوار شدم! مهم باشه؟

تو ماشین، من که نصف راه رو خوابیدم و نصفش رم من نشستم پشت فرمون و رهام خوابید و تقریبا 

 .حرفی بینمون رد و بدل نشد

ه اول ب. جون خودش رو به ما رسوندوقتی رسیدیم من محو طبیعت زیبا و بکر اطرافم بودم که شمسی 

ق چقدر احم. رهامی نگاه کرد که تازه پاشده و گیج خواب بود و بعد با نگاه مشکوکی به هردومون اومد جلو

ها با هم اومده بودیم؛ ولی دیگه واسه فکر کردن به این چیزها خیلی دیر بودیم که بدون توجه به شایعه

 !بود

 :بعد از سالم و احوال پرسی گفت

 .امروز نهار همه مهمون وحیدیم -

 به چه مناسبت؟: رهام 

 .به خاطر همون جریان نامزدیش. گفتی شیطوناون رو که باید تو اول به ما می -

ی من از این خبر متعجب شده؛ پس چرا ی متعجب رهام بهم ثابت کرد که اون هم درست اندازهقیافه

 کرد رهام باید بدونه؟شمسایی فکر می

 گفتم؟من باید می: رهام

 .آره خب، باالخره هر چی نباشه با تو فامیل شده ها: شمسایی
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 :رهام اخماش رفت تو هم؛ ولی فقط گفت

 .بریم ببینم -

 خواهرت رو شوهر دادی؟: سه تایی رفتیم طرف بقیه و من آروم گفتم

 .فامیل شدم در ضمن نفهمیدم منظورش چیه، بریم ببینم چطور من با اون روانی. نه: با حرص گفت

 !دونهوحید صداپرداز جوون و باحال گروه بود که البته رهام باهاش لج بود و چراش رو هم فقط خدا می

یه دختر که خیلی با وحید  .ی جمع که از بازوی وحید آویزون بودی غریبهتا رسیدیم زل زدم به تنها چهره

ا وقتی متوجه م. شو دماغ متناسب چهرههای زیتونی و لب فرق داشت؛ حجاب خیلی کاملی داشت با چشم

. هاش رفت تو همهاش مشت شد و اخمشد نگاهی به رهام کرد و اخم غلیظی کرد، متقابال رهام هم دست

 شون درشناسن؛ تو ذهنم داشتم تک تک احتماالت رو برای اخم االنها هم رو میدیگه مطمئن شدم این

 :؛ ولی با یه لبخند ظاهری جلو اومد و گفتپر از کینهگرفتم که دختر روبرومون با صدایی نظر می

 !دونستم تو هم هستیبه به پسرعمو، نمی -

 :و نگاه عمیقی به سرتا پای من کرد و گفت

 !و سالم به دوست دختر پسرعمو -

کردن و حتی وحید هم شوکه بود، شمسایی که وضع رو دید زود همه با تعجب داشتن به اون نگاه می

 :گفت

 .همکارمونه؛ خواهر راشا کاظمی. دختر رهام نیستی خانم، خانم کاظمی دوستلیل -

 دختر یا نامزدشنه که با رهام اومدید فکر کردم دوست. آهان ببخشید: هاش رفت تو هم و گفتلیلی اخم

 .باشید

 :به زور سعی کردم در مقابل لحن تلخش لبخند بزنم و گفتم

 .کردن من رو هم رسوندنآقا رهام دوست برادرم هستن و لطف  -

 .جالبه: لیلی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 187 

با تذکر شمسایی . های وحید هم تو هم بودی محسوسی به لیلی رفت، حتی اخمرهام اخم کرد و چشم غره

کم کم همه متفرق شدن و هر کسی رفت سر کار خودش و وحید هم رفت دنبال بوم صداش که رهام 

 دونه اینجایی؟عمو می: عصبی به لیلی گفت

 !دونهگم که بله میواسه راحتی خیالت هم می. ام دست اونه نه باباو وحید نامزدیم و اجازهمن : لیلی

من هم یه زمانی دوست داشتم بازیگر بشم؛ ولی . کنی هاخوب حال می: دوباره برگشت رو به من و گفت

 .اف بازیگر قشنگ خودت رو کردی تو کارخب نشد؛ اما تو داداش بازیگر، بی

ده بودم، چه اصراری داشت من رو ببنده به ریش رهام؟ خواستم چیزی بگم که رهام دیگه جوش آور

 :عصبانی تقریبا داد زد

 .ات رو نریختم رو آب گمشو برولیلی خفه شو؛ تا جلوی وحید پته -

ساحل رو که ! به پای من نپیچ .ای که میگی اگه بریزه رو آب مال تو هم باهاش میادپته: لیلی با نفرت گفت

 .بود کردی الاقل با زندگی من بازی نکننا

کردم که لیلی دوباره رفت طرف وحید و سعی ها داشتم به اون دوتا نگاه میطور گیج مثل اسکلمن همین

 :کرد تند تند یه چیزهایی رو بهش توضیح بده، رهام هم کالفه گفت

 .ی لوس و زبون نفهمهاون یه بچه. خواممعذرت می -

  چیزی بین شما بوده؟قبال: با دودلی گفتم

 چرا همچین فکری کردی؟. نه: اول با تعجب نگاهم کرد و بعد جدی گفت

هاتون حس کردم شاید قبال چیزی بینتون بوده یا مثال آخه اون جور که اون به من حمله کرد و خب حرف -

 ...ولش کردی

 .ی شخصیش از منههاش کینهدلیل حرف. نه بابا: رهام باالخره خندید و گفت

 شه بدونم چرا؟می -

 .خیال؛ بیا بریم همه منتظر ما دو نفرنبی -
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های فیلم هم گرفته شد و من مدام با حس کنجکاوی نسبت به اتفاقات بین این دخترعمو آخرین صحنه

کردم زیر نگاه جنگیدم و سعی میپسرعمو و حس بدی که از شنیدن اسم ساحل پیدا کرده بودم می

 .بکنمسنگین لیلی خوب بازی 

ضبط که تموم شد رهام آروم ازم خواست اگه اشکالی نداره نهار نمونیم و من هم قبول کردم، همین 

 !مونده بود بشینم شام نامزدی این عجوزه رو بخورم

هام ر. چون قرار شد نهار نمونیم، الکی گفتیم که یه کاری برای من پیش اومده که باید برگردم تهران

 از بقیه جدا شدم، هنوز. اکی بخره و سوییچ رو داد تا من برم تو ماشین بشینممون خوررفت برای تو راه

 :ی در نرسیده بود که صدای لیلی متوقفم کرددستم به دستگیره

 .خوام یه چیزی رو بدونیمی -

 چی رو؟: حوصله نفسی گرفتم و چرخیدم طرفشبی

 !به خاطر خودت. از رهام دور بمون. بهت نمیاد دختر بدی باشی -

 :به جاش عصبی گفتم! خوام بچسبم بهش، حرفیه؟ گیری کردمااصال از حرص تو هم که شده می

 یعنی چی؟ واسه چی باید دور بمونم؟ -

یه پسر مغرور و ازخودراضیه که از رو احساسات بقیه رد . دهرهام به احساسات هیچ کس اهمیت نمی -

 .شه و عین خیالش هم نیستمی

 :به جای این هم گفتم! یستخب غرورش که چیز بدی ن

 ... من احساسی به اون ندارم و -

دوست ندارم سرنوشت تو هم ! رهام باعث مرگ خواهرم شد، عزیزترین کسم. بذار حرفم تموم بشه -

 !مثل ساحل بشه، عاقل باش

گفت باعث شده نگفت ! یعنی چی؟ رهام یکی رو کشته؟ نه. من که رسما خشک شدم و لیلی هم رفت

 ای با رهام داشته؟شم، ساحل چه رابطهی خب چه فرقی داره؟ وای خدا دارم دیوونه میکشته؛ ول
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های لیلی رو قبول بکنه؛ ولی عقلم روز اول آشناییم با رهام رو خیلی راحت به یاد خواست حرفته دلم نمی

یشرت اصال چی شد که ما خودمونی شدیم؟ فقط چون براش ت! داشت؛ یه پسر مغرور و خودخواه و سرد

های لیلی رو باور کنم؟ جواب خواد حرفخریدم؟ چرا هنوز با همه سرد و خشکه جز من؟ چرا من دلم نمی

 .ذارممن نمی! واضح بود؛ ولی امکان نداره

اصال  شه؟اصال مگه یه قلب چندبار عاشق می. کنمحماقتی که چندسال پیش کردم رو دوباره تکرار نمی

 !خدایا من عاشق بودم؟ االن هستم؟ وای

 :بدون فکر بیشتر یه پیام به وکیلم فرستادم که همون موقع رهام اومد

 اِ چرا سوار نشدی؟ -

 ها؟ -

 پارمیدا خوبی؟ -

 .آره -

های کوتاه و تو راه اولش سعی داشت سر حرف رو باز کنه؛ ولی با جواب. بدون حرف نشستم تو ماشین

 .یم و بعد بدون حرف من رو رسوند و رفتبقیه راه رو فقط خوراکی خورد. خیال شدگیج من بی

ش خواست خانوادهدلش نمی. تا رسیدم خونه سوییچ خودم رو برداشتم و روندم هتلی که هلیا رفته بود

خواست که بتونه آزادانه راشا رو ببینه و واسه همین بفهمن قراره یه ترم مرخصی بگیره و بمونه ایران، می

 .تو هتل اتاق گرفته بود

 :م رفتم باال و در اتاق هلیا رو زدم که کمی بعد صداش اومدتا رسید

 کیه؟ -

 .منم -

ای تنش بود، هیچ آرایشی نداشت و در رو باز کرد و من حسابی تعجب کردم؛ لباس خواب سیاه و ساده

هولش دادم و رفتم تو و در . هاش حسابی سرخ بودن و موهاش پراکنده و افشون دور صورتش بودچشم
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 :رسیدمهمون حال پ

 دونی ساعت چنده؟ تو خواب بودی؟می -

 :داد انداخت و گفتکالفه و خسته نگاهی به ساعت روی دیوار که سه و نیم رو نشون می

 خوری؟چی می. مهم نیست -

 .بیا بشین، اومدم حرف بزنیم. هیچی -

 .بگو -

 .برو اول یکم به خودت برس بعد؛ برو ببینم -

های سوئیت و کمی بعد که اومد بیرون یه حرف رفت تو یکی از اتاقیاش رو مالید و بهای خستهچشم

ا ها باعث شد بشلوار گرمکن سیاه با تاپ سیاه باالی ناف تنش بود، پوست سفیدش تو اون لباس

موهاش رو شونه کشیده بود و صاف . کرددیدش عمرا ولش میشیطنت فکر کنم، اگه راشا این طوری می

 :با لبخند گفتم. ود و آرایش مالیمی داشتهاش انداخته برو شونه

 .حاال شد؛ اول تو همه چیز رو تعریف کن -

کالفه خودش رو پرت کرد رو مبل کنارم و شروع کرد به تعریف کردن از روز اول آشناییش با راشا تا رسید 

فته که ه و گبه دیشب و اینکه صبح به راشا پیام داده؛ ولی راشا با یه جواب خیلی تند ازش استقبال کرد

 !تونه دوباره جایی تو دلش باز کنههیچ وقت نمی

. دیدم چطور شکستم و نابود شدمشه وقتی دیشب نگاه پر نفرتش رو باورت نمی. پارمیدا من عاشقشم -

ه داد کگفتم حتما هنوز هم تو فکرمه و خبر مجرد بودنش بهم امید ادامه میها به خودم میتمام این سال

هام پیگیرش هم شدم؛ ولی آدرس و حتی یه مدت از طریق دوست. کنمگردم و پیداش مییه روز برمی

ش عوض شده بود و گمش کردم تا اینکه خدا خواست تو تولد تو ببینمش و بفهمم که از دست شماره

 .دادمش

 .های هلیای مغرور بغلش کردمبلند زد زیر گریه و من متعجب از اشک
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های هلیا رو سر ماجراهای راشا دیدیم و این عمق عشقش رو نشون اشک بعد از چهارده سالگی ما فقط

 :داد که حتی دیگه غرورش هم براش مهم نیست؛ کالفه گفتممی

 پس چرا ولش کردی و رفتی؟ -

کردم حتما بهش وابسته شدم و نباید سر یه عشق دونستم چقدر دوستش دارم، فکر میمن نمی -

از طرفی هم بابا شرط گذاشته بود که اگه . ام پشت پا بزنمخت و آیندهافته به ببچگونه که از سرم می

کنه؛ ولی راشا با اینکه راشا بپذیره به خاطر من از کارش بگذره و باهام بیاد با ازدواج ما موافقت می

 تونه بیاد؛ من همهام گفت نمیهرکاری کرد تا من بمونم و حتی برام حلقه خرید در برابر تمام التماس

گن؛ من نابود شدم، با دوری از های عاشقانه چی میرمانفتم؛ ولی تازه اون موقع بود که فهمیدم تو این ر

کردم و هاش رو دانلود میتونستم برگردم؛ ولی تمام فیلمراشا، ذره ذره بدون نفسم سوختم و ساختم، نمی

 .ها، کارم کنترل کردن پیج اینستای اون بوددرسهر شب بعد از 

ها هم همچین شرط رمانست؟ حتی به قول خودت تو دونی شرطی که گذاشتید خیلی مسخرههلیا می- 

 .ذارنمزخرفی نمی

 :جونی زد و گفتلبخند بی

ون به ا. تونم راشا رو داشته باشم؛ ولی با این شرط من همیشه میمن عاشقشم، شاید تو و اون نفهمید -

م کنمونه و حتی اگه ببازم باز پیششم و اون رو عاشق خودم میخاطر غرورش تا تهش پای شرطش می

 !شهواگه ببرم هم مال من می

 !ایدیوونه: های گرد شده گفتمبا چشم

 :لبخندی زد دوباره و گفت

 کنی با پرهام؟می کارهاتو چی. ولش کن -

رم لندن تا تو تنهایی فکر کنم و هم درسم رو فعال اول باید تکلیفم رو با خودم روشن کنم؛ یه مدت می -

 .یه سر هم باید برم سر خاک مامانی چند وقت پیش خوابش رو دیدم. ردیف بکنم و بیام تهران
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 خوای فکر کنی؟به چی می. خوای خلوت بکنیپس می -

 .دونم جاش االن کجای زندگیمهحتی یه حس گنگ که نمی...امپره...خودم -

 ری؟کی می -

ی رم وسایل ضروریم رو جمع کنم و برم خونه و به بهانهوکیلم برام بلیط ترکیه جور کرده؛ االن می -

 .رم لندنهام بابا و مامانم رو راضی کنم و برم ترکیه، سه روز بعدش هم از اونجا میدرس

 .گ بزنرسیدی بهم زن -

 .حتما گلم -

 .همدیگه رو بغل کردیم و خداحافظی کردیم و من با یه ذهن مشغول روندم خونه

*** 

 دو ماه بعد

کم درست شد و یه رفت؛ ولی کمم سر میاالن دوماهه لندنم، اوایل خیلی دلتنگ بودم و تنهایی حوصله

 .عدش برای همیشه برگردمی جدید تو زندگیم باز کردم تا کمی دل و مغزم آروم بشه و بصفحه

شد و فقط به هیربد گفت که برگشته و االن هم درگیر نرم کردن هلیا هر روز خدا سر راه راشا سبز می

 .خوردگشت کال از لیست بورسیه خط میراشا بود و از طرفی اگه تا سه هفته دیگه بر نمی

ی آشنایی هستن، هنوز همه چیز ها هم تو مرحلهراستی گفتم که داریوشم رفت خواستگاری شادی؟ اون

گفت پرهام هم برای خواستگاری از شارلوت رن بیرون؛ شادی میهاست و با هم میفقط بین خانواده

 .ش بیاد لندنقراره با خانواده

دیگه االن زیاد برام مهم نبود؛ چون بعد از دو هفته فکر کردن راحت به این نتیجه رسیدم که احساسم به 

ی دخترها اینجا پیش یه روانشناس هم رفتم و اون گفت تو اون سن همه. عشق نبودهپرهام هیچ وقت 

 هاشونکنن و خیلیشون هستن و اون رو برای خودشون بزرگ میکنن عاشق یکی از نزدیکانفکر می

ها هم مثل منِ احمق با بزرگ کردن این موضوع برای فهمن اصال احساسی ندارن و بعضیخیلی زود می
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 .کننمشکل درست میخودشون 

راستی فیلمم پخش شد و همه فهمیدن من بازیگر شدم و این خبرها همزمان با فامیل دروغینم تو فیلم 

راشا و  .مثل بمب صدا کرد که البته شمسایی فهمید ولی قبول کرد من با اون فامیلی به همه معرفی بشم

 !وضیح بدنی فامیل تپیمان هم مجبور شدن یه بار تو تولد الدن به همه

ته یه الب. شهاجازه بازیگر شدنم باهام سرسنگینه؛ ولی اون هم درست میالبته بابا هنوز هم به خاطر بی

هایی بهش پیدا کردم و چیز دیگه هم فهمیدم، تو این چند ماهی که ایران بودم و همبازی رهام، یه حس

کر کردم و به این نتیجه رسیدم که های دختر عموش فاین بار با عقلم، در مورد اخالق، وضعش و حرف

باید جلوی احساسم رو بگیرم؛ چون قصد داشتم بازیگری رو ادامه بدم و ممکن بود یه روزی دوباره 

 .ببینمش

ها کمک کنم، کوروش هم با نظرم خوام بیمارستان هم برم و فقط تو جراحیالبته در کنار بازیگری می

 .لندن درس خوندم و حیفه که ازش استفاده نکنم موافقه؛ چون باالخره من با علم جدید تو

کنه تا تو دانشگاه شهید بهشتی خودمون ادامه بدم و کارهای ادامه تحصیلم رو هم پیمان داره درست می

 .خواستم درخواست بدم کارم راحت بودبا توجه با مدرک و تحصیالتم و دانشگاهی که ازش می

کشیدم و واسه خودم زیر لب آهنگ انی لم داده بودم و نقاشی میی ماممثل تمام این دوماه تو حیاط خونه

نوشتم و واسه یه مدت کوتاهم کالس طراحی ثبت نام کردم و یه این چند وقت خاطراتم رو می. خوندممی

 .های سابقم رفتم بیرونچندبار هم با دوست

های مامانی که از زمان ام حسابی سررفته بود، تو یه لحظه تصمیم گرفتم برم سر خرت و پرتحوصله

 .های قدیمی رو نگاه کنممرگش دست نخورده بود و آلبوم

 .ها چسبیده بود به مامانی عکسوای خدا بچگی بابا چه باحال بود، از همون بچگی تو همه

 هایدوقلو"کرد ها یه پاکت افتاد بیرون که دست خط مامانی روش جلب توجه میاز وسط یکی از آلبوم

 "عزیزم
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های توش های فامیل رفتن و اومدن تا اینکه در پاکت رو برعکس کردم و عکسذهنم تک تک دوقلو تو

 .ریخت بیرون

اولین عکسی که گرفتم دستم و نگاه کردم یه عکس سونوگرافی بود و برای دکتری مثل من سخت نبود 

یمان تو فامیل پریا و پتنها دختر و پسر دوقلو ! عزیزم. ها یکیشون دختر بود و یکیش پسرکه بگم بچه

 .بودن پس حتما سونوی اوناست

های دوتا نوزاد به سفیدی برف با چشم. تا رفتم عکس بعدی تمام معادالتم بهم خورد و حتی گیج شدم

یده ها رو دها پیمان و پریا نبودن؛ چون عکس نوزادی اونمطمئنم این. بسته و کپی هم تو دستگاه بودن

ها بود که حدودا دو یا سه ساله بودن، رو عکس بعدی باز هم از دوقلو !نبودنقدر هم سفید بودم و این

  !درخشیدای عسلیشون میهای گربهخندیدن و چشمتخت دونفره خوابیده بودن و داشتن می

 !ی اول برگشتنم به ایران و خرید رفتنم با راشاعکس از دستم افتاد و ذهنم سفر کرد به هفته

هم کلکل کردیم که کی پول مانتوی من رو حساب بکنه و آخر هم راشا با اخم کارتش  تو مغازه اول کلی با

این رو نگه دار و کم حرف بزن، وقتی یه مرد همراهته : رو برداشت و کیف پولش رو داد دست من و غرید

 .نباید دست تو جیبت بکنی

گفت اون راشا می. عکس بچگیشای باال انداختم و به کیف نگاه کردم که چشمم خورد به با سرتقی شونه

ترین عکسیه که از خودش داره و حدودا سه سالش بود تو عکس، یه پسر سفید مثل برف و تپل با قدیمی

 !ایهای براق گربهموهای پریشون و چشم

حتی  !کنم، عکس بچگی راشا کنار بچگی من روی تخت بودمن مطمئن بودم اشتباه نمی! حاال این عکس؟

ذهنم معنی این عکس رو درک بکنم و چند لحظه فقط هنگ داشتم به عکس روبروم نگاه  تونستم تونمی

 "!داداش دوقلوم! داداشم "کردم که یهو انگار مغزم از شوک در اومد و یه جمله تو ذهنم زنگ زدمی

 !راشا داداش واقعی منه؟: ناخودآگاه زبون باز کردم و اول آروم؛ ولی بعد با داد گفتم

ها عکس انداختم و تو اینستام یه گروه باز کردم و شادی و بایلم رو درآوردم و از رو عکسخیلی زود مو
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های ها رو فرستادم تو گروه و زیاد طول نکشید که گوشی داشت از پیامهلیا و کاوه رو اد کردم و عکس

م یه چیز همه چیز رو براشون نوشتم که هر کدو. ترکیدپرسیدن میها میهرسه شون که در مورد عکس

 :گفتن

 .قدر شبیه همید شمااز اول هم من متعجب بودم که چرا این: شادی

 .دار شدی هاکار سرنوشت رو نگاه کن تو رو خدا، شوخی شوخی جدی شد و داداش: هلیا

 !تصادف رو نگاه تو رو خدا: کاوه

 اگه راسته چرا تا حاال هیچ کس به من نگفته داداش داشتم؟. خودم هم هنوز هنگم -

 دونم وهلل، حتما یه چیزی هست وگرنه چرا باید راشا دور از شما بزرگ بشه؟نمی: شادی

جان خیلی هی. دموای خدا، من رو مجبور کنید جلوی زبونم رو بگیرم، وگرنه همه چیز رو به راشا لو می: هلیا

 .زده شدم

 !نگی ها بهش: کاوه و شادی و من همزمان نوشتیم

 :فرستاد و نوشت هلیا چندتایی ایموجی خنده

ی وا. نترس بابا، مگه به رازداری من شک دارید؟ ولی خدایی خیلی سخته همچین چیزی رو بهش نگم -

 !تو شدی خواهرشوهرمن... پارمیدا فکر کن

 :دونستم از دست این دختر بخندم یا حرص بخورمنمی

 .خب حاال تو هم -

 هردار شدی؟هلیا االن جدی جدی تو ذوق کردی که یهو خواهرشو: کاوه

 .خواد خواهر شوهر نداشته باشن این ذوق مرگ شدواقعا ها، مردم دلشون می: شادی

 :ها، ایموجی عصبانی فرستادم و نوشتمنگاه تو رو خدا چطور از بحث اصلی دراومدن این

 کار کنم؟حاال باید چی -

 :تمون بود نوشترینهرسه ساکت بودن که کاوه که همیشه بین من و هلیا منطقی
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ات تحقیق کن جور کن و کمی هم از خانواده DNA اگه تونستی اول یه تست. باید با مدرک بری جلو -

بعد که کامل مدرک داشتی و خودت هم مطمئن . جوری که شک نکنن، خواستی هم فقط به خواهرت بگو

 .شدی با راشا حرف بزن

 .گی، مرسی داداشراست می -

شروع کرد به مسخره بازی و کلکل با کاوه، نتم رو خاموش کردم و کاوه ایموجی خجالتی گذاشت و هلیا 

ش شبیه منه و هم قلبا کسی که هم قیافه. ها، حاال من یه داداش داشتمدوباره زل زدم به عکس

به  .ها دقیقا خصوصیات راشا بودخدای بزرگ این. کسی که همیشه درکم کرده بود! ترین کس منهنزدیک

 کردیگرفتی و کمی راشا رو آرایش میمون رو نادیده میی چهرهدخترونه پسرونه جز موهامون، اگه حالت

 .از طرفی هم من از همون دیدار اول حسش کرده بود! هیچ فرقی با من نداشت

فهمید و تو شرایط سخت اون همیشه احساسم رو می. کردیمهم من و هم اون این پیوند رو احساس می

سی ک! ای بود امکان نداشتترینام شد که اگه کس دیگهاه طوری از نزدیککنارم بود، تو همین مدت کوت

ها تنها دوست من تو شکم مادرم بود، اون تو تمام اولین ی به وجود اومدنم همراهم بود و ماهکه از لحظه

 !کردمهای عمرم باهام بود، معلومه که بایدم باهاش حس آشنایی میلحظات و سال

ی تنم، قل من، راشا همیشه حتی با دوریش شد، پارهعجیبم مشخص می االن دلیل تمام احساس

 چرا زودتر نفهمیدم؟. ترینم بودنزدیک

ای برگردم ایران؛ چون به همه گفته بودم که تا عروسی پیمان قرار کردم به چه بهانهداشتم فکر می

 .بیارمگشتم تا سر از همه چیز درنیست برگردم و کار دارم؛ ولی االن باید برمی

های پشت سرهمی بود که تو ایران ام خرید لباس برای عروسیترین دغدغهکلی کار داشتم و کوچیک

 !منتظرم بود

ام جا پیدا بکنه، بدبخت انگار بیکاره، کارش اول یه زنگ به وکیلم زدم تا تو اولین پرواز به ایران واسه

  .وگیره خشده خرید بلیط واسه من؛ ولی به درک، پولش رو می
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فقط  .یه شلوارک گشاد صورتی و یه تاپ تنگ سفید تنم بود. بعد هم پا شدم برم بیرون واسه خرید لباس

 .شلوارم رو با یه شلوار لی عوض کردم و کیفم رو با یه کت برداشتم و رفتم بیرون

، محوصله و با یه فکر مشغول، دو دست پیراهن مجلسی و بلند و یه پیراهن کوتاه و خوشگل خریدبی

رفتم بیرون که چشمم خیره موند رو یکی از مغازه، یه پیراهن پرنسسی مثل ستاره داشتم از پاساژ می

 .ی زرشکی بود که ساده ولی شیک و اصیل بوددرخشید؛ لباس مورد نظر یه دکلتهدرست وسط ویترین می

 وت کشید، چههام سرفتم تو مغازه و پروش کردم و موقع حساب کردن لباس با شنیدن قیمتش گوش

های قشنگم اون رو هم خریدم و با دست پر خبره؟ با غرغر و حتی کمی هم از درون بغض واسه پول

برگشتم خونهو بعد هم نشستم و مشغول فکرکردن شدم که چه غلطی بکنم و یه زنگ مجدد هم به وکیل 

 .ی بعد دوشنبه جور کردهزدم که گفت بلیط رو واسه هفته

*** 

 دوشنبه شب

ریا پ. دونه چه حالی بودم تا اینکه باالخره روز موعود رسید و پروازم نشست تو زمین ایراندا میفقط خ

. بهم زنگ زده بود و خبر داد که حدود دو ماه دیگه عروسی خودش و کوروش و همزمان پیمان و رویاست

 .دستم حت شده ازبه خاطر استرسم خیلی نتونستم در مقابل ابراز هیجانش همراهیش کنم و فکر کنم نارا

 ها چهارساله بودن و اگهخواستم در مورد راشا از پریا و پیمان بپرسم؛ چون وقتی ما به دنیا اومدیم اونمی

ها هم هفت ساله بودن و احتماال یه چیزهایی یادشون مونده؛ راشا وقتی سه ساله بوده گم شده باشه اون

سیشون فکر خوبی باشه، در واقع درست نبود اون ولی مطمئن نبودم که بازجوییشون اون هم نزدیک عرو

 .زمان بهشون استرس بدم، پس مجبور بودم جلوی خودم رو بگیرم

ی هول هولی ماشینم رو برداشتم و رفتم خونه. ی خودم و وسایلم رو گذاشتم اونجاتا رسیدم رفتم خونه

سه سالگیم داشتم؛ چون اکثرا  های قبل ازفهمیدم چرا من تنها یکی دوتا عکس سالحاال می. مامانینا

تا رسیدم خونه ماشین رو دادم پارکینگ و در حالی که اطمینان داشتم از سر و صداها ! دونفره بودن
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ی ماست و همه دور هم دارن با شوخی و خنده فیلم نگاه فهمیدن اومدم، رفتم تو که دیدم راشا هم خونه

 :لین نفر پریا واکنش نشون داد و جیغ زدکنن که البته با باز شدن در همه برگشتن و اومی

 تو کی اومدی؟! پارمیدا -

ه گیج سعی کردم حواسم رو بدم ب. نگاه با محبتم خیره به راشا بود که باعث شد از طرز نگاهم تعجب کنه

 :پریا و گفتم

 .یکی دوساعته رسیدم -

عد جلو و اول بابا و مامان و ب با دیدن نگاه مشکوک پیمان دیگه سعی کردم کال به راشا نگاه نکنم، رفتم

دونست که دلم فقط خدا می. پیمان و پریا رو بغل کردم و سرسری فقط سری واسه راشا تکون دادم

کسی که دیر اومده بود؛ ولی به طرز عجیبی احساسی . کشید برای دوباره بغل کردن برادرمداشت پر می

م که خیلی شنیده بود. شاید چون اون قل من بود! دتر از احساسم به پیمان بوکه بهش پیدا کرد بودم قوی

ان، حتی خیلی شده بود که دیده بودم صمیمیت و فهمن و بهم وابستهها از لحاظ احساسی هم رو میقل

 .کردمش میوابستگی که بین پیمان و پریا هست چقدر قویه و حاال داشتم تجربه

 هات تموم شدن؟مدرک و درسخوای بیای؟ مگه کارهای دخترم چرا نگفتی می: بابا

ها همیشه بهم اعتماد داشتن و گذاشتن که برای نگاه مشکوک و سرزنشگر بابا باعث خجالتم شد، اون

از هم ناچار ب. زدم تو این اعتمادخودم تصمیم بگیرم و من با کارهای عجیب این چند وقت، داشتم گند می

 :دروغ گفتم

  .ت انتقالم رو هم از همونجا فرستادم واسه دانشگاه تهرانآره بابا، همه چیز حله دیگه، درخواس -

 .البته این یکی راست بود

جامونده بود، لباسم رو عوض کردم و رفتم پایین خیلی زود رفتم تو اتاقم و از بین چندتا لباسی که این

 :پیش بقیه

 کنید حاال؟چی نگاه می -
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 !کمدیه و خیلی باحاله.فیلم جدید راشا جانه:مامان

 .بینیمی سینما؛ ولی با پارتی بازی آقا راشا ما داریم میفیلم هنوز نرفته رو پرده: ریاپ

 .وا چطور؟ فیلم خودم رو به من ندادن قبل از پخشش -

من . هشکارگردانش از دوستانمه، تازه خود فیلم هم از فردا تو سینماها پخش می: راشا لبخندی زد و گفت

 .فقط یه روز زودتر گیرش آوردم

نم، کردم به راشا نگاه نکمثل اسپند رو آتیش بودم و سعی می. آهان آرومی گفتم و سرم رو انداختم پایین

 .تونستم احساسات االنم رو درک یا توصیفش بکنمواقعا اصال نمی

پیام و  یتا گوشیم تو جیبم لرزید بیرون آوردمش تا خاموشش کنم؛ ولی چشمم خورد به اسم فرستنده

 .کرد؛ ولی گوشی تو دستش بود؛ پیامش رو باز کردمداشت با اخم به تلویزیون نگاه می نگاهش کردم،

گفت جا اتفاقی افتاده که زود برگشتی؟ نکنه باز در مورد پرهامه؟ رهام میچت شده پارمیدا؟ خوبی؟ اون -

خود من هم های حتی وقتی بهت زنگ زده تا در مورد جشن اکرانتون بگه هم جواب نداده بودی، به زنگ

 !دادی؟بود جواب نمی که یه هفته

ها از حرف زدن باهاش فراری شده بودم تا مبادا چیزی لو بدم و از وقتی فهمیده بودم داداشمه مثل بچه

 :ظاهرا حواسش بوده؛ ناخودآگاه لبخندی اومد رو لبم که با لحن مشکوک مامان پر کشید

 .خونی؟ بگو ما هم بخندیمپارمیدا جوک می -

 :به زور سعی کردم عادی باشم. کردنمه داشتن به من نگاه میه

 .تون رو نگاه کنیدوا مامان خوبه گریه کنم؟ شادی پیام داده طبق معمول، شما فیلم -

 :اش فرستادمخیال من شدن، واسهتا همه بی

رو هم  هامدلیل جواب ندادن. اومدنم یهویی شد و واسه همین به کسی نگفتم. خوبم بابا چیزیم نیست -

 .گمبعدا می

 .خیلی زود خوند و اخم کرد
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 مشکلی که نیست؟ -

 :با زحمت خوشحالیم از نگرانیش رو پنهان کردم و نوشتم

 !قراریم از خوشحالیهبی. نه بابا -

وقتی خوند سرش رو بلند کرد، با تعجب و ابروهای باال رفته نگاهم کرد که من هم با شیطنت چشمکی 

شتم با نگاه عجیب پریا مواجه شدم، هول کرده پا شدم و با شب بخیری رو به جمع بهش زدم که تا برگ

 .ام و رفتم تو اتاقمگفتم خسته

دونم چه مرگم شده بود؛ ولی انگار مثل نمی. های رشا با خوشی خندیدمی پیامتو اتاق با خوندن دوباره

بودم و عزیز همه و هیچ چیزی کم نداشتم  دار شده بودم، منی که ته تغاری خونهها تازه خانوادهایعقده

 .ها بودتر از اونهای راشا برام شیرینحاال محبت

 !دادمرو می DNA باید ترتیب یه آزمایش

فردا جمعه بود و قرار بود کل روز رو . اون شب زود خوابیدم و فردا صبحش تا بیدار شدم رفتم بیمارستان

تو  ای رفتمکردم، تا رسیدم بدون هیچ اجازهو همین امروز تموم میام بگذرونم، پس باید کارها ربا خانواده

 :اتاق کوروش که دیدم آنیتا هم اونجاست و با دیدن من هردو لبخندی زدن و پاشدن

 .سالم: آنیتا

 .خوب در رفتی ها. سالم بر خواهر زن عزیز ما: کوروش

 سالم، خوبید؟ چه خبرها؟ خیره؟ -

 .نم بازیگرخبرها که دست توئه خا: کوروش

 .اومده بودم از کوروش یه چیزی بپرسم: آنیتا

یتا آن. امیر از آنیتا خوشش اومده و تا ما از هم جدا شدیم رفته خواستگاریش: کوروش با نیش باز گفت

 .اومده در مورد اون بپرسه

ن مدت و ای از دستش نده، خیلی پسر خوبیه. وای آنیتا امیر ماهه: هام رو کوبیدم بهم و گفتمبا ذوق دست
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 .هم مثل برادر تو بیمارستان هوام رو داشته و برام عزیزه، تازه یه خواهر شوهر گل هم گیرت میفته

 .امشب قراره جواب بدم: آنیتا لبخند شیرینی زد و گفت

 خب؟ -

 .قراره یه مدت نامزد بشیم تا بیشتر با هم آشنا بشیم. جوابم مثبته: با خجالت گفت

 آنیتا یه چیز بگم ناراحت نشی؟: آخر دل رو زدم به دریا و گفتم کمی مردد نگاهش کردم و

 .بگو: آنیتا

گم ها، اگه هنوز دلت با پرهامه بهش بگو؛ حقشه خب راستش چون امیر هم برام مثل یه برادر عزیزه می -

 .که بدونه

 :ش گرفته شد ولی بازم لبخند زدآنیتا قیافه

من هم شب خواستگاری  .مه چیز رو بهش گفته؛ ولی بازم اومدقبل از اینکه بیاد خواستگاریم کوروش ه -

من دیگه با پرهام کاری ندارم و امیر گفت قراره کمکم بکنه تا فراموشش بکنم و . باهاش صحبت کردم

عشق خودش رو تو دلم بذاره؛ من هم بهش ایمان دارم، به نظر اون قدر خوب میاد که بتونه من رو عاشق 

 .کنه

 !پس مبارکه: از ته دل گفتم

 :کمی بعد آنیتا رفت و من هم به کوروش گفتم

 امیر از کجا آنیتا رو دیده؟ -

های فامیلی و جشن نامزدی ما هم بود و چند تو اکثر جشن! یادت نیست امیر بهترین دوست منه؟! وا -

ف اش تعریباری هم که آنیتا اومده بیمارستان واسه حرف زدن دیده بودش و من خنگم هر بار از آنیتا بر

تا بهش گفتم ما طالق گرفتیم و از پرهام هم جدا . کردم و حواسم نبوده که آقا داره از آنیتا خوشش میادمی

 .ی آنیتا رو بهش دادمقدر بهم گیر داد تا شمارهها اونشده مثل احمق

 !عجب -
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 ها رو بیخی، کاری داشتی تو؟حاال اون. آره -

 :میکی محکم کوبیدم تو پیشونیم و گفت

 .خواستمیه چیزی ازت می. وای خوب شد یادم انداختی -

 چی؟ -

بازی همین خوام امروز بدم آزمایشگاه برای تست دی ان ای، هماهنگ بکن با پارتیی مو مییه نمونه -

 .امروز جوابش رو تحویلم بدن

 خوای؟حاال واسه چی می. سخته -

 شه هماهنگ کنی؟می. فهمیبعدا می. مهمه -

 بری؟کی می. لهآره ح -

 .دونم، احتماال دوسه ساعت دیگهنمی -

 .سپارم بهشونباشه تو برو من می -

 .من برم دیگه، بای. مرسی واقعا -

 .خداحافظ وروجک -

ی موی راشا رو گیر بیارم نشستم تو ماشین و با انرژی و البته فکر عمیق که از کدوم قبرستونی نمونه

 .اش رو گرفتمشماره

 بله؟ -

 .م راشاسال -

 چه خبر؟. سالم پارمیدا -

 راشا؟...چیزه...هیچی -

 بله؟ -

 االن کجایی؟ -
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 .خونه -

بدون فکر تند تند برای اینکه ! اش تنها جایی بود که جز سرش میشد موهاش رو پیدا کردخونه! خودشه

 :نتونه مخالفت بکنه گفتم

 .رست بیام، فعالات رو بفوای من هم کارت دارم و اتفاقا بیرونم، آدرس خونه -

حدودا پنج دقیقه بعد پیام حاوی آدرس . تلفن رو قطع کردم و منتظر شدم تا از شوک پررویی من دربیاد

م و ای نداشتم که چی بهش بگش فاصله داشتم و هیچ ایدهبرام اومد و بدبختانه من فقط ده دقیقه با خونه

 !چطور یه تار از موی اون رو پیدا کنم

اش جور کنم روندم طرف آدرس ی خوب برای رفتنم به خونهذهنم درگیر بود تا یه بهانهدر حالی که تمام 

 !ای نداشتمو وقتی رسیدم هنوز هم بهونه

 ....ی چهار رو زدم کهم بگیره رفتم تو آسانسور و طبقهدر حالی که کم مونده بود گریه

 !ایول فهمیدم

 :ی گیجش روبرو شدم گفتمد و با قیافهبا ذوق پیاده شدم و درش رو زدم، تا در رو باز کر

 ذاری بیام تو؟نمی -

 .خوش اومدی. چرا چرا بیا -

 :ی حدودا نود متریش کردم و با نیش باز گفتمکنار کشید و من هم پرو پرو رفتم تو و نگاهی به کل خونه

 !مهم المصب گربیرون ه. زحمت؛ بدجور تشنمهکنم برو برام آب بیار بیات فوضولی میتا من تو خونه -

 !دونم؟البته تو ماه آبان گرما کجا بود نمی

 :تا رفت تو آشپز خونه بلند گفتم

 .راشا اتاقت کجاست؟ اشکال نداره برم؟ باید موهام رو درست کنم، کِشِ سرم باز شده -

 :کرد گفتدر حالی که هنوزم داشت با تعجب نگاهم می

 .راحت باش. در سیاهه -
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تو در سیاهه و بدون توجه به چیدمان خاکستری اتاق چشمم به یه سیستم صوتی زود خودم رو انداختم 

ی روی میزش رو برداشتم و با دقت ش و شونهقوی کنار دیوار هم خورد، خودم رو رسوندم به آینه

زد که موی راشاست بررسیش کردم و تنها تار مویی که روی شونه مونده بود و از بلوندیش داد می

 :شتم الی یه دستمال تو جیبم و دستی به شالم کشیدم که همون موقع راشا اومد توبرداشتم و گذا

 کار داشتی؟خب حاال چی -

 :آب رو ازش گرفتم و گفتم

 !اومده بودم درمورد رهام ازت یه چیزی بپرسم -

 :با گیجی و تعجب گفت

 رهام؟ -

 :پرسیدم کمی من و من کردم و در آخر تصمیم گرفتم موضوع رو بزرگ جلوه بدم و

 رهام کسی رو کشته؟ -

چند بار دهنش رو باز کرد چیزی . زدهای گرد شده زل زد به من و اصال حرفی نمیراشا همین طور با چشم

 :بگه؛ ولی باز پشیمون شد و بست که گفتم

 شناسیش؟اصال تو از کی باهاشی؟ چقدر می -

شناسم، درسته تازه با هم ه ساله میها رو بهت گفته؟ رهام رو من نکی این چرت و پرت: مصمم گفت

 اصال برای تو چرا مهم شده؟ !کسی رو هم نکشته. هامهصمیمی شدیم ولی خیلی وقته از دوست

اون بهم گفت به خاطر  .کردیم دختر عموش رو دیدمروزی که آخرین پالن رو ضبط می: مثال دودل گفتم

خب من هم خیلی ترسیدم و یه مدتم ! و کشتهخودم هم که شده از رهام دور بمونم؛ چون اون خواهرش ر

امروز یهویی یادم افتاد و . هم واسه فرار از مهمونی اکران و ندیدن رهام و هم کارهای درسم رفتم لندن

خوام بازیگری رو ادامه بدم و ممکنه باز تصمیم گرفتم ازت بپرسم؛ چون من یه درخواست کاری دارم و می

 .بدونم چطور رفتار کنمخواستم هم رهام رو ببینم؛ می
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 !اوف دهنم کف کرد

 :با تعجب گفت

 تو از کجا لیلی رو دیدی؟ -

 :با بهت گفتم

 شناسیش؟تو می -

 .اول جواب سئوالم رو بده. آره -

 .جا دیدمش؛ حاال تو بگو جریان چیهاون. با وحید صدابردارمون نامزد کرده -

من . ش یه سوء تفاهمهگی از رهام داره که همهی بزردختر بدی نیست؛ ولی کینه. لیلی دروغ گفته -

تونم با اطمینان بهت بگم که اون قاتل نیست و بهتره ازش تونم سرّ رهام رو بهت بگم؛ ولی مینمی

 .نترسی

ای نبود شرمنده اومدم مزاحم تو هم شدم؛ ولی مسئله. رموای خدا خیالم راحت شد، پس من دیگه می -

 .که بشه تلفنی بگم

 نداره حاال پیشنهاد جدیدت چی هست؟ اشکال -

 .دونم از پس موضوع طنز برمیام یا نه؛ ولی از موضوعش خوشم اومدهنمی. یه سریال عاشقانه کمدیه -

 .ای هستیفرستم نظرت رو بگو، به هرحال تو حرفهاش رو برات میفیلمنامه

شی، کنی وگرنه زود کنار گذاشته میها هرکاری رو قبول بنباید همین اول کارت مثل ندیده. حتما بفرست -

 !های خاص و قوی بشناسنتبذار مردم با فیلم

 .باز هم مرسی، خداحافظ. حتما -

 .به سالمت -

و ساعت شده بود دو که من نمونه ر. اش بیرون رفتم و زودی نشستم تو ماشین و روندم بیمارستاناز خونه

ن هم رفتم یه سر به ریحان بزنم؛ تنها و تو بخش تحویل آزمایشگاه دادم و از خودم هم خون گرفتن، م
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 .اطفال پیداش کردم و رفتم پیشش

 .سالم جیگر -

خیلی نامردی به خدا، رکسانا که برگشت سر خونه زندگیش پاریس و تو هم که رفتی  .وای سالم پارمیدا -

 .و دیگه نیومدی

 .دم کمی بیشتر به بیمارستان سر بزنمشرمنده عزیزم، قول می -

 .گفت از کوروش شنیده که برگشتی لندنامیر می -

خوام درسم رو ادامه بدم و گفته بودن اگه از می. آره رفته بودم کارهای انتقالم به تهران رو جور کنم -

 .شهطریق خود دانشگاهم انتقالی بخوام کارها زودتر درست می

 حاال درست شد؟ موندگار شدی یا هنوز هم یه پات اون طرفه؟ -

ا سر جروز فوت مامان بزرگم برم اونالبته قصد دارم سالی یه بار سال. دیگه خدا بخواد موندگار شدم نه -

 .قبرش

 .اونجاست؟ خدابیامرزتش .الهی -

آره اون از وقتی من بچه بودم لندن بود، چراش رو هیچ وقت . مرسی گلم خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه -

تا وقتی که مرد و من هم ترجیح دادم برم خوابگاه تا تنها نباشم و  موندمنفهمیدم، من هم پیش اون می

 .جا با شارلوت و شادی هم اتاقی شدیماون

 خوای تخصص بخونی؟پس االن می -

 .شههام شروع میاحتماال از ماه بعد درس. آره -

 .موفق باشی -

 !ی من؟راستی شنیدم رفتید خواستگاری دختر عمه. مرسی -

 .حسابی دل داداش خر من رو برده. اتدر خوشگل و خانومه دخترعمهوای آره، چق -

 :دوباره جیغ زد
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 .من و تو فامیل شدیم! وای پارمیدا فکرش رو بکن -

م کم ک! دونم دیگه چطور به این قضیه نگاه کنمنمی! هام باهام فامیل شدنی دوستوهلل چی بگم؟ همه -

 .شهداره عادی می

 وا چطور؟ -

پرهام و شادی با پسرعموم، همین داداش کوروش نامزد کردن و هلیا یه دوست صمیمی شارلوت با  -

 .شنشناسی با برادرم دارن نامزد میم که تو نمیدیگه

 مگه داداش تو خودش نامزد نداشت؟ -

 .تازه اون هم نامزد نداشت دوست دخترش بود؛ ولی االن نامزد شدن. گمپیمان رو که نمی -

 اداش داری گرفتی ما رو؟تو که فقط یه د -

 .نه جون تو، یه برادر دوقلو هم دارم، اسمش راشائه -

کنی؟ پس چرا تا حاال ازش حرفی نزده بودی؟ تو گفته بودی فقط یه خواهر و برادر پارمیدا شوخی می -

 .داری

 .گمجریانش مفصله، بذار خودم مطمئن بشم بعدا همه چیز رو بهت می -

 .رم از فوضولی، بگو دیگهمیوای من که االن می -

 .باید صبر کنی -

با تعجب از سرعت . باالخره بعد از دو ساعت کوروش زنگ زد که برم و جواب آزمایش رو تحویل بگیرم

بازی، خودم رو رسوندم بخش و جواب رو تحویل گرفتم، پاکت رو با عجله باز کردم و جواب واضح پارتی

 :بود، ناخوداگاه بلند گفتم

 .عا داداشمهراشا واق -

حاال . ی خودم شدمچپ پرستار اون بخش لبخند بزرگی تحویلش دادم و راهی خونهبا دیدن نگاه چپ

 هیجان زده بودم و تا. مونده بودم که باید چطور بگم و در آخر تصمیم گرفتم که اول با خودش حرف بزنم
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ا برم کنم، تصمیم گرفتم فرد تونستم عکس العمل راشا رو پیش بینیترسیدم و اصال نمیحدودی هم می

مشغول درست کردن قیمه . خودم هم رفتم آشپزخونه تا از گشنگی نمردم یه چیزی بخورم .سراغش

 :در رو باز کردم و بغلش کردم. بودم که در رو زدن؛ با تعجب از چشمی نگاه کردم که دیدم هلیائه

 چرا سرزده اومدی؟. سالم آجی -

 رفتی آزمایش؟ -

 :اینکه جواب چیه و سالم ندادنش باعث شد لبخند بزنم و گفتم لحن نگرانش از

 .خواستم غذام که اماده شد به تو و کاوه هم پیام بدمآره، اتفاقا االن می -

 غذات چه ربطی داره با آزمایش؟ -

 .تونم توضیح بدمتر میگشنمه خو، غذا که آماده بشه و بخورمش راحت -

 !شیکمو -

 تو چی؟ نهار خوردی؟ -

 .شهمگه االن وقت نهاره دختر؟ ساعت داره پنج می. آره -

 .مدل مامانی درست کردم! ست هاقیمه -

 .وای جدی؟ من هم خیلی گشنمه -

 حاال کی شیکموئه؟ -

 !تو -

 .پررو -

 .همینه که هست، برو غذا رو آماده کن -

. برامون قیمه درست کردیه بار که هلیا و کاوه اومده بودن لندن، آخرین سالی که مامانی زنده بود 

هاش یه چیز دیگه بود و به من هم یاد داده بود؛ خدابیامرز غذاهاش عالی بود، مخصوصا بین اونا قیمه

 .شدتونستم مثل اون عالی درست کنم؛ ولی باز هم خیلی خوشمزه میدرسته نمی
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 :راه افتادم طرف آشپزخونه و بلند گفتم

و برو اسکایپو روشن کن؛ یه پیام هم بده به کاوه آن بشه حرف  تاپ تو اتاقم رو میزه، برش دارلپ -

 .بزنیم

 .ی داداشم رو ندیدماتفاقا خیلی وقته چهره. باشه -

دونستیم با هیربد و پیمان راحت قدر که ما کاوه رو داداش خودمون میناخودآگاه لبخندی اومد رو لبم، اون

مون ما سه تا جدا نشدنی بودیم و بعد از ه چهارده سالگیالبته طبیعی هم بود؛ چون رسما تا سیزد. نبودیم

 .مون هیچ وقت کم نشداون هم صمیمیت

 :ها رو ریختم و در قابلمه رو بستم که با صدای کاوه از پشتم لبخند اومد رو لبملیمو

 دست به قیمه شدن آبجی پارمیدامون رو مدیون چی هستیم؟ -

 :گذاشته بود رو اپن و گفتمتاپی که هلیا با شیطنت چرخیدم طرف لپ

 .س قیمه کرده بودم*مردم و هــ ـوداشتم از گشنگی می. کم مزه بریز -

 !س کرده بوده*کاوه این مشکوک نیست؟ هــ ـو: هلیا

 :کاوه بلند خندید و گفت

 .تونم کمی به راه راست بفرستمتکنم و نمینمیری هلیا، من از دست تو دق می -

 :تحویل داد و گفت هلیا ایش بلند و کشداری

 .گیریتری که تو هوا منظور من رو میتو منحرف. بیخی داداش -

 ها، شما دو تا شرم و حیا ندارید؟خجالت هم خوب چیزیه! اه جفتتون ببندید بینم -

همیشه تو کار خدا مونده بودم، این دوتا . ام گرفتهردو با شیطنت ابرویی باال انداختن که من هم خنده

 .ها و تخس و لجباز با دوست و آشناکپی هم بودن، شیطون و مغرور البته با غریبه بشر واقعا

 پارمیدا آزمایش چی شد؟: کاوه

 .خوبه حاال یادت افتاد -
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 بگو تموم کن، زیرلفظی بدیم؟: هلیا 

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !مثبته -

 .شموای دارم خاله می: هلیا جیغ زد

 :ردیم که گفتممن و کاوه با بهت نگاهش ک

 شی؟چی می -

 :هلیا گلوش رو صاف کرد و با دهن کجی گفت

 !گه مثبتهده با ناز به ما میها که طرف به عشقش خبر بابا شدن میی سه نقطه مثل تو فیلمدختره! مثبته -

 .مثبت رو با لحن من و صدای نازک شده گفت که ما پوکیدیم از خنده

 .شعوربی -

 .مون بهم خورد و داداشمه دیگهآدم بگو خونوهلل؛ خو مثل : هلیا

 .کاوه مگه من چی گفتم؟ خو گفتم جواب آزمایش مثبت بوده -

 کار کنی؟خوای چیاالن می. خیال بشید حاالبی: کاوه با خنده گفت

 .خوام باهاش حرف بزنماحتماال فردا اگه به خودم جرئت بدم، می: دودل گفتم

 هات چی شد؟یا هم بگو باهات بیاد، راستی کارها و درسخواستی به هل. موفق باشی: کاوه

رم و های مهم نیرو الزمه میخوام ادامه بدم، بیمارستان هم هروقت واسه عملبازیگری رو که می -

هام هم پیمان دنبالشه؛ هشتاد درصد حل شده تا از ماه بعد شروع کنم؛ شاید هم یه آزمونی چیزی درس

 .ازم بگیرن

 کاوه مزاحم. ستوای بوی قیمه بلند شد، آماده: رو باز کرد حرف بزنه هلیا تند تند گفتتا کاوه دهنش 

 !نشو، بهت افتخار دادم، ازت خسته شدم، بـ ـوسـ بـ ـوسـ، بای

 .دادی خندون کاوه رو دیدم که با تاسف سرش رو تکون میی آخر چهرهتاپ رو بست و فقط لحظهلپ
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 .ه پس گردنی به هلیا رفتم غذا رو بکشمخودم هم لبخندی زدم و بعد از ی

هربازی جا رفتیم شاز همون. روزمون به خوبی و خوشی سپری شد و با هلیا رفتیم بیرون تا هلیا مانتو بخره

ناختن شکه انتظارش رو نداشتم چند نفری من رو میو بعد رفتیم شام بیرون که در کمال تعجب و در حال

 !زم درمورد اینکه باز هم قرار هست بازی بکنم یا نه پرسیدنو اومدن باهام عکس انداختن و ا

های روی میز افتاد یادم اومد که باید برم فردا صبح با خستگی بلند شدم و تا چشمم به جواب آزمایش

با هیجان پا شدم رفتم دست و صورتم رو شستم و رفتم حموم . پیش راشا و دوباره ضربان قلبم رفت باال

خواستم بگم رو پیش خودم کردم حرفایی که میداشتم جلوی آینه موهام رو خشک میو بعد درحالی که 

ها قشنگ و مفصل؛ ای کردم، نشستم پای آینه و بعد از مدتموهام رو با کش بستم و گوجه .مرور کردم

 هام الک سیاه زدم، شلوار و تونیکای که به چشم نزنه آرایش خوشگلی کردم و به ناخنولی مات و حرفه

جذب سیاهم رو پوشیدم و روی اون مانتوی جلوباز صورتیم رو تنم کردم که قسمت پایین مانتو و پایین 

هاش خالی بود و فقط شکل ضربدر نوارهای رنگ مانتو کارشده بود، یه شال صورتی هم سرم کردم آستین

 .و کیف و کفش سیاه برداشتم ورفتم بیرون

ی نون تست و خامه شکالتی گرفتم و بعد یه برای خودم لقمهاول رفتم آشپزخونه و تا ساعت نه قشنگ 

 .هام از خونه زدم بیرونای و کفشپرتقال خوردم و با برداشتن سوییچ و پوشیدن جوراب شیشهلیوان آب

 .ی راشا رو گرفتمها دور زدم و بعد شمارههدف تو خیابوناول کمی بی

 .سالم پارمیداجان -

 رها برادر؟ کجایی؟سالم بر آقا راشا، چه خب -

 خوام برم بیرون چطور؟ام؛ ولی میخونه: با مکث گفت

 .ش، ههخوام تلپ شم خونهبچه فکر کرده باز می! الهی

 خواستم فیلمنامه رو نشونت بدم تا نظرت رو بگی؛ کجا هم رو ببینیم؟می -

 جا، چطوره؟نخوایم بریم نمایشگاه ماشین، تو هم بیا همووهلل یه ساعت دیگه با رهام می -
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 :با تعجب گفتم

 من بیام نمایشگاه ماشین؟ -

 دوست نداری؟ -

 .بینیمجا هم رو میچرا چرا، پس آدرس و ساعت دقیق رو بفرست، همون -

کردم آدرس رو اشتباه نرم بعد از قطع کردن با فکری که به سرم زد روندم شرکت بابا و فقط دعا دعا می

 !ماشین، من سالم و سالمت جلوی شرکت بودمو با لطف خدا و البته جی پی اس 

پیاده شدم و نگاهی به سردر شرکت کردم و با لبخند مغروری رفتم تو و مستقیم رفتم طرف میز منشی و با 

 :لبخند گفتم

 ببخشید اتاق رئیس شرکت کجاست؟. سالم -

 :تمحبت گفمنشی برعکس منشی بیمارستان لبخند مهربونی زد و نگاه سرسری به ظاهرم کرد و با 

 عزیزم وقت قبلی داری؟ -

من هم لبخند . دختر ریزه میزه، بانمک و بدون آرایش و با حجابی بود که فکر کنم با من همسن بود

 :مهربونی زدم و سعی کردم بدون هیچ غروری بگم

 !بابامه -

 :هاش گرد شد و با عجله از جاش پریددختره چشم

بینم، شون رو دیده بودم؛ ولی اولین باره که شما رو میختر بزرگقبال د. دونستمای وای ببخشید من نمی -

 .بفرمایید خودم راهنماییتون کنم

 .رمتو آدرس بده خودم می. الزم نیست گلم -

 :سرخ شد و با خجالت گفت

 .ی باال سالن سمت راست، اتاق آخر در سفید داره، اون اتاق رئیسهطبقه -

 .دوباره لبخندی بهش زدم و رفتم طرف آسانسور ! شن ها؟یدا میوا این چرا سرخ شد؟ چه دخترهایی پ
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 .اش رو زدم و منتظر شدمدکمه

 !کمی بعد آسانسورم رسید و من باالخره رسیدم اتاق ددی

تنها بود و سرش تو کاغذهاش، با . ی داخل شدن داد در رو باز کردم و رفتم تودر زدم و وقتی بابا اجازه

 :صدای بلند و شادی گفتم

 .سالم بر بهترین بابای دنیا -

 :لبش به خنده باز شد و از پای میز بلند شد و اومد بغلم کرد

 خوبی گلم؟ اینجا رو چطور پیدا کردی؟! چه عجب تو یادت افتاد بابا داری؟ .سالم دختر نازم -

ل ز قبا. مرسی من خوبم، سئوال بعدی چی بود؟ آهان. وا من که همیشه به یادتونم، فقط سرم شلوغه -

 .یادم بود زیاد هم تغییر نکرده این اطراف

 !چه باهوش -

 .دیگه دیگه -

الزم بود که بگم تنها اسم خیابون یادم بوده و به لطف جی پی اس و گوگل مپ گوشی خودم رو 

 !رسوندم؟

 خواستی که تا اینجا اومدی؟حاال چی می -

 خوام؟قدر تابلو یه چیز میاوا این -

 :کردم که بلند خندید و گفت مظلوم به بابا نگاه

 .خوایشناسم وروجک حاال بگو چی میرفتارهات رو می -

 .خواستم ماشین بخرمبابا راستش می -

 :بابا کمی جدی شد و گفت

 برای چی؟ -

مون خرید ها رو واسهش و روزی هم که این ماشینکرد؛ ولی به اندازههمیشه همه چیز برامون فراهم می
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 .ه الزم نباشه خبری از ماشین تازه نیست، پس مراقبشون باشیمگفت که تا وقتی ک

ر رم سخب راستش این ماشین برای یه دختر خیلی تو چشمه و من نه تو بیمارستان و نه وقتی می -

 .دائم هم باید حواسم بهش باشه تا خطی چیزی روش نیفته. تونم راحت باشمصحنه با این نمی

 کنی اون موقع؟میکار ماشین خودت رو چی. درست -

خوام یه چیز ساده بخرم شاید مثال یه دارم خب، االن فقط میهای خاص نگه میاون رو برای وقت -

 !مگانی چیزی

 خوای؟سپارم یکی خوبش رو برات بیاره، چه رنگی میباشه به دوستم می -

 شه پولش رو بدید به خودم؟می. خوام خودم بخرمبابا راستش می -

 :اهم کرد و آخر گفتکمی مشکوک نگ

 .خوای رو قیمت کن بعد یه زنگ بزن پولش رو بریزم به حسابتبرو ماشینی که می -

 :با ذوق پریدم و از گردن بابا آویزون شدم و محکم بوسش کردم

 .مرسی بابا -

 :با خنده من رو دور کرد و گفت

 .یار و باقالی بار کنمونه اون وقت خر بجای رژت می. برو بچه، من رو با مامانت درننداز -

 .بلند خندیدم و بعد از خداحافظی از اتاق بابا رفتم بیرون

 !این هم حل شد

 .به محض بیرون رفتن نگاهی به گوشیم کردم که راشا آدرس و ساعت قرارشون رو برام فرستاده بود

وجه به اینکه این افتادم با تشدم و اگه همین االن راه میی دیگه باید اونجا حاضر میحدود چهل دقیقه

 !رسوندممسیر رو بلد نبودم و ترافیک سنگین حاکم بر تهران تا اون موقع خودم رو می

چهل و پنج دقیقه دور خودم چرخیدم و آدرس پرسیدم تا باالخره رسیدم جلوی نمایشگاه بزرگ و لوکسی 

خندی زدم نیش. شددا میهای اعیان توش پیکه همه جور ماشینی از ماشین مدل پایین بگیر تا شاسی بلند
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و با اعتماد به نفس پیاده شدم و رفتم طرف نمایشگاه که جلوی در ورودی چشمم به رهام و راشا خورد که 

 .رسیدزدن و رهام کالفه به نظر میباهم حرف می

 .سالم -

 :رویی گفتهردو برگشتن طرفم و راشا با خوش

 چرا دیر کردی پس؟. سالم -

 .سالم: رهام

از سالمش اخمی هم بهم کرد و سرش رو کرد تو گوشیش، من هم پکر از رفتار اون به راشا رهام بعد 

 :گفتم

 .شرمنده هم ترافیک بود و هم هنوز این اطراف رو یاد نگرفتم -

 .بریم تو. فدای سرت: راشا

 خوایید بخرید؟چی می -

 :کنه دوباره خودش گفترهام طبق معمول ساکت موند و راشا هم که دید آقا قصد نداره زبون باز ب

 .خواد یه چیز بهتر بخرهرهام ماشین خودش رو فروخته و یه پولی هم گذاشته روش و می -

 حاال که تا اینجا اومدم من هم. خواستماتفاقا من هم خیلی وقت بود ماشین می: با لبخند مظلومی گفتم

 .خرمیکی می

گم یه چیزی بین تعجب، با این مغز معیوبم می رهام باالخره سرش رو بلند کرد و یه طور عجیبی که من

 :حسادت و عصبانیت بود نگاهم کرد و راشا گفت

 مگه ماشین خودت چشه بچه پولدار؟ -

این ماشین خوبه؛ ولی برای یه دختر تنها زیاد مناسب نیست، مخصوصا که : ی آرومی کردم و گفتمخنده

 .باید با این سر صحنه و بیمارستان هم برم

 فروشیش؟یم: راشا
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 .تر بخرمقراره فقط یه چیز ساده. نه دلم نمیاد -

های عریضی اومدن پیشمون و دیگه همون موقع با جلوتر رفتنمون صاحب نمایشگاه و شاگردش با لبخند

من که چشمم موند روی یه بنز اس پونصد بادمجونی؛ ولی . ها چرخیدها حول و حوش ماشینی حرفهمه

 اومد که ما به پولشبا همچین پولی الکی الکی بهم بده؛ چون همیشه بدش میدونستم که محاله بامی

ونه خودم هم که بعد از خرید خ. غم با اسراف زندگی بکنیمهای بیتکیه کنیم و بخوایم مثل بچه باالشهری

در حد  های گرونی که هربار خریده بودم االنهای اونجا و لباسو خرید مداوم بلیط به لندن و ایران و خرج

د کردم که رهام سرام نمونده بود چه برسه به بنز، پس فقط با حسرت نگاهش مییه پراید هم پول واسه

 :گفت

 .مثل اینکه انتخابت رو کردی -

 :ای گفتمبدون توجه به لحنش لب برچیدم و با لحن بچگونه

 !رسهپولم نمی -

 :دونم چرا با خشم غریدمرهام با تعجب نگاهم کرد که نمی

من رو پای . دارهاشم و االن هم فقط باهاتون اومدم که پز بدم؟ نه جونمچیه؟ فکر کردی از اون مایه -

 !رسهکنم و پول خودم به این ماشین نمیهای بابام زندگی میخودمم و بدون پول

 !دی؟خری پولش رو خودت میوجدانم بهم دهن کجی کرد که االن مثال ماشینی که می

 :تعجبش رو بپوشونه و صلح طلبانه گفتی مسعی کرد چهره

انشاهلل خودت یه روز با پول  .من که چیزی نگفتم؛ اتفاقا خیلی هم خوبه که به پول بابات وابسته نیستی -

 .خری، هر چند فکر کنم ماشین خودت رو بفروشی بتونی بخریشخودت یکی مثل این رو می

خواد ی کنکورم و اصال دلم نمیینمه و البته جایزهمن ماشینم رو خیلی دوس دارم، اولین ماش. ولش کن -

 !بفروشمش به این بادمجون گرون

 خری؟حاال چی می: به لحن پر حرص من خندید و گفت
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 :ی سالن اشاره کردم و گفتممیل با انگشتم به کیا اپتیمای سیاه رنگ گوشهبی

 .ست گرونهخوام بندازم دم داون هم قشنگه؛ ولی باز هم برای ماشینی که می -

 خوای؟حدودای دویست میلیونه، مگه تو چند می -

 .بیشتر از صد حیفه بدم برای یه ماشین دم دستی. خوام خبیه چیز خوش دست واسه سر کارم می -

 :یکم نگاه کرد و گفت

 اون چطوره؟ -

احب ص هام برق زد و رفتم طرفش کهکرد نگاه کردم، چشمبه هیوندای شاسی بلند سفیدی که اشاره می

 :نمایشگاه هم تا توجه من رو دید گفت

 .خورهخیلی ماشین خوبیه، هم ارزون و هم باکالسه و رانندگی باهاش به درد خانما هم می -

 امکاناتش چیه؟: رهام با دقت گفت

 :صاحب نمایشگاه هم انگار که از رو کاغذ حفظ کرده شروع کرد به گفتن

 ...این مدل هیوندا آی بیسته -

دادن به ورورهاش رو به خودم ندادم و یه دور دور ماشین چرخیدم و قشنگ براندازش  زحمت گوش

 :انگار که یه جور مینی شاسی بلند بود، من که خیلی خوشم اومده بود، رهام اومد پیشم و گفت. کردم

 ماشین خوبیه، نظرت چیه؟ -

 خری؟خودت چی می -

 !هنوز موندم -

 داری؟برنمی ی همین روچرا خودت هم رنگ تیره -

 .موتورش هم قویه. اتفاقا تو فکرش بودم، به نظر ماشین خوش دستی میاد -

ین ی ماشدن و برای ما دخترها قیافهآوردم، فکر کنم فقط پسرها به این چیزا اهمیت میمن که سر در نمی

 :حوصله گفتمکافی بود، پس بی
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 حاال چند هست؟ -

 .سود کمی کشید صد و پنج میلیون؛ چون طرف آشناش روش -

 .خواماشکال نداره ارزش داره من که می -

 پس حرف بزنم با طرف برای خرید؟ -

 .پولش هم آماده است. خوامشآره می -

 .اوکی -

رهام رفت طرف اون اون آقا و من حواسم جمع راشا شد که بیرون نمایشگاه داشت با موبایلش حرف 

 !بندم با هلیا بودخندید، شرط میا میکرد یزد و هر چند وقت یه بار یا اخم میمی

 :ی بابا رو گرفتمشماره

 جانم دخترم؟ -

قیمتش صدو و پنجه، شما اگه لطف کنی و هشتاد بریزی به حسابم . بابا من از یه هیوندا خوشم اومد -

 .دماش رو هم بعدا خودم بهتون میبقیه. شمممنون می

 .حرفش رو هم نزن دیگه -

 .هشه کاِ بابا نمی -

گم یه چیز دیگه بره برداره و شه، پریا هم قراره ماشینش رو عوض کنه به پیمان هم میشه خوبم میمی -

 .شیداین طوری دیگه برابر می

 وا بابا یعنی چی آخه؟ -

 .ذارم جوجوهام فرق نمیمن بین بچه -

 .گه هم بخرهپیمان ماشینش زیادی گرونه، من قبول ندارم که آقا یکی دی. گم کهاونو نمی -

 خبر و دور افتاده از خانواده، پیمان واسه اینکه برای کارهای عروسیش یه پول قلمبهخانم از همه جا بی -

تو جیبش باشه تا بتونه هر چی رویا گفت بخره المبورگینیش رو فروخت و یه لکسوز ارزون خرید، من هم 
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های عروسیش رو از فروش بگن خرجمون زشته خوام بهش پول بدم تا عوضش کنه، جلوی فامیلمی

 .ماشینش داده

 .های خونه و زندگی و کارش هم که با شماستی خرجخب در عوض همه -

 .قطع کن پولت رو بریزم. با من بحث نکن، خودم حواسم به همه چیز هست. فرق داره دختر؛ اون پسره -

 .مرسی -

 .خواهش گلم، خداحافظ -

 .بای -

اومد و از یا خار شده بودن و رفته بودن تو چشم من، اصال از رویا خوشم نمیدونم چرا پیمان و رونمی

کنه و ام رو خرج میهای خانوادهکردم داره پولاومد و حس میرسید بدم میقدر بهش میاینکه پیمان اون

ادم راه افتسرم رو تکون دادم تا این افکار مسموم از ذهنم بره، . های بابا زن پیمان شدهفقط به خاطر پول

 .زدنطرف راشا و رهام که با اون آقا حرف می

 .اشپارمیدا بیا خودت صحبت کن درمورد بقیه: راشا

سعی کردم جدی باشم و تا حد زیادی هم رفتارهای رهام رو تقلید کردم، وسط حرفم اس ام اس بانک 

ماشین رو و رهام دقیقا  مون خورد، من همونباالخره سند ماشین به نام. اومد که بابا پول رو ریخته

 !سیاهش رو خرید

 .مبارکه: رهام 

 .همچنین -

خب خریدتون هم که کردید، حاال بیاید بریم، این نزدیکی یه کبابی عالی هست، نظرتون چیه : راشا

 تون من رو مهمون کنید؟شیرینی ماشین

 .قبوله: هر سه خندیدیم و من و رهام همزمان گفتیم

 .دممن می: رهام 
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 .این دفعه با مننه،  -

 .خواد دعوا کنید، این بار رو رهام بدهحاال نمی: راشا

االن . یه سئوال: ی راشا ساکت شدم و لبخند زدمخواستم چیزی بگم که با موافقت رهام و چشم غره

 بریم؟ها رو چطور میماشین

مون یکیش االن هرکدوم. من و راشا هردو با آژانس اومده بودیم تا با ماشین جدید من بریم بیرون: رهام

 .رو میاریم

 .حله پس -

خالصه با کلی مسخره بازی از طرف راشا، خودش سوار ماشین من شد و رهام هم سوار ماشین خودش و 

 .با راهنمایی راشا رفتیم که بریم اون کبابی معروف

ب حرف زدم؟ یعنی باید جلوی این قلب یخِ عجیب غریحاال من چطور باید با راشا خصوصی حرف می

 زدم؟می

گوشیم  .این لقب رو هلیا به رهام داده بود و کلی سرش خندیده بودیم. از لقبی که گفتم لبخند محوی زدم

 .ی کاوه رو گرفتمرو برداشتم و از الینم شماره

 :شدم جواب داددرست وقتی که داشتم از برداشتنش ناامید می

 .دمسالم پارمیدا شرمنده دیر جواب دادم، تو کالس بو -

 .کاوه یه سئوالی داشتم. سالم -

کشید تا صدامون به هم برسه و کالفه بودم و متاسفانه خیلی زودتر از انتظارم راشا نگه کمی طول می

 .داشت و مجبوری من هم پشتش پارک کردم

 .بپرس پارمیداجان -

 .یه لحظه -

 :ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم و در همون حال گفتم
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 بود امروز بهش بگم؟یادته قرار  -

 .آره -

ها که منتظر پایان تماسم بودن جلوی راشا و رهام دور میز نشستم و در مقابل نگاه کنجکاو هردوی اون

 :معذب گفتم

 کار کنم؟قلب یخ هم هست حاال چی -

 بهش اعتماد داری؟ -

 .بگی نگی: دودل نگاهم رو چرخوندم رو صورت زیبای رهام و گفتم

 راشا چی؟ داره؟ -

 .آره خیلی -

 .شاید وجود یه دوست کنارش براش خوب باشه. پس اگه راحتی پیش همون بگو -

 .زنیمباشه پس بعدا حرف می -

 .ام رو پیدا کردمی گمشدهراستی تا یادم نرفته بگم، فکر کنم من هم آخرش نیمه -

 :کردم و با هیجان گفتمکردن رو فراموش یهو کال مکان و زمان و موقعیت اون دو تا که من رو نگاه می

 کیه؟ -

 .هاموناستادیار جدید یکی از درس -

 .وای کاوه ازش عکس بگیر -

راشا از جاش پا شد که باعث شد تازه حواسم جمع بشه و نگاه کنجکاو و سئوالی و همچنان مغرور و کمی 

 :عصبی رهام رو ببینم و این بار به حرف کاوه توجه نکردم و زود گفتم

 .گی من باید برمشب وقت همیشگی میوای چیزه،  -

 .باشه آبجی؛ بای -

 .بای -
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سرت شلوغ بود راشا برای تو هم مثل خودمون کوبیده سفارش داد، دوست نداری برم : رهام سرد گفت

 .بگم عوض کنه

 .نه نه خوبه، مرسی -

ه راشا تا اینکشد کردم، نگاه سنگین کامال احساس میی کیفم بازی میهردو ساکت شدیم و من با دسته

 :اومد و مشکوک گفت

 شناسیم ما این آقا کاوه رو؟کی بود پارمیدا؟ می -

 .باریدخیال بکنه؛ ولی فوضولی و شکاکی ازش میسعی کرد لحنش رو شیطون و بی

 :مونده بودم چطور توضیح بدم که تو یه تصمیم آنی به خاطر حضور رهام گفتم

 .یه دوست قدیمی -

های باال داده و مشکوک نگاهم کردن و ها هم اول کمی با ابرویگه حرفی نزدم که اونلبخند ملیحی زدم و د

ید ی جدخیال شدن و بحث حول و حوش فیلم و سینما گشت و رسید به من و من هم فیلمنامهآخرش بی

 .ها رو تحویل بگیرمرو دادم دستشون و در حینی که اون دوتا افتاده بودن روی فیلمنامه، رفتم سفارش

ر کال دکو.جا بودنفضای رستوران خیلی مدرن و زیبا بود و به جز ما فقط یه خانواده و یه گروه دختر اون

ها پایه دراز و خودشون مدل صندلی. ی شیک و مدرن جالب داشتآبی و سیاه بود و ده تا میز چهارنفره

  .گرد بود

نگاهم کرد و رفت سر کارش سینی شون که خیلی کوتاه حواسم رو دادم به جلوم، از مسئول متشخص

 .حاوی غذامون رو گرفتم، هرچند کمی سنگین بود؛ ولی برداشتم و برگشتم سر میز

تا نشستم مشغول خوردن شدیم و وسط غذا خوردن راشا و رهام هم نظرشون رو در مورد فیلمنامه 

تونه ریال بودنش هم میتونه بترکونه، سگفتن، هردو معتقد بودن که موضوعی قوی داره، جدیده و میمی

باعث معروفیت بیشترم بشه و در آخر قرار شد من این فیلم رو بپذیرم، هر چند نقش اصلی نبودم؛ ولی از 

 !رن تو دل بینندههایی بودم که از اول تا آخر هستن و گاهی خیلی خوب میهمون
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 :با تموم شدم نهار قبل از اینکه پاشن دودل گفتم

 .ستم بهت بگمخواراشا یه چیزی می -

 .بگو: راشا

 .هامون بین خودمون بمونه فعاللطفا حرف: نگاهی به رهام کردم و قبل از پشیمون شدنم گفتم

 :ای گفت که خیالم رو راحت کرد و باالخره زبون باز کردمرهام اخم کرد ولی جدی باشه

جا تو وسایل ندن اونخواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم، چند وقت پیش که رفتم لمی -

 !کرد من وقتی به دنیا اومدم یه قل هم داشتمبزرگم یه سری مدارک پیدا کردم که ثابت میمامان

 :کردن و با مکثم راشا گفتهر دو با کنجکاوی و دقت من رو نگاه می

 خب؟ -

که  ای داشتیم و مشخص بودهای دونفرهقل من پسر بود و ما تا حدودا سه سالگی با هم عکس -

های دو م رو قبال یه جا دیده بودم و با دیدن عکسعکس قل. دوقلوهای ناهمسان ولی شبیه همیم

دونستم که چطور این موضوع رو مطرح کنم و از طرفی مون شناختمش؛ ولی چون شک داشتم و نمینفره

 ایران و ترتیب پس برگشتم! کار کنمم در این مورد بهم نگفته بودن موندم که چیهم تا حاال خانواده

 کار کنم؟حاال به نظرتون چی. جواب آزمایش مثبت بود و االن دستمه! آزمایش دی ان ای رو دادم

 :کردن و رهام گفتهر دو با تعجب فقط نگاه می

 گفتی همون داداشته؟ای که میکاوه -

 دونمنمی. نهجای حساسش هم همی! دونه من خواهرشمنه اون بحثش جداست، داداش واقعیم اصال نمی -

 !اگه بهش بگم چطور عکس العمل نشون بده

 پس چطور آزمایش دی ان ای گرفتی ازش؟: راشا

 کار کنم؟اون هم خودش جریان داره حاال اون رو ولش؛ به نظرتون چی -

 باالخره قبل از! ت حرف بزن و ببین جریان چیه، شاید خودشون برادرت رو نخواستناول با خانواده: راشا
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 !یه دوقلو داشتنتو هم 

ها امکان نداره؛ چون معلوم بوده براشون خیلی عزیز بودیم، مادربزرگم با اسم دوقلوهای عزیزم عکس -

مون هردومون رو ست کرده بودن و تو یکیش که بغل های دونفرهرو نگه داشته بوده و تو تمام عکس

 هان وی من عاشق بچهست، خانوادهها خیرههاش مشخصه و با لبخند به بچهمامان بودیم شادی از چشم

 .وضعشون هم که خوبه، پس دلیلی نداره قل من رو نخواسته باشن

 صحیح، پس چرا تا حاال کسی بهت در موردش نگفته بوده؟ اصال این قُلِت کی هست حاال؟: رهام

 !این همون بخشیه که به شما ربط داره، قل من -

 شناسیمش؟مگه ما می: راشا

 ام رو پیچیدمهای یخ زدهبودم که بدتر خودم هم استرس گرفته بودم، با هیجان دست همچین پیچونده

 :تو هم و گفتم

 !آره -

 کیه؟: رهام

 ...داداش واقعی من -

 :های منتظر راشا و با صدایی که ناخواسته لرزید گفتمزل زدم به چشم

 !تویی راشا -

افتاد زمین و باعث شد که همه برگردن طرف  ش صندلی با صدای بدیراشا با بهت از جاش پرید، همراه

میز ما، رهام هم شوکه بود؛ ولی زود از همه عذرخواهی کرد و صندلی رو صاف گذاشت و بازوی راشا رو 

 .کشید تا بشینه

 !امکان نداره: راشا

 :ناراحت لب برچیدم و گفتم

 .خوام دروغ بگم، مدرک دارممن که نمی -
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ها که راشا بالفاصله از رو بود از کیف کشیدم بیرون و هل دادم به طرف اونهای آزمایش رو که آماده برگه

میز چنگ زد و مشغول بررسی شد، رهام هم از کنارش شروع به خوندن کرد، همزمان سرشون رو بلند 

 :ای حرفی زده نشد تا اینکه راشا شوکه گفتفکر کنم حدودا سه دقیقه .کردن و من رو نگاه کردن

 قلت؟ من برادرتم؟ -

 :از حس شادی پنهان تو لحن راشا با هیجان و تند تند شروع کردم به حرف زدن

ات؟ اون روز موی تو رو برداشتم اولش من هم باورم نشد؛ ولی یادته به زور خودم رو دعوت کردم خونه -

 !ات؟عکسی که تو فروشگاه نشونم داده بودی هم یادته؟ همون عکس بچگی! که بدم آزمایشگاه

 .آره: بود؛ ولی اون هم با هیجان گفتگیج 

 .حاال این رو ببین -

ی خودمون که رو تخت بودیم رو باز کردم و ها، عکس دونفرهگوشیم رو روشن کردم و رفتم تو عکس

 .گذاشتم جلوش

 :قبل از راشا رهام با بهت و شکسته گفت

به همه خواهر و برادر معرفی کردید،  شانسی همدیگه رو پیدا کردید و خودتون رو. کار خدا رو ببین... واو -

 .حاال واقعا قل هم از آب دراومدید

 :رسید و هیجان زده بود و با محبت نگاهم کرد و گفتراشا هم حاال مطمئن به نظر می

 .کنهاین دلیل تمام احساسم به تو رو توجیه می -

 :با دلتنگی گفتم

کردی، کنارم بودی و خیلی زود دیم من رو درک میتو همیشه از وقتی با هم آشنا ش! تو واقعا داداشمی -

 .کردم که آشنامیاز اول هم حس می. معتمدم شدی

م گرفته، راشا هم درحالی که ها گریهبا خیسی که روی دستم چکید تازه متوجه شدم که مثل احمق

 :هاش سرخ شده بود گفتچشم
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 !حاال من خانواده دارم، یه قل -

 :کرد فضا رو درست بکنه گفتکه سعی میرهام با لبخند و در حالی 

 نظرتون چیه تا بیشتر دست این چند نفری که خوشبختانه هنوز نشناختنمون بهونه ندادیم بریم بیرون؟ -

به محض بیرون رفتن دل رو زدم . هردو از جا پا شدیم و رهام رفت حساب کرد و از رستوران رفتیم بیرون

هاش رو حلقه کرد دور تعجب خشکش زد؛ ولی بعد اون هم دست به دریا و راشا رو بغل کردم، اول از

 :کمرم و با شادی گفت

 .خیلی خوشحالم که خواهردار شدم -

ها شده بودیم و انگار نه انگار که دو تا آدم بالغ و بزرگ بیست و دو ساله بودیم، با یادآوری هردو مثل بچه

 :جب عقب کشیدم و گفتمگفت ازم بزرگتره و با تعسن، یادم افتاد که راشا می

ی دروغین هم برات ت نبوده، تازه شناسنامهدونیم که طرف خالهتورو کی بزرگ کرد پس؟ حاال می -

 درست کرده با سن بیشتر، جریان چی بوده؟

 !این رو باید مامان و باباتون بگن: رهام از پشتمون ظاهر شد

 :هرسه متفکر بهم نگاه کردیم و راشا گفت

 .بیه که یهو خواهر و برادر و مادر پدردار بشی، اصال قابل توصیف نیستخیلی حس عجی -

 :لبخند مهربونی اومد رو لبم و گفتم

 !شه که برم جلو و بگم چرا به من نگفته بودید داداش دارم؟کی ازشون بپرسیم؟ چطور بپرسیم؟ نمی -

 .دقیقا باید همین کار رو بکنی! خودشه: رهام بشکنی تو هوا زد و گفت

 :ا دیدن نگاه گنگ من و راشا گفتب

تون رو پیدا کردی، فقط نباید حرفی از راشا بزرگت عکس بچگیی مامانباید بری و بگی که تو خونه -

 .تونی بگی راشا برادرتهبزنی، اول داستان رو کامل بفهم و اگه شرایط مناسب بود می

 .گیریممون بی چه کنم چه کنم دسته کاسهشگی باید برم باهاشون حرف بزنم، تا ابد که نمیراست می -
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 اگه من رو نخوان چی؟: راشا

زنی؟ پسر ها حرف میچرا مثل بچه: لحن نگرانش دلم رو آتیش زد و رهام پس گردنی بهش زد و گفت

مسلمه شاید نتونن باهات خوب ارتباط برقرار بکنن و معذب بشن، خب باالخره تو . گنده شدی خیر سرت

 .هشن کنیستی که ناپدید شده، تو االن برای خودت مردی شدی و باهات صمیمی نمی ایاون پسر بچه

 !البته این قل خل و چلت که معلومه حسابی ذوق کرده، همین رو بچسب: نگاهی به من کرد و گفت

 :چپ چپی به رهام نگاه کردم و راشا با یه دستش بغلم کرد و گفت

کنم ای که دیدمش برام خاص بوده و االن هم کامال حس میظهاز لح. پارمیدا واقعا برام خیلی عزیزه -

 .تونم با پارمیدا تجربه کنمای که هیچ وقت نداشتم و محبت خواهری که ازش محروم بودم رو میخانواده

 :من هم با لبخند زل زدم بهش که رهام به مسخره ادای عق زدن درآورد و گفت

جا بالیوود نیستا، شما هم بازیگر فیلم هندی نیستید، االن درست این. حالم رو بهم زدید، جمع کنید بینم -

 .روی خلوت تهرانیم و هر لحظه ممکنه گشت نامحسوس بیاد و سه تامون رم خفت کنهوسط پیاده

 :با این حرفش من و راشا زود جدا شدیم و هر سه با هم خندیدیم و رهام دوباره گفت

 .ه این خبر خوبنظرتون چیه بریم شهربازی؟ یه جشن واس -

 ها وی سایتسه تا بازیگر همین طوری راه بیفتیم تو خیابون و مردم هم که کاری ندارن، سوژه: راشا

 .شیمهای اجتماعی هم که نمیشبکه

خوان بگن مگه؟ اصال مگه بازیگرها دل شه مگه؟ من که موافقم، خبرها چی میچی می. خیالشبابا بی -

 !ندارن؟ ما هم جوونیم خب

 !بریم، هرچی شد، شد. موافقم: هامر

شه، درسته همه پارمیدا رو خواهر زشته این طوری، بدجوری خبرساز می. الاقل به هلیا هم بگم بیاد: راشا

 .مونمون رو خانوادگی کنیم که شر نشه واسهدونن؛ ولی الاقل کمی جمعمن می

 .ایول -
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 .این فرصت خوبیه تا با راشا صمیمی بشن پارمیدا به خواهر و برادرت هم بگو ببین میان؟: رهام

من دوساله تو ! رهام واقعا الزمه بگم پیمان دوست صمیمی منه؟: راشا کجکی نگاهش کرد و گفت

 !شون رفت و آمد دارمخونه

 :یهو با هیجان گفت

اهاشون همیشه ب! رم و میام و نفهمیدمام میام، وسط خانوادهی خانوادهوای خدایا، من دوساله تو خونه -

شون شده بودم؛ ولی اصال امکان نداشت یه روز راحت بودم و خیلی راحت و زود من هم عضوی از زندگی

 !ها پدر و مادر منن و یا پیمان برادرمهبتونم فکر کنم که اون

 :م رو خوردم و گفتمخنده

 هان؟یعنی اصال تعجب نکردی که من خواهرتم و تنها مشکل اون -

 :زود گفت

تو از اول هم برادرانه بود و االن فقط با رسمی شدنش چند برابر شد؛ ولی برام خیلی عجیبه که حسم به  -

 .یهو دوست این چندسالم رو برادرم بدونم

 !خواد هازنید تا بقیه بیان؟ من دلم شهربازی میخب پس کی زنگ می: رهام با شادی گفت

 :تم و با شیطنت گفتمی پریا رو گرفلبخندی زدم و گوشیم رو درآوردم و شماره

 مون چقدره؟ظرفیت مهمون -

 :رهام و راشا همزمان گفتن

 .هر چی بیشتر بهتر -

 :پریا هم از اون ور خط جواب داد

 .چه عجب یاد من افتادی -

 علیک سالم، مرسی من خوبم تو خوبی؟ -

بالم کوری بیاد دن م پوکیده شدید، قرارهحاال کی حالت رو پرسید؟ من که اصال هم خوب نیستم، حوصله -
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 .بریم بیرون دور دور

 .خوایم بریم شهر بازی، به پیمان هم بگو بیاددوردور رو ولش، جفتتون پاشید بیایید می -

 .کنمایول االن جورش می: پریا جیغی از خوشحالی کشید و گفت

 .پریا من وقت ندارم تو یه زنگ به شادی بزن بگو اون و داریوش هم بیان -

 .ون هم با منحله آجی ا -

 .فعال -

 .گمشو کلی کار دارم -

 :با قطع شدن تلفن سری از روی تاسف تکون دادم و به راشا گفتم

 .ای مثل ما افتادیشی که گیر خانوادهخیلی زود پشیمون می -

 :با لذت خندید و گفت

 .خواستهی پرجمیعت و پایه میهمیشه دلم یه خانواده -

 :دهن کجی کردم و گفتم

گیری، وای خدا اگه بفهمه تو برادرشی از ذوق میبر کن دو روزی با پریا بیفتی حرفت رو پس فقط ص -

 .شهحسابی آویزونت می

 .داداش هروقت پشیمون شدی خبر بده تا فراریت بدم: رهام با تاسف گفت

 :ی هلیا رو گرفتمهرسه خندیدیم و من این بار شماره

 بله؟ -

 هلی؟ -

 کار کرد؟گفتی؟ چیزنی؟ چته؟ چرا جیغ می -

ات رو که خیلی وقته ندیدمش جمع کن و بیایید شهربازی که گم حاال، خودت و اون داداش گندهمی -

 .فرستم، قراره حسابی حال کنیمآدرسش رو می
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 .نیم سوت اونجاییم، اتفاقا هیربد هم امروز بیکاره و اومده پیش من -

 .نُه اونجا باشید. پس حله -

 :متفکر به گوشی نگاه کردم و گفتمقطع کردیم و کمی 

 کسی نموند؟ -

 .دونمنه تا جایی که می: راشا گفت

 هام رو عوض کنم، آرایشم همی من تا ماشین رو بذارم پارکینگ و لباسپس حله، بیایید اول بریم خونه -

 .خراب شده

 :هردو چپکی نگاهم کردن و رهام گفت

 .امان از دست شما دخترها -

کردم و رفتم سوار ماشین شدم، اون دوتا هم پشت سر من اومدن، ساعت هشت بود پشت چشمی نازک 

همون طور پشت فرمون آدرس و ساعت قرار رو فرستادم واسه . و یه ساعت وقت داشتم تا آماده بشم

 !پریا و حواسم رو دادم به رانندگیم

ت خودم هم پش. رو بندازن توها ون پارکینگو باز کردم و به پسرها اشاره کردم ماشینبه محض رسیدنم

 .سرشون پارک کردم و هرسه با هم سوار آسانسور شدیم

 حاال ما چرا داریم باهات میایم؟: راشا

 .شم بیکار نمونید، خواستم تا حاضر میمحض دلگرمی -

هاتون وهلل با اون هندی بازی. شیکنیم تا حاضر میبد هم نشد خب، ما هم یخچالت رو خالی می: رهام

 .ر رو کوفتم کردیدنها

 :من و راشا با بهت نگاهش کردیم و راشا با حرص یه پس گردنی محکم بهش زد و گفت

 !چشمت درنیاد پسر، خوبه دیدی ما مشغولیم و مال من رو هم تو خوردی ها -

 :رهام با ظاهری مثال شرمنده سرش رو خاروند و گفت
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شون هرت دست بزنم، گفتم ببینم وضع مالیزنی؟ نترس قرار نیست به حقوق خواخب داداش چرا می -

 .پرسمشون بهت غذا ندادن حالت رو میچطوره، فردا پس فردا که ها رفتی خونه

دونستم بخندم یا حرص بخورم؛ از وقتی که خیر سرم به خودم قول داده بودم به رهام توجه نکنم نمی

 .بدتر نزدیکش شده بودم

 !ون رو هم ست کردیدهاتتازه ماشین: وجدانم به تمسخر گفت

 !خواستم محلش نذارما؟گه، مثال میوای خدا راست می

 :ها در خونه رو باز کردم و رفتم تو و بلند گفتمجلوتر از اون

 .راحت باشید و به خودتون برسید تا من حاضر بشم -

پوشیدم  ی سیاهیه مانتو. هردو صدایی شبیه به باشه در آوردن و منم با لبخند رفتم تو اتاقم و درو بستم

اش هم دوتا خط چرم داشت، جلوباز بود و از زیرش لباس سیاهم که پایینش طرح چرم بود و باالی سینه

یه شلوار تنگ و چسبون سیاه هم پوشیدم و رفتم جلوی آینه، موهام رو باز کردم و دوباره . شددیده می

م، تو آینه بوسی واسه خودم تر کردمرتب بستم، خط چشم کلفتی کشیدم و یه آرایش نسبتا غلیظ

خوردن، رهام راشا و رهام داشتن کالباس می .بوت مشکی رنگم در رو باز کردمفرستادم و با برداشتن نیم

 :دیدن من گفت

 .ها رو هم تعجب کردم که پیداکردیمچرا تو یخچالت هیچی نیست؟ همین -

 :خونسرد گفتم

 خورم، گاهی هم که کالکنم و یا بیرون میایی درست میام، اکثرا یا یه چیز سرپمن خیلی کم تو خونه -

ها رو هم دیروز سر راهم خریده بودم تا امروز ساالد ماکارونی درست کنم که این کالباس. خورمنمی

 .فرصت نشد

 ای االن؟آماده: راشا

 .آره، بریم -
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 :سه تایی رفتیم بیرون و من گفتم

 .شما من رو برسونید و برید سر زندگی خودتونبهتره با ماشین رهام بریم که از اونجا  -

 .من هم موافقم: رهام

 .پس بریم: راشا

رهام ماشین رو از پارکینگ درآورد و سوارش شدیم، اول از همه راشا دست برد و صدای آهنگ رو حسابی 

بلند کرد که من هم از رو هیجان جیغی کشیدم؛ رهام خندید و سرعتش رو بیشتر کرد و روندیم طرف 

 !هربازیش

مون به پارکینگ، یه جای خالی توپ گیرمون اومد و پارک کردیم و بعدش تازه وقت پیدا کردن با رسیدن

 :ی پریا رو گرفتم که جیغش پیچید تو گوشیشماره! ی اکیپ بودبقیه

 .پارمیدا؟کجایی پس؟ من و کوروش و داریوش و پیمان و شادی جلوی در وایستادیم -

 .و هلیا رو هم پیدا کنم بیاییم صبر کن هیربد. اوکی -

 !هیربد هم هست؟ ایول -

 :ی هلیا رو گرفتمگوشی رو قطع کردم و شماره

 آجی کجایی؟ -

 :با غرغر گفت

 .قدر لفتش داد که االن رسیدیم جلوی در پارکینگتا حاضر بشه این. شناسی؟ مثل خودتههیربد رو نمی -

 .فدای سرت؛ آهان آهان دیدمتون -

 کوشی؟ -

 .سمت چپت رو نگاه کن -

ین با دیدن هیربد بعد از ا. براش دست تکون دادم که دید و یکی کوبید تو بازوی هیربد و پیچیدن طرف ما

همه سال حسابی ذوق کردم و تا پشت ما پارک کردن و پیاده شدن، هلیا پرید پایین و من رو محکم بغل 
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کردیم که یهو هردو زدیم ر و بر همدیگه رو نگاه میکرد و بعد از اون نگاهم چرخید رو هیربد و همین طور ب

قبل از فرارم از ایران هیربد . هاش رو باز کرد و من خودم رو تو آغوشش جا کردمزیر خنده و هیربد دست

 .ذاشتناش سر به سر ما میکردن و همهو من خیلی جور بودیم و کاوه و هلیا با هم دست به یکی می

 چطوری تپلی؟: مهربون گفت

 .هیربد؟ من که دیگه تپل نیستم: اعتراض کردم

 .تا آخرش تپلی تو ذهن من: بلند خندید و گفت

تر خندید و موشکافانه به راشا نگاه کرد و با هم با حرص از بغلش دراومدم و هلش دادم عقب که بلند

کرد و همین احوال پرسی کردن، بعد هم به رهام سالم داد که حس کردم رهام خیلی سرد باهاش برخورد 

 .هام رو کمی برد تو هماخم

پریا و پیمان هم حسابی با دیدن هیربد بعد از . ها ملحق شدیمبا هم به طرف ورودی رفتیم و به پریا این

 .ها ذوق زده شدنمدت

 :به محض ورودمون پریا جیغ زد

 !وای کوروش برای من بلیط اون رو بخر -

ها ی مورد نظرش رسما تو آسمونوسیله. نیا دور سرم چرخیدکرد نگاه کردم که دبه جایی که اشاره می

ا باز هدر حدی که طناب. چرخوندهای بلند و سرعت خیلی زیاد تو هوا میبود و یه مشت صندلی رو با طناب

 !ی وحشتناک تاب بچه بودهای نسخهها کامال کج بود، یه چیز تو مایهشده و صندلی

 پریا خل شدی؟ -

 رمیدا؟ترسیدی پا: شادی

 .ترسهمن مشکلی ندارم؛ ولی پریا خودش می. ات ترسیدهعمه -

ی مرگ بشیم و راشا رفت گیر ختم شد به این که همه با هم سوار اون فرشتهخالصه آخر این کل کل همه

 .بلیط بخره
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 :هیربد زیرگوشم گفت

 .مجبور نیستی بیای ها، رنگت پریده -

 .به خاطر سرما رنگم پریده. نه خوبم -

 :کج نگاهم کرد؛ ولی چیزی نگفت که رهام گفت

 پارمیدا خوبی؟ -

 چرا گیر دادید به من؟. خوبم بابا -

 ها برگشت، با ترس به دستگاهی نگاه کردمجلو جلو رفتم تو صف اون وسیله و کمی بعد که راشا با بلیط

ام رو هدم با رهام، چشمها دونفره بود مجبوری افتاکه اومد پایین تا سری جدید سوار بشن و چون صندلی

 رهام آروم. ریم باالبستم و طناب تاب رو محکم تو دستم فشار دادم که کم کم احساس کردم داریم می

 :گفت

 ترسی؟می -

 :عصبی و شدید ترسیده غریدم

 که چی؟. آره -

 :هام رو باز کردم و نگاهش کردم که گفتهاش رو دستم با تعجب چشمبا حس گرمی دست

 .ف بزن تا حواست پرت بشهباهام حر -

 :گرفت و من ترسیده گفتمکم کم داشت سرعت می

 .ترسممی -

 :خودش مالیم گفت

 .زد؟ راشا گفت برات مهم بودهخوای بدونی اون روز دختر عموم از چی حرف میمی -

هام های مهربون سبزش یادم رفت کجام و تمام ترسسرم رو برگردوندم طرفش و با زل زدن تو چشم

 :کشید، پرسیدم پر
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 ساحل کیه؟ -

 .دوست صمیمی لیلی بود: لبخندی زد و گفت

 ربطش به تو چی بود؟ -

ام شده بود؛ کمی مکث کرد زدیم تا صدامون به هم برسه و همین باعث خندههر دو تقریبا داشتیم داد می

 :و گفت

داشت ما رو به هم نزدیک ظاهرا اون از من خوشش اومده بود و لیلی هم اصرار . تو تولد لیلی دیدمش -

 .بکنه

 خب؟ -

 کرد وریخت و ساحل رو هم با خودش همراه میهای خانوادگی میلیلی مدام برنامه: نفسی گرفت و گفت

ها ساحل دختر تقریبا خوشگلی بود و من هم اون موقع. ش سعی داشت من رو به اون عالقه مند بکنههمه

زم خواد ای دانشگاهش میی اینکه برای پروژهتی ساحل به بهانهی االن با دخترها سرد نبودم و وقاندازه

 .ام رو خواست، شماره رو بهش دادمسئوال بپرسه و شماره

 پروژه؟ -

ی سینما بود و آرزوش این بود که بازیگر بشه، لیلی هم مثل اون بود ساحل دانشجوی رشته: کالفه گفت

 .ولی بعد از ساحل تئاتر کار کرد

 شد؟خب بعدش چی  -

 :دستی تو موهاش کشید و من با دیدن پایین یه لحظه ترسیده جیغ زدم که زود گفت

های اون تمومی نداشت سئوال .ساحل زنگ زد و توی یه کافی شاپ قرار گذاشتیم! فقط من رو نگاه کن -

 پرسید و این طوری شد که کارمون کشید به دیروقت و ساحلموردی در مورد کارم هم میو هر چیز بی

چندوقت بعد دوباره زنگ زد که . گفت گشنشه و خب من هم از روی ادب دعوتش کردم رستوران و شام

 .ی کامل رو گرفته و برای تشکر من رو برای شام دعوت کردش نمرهپروژه
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هاش برعکس لیلی بود؛ ولی از خواهر به ساحل به نظر دختر خوبی بود، آروم و خجالتی و خوشگل، اخالق

 .گذشتها از دوستیشون میبودن و سال ترهم نزدیک

 خب؟ چرا لیلی گفت تو ساحل رو کشتی؟ -

 !شاید هم ساحل خیلی ضعیف بود! شایدم واقعا تقصیر من بود: عصبی گفت

 چی شد؟ -

هیجان زده شده بودم و حاال واقعا یادم نبود تو آسمونم که دستگاه سرعت کم کرد و شروع کرد به پایین 

 :ای گفتخند شتابزدهرفتن و رهام با لب

 .همین قدر کافیه واسه االن -

هردو پیاده شدیم و همون موقع هیربد و . های سرخش پشیمونم کردخواستم اعتراض کنم ولی چشم

پیمان و راشا با نگرانی اومدن طرف من تا مطمئن بشن که حالم خوبه و اون باال سکته نکردم و بعد همه با 

وردم خها و در حالی که داشتم شیرکاکائوم رو مییم و ولو شدیم رو چمنهم رفتیم یه مشت خوراکی خرید

 :خودم رو به رهام نزدیک کردم و آروم گفتم

 .ی داستان رو بگوبقیه -

 :با خباثت گفت

 !گماگه سوار اون بشی می -

یچه ه ی قبلی مقایسه کردم که دیدم پیش قبلیداد نگاه کردم و با وسیلهبه جایی که با دست نشون می

ی گنده جای اون اژدها بود و حرکت کشتی صبا رو یادتونه؟ یه دایره. ولی برای من ترسو باز هم بد بود

چرخید و هم حرکت دورانی داشت و هم دور خودش می! ها همه رو به بیروندورتادورش صندلی و صندلی

 !رفتتازه خیلی هم باال می

 ای جای رهام بود قبولاگه کس دیگه. ضولیم فرستادمدودل نگاهی به وسیله کردم و لعنتی به حس فو

 :ی اون رو بفهمم پس تقریبا با عصبانیت روبه جمع گفتمدونم چرا برام مهم بود گذشتهکردم ولی نمینمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 237 

 .بریم سوار اون بشیم -

 :این بار همه با تعجب من رو نگاه کردن و پیمان با شوخی گفت

 شد ترست ریخت؟چی -

 :و با آب و تاب ادامه دادبعد رو به جمع 

ای که پارمیدا راضی شد تو عمرش سوار بشه کشتی صبا و یه بارم یه ترن ساده ترین وسیلهترسناک -

 !بود وامروز با سوار اون تاب شدن فک کنم خل شده

همه خندیدن و راشا و هیربد نگران نگاهم کردن که لبخند زورکی زدم و از جام پاشدم و پاکت خالی 

 :ائومو پرت کردم تو سر پیمان و با تکوندن مانتوم گفتمشیرکاک

 پس نمیاین؟ -

همه موافقت کردن و این بار پیمان رفت بلیط گرفت و همه تو صف ایستادیم که رهام خم شد و دم گوشم 

 :گفت

 !قدر ترسویی؛ ولی وای بر فوضولیدونستم ایننمی -

 :نار هلیا ایستادم تو صف که گفتبا آرنجم کوبیدم تو شکمش و خودم رو کشیدم جلو و ک

 راستش رو بگو، چه خبره؟ -

 :کالفه گفتم

 .گمبعدا می -

سرش رو تکون داد و دیگه حرفی نزد تا وقتی که نوبتمون شد و من ناچار رفتم زود نشستم کنار رهام که 

به  اونم نشست و هلیا پیشش و کنار راشا هم طرف دیگه. همه با تعجب نگاه کردن ولی چیزی نگفتن

 .الهی، داداشم تنها مونده و رویا جونش نیست! ترتیب هیربد و پریا و کوروش و داریوش و شادی و پیمان

بردم که با صدای بلندی شروع به حرکت کردیم و من با حرص برگشتم کامل داشتم از نبود رویا لذت می

 :طرف رهام و گفتم
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 .زود باش! بگو -

ه با سرعت کم، ترسیده نگاهش کردم که دوباره دلش سوخت و دستم رنگم پریده بود و با چرخیدن وسیل

 :رو گرفت و گفت

و  شدساحل هر روز بیشتر از قبل عاشق می. رفتیممن و ساحل دوست شدیم و دوماه با هم بیرون می -

ت، نه رفام سر میشخصیتش با من جور نبود و کنارش فقط حوصله! ترشد و من کالفهتر هم میخجالتی

شم و هم اون کم کم دیگه دیدم این طوری پیش بره هم خودم روانی می. ن حرفی داشت بزنه و نه مناو

جا تموم بشه؛ ولی الکی امیدوار، پس دوماه کامل نشده بهش گفتم که ما مناسب هم نیستیم و همین

تم بدم؛ سوخت یه فرصشه و اون قدر خواهش کرد که داشت واقعا دلم میساحل اصرار کرد که عوض می

ولی چون تو این مدت مهری ازش به دلم نیفتاده بود و فقط خوشگل بود، پس سرسختانه نه گفتم و 

 .شون حرفی نزد و با یه خداحافظی رفتبراش آرزوی خوشبختی کردم و اون هم دیگه تا رسوندمش خونه

 خب؟ همین؟: متعجب گفتم

ن بار من اون یکی دستش رو هم گرفتم تو اش رو کشید تو موهاش و کالفه بود، ایدوباره دست دیگه

 :هاش و مالیم گفتمدستم و زل زدم تو جنگل چشم

 .هرچی بود تموم شده. اش رو هم بگو؛ ولی خودت رو اذیت نکنبقیه -

 :هام داد و گفتفشار مالیمی به دست

من هم با . هارفمون و بدبخت شدم و این حفرداش یه پیام از ساحل اومد که رهام تو رو خدا بیا خونه -

تعجب رفتم اونجا و درشون رو زدم که مامانش باز کرد و با تعجب سالم و احوال پرسی کرد که گفتم 

با تعجب و ترس و . ساحل کارم داشته و اونم رفت تو اتاق ساحل که یهو بلند جیغ زد و ساکت شد

 !وبرو شدمهوش مامانش و ساحل که غرق در خون بود ردلشوره رفتم تو که با جسم بی

 !هیع -

 :با بهت دستمو جلوی دهنم بردم و زمزمه کردم
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 کشته بودنش؟ -

 .رگ دستش رو از چهار جا عمیق بریده بود: با پوزخند گفت

 .خب اینکه ربطی به تو نداره: ناراحت گفتم

ل احس! گفت من ساحل رو کشتمی فامیل میها و همهبه پلیس. بعد از اون لیلی تا فهمید دیوونه شد -

شب قبلش با اون حرف زده بوده و گفته بوده که من ردش کردم و حاال لیلی، من رو مقصر مرگ ساحل 

معرفی کرده بود و اوایل همه حرفش رو باور کردن؛ ولی وقتی پلیس تحقیق کرد و من هم تو فامیل توضیح 

رده و تهمتی که دادم، عموم یه دونه خوابوند تو گوش لیلی و مجبورش کرد واسه دردسری که درست ک

از اون روز لیلی یه جورایی از فامیل طرد شد و از همه دوری کرد و از من هم متنفر . زده معذرت خواهی کنه

یه مدت سعی کردم خودم رو براش تبرئه کنم؛ ولی مرگ ساحل براش شوک بزرگی بود و ! شد

 .خیال شدمتونست باور بکنه، پس من هم بینمی

 .ده شدن دستش از تو دستم تازه فهمیدم تموم شده و گیج از جام بلند شدمبا بلند شدن رهام و کشی

ه خوب ب. سوخت و یاد روزهایی افتادم که هلیا به خاطر راشا افسرده شده بوددلم برای ساحل و لیلی می

شاید اگه اتفاقی هم برای هلیا . یاد داشتم که من و کاوه رسما به خون راشا تشنه و ازش متنفر بودیم

 .کردمکشت؛ پس من لیلی رو درک میافتاد کاوه واقعا راشا رو میمی

اون شب مدام کالفه بودم، یه بارم سوار چرخ و فلک شدیم و با هم سینما چهاربعدی رفتیم و من دیگه 

 :سوار چیزی نشدم تا اینکه راشا بلند گفت

 !خب جمیعت، همه شام مهمون من -

 :رهام اومد کنارم و گفتهمه هورا کشیدن و منم لبخندی زدم که 

 از من ناراحتی؟ چی ناراحتت کرده؟ -

ه، وقتی تونه خوبش بکناون االن تحت تاثیر مرگ ساحله و فقط یه روانشناس می. با لیلی بد رفتار کردم -

کنم، شدم کامال درکش میاومد من چه حالی میکنم اگه این بال سر شادی یا پریا و یا هلیا میتصور می
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ار تو غلط بوده، بلکه خیلی هم درست بوده و راستش رو بهش گفتی؛ ولی به نظر من باید به لیلی گم کنمی

 .کمک کنیم

 االن تو نگران لیلی شدی؟: متعجب گفت

 مگه من دل ندارم؟: با حرص گفتم

اتفاقا بهم ثابت شده که دل مهربونی داری؛ ولی انتظار . نه، منظورم این نبود...نه: هول کرد و گفت

 .فداریت از لیلی رو نداشتمطر

تره یعنی بیشتر از بقیه سختی کشیده و به نظر من اونی که مغرورتر و بداخالق. اون هم یه آدمه باالخره -

 .کنممن درکش می. سعی داره از خودش محافظت بکنه

 چته؟: کرد که غرزدمهمین طور با تعجب نگاهم می

 .ها بزنیرفانتظار نداشتم تو هم از این ح: خندید و گفت

 !کشتمت رهاممی: غریدم

کردم و کرد و من تهدید میاون با خنده عذرخواهی می. بدون توجه به بقیه اون دوید و من دنبال اون

کرد و یا چشم غره دید یا حسادت میخندیدم و هرکسی هم ما رو میدنبالش بودم و هردو از ته دل می

 .هاتروصا بزرگکرد مخصرفت و یا با لبخند نگاهمون میمی

افتاد که مجبور شد وایسته و من نگران رفتم پیشش و بعد از کلی دویدن رهام پاش گیر کرد و داشت می

 :گفتم

 خوبی؟ -

 .آره بابا فقط پام رفت رو سنگ: لبخندی زد و گفت

 من هم لبخندی زدم و یهو با یادآوری موضوع یکی کوبوندم پس گردنش که با تعجب نگاهم کرد، همچین

 :هاش رو گرد کرده بود زدم زیر خنده و گفتمچشم

 !هم واسه حرفت و هم واسه االن که ترسوندیم -
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 !خوبه سنگه هم بالیی سرم نیاورد که تو زدی منو ناقص کردی: مظلوم گفت

 .خورنپاشو بریم پیش بقیه، االن بدون ما شام رو می. ترینترس از من هم سالم -

 :که صدام رو کلفت کردم و گفتمخندید و زیرلب شیکمویی گفت 

 !شنیدم ها! هوی یارو -

هم های درها همه با اخملبخندی زد و چیزی نگفت و در کنار همدیگه برگشتیم سرجای اول که دیدیم بچه

 .و عصبانی زل زدن به ما

 :یه نگاه به رهام کردم، هردو مظلوم سرمون رو انداختیم پایین و من گفتم

 .ا من رو بخورنههیربد تو نذار این -

 .خوبه هیربد برگشت تا طرف تو رو بگیره: پیمان غرید

 فوضولی؟: زبون درآوردم و گفتم

 :هایی زدم و در حالی که چشمم بیشتر رو اون بود به هیربد گفتمهای رهام یه حدسبا دیدن اخم

 !کننداداش هیربد؟ ببین من رو اذیت می -

 :ی منشی گفتهیربدم خندید و رو به پیمان با لحن لوت

 !با خواهر من کاریت نباشه ها! هوی پیمان -

 :هلیا غرغر کرد و شادی آویزون شد از بازوی داریوش و گفت

 .بیا بریم. داری من گشنمه -

 .چشم. الهی فدای خانومم بشم: داریوش

زشون یخیال بحث بیشتر راه افتادیم طرف رستورانی که همونجا بود و دور بزرگترین مهمه خندیدیم و بی

 .نشستیم، ولی باز هم یه صندلی اضافه کردیم

 خوره؟خب کی چی می: راشا

 .خوامحاال که زحمتش با جیب شماست من شیشلیک می: پریا
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و پشت بند حرفش لبخند بزرگی زد که همه خندیدن و راشا مهربون به خواهر بزرگترش نگاه کرد و با 

 :ی رهام سرش رو چرخوند طرف بقیه و گفتسقلمه

 خوایید واسه همه همون رو سفارش بدم؟می -

من که واقعا میل نداشتم، ذهنم هم به حد کافی حسابی مشغول بود و با خوردن غذای سنگین دیگه کل 

 .خواممن واقعا سیر شدم؛ فقط سوپ می: لبخند به روش پاشیدم و گفتم. موندمشب رو باید بیدار می

 !تو که چیزی نخوردی؟: هیربد

 .ن همه خوراکی چی بود؟ تو فکر خودت باشچرا پس او -

 .من جوجه. اوکی:هیربد

 خوری عزیزم؟چی می :داریوش برگشت طرف شادی و پرسید

 !جا خانواده نشسته هااین...جمع کن بابا: اش و گفتکوروش کوبوند پس کله

 :درآورد شادی هم به طرفداری از نامزدش صداش رو کلفت کرد و ادای کوروش رو موقع خوراکی خوردن

پریاجون، خانومم چی برات بخرم؟ لواشک دوست داری نه؟ همه بلند زدیم زیرخنده که از میزهای  -

 :اطراف چندتا لبخند و چشم غره تحویل گرفتیم که این بار پریا سرخ شد و با حرص به شادی غرید

 چی کار به شوهر من داری؟. گیرمحال تو رو بعدا می -

 .هاخوبه هنوز شوهرت نشده  -

 .شهباالخره که می: کوروش

 خوایید سفارش بدید یا راشا همین طور سرپا بمونه؟می: هلیا

 تو چرا ناراحتی حاال؟: شیطون گفتم

 :هلیا سرخ شد که راشا گفت

 بده یکی بین شما حس انسان دوستی داره؟ -

ن جواب بده؛ ولی من تون یکی رو دارید که به جاتوهمه. آقا من تسلیم: هام رو بردم باال و گفتمدست
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 ...مظلوم، من تنها، من سینگل

 :حوصله قطعش کرد و گفتخواستم ادامه بدم که پیمان بیمی

 !یکی تو مظلومی یکی شمر -

 :خوردم که رهام گفتی جمع رفت هوا و من داشتم حرص میدوباره خنده

 ...پارمیدا رو تک گیر آوردید؟ سفارشتون رو بدید بابا -

 :ویی اومد و با خنده گفتراشا چشم و ابر

 .یکی هم از تو طرفداری کرد. بیا -

این بار من سرخ شدم و پیمان یه جزئی اخم کرد و رهام سرشو انداخت پایین، بقیه بلند خندیدن و پریا 

 :شیطون گفت

 خوای زنگ بزنم رویا بیاد طرفداریت رو بکنه؟می! پیمان اخم نکن -

 .منم کباب: ی به پریا رفت و گفتااش رو خورد و چشم غرهپیمان خنده

 :هامون رو گفتیم که یهو راشا نشست و گفتکم کم همه سفارش

 .آخیش -

 ری سفارش بدی؟نمی: همه با هم با تعجب گفتیم

 .االن گارسون میاد: لبخند بزرگی تحویل داد و گفت

 گرفتی؟پس تو کرم داشتی سفارش می: هلیا

؟ فکر کن به جای من گارسون بدبخت رو اون همه سرپا نگه بده خواستم تکلیفتون مشخص بشه: راشا

 .داشتیدمی

پیمان کوبید تو بازوی راشا و همه با لبخند به گارسونی که اومد سفارشامون رو گفتیم، هرکی داشت با بغل 

کرد تا غذاها بیاد و فقط من و رهام کنار هم و ساکت نشسته بودیم که رهام دستی خودش پچ پچ می

 :گفت
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 ردا بیکاری؟ف -

 کوری فردا بیمارستان کار هست؟: با تعجب یکم فکر کردم و بلند به کوروش گفتم

 .اگه موقعیت اورژانسی پیش نیاد نه: هاش رو ریز کرد و گفتاون هم کمی چشم

 :برگشتم طرف رهام

 .خوام برم پیش اون کارگردان و پیشنهادش رو قبول کنمولی می. آره -

 :هاش برق زد و گفتچشم

 من هم باهات بیام؟ -

 :دودل گفتم

دونی امروز چند تا ازمون عکس انداختن؟ شانس آوردیم وقتی دنبالت به حد کافی سوژه نشدیم؟ می -

 .کرده بودم کسی تو تاریکی نشناخت

 :هاش ذو باال انداخت و گفتخیال شونهبی

 .شهبعد از یه مدت عادی می. تونن هرچی دوست دارن بگنمی -

 :بودم از اصرارش و گفتمگیج شده 

 خوای با من بگردی؟قدر بیکار موندی که میاین -

 :خندید و گفت

 .هات در مورد لیلی ذهنم رو درگیر کرده، گفتم شاید در اون مورد هم حرف زدیمتازه حرف. آره بیکارم -

 .فکر خوبیه: بالفاصله گفتم

ی هام بازسرم رو انداختم پایین و با ناخنش دلبری کردن، های گونهاین بار لبخندش عمق گرفت و چال

 .دونم چم شده بود؛ ولی انگار با لبخندش تا مرز غش کردن رفتم و دلم ریختنمی. کردم

 :با تعجب گفت

 .خوبی؟ سرخ شدی -
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 :هول کردم و از جام پریدم و به همه سرسری گفتم

 .هام رو بشورمرم دستها بیاد من میتا سفارش -

ه سرویس و تو آینه نگاهی به صورت سرخم انداختم، کالفه شیرآب رو باز کردم و خودم رو رسوندم ب

به  .شهدوبار با مشت آب سرد پاشیدم به صورتم تا اینکه کم کم حس کردم داره التهاب درونم کم می

 .آینه خیره بودم که یه دختر از دستشویی اومد بیرون و با دیدن من با شوق اومد و باهام عکس انداخت

 دونم تو دستشویی؟سلفی تو توالت؟خه من نمیآ

بهم  هامدونم چم بود ولی انگار حسخیال لبخند زورکی زدم و با رفتنش بغض اومد سراغم؛ اصال نمیبی

 .خواستریخته بودن و دلم گریه می

عصبی سرم رو تکون دادم و رژم رو تجدید کردم و رفتم بیرون، با نزدیک شدن به میزمون لبخندی زدم 

 .و سعی کردم اصال به رهام نگاه نکنم

 :تا نشستم سرجام غذاها رسید و رهام معمولی خم شد و دم گوشم گفت

 خوبی؟ چی شد یهو؟ -

 کشیدم جلو تا گوشم رو بپوشونم وام رو میتنم لرزید و سریع عقب کشیدم و در حالی که شال عقب رفته

 ای سعینگاه خاصش کردم و با لبخند مسخرهمطمئن بودم سرخ شدم، نگاهی به ابروهای باالرفته و 

 :کردم خودم رو توجیه کنم

 .نفست که خورد به گوشم قلقلکم گرفت.. چیز دیگه... یعنی تو که..تو ... من رو گوشم حساسم... چیزه -

 :نگاه عجیبی بهم کرد و عادی گفت

 .شهغذات رو بخور، سرد می -

خودم رو با غذام سرگرم کردم، مدام قاشق رو تو سوپ برای فرار از وضع به وجود اومده هم که شده 

کردم و ناخودآگاه دستم رفت زیرشالم و جایی که دادم و داشتم به حس عجیب و غریبم فکر میتکون می

 :نفسش به گردنم خورده بود رو لمس کردم که هلیا گفت
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 دی؟پارمیدا نمک رو می -

 :از دنیای خودم پرت شدم بیرون و گفتم

 چی؟ -

 :ای به رهام کرد و با لب خونی گفتکردن؛ ولی هلیا با سرش اشارهتوک به من نگاه می تک

 .دستت -

 :تر ادامه دادو بلند

 .گم نمک رو بدهمی -

و سعی کرد یه چیزی بهم بفهمونه، گیج نمک رو دادم بهش و سرم رو برگردوندم که دیدم رهام با 

ش کردم نگاهش کشیده شد به دستم که رو گردنم بود که کنه و وقتی دید نگاههای براق نگاهم میچشم

 :هل کردم و گفتم

 .گردنم گرفت یهو... چیزه -

 :ابروش رو باال داد و گفت

 .من که چیزی نگفتم -

سرم رو انداختم پایین و یه . از دست خودم حرصم گرفت و نفسم رو فوت کردم بیرون و چیزی نگفتم

کردم که این بار راشا با لحن خندونی ی رهام رو حس میگاه خیرهقاشق از سوپم خوردم؛ ولی هنوز هم ن

 :گفت

 .رهام داداش، غذا تو بشقاب جلوته ها -

ای ی جمع بلند شد؛ ولی من سرخ شدم و در حالی که بیشتر سرم رو پایین بردم قاشق دیگهصدای خنده

گه از کجا پیداش شد؟ من این ضعف یهویی دی. اعصابم از دست خودم خورد شده بود. بردم طرف دهنم

؟ چرا باید منی که هیچی برام اهمیت نداشت هربار جلوی رهام !شدمقدر الکی سرخ نمیوقت اینکه هیچ

یدم دادم، پس نفس عمیق و ساکتی کشهی سرخ و سفید بشم و سوتی بدم؟ نباید بیشتر دستش آتو می
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های یهویی خودم رو بگیرم و گیج زدن شدن و و سعی کردم الاقل تا برگشتنم به خونه جلوی این گرم

 .این احساس و ضعف مسخره رو کنترل بکنم

*** 

 :رهام

ه اش شد یه آه ناخواستی نگاه کردن بهش از توی آینه جنگیدم و نتیجهکالفه برای بار هزارم با وسوسه

 :که راشا با خنده آروم زد تو بازوم و گفت

 چیه خب؟. کنیو یا پوف می کشیاش فرت و فرت یا آه میچته مرد؟ همه -

 :شمرده شمرده برای بار سوم گفتم

 .زنیمبعدا حرف می -

 :ی پارمیدا نگه داشتم و اون هم آروم گفتسرش رو تکون داد و حرفی نزد تا اینکه جلوی خونه

 .خداحافظ -

 .زبونم نچرخید حرفی بزنم ولی صدای خداحافظی راشا رو شنیدم

 :من به محض رفتنش راشا چرخید طرف

 حاال بگو ببینم چته؛ چرا جوابش رو ندادی؟ -

 :عصبی گفتم

 .دونمنمی -

قدر بهم اعتماد نداری که بهم بگی چرا به ی رازهام رو به تو گفتم و اون وقت تو حتی اونمن همه -

 دی؟خواهرم جواب نمی

من واقعا خودم  کردم، انتظار داشت بهش بگم چه مرگمه؛ ولیش شوکه و دلخور بود و درکش میقیافه

 :آروم گفتم. دونستمهم نمی

 .دونم چم شدهتو تنها دوستمی راشا؛ دلیلی نداره که ازت چیزی قایم کنم؛ ولی به خدا نمی -
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 :با تردید گفت

 مربوط به پارمیدائه؟ -

 :دستم رو به پیشونیم کشیدم و از دهنم پرید

 فهمم داره چه بالییمی...بچه که نیستم. خوامهای عجیبی دارم؛ من این رو نمیوقتی پیششم احساس -

 !من گیج شدم ...دونی که امکان نداره؛ نباید بذارمسر دلم میاد؛ ولی تو هم به خوبی من می

 :اش تو هم رفت و گفتراشا هم با درک موضوع چهره

رمیدا خوای واقعا به خاطر اون عجوزه از احساست بگذری؟ باهاش نجنگ رهام؛ بذار عشق پاتو که نمی -

 .بیاد تو دلت

 :کوبیدم رو فرمون و غریدم

به نظرت اگه پارمیدا حقیقت رو بفهمه دیگه اصال با من حرفم ! شه؟دونی نمیتو دیگه چرا؟ تو که می -

 زنه؟می

ار نکن مثل یه ترسو رفت. بذار خودش انتخاب بکنه! بهش بگو. تونی جای اون تصمیم بگیریتو نمی: راشا

 .رهام

 .ارمذخواد شروع بشه و من نمیست که میاین یه چیز مسخره! من حسی به پارمیدا ندارم .تمومش کن -

 :راشا آروم گفت

ا عشق راه خودش رو پید! این کار غیرممکنه... گم پسرمن به عنوان کسی که با عشق جنگیده بهت می -

 !کنه و هیچی دست تو نیستمی

رفتم واسه چی باید می. ها ول چرخیدمتو خیابون ش و خودمرسوندمش خونه. ترجیح دادم جواب ندم

خونه؟ به کدوم امید؟ کی تو خونه منتظرم بود که برام مهم باشه؟ کنار یه پارک خالی ولی سرسبز نگه 

 .داشتم و از ماشین پیاده شدم

یه زمانی تو نوجوونی . ها دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم رو بازوم و زل زدم به آسمونآروم رو چمن
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 ها قدمها بودم و همیشه توهم این رو داشتم که یه روز با عشقم زیر ستارهعاشق نگاه کردن به ستاره

 دم؛ ولی االنهای مسخره رو نشونش میبرمش اتاقم و با تلسکوپم تک تک اون ستارهزنم بعد میمی

 .کردها به نظرم احمقانه بود و بیشتر از قبل فکرم رو درگیر میدیگه دیدن ستاره

 دادم؟ اون وقت به بابا چیکردم؟ چی درست بود؟ به احساساتم نسبت به پارمیدا بها میچی کار باید می

آزادم  تر از قبل با دستکالفه! گفتم؟اون فقط هفت سالش بودگفتم جا زدم؟ به هدیه چی میگفتم؟ میمی

ون رو تو دستم تیکه تیکه یه تیکه از چمن رو با حرص کندم و تو جام نشستم و در حالی که داشتم ا

اش شدن این که بعد از بیست دقیقه به خودم اومدم و کردم ذهنم رو آزاد گذاشتم تا فکر کنه و نتیجهمی

 .کنمدیدم دارم به پارمیدا فکر می

 کردم که دوستشباید به هدیه فکر می. رفتمبا حرص سر افکارم غریدم، من نباید خودخواهانه پیش می

کردم، امروز حتی باید به پارمیدا هم فکر می. چ وقت اون طور که باید قبولش نکردمداشتم؛ ولی هی

کشیدم تا اون داد، این حس بین ما هر دومون رو دچار کرده بود و من باید عقب میرفتارهاش لوش می

 .خورهکنه بلکه خودش هم دوباره شکست میعاشقم نشه، وگرنه با فهمیدن حقیقت نه تنها قبولم نمی

ش چیزی جز ویرانی نبود، من از پس نتیجه! خواست من به احساسم بها بدمراشا خیلی احمق بود که می

ایستادم روزی که اومدم و اگه الکی تو روشون میاومدم، حتی از پس مامان هم برنمیبابا و هدیه برنمی

 .رفتش به باد میکنه همهپارمیدا ولم می

جام پاشدم، با تکوندن خاک شلوارم برگشتم و سوار ماشین شدم تا برم  دوباره چنگی تو موهام زدم و از

 !ی خودمخونه، خونه

*** 

 :پارمیدا

 .برای بار هزارم تو جام غلت خوردم و در آخر پتو رو از روم پرت کردم کنار و نشستم تو جام

و دوست داشتم و به نه که بگم عاشق شدم رفت ها؛ ولی من رهام ر. ش درگیر بودکالفه بودم و ذهنم همه
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ای انگار از همون موقع که برای بار دوم به لندن فرار کرده بودم نه تنها موفق نشده بودم طرز مسخره

 !جلوش رو بگیرم بلکه تو قلبم پرورشش هم داده بودم

داد، پاشدم رفتم سر یخچال نگاهی به ساعت دیجیتال رو عسلی کنار تخت کردم که دو شب رو نشون می

همین کم بود فقط . اداهای راشا و رهام موقع کالباس خوردن افتادم و محکم در یخچال رو کوبیدمکه یاد 

تونم و دوباره باز کردم و با با حال زار به خودم تلقین کردم که می! ی خودم برام خاطره بذارهکه تو خونه

ر داشته باشه و یه ماهی برداشتن دوتا تخم مرغ درش رو بستم، چراغ هود رو روشن کردم تا فضا کمی نو

ه ها واقعا زیاد بتازگی. تو رستوران فقط سوپ خورده بودم که به لطف رهام نصفش هم موند. تابه درآوردم

تر دادم و کم غذا شده بودم و االن با خودم فکر کردم شاید اگه شیکمم سیر باشه راحتخودم گشنگی می

 .خوابم ببره و به چیزی فکر نکنم

نیمرو کردم و گذاشتم رو میز و درحالی که خم شدم دوباره تو یخچال تا نون بردارم یه  ها روتخم مرغ

رفتار رهام با دخترها رو دیده بودم، فقط با من صمیمی بود و امشب بهم رازش . چیزی یهو اومد تو ذهنم

درخشید و نفسم رو هاش میرو گفت و اعتماد کرد، نگاهش امشب خاص بود و مدام جنگل چشم

ش یه معنا داشت، من دختر شونزده ساله نبودم که رویابافی کنم؛ ولی واضح بود و ها همهاین .گرفتمی

 !کردم که اون هم من رو دوست دارهحس می

 .خوردم؛ ولی تمام ذهنم پیش اون بودگرفتم و میدر حالی که اصال تو این دنیا نبودم لقمه می

 مطمئن بودم اگه رهام رو از دست. تونستم برنده بشمی حاال میمن یه بار تو جریان پرهام باخته بودم؛ ول

تونم به هیچ پسری احساس پیدا بکنم و همیشه هم خودم رو سرزنش بدم دیگه تا آخر عمرم نمی

ارزشم نسبت به پرهام جنگیدم ولی برای عشق واقعیم کردم که برای اون احساس پوچ و توخالی و بیمی

 .نه

دونستم که اون هم دوستم داره پس باید به رهام رو دوست داشتم و یه جوری میتصمیمم قطعی بود، من 

با لبخندی که ! جنگیدم و امکان نداشت عقب بکشماین دفعه برای عشق واقعی می. اوردمدستش می
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به  های جورواجوربافی و نقشهاومد رو لبم با انرژی ظرفم رو شستم و برگشتم تو تختم و با کلی خیال

 .فتمخواب ر

*** 

رم حوصله رو تخت نشسته بودم که یادم افتاد به پییشنهاد خودش که امروز باهاش میصبح که پاشدم بی

 لبخند پت و پهنی زدم و! کردم به یه قرار دو نفرهدرسته این یه قرار نبود؛ ولی من تبدیلش می. بیرون

 .پاشدم رفتم تو دستشویی و تا اومدم بیرون گوشیم زنگ خورد

هام رو که رو گوشی دیدم هیجان زده سعی کردم مثل یه دختر نوجوون که اولین باره بایه پسر اسم ر

 :کنه رفتار نکنم و جواب دادمصحبت می

 بله؟ -

 .شرمنده، خداحافظ...تونم بیامخواستم بگم من امروز یه کاری پیش اومده نمیمی. سالم پارمیدا -

ئنات خواستم انگار کاحاال که من می. ه نداد خداحافظی بکنمحتی اجاز. پنچر شده دوباره نشستم رو تختم

 .همه دست به دست هم داده بودن که اون رو ازم دور بکنن

 :ی زبون نفهم و لجباز پام رو کوبیدم زمین و رو به المپ گفتممثل یه بچه

  !مال خودمه. تونه این بار مانع من بشههیچ کس نمی -

 ی سر خیابون یه سرویسن توجه به تیپم ساده حاضر شدم و رفتم کافهبا حرص از رو تخت پاشدم و بدو

خواد بره و شروع کردم به فکر کردن به اینکه چه صبحانه سفارش دادم و گذاشتم ذهنم هرجا دلش می

 .طور خودم رو به رهام نزدیک بکنم

اول  .دلم براش تنگ شد ام رو که آوردن با دیدن عسل یاد یکی از خاطراتم با شادی افتادم و یهوصبحانه

ی ی شادام رو خوردم و رفتم کمی برای خونه خرید کردم، بعد هم یه حموم یه ربعه رفتم و شمارهصبحانه

 :رو گرفتم

 هان؟ -
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 !شه؟این دختر آدم نمی

 خوبی؟. علیک سالم شادی جان -

خبری ازم  کشی؟ چند وقتهبرات مهمه؟ دیروز نخواستم چیزی به روت بیارم؛ ولی خجالت نمی -

 .گیری؟ شهربازی رو هم که پریا دعوتم کردنمی

 :شرمنده گفتم

 .ببخشید آجی -

 .خیلی نامردی -

 :صداش بغض داشت و بدتر ناراحتم کرد؛ ولی سعی کردم برعکس اون با یه لحن شاد حرف بزنم

 .ات رو حاضر شو دارم میام دنبالتجمع کن اون هیکل گنده -

 کجا؟ -

 .همه جا -

ی تنگ پوشیدم با یه تیشرت قطع کردم و رفتم سر کمدم و با حوصله اول یه شلوار لی تیرهگوشی رو 

خاکستری روشن که روش یه قلب براق صورتی بود و بعد یه مانتوی نخی خاکستری ساده ولی شیک و 

اندامی پوشیدم و رفتم جلوی آینه، موهای خیسم رو با اتو مو هم خشک کردم و هم صاف، با سلیقه دم 

 .های نگینم رو انداختم و یه آرایش مختصر کردماسبی بستمشون و گوشواره

هام زدم و با انداختن ساعت ای هم به ناخنهای نقرهکنه پس با حوصله الکدونستم شادی دیر میمی

داری سرم کردم و مچی سیاهم و گذاشتن عینک آفتابی بزرگم رو موهام، شال سفید و خاکستری طرح

ه بوسی م و تو آینچیک و فانتزی سفیدم که فقط یه بند یه طرفه داشت انداختم رو شونهکوله پشتی کو

تری ی خاکسی ساده و جلو بستههای پاشنه هفت سانت سادهبرای خودم فرستادم و رفتم بیرون و کفش

 و خوش رنگمم که تو ایران تا حاال رنگش رو ندیده بودم پام کردم و سوییچو از رو جاکلیدی چنگ زدم

 .پریدم بیرون
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حدود نیم ساعت بعد جلوی در شادی اینا رسیدم که دیدم حاضر و آماده جلوی دره و با دیدن من با تعجب 

 :اومد سوار شد و گفت

 این ماشین کیه؟ -

 .سالم -

 :حوصله گفتبی

 .گیر دادی ها -

 :ای رفتم و گفتمچشم غره

 .تازه خریدم، مال منه -

 ات؟پس پورشه -

 .سرجاشه -

 :فس راحتی کشید که به خنده افتادمن

 کرد؟برای تو چه فرقی می -

 شعورم رو یادته تعریف کرده بودم؟دخترعموی جلف بی -

 .نه -

 .همون لب شتریه...گم دیگهبابا مونا رو می -

 :خندیدم و گفتم

 خب؟ ربط اون به ماشین من چیه؟ -

 .ستطرف اهل ترکیه. شوهر پیداکرده -

 .نفهمیدمباز هم ربطش رو  -

 :با حرص گفت

 .فهمیدو دقیقه الل بشی می -
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 .بنال -

 :اخمی کرد و گفت

 .ها گودبای پارتی گرفتههاش و جوونخوان برای همیشه برن آنکارا و تو ویالی خودش واسه دوستمی -

 :االن این ربط داره به ماشین من؟ ولی این بار چیزی نگفتم که خودش ادامه داد

تونم یکی رو گفته می .خواد ضایعم کنههاشن ولی مثال میکل مجع فقط دوست. دهمن رو هم دعوت کر -

 .های مونا هم همیشه قاطیهمهمونی... ذاره تنها برم پارتی مارتیدونی که مامان نمیمی. هم با خودم ببرم

 .خواستم تو رو با خودم ببرممی

 :با درک موضوع لبخند مهربونی زدم و گفتم

گی بریم خرید؟ قصد واسه این مهمونی که می. م در خدمت شماییم بانومن و پورشه. اوکی فهمیدم -

 .حاال تو این خرید یه چیزی هم انتخاب کن من بخرم... داشتم برات کادوی معذرت خواهی بخرم

 .بریم خرید؛ ولی کادو رو بعدا خودت سورپرایزم کن -

 .تازه تاسیسی که ریحان تعریف کرده بود خندیدم و روندم پاساژ. همیشه عاشق سورپرایز شدن بود

در همون حین پاساژ گردی من از احساسم نسبت به رهام گفتم و اون هم پیشنهادهایی واسه جلب توجه 

 :رفت رو اعصابم که یهو با هیجان گفتها بود و داشت میرمانداد که مختص می

 یدا؟پارم -

 :حوصله گفتمبی

کنم و قصدم ندارم مثل تو اندازم زمین تا من رو بگیره، غش هم نمیها خودم رو نمیهان؟ از االن بگم -

 ...ها واسه حسادتش برم با یکی دیگهفیلم

 ...جا رواون. ها رو ول کن باواون -

 کجا رو؟ -

 !دستش رو دنبال کردم که رسیدم به رهام
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 :و دست و پام رو گم کردم که شادی زد زیرخنده و گفتضربان قلبم تند شد 

 .کردم این طوری هول کردنت واسه یه پسر رو ببینمهیچ وقت فکر نمی -

 کار کنم؟االن چی. وای الل شو -

 .دادهای فروشنده گوش میکرد و به توضیحی ساعت فروشی ساعت نگاه میداشت تو یه مغازه

 .ساعت بخربرو . بسی راحت است دخترم: شادی

 !وای نه -

 چته؟ -

 :کالفه گفتم

 .کشمانگار خجالت می. دونمنمی -

 :ی دوتا توپ بسکتبال و گفتهاش شد اندازهشادی چشم

  تو و خجالت؟ -

 :عصبی غریدم

 .االن بگو چه غلطی بکنم! آره من و خجالت -

 .خب صبر کن تا اون تو رو ببینه -

 اگه ندید چی؟ -

 :گفت شادی چپکی نگاهم کرد و

 .کنیم ببینهیه کار می -

 :کالفه موهام رو بردم تو شال و گفتم

 خواست ساعت بخره قرارمون رو لغو کرد؟به نظرت فقط چون می -

 :متفکر گفت

 .دونم وهلل؛ ولی یه فکری دارمنمی -
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 .ها نباشهچه فکری؟ فقط تو رو خدا مثل قبلی -

 .همین کار رو کرد، جواب داد رمانخوندم تو تل، دختر توی می رماندیروز یه ! نترس این خیلی توپه- 

ام گرفته بود که شادی با لبخند خبیثی شروع کرد به سرم رو کجا بکوبم؟ هم عصبی بودم و هم خنده

شد که حرفش شد، کم کم دهنم هم داشت باز میتر میهام گردهر لحظه داشت چشمتعریف کردن و من 

 :رو تموم کرد و گفت

 چه طوره؟ -

 بینی؟شادی زیاد فیلم می -

 .بود رمانتو ... نه بابا،گفتم که- 

 این هم شد نقشه آخه؟. رو یه جا بخورم رمانالهی من خرمای تو و اون 

 .دمولی من انجامش می -

 !نه ها -

ی ساعت فروشی و من پشت قبل از اینکه بشه جلوش رو گرفت جلوتر از من راه افتاد و رفت طرف مغازه

داشت به ویترین مغازه  زدم؛ ولی اون ریلکس رفت مشغول حرف زدن با پسری شد کهسرش پرپر می

کرد و کمی بعد با دستش من رو نشون داد و اون پسر هم نگاهی به من کرد و چشمکی زد، بع هم نگاه می

 :گفتم با شگفتی. ی موافقت سرش رو تکون داد و شادی با لبخند برگشت کنار منرو به شادی به نشونه

 گفتی؟ -

 :با نیش باز گفت

 .تا شنید قبول کرد که این کار رو بکنه. های شیطون بودون پایهشانس آوردیم طرف از ا. آره -

 :با بهت گفتم

 قبول کرد؟ -

 .آره خب -
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 .وای شادی از دست تو -

 .با متخصص عشق طرفی گلم. بهم اعتماد کن -

 شه؟شه و با استرس گفتم االن چی میترجیح دادم دیگه بحث نکنم تا ببینم چی می

 .یترین این مغازه و از جات هم جم نخور، یکم هم شل کن اون دستت روهیچی تو فقط زل بزن به و -

 .ستاحمقانه -

 .همون طور که گفتم رفتار کنی ها! سوتی ندی ها. رمست، من میهوشمندانه -

 !شادی؟ -

 .کاری که گفتم رو بکن، بای -

جه و نگاه کردن به با عجله از من دور شد و من با استرس بند کیف رو شل کردم و سعی کردم بدون تو

 .ی طالفروشی بودرهام و اون پسرجلوی مغازه به ویترین جلوم نگاه کنم که مغازه

یک دقیقه نشده بود که یکی محکم کوبید بهم، درحالی که افتاده بودم روی زمین کیفم رو برداشت و دوید 

 :و من شک زده به خودم اومدم و داد زدم

 .یکی کمک کنه، بگیریدش! دزد!دزد -

مردم چند نفری افتادن دنبالش تا جلوش رو بگیرن و رهام که طبق نقشه حتما تازه اومده بوده بیرون با 

 :هول اومد کنارم و گفت

 پارمیدا؟ خوبی؟ -

 :دونم چی شد که زدم زیر گریه و گفتمبا دیدنش نمی

 !رهام؟ -

*** 

 :رهام

قتی با بغضِ صداش اسمم رو گفت از اش همه چیز یادم رفت و ناخودآگاه وهای پر شدهبا دیدن چشم
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 :دهنم پرید

 جان رهام؟ -

 :یه لحظه تعجب کرد؛ ولی بعد گفت

 کنی؟جا چی کار میتو این -

 :بدون جواب دستم رو گرفتم طرفش و گفتم

 .بلند شو اول -

 .دور و برمون آدم جمع شده بود؛ ولی سر من پایین بود و هنوز کسی ما رو نشناخته بود

های ظریفش تو دستم برای اولین بار حال عجیبی بهم دست داد؛ ولی رفت با حس دستدستم رو که گ

جلوی خودم رو گرفتم و بلندش کردم، همون طور که سرم پایین بود از بین جمیعت ردش کردم که یه 

 :صدای مردونه گفت

 .دزدِ فرار کرد -

 .مهم نیست: خیال گفتپارمیدا بی

 :با تعجب گفتم

 ات واسه چی بود؟ریهمهم نیست؟ پس گ -

 :یه لحظه هول کرد ولی زود گفت

 .محتویات کیف مهم نیست، پول بود فقط. وقتی اون طوری خورد بهم و کیف رو برد ترسیدم یه لحظه -

ی از دختری خوشم اومده بود که پول براش اهمیتی نداشت و جدا از بقیه. هام رفت تو همیه لحظه اخم

ی کنم وقتها فکر میاصال چرا دارم به این! اه.تر از پارمیدا بودام پایینوادهمسائل من، از لحاظ مالی خان

این . امکان نداره بهم برسیم؟ یه امروز هم که من خواستم ازش دوری کنم خدا آوردش گذاشت جلوم

 :یعنی چی آخه؟ کالفه گفتم

 .شیات استراحت کن خوب میبرو خونه -
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 :حت گفتبا تعجب نگاهم کرد و کمی بعد نارا

 .شه لطفا برام آژانس بگیری؟ موبایلم تو کیفم بودپس می. باشه -

 مگه ماشین نیاوردی؟: تر از قبل گفتمکالفه

 !نه: آروم گفت

 :دستی تو موهام کشیدم و گفتم

 .رسونمتمی -

 :زیر لب گفت

 .دونم امروز کارهای مهمی داری که قرارمون رو هم کنسل کردیمی. شهنه مرسی زحمت می -

 :عصبی دستم رو کشیدم تو موهام و گفتم

 .رسونمتمی. کنمنه، خواهش می -

 :با لبخند محوی گفت

 .جا تا مانتو و سرووضعم رو درست بکنم، زود میامرم دستشوییِ اینپس من می -

ای گفتم و تا دم در سرویس بهداشتی همراهیش کردم، با رفتن اون کالفه روم رو کردم به ویترین باشه

کردم چه طور ازش دور بمونم که باالخره برگشت و با هم زه تا کسی من رو نشناسه، داشتم فکر میمغا

 .رفتیم سوار ماشین من شدیم

*** 

 :پارمیدا

تو دستشویی با شادی حرف زدم و کلی . از دستشویی اومدم بیرون و با لبخند پشت سرش راه افتادم

بسوزه که گیر این ابلیس افتاده؛ ولی از طرفی هم سفارش جدید کرد که باعث شد دلم برای داریوش 

 .گذروندمراضی بودم چون هرچی نباشه داشتم با رهامی که االن اخمو و تو فکر بود وقت می

 :به ماشینش که رسیدیم یهو گفتم
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 .رممن خودم می. تو برو...چیزه -

 :با تعجب برگشت و گفت

 !رسونمتشد؟ گفتم که، میچرا؟ چی -

 .ضوع اون نیستنه آخه مو -

 :کالفه گفت

 چیه پس؟ -

 :مثال با خجالت سرم رو انداختم پایین و گفتم

 .خواستم برم رستوران اول چون تو خونه هم چیزی نیستمی. من صبحانه هم نخوردم و گشنمه -

 :متفکر گفت

 .ولی تو که پول نداری االن -

 :هول کردم و اولین حرفی که به ذهنم رسید گفتم

 .کردپول آژانس هم حساب می. رفتم پیش اونمی. اها رستوران دارهیکی از آشن -

کنه تا اینکه نفسش رو با شدت داد دونستم داره به چی فکر میکمی خیره خیره نگاهم کرد و اصال نمی

 :بیرون و گفت

 .کنمکارم رو لغو می. خوریمریم یه چیز میبا هم می -

 :نیشم باز شد و با ذوق گفتم

 !مرسی وای رهام، -

 :با دیدن ذوق کردن من لبخندی زد و مهربون گفت

 .بشین بریم. خواهش خانومی -

های صددرصد سرخ و نیش باز شد گفت، قند تو دلم آب شد و با لپدونم چیاز لفظ خانومی که نمی

 .نشستم تو ماشین
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 :خودش هم نشست و راه افتادیم که یهو گفت

 .م اونجاخواستی بری بده بریآدرس جایی که می -

 :هول کرده گفتم

 کجا؟ -

 :چپکی و مشکوک نگاهم کرد و گفت

 .رستوران آشنات -

 .آهان، فعال مستقیم برو و لطفا یه لحظه گوشیت رو بده لطفا، من باید به یکی زنگ بزنم -

 :ی شادی رو گرفتمبا عجله شماره. ای گفت و رمز گوشیش رو باز کرد و گرفت طرف مناشکال نداره

 بله؟ -

خواستم بگم اون امانتی تو رو . کیفم رو دزد زد و آقا رهام شانسی اونجا بودن کمکم کردن. شادی منم -

 .هم دزد برد، حواست رو جمع کن

 گی تو؟ کدوم امانتی؟چی می -

خواستم برم رستوران همون آشنامون مردم و مینه نگران نباش اتفاقا داشتم از گشنگی می. آره گلم -

 .دم بریم اونجااالنم دارم آدرس می. گفت باهم بریمولی آقا رهام 

 کدوم رستوران؟ -

 !موضوع دقیقا همینه -

 :بلند زد زیر خنده و گفت

سالشه  72پسرِ رئیسش اسمش بردیا مجده، ...گمبیا برو آدرسی که من می. یعنی خاک تو سرت پارمیدا -

بگو تو تولد دوست . خونها درس میهای سبز داره و تو دانشگاه مای روشن و چشمو موهای قهوه

 .کنمزنم با بردیا هماهنگ میمن االن زنگ می .مشترکمون پریا باهاش آشنا شدی

 .محشری به خدا -
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 ....آدرس اینه. دونمخودم می -

 :با شادی خداحافظی کردم و با لبخند گوشی رو گرفتم طرفش

 .مرسی -

 :نیمچه لبخندی زد و گفت

 االن کدوم طرفی برم؟ -

کرد و دستش مسلط و با یه دست رانندگی می. آدرس رو گفتم و اون هم فقط سرش رو تکون داد

خورد و ناخواسته اومد موهاش تکون میبا بادی که از پنجره می. اش رو از پنجره برده بود بیروندیگه

 :محوش شده بودم که سرد گفت

 چیز عجیبی تو صورتمه؟ -

 :مدست و پام رو گم کردم و تند گفت

 نه چطور؟ -

 :خیال گفتبی

 حاال مقبول واقع شدم؟. نیم ساعته زل زدی به من گفتم شاید شاخ درآوردم -

 :کردم پس با شیطنت گفتمباالخره باید یه غلطی می. نفسم رو با حرص دادم بیرون

 .آره -

 :با تعجب گفت

 چی آره؟ -

 :سعی کردم مثل خودش عادی بگم

 .مقبول واقع شدی، خوشگلی -

اول با تعجب نیم نگاهی به من کرد و دوباره برگشت طرف . قدر معمولی گفتم که جای حرفی نداشتناو

 :خیابون و بعد همون طور متعجب گفت
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 .مرسی، لطف داری -

 .دونممی -

 .مثال کیفت رو دزدیدن و گشنه هم هستی. امروز کِیفت کوکه ها -

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 هام رو بکنم تو هم و زل بزنم به جلو؟خوبه مثل تو اخم -

 :کالفه گفت

 .من اخم نکردم -

 :لجباز گفتم

 .چون مانع کارت شدم ازم ناراحتی حتما! چرا کردی -

 :تر از قبل دست آزادشو کشید تو موهاش و گفتکالفه

 .تقصیرتو هم نبود. قرار کنسل شد... گفتم که -

 :تخس گفتم

 چون نشده اخمالو شدی؟نکنه با یه دختر قرار داشتی و  -

 :با جدیت گفت

 .من با دختری قرار نداشتم؛ اخمالو هم نیستم -

 :سرسری گفتم

 .اگه تو اخمالو نیستی من هم پارمیدا نیستم، اینجا هم ایران نیست -

 چه ربطی داشت؟ -

 .نتره تو دهیکم دیگه ابروهات رو به هم نزدیک بکنی می. کنیچیزی به واضحی رو داری انکار می -

 :اش رو خورد و گفتاخمش باز شد و برای یه لحظه لبخندی زد؛ ولی بعد زود خنده

 کار کنم راضی بشی؟چی -
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 :صادقانه و با لحن خواهشی گفتم

 .همون رهام دیروز بشو -

 :ساکت شد و کمی بعد با جدیت گفت

قت ؛ ولی بعد یه حقیهای من بودیه سئوال بپرسم؟ یه دختر تو فامیلمون هست که عاشق یکی از دوست -

ز اون ا. بزرگ از زندگی دوستم پیشش فاش شد و اون با تمام عشقی که به هم داشتن دوستم رو ول کرد

 نظر تو در مورد عشق چیه؟. موقع ذهنم مشغوله

 :گیج گفتم

 در مورد عشق نظرم رو بگم یا دختر فامیلتون؟ -

 :کالفه گفت

 .هر دو -

 :ال بودم که حرف کشیده به عشق، پس با کمی فکر گفتمفهمیدم منظورش چیه؛ ولی خوشحنمی

 ذاشت؟اون حقیقت بزرگِ دوستت رو زندگی مشترکشون اثر می -

 :عصبی گفت

 .آره -

 .خب پس فکر کنم اون دختر حق داشته پسرفامیلتون رو به خاطر پنهان کردن همچین چیزی نبخشه -

 .ردکگفت هم اون دختر ردش میاگه از اول راستش رو می -

 !من از دروغ متنفرم. ترین چیز صداقتهبه نظر من مهم! شاید آره و شاید نه -

 :تر از قبل دستش رو کشید تو موهاش و چیزی نگفت که ادامه دادمکالفه

روح چیزی که به زندگی بی. ی خداست و یه چیز مقدسهترین هدیهدر مورد عشق هم به نظرم بزرگ -

نظر تو چیه؟ ناراحتیت به خاطر . شه توصیف کردصال به نظرم عشق رو نمیا. دهها رنگ و هیجان میآدم

 دوستته؟
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 :ناراحت گفت

 .شرایط سختی داره -

 جدی به خاطر مشکل یکی دیگه این همه ناراحت شدی؟. خیال بابابی -

 یه چیز بپرسم؟ -

 .بپرس -

 .مثل همون راز دوست من... داگه یه روز عاشق یکی بشی و بعد بفهمی یه چیزی رو ازت مخفی کرده بو -

 کنی؟کار میتو چی

 .خب الاقل بگو اون راز چیه -

 :آوردم تا اینکه با یه لحن ناراحتی گفتشدم و اصال از رفتاراش سردر نمیدیگه کم کم داشتم کالفه می

 .اصال ولش کن، رسیدیم -

 :ها گفتمبه رستورانی که جلوش نگه داشته بود نگاه کردم و مثل خنگ

 اینجاست؟ -

 :هاش گرد شد و گفتچشم

 !وهلل تو باید بگی اینجاست یا نه؟ -

 :تا متوجه سوتیم شدم با عجله گفتم

داری؟ تو ذهنم اون سئوال بود و وقتی خواستم بگم اینجاست اشتباهی خواستم بپرسم اینجا نگه میمی -

 .ام خبری بودسئوالی بیان کردم؛ ولی در اصل جمله

 :کرد و در آخر گفتیه ذره گنگ نگاهم 

 .پیاده شو. ولش کن اصال -

 .اش گرفت و سری از روی تاسف تکون داد و پیاده شدلبخند دندون نمایی زدم که خنده
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 زد که هارمونی جالبیتو نگاه اول دکور سبز کمرنگ و بنفشش تو دید می. کنار هم وارد رستوران شدیم

کرد این بود که به جای عدی که جلب توجه میفضای بزرگ و شیکی داشت و مورد ب.درست کرده بود

 .هایی به صورت دایره داشت که وسطش میز بودصندلی مبل

 .جای قشنگیه -

 :سعی کرم طوری رفتار کنم انگار بار هزارمه که میام و با غرور گفتم

 .آره من هم عاشق فضاشم -

 .ولی تقریبا همه جا پر شده یا تابلوی رزرو داره -

اش پیدا شد، خودش رو به ما رسوند و بگم که یه پسر جذاب مثل حوری بهشتی سر و کلهمونده بودم چی 

 :با لبخند دخترکشی گفت

 .سالم پارمیدا -

ای روشن قدش شاید یکی دو سانت از من بلندتر بود، سفید بود و موهای خوش حالت و کوتاه قهوه

های شادی حالت متعجبم رو تغییر حرف با یادآوری! های خمار و براق خاکستری یا سبز؟داشت با چشم

 :دادم و با لبخند گفتم

 سالم بردیا، خوبی؟ -

 :بردیا دوباره لبخند زد و رو به رهام با هیجان گفت

 .وای من از طرفدارهاتونم -

رهام هم لبخندی زد و در حالی که بردیا ما رو راهنمایی کرد طرف یکی از میزها مشغول خوش و بش باهم 

کردم، خوشبختانه ملت هیچ کدوم ما رو کشیدم و اطراف رو نگاه میمثل اردک گردن میشدن، من هم 

 .نگاه نکردن که بخوان بشناسن و بدبختی بکشیم

 :جای دنجی نشستیم و بردیا با چشمکی به من گفت

 خوری؟همون همیشگی رو می -
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ز و رهام داشت با دقت زد تو همه چیی گنگ من داشت گند میکرد و قیافهخیلی خوب نقش بازی می

 :کرد که لبخند اجباری زدم و با شیطنت گفتمنگاهم می

 از رئیس رستورانی تغییر شغل دادی به گارسونی؟ -

 :بلند خندید و گفت

 بده گفتم شخصا بیام هم ببینمت و هم سفارشت رو بگیرم که یکم پیش همکارت کالس بذاری؟ -

مراه من خندید، من هم بدون هیچ فکری از چی بودن ژستی گرفت و چند بار پلک زد که رهام هم ه

 :همیشگی گفتم

 خوری؟رهام تو چی می. اوکی؛ پس من همون همیشگی -

 کدوم غذای اینجا خوبه؟: رهام

 :کردم که بردیا به دادم رسید و گفتدوباره داشتم هل می

 بیارم برات؟ نظرت چیه خودم سورپرایز. گهشون بد میاز این نپرس که از لج من از همه -

 .موافقم: رهام

 :ای تکرار شد و بردیا رفت و رهام پرسیدلبخندهای مسخره

 از کجا با این آقا آشنا شدی؟ -

 :عادی گفتم

 .تو تولد -

کردم که خدایا شادی گفت تولد کی؟ هنگ کرده بودم که گوشی رهام زنگ داشتم همین طور فک می

 :خورد و کمی نگاه کرد و گرفت طرف من

 .تتهدوس -

 :با تعجب جواب دادم

 بله؟ -
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ا ی پسرها راحتی، بگو ببرای اینکه یه وقت فک نکنه دختر سبکی هستی و با همه. وای یادم رفت بگم -

 .پروانه نامزد بردیا دوست صمیمی بودید و بردیا خیلی عاشق پروانه است و از این شر و ورا

 شادی؟ -

 ها؟ -

 .یادم رفت -

 چی؟ -

 :تمکالفه گف. کرددونستم چه طور بگم؛ چون رهام داشت مستقیم نگاهم میدم و نمیهمین طور مونده بو

 بهت که زنگ زدم چی گفتم بهت؟ -

 !رستوران؟ راه رو یادت رفت؟ بردیا پیام داد رسیدید آخه؟ -

 .بعدش -

 .چی؟ خب درست بنال دیگه، زشته گوشی پسر مردم رو اشغال کردیم -

 :با عجز گفتم

 .ینجاییمراستی االن ا -

 :دوباره با مکث گفتم

 .رسونمباشه سالمت رو به بردیا می -

 گی؟چی می -

 جدی از روز تولد ندیدیش؟ -

 :تولد رو با تاکید گفتم که شادی با مکث گفت

 تولد؟ -

 .یادم رفته بود. آره خودشه -

 چیش؟ -
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 .صاحب خونه -

 .ر پروانهخواه! بابا بگو تو تولد پریا دیدیش. روانیم کردی پارمیدا -

 .اوکی، بای -

 !تا مخش رو نزدی ولش نکنی ها. برو بمیر -

 :ای کردم و گوشی رو قطع کردم و گرفتم طرف رهامخنده

 .ببخشید تو رو خدا -

 .پیش میاد دیگه. نه بابا -

 :بردیا در کنار گارسونی که چرخ دستی غذاها دستش بود نزدیک شد و دوباره با انرژی لبخندی زد و گفت

 .های زوج جوانن هم سفارشای -

 :با هول گفتم

 .ما که زوج نیستیم بردیاجان -

 :نیشخند شیطونی زد و گفت

 .ولی بهم میایید -

 :اش کشید و گفترهام هم دستی به یقه

 .نظر لطفته؛ ولی ما فقط همکاریم -

 :ای باال انداخت و گفتخیال شونهبردیا بی

  .شنخیلی از همکارها آخرش عاشق هم می -

 :شه، پس با حرص گفتمها از گور شادی بلند میی آتیشمطمئن بودم همه

 .راستی بردیا شادی سالم رسوند -

هاش خوام بحث رو عوض کنم پس لبخندی زد که باعث شد من به این فکر کنم که سبز چشمفهمید می

 .رسهخالص نیست و به پای مال رهام نمی
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 .ید صدام کنیدچیزی الزم داشت. رممن دیگه می: بردیا

 .باشه، مرسی -

 :رهام هم ازش تشکر کرد و با رفتن اون رهام دوباره گفت

 گفتی از کجا با این آشنا شدی؟ -

 .تولد خواهر نامزدش -

 نامزد داره؟ -

 چرا حس کردم خیالش راحت شد؟ چرا حس کردم لبخند زد؟

 .آره نامزدش و خواهره نامزدش دوست صمیمی من و شادی ان -

و مشغول ور رفتن با غذاش شد و من تازه فرصت کردم که چشم ازش بردارم و بفهمم که  ساکت شد

 .همون همیشگی یه نوع غذای ایتالیایی تنده

شادی گفته بود مخش رو بزنم ولی آخه . خوردمحوصله قاشق رو چرخوندم تو بشقاب و کم کم میبی

 .چطور؟ کاش پیشم بود

 :برای باز کردن سر صحبت گفتم

 م؟رها -

 :با دهن پر گفت

 هوم؟ -

 :کردم گفتمعادی و بدون نگاه کردن بهش در حالی که مثال قاشقم رو پر می

 .تو نظر من رو در مورد عشق پرسیدی؛ ولی خودت نگفتی -

جلوی چشمش . بعد از چند ثانیه سکوتش نگاهش کردم؛ زل زده بود به من و انگار ذهنش مشغول بود

 :بشکنی زدم و گفتم

 تی؟کجا رف -
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 :تکونی خورد و گفت

 چی پرسیدی؟. شرمنده یه لحظه حواسم رفت به یه چیز دیگه -

 !نظرت رو در مورد عشق بگو -

 :احساس گفتبی

 مهمه مگه؟ -

 .در ضمن تو پرسیدی، من گفتم...بهتر از سکوته خب -

 :کالفه گفت

 .من نظری در مورد عشق ندارم -

 :خم و بدون مقدمه گفتمجدی و با ا. یه چیزی امروز عوضش کرده بود

 چته؟ -

 :سرش رو بلند کرد و با تعجب تکرار کرد

 چمه؟ -

 برای چی؟ از دست من ناراحتی؟. امروز عوض شدی! دقیقا -

 :لحنم آخرش گرفته بود و ظاهرها خودشم فهمید که تند گفت

 .درگیر کارهامم. شممن هیچ وقت از تو ناراحت نمی! نه -

 :لبم و با شیطنت گفتم حرف اولش لبخند رو آورد رو

 .چه شخص مهمی بودم و خبر نداشتم -

 چه طور؟ -

 .شیکه هیچ وقت ازم ناراحت نمیهمین -

 :یه لحظه حس کردم رنگش پرید و هول کرد؛ ولی خیلی زود به خودش مسلط شد و گفت

 شه؟کی از دوستش ناراحت می -
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 :با غمی که نشد قایمش کنم زمزمه کردم

 دوست؟ -

 :جونی زد و گفتلبخند بی

 !آره؛ دوست -

 :حوصله گفتمبی

 .غذات سرد شد؛ بخور -

یعنی چی آخه؟ اون من رو به . اعصابم حسابی خورد بود. کردیمتو سکوت داشتیم غذامون رو تموم می

پس اون رفتارهاش دلیلش چیه؟ حتی اگه من رو فقط به عنوان دوست ! بینه؟ غلط کردهچشم دوستش می

 .باید امروز کاری که شادی خواست رو تموم کنم. باید نظرش رو عوض کنم! ارمذببینه، من نمی

 :با هیجان گفتم

 کاری دیگه؟االن تو کار امروزت رو لغو کردی و بی -

 :با دودلی گفت

 آره، چطور مگه؟ -

 خب پس با هم بریم یه جایی دوستم؟ -

 :با شک گفت

 کجا؟ -

 !سورپرایزه -

 :جان گفتمتو فکر بود که دوباره با هی

 !خواهش؟ -

 :لبخند کوچیکی زد و گفت

 .باشه بریم -
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 :لبخند بزرگی تحویلش دادم و با کیف کوک گفتم

 .پس پاشو بریم -

 .صب کن من پول غذا رو حساب کنم بعد -

 :سرپا وایستاده بودیم که بردیا اومد و گفت

 رید؟می -

 .قربون دستت، غذاها عالی بود. آره دیگه داداش: رهام

 :ا لبخندی زد و گفتبردی

 .دست آشپزمون درد نکنه -

 گی بیارن؟صورت حسابو می: رهام

 .پارمیدا بهش نگفتی امکان نداره ازتون پول بگیرم؟ بیایید برید ببینم! وا: بردیا

 ؟!شی هابردیا آخرش ورشکست می: دودل گفتم

 .برید تا دعوامون نشده: لبخند مهربونی زد و گفت

از بردیا سوار ماشین رهام شدیم و من آدرس دادم، اون هم با تردید از هر راهی  هردو بعد از کلی تشکر

 .گفتم رفتکه می

*** 

 :رهام

دونه از درون چه هیجانی داشتم برای همراهی باهاش. تک تک رفتارهاش برام جذاب بود و فقط خدا می

که خواستم ازش دوری  من تالشم رو کردم ازش دور بمونم؛ ولی انگار قسمت نیست و درست از روزی

 .بکنم از آسمون افتاد جلوم

بره؛ ولی مسخره بود که بخوام دونستم من رو کجا میرفت اطراف شهر. نمیآدرسش کم کم داشت می

 .رفتم و اون مدام سرش تو گوشی بودگفت میهایی که میخیالی طی کردم و از راهنگران باشم، پس بی
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 :و گفتمآخرش هم نشد جلوی خودم رو بگیرم 

 چقدر مونده برسیم؟ -

 :لبخند شیطونی با یه چشمک تحویلم داد و گفت

 باالخره فوضولیت گل کرد؟ -

شد این موجود دوست داشتنی رو نخواست؟ جسته و گریخته یه چیزهایی از ماجرای پرهام از مگه می

 .هاش رو ندیده بودنهطریق راشا فهمیده بودم و به نظرم پرهام واقعا احمق بوده که این دختر و دلبرا

 .شه خباز دست تو آدم کنجکاو می -

 :سرخ شد و گفت

 .کم مونده -

 من که چیزی نگفتم چرا سرخ شد؟

 ریم حاال؟کجا می -

 .فهمیاونجا می -

 :ابروهام رو باال دادم و گفتم

 !زدی تو فاز مرموزی پس -

ضعف رفت. من چم شده؟ مثل پسر  خندید و قلبم ضربان گرفت. دست برد موهاش رو کرد تو شال و دلم

 :از وضع خودم خندیدم و گفتم .ای شده بودم که اولین دوست دخترش رو برده بیرونهفده ساله

 .بگو دیگه -

 :با تردید پرسید

 نقاشیت خوبه؟ -

 :با تعجب گفتم

 نقاشی؟ -
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 :امکان نداشت این همه راه اومده باشیم برای نقاشی! با هیجان گفت

 .راسترسیدیم، بپیچ  -

ی تفریحی جلوم سبز شد که مشخص بود مال قشر مرفه ای که گفته بود یه محوطهبا پیچیدن تو کوچه

 .جامعه است

 :پارمیدا با ذوق گفت

تر یه دریاچه مصنوعی و اینجا عالیه! زمین گلف، بازی چوگان و میدون اسب سواری و حتی اون طرف -

 .من دومین بارمه که اومدم قایق هم داره. پیمان و پریا زیاد میان؛ ولی

هام؛ کشیدم برای داشتهداد. من زحمت مییه بار دیگه تفاوت طبقاتی بینمون داشت خودش رو نشون می

 .کردنجور جاها تفریح میاومدن اینولی اون و امثال اون با پول پدرهاشون می

 :سعی کردم معمولی بپرسم

 من رو آوردی واسه گلف؟ -

 :هیجان زده گفت

 .رنها میی زوج. اینجا یه سالن سورپرایز هم داره که پولش زیاده؛ ولی ارزشش رو داره و همهنه -

 :مگه ما زوج بودیم؟ چیزی نگفتم و تو پارکینگ محوطه وسط یه بی ام و و لکسوز نگه داشتم و گفتم

 .آدرس اینجا رو خوب بلد بودی ها -

 :گوشیش رو تو هوا تکون داد و گفت

از وقتی برگشتم ایران اومدم اینجا...پریا بهم گفته بود تعمیر کردن و گسترشش دادن و اولین بارمه  -

 .االن از روی جی پی اس پیداش کردم

 .شدهاش هم مشخص میحاال دلیل تو گوشی رفتن

 :کنار هم رفتیم طرف نگهبانی و پارمیدا رو به نگهبان گفت

 .خواستمرو می 041کارت اشتراک  -
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 :حترام خم کرد و مشغول گشتن رو میزش شد و من متعجب گفتمنگهبان سری با ا

 کارت اشتراک؟ -

کنه. ما االن ریزه تو اون و از روی اون خرج میگیره و پولش رو میاوهوم. هرکی میاد اینجا کارت می -

 .قراره کارت پیمان رو خالی کنیم

 :لبخند دندون نمایی زد و ادامه داد

 .م گفته. خودش هنوز خبر ندارهپریا شماره اشتراکش رو به -

 ناراحت نشه؟ -

 :خیال کارت رو از دست نگهبان گرفت و گفتبی

 .شناسی. بریمنه بابا. تو پیمان رو نمی -

رفتم. از یه راه سنگفرش جلو رفتیم تا رسیدیم به یه ساختمون جلوتر راه افتاد و من پشت سرش می

 :بزرگ شبیه باشگاه. و پارمیدا با هیجان گفت

 .اینجاست -

اومدم. رفتیم تو، یه راهرو بود و اولش دونفر ها شوق داشت و کم کم من هم داشتم به هیجان میمثل بچه

 :کله گنده ایستاده بودن و با احترام گفتن

 .کارتتون لطفا -

 :پارمیدا با جدیت کارت رو داد و گفت

 .کنیمیه ساعته بزنید، بازم الزم شد تمدید می -

ون داد و کارت رو روی دستگاه کنارش کشید و کنار رفتن. من و پارمیدا از راهرو رد نگهبان سری تک

اومد و یه شدیم، یه طرف یه در بود که پرده زده بودن و از توش کلی صدای خنده و جیغ و داد و حرف می

 :طرف دیگه رختکن بود که پارمیدا گفت

 .اول باید بریم رختکن -
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دورتادور کمد بود و دو  .جریان چیه و سری تکون دادم و دوتایی رفتیم تو ترجیح دادم صبر کنم تا بفهمم

 .تا اتاقک کوچیک واسه تعویض لباس و یه طرف دیوار یه رگال بود پر از لباس

 .من هنوزم نفهمیدم اینجا چه خبره ها -

 :لبخند شیطونی زد و گفت

 .ها بپوشن و برو تو اتاقکها رو انتخاب کفهمی. برو یکی از لباسیکم دیگه صبر کنی می -

های اکثرا شکل یه شلوار لی که کامال خودش هم به طرف رگال رفت. با تعجب رفتم و از وسط لباس

 هام نیشخندی زد و چیزیمشخص بود نوئه با یه تیشرت سفید برداشتم که پارمیدا با دیدن انتخاب

ن، دو دقیقه بعد پارمیدا از اتاقک بعدی نگفت. گیج رفتم تو اتاقک و لباسم رو عوض کردم و اومدم بیرو

 .اومد بیرون

دار یه تیشرت گشاد لیمویی تنش بود با یه دامن شلواری سفید و دستمال سر سفیدی هم به صورت مدل

 :به موهاش بسته بود به جای شال. لبخندی زد و گفت

 چه شکلی شدم؟ -

 :صادقانه گفتم

 .خواد کار کنهشبیه کسی که می -

 :به دستمال سرش هم کردم که خندید و گفت ایو اشاره

 .فهمیخودت دلیلش رو می -

 .شه بفهممخیلی خوب می -

 :لبخند زد و گفت

 .تونی حرف بزنیتونی جیغ بزنی و بخندی و هرچیزی؛ ولی نمیریم، میتوی اون سالن که می -

 :با تعجب گفتم

 شه حرف زد؟ چرا؟نمی -
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 :شیطون گفت

ها میان تا بهم نوعه و هر چی بخوای بگی رو باید بکشی. اینجا جاییه که عاشققانون بازیه! حرف مم -

 .سر هم بذارنها میان تا سربهابراز عالقه کنن یا دوست

 ...ها پس چرانقاشی بکشم؟ لباس -

صب کن کامل بگم. پس فهمیدی دیگه؟ حرف ممنوعه و فقط نقاشی! دوم اینکه اون تو کسی با کسی  -

 .ی استفاده از تمام وسایل داخل رو هم داریهر کسی با یار خودشه و اجازهکاری نداره و 

 :گنگ گفتم

 .فهممهیچی نمی -

ها، رنگ مخصوصن و با آب پاک فهمی. راستی اصال الزم نیست نگران باشی تمام رنگبریم تو می -

 ...شن. و دیگه اینکهمی

 :کمی فک کرد و گفت

 .هر جایی که دوست داشتی رنگ بزنیتونی رو هر دیوار و آها! تو می -

 .گیجم کردی -

 .دو تا قانون ساده رو یادت نره! حرف نزن و دوم اینکه خوش بگذرون -

 ...آخه -

 .بیا دیگه -

 .دیدماومد و خشکم زد از چیزهایی که میخالصه کنارش رفتم تو اون سالنی که ازش صدای خنده می

و پسری پشت سرش بود که گیرش انداخت و یه سطل رنگ دختری با عجله از جلومون بدو بدو رد شد 

یه  خندیدن.قرمز رو روی دختر خالی کرد؛ دختر بلند جیغ زد و این دفعه اون افتاد دنبال اون، هردو بلند می

خندیدن. طرف دیگه کشیدن و میطرف دیوار چند تا زوج تو سکوت برای هم روی دیوارها نقاشی می

خندیدن. مشغول دید زدن اطراف بودم که با رنگی افتاده بود دنبال دوستش و میدختر جوونی با یه قلموی 
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حس پاشیده شدن چیزی روم به جلو نگاه کردم که دیدم پارمیدا با نیش باز و یه سطل خالی ایستاده و از 

 !های من حاال زرد بودگردن تا کفش

ای های لولهمو و فرچه و دستمال کاغذیهای پر از رنگ بود و قلدور و برمون هر چند قدم کنار هم سطل

 .شهها استفاده میکه البته معموال تو دستشویی

یه  ی دیوار،با درک موضوع لبخند خبیثی زدم و پشتم رو کردم به پارمیدا و خونسرد قدم زدم طرف دیگه

کنم با  رم رنگیشسطل پر از رنگ نارنجی برداشتم با یه قلمو و رفتم جلوی دیوار. پارمیدا که دید قصد ندا

 :کنجکاوی اومد جلو که رو دیوار نوشتم

 !گور خودت رو کندی -

تا بیاد موضوع رو هضم بکنه از باالی سرش سطل رو خالی کردم که بلند جیغ زد و عقبکی از من دور شد، 

هاش رو تمیز کنه و با حرص یه سطل رنگ سبز از کنارش برداشت و تا بخوام با دستش سعی کرد چشم

 .دم پاشید روم و نصف بدنم سبز شدبرگر

کردیم و برای هر دفعه رنگی کردن هم خندیدم و کمی بعد رنگی بود که ما روی هم خالی میحاال هردو می

کردیم. پارمیدا با خنده دراز کشید رو زمین و یه وری شد نگاهم کرد که من هم چند دور دنبال هم می

 :خودش و کف زمین نوشتنشستم کنارش. دستش رو کشید به بدن رنگی 

 .حرف دلت رو برای من نقاشی کن -

 :به روش خودش نوشتم

 .اول تو -

بعد از این همه شوخی و خنده کنارش انگار تو یه بعد دیگه بودم و دیگه مشکالتم معنی نداشتن. فقط 

 .خواستم تا ابد اینجا کنارش بمونم و برام بخندهمی

ی گنده و بعد یهو ناغافل های بهم گره خورده و کنارش یه خندهکمی فکر کرد و دو تا چشم کشید و ابرو

 ها ضربدر، تازهدستش رو کشید رو بازوم که شوکه عقب رفتم، خندید و کنار لبخند تیک زد و روی اخم
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 .خواسته از بازوم رنگ قرمز بردارهفهمیدم می

 .ابرویی باال انداخت و به نقاشیش اشاره کرد

 :و با همون رنگ زیر نقاشیش نوشتمی از ته دلی کردم خنده

 .چشم -

های دونم چقدر وقت گذشت؛ ولی از بس برای هم نقاشیتاب کرد. نمیخندید و چشمکی زد که دلم رو بی

دار کشیدیم و سعی کردیم تفسیرش کنیم و از بس همو رنگی کردیم دیگه حسابی خسته شده خنده

ش دستش بود آورد و کلی سلفی و عکس بانمک بودیم. پارمیدا رفت گوشیش رو در حالی که دستک

های های خودمون رو پوشیدیم و با همون کفشانداختیم و رفتیم پشت رختکن، دوش گرفتیم و لباس

 .رنگی برگشتیم و نشستیم تو ماشین من

 .خیلی خوش گذشت رهام -

 :لبخندی به روش زدم و گفتم

 .آره عالی بود -

 :مظلوم گفت

 بریم بستنی؟ -

 :گفتم با تعجب

 قصد نداری امروز من رو ول کنی؟ -

 :با شیطونی ابروهاش رو چند بار باال انداخت و گفت

 !نچ -

 :سری از روی تاسف تکون دادم؛ ولی همراه باهاش لبخندی هم زدم

 .از دست تو. باشه بریم -

 :با ذوق تو جاش پرید و گفت
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 !ایول! خیلی خوبی -

رفت و تصمیم گرفتم امروز رو کنارش مشکالتم رو یادم می کرد،شاد بودن اون من رو هم خوشحال می

تونم حتی تصادفی هم باهاش وقت بگذرونم و یه دل سیر کنارش باشم و از فردا دوباره تا جایی که می

ذاشت اون موقع همه چیز فرق نزدیکش نشم تا هوامون از سر هم بیفته و اگه باز هم خدا اون رو جلوم می

 !شدمن فکر نزدیکش میکرد و من هم بدومی

 :یهو با استرس گفت

 .ام حرف بزنمخوام برم در مورد برادرم با خانوادهوای خدا! امروز می -

ای داشته باشن وگرنه راشا بدجور ضربه ات برای ول کردن راشا دلیل قانع کنندهامیدوارم خانواده -

 .خورهمی

 :ناراحت سرش رو تکون داد و گفت

 .خدا کنه -

*** 

 :میداپار

 :با نگه داشتنش جلوی یه پارک از فکر و خیال بیرون اومدم و گیج پرسیدم

 چرا اینجا نگه داشتی؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 !خانوم حواس پرت، اومدیم بستنی دیگه. پیاده شو -

 اینجا؟ -

 .هاش حرف ندارهآره. توی پارک یه جای خوب هست که بستنی -

 .داددم. دیگه مثل قبل اخم نداشت و همین به من هم انرژی میدیگه چیزی نگفتم و کنارش راه افتا

 :جلوتر رفتیم و کم کم بستنی فروشی نمایان شد
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 رهام؟ -

 جانم؟ -

 :معلوم بود از دهنش پریده که بالفاصله گفت

 منظورم اینه، بله؟ -

 :به زور گفتم

 .دوتا قیفی بگیر -

تونم مجبورش هایی به من داره و به زودی میاز جانمش قلبم گرم شده بود و مطمئن بودم اون هم حس

 .کنم بگه

 چرا دوتا؟ -

 .توام باید بخوری -

 .دختر زشته من با این هیکل بستنی قیفی بخورم -

 .به من ربطی نداره -

 .خندید و رفت تو مغازه و کمی بعد با دو تا بستنی قیفی گنده اومد بیرون و یکی رو گرفت طرف من

 رهام؟ -

 :با مکث گفت

 بله وروجک؟ -

 امروز کارت چی بود؟ -

 :کالفه گفت

 کنی اون رو؟ول نمی -

 :با لجبازی گفتم

 .بگو دیگه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 283 

 :گازی به بستنیش زد و گفت

 .ست هاخوشمزه -

خواد بپیچونه، بیشتر از اون گیر ندادم و به جاش یهو با حس گل کردن شیطنتم تو یه حرکت فهمیدم می

 :هام و گفتمکمی پاشدم رو پنجه

 رهام؟ -

 .تا برگشت بستنی رو مالیدم رو صورتش و در رفتم

 !کشمتپارمیدا می -

 :بلند خندیدم و گفتم

 .اول باید بتونی من رو بگیری -

اومد. یه لحظه دستش خورد دویدم و اون هم با کری خوندن و تهدید پشت سرم میبستنی تو دست می

دم. همه تو پارک با خنده به ما خیره بودن و رهام به شالم که با خنده جیغ کشیدم و مسیرم رو عوض کر

 :هنوز دنبالم بود که یهو گفت

 !آخ پام -

با ترس برگشتم عقب و با دیدن رهامی که خم شده بود و دستش رو زانوش بود با عجله خودم رو بهش 

 :رسوندم

 چی شدی؟ -

 .دونم فکر کنم پام گرفتنمی -

 خوای بشینی؟خوبی؟ می -

کردم. اومد دیگه که یهو حس سرما کردم. با بهت داشتم به جای خالی رهام نگاه میمیداشت اشکم در 

دستی رو صورتم کشیدم و به کف دستم که پر از بستنی بود نگاه کردم. کم کم با درک موضوع و فهمیدن 

 :اینکه اتفاقی براش نیوفتاده بوده لبخندی زدم؛ ولی زود خودم رو جمع کردم و جیغ زدم
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 ...گیرم دیگهمن تورو باالخره میرهام  -

هامون رو شستیم و رهام دوباره بدو بدوی ما شروع شد و در آخر کنار یه حوض ایستادیم و با خنده صورت

 :هم با غرغر گفت

 اصال چیزی از اون بستنی خوردی؟ -

 :با نیش باز گفتم

 !آره -

ک هفت و نیم و کم کم هوا داشت تاریخندید و دیگه حرفی نزد. وقتی برگشتیم تو ماشین ساعت شده بود 

 :خواستم ازش جدا بشم؛ ولی رهام گفتشد. نمیمی

 ت؟ری پیش خانوادهی خودت یا میبرسونمت خونه -

 :آروم گفتم

 .امی خانوادهخونه -

آدرس رو دادم و اون هم روند اونجا، آهنگی پلی کرد و دیگه هیچ کدوم حرف نزدیم. من رو رسوند جلوی 

 :م حرف بزنم و گفتمون تا برم با خانوادهدر خونه

 .خبر نذارمن رو هم بی -

 .گمتون میزنم تو تلگرام به جفتبذار ببینم جریان چیه، یه گروه می -

 .خوبه -

 .وای من استرس دارم -

 :ای زد و گفتلبخند قشنگ و دلگرم کننده

 .تونی از پسش بربیایمن مطمئنم می -

 .من هم لبخندی بهش زدمناخودآگاه استرسم رفت و 

کردیم تا اینکه خودم رو جمع کردم و هول هولکی کردیم و هیچ کدوم خداحافظی نمیهردو بهم نگاه می
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 :گفتم

 .روز عالی بود. ممنون، خداحافظ -

 :پیاده شدم و نگاهش کردم که گفت

 .به من هم خیلی خوش گذشت، باید از دزد کیف تو تشکر کرد. خداحافظ و شبت خوش -

کرد که سریع سرم رو تکون دادم و بهش پشت کردم، آیفون هاش داشت دوباره اسیرم میلبخند و چشم

 :رو زدم و رهام هنوز نرفته بود که صدای جیغ پریا از پای آیفون بلند شد

 !وای پارمیدا -

 :کالفه گفتم

 ذاری بیام تو؟می -

 .خیالم راحت بود دید وی چشمی آیفون طوری بود که ماشین رهام رو نمیزاویه

 .بیا تو خب -

با باز شدن در دستی برای رهام تکون دادم، در رو هل دادم و رفتم تو. وقتش بود باالخره تکلیف راشا رو 

 .مشخص کنم

هاشون از آشپزخونه شدم، راهمو رو کج کردم به همون طرف. تا رفتم تو خونه متوجه صدای خنده و حرف

ها محروم بوده در حالی که ی اینیمی داشتم و فکر اینکه راشا از همهی گرم و صمخدا رو شکر خانواده

تونسته کنارم باشه باعث شد در کنار ناراحتیم احساس خشم هم بکنم. با ورودم به ها میتمام این سال

 :آشپزخونه سالمی دادم که به گرمی جوابش رو گرفتم و مامان دلخور گفت

 .ت بزنیدهچه عجب تو اومدی یه سری به خانوا -

 .من که تازه اینجا بودم -

ای کنارمون باشی. های چند دقیقهبابا: پارمیدا تو دختر این خانواده ای. باید خیلی بیشتر از سرزدن

 دونی مادرت چقدر دلتنگت بود؟می
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 :شرمنده گفتم

 .خواممعذرت می -

 :پیمان با دودلی گفت

 خوای بگی؟چیزی می -

 :کرد. نفسی گرفتم و گفتمهام رو درک میفهمید و حالتو میهمیشه خیلی خوب احساساتم ر

 .گمشامتون رو بخورید بعدش می -

 :پریا

 .االن بگو دیگه. من از فوضولی اشتهام کور شد -

 :خندیدم و گفتم

یایید تون بشینم تلویزیون نگاه کنم. هروقت شامتون تموم شد همهرم میمجبوری صبر کنی. من می -

 .اونجا

تفکر سری تکون داد و پیمان ناراضی نگاهش رو برگردوند به بشقابش و فقط پریای مشکوک و بابا م

 .های راحتی پرت کردممامان نگران نگاهم کردن که رفتم طرف سالن نشیمن و خودم رو روی یکی از مبل

 .کمی بعد اول پریا و پیمان و بعد بابا و مامان اومدن و نشستن تو سالن

 .خانوم بگو ببینم چی شدهبابا: خب پارمیدا 

شون رو نگاه کردم. مامان ی مامانی رو تعریف کردم و عکس العملهای تو خونهداستان پیدا کردن عکس

کرد. پریا ناراحت بود و پیمان متفکر به من کرد و بابا با اخم به فرش نگاه میصدا گریه میکه داشت بی

 .زل زده بود

 داش داشتم؟چرا تا حاال نگفته بودید من دا -

 :کرد برد تو اتاق و اومد و گفتبابا مامان رو که داشت گریه می

از وقتی داداشت رو از دست دادیم مامانت خیلی داغون شد. خدابیامرز آقاجونت وقتی وضع مامانت رو  -
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وش دید حرف زدن از اون بچه رو کال ممنوع کرد و بعد از یه مدتم کم کم همه به جز مامانت و مامانم فرام

 .کردن که تو قلی داشتی

 :تر گفتمخواسته مالییمحاال که کمی خیالم راحت شده بود مامان اون بچه رو می

 چه بالیی سرش اومد قل من؟ -

 :پیمان کالفه گفت

 .االن دیگه مهم نیست -

 :ناخواسته داد زدم

 !خیلی مهمه -

 :بابا کمی مشکوک نگاهم کرد و گفت

 .دزدینش -

 :با بهت گفتم

 چی؟ -

 :پیمان

 .دزدینش و چند وقت بعدش یه نامه رسید دستمون که کشتنش -

 :هیستیریک خندیدم و گفتم

 !ستامکان نداره! اون زنده -

 بابا: منظورت چیه؟

 :گند زده بودم! کالفه گفتم

 چرا دزدینش؟ به پلیس گفتید؟ -

 :پریا با طعنه به بابا گفت

 .حق داره بدونه چه بالیی سر قلش اومد -
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 :هاش کشید و گفتی بابا گره خورد. خسته دستی به چشممتعجبم تو نگاه کالفهنگاه 

 تا حاال فهمیده بودی من قبل از مادرت با یه دختر دیگه نامزد بودم؟ -

 :حیرون گفتم

  !نه -

 :بابا کالفه ادامه داد

اومد، ش بدم میشد؛ اما من ازدختر دوست بابام بود. اسمش رویا بود و از بچگی زیاد آویزون من می -

ولی با زور و تهدید بابا نامزد کردیم. نامزدی ما فقط سه ماه طول کشید، با زحمت بابا رو راضی کردم که 

دونم چه طور به گوش رویا رسید و تهدید رویا مناسب من نیست و جدا شدیم. وقتی برگشتیم ایران نمی

 .گیره؛ ولی من باور نکردمکرد که یه روزی انتقامش رو می

 :کالفه دستی به گردنش کشید و ادامه داد

وقتی چهارسالت بود رفتیم پارک. مادرتون خیلی به شما دوتا قل وابسته بود و همیشه باعث حسادت  -

اومد تا شما رو ببینه. اون روز تو های مامان من هم بودید و هرروز میپریا و پیمان بود. پیام و تو سوگلی

ت کردم که یهو یه نفر دسبودید و من به تاب بازی پریا و پیمان نگاه میپارک، شما تو کالسکه دست من 

بردش که با عصبانیت و ترس پا شدم رفتم پیمان رو نجات بدم که پیمان رو کشید، داشت به زور می

رسم بهشون ول کرد و فرار کرد. من هم دست پریا و پیمان رو گرفتم و با حرص طرف تا دید دارم می

 !سر شما که دیدم پیام نیستاومدم باالی 

 :دیگه نشد جلوی خودم رو بگیرم و گفتم

 از کجا فهمیدی کار رویاست؟ چرا شکایت نکردید ازش؟ -

 :ای رفت و گفتپیمان چشم غره

 .گهساکت بشی می -

 :اخمی بهش کردم و منتظر به بابا نگاه کردم که گفت
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ستان با آرام بخش خوابوندنش. من مونده بودم با بزرگت سکته کرد و مامان خودت رو هم تو بیمارمامان -

پیمان و پریا و تو! وقتی یه نامه از رویا رسید دستم که باالخره انتقام رو گرفتم بالفاصله رفتم سراغ پلیس 

ها در به در افتادن دنبال قلت؛ ولی انگار زمین دهن باز کرده بود و رویا و پیام رفته بودن توش. حدود و اون

عد هم یه نامه رسید که توش نوشته بود دیگه کسی به نشونی پیام تو این دنیا نیست، اون موقع دو ماه ب

که تا آقاجون هر حرفی از پیام رو ممنوع کرد. تا یه سال مادرت با من قهر بود و وضع خونه بهم ریخت این

قاجون رفت لندن ها رو برداشت و بعد از فوت آهاش رو از خونه جمع کردیم و مامانم اون عکسعکس

 .های برادرشپیش بچه

 :دودل گفتم

 .شه بگید مامان بیاد؟ کارش دارممی -

بابا کمی با اخم و جدیت نگاهم کرد و رفت مامان رو بیاره. حاال که فهمیده بود راشا یا همون پیام چقدر 

 .برای خانواده عزیز بوده وقتش بود بگم زنده است

 .بشهپیمان: چیزی نگو که باز حالش بد 

های سرخ اومد و کرد، من هم فقط سرم رو تکون دادم که مامان با چشمهاش بیداد مینگرانی تو چشم

 :کنار بابا نشست، همه منتظر به من نگاه کردن. نفسی گرفتم و گفتم

 کنید؟اگه پیام زنده باشه و من پیداش بکنم قبولش می -

 :مامان نالید

 !پارمیدا، پیام مرده -

 :مبا هیجان گفت

 !نمرده! من پیداش کردم -

 !پریا: هیع

 !پیمان: امکان نداره
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ها رو بدم که مامان تو بغل بابا از هوش رفت و همه با هول و وال خواستم جواب عکس العمل همزمان اون

 .خودمون رو رسوندیم به مامان

 .بابا: زود یکیتون زنگ بزنه اورژانس

 .زنمپیمان: من می

ا فاصله گرفت و پریا رفت آب قند درست کنه و من فقط پشیمون از بدون پیمان با گوشیش کمی از م

 :مقدمه حرف زدنم و از طرفی نگران مامان کنار بابا زانو زده بودم و به زور گفتم

 .کردمتون میببخشید! باید اول آماده -

 :بابا کالفه دستی رو پیشونیش کشید و گفت

 .اشکال نداره، تقصیر تو نبود -

 :هام و گفتجا کرد و با تردید زل زد تو چشمرو جابه کمی مامان

 تو واقعا پیام رو پیدا کردی؟ -

 .آره به خدا. اون هم خیلی خوشحال شد وقتی فهمید من خواهرشم _

 مطمئنی خودشه؟ -

 :با لبخند گفتم

 !آزمایش هم دادیم -

 :ند گرمی زد و گفتتونم فراموش کنم. لبخهای بابا نشست رو هیچ وقت نمیآرامشی که تو چشم

 .زنیمبرو یه شال برای مادرت بیار تا اورژانس نرسیده. بعدا در این مورد مفصل حرف می -

سرم رو تکون دادم و با عجله رفتم روسری مامان رو آوردم سرش کردم که پریا و پیمان هم اومدن 

حدود ده دقیقه بعد زنگ رو  ها رو گرفت.های بابا رو کرد و همون جوابکنارمون، پیمان هم همون سئوال

اش یه سرم زدن و وقتی اطمینان زدن و اورژانس اومد و کمک کردیم مامان رو بردیم تو اتاقش، واسه

 .دادن چیزی نیست رفتن
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خیال گوشی رو برگردوندم تو بی .گوشیم رو در آوردم که دیدم چندتایی زنگ و پیام از رهام و راشا دارم

باز  هاش رول شد بهشون خبر بدم، باالی سر مامان نشستیم و وقتی چشمجیبم تا یه جا موضوع که ح

 :های اشکی به من نگاه کرد و گفتکرد پریا به زور آب قند رو ریخت تو حلقش. مامان فقط با چشم

  م زنده است؟پارمیدا بچه -

 :بغض صداش باعث شد من هم بغض کنم و گفتم

 .کنه بیاد اینجامی ست و لحظه شماریآره مامان. پیام زنده -

 :مون بود و پریا با هیجان گفتهای همهلبخند رو لب

 .یعنی جدی پیام زنده است؟ وای خدا! پارمیدا چه شکلیه؟ اخالقش چه طوره؟ بچه بود خیلی ناناز بود -

 :پیمان هم خندید و گفت

 .از اول کپی پارمیدا بود -

 :دن پس من هم با هیجان گفتمبرام شیرین بود که هنوز راشا رو فراموش نکرده بو

 .خیلی خوشگله. خیلی خیلی هم خوش اخالقه -

 بابا: تو این مدت با رویا بوده؟

ها آرزوی خانواده اشه و بزرگش کرده. همیشه تو این سالدونم ولی یکی بهش گفته بوده خالهنمی -

 ا قبولش نکنید و یا خودتونآورد و فقط نگران بود شمداشته و وقتی فهمید من خواهرشم داشت بال در می

 .ولش کرده باشید

 :های مامان بارید و گفتاشک

 .ام چی کشیده دست اون عجوزهالهی فدای پسرم بشم. بیچاره بچه -

 بابا: از کجا پیداش کردی؟

 .داستانش طوالنیه -

 :تاب گفتپیمان خواست چیزی بگه که مامان بی
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 .کرده ام تو این مدت کجا زندگیال ما بریم پیشش ببینم بچهزنگ بزن بهش و بگو بیاد اینجا...یا نه اص -

 :تا خواستم جواب بدم دوباره نگران گفت

 پارمیدا پول داره؟ اذیت نشده؟ -

 :خندیدم و گفتم

 .دی من حرف بزنم؟ نگران نباش وضعش خوبه و اذیت نشدهمامان مجال می -

 :برگشت طرف بابا و با عجز گفت ای کشیدن و مامانمامان و بابا هردو همزمان نفس آسوده

 .ام رو ببینمرضا من رو ببر بچه -

 :نگاه بابا رنگ ناراحتی گرفت و آروم سرش رو برای مامان خم کرد و سوالی برگشت طرف من که گفتم

 .گم خودش بیاداالن می -

 پریا: مگه راه رو بلده؟

 :سرسری گفتم

 .دم خوآدرس می -

ی راشارو گرفتم که هنوز به بوق دوم نرسیده صدای نگرانش پیچید تو هکمی ازشون فاصله گرفتم و شمار

 :گوشی

 پارمیدا چی شد؟ -

 :الکی گفتم

 .راشا نخواستنت -

 :های کشدار و لرزونش، تا سکته نکرده زود با هیجان گفتمصدایی از اون ور به گوشم نخورد جز نفس

 !زنهخره مامانت داره واسه دیدنت بال بال می -

 :گفت با مکث

 خواد من رو ببینه؟مامانم؟ می -
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گیره. وای راشا اینجا همه اش داره سراغ تو رو میآره. تا شنید غش کرد؛ ولی االن حالش خوبه و همه -

 !دوستت دارن و دلیل اینکه با ما بزرگ نشدی این بوده که تو رو دزدیدن

ت بود. کمی بهش وقت دادم تا بیچاره فکر کنم زیادی یه جا همه چیز رو بهش گفته بودم که ساک

 :هام رو تحلیل بکنه و ادامه دادمحرف

 !پاشو بیا اینجا -

 بهشون گفتی من همون قلتم؟ -

 .فهمننه هنوز؛ ولی تو بیا اینجا می -

رسونه لبخند آورد رو لبم. تلفن رو قطع کردم و برگشتم تو اتاق صدای شادش که گفت زود خودش رو می

 :شحال مامان چرخید رومکه نگاه نگران ولی خو

 چی شد؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .رسونهگفت زود خودش رو می -

 .پریا: وای از بس هیجان دارم دستشوییم گرفت

همه زدیم زیر خنده و پریا با غرغر رفت دستشویی. تو مدتی که منتظر بودیم راشا برسه مدام سئوال 

 .گفتم صبر کنید خود پیام بیاد تا با هم بگیمپیچم کردن؛ بعضی چیزها رو گفتم و خیلی چیزها رو 

 :حدود بیست دقیقه بعد زنگ در رو زدن و همه با هیجان زل زدن به در که زدم زیر خنده و گفتم

 .شد در رو باز کنهخب الاقل یکیتون پا می -

ا هیجان خودم ها منتظر، اومدن جلوی در. با داخل اومدن راشا، بخود هم رفتم در رو باز کردم و مامان این

 :رو انداختم تو بغلش که با یه دستش بغلم کرد و با استرش رو به جمع گفت

 .سالم -

شون ماتشون برده. یهو اولین نفر خود مامان از بغلش اومدم بیرون و به طرف بقیه برگشتم که دیدم همه
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 :بلند زد زیر گریه و زمزمه کرد

 !پیامم -

 :هاش دیده شد، زیر لب گفتو کم کم برق اشک تو چشم کردراشا با استرس به مامان نگاه می

 !مامان؟ -

ی هاکردن، بابا هم با چشمافتاد که راشا دوید جلو و چند ثانیه بعد هردو تو بغل هم گریه میداشت می

 :کرد، پریا هم زد زیر گریه و رفت بغل پیمان که برای عوض کردن جو گفتمشون میسرخ و لبخند نگاه

 .شه دل آزار! بابا من رو هم تحویل بگیریدو که اومد به بازار کهنه میده بیا! ن -

 :ای به من رفت و رفت جلوی راشا و زمزمه کردپریا چشم غره

 .خوش اومدی داداش -

 :همدیگه رو بغل کردن و بعد نوبت پیمان بود که با لبخند زد تو کمر راشا و گفت

 !ی هااز بس اومدی و رفتی که آخر عضوی از ما شد -

از هاشو از هم بی راشا و دستکمی هم رو نگاه کردن و با لبخند همدیگه رو بغل کردن که بابا زد سرشونه

 .کرد. راشا یه قطره دیگه اشکش چکید و خودش رو انداخت تو بغل بابا

 :پریا با حرص برگشت طرف من

 عوضی از صبح ما رو اسکل کردی؟ چرا نگفتی راشا همون پیامه؟ -

 :یزی بگم و خودش ادامه دادنذاشت چ

 !شعورها کپی همندیدی تو رو خدا؟ خود ما چرا نفهمیدیم؟ این بی -

 :مامان با حرص گفت

 .پریا درست حرف بزن با داداشت -

 :راشا و بابا و من و پیمان خندیدم و پریا ادای گریه درآورد و گفت

  .اصال از همون اول هم شما این رو از همه بیشتر دوست داشتی -
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اون شب حتی یه ثانیه لبخند از رو لب مامان و بابا و راشا محو نشد و من و پریا مدام سربه سرشون 

 :ذاشتیم. آخر هم پیمان کالفه رو به ما گفتمی

فهموندید چه کالهی قدر حرف زدید؟ حتما همین اول کاری باید به راشای بیچاره میخسته نشدید این -

 سرش رفته از نظر خواهر؟

 :ا مظلوم سرش رو انداخت پایین که بلند خندیدم و گفتمپری

 .نترس بابا! بیچاره راشا که داداش گند اخالقی مثل تو گیرش اومد -

 :بعدم با ناز چرخیدم طرف راشا و ادامه دادم

 داداش تو خواهرهات رو دوست نداری؟ -

 :راشا با لبخند جواب داد؛ ولی صداش کمی لرزید

رت خواهر و برادر داشته باشی و وقتی بهشون رسیدی دوستشون نداشته شه یه عمر حسمگه می -

 باشی؟

 :هاش بباره و راشا رو بکشه تو بغلش و بگههمین کافی بود تا دوباره مامان اشک

 .الهی فدات شم مامان -

 !هاتو رو خدا دوباره شروع نکنید -

 .زنید و بعضی چیزا روشن بشهها بهتره درست حسابی حرف بپیمان: به جای این فیلم هندی بازی

 مثال چی؟ -

 پیمان: مثال االن رویا راشا رو بزرگ کرده؟

 :مون زل زدیم به راشا که گیج گفتبا این حرف همه

 رویا کیه؟ -

 :بابا عصبانی گفت

 .اونی که تو رو ازمون جدا کرد -
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 :راشا با تعجب گفت

 شناختید؟رویا؟ شما کسی که من رو دزدیده رو می -

 :نجات بابا از توضیح دوباره گفتمبرای 

 .گممن بعدا بهت می -

 :کمی نگاهم کرد و آروم سرشو تکون داد و حرفی نزد که مامان گفت

 .از اونی که بزرگت کرد بگو -

 :راشا کمی من و من کرد و گفت

 .از چیش بگم؟ اسمش لعیا بود -

 :بابا با بهت گفت

 لعیا عباسی؟ -

 :مامان با حرص رو به بابا غرید قبل از اینکه راشا حرفی بزنه

  شناسیش؟می -

یه لحظه از حسادت و حرص مامان، جدیت موضوع برام کمرنگ شد و ناخودآگاه زدم زیر خنده که پریا و 

اش گرفت ولی دست به کمر شد پیمانم با من همکاری کردن و راشا تنها لبخندی زد، خود مامان هم خنده

 :و با حرص اول به ما غرید

 !ا ساکتشم -

 :و بعد رو به بابا ادامه داد

 !گفتم لعیا کیه؟ -

 :بابا کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

تر بودن و تو همون دوران کوتاه نامزدی دو سه لعیا بهترین دوست رویا بود. از خواهر هم بهم نزدیک -

 .هداشت ما رو بهم نزدیک کن باری که رویا اصرار کرد برم دنبالش یا بریم بیرون، لعیا هم بود و مدام سعی
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 :طاقت گفتبابا که ساکت شد پریا بی

 خب؟ -

گفتم. اون موقع اصال به ذهنم نرسید که رویا بدون بابا: کاش همون موقع به پلیس درمورد لعیا می

 .خوردهماهنگی با لعیا آبم نمی

 :راشا گیج گفت

 شه یکی به من هم توضیح بده رویا کیه؟می -

 :م و گفتمای رفتچشم غره

 !دمگفتم که بعدا توضیح می -

 :ی حرفم گفتخیال در ادامهولی پیمان بی

 .ی تو رو گرفتقبال نامزد بابا بوده. انتقام شکست عشقیش هم یقه -

 :نگاه سرگردون راشا ناراحتم کرد و رو به پیمان توپیدم

 این چه طرز توضیح دادنه؟ -

 :رسه به پیمان که متعجب گفتاز عصبانیت من حتی خودمم تعجب کردم چه ب

 مگه چی گفتم؟ -

 :تر از قبل گفتمتر و مالیمکالفه ولی آروم

 !االن راشا از هیچی خبر نداره. درست توضیح بده خب -

 :پریا ایشی گفت و رو به راشا گفت

 داداش بذار من بگم... ددی ما یه نامزد داشته که به اصرار ددی خودش رفته بوده خواستگاری؛ ولی -

ره ده و میره پرش میبینه با این دخمل آبش تو یه جوب نمیگذره و ددی که میدخمله عاشقش بوده. می

 شه و بادابادا مبارک بادا! تا اینجا اوکیه؟عاشق مامی ما می

 :کردیم؛ ولی اون ریلکس و بدون اینکه منتظر جواب باشه ادامه دادهمه با تعجب نگاهش می
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خوشبختی دوبار دوقلو میارن و شوما و این قل وحشیت وقتی چهارسالتون شد هــ ننه ددی ما در کمال  -

ـو*س ددر کردید و رفتیم پارک با ددی. فرمالیته پیمان رو کشیدن بدزدن و حواس ددی درگیر اون شد و 

 .تره و بچه نیست! این وحشی رو جا گذاشتن و تو رو که مظلوم و آروم بودی بردن وقتی برگشت دید جا

دونستم بزنم بکشمش یا بخندم که اول از همه کردیم، من نمیمه در سکوت و تعجب به پریا نگاه میه

 :مامان واکنش نشون داد

 .ام رو گیج کردیها چی بود بافتی به هم گیس بریده؟ بیچاره بچهاین پرت و پال -

 پریا: وا مامان تو باز من رو فروختی به این؟ بده همه چیز رو بهش گفتم؟

 یمان: با این گفتن تو اصال ببین چیزی فهمید؟پ

 :ی بابا و راشا این بار با بهت برگشتیم طرف اونا که راشا رو به پریا گفتیهو با صدای خنده

 .کردم تو این موقعیت چیزی من رو بخندونه. خیلی خوبه که خواهرمیوای دختر، یعنی اصال فک نمی -

های مامان و پریایی که دوید و راشا رو بغل کرد و با چشم این حرفش مصادف شد با ستاره بارون شدن

 :محبت گفت

کردم تا بخندید. وقتی رفتی دلم هات بودم؟ همیشه باهاتون بازی میدونی از بچگیت عاشق خندهمی -

 .برات تنگ شده بود؛ ولی حق نداشتیم حرفی از تو بزنیم؛ خیلی خوش حالم برگشتی داداش کوچولو

مون رو حاضر نبودم با هیچ چیزی عوض بکنم؛ ن و شادی این لحظه و کامل شدن خانوادهلبخند روی لبمو

تر بود و ولی فقط برای یه لحظه از ذهنم گذشت اگه االن رهام هم بود چه قدر خوب بود و شادیم کامل

 :سیدپرزدم که بابا از راشا همین کمی باعث شد ته دلم ناراحت بشم؛ ولی با این حال همچنان لبخند می

 از لعیا بگو! تو مدتی که پیشش بودی رویا رو ندیدی؟ -

 :راشا با تردید گفت

من کال کسی به اسم رویا تو زندگیمون یادم نمیاد ولی لعیا یه دوست صمیمی داشت که اسمش زینب  -

 .بود فکر کنم
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و مامان حال روی مبل نشست و دستش رو روی سرش فشار داد. با نگرانی دورش جمع شدیم بابا بی

 :گفت

 چی شد؟ -

 :پیمان با شیطنت گفت

 بابا نکنه با زینب خانوم هم آشنایی داری؟ -

 :حوصله چپ چپی نثار پیمان کرد و گفتبابا بی

داده... پلیس خیلی دنبالش گشت؛ ولی شه تمام مدت داشته بازیم میزینب همون رویا بوده. باورم نمی -

گفتم لعیا رو زیر نظر بگیرن دنیا...اگه همون اول بهشون می انگار دیگه همچین شخصی وجود نداشت تو

 .حاال راشا پیش خودمون بزرگ شده بود

 دونید؟پریا: رویا زینب بود؟ از کجا می

بابا: رویا خیلی خیال پرداز بود و من همیشه اعتقاد داشتم اسمش کامال مناسب شخصیتشه. همیشه 

ون وقت اسمش رو بذاره زینب چون دوست داشته اسم گفت دوست داره یه دختر داشته باشه و امی

 .ذارهخودش زینب باشه ولی نشده و اگه بتونه اسمش رو تغییر بده این اسم رو می

 :ی درهم گفتپیمان با قیافه

 .بینم دخترها دوست دارن اسم مذهبی داشته باشناولین باره می -

 :ای باال انداخت و راشا گیج گفتبابا فقط شونه

 ی زینب همونی بود که من رو دزدید؟یعن -

 !حاال نه مستقیم، ولی درکل... آره همون بود -

 :راشا ناراحت سرشو انداخت پایین و گفت

مون کلی اسباب بازی برام اومد خونهاومد، هروقت میاز محبت زیادش به خودم همیشه خوشم می -

 .ر دوست داشتمآورد و من اون رو حتی از اون به اصطالح مامانم هم بیشتمی
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 زینب رو خیلی دوست داشتی؟ -

 فهمم خاله زینبیراشا: بعد از مرگ لعیا دیگه هیچ وقت ندیدمش و همیشه ازش دلخور بودم؛ ولی االن می

 .ام جدا کردهرفت دزدی بوده که من رو از خانوادهم میکه همیشه قربون صدقه

 .مامان: الهی فدات بشم. فراموشش کن

 .تیمدونستی خانوادهکه این همه سال تو پیش خودمون بودی با اینکه نمیپریا: مهم اینه 

 .خوردفهمید چه حرصی میپیمان با شادی گفت: وای که رویا اگه می

هاش که ما فقط بهش خندیدیم راشا تو جو دوباره شاد شد و آخر شب با کلی اصرار مامان و کولی بازی

پیمان تو اتاق مهمان خوابید، قرار شد فردا اتاق مهمان آماده  اتاق پیمان و روی تخت اون موندگار شد و

 .بشه برای راشا و من هم دوباره اسباب کشی کنم برگردم تا کل خانواده دور هم باشیم

*** 

از صبح روز سنگین و پرکاری داشتم. اول رفته بودم پیش اون کارگردان تا پیشنهاد کارش رو قبول کنم و 

ی ظهر بود با شکم و بعد اومده بودم بیمارستان و تا همین االن که ساعت سههمونجا قرارداد بستیم 

 .کردمگشنه و مغز خسته داشتم کار می

 .ریحان: پارمیدا گوشیت رو جواب بده

 بینی؟دستم بنده نمی -

 !خب کشت خودش رو -

 :دمصله عقب کشیی بیچاره آخی گفت؛ با ناراحتی دستم رو بالفابا دقت روی زخم رو تمیز کردم که بچه

 دردت گرفت خاله؟ -

 .سوزهپسربچه: می

 .الهی فدات شم. بذار تمیز کنم تا دیگه نسوزه -

 :دوباره با دقت پنس رو نزدیک شیکمش بردم که ریحان عصبی گفت

 .زنه جواب بدهصاحاب رو یا نذار تو جیبت یا زنگ میاون بی -
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 :کالفه چشم چرخوندم و گفتم

 .زنه، بیا دست کن تو جیبم ببین کیه داره پشت سرهم زنگ میدست من بتادینی شده -

غرغری کرد و ماسک اکسیژن پیرزن تخت بغلی رو رو صورتش تنظیم کرد و اومد دست کرد تو جیب من 

 :های ریز شده گفتو با چشم

 نوشته رهام. رهام کیه؟ -

مالیدم به روپوش سفیدم و هام رو با عجله هر چی تو دستم بود انداختم رو چرخ دستی کنارم، دست

گوشی رو از دستش کشیدم که همون موقع قطع شد. کالفه نفسم رو دادم بیرون که ریحان مشکوک 

 :گفت

 رهام کیه که به خاطرش یهو این طوری رم کردی؟ -

 :بدون توجه به سوالش گفتم

 زد. یعنی چی شده؟این اصال به من زنگ نمی -

 :هاش رو تو حدقه چرخوند و گفتچشم

 .اگه بگی کیه شاید بتونم جواب بدم -

 .ولش کن فعال -

ام کشیدم و روی اسم کردم تو مقنعه، هول دستی به گونهاز بخش رفتم بیرون و درحالی که موهام رو می

 :رهام رو لمس کردم که یکی از پرستارها با عجله خودش رو رسوند به من و گفت

 .خانوم دکتر حال مریضتون بد شده -

 :ع هم صدای رهام پیچید تو گوشیهمون موق

 الو پارمیدا؟ -

 :کار کنم و ناچار به رهام گفتمگیج موندم چی

 ...یه لحظه گوشی -

 :رو به پرستاره گفتم

 کدوم مریض؟ چش شده؟ -

 :با استرس گفت
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ی ایهای ویژه؛ ولی دکتر رض، پیرزنه، عالئم حیاتیش یهو افتاد...دکتر موکل گفتن ببریم مراقبت72اتاق  -

 .گفت خودتون رو خبر کنیم

 :و در همون حال به رهام گفتم 72با عجله دویدم طرف اتاق 

 هستی هنوز؟ -

 .کنم کارت که تموم شد زنگ بزنمعلومه سرت شلوغه. قطع می -

ای گفتم که با یه فعال تلفن رو قطع کرد. عصبی تلفن رو هل دادم تو جیبم و در اتاق رو یک ناچار باشه

خیال و با عجله ای بهم رفت؛ ولی دکتر موکل بیکه ریحان پرید هوا و کوروش چشم غره ضرب باز کردم

 :وضیعت بیمار رو گفت و در آخر با تمسخر اضافه کرد

 االن دستور چیه خانوم دکتر؟ -

کرد و باهام راه نیومده بود. وضع بیمار زیادم وخیم موکل از دکترهایی بود که هنوز هم به من حسادت می

کشید؛ ولی خرخر که پرستار بزرگش کرده بود و االن با دستگاه اکسیژن داشت راحت نفس می نبود

که بهش زدن درست شده. کالفه رهام رو هل دادم به ته گفتن عالئمش االن و بعد از سرمیکرد و میمی

 :مغزم و سعی کردم تمرکز کنم و گفتم

نیست. اگه تا قبل از شب به هوش نیومد یا های ویژه فعال وضعش عادیه. نیازی به بخش مراقبت -

 .وضعش تغییر کرد من رو در جریان بذارید

 .ریحان سری تکون داد و موکل تنها با اخم رفت بیرون

 .کوروش: پارمیدا بیا اتاقم کارت دارم

 :مقدمه گفتکالفه پشت سرش باهاش رفتم تو اتاقش که بی

 مشخصه ذهنت درگیره. چه خبره؟ -

 .کنمیست خودم حل میپوف! خبری ن -

 گفت یه خبرایی شده؛ ولی هرچی گفتم، نگفت. موضوع چیه؟ خبر بدیه؟پریا می -

 .فهمی. قراره فعال به کسی نگیم تا همه سورپرایز بشننه بابا. یکم صبر کنی می -

 ...میرم از کنجکاوی خبمن که می -

 .مونی. من برم کوری بدجور کاردارمنترس زنده می -
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 .ودت رو کم خسته کنبرو. خ -

 :چشمکی زدم و گفتم

 .رم رفع خستگیدارم می -

تا خواست حرفی بزنه در اتاق رو بستم و با هیجان تا حیاط بیمارستان رسما دویدم. وقتی رفتم بیرون 

ی های کنار باغچه نشستم و دوباره شمارهنفسی گرفتم و رفتم پشت محوطه که خلوت بود و روی جدول

 .رهام و گرفتم

 .سالم -

 سالم رهام. کارم االن تموم شد. چیزی شده؟ -

 .هول نکن بابا -

 .چی شده خب؟ سابقه نداشت تو اون هم تو این ساعت بهم زنگ بزنی -

 :کالفه گفت

ی خودتون دوباره. زدم؛ ولی راشا گفت قراره وسایلت رو جمع کنی بری خونهدست من بود که زنگ نمی -

ر من که کمک الزم نداره دو تا دونه لباس؛ ولی دیگه با اصرارهای راشا گفت بیام کمکت. البته به نظ

 .مجبوری زنگ زدم

 شد از این فرصتی که راشا محیا کرده بود بگذرم؟لحن عصبیش من رو هم کالفه کرده بود، ولی مگه می

 .اتفاقا خیلی به کمک نیاز دارم، خوب شد زنگ زدی -

 جدی؟ -

 :گفتم ام رو خوردم و با اشتیاقخنده

کاری من که با تو تعارف ندارم رهام. کارهام زیاده و دست تنها چه طور وسایل رو جمع کنم؟ اگه بی -

 .شه بیای کمکخیلی خوب می

 :با تردید و معذب گفت

 باشه پس...کی بیام؟ -

ین تو ا میرم به خداام؟ دارم از گشنگی میتونی بیای دنبالم اول بریم نهار و بعد بریم خونهاالن می -

 ...بیمارستان
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 :با سکوتش دودل گفتم

 .مالبته اگه نهار نخوردی! وگرنه عصر مستقیم بیا خونه -

 :نفسش رو با شدت داد بیرون و گفت

  .رسمافتم. با این ترافیک حدودا چهل دقیقه دیگه میاالن راه می -

ز این؟ با انرژی برگشتم تو لبخندم کش اومد و با یه فعال گوشی رو برگردوندم تو جیبم. چی بهتر ا 

های ضایعِ ای جذب خودم عوض کردم و به جای دمپاییبیمارستان و روپوشم رو با مانتوی سرمه

ها کها رو موزائیای خودم رو پام کردم و در حالی که تق تق کفشهای پاشنه بلند سرمهبیمارستان کفش

ی پشتی بیمارستان و دستی به ماشینی که با داد، خودم رو رسوندم به محوطهبهم حس غرور و زیبایی می

 هام رو بگم. پس وقتی ازشد حرفرفتیم که نمیهای جدا میماشین رهام ست بود کشیدم. اگه با ماشین

قفل بودنش مطمئن شدم، دوباره قدم زنان برگشتم جلوی حیاط و راه افتادم طرف در ورودی که دکتر 

 :روش جلوم دراومد و با لبخند گفتنیک

 برید؟سالم خانوم دکتر؛ زودتر تشریف می -

ی این دکتر جوون و جذاب با اعتماد به نفس کردم و خشک ای تیرههای قهوهنگاه سرسری به چشم

 :گفتم

 .رمسالم. بله دکتر، امروز یه کاری برام پیش اومده زودتر می -

 مشکلی که نیست خدای نکرده؟ -

 مثال اگه باشه هم به تو چه؟

 .تونه چی خوبه، ممنون از نگرانیخیر هم -

 :هدف من خاتمه دادن به بحث بود؛ ولی اون لبخند دخترکشش رو بیشتر کِش داد و گفت

 .رید برسونمتون، من هنوز به شروع شیفتم نیم ساعت موندهوظیفه بود. جایی می -

و  عکس العملش رو ببینمدو تا فکر همزمان درگیرم کرد، هم دوست داشتم رهام من رو با این یارو ببینه و 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 305 

ی اخواستم من رو در حال حرف زدن با یه مرد دیگه ببینه و یا این آق دکتر با خودش فکر دیگههم نمی

 :بکنه، با تردیدی حاصل از دوگانگی افکارم گفتم

 .نه، ممنون، شما بفرمایید که دیرتون نشه -

 کنی خانوم دکتر؟تعارف می -

 :تر جواب بدموم رو بدم باال و کمی جدیمفرد شدن فعلش باعث شد یه ابر

 .شه شما، بفرماییدنخیر من اهل تعارف نیستم؛ دیرتون می -

 .ها باهاتون مشورت کنمخواستم در مورد یکی از مریضولی ظاهرا ماشین نیاوردید، من هم می -

 :این بار آشکارا شوکه شدم و جفت ابروهام رو دادم باال و گفتم

 مشورت؟ -

 کرد حاالواه و با اعتماد به نفس بیمارستان که هیچ کس رو به ویژه دخترها رو پسند نمیدکتر خودخ

اش گرفت و کوتاه خواست از من مشورت بگیره برای مریضش؟ خودش هم از عکس العمل من خندهمی

 :خندید و گفت

 قدر عجیب بود؟بله مشورت، کجاش این -

 :رک گفتم

کاظمی سر روش بخیه دعوا کردید و تاکید کردید نیازی به مشاوره و شما نبودید که ماه پیش با دکتر  -

 ها ندارید؟پیشنهاد یه پزشک دیگه به ویژه خانوم

 :این بار بلندتر خندید و دستی تو موهاش کشید و گفت

ن خواستم ازتوخب بستگی به دکترش هم داره، شما باالخره تو خارج تحصیل کردید و مطلبی که می -

های نوین اون طرف بود، شاید به نظرتون من فرد مغروری باشم؛ ولی مورد روش درمانیبپرسم هم در 

ها و ی دانش خارجیای واقف نباشم ابایی از پرسیدنش ندارم و اطالعات من در زمینهوقتی واقعا به مسئله

 .کنم ناقصههای جدیدشون با اینکه دنبال و تحقیق میبعضی روش
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نداشتم، پس چند لحظه کال موندم چی بگم که با صدای بوقی درست کنارم  ها رو ازشانتظار این حرف

 .پریدم هوا و سرم چرخید طرف شاسی بلند سیاه رهام و اخمای درهمش

 :دونم چرا هول کردم و بدون فکر فقط گفتمبا اینکه این موقعیت رو خواسته بودم؛ ولی نمی

 .سالم -

کاویید و دوباره برگشت روشی که با دقت داشت اون رو میرهام سری تکون داد و نگاهش چرخید رو نیک

 :طرف من و گفت

 نمیای؟ -

 :روش گفتبا تعجب مونده بودم وسط که نیک

خب دیگه خانوم محسنی ظاهرا کسی که منتظرش بودید هم رسید؛ بعدا در مورد اون مسئله باهاتون  -

 .زنمحرف می

 :ش رو بدم و ناچار گفتمی اول حرفی دوم حرفش نذاشت جواب کنایهتیکه

 .کنیممشکلی نیست دکتر، فردا صحبت می -

 :روش نگاه کرد و درست وقتی که خواستم برم سوار شم تقریبا بلند گفترهام کمی به نیک

شه از صندوق عقب غذاها رو هم بیاری؟ گفتم دیگه معطل نشیم و مستقیم بریم خونه، برای پارمیدا می -

 .تمهمین تو راه غذا رو گرف

روش خیلی بد تعبیر بشه تونست از طرف نیکها؟ اون قدر خنگ نبودم که متوجه حرف دوپهلوش که می

ا روشی انداخت که هنوز ایستاده بود تنشم، مشخص بود از قصد گفته چون بعدش نگاه کنجکاوی به نیک

 :ی اون رو ببینم نشستم و گفتممن برم، بدون اینکه برگردم قیافه

 .بیرون میارم رسیدیم خونه -

روش تا خداحافظی کنم ای باال انداخت و ماشین رو روشن کرد که من برگشتم طرف نیکخیال شونهبی

 :ره. ناخودآگاه پوفی گفتم که رهام گفتولی دیدم داره می
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 .نترس مطمئن باش فردا میاد تا حرف بزنید -

ده بودم که دعوا کنیم، پس به زحمت زار بودم؛ ولی من این قرار رو قبول نکرهاش بیاز قضاوت کردن

  .خودم رو آروم کردم و جوابی ندادم

 :یکم از راه رو که رفتیم و دیگه مطمئن بودم هردو تقریبا آروم شدیم گفتم

 از تو چه خبر؟ کار جدید چی داری؟ -

 :با تاخیر جواب داد

د چی ول کنم، حاال باید دیخبر خاصی نیست، یکی دوتا پیشنهاد دارم؛ ولی مناسب نیستن، شاید هم قب -

 .شهمی

 رهام تو خواهر برادر داری؟ -

 چه طور؟ -

 اش بدونم؟باالخره وقتش نبود از خانواده

 .دلیل خاصی نداره که، سواله -

 :چیزی نگفت و وقتی مطمئن شدم قصد نداره بگه گفت

 .یه خواهر دارم، اسمش فرشته است -

 خدا حفظش کنه، چند سالشه؟ -

- 16 

 اید نه؟خیلی بهم دیگه وابستهحتما  -

 :پوزخندی زد و گفت

 .سه ساله ندیدمش -

 .هعی! یعنی مرده؟ نه! آخه نگفت که مرده؟! شاید خارجه

 چرا؟ چه طور؟ -
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 :با مکث فرمون رو فشار داد و پرسید

 رم راه رو؟درست می -

 :کالفه نگاهی به خیابون کردم و گفتم

 ت رو چرا ندیدی؟آره از میدون جلو پبیچ راست، خواهر -

 :وقتی فهمید از دست من خالصی نداره پوفی کشید و گفت

 .کنمها سه ساله از خانوادم جدا شدم و مستقل زندگی میبه خاطر یه سری مشکل -

فهموند حق ادامه دادن این بحث رو ندارم؛ ولی من حسابی کنجکاو شده لحن جدیش کامال واضح می

 :رو عوض کردم بودم. ناچار و بی میل موضوع بحث

  حاال غذا چی خریدی؟ -

 :راضی از عوض شدن بحث، لبخند کوچیکی زد و گفت

 بختیاری. دوست داری؟ -

 هام؟شه جز موردعالقهشد بگم کنارش هر غذایی میچه طور می

 .خورمآره، می -

 :دوست داشتم بیشتر از عالیقش بدونم پس ادامه دادم

 ی تو چیه؟غذای مورد عالقه -

 :اهی کرد و گفتنیم نگ

 خوای برام درس کنی؟چه طور؟ می -

 :با شیطنت گغتم

 .حاال شاید دلم سوخت و افتخار دادم طعم غذاهای من رو بچشی -

 ی من الزانیاست؛ ولی خدایی تو اصال آشپزی بلدی؟غذای موردعالقه -

 :الزانیا رو بلد بودم پس گفتم
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 .کنم ببینیه روز برات الزانیا درست می -

 .طوری دروغم نگفته بودماین 

 :دوباره ساکت بود که گفتم

گم، من هم عاشق پیتزا و املت و کباب و جوجه کباب و قرمه محض اطالعت با اینکه نپرسیدی می -

 ... ام و آبگوشت وسبزی

 :پرید وسط حرفم و گفت

 !اومد شیکمو باشیآبگوشت؟ چه خبرته؟ اصال بهت نمی -

 :ای زدم و گفتملبخند گنده

اتفاقا برعکس! من شدید شیکموام؛ ولی خیلی کم پیش میاد غذای خونگی بخورم و حتی یادم نمیاد  -

 .ها رو خوردمآخرین بار کی بود که یکی از این

 :با تعجب ماشین رو پارک کرد جلوی خونه و گفت

 یادت نمیاد؟ چرا؟ -

و بهش اطالعات بدم، حس  شاید به نظر مسخره بیاد؛ ولی دوست داشتم که بخواد از زندگیم بدونه

 .کنهتر میکردم این که از رازها و زندگی هم بدونیم ما رو بهم نزدیکمی

بزرگم رفته بودم، تا سه سال اول جدا از حالت روحیم همه چیز خوب بود و ی مامانوقتی رفتم لندن خونه -

های نزدیک تا یه هفته فامیلبزرگم مرد، اومد، وقتی مامانی مامانی میهمیشه بوی غذای گرم از خونه

ی درندشت و ناچار برای فرار از تنهایی رفتم خوابگاه اونجا بودن و بعد رفتن و من تنها شدم تو اون خونه

ن ی خودموودیگه روی غذای ایرانی ندیدم تا وقتی که برگشتم، اوه االن یادم افتاد، مدتی که توی خونه

رو خوردم! خالصه این همه وقت هم که خودم خونه گرفتم، م کباب بودم از لیست غذاهای موردعالقه

گیرم. صادقانه هم بگم؛ خودم اصال آشپزی خورم یا تو بیمارستان یه چیزی میهمیشه غذاهای فوری می

 .بلد نیستم! وقت نداشتم یادبگیرم
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 :کمی نگاهم کرد و گفت

 .خورمرم بیرون میرو میام جداشدم...روزی یکی دو وعده غذام من هم از وقتی از خانواده -

 :ای بپرسم در رو باز کرد و گفتتا خواستم چیز دیگه

 .رسیدیم الکی نشستیم تو ماشین، غذاها هم یخ کرد -

سری تکون دادم و پیاده شدم و بعد از اینکه اون غذاها رو از پشت ماشین برداشت با هم رفتیم تو 

 .ی آسانسور رو زدمساختمون و من دکمه

*** 

 :رهام

مم کردم، وقتی تصمیی مثل برفش فقط به یه چیز فکر میبه طبقه شمار زل زده بود و من خیره به چهره

رو به راشا گفتم اصرار کرد برای آخرین بار ببینمش و باالخره موفق شد راضیم کنه. تصمیم داشتم بعد از 

ی کنیم. تا حاال سابقهامروز برای همیشه خودم رو از زندگیش دور کنم تا هردو همدیگه رو فراموش 

از دل برود هرآن که از  "گن کردم باالخره باید بشه که یادم بره. مگه نمیعاشقی نداشتم؛ ولی فکر می

ادش مند بوده، ولی حاال یاش عالقهدونستم که پارمیدا قبال به پسرخالهیه چیزهای گنگی می "دیده برفت؟

 !شد فراموشش کنمس حتما میدیدم، پرفته بود و برق نگاهش به خودم رو می

 شی پس؟سوار نمی -

 .ی طبقه رو زداش رفتم تو آسانسور و خودش دکمهبه خودم اومدم و در مقابل نگاه موشکافانه

 کنی؟به چی فکر می -

 :کالفه نایلون غذاها رو دادم اون یکی دستم و گفتم

 !هیچی -

م سر حرف رو باز کنه و من دارم مانعش دونستم سعی داره مدادلخور نگاهم کرد و چیزی نگفت. می

 !ای نبود! من حق نداشتم عاشقش بشمشم ولی چارهمی
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ش رو روی پادری چرخوند. رفتم تو خونه درخونه رو که باز کرد عقب کشید تا اول من برم تو و کالفه نگاه

ام گرفت و هم کالفه که چه طور بهم ریختم هم خندهی حموم دیدمش و اینو با یاد اون روزی که با حوله

 .شدم

 .با کشیده شدن غذاها از دستم به خودم اومدم و دنبالش رفتم تو آشپزخونه

 خوای؟کمک می -

 :کمی نگاه کرد و در آخر لبخندی زد و گفت

 تونی میز رو بچینی؟می -

 !عجب غلطی کردم پرسیدما؟

 .جای وسایل رو بگو بچینم -

 :بشقاب چینی تا بذاره مایکروویو گفتریخت تو در حالی که داشت غذاها رو می

 .جا کنارش لیوان هم هستکابینت کنار یخچال رو باز کن، از تو سبد قاشق و چنگال بیار، همون -

حوصله رفتم کابینت مورد نظر رو باز کردم و دو تا قاشق و چنگال برداشتم با میز چیدنم مونده بود فقط. بی

 :ز که بدون نگاه کردن به من گفتدو تا لیوان بلند و گذاشتمشون رو می

 .ی آبزحمت یخچالم باز کن، دیروز دوغ خریدم اون رو هم بیار بیرون با شیشهبی -

 :کاری که گفت رو کردم که صدای بوق مایکروویو دراومد و پارمیدا با خنده گفت

 .باالخره غذاها گرم شد -

و چنگال هرکدوم رو گذاشتم پیشش و  ها رو گذاشت رو میز، من هم لیوان و قاشقبا لبخند بشقاب

 .روبروی هم نشستیم

 :اولین قاشق رو که خورد گفت

 .مردم و خبر نداشتم، دستت درد نکنهآخیش! داشتم از گشنگی می -

 .کنمخواهش می -
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به زودی قراره یه جشن بگیریم تا به کل فامیل خبر پیدا شدن راشا رو بدیم، گفتم از االن خودم خبرت  -

 .کنم

 .مرسی ولی فکر نکنم بتونم بیام -

 :با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت

 .این جشن برای راشا خیلی مهمه، تو باید کنارش باشی -

 ...حاال شاید هم بودم -

 :پرید وسط حرفم و با هیجان تعریف کرد

امزد ن خواد تو همون جشن که همه هستن هلیا رو سورپرایز بکنه و حلقه بکنه دستش تا رسماراشا می -

 .بشن؛ با هیربد هم هماهنگ کرده

 :کمی آب خوردم و سعی کردم عادی بپرسم

 با هیربد خیلی صمیمی هستی؟ -

 :نیشخند خبیثی زد و گفت

 چطور؟ -

 .هیچ... همین طوری پرسیدم -

 .از بچگی با هم دوستیم -

 .اوهوم -

کردم گاز هلیا حسادت میترجیح دادم دیگه حرفی نزنم و درحالی که خیلی مسخره داشتم به برادر 

 :محکمی به گوشتم زدم که خود پارمیدا گفت

 .هیربد برام مثل برادره -

دونم چقدر زل زدیم بهم که سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم، لبخند زد و ناخودآگاه لبخند زدم. نمی

 :ابم گفتمگردوندم به بشقی ذهنم اخطار داد و درحالی که به زور نگاهم رو برمیچیزی تو گوشه
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 .بخور سرد نشه -

 :کمی با تردید گفت

 .ی تو رو ببینم، راشا خیلی تعریفش رو کردهدوست دارم یه بار هم بیام خونه -

م فقط ذهنم تکرار می کرد پارمیدا غذا پرید تو گلوم و شدید به سرفه افتادم؛ ولی بدون اهمیت به سرفه

اومد این طرف میز و آب ریخت برام؛ ولی من فقط نگران ام! اون هول کرده بود و پاشد نباید بیاد خونه

 .ام رو داده باشه به پارمیدا و همه چیز لو برهبودم مبادا راشا آدرس خونه

 :یکم از آب خوردم و به زور سعی کردم عادی بپرسم

 راشا بهت آدرس نداد؟ -

 :هاش رو ریز کرد و گفتکمی چشم

 .شینینه ولی به صورت کلی گفت کدوم طرف می -

 .آها -

 :رفت بشینه سرجاش که یهو سرشو بلند کرد و گفت

 تو مشکلی داری من آدرست رو بدونم؟ -

 :ای زدم و گفتمبالفاصله سرم رو بلند کردم و لبخند مسخره

 .ام رو ببینینه بابا چه اشکالی؟ یه روز که با راشا خواستیم بیرون بریم میگم بیاد خونه دنبالم، اونجا خونه -

ام رو آزادکردم. حتی رو تکون داد و نشست سرجاش و ندید که من با استرس نفس حبس شدهسرش 

اینکه خودم ازش دور بشم یه سختی داشت؛ ولی  .لرزوندم و بفهمه تنم رو میفکر اینکه پارمیدا بیاد خونه

 .که من رو یه دروغگو بدونه و هم بشکنه و هم ازم متنفر بشه یه چیز دیگه بوداین

 :ها رو برداشت و گفتمون که تموم شد که البته برای من کوفت شد؛ پارمیدا پا شد ظرفنهار

 .شورم تو بی زحمت بپر از سر کوچه دوسه تا کارتنِ موز بگیر بیاها رو میتا این -

 .باشه -
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*** 

 :پارمیدا

اضح بود. اوایل ده تا رفعش کنم. عوض شده بود و این تغییر کامال وفهمیدم چی داره آزارش میکاش می

قدر خوب و شوخ بود که مون تو اون فیلم اینکرد، بعد مهربون شد، تو کل دوران همبازی بودنکل میکل

؟ کرداش کرد، چی عوضش کرده بود؟ چی داشت نسبت به من سردش میشد با االن مقایسهاصال نمی

 .کردم باالخرهباید یه غلطی می

های فیلم جدیدم رو که دخترخونگرمی بود و تو همون ی مدیربرنامهای که تو ذهنم خورد شمارهبا جرقه

 :ای که برای تنظیم قرارداد رفته بودم باهام دوست شده بود گرفتجلسه

 الو؟ -

 شیرین؟ -

 پارمیدا تویی؟ -

 .آره عزیزم -

 .خوبی؟ چه عجب به من زنگ زدی تو -

 .مرسی، زنگ زدم یه چیزی ازت بپرسم -

 چی؟ -

 شه دنبال بازیگرید؟رای نقش مکمل من که قسمت شیشم وارد فیلم میهنوز هم ب -

 .دونم سپرده بودم به کوروشنمی -

 :کوروش تهیه کننده و شوهر شیرین بود، با امیدواری پرسیدم

 .شه بپرسی؟ من یکی رو سراغ دارم، قبال هم روبروی هم بازی کردیم و کارش عالیهمی -

 گی؟ه آقای راد رو میتو که فقط یه فیلم داری، نکن -

 شناسی؟های من رو هم میآره خودشه؛ تو همبازی -
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 کردم یا نه؟خب عزیزم قبل از پیشنهاد نقش باید تحقیق می -

 اوه درست، حاال نظرت؟ -

ی کم دوباره روبروی هم قرار بگیرید؛ ولی چون فیلم ما از خوبه به نظرم، البته یه جوریه که با این فاصله -

م، گکنم میشه شاید بشه یه کاریش کرد، من با کوروش هماهنگ مید تازه پخشش شروع میدو ماه بع

 ولی شیطون خبریه؟

 پوف! انقدر تابلو بودم؟

 .نه گلم چه خبری؟ االن تو نت عکسش رو دیدم یهو یادم افتاد -

 ام سررفت، کاری نداری؟اوکی، ای وای! من برم قهوه -

 .نه عزیزم، فعال -

 .بای -

ی من رو نامههم از این، وای اگه بشه چی بشه؟! نکنه وقتی بفهمه نقش مقابلش منم قبول نکنه؟ فیلماین 

 .فهمه، مجبورم اگه شد خودم راضیش کنمخونده پس می

 :رفتم تو اتاقم گفتمها رو گرفتم و درحالی که میاون قدر فکر کردم که رهام در زد و برگشت، کارتن

  .ل وسایل اتاق خودم رو جمع کنمدستت دردنکنه، بریم او -

 :پشت سر من اومد تو اتاق و دست به سینه به دیوار تکیه داد و پرسید

 کار کنم؟خب. من چی -

 :ده بیا! حاال چی بگم؟ آخه چه کاری هست که بکنه؟ دور اتاق چشم چرخوندم و باالخره گفتم

ز آرایش رو بریز توش، وسایل شکستنی رو های میها رو بردار و لطفا تمام وسایل و کشویکی از کارتن -

 تونی؟هم صبر کن روزنامه بیارم بپیچی توی اون. می

 .باشه -

رفت طرف میز آرایشم خم شد و یکی از خیال همون طور که میراه افتادم برم روزنامه بیارم که اون هم بی
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 .هارو برداشتکارتن

م و خم شدم از تو کابینت روزنامه دربیارم که با حسی و رفتارهای ضد و نقیضش، پوفی کشیدکالفه از بی

چیزی که از زیر کابینت دراومد و به پامم خورد از ته دلم جیغ کشیدم و عقب پریدم؛ با جیغ بلند من رهام 

 :هول کرده بیرون پرید و با ترس و نگرانی پرسید

 حالت خوبه؟ چی شد؟ -

با حس ترسی که یهو تجربه کردم بودم و چندش  ی موش تو سرم زنگ زد،باالخره ذهنم کار کرد و کلمه

م گرفت که رهام با تعجب نزدیک شد و دستم و حتی شاید فشاری که روم بود دیگه تحمل نکردم و گریه

 :رو گرفت و نشوند رو صندلی و پرسید

 شه حرف بزنی؟پارمیدا؟ چی شد؟ نگرانم کردی می -

 :با بغض گفتم

 .موش بود -

 :با تعجب گفت

 تو به خاطر یه موش این طوری شدی؟یعنی  -

ترسیدم اما اینکه وقتی انتظار نداشتم یهو اون طوری شد؛ ولی زیاد نمیفوبیا نداشتم و معموال چندشم می

 :از روی پام رد شده بود واقعا من رو ترسونده بود. با گریه گفتم

 .از رو پام رد شد -

 :رهام گیج گفت

 .برات آب بیارمباشه عزیزم؛ آروم باش تا من برم  -

متعجب سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم؛ ولی انگار اون اصال متوجه نشد که بهم چی گفته و چه طور 

من رو مات خودش کرده. دیگه هیچ موشی تو ذهنم نبود و تنها لحن قشنگ و نگران عزیزمش فکرم رو 

 :گرم کرده بود. خودم رو کمی جمع و جور کردم و گفتم
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 .اون موش رو پیدا کن خواد؛آب نمی -

 :سرجاش وایستاد و با تعجب گفت

 آخه چه طور؟ دیدی کجا رفت؟ -

 .نه؛ ولی رفت طرف هال -

 تونی تو خونه تنها بمونی تا برم تله موش بخرم بیام؟می -

 :دودل سرم رو تکون دادم و گفتم

 .فقط زود بیا که کارهامون نمونه به شب -

 :دوباره برگشت طرف من و گفت سرش رو تکون داد و رفت طرف در که

 مطمئنی االن حالت خوبه؟ -

 :لبخند خیلی راحت تو صورتم جا خوش کرد و با اطمینان گفتم

 .آره االن خیلی خوبم -

 .اون هم لبخندی زد و رفت بیرون

ها رو برداشتم و برگشتم تو با رفتن رهام خودم رو جمع و جور کردم و عصبی از حرکت و واکنشم روزنامه

های مورددار رو چپوندم تو ساک و روش هم حوله گذاشتم. اف، از نبود رهام استفاده کردم و لباسات

شد و ها رو که شکل کتاب باز میها بودم که در رو زد و داخل اومد ، تلهی لباسمشغول تا کردن بقیه

 .هو جمع کنوسطش چسب داشت رو سه جای آشپزخونه و یکی تو هال گذاشت و برگشت تا وسایل میز ر

کردیم که کار اون تموم شد و نشست رو تخت، رفتم سراغ درسکوت کنار هم وسایل رو جمع می

ام رو جلب های مهمونی تا مرتب با کاورش بردارم که چروک و خراب نشه، اولین چیزی که توجهپیراهن

 .جا برای جشن دانشگاه پوشیده بودمای بود که اونکرد لباس شب فوق العاده

 !م: چه خوشگلهرها

 .با لبخند نگاهش کردم و اوهومی گفتم
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؛ شد و حتی پف هم داشتاش کال چین بود، تا زیرسینه تنگ بعد آزاد مییه پیراهن کامل بلند، باالتنه

های گرون و خاصش که کار دست بود. باالش قرمز بود و توی زیبایی لباس به رنگش بود و سنگ دوزی

ی سیاهش شده و خاکستری که روی هم اومده بودن رنگ جالبی رو پارچههای قرمز و زرشکی دامن تور

 .بودن

 .کاش زودتر یه مهمونی بشه من این رو بپوشم -

 :رهام خندید و گفت

 .عروسی داداشت نزدیکه -

 نه بابا برای عروسی این رو بپوشم؟ -

 ...چشه مگه؟ خیلی قشنگه که -

تونم تو عروسی پریا و کوروش بپوشم. اصال حواسم واسه عروسی اون خرید کردم؛ ولی این رو می -

 .نبودها! کلی عروسی داریم

 :با لحن خاصی گفت

 .هاتون عروس شدن به جز خودتکل جوون -

 :با تعجب برگشتم طرفش و گفتم

 خوای بگی من ترشیدم؟منظور؟ االن می -

 :بلند خندید و گفت

 ...نه بابا حرفم اون نبود -

 :با مکث پرسید

 گار داری؟خواست -

 :با شیطنت گفتم

 .اوف تا دلت بخواد! آخری همون دکتری بود که دیدی -
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 :با حرص گفت

 .دی؟ مناسب بود کهچرا به همون جواب مثبت نمی -

 .معیارهای من متفاوته برای انتخاب همسر -

 زدیم.میاز بحث پیش اومده کامال راضی بودم، یه پسر و دختر مجرد تنها داشتیم در مورد ازدواج حرف 

این بهترین فرصت بود تا بتونم ازش حرف بکشم و یا حتی مجبورش کنم بهم ابراز عالقه بکنه. هر پسر 

دادمش؛ ولی رهام فرق داشت برام. انگار ام راه نمیای بود مخصوصا تو ایران اصال تو تنهاییِ خونهدیگه

 .دادآرامش و اطمینان بهم می

 دونم؟تونم معیارهات رو باون وقت می -

 :ی متفکر به خودم گرفتم و گفتمقیافه

 .تونه بازیگر هم باشهخوشتیپ باشه؛ مهربون باشه؛ صادق باشه، می -

آخری رو گفتم و خندیدیم و برگشتم طرف کمد. من حرف الزم رو کامال واضح گفته بودم، حاال همه چیز 

هش و بدون اینکه چیزی به روم ای ساکت بود و من هم بدون نگاه ببستگی به اون داشت. چند دقیقه

 :کارم که تموم شد گفت .تاپ و همه چیزم رو جمع کردمبیارم لپ

 .معلومه صداقت برات خیلی مهمه، قبال هم درموردش گفتی -

 :حق به جانب گفتم

 .معلومه خب! همسرم نباید هیچ چیزی مخفی از من داشته باشه -

 گفته چی؟ه بهت دروغ میاگه از یکی خوشت بیاد و بعد بفهمی اون داشت -

کردم بار دومه که این بحث رو باز کرده و هردو بار منظور داره؟ نکنه رازی داره؟ مشکوک چرا حس می

 :گفتم

اگه خودش بگه و توضیح بده بسته به اون دروغ، امکان داره ببخشمش یا نه؛ ولی خودم بفهمم هیچ  -

 .بخشمشوقت نمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 320 

 :اوهومی گفت و یهو از جاش پرید

 .وسایل رو بده من ببرم تو ماشین تو هم بیا -

 :کمی مشکوک نگاهش کردم که کالفه گفت

 چیه؟ -

 .هیچی. بردار ببر -

ی تا من آماده بشم، اون وسایل رو کامل برد پایین. وسایل رو چیدیم تو ماشینش و راه افتادیم طرف خونه

این یه دلیل داشت! دلیلی که داشت ازم قایم  کرد وما. از یه چیز مطمئن بودم، رهام آشکارا از من فرار می

فهمیدم! مصمم بودم تا وقتی که با راشا تنها شدم کردم راشا هم خبر داره. باید میکردم و حس میمی

دیگه تحمل نداشتم، نصف  .رفتم با خود رهام حرف بزنمداد رک میزیرزبونش رو بکشم و اگر جواب نمی

هاشون هم شبیه هم ظار برای پرهام و حاال هم رهام. چه جالب! اسمعمر من تو منتظر بودن گذشت. انت

بود؛ ولی احساس من اصال شبیه قبلی نبود. االن بچه نبودم. حسم واقعی بود و طاقت صبر کردن نداشتم، 

  .بی قرار شده بودم

 :تا به خودم اومدم رهام جلوی درمون بود و گفت

  .و ببریم توصبر کن زنگ بزنم راشا بیاد کمک وسایل ر -

 .باشه -

 .تا اومدن راشا حرفی بینمون زده نشد و وقتی راشا اومد بیرون پیاده شدیم

 راشا: سالم، خسته نباشید. تموم شد؟

 .رهام: سالم. مرسی، آره فک کنم

 .سالم داداشی. آره تمومه -

 .راشا: رهام بردار بریم تو. پارمیدا تو دست نزن

دونستم پریا رفته پیش کوروش، پیمان تو آشپزخونه داشت با رفتم تو. میبا کمال میل قبول کردم و جلوتر 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ^moon shadow^ | عشق بازیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 321 

 .دونمزد و بابا هم جلوی تلویزیون بود طبق معمول و مامان نمیتلفن حرف می

با یااهلل رهام و راحت باش کسی نیست راشا برگشتم پشتم. هرکدوم دستشون پر بود و با راهنمایی راشا 

وضع بابا و رهام به هم سالم دادن و پیمان اومد بیرون سر تکون داد و با رفتن طرف اتاق من، تو همون 

 !بندم دوباره رویا مخ داداش احمق من رو کار گرفتهصدایی برگشت تو؛ شرط میمعذرت خواهی بی

 .سری تکون دادم و بعد از بوسیدن روی بابا و سالم دادن رفتم طرف اتاقم

 دی راشا؟یرهام: این کارهات یعنی چی؟ چرا کشش م

 ...بهش بگو -

 :تا رفتم تو حرفشون رو قطع کردن و رهام با اخم گفت

 .فعال خداحافظ. من دیگه برم -

 :اومدم تو تا بفهمم جریان چیه. عصبی گفتماه! کاش نمی

 .خوش اومدی -

 :با دیدن نگاه متعجب رهام و راشا خودم رو جمع کردم و با لبخند زورکی گفتم

 .دردنکنه، خیلی زحمت کشیدی. خدا به همراهت منظورم اینه دستت -

 گی؟راشا: چی می

 .گمفهمم چی میاه ولش. خسته شدم نمی -

 :خالصه راشا رهام رو بدرقه کرد و برگشت تو اتاق

 چیزی شده عزیزم؟ -

 !پرسم باید راستش رو بگییه سوال می -

 :دودل و با تردید گفت

 .بپرس -

 ؟کنهرهام واسه چی ازم فرار می -

 ها؟ -

 !جواب -

 :انداخت به شوخی و گفت
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گه افتاده دنبال یه پسر و اون ازش فرار چش سفید یه شرمی حیایی چیزی...آدم به داداشش می -

 کنه؟می

 :خواد بحث رو عوض کنه و جدی گفتمفهمیدم می

 .راشا بگو قبل از داداش بودن تو دوستمی. سنگ صبورم بودی. قل من بودی...بهم دروغ نگو! راستش رو -

قدر التماس گونه بود که خودم هم دلم به حال خودم سوخت. راشا کالفه سرش رو هام اونآخر حرف

 :انداخت پایین و گفت

 .خواد یعنی بکش عقب، مثل جریان پرهام نشهباید خودش بگه اگر بخواد. وقتی نمی -

با رهام یکی بکنه. ناخواسته رسما مخم سوت کشید. این االن راشا بود؟ حق نداشت جریان پرهام رو 

 :بغضم گرفت

 گی چه انتظاری از بقیه داشته باشم؟وقتی تو این حرف رو می -

 :بالفاصله پشیمون اومد جلو و خواست بغلم کنه که عقب کشیدم. کالفه گفت

هاش یه طرف و تو طرف دیگه، واقعا ببخشید تو رو خدا گلم. به خدا نفهمیدم چی گفتم. رهام و حرف -

 !ندم چی بگم؟مو

 حرف رهام چیه مگه؟ -

نکنه تمام مدت اشتباه فهمیده بودم؟ نکنه فرارش به خاطر این بود که اصال دوستم نداشت؟ با گریه 

 :گفتم

 دوستم نداره؟ -

 :راشا مستاصل موند و با دادن نفسش به بیرون سریع گفت

 .چرا داره! از من علت نپرس که اون باید بگه -

 کار کنم؟گه چیوقتی نمی -

وادارش کن بگه. من تالشم رو کردم؛ ولی جواب نداد. بهش حس اطمینان بده. نگرانه تو رو از دست  -

 .بده

 :با اطمینان گفتم

 .مونم پیششهرچی باشه من می -
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 .پس برو سراغش و این رو به اون بگو -

 .انتظار دارمشه که. باید اول اون بگه. هر چیزی یه اصولی داره. من هم یه دخترم، نمی -

لو. خواییش باید بری جپارمیدا موقعیت فرق داره، اون تو شرایط بدیه، دست و پاش بسته است. اگه می -

 .من از بابت رهام خیالم راحته. پسر خیلی خوبیه

 گی؟آدرسش رو می -

 .بهتره نری اونجا -

 !راشا -

کنم فکر نکن این مسئله از نظر یدم ولی بعدش هر چی شد فقط خواهش مباشه بابا. من آدرس رو می -

 .من مهم نبوده یا هر چی. هر تصمیمی بگیری کنارتم

تونست گرفتم. دلیلش چی میکردم؛ ولی نتیجه نمیی بدی گرفته بودم و به بدترین چیزها فکر میدلشوره

 باشه؟

 !بده دیگه داداش -

 .بذار برای فردا -

 .هنه دیگه. این موضوع باید هرچی زودتر حل بش -

 .فرستمبرات آدرس رو می -

 .باشه -

 :با عجله دوباره کیفم رو از رو تخت برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و بلند داد زدم

 .بابا من باید برم بیمارستان. کارم تموم شد میام -

 پیمان و بابا: چرا؟

 .اورژانسیه -

ندم به ماشین و موقع سوار شدن نگاه ای نبود. با عجله خودم رو رسومتنفرم بودم از دروغگویی ولی چاره

 .عجیب راشا بدتر سوهان کشید رو دل و آرامشم

ام. روندم همون طرف. در ام اس راشا رسید؛ باالشهر بود، تقریبا نزدیک خونهاز کوچه که در اومدم اس

 .کردم تا عکس العمل درست نشون بدممورد تمام احتماالت داشتم فکر می
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ها رو خوندم و ماشین رو جلوی در قرمز رنگ ای نسبتا عریض. پالکم تو کوچهباالخره رسیدم و پیچید

پالک چهار پارک کردم؛ با استرس شالم رو درست کردم و از خیابون رد شدم، با دقت به در و آیفون نگاه 

 .تر باالخره جراتم رو جمع کردم و آیفون زدمکردم، تصویری نبود. با خیال کمی راحت

 کردم اومدم؟ یعنی کار درستی

 کنم؟نکنه دارم عجله می

شدیدا پشیمون شده بودم که در باز شد؛ با دیدن شخصی که رهام نبود متعجب یه قدم عقب رفتم، اون 

چرخید، موهای رنگ بینه! پس این کیه؟ نگاهم با دقت رو دختر روبروم میاش رو نمیکه گفت خانواده

ای درشتی داشت. های قهوهصورت آرایش شده و چشم ای که از چادر گلدارش بیرون زده بود وشده

 :حوصله گفتبی

 سالم. شما؟ -

 :به زور خودم رو جمع کردم و با تردید گفتم

 سالم. ببخشید منزل آقای راد؟ -

 :هاش رو ریز کرد و گفتکمی چشم

 درسته. شما؟ -

ایی که صددرصد خیلی سخت جلوی خودم رو گرفتمکه بهش نپرم بگم خودت کی هستی؛ ولی از اونج

 :طرف فامیل رهام بود متانتم رو حفظ کردم و گفتم

 شه صداشون کنید؟من همکار و خواهر دوستشونم؛ یه کاری داشتم می -

 دستشویی بود، کارتون چیه؟ -

 :آخر هم طاقت نیاوردم و به زور با حفظ ادب و لبخند گفتم

 ببخشید شما خواهر آقای رادید؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 طور؟چه  -

 .همین طوری -

 :کمی خودش رو صاف کرد و گفت
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 !رهام شوهرمه -

 :اشتباه شنیدم نه؟ با گیجی گفتم

 چی؟ -

 :نیشخندی زد دوباره و گفت

 !شوهرمه خانومی. الکی نیفت دنبالش -

 :گفت! رهام زن نداشت! مطمئن بودم. عصبی گفتمحتما دروغ می

 .ثانیا دروغ گفتن رو بس کنیدخانوم محترم؛ اوال کسی دنبال کسی نیفتاده؛  -

 .ی همکار پسرش؟ برو خودت رو فیلم کن! دروغی ندارم بگم رهام شوهرمهکدوم همکاری میاد خونه -

شدم. عصبانی خواستم کنارش بزنم و برم تو که صدای هرچه قدر اون خونسرد بود من داشتم دیوونه می

 :رهام اومد

 ته موندی دم در. کی بود؟مهسا بیا بگیر این بچه رو دیگه؛ دو ساع -

 :دختر ظاهرا مهسا نام، با لبخندی پیروزمندانه به من عقب کشید و رفت طرف رهام

 .کارت دارنبده من دختر گلم رو عزیزم. تو هم ببین دم در چه -

کردم. اون گفت دخترش؟ به رهامِ من گفت عزیزم؟ ی روبروم رو درک نمیحیرون مونده بودم. صحنه

تونستم گریه کنم! کامال گیج مال من شد؟ مال من نشده از دست دادمش یعنی؟ حتی نمی اصال رهام کی

کردم. رهام دیدم؛ ولی درک نمیبودم. رهام رو با لباس راحتی و بچه ی پنج شیش ساله ی بغلش می

 :هاش گشاد شد و ناباور نالیدسرش رو بلند کرد و با دیدن من چشم

 !پارمیدا؟ -

 :مهسا با حرص گفت

 !رهام -

هام پر شد؛ تمام مدت من عاشق یه مرد زن تشر مهسا به رهام بود؛ ولی انگار من به خودم اومدم. چشم

دار بودم؟ راشا بهم نگفت؟ داداشم اجازه داد من دلم رو ببازم به مردی که زن و بچه داره؟ از کی و بچه

وهر دور ی بابا و شچه؟ بابا؟! کلمهقدر کثیف شدم که شوهر یکی دیگه رو صاحب بشم؟ بابای یه بمن این

رفتم. رهام با ناراحتی جلو اومد و تند تند چرخید و وقتی به خودم اومدم داشتم قدم قدم عقب میسرم می
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 :گفت

 ...کنی... صبر کندم.... اون طوری نیست که فکر میپارمیدا به خدا توضیح می -

 :با گریه و جیغ گفتم

 !ی؟ زنفهمآشغال! تو زن داری. می -

 :تر و با تردید ادامه دادمآروم

 ...بچه داری -

 .کنینالید: اون طوری نیست که فکر می

خواستم انکار کنه؛ ولی نکرد. از درون فرو ریختم و رسما صدای شکستن خودم رو انکار نکرد! هنوز می

 .شنیدم

 :مهسا با غیض گفت

تونی رو که هستی...از شوهرم دور باش. نمیرهام برای یه بار هم شده آدم باش! پارمیدا یا هر چی  -

 .ی یه زندگی، زندگی درست بکنیخرابه

 هامشد باور کنم! راه نفسم بند اومده بود انگار، چشمشوهر...زندگی... دوباره باختم؟ زن داشت؟ نمی

از غرور و عشقم همزمان ریختن و ناتوان موندم.  .رفت؛ ولی سرسختانه سرپا ایستاده بودمسیاهی می

 .حس بدبختی که داشتم، از ترحم ناچیز تو نگاه مهسا داغون شدم

گه؟ انکار نکرد. قبول داشت زن و بچه شنیدم. مگه مهم بود چی میزد؛ ولی هیچی نمیرهام هنوز حرف می

 .داره

 امون رم رو برید و بدون طاقت برگشتم که از خیابون عبور کنم و سوار ماشین بشم تا بیشتر از اینگریه 

های صداش رو نشنوم؛ چرخیدنم همانا و صدای بوقی که توی گوشم پیچید همانا...درد تو تک تک سلول

 !بدنم پیچید؛ ولی دهنم حتی برای یه جیغ هم باز نشد... بلند شدم...افتادم... درد بود و درد و... سیاهی
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