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 :مقدمه

 !یزد ادیکردم فر  سکوت

 نهیاما سرنوشت ا  میبه خاطر خانواده هامون تقاص پس بد دیچرا ما با دونمینم

 ؛ یریمن ازت دور باشم تا آرامش بگ دیبا دیشا

 !دوست خواهم داشت شهیاما هم  شهیم یآخرش چ  دونمینم

*** 

 :پروا

 .کردم و آپارتمان رو ترک کردم  یو شالم رو سرم کردم.از بابا خداحافظ دمیرو پوش دمیسف یمانتو

 !صفر ریهم ز یآبله گرفته بود و امکانات درمان  ضمی.مررفتمیاطراف تهران م  یاز روستاها  یکیبه  دیبا امروز

 . شدم یخارج شهر راه یگرفتم برا  یتاکس هی ابونیخ سر

*** 

 :که تموم شد دخترک رو خوابوندم و رو به مادرش گفتم  نهیمعا

 .براتون به موقع استفاده کنه فرستمیقرصا رو م نیو ا نیکن  تیکه گفتم رعا  ییزایلطفا تمام چ _

 .میچشم خانم دکتر،واقعا ممنون _

 .زدم لبخند

 !نکردم یکار  کنم،یخواهش م _

 :زنگ خورد میکلبه رو ترک کردم، که گوش  یبا خداحافظ و

 ..خونه ای....ب رونیب نیپروا ....بر _

 :بهت گفتم با

 شده بابا؟ چه خبره؟ یچ-

 .ایزود ب _

 شده بود؟ یشدم. چ دنیدومشغول  ادیز یبا سرعت عیقطع شد. سر یتق گوش و

 !گرفتم و بعد دادن آدرس خواستم به سرعت برونه  نیماش عیروستا که خارج شدم، سر از

 !خودت کمک کن ای! خدادادیجواب نم گرفتم،یبابا رو م یهم هرچ یوجودم رو استرس گرفته بود،از طرف تموم
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شدم و رفتم جلو ساختمون  ادهیآدرس آپارتمان مون رو دادم. من رو که رسوند، با عجله پ  عیتهران سر دمیرس یوقت
 !دمیکه د  یزیکه دهنم از تعجب باز موند با چ

 !محافظ؟ یپسر تهران،جلو آپارتمان ما با کل نیپول دارتر نیماش

 .اومد  یها م هیداد همسا یرفتم باال، صدا عیسر

 : از محافظا گفت  یکیمن ،همزمان شد با داد  دنیرس

 !نیخفه ش _

 .پسر تهران( و محافظش بودم افتاد نیبابا به من که پشت به پاکان) پولدارتر نگاه

 :به طرفم برگشت و گفت پاکان

 ؟ یساختمون نیبه به! خانوم شماهم مال ا _

 :برده بود ،محافظش داد زد ماتم

 گفتن؟  یآقا چ  یدینشن _

 :گفتم  یآروم  به

 !جام نی. هممال.. _

 :گفت  هیزد و رو به بق یشخندین پاکان

منطقه بود که من شخصا اومدم بهتون هشدار  نیآپارتمان ا  نیآپارتمان شما آخر  رم،یم گهیخوب من د _
شد  یوگرنه هر چ نیکن  هیتخل گهیماه د هیدادم،مجوزش و همه کاراش جور شده و انجام شده. آپارتمان ها رو تا 

 !خودتونه یپا

 !خودش جا گذاشت یهمراه محافظش رفت و نگاه متعجب من رو رو گهیحرف د چیه یب و

 :بابا و گفتم شیدو رفتم پ با

 ه؟یچ انیبابا جر _

 .میو تو خونه رفت دیکه بابا دستم رو کش  کردنیم یزار هیتو سر خودشون و گر زدنیها م هیهمسا

 !میکن  هیتخل دیبا _

 :گفتم  یگنگ  با

 ؟یچ _

 :کالفه گفت  بابا
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 !منطقه. نه ما بلکه تمام ساکنان منطقه نیاز ا  میوبر میکن  هیرو تخل نجایا  دیبا _

 :بهت گفتم با

 چرا ؟ _

 !داره مجتمع بسازه میو تصم دهیرو خر نجایا  یها نیچون آقا کل زم _

 :گفتم  تیعصبان  با

 همه آدم رو آواره کنه؟ نیا  هویمگه شهر هرته که  _

 :گفت  یلحن خاص با

 !یو برازندگ یدارندگ _

 یمتوسط یبابا سخت کار کرد تا زندگ میسالگ ۳بودم، بعد مرگ مادرم تو  یدکتر عموم هیاز کنارم رد شد. من   و
 م؟یکن  دایماه خونه پ هیحاال آخه چطور ممکن بود؟ تو  یخوب بود. ول یو من درس بخونم،همه چ میداشته باش

 ؟یو بعد اسباب کش

 خوردم؟یم نیزم کردم،بدتریتالش م شتریب یچرا من هرچ ایبودم؛ کف سالن نشستم. بغض کردم،خدا گرفته  سردرد

رو خراب کنه! اما  نجاهایبذارم ا دینبا دم،یدیپاکان رو م دیبود ! با یبدبخت تینها گهید نیشد . ا ریسراز اشکام
 !چطور؟

 ! وفتهیب نجایا  یبرا ینه امکان نداش بذارم اتفاق دم؛یکش  یقیجا بلند شدم و نفس عم از

*** 

 :پاکان

فقط چشاش جلوم  نمیصورتش رو بب تونستمی!نمدیترسیرنگش ترسون بود؛ از من م یقهوه ا یچشما"
 " شد،خواستم جلو برم، که هراسون از من دور شد یبود!چشاش بارون

 بود؟ ی! اون کدمیدیم یخواب نیهمچ هیبود که  یبار نی. اول دمیخواب پر از

بود؟  یک  نی. ااومدیجلوم م یجفت چشم قهوه ا هی. به محض پلک زدن  کردیتخت بلند شدم، سرم درد م یرو از
 ؟ دیترسیبود که همش تو ذهنم بود و از من م یک

 رفتمیم دیاومدم و مشغول حاضر شدن شدم .با  رونیبعد ب قهیدق ۲۰دوش گرفتم تا سرم بهتر بشه/حدود  هی رفتم
بلندم رو پشت سرم بستم و همراه محافظا از خونه  یانداختم .موها  یم یتر قیدوباره به اون منطقه و نگاه دق

 .رفتم رونیب

 .رو لبم نشست یشدم.لبخند ادهیپ نی.از ماشمیدیبنگاه رس به
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استم حرکت کنم که به خواسته هام.خو  دنیتحقق بخش یمن بود. برا اریدر اخت ۶، کل منطقه نجایا  یزود به
 !آشنا، متوقفم کرد  ییصدا

 .لحظه هیآقا!  _

 !دمیدیهمون چشما بودن، همونا که تو خواب م نیچشام گرد شد. ا یلحظه ا ی. برابرگشتم

 . باهاتون حرف بزنم نیآقا! بهم اجازه بد _

 . که جلوم گارد گرفته بودن دستور دادم کنار برن  ییمحافظا به

 ؟یهست یتو ک _

 !همون چشما بودن نایترسون شد! آره،ا نگاهش

 .منطقه نیا  یاز ساکنا  یکیمن؟!  _

 !همون دختر بود نیترسونده بودم، ا یلیاون رو خ  دمش،یکه د  یبار نیخاطر آوردم .اول به

 :به خودم اومدم و گفتم هیاش بودم. بعد چند ثان  رهیخ

 . خوب اریبس _

 !بزنه یدور هیاطراف   نیور دادم همبه راننده ام دست مویشد نیماش سوار

 !دیخوب بگ _

 .نشده بودم ینطوریا  یشد. ناخواسته لرزه به وجودم افتاد! تا به حال از مالقات باکس رهیچشام خ تو

 .به حرفاش سپردم گوش

 !دیساخت مجتمع عوض کن یتون برا میتصم خوامیآقا! من ازتون م _

 چرا؟ _

 .کرد  اخم

 !شنیمردم آواره م یکار کل  نیآقا! با ا _

 : زدم و جواب دادم یلبخند

 .که دادمدنبال خونه بگردن  یوقت نیتو ا توننی. مستین یگیطورا هم که م نیا _

 : پاسخ داد یلرزون یصدا با

 مدت کم؟ نیتو ا _

 !گهید کننیم دایپ یراه هیخوب خودشون  یتو ذهنم بود؛ ول یادیرو تو هم گره زدم. افکار ز ابروهام
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 !شهیمتاسفم؛ نم _

 : کنان گفت  ناله

 ...اما آقا! شما _

 :گفتم  بلند

 !نگه دار _

 : نگه داشت. گفتم راننده

 !دیی، بفرما دیاما و اگر نداره. حرفاتونم زد _

 .بهم کرد و ازمون دور شد یشد.نگاه ادهیپ نیماش از

 .دادم و به راننده ام دستور برگشت به بنگاه رو دادم هیرو به عقب تک سرم

 !به من نگاه نکرده بود یطور نیکس تا حاال ا  چیکرده بود! ه  میآخر اون دختر عصب  نگاه

 دو دل شده بودم؛ به خاطر اون بود؟ ممیچرا تو تصم دونمینم

 !دونمینم

*** 

 : پروا

خدا  یکنم.ا  دایود گذشته بود.اما من هنوز نتونسته بودم خونه پداده ب هیکه پاکان برا تخل  یهفته از زمان هی
! از جام بلند شدم.پوف کنان؛ خواستم شدیم رونهیو هی نجایا  یلعنتت کنه ، آقا! به دور و اطرافم نگاه کردم به زود

 .بود میداشتم.مر شزنگ خورد.رفتم از رو اپن بر  میبرم آشپزخونه که گوش

 .اییدایپخانوم! کم  میبه به مر _

 :و گفت دیخند

 !شما سرت شلوغه م،یستین دایواال ما کم پ _

 خوب چه خبرا ؟ _

 !خبر که دارم توپ _

 : دمیپرس یکنجکاو  با

 !؟یکرد  دایخونه پ _

 !از اون بهتر  وانه،ینه بابا د _
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 :گفتم  کالفه

 !خفت کنم خوامی! ممیمر یوا _

 .دیخند

 .خبرم رو بدم، بعد خفم کن سایوا _

 !ه؟یچ _

 !شده؟ ضیآقا مر  یپروا خبردار _

 !شده یچ دنیبراشون اومدن. نفهم یادیتا حاال دکترا ز گنیآره چطور ؟! م _

 :گفت  انهیموز

 !بخواد انجام بده؟ یکه هرکس درمانش کنه، آقا قول داده هرچ  یدونیم نمیا _

 :گفتم  متعجب

 !واقعا؟ _

 چه خبره؟ ینیبب یبر هینظرت چ نمیببآره ،  _

 ! من؟ایا  وونهید _

 !حاال تو برو _

 !گفتیراهم نم یبگم قطع کرد. به فکر فرو رفتم، ب یزیکه بذاره چ  نیبدون ا و

 !شدیم یچ شدیم اگه

 نیاز بابا خونه رو ترک کردم.رتوا  یگذاشتم و بعد از خداخافظ  فمیرو تو ک میشدم. گوش داریصبح ب ۸ ساعت
رفتارش رو  لیتو کاراش،دخالت نکنم و من واقعا دل ادیکاربه کار آقا نداشته باشم. ز  گفتیمدت، بابا همش م

. کردمیشانسم رو امتحان م دیهرحال ، من با رلج کنه! اما... د شترینگران بود ب دیشا می. به قول مردمیفهمینم
در  فمیاز ک  یو قطع کرد .شماره ا یشیدادن گفت که تو موفق م یدواریام  ین هم بعد کلزنگ زدم . او میبه مر

 . داده بود،گرفته بودم نترنتیکه آقا تو ا  یا  هیشماره رو از اطالع نیآوردم. من ا

 !آقا رو درمان کنم، اونا هم آدرس عمارت آقا رو دادن  تونمیدادم م نانیزدم به اون شماره و اطم زنگ

 !ریمس یبه سو شیگرفتم و آدرس رو دادم. اونم پاش رو گذاشت رو گاز. پ  یتاکس هی دمیکه رس  ابونیخ سر

*** 

 :پاکان

 .شدمیم وونهی. داشتم ددنیکوبیسرم انگار تبل م ی!توشدیاز زور درد، باز نم  چشام
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خوردن آب  یو حت آوردمیبار خون باال م هیتکون بخورم. هر چند ساعت  تونستمیکامال کوفته بود. اصال نم  بدنم
. گفتیم زیچ هی ینگرفته بودم! هر دکتر یماریب نیچم شده، تا حاال همچ دونستمی. نمکردیهم حالم رو بد م

 !کردیحالم رو بدتر م دادنیهم که م ییداروها

 !اه  ه،ینطوریمن ا انیاوج درد پوزخند زدم! پس پا  تو

اما من   اد،یهم داره م گهیدکتر د هیاز محافظا گفته بود   یکی. دادمیاز درد فشار م  و دندونام رو ، روهم چشام
 .نداشتم یدیام

شد. اومد کنارم نشست و  یکیباز و بسته شدن در،  ی. با صدادمیخدمتکار که گفت دکتر اومدن رو شن یصدا
که با   نمیچشم باز کردم تا دکتر رو بب یدستش به دست سردم، هجوم آورد. به سخت یدستم رو گرفت. گرما

 !نجا؟ی. اون ؟ ادمیکش  رونیاز درد دستم رو از دستش ب  یمتعجب و عصب دنش،ید

 :رو تو نگاهم گره زد، آروم زمزمه کرد نگاهش

 !درمانتون کنم نیلطفا اجازه بد _

نداشت مخالفت کنم! دوباره دستم رو گرفت. مشغول  یرو بستم. من که آب از سرم گذشته بود؛ پس لزوم چشام
 یحالم رو خوب کنه! چند تونهیکس نم  چیه دونستمیرفت. م رونیبعد هم بلندشد، از اتاق ب یشد. چند نهیمعا

 یچ شدمیمتوجه نم قایبودم،دق جیاز محافظا مشغول صحبت شد. گ  یکیبعد در دوباره بازشد. اومد داخل و با 
 :گذاشت و زمزمه کرد  میشونیپ یکه اومد کنارم نشست؛ دستش رو رو  گفتیم

 !نی؛ نگران نباش نیشیخوب م یبه زود_

 .رو لبم آورد یهرچند از سر ناباور یاش ،لبخند  جمله

تر اومد، مشغول ماساژ دادن شونه ها و دستام شد. آروم تر شده بودم.دستش که رو زانوهام نشست،با  کینزد
 :خودم گفتم

 !فرشته اس هیدختر،  نیا _

 ریدستش رو ز هیاومد روبه روم ،   عی. سرخورهیاز اون حالت در اومده بود. حس کردم حالم داره بهم م  یکم  بدنم
 یکه باال آوردم داخل ظرف  یاش رو، پشت سرم و آروم سرم رو به سمت چپ برد. خون  گهیگلوم گذاش و دست د

 :ورد. صداش به گوشم خ ختیکه کنارم بود ر

 !ن؟یاریباال ب نیخوایبازم م _

 :گفتم  شکسته

 ! نه _

 : بالشت خوابوند. گفت یآروم سرم رو رو  دوباره
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حتما خوب  د،یشی. شما خوب مدیاما نگران نباش  د؛یتحمل کن دیبا اد،یکه گفتم ب  ییزایکه داروها و چ  یتا زمان _
 !دیشیم

 یدید ایدوباره برگشته بود. خدا دمیحالم رو بهتر کرده بود. ام دادیکه به بدنم م  ییبه همراه ماساژا کلماتش
 !؟یفرشته تو فرستاد نیبهتر دم،یناام

 .دارشدمیاز خواب ب  یاحساس خفگ  با

 .دوباره به گوشم خورد صداش

 ! حالتون چطوره؟ن؟یشد داریب _

 :کردم و آروم گفتم  نگاهش

 .خوبم _

کنار تخت گذاشت شون و بعد جلو اومد. سرم رو بلند کرد و بالشتم   یعسل  یآب جلو آورد. رو  وانیل هیرو با  یقرص
 :دمیرو که دستش دادم،بالفاصله پرس وانی. لستادیباال برد . سپس قرص رو دستم داد و کنارم ا یرو کم

 !ه؟یاسمت چ _

 .شد رهیچشام خ تو

 .پروا رادخو _

 .برات گذاشتن ییبایپروا! اسم ز _

 زد لبخند

 ممنون _

 ؟ هیهدفت چ _

 :گفت  متعجب

 !کدوم هدف؟ _

 .زدم یپوزخند

 !یدرمانم اومد یبرا یطور نینگو که هم _

 .قصد من خوب شدنتون بود _

 .ام گرفت  خنده

 !باور کنم؟ دیچرا با_
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 زد یتلخ لبخند

به من  یازین گهینکردنش ، باشماس! االنم حالتون کامال خوبه. پس د ایقصدم بود.باور کردن  نیمن هم _
 !نی.داروها رو به موقع بخورستین

 : خواست بره، داد زدم و

 !یاجازه ندادم بر _

 .اومدن  عی. محافظام رو صدا زدم سرستادیا

 !امرتون آقا؟ _

 . نصفه شب بود ۲تخت نشستم . ساعت  یرو

 !نجایا  انیب دی. بگنیهمه رو خبر کن _

 تکون دادن و رفتند. پروا متعجب به طرفم برگشت یهم سر اونا

 !ن؟یکار کن  یج نیخوایم _

 زدم یلبخند

 !یفهمیعجله نکن. م _

*** 

 :پروا

 !تو ذهنش بود؟ یبودم. چ رهیتعجب بهش خ با

 .خدمتکار و محافظ داخل اتاق شدند. پاکان به حرف اومد یبعد عده ا یکم

مجبور بودم. دست به دامن  یماریدرمان ب یمن فوت شده و من برا یپزشک شخص هیمدت دیدونیهمه تون م _
 !بشم یهرکس

 .بهم کرد ینگاه

 !رو انتخاب کنم یدارم کس مینه! تصم گهید یول_

 مکث روبه من گفت یکم  بعد

 !راحت من رو درمان کرد یلیکه خ  یکس _

 .زوم شد روم

 !رادخو خانم دکتر پروا_
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 !باز موند! من؟ مهیگرد و دهنم ن  چشام

 بعد پاکان گفت یمشغول پچ پچ شدن. کم همه

 ! منه میتصم نیا _

 : رو به من گفت و

 !یکنیم یزندگ نجایبه بعد ا نی! از انجایا  یای. میکنیرو جمع م لتی. تو هم وساکنمیهماهنگ م ویمن همه چ _

 :اعتراض گفتم  با

 ...اما من _

 .دیحرفم پر تو

 !نیشماها از اون منطقه بر ستین یازیکه ن  کنمیعوض شده، فردا اعالم م  ممینگران نباش. تصم _

 :بعد گفتم یشد. اما لحظه ا یازشاد  زیلبر قلبم

 !رو قبول کنم نیگیکه شما م  ینیا  تونمیمن نم _

 کرد و گفت  هیبه بق یغرق سکوت شد! پاکان نگاه  اتاق

 !دیبر هیبق_

 : شد.روبه من حرفش رو تکرارکرد. دوباره گفتم یخال هیاز ثان  یدر کثر اتاق

 !تونمی؟ من نم دیکنیچرا درک نم _

 !داشت یو من رو به طرف خودش پرت کرد.صورتامون، فاصله کم دیآن دستم رو کش  کیشد. یعصب

 !نداشتم یچیمن بود.منم هنگ کرده بودم، قدرت ه رهیخ

 :بعد به خودم اومدم. خواستم کنار بکشم دستم رو محکم تر گرفت.گفت یکم

 !رو بکن؛ به نفع خودته گمیکه م  یحرف من هرگز دوتا نشده! کار _

 .دستم رو رها کرد. به مچ دستم نگاه کردم، قرمز شده بود و

 !نه؟ گهیچرا من؟! چرا کس د _

 :حوصله بود. گفت یبو  یچشماش، عصب یرو تو نگاهم قفل کرد.مشک نگاهش

 !کن  یبا خونت خداحافظ ایقبول کن  نویا  ایهم حرف نباشه؛  گهی! دگمیچون من م _

 . داغون شد قلبم
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 :زمزمه کردم آروم

 .دیشما بگ یباشه،هرچ _

 :تخت.چشماش رو بست و گفت یرو دیکنارش نشستم. دراز کش  و

 !بود؟ یچ میماریب _

 .دونمیمنم نم _

 :کرد و گفت  نگاهم متعجب

 ؟یپس چطور درمانم کرد ؟یچ یعنی _

 .شدم رهیچشماش خ تو

نه.فقط براتون  ای دیشیخوب م دونستمیکه بلد بودم رو کردم.نم  ییتون کردم.بعد تموم کارا نهیمن فقط معا _
 .دعا کردم و همه تالشم رو کردم

 : چشماش رو بست. گفتم دوباره

 .ستین یپزشک شخص هیام. دانشم در حد   یپزشک عموم هی. من تونمینم گمیم نیهم یبرا _

 .طرفم برگشت به

 !نداره بیع _

 .کردیم وونمید نیو هم گذرهیم یتو ذهنش چ دونستمیدوباره چشماش رو بست. منم سکوت کردم. نم و

*** 

 :پاکان

دختر! پرده ها رو  نیه بود. اوف از اخوب شد یلیکرد. چشم باز کردم ، حالم خ  دارمیب خوردیکه به چشام م  ینور
توجهم رو جلب کرد .  یعسل  یچرا کنار زده بود؟ اطرافم رو نگاه کردم، نبود! متعجب از جا بلند شدم که نوشته رو

 .برش داشتم

 یو!" نوشته رو ردی! لطفا از نبودم تعجب نکنارمیرو ب لمیخونه. تا با پدرم حرف بزنم و وسا رمیم دیش داریمن تا ب "
 .آرامش بخش بود  یلیدوش گرفتم. خ هیتخت انداختم، لباسام رو در آوردم و رفتم 

. خودمم خوشحال بودم کردنیم یرفتم . همه از خوب شدنم ابراز شاد اطیاومدم به ح  رونیاز حموم ب  نکهیا  بعد
بود فرستادم بره دنبال  ستادهیرو که کنارم ا میکارا بود که نکرده بودم !محافظ شخص  یلیحالم خوب شده. هنوز خ
 .رفتمیمامان م شیپ دیپروا! بعد اومدنش هم با

 !ازدواج کنم. برام دنبال دختر نگرده  خوامیکه حاال حاال ها نم  گفتمیبهش م دیبا
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 !توجه من باشه؟ قیال  تونهیم یزدم. هه ازدواج؟! ک یپوزخند

موندم به داخل عمارت  اطیکه تو ح  یبود. کم ی! حس خوبدادیبلندم رو حرکت م یو تو موها دیوزیکه م  یباد
 .کالفه خودم رو رها کردم  یصندل یبرگشتم. رفتم تو اتاق کارم،رو

 یداشتم. چ ناهمیمجوز ا فی! حمیگشتیواسه مجتمع ساختن م گهید یجا هیدنبال  ییایبا مهندس آر دیبا حاال
 شد که به پروا اون حرف احمقانه رو زدم!؟

 !که شده بود، شده بود  یکردم، کار  یپوف

*** 

 .تو اتاق کارم مشغول بودم. که در اتاق به صدا دراومد یساعت چن

 . داخل ایب _

 : از خدمتکارا داخل اومد و گفت  یکی

 .آقا! پزشک تون اومد _

 .امیداخل، منم االن م نیکن  شیخوب! همراه یلیخ _

 .چشم _

که شدم، پروا   یرفتم . داخل سالن اصل رونیبه موهام زدم و از اتاق ب یند شدم، چنگرفت. از جا بل رونیاز اتاق ب  و
 :مشغول صحبت با خدمتکارا بود. داد زدم

 !نجا؟یچه خبره ا _

 :و گفتم ستادمیپروا ا یشدن؛ از جمله پروا! جلو تر رفتم، همه کنار رفتن. روبه رو خیس همه

 !! پس حد خودت رو بدونناینه هم صحبت ا یپزشک من باش نکهیبرا ا ییجا نیتو ا _

 .کرد  اخم

 !حد خودم رو بدونم ؟ اوناهم آدمن! مثل من و شما یچ یعنیداره باهاشون صحبت کنم؟!  یرادیچه ا _

 .زدم یگشاد نگاهش کردن. پوزخند  ییبا چشا همه

 .ستین ییمال هرجا یباشه هر حرف ادتی. اما گمینم یزیبهت چ یستیآشنا ن  طیچون با مح _

 :از خدمتکارا گفتم  یکیرو به  و

 !اتاق حاضره ؟ _

 !بله آقا _
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 .شون کن ییراهنما _

 .چشم _

 !رو از پروا گرفتم؛ خواستم برم که صداش متوقفم کرد روم

 !مثه شما متاسفم ییواقعا واسه آدما _

 .گرد شده به طرفش برگشتم  ییبهت و چشا با

 .خوردیوش مخدمتکارا و محافظا به گ یصدا

 !یوا _

 !اخدای _

*** 

 : پروا

 :طرفم و گفت برگشت

 !؟یگفت  یچ _

 !که داشتم  یسماجت نیلعنت به ا یشده بودم .ول مونیحرفم پش از

 !فقط به خاطر پول شون،متاسفم دونن،یرو برده و کمتر از خودشون م گرانیمثه شما که د ییواسه آدما _

 !دادم. منتظر بودم تا خفم کنه رونیبهم کرد و رفت! نفسم رو ب ینینگاه سنگ یحرف چیه یزد. ب یپوزخند

 . که پاکان گفته بود، منو ببره کنارم اومد  یخدمتکار

 !حساسن یلیآقا خ  ،یگیم یچ نیرو حرفات تمرکز کن. بب یلیخ زمیعز _

 .طرفش برگشتم به

 !گم؟یمگه دروغ م _

 :و گفت دیخند

 .میبر ایرو جمع کن، حاالهم ب نه اما کال حواست _

 .بود یکیتو اتاقم رفتم. اتاق بزرگ و ش دنبالش

!" " پروا یستیدختر من ن گهیبر پروا! وگرنه د یبابا افتادم.بغض کردم . " حق ندار یحرفا ادینگاه کردم،  لمیوسا به
آدم آواره   لیا  هی اومدمینم . آخه چرا بابا؟ اگه مندی!" بغضم ترک؟یاون داشته باش  یپدرت رو ، به جا یحاضر

 !؟چرا؟یکرد  یطور نی.چرا باهام ا شدنیم
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 : کرد و گفت  یاخم  دنمیبازشد. برگشتم،پاکان بود. با د در

 !؟یکنیم هیگر  یچ یبرا _

 "یستیدختر من ن گهیکه باعث شده بود بابام بهم بگه" د  یکس رو نداشتم! مخصوصا آدم  چیه حوصله

 .رونیب دیبر کنمیخواهش م _

 : باال داد. ناخودآگاه داد زدم ییابرو  یتا

 !رونیب دیبر _

 .کوبوند  واریلحظه بهم هجوم آورد،بدنم رو محکم به د هی تو

 !آخ _

 :داد زد شد؛یم شتریدستاش رو بازوهام هر لحظه ب فشار

 !آدمت کنم  دی! بایپررو شد یلینه! تو خ _

*** 

 : داد زد دوباره

! ؟یکنیکه صدات رو برام بلند م  یهست ی! کیلعنت یدختره  ترسم؟یازت م  ایو ندادم اللم ؟! جوابت یفکر کرد _
 ها؟

 !کردمیرها شدن تقال م یدهن باز کنم. دستام رو به زور بلند کردم. به بازوش زدم. برا تونستمیزور درد نم از

 .نشستم نیزم یفروکش کرد. ولم کرد.منم سر خوردم و رو تشیعصبان

 !بود یشون حتم یقرمز و دردناک بودن. کبود دستام

 :موهاش زد.گفت یتو یکردم. کالفه چنگ  نگاهش

 .ارمیسرت م نیبار آخرت باشه! دفعه بعد بدتر ازا _

 :بلند شدم. گفتم یروش رو ازم گرفت.خواست بره که از جا به سخت و

 !ستمیدخترش ن گهید _

 :به طرفم برگشت متعجب

 !؟یچ _

 .کرد  سیگونه هام رو خ  اشکام
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 نکهی. گفت واقعا حاضرم ترکش کنم؟ با اخوادیمنو نم گهی. دستمیدخترش ن گهید امیب نجایپدرم گفت اگه به ا _
 .خوادیمن رو نم گهیکرد. اون د  ینطوریاما ا  رمیچرا من م دونستیم

 : ام شدت گرفت. گفتم  هیگر

 .از دست دادن ندارم  یبرا یچیه گهیمن د _

 :نگام کرد. روبه روم اومد. شونه هام رو گرفت و گفت ناباورانه

 ...رو لغو کردم. چرا از ممیمن که...تصم _

 !آغوش بودم  هیرو خورد و بغلم کرد.از بغلش تعجب نکردم. اون لحظه واقعا محتاج  حرفش

 .کردیو اون محکم بغلم کرده بود و نوازشم م زدمیم هق

 !رهیم ادشیمدت همه حرفاش  هیاز بچه اش جداشه. مطمئن باش بعد   تونهینم یپدر چیه _

 !آروم تر شدم. تو آغوش گرم پاکان  کردمیاشک کرده بودم.حس م  سیرو خ رهنشیپ

*** 

 :پاکان

 !دونهیخدا م کردم؟یم کاریحالت، چ نیکنار پروا ، تو ا  نجا،یا  من

 !حق داشت ییجورا هیرفتار رو بکنه. هرچند  نیپدرش ا کردمیبراش سوخت. فکر نم دلم

 : تر از چند لحظه قبل شده بود.شونه هاش رو گرفت. ازخودم جداش کردم وگفتم آروم

 !نکن هیهم گر گهید _

از اتاق خارج شدم.   عی! آروم سرش رو تکون داد. منم سر دیترسیاز من نم  گهیرنگش د یدرشت و قهوه ا یچشما
 .بمونم نیازا  شتریب دیم نباچرا حس کرد دونمینم

 !دونهیتختم ولو شدم.کالفه بودم. چرا؟ خدا م یدوش گرفتم، بعد رو هی عیتو اتاقم. سر رفتم

 !به راه بود یشگیمامان. دوباره بحث و جدل هم شیپ رفتمیم دیبا

 !نهیکالفه بودم. آره حتما هم  نیهم یبرا دیشا

براق تنم کردم موهام رو بستم و ازاتاق  یدست کت و شلوار مشک هی. جام بلند شدم. سراغ کمد لباسام رفتم از
 !مامان نباشه شیدوباره پ الیبود که ل نیرفتم.تنها آرزوم ا رونیب

داشتم خودم برونم. محافظامم مرخص کرده بودم. کمربندم رو بستم و بعد از روشن  مینشستم. تصم نیماش داخل
 !مامان نباشه،واقعا حوصله شو ندارم شیپ الیپام و رو گاز گذاشتم. فقط ل نیکردن ماش

 .رو روشن کردم. صداش رو تا ته باالبردم ضبط
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 همسفر یعشق من ب  گهی. دشمیاز پ  یبر یخوایم"

 سفر یریم

 واسه تو دلواپسم

 واسه تو عشق من دلواپسم

 برو

 برو تنها

 بخند اما

 آخر رو  یلحظه ها نیا

 من تموم شه یها هیامشبم با گر  هیخدا نذار  وروت

 از امشب آخه آرزوم شه  دنتید قراره

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر  نذار

 تو؟ یجا ادیم یک

 شهیواسه هم یریآخره م  یها قهیدق

 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم

 نداره یکه دلخوش  همون

 شهیتو تموم م بعد

 "...شهیمثل تو م یک

 آخر  یها قهی_ دقییپاشا یمرتض

 ه؟یرو پاک کردم.هه! مرد و گر اشکام

 !یکرد  کاریبامن چ نیبب الیل

 . شدم و داخل رفتم ادهیپ نیترمز کردم. از ماش میعمارت پدر  یجلو

 !کنهاون رو زن من    خوادیمامان بود.هه پس مامان م شیپ الی! لارمیکه شدم. کم بود نفس کم ب  یسالن اصل وارد

 :اومد و کنارم نشست.بلند شدم. مامان گفت  الیمامان نشستم.ل یرو روبه

 !پاکان نیبش _
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 :گفتم  ستادهیا

 .دیحرفتون رو بگ _

 :هم بلند شد. رو شونه هام افتاد. گفت الیل

 !راحت باشه،مادر دیبذار _

 !گردشد. مادر؟  چشمام

 :رو پس زدم. نشستم و گفتم الیل

 !دیکاردارم. لطفا زودترکارتون رو بگ  یمادر، من کل _

 :به من کرد. گفت ینگاه مامان

 !یکن  یعروس  دی! تو بارمینم هیحاش _

 :زدم. ادامه داد یپوزخند

 .خودم برات انتخاب کردم ینکرد یرو معرف یهم که کس ییاز اونجا _

 :داشتم. گفتم! به زور خودم رو نگه شدینم یکردم جمعش کنم ول  ی. سعدمیخند اریاخت  یب

 .نبودم ی! راضنیتو زحمت افتاد یلیدست شما دردنکنه.خ _

 :گفت  دهیپرصالبتش کش یبا اون صدا مامان

 !پاکان _

 .زدم لبخند

 جونم؟ _

 .به طرفم برگشت الیل

 !. نظرت عوض شده؟یدوس داشت یلیمن رو خ ادمهی! میازدواج کن  دیپاکان ما با _

 :زدم. تو چشماش نگاه کردم و گفتم یپوزخند

 !نی! اشتباه گرفتستایخونه عماد ن نجایا  ؟یخانوم؟ راهت رو گم کرد الیل شدهیچ _

 .مامان حرفم رو قطع کرد یصدا

 !ساکت شو پاکان _

 :طرف مامان؛ گفتم برگشتم
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که دوسال   هیهمون دیکن  عروستون  نیخوایکه م  یزن ن؟یکنیم کاریچ نیدار نیدونیچرا ساکت شم مادر؟ م _
 رفته؟ ادتونیمن رو ول کرد!  یمون به چه سادگ یتو دوران نامزد شیپ

 !چشام گذشت شیاز پ  لمیمون مثل ف ییتموم وجودم رو گرفته بود. تموم اون لحظات جدا تیعصبان

 :داد زد مادر

 !پاکان _

هم رو دوس  یلیکه ما خ  ی. درحالنجامیهمون که اومد به من گفت دوست ندارم.فقط به اجبار پدرم ا _
 !طور بودم نی.الاقل من که امیداشت

 : برگشتم و گفتم کردیکه بااخم نگام م  الیشدم. به طرف ل بلند

 ادمیهه  ؟یرو ،دوست دار تییعماد پسردا  یبهم گفت ادتهیدوست دارم با عشق ازدواج کنم؟  یگفتیم ادتهی _
من  ادی! عماد طالقت داده تازه ه؟یبهتر؟! چ نیاز ا  یخودش تاجر،پدرش تاجر،ک ی!گفتینبود تو فقط عاشق ثروت

 !؟یافتاد

 :به مامان کردم و گفتم رو

 !کنمیمن هرگز ازدواج نم د،یهم بکن ید،هرکارید،بکشیمن رو خفه کن _

نشستم و به سرعت روندم. بغضم  نیترک کردم.داخل ماش زدنیکه صدام م  الیاونجا رو بدون توجه به مامان و ل  و
 !وقت بودکه نابود شده بود یلیمرد خ نیگرفت. جلوش رو نگرفتم! ا

داشت؟! اون  یعروس  نیاصرار به ا  نقدریبود چرا مادرم ا بیکه چه ساده و چه آسون خوردش کردن! برام عج  یمرد
 !دمیبه مرز جنون رس الیمن بعد رفتن ل دیکه د

جز نفرت بهش  یحس چیکه حاال،ه  یزن بود! زن نیشدنم،همه به خاطر ا ریناموفقم،گوشه گ یاخبار،خودکش  سوژه
 !سپردم کیندارم. ضبط رو روشن کردم و گوش به موز

 یاز من دل بکن  دیشا یگفتیچقد م ادتهی"

 گفتمیچقدر م ادتهی

 یمال من گهیابد د  تا

 کنمیکه دارم من جون م  ینیبیم یریم یدار حاال

 رو خدا بگو دروغه تو

 ....پس نزن عشقم نجوریرو ا من

 "ییپاشا ی_ مرتض ادتهی "

*** 
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 :پروا

!خوش به حالت! وونهیدختره د گفتیکه م  میبود.مر ی. دلم آشوبکردمینگاه م رونیبودم. به ب ستادهیپنجره ا کنار
 االن چند نفر به خونت تشنن؟؟؟  یدونیآقا؟ م  یپزشک شخص

که   ی. کارکردمیرو درمان م یضیداشتم مر ایبابام بودم  شیزدم. اگه دست خودم بود االن پ یدلم پوزخند تو
 ...قفس نیا  یتو نجای! اما ادادیرو بهم م یانرژ  نیتر شیب

خدا!چرا  ای. دیشد در رو،محکم بهم کوب ادهیپ نیرنگ پاکان توجهم رو جلب کرد.از ماش یمشک ینیالمبورگ  نیماش
 !نگاه کردم نبود اطی! سرم رو تکون دادم.دوباره به حکردیجذاب ترش م تشیزدم عصبان ی! لبخنده؟یعصبان

کرد.چنگ انداختم شال   د،بلندمیبازشد. پاکان اومد داخل و دستم رو کش هوی. که در دمیتخت دراز کش یرو کالفه
 گفتیانگار نه انگار! همش م  ی. ولزدمیرو تخت رو برداشتم. دنبال خودش راه انداخت. متعجب همش صداش م

 !ایفقط دنبالم ب

 .شدم و راه افتاد نینداره.دنبالش سوار ماش دهیتقال فا دمید

 !؟ میریکجا م _

 ؟یآروم باش  قهیدو دق ؟یسوال نپرس نقدریا  شهیم _

 !! درست مثل حال مندنیبود و آماده بار یشدم. هوا ابر رهیبه روبه رو خ ساکت

فرمون گذاشت.  یرو خاموش کرد و سرش رو ، رو نیخلوت نگه داشت. ماش ی. تو جاده ا میدتهران خارج ش از
 :بودم که زمزمه کرد رهیبهش خ

 ؟یتا حاال عاشق شد-

 کردم  تعجب

 !نه _

 .دیخند

 !خوش به حالت _

 :مکث کرد وبعد ادامه داد یکم

 !نابودشه میبود تا همه چ یبار کاف هیبار! همون  هیمن چرا، _

 ؟؟یمرد و عاشق نیگردتر شد،ا  چشام

 واقعا؟ _

 : شد و گفت رهیبلند کرد،تو چشمام خ سرشو
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 اد؟یبهم نم _

 :گفتم  عیو سر تند

 ...که  نینه،منظورم ا _

 :زد، گفت یتلخ لبخند

 !چرا اومدم سراغ تو دونمیحرف بزنم. نم یکیبا  خواستی،همه کس! دلم م یپره،از همه چ یلیدلم خ_

 :مقدمه گفت یبعد ب و

رو  زایچ نیبهتر شهیفرشته،اونقدر دوستش داشتم.هم هیو معصوم بود؛ مثل  بایسالم بود. ز ۲۳عاشق شدم._
.بعد میسال باهم بود ۱عاشقمه منم باور کردم.پاکان مغرور شده بود شاد و سرزنده!  گفتی!مکردمیبراش فراهم م

و من انگار تو بهشت  کردیعاشق م  شتریبود،اون هر لحظه؛ منو ب یعال  ی.همه چمیالع دادبه خانواده هامون اط
از اول نداشتم،واسه اجبار   یعنیدوستت ندارم!  گهیروز اومد گفت پاکان من د هی یتو دوران نامزد نکهیبودم.تا ا

 !رو دوست دارم مییبود باور کن.من عماد،پسر دا

تجربه کنم.  یآروم شه و منم آرامش  دیشدم.دستم رو رو دستش گذاشتم تاشا ی.به حالدیلرزیمردونه اش م یصدا
 !که از جنس احساس بود  یروزا کنار پاکان مرد نیا

*** 

 :نزد.ادامه داد یبه دستامون کرد. حرف ینگاه

به  یدختر یپا ریبود.دلم ز یکه حال اون موقعم چ  یدرک کن یتونیم ،امایعاشق نشده باش  دیخورد شدم. شا _
! اگه فتهیوظ کنی. فکر مشنیم یگرفتم آدما با محبت وحش  ادیکامال لگد مال شد و من از اون موقع   الیاسم ل

 .ادیبال سرت ب نیکه ا  نهیبهتر از ا یخشک و خشن باش

 زد یرو گونه اش نشست. پوزخند یاشک  قطره

کرده   دایمن جنون پ الینکرده بودم! بعد رفتن ل هیمرگ پدرم گر یبرا یبودم که حت یمن آدم ؟ینیبیم هیمرد و گر _
بدترشد که  ی. اوضاع وقتدادمیم ریگ  ی. به همه چشدمیبه همه حمله ور م ی. الکشکوندمیرو م لیبودم. وسا
 یبرام تموم شده بود. خودکش یزمان همه چ نمرتبط با اون همه جا پخش شد! او یها عهیشا مییاخبار جدا

رو برداشتم. پوست  غیلحظه از جمع خارج و رفتم داخل حموم اتاقم ت هیتو روز تولدم  نیهم یراهم بود. برا نیآخر
فرزاد که نگرانم بود  میمینجاتم نده؛ اما دوست صم یخراش دادم.درم قفل کردم تا کس نییدستم رو از بازو به پا

من رو بردن  یدر رو شکوند و با هزار بدبخت زنمینم یمن تو حموم حرف دیاتاقم صدام زد فهم  واومد ت  یوقت
 .کردم  دایو نجات پ مارستانیب

 شد رهیچشام خ تو

 !تر و خسته تر ازگذشته ،سردیو حاال شدم همون پسر مغرور و عصب _
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 یزیبودم؛ اما چ دهیپاکان رو شن ییخبر جنون و جدا شیبود. آره منم دوسال پ سیخودم که اومدم گونه هام خ به
 !...نداد و من هیبیتکذ یفرق داشت. تو اون زمانم کس یلیپاکان خ یبودن با حرفا که گفته

 !آقا!من متاسفم _

 .کرد  تعجب

 چرا؟ _

 .چشماش زل زدم تو

 !داشتم متاسفم قتیکه بدون دونستن حق  ییواسه تموم فکرا _

 :زد.دستش رو گونه هام نشست. اشکام رو پاک کرد. آروم زمزمه کرد یتلخ لبخند

 !به بعد من رو پاکان صدا کن نیاز ا _

*** 

 :پاکان

 .اون از خودم و گذشته ام گفتم  یچرا برا دونستمی. خودمم نمکردیچرا بودن کنار پروا آرومم م دونستمینم

 !چرا بهش گفتم پاکان صدام کنه نکهیا  یحت ای

 :. گفتمکردیم تمیمتعجبش اذ نگاه

 .همون آقا صدام کن یستیراحت ن یجور نیاگه ا _

 زد یلبخند

 !اسم تون رو صدا کنم  دیتعجب کردم. اما ممنونم که اجازه داد کمینه راستش _

 :گفتم

 .صدام کن _

 :انداخت. آروم گفت  نییرو پا سرش

 !پاکان _

 !چونه اش گذاشتم. مجبورش کردم؛تا نگام کنه ریرو ز دستم

 .دوباره _

 .گره خورد  درشت چشماش تو نگاهم یا  قهوه

 !پاکان _
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. تازه متوجه چال دیشکمش در اومد. خنده ام گرفت، خودش هم خند یبزنم که صدا یزدم.خواستم حرف یلبخند
 .بود بایشدم چقدر ز فشیظر یگونه ها

 گشنته؟ _

 :خنده گفت با

 !یلیآره،خ _

 زدم یلبخند

 .میخوریخونه غذا م میریاالن م _

 .رو دوباره راه انداختم و ضبط رو روشن کردم نیتکون داد. منم ماش یسر

 .یعاشقته که تو عاشقش  یکی. یکشیزجر م یمنم دار یتو به جا"

 ی. نذار خسته بشم نگو خسته شدیمنم پر غصه شد یبه جا تو

 دلم رهیتو داره م دنیدلم واسه د رهیکه نگ  یمن نگران

 خوامیم یمن ازت چ یدونیتو خودت م امیمثل بچگ یمن نگران

 محاله بتونم یو تنها بمونم محاله بذار یباش شهیم مگه

 رو نداره یشماره هنوزم به جز تو کس یب اشیدلتنگ گهید دلم

 رو میعاشق  یداد ادمیرو تو  میزندگ یکنیم عوض

 دمیرو ند یتو کس ییبایبه ز دمیرو تا ته خاطراتم کش تو

 سر نوشت و نوشته یآب از سر من گذشته مگه جز تو ک  گهید نگو

 یکه تو تنها خداش  یدل ینداره نباش تحمل

 ییپاشا ی_ مرتضینگران من "..

 .میشد ادهیرو که خاموش کرد ، محافظا اومدن درا رو باز کردند. پ نیعمارت توقف کرد.ماش  اطیح تو

 :رفتم. داخل عمارت کتش رو در آورد. داد دست خدمتکار. به طرف من برگشت گفت همراهش

 ؟یخوریم یخب!غذا چ _

 :لبخند نگاش کردم با

 !ینداره.هرچ یفرق _

 :. تعجب کردم،محو تماشاش شدم، گفتدیخند بلند
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 .یتاالرغذاخور میریخوب!االن م لیباشه؟ خ یچ ستیگشنته که مهم ن  نقدریا _

 ؟یغذاخور  تاالر

 !الیخیبابا ب _

 .بود رایو گ بایت زعمار   نی.چشام گرد شد،گوشه گوشه امیتاالر شد داخل

 .پاکان من رو به خودم آورد یصدا

 !ارنیبگم برات غذا ن ستیاگه گشنت ن  ال؟یخیرو ب یچ _

 :زدم و گفتم نیزم یبچه لجباز محکم پام رو، رو هی مثل

 !خوامیاهه بدجنس! من غذا م _

گذشته   یلیبود خ دهیکه خند  یبار نی.انگار از آخرکردنیو پچ پچ م کردنیزد. خدمتکارا متعجب نگاش م قهقهه
 !بود

 !رسهیباشه پروا جان!آروم! بهت م _

. دیخندیو م کردینگام م یچشم ری. زمی. روبه روش نشستم و مشغول غذا خوردن شد مینشست زیخنده پشت م با
 !یشدم. بفرما پروا خانوم! سوژه خنده آقا شد یعصب

 !مرد خوش صدا بودم نیمنم عاشق ا زدم. یتو تاالر پخش شد. لبخند یمرتض آهنگ

 باد ی، من رو داده به دستا چشات

 بخواد؟ یعشقت رو از ک  دلم

 ادیراه نم یتو با دلم به سادگ دل

 دل من در و رو همه بست نیبب

 به جز تو نشست؟ یدلم ک تو

 هــ ـو*س یگیم یعاشقتم ، تو به عاشق  آخه

 هوسه تورو داره دلم همش

 چاره نداره دلم وونتهید

 تو دل و بسته دوباره دلم به

 تو کاره دلم عشق

 زنهینفسم تورو داد م نفس
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 زنهیصدات م نهیس یتو نفس

 تو مثل جواب منه نگاه

 خواب منه ریتعب

 هیعاشق  ریدرگ گهید دلم

 هیقلب تو آخه ک یتو

 هیکیما دوتا دلمون  یگیبهم نم که

 سر به سر دل من گهید نذار

 در به در دل من اگه

 تو دل غافل من گهیتوئه د یجا یول

 ، هوسه تورو داره دلم آره

 چاره نداره دلم وونتهید

 تو دل و بسته دوباره دلم به

 تو کاره دلم عشق

 زنهینفسم تورو داد م نفس

 زنهیصدات م نهیس یتو نفس

 تو مثل جواب منه نگاه

 خواب منه ریتعب

 " منــه خواب

 ییپاشا ی_ مرتضنفس

 ؟یخندیم یبهش بگم مرض به چ خواستی! پاکان با اون خنده ها کوفتم کرده بود. دلم مچیکه ه  غذا

 .نگاش نکردم گهید نیتفاوت غذا بخورم. بنابرا یکردم ب  یشدم. سع الیخیب یول

 !رو بچسب یانداختم،مشغول شدم. آخ گور پدر خنده هاش! گشنگ  نیی، پا سرمو

درد و دل سرکار آقا نشسته  یگشنه بودم. دو ساعتم که پا  یلیخ ییخدا یانگار نخوردم! ول  گمیم یرجو هی حاال
 .بودم سرم رو باال کردم
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ام خم شده بود که کم مونده بود بره تو حلق   یجور هی. ختیپاکان آب ر یاومد برا  یاز خدمتکارا با لوند  یکی
 !پاکان

 :و گفتم زیمحکم زدم رو م یعصب

 .خوامیمنم آب م _

و رفت.  ختیمنم آب ر یحرصم گرفته بود. اومد برا یبه حرکات خدمتکار نداشت اما بدجور یپاکان توجه نکهیا  با
 !استغفراهلل  یدختره 

. میرفت رونیب یجواب دادند و همراه پاکان از تاالر غذا خور یها هم به گرم مهیخوردن غذا تشکر کردم ند بعد
پاکان  دمیعادت کرده بود، چه زود! در اتاقم رو که باز کردم د  ی. طفلدادینم ریکارام گ  نیبه ا گهیخوب بود که د
 !هم اومد داخل

 :گفتم  متعجب

 !؟یکنیم کاریچ _

 :بهم زل زدند. گفت شیمشک یزد وچشما یلبخند

 ؟یچرا روم حساس _

 :گفتم  عی! سریوا

 من؟ _

 :همون لبخند گفت با

 !شدم یرتینه پس من سر حرکات خدمتکار غ _

 .زدم یپوزخند

 .بخوابم خوامی. برو میتوهم زد _

ازم روبه روم   یخوردم. اونم اومد و با فاصله کم واریتا که به د رفتمیعقب م  ومدیترشد. جلو م قیعم  لبخندش
گرمش   یکه نفس ها  یر حال. سرش رو جلو آورد و تو شالم کرد. متعجب از حرکتش سرجام خشک شدم دستادیا

 !دادیگردنم رو قلقلک م

*** 

 :پاکان

 .رفتم رونیازش جدا شدم و از اتاق ب  عیخودم اومدم و سر به

 :ماه بعد هی
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 .به صدا در اومد در

 .داخل ایب _

 :ها داخل شد و گفت مهیاز ند  یکی

 .اومدن  یمحمد یآقا! آقا _

 .جام بلند شدم از

 .کن داخل  شیراهنما _

 . رفت رونیتکون داد و از اتاق ب سر

 : ( اومد داخل . باخنده گفتیمحمد یبعد فرزاد) آقا یچند

 !به به داداش _

 :زدم،بغلش کردم و گفتم یلبخند

 !معرفت یسالم ب _

 :جدا شد و با اخم گفت ازم

کرده بود. خدا شاهده   دایکه سهام دارش بودم مشکل پ  یبودم. اون شرکت ریچرا داداش؟ به خدا خارج درگ _
 !واقعا گرفتار بودم

 و رو شونه اش زدم دمیخند

 .دلم برات تنگ شده بود یول دونمیم _

 بغلم کرد دوباره

 !منم داداش _

 :ازم جدا شد و مشکوک نگاهم کرد. با تعجب گفتم  هوی

 ه؟یچ _

 :همون حالت گفت با

 !یگرفت  یپزشک شخص دمیشن _

فرزاد  یو سرد شده بود. حقم داشت! با صدا یمحکم تو سرم خورد. بعد اون روز باهام دوباره رسم ی! مثل پتکپروا
 .از فکر در اومدم

 پاکان؟ هیچ _
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 زدم یلبخند

 !یچیه _

 :بزنه که در صدا خورد.گفتم یحرف خواست

 !داخل ایب _

 : کث کرد و گفتم یفرزادکم دنیباز و پروا داخل شد. با د در

 .من برم دیآقا! اگه مهمون دار _

 قبل از من به حرف اومد فرزاد

 ن،درسته؟یپاکان یشما پزشک شخص _

 .بله،خودمم _

 ؟یداشت کاری.بگو چستین ینه پروا مشکل _

 :بود گفت نییطورکه سرش پا همون

 .شبانه اومدم نهیمعا یبرا _

 :شدم.رو به فرزاد گفتم ینگاهش رو پروا قفل شده بود.عصب فرزاد

 باشه؟ میبر امیمنتظرم باش. االن م یداداش تو سالن اصل _

 .باشه پس منتظرم _

 رفت رو به پروا دست دراز کرد جلو

 !پاکان یمیهستم دوست صم یتون!من فرزاد محمد ییخوشبختم از آشنا _

 :رو بلند کرد. دستش رو فشرد و گفت سرش

 !نیهمچن _

 !من رو پروا افتاد یکه رفت نگاه عصب  فرزاد

*** 

 .شد نهیرو کنار خودش قرار داد و مشغول معا فشی. اومد کنارم نشست. کدمیتخت دراز کش یرو

 :گفتم

 پروا؟ _

 بعله آقا؟ _
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 چونه اش گذاشتم و سرش رو باال دادم ریدستمم ز یکیرو گرفتم.اون  دستش

 ؟یکنیم یطور نیچرا با من ا _

 :فاوت گفتت یب

 .شمیمتوجه نم _

 .. تو بغلم افتاددمیرو کش دستش

 .خواست ازم دورشه معترض

 ن؟یکنیم کاریچ _

 گرفتمش  محکم

 ؟یهست یطور نیچرا ا ؟یستیتو اسم من رو بلد ن _

 شما رو با اسم صدا کنم؟ دیچرا با _

 .بازوهاش فشار آوردم به

 .یدیآزارم م  یپروا! بس کن. دار _

. دادیعذابم م  یحس هی. دونستمیشدم .دوباره چرا ؟ نم یفرزاد افتادم.عصب ینگاه ها ادیخواست کنار بره. بازم
 .صورتامون رو کم کردم نیوقفه فاصله ب یصورتش گذاشتم.صورتم رو جلو بردم و ب یدو دستم رو ،رو

 ...ای دونستمی. نمنستمدویکه اسمش رو نم  یتموم وجودم رو پر کرد.حس ینیریحرکت بود. حس ش یب

 :بعد صورتم رو کنار بردم. بغض کرده بود.آروم گفت یچند

 ؟یکنیم یطور نیچرا باهام ا _

 .رو نوازش کردم گونش

. یبخند یکس  یرو روت دوست ندارم. دوست ندارم برا گرانی. نگاه دی. فقط دوست ندارم باهام سرد شدونمینم _
 !خنده هات فقط مال من باشه خوامیم

 شد ریسراز اشکاش

 من فقط پزشک توام.چرا برات مهمه؟ _

 نگاهش گره زدم یرو تو نگاهم

 ...چون...چون من...چون _

 ؟ ی. دوباره از سرخط ؟ دوباره احساس و عاشقدیلرز دلم
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 عاشق؟ من عاشق شده بودم؟  عشق؟

 :گفت  هیگر  با

 ؟یکنیم یچرا با من باز _

 :رو پاک کردم. گفتم اشکاش

 .نه من فقط روت حساسم ؟یباز _

 .و از پشت بغلم کرد دیکه دو  رفتمیکردم.کنار رفت.بلند شدم،داشتم م  ولش

 :که گفت  ستادمیا

 کنم؟  دایحس رو پ نیکه ا  یکنیم یباشم. چرا کار یطور نیمن حق ندارم ا _

 . سمتش برگشتم به

 ؟یچه حس _

 چشمام زل زد تو

 !یداشت الیبه ل یکه تو زمان  یهمون حس دیشا _

درسته  دونستمی. نمکنمیم کاریچ دونستمیصورتامون برداشته شد. نم نیدوباره فاصله ب یبدون حرف اریاخت  یب
 .نه ایحس اعتماد کنم  نیکه به ا

 !بودن با پروا بود خواستمیکه م  زیچ تنها

*** 

 :پروا

 :و گفت دیزدم. دستم رو بوس یجدا شد.لبخند ازم

 . باشه؟گردمیبرم عیمن سر _

 :دادم و گفتم سرتکون

 .باشه،منتظرم _

 .همون لبخند از اتاق خارج شد با

که تا به   یداشتم. حس ینظر یتر شد. احساس ب قیشدو لبخندم عم دهیتختش نشستم.دستم رو لبم کش یرو
 !حال تجربه نکرده بودم

 کنار پاکان باشم؟  تونستمیاخت! من مآن لبخندم رنگ ب  هی
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 عشقش رو داشتم؟  اقتیل من

 .به خواب رفتم عیسرم بود که سر ی. اونقدر افکار مختلف تودمیتخت دراز کش یرو

 :پاکان

 .کنار فرزاد رفتم  نییلبخند پا با

 :مقدمه گفتم یبلند شد. ب دیرو که د من

 .فرزاد! عاشق شدم _

 : زده با خنده گفت بهت

 !مسخره _

 :گفتم

 .گمیم یجد _

 :همون حالت گفت با

 شون؟یهست ا یخب!ک _

 :گفتم  روزمندانهیپ یلبخند با

 !میپروا! پزشک شخص _

 :رنگ باخت. گفت لبخندش

 ...که  نیهم _

 !بازشد و مادر داخل عمارت شد و محافظاشم پشتش یبد یبزنه که در با صدا یتکون دادم.خواست حرف سر

 :نارمون.فرزاد گفتک  اومد

 .سالم خانوم بزرگ _

 :نگام کرد و گفت یبه فرزاد کرد؛ عصب ینگاه مادر

 !؟یکشیتو،خجالت نم _

 خنده گفتم با

 چرا؟ _:

 !محکمش ،صورتمو ،برگردوند دهیکش
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 :با تعجب،گفت فرزاد

 !خانم بزرگ _

 .مادر؛ نبود هیلقب،مادر بود! هرگز، فینگاه کردم،که ح یمادر یزدم،تو چشما یپوزخند

 :گفت

 ؟ یری،بعد نم یذاریم ال،قرارعقدیبا ل _

 :گفتم  دم؛یحرص،خند از

 !امی،منم گفتم نم نیمن؟ واال شما گذاشت _

 .ما بود رهیباز،متعجب خ یبا دهن فرزاد

 !نییپا اری! صداتو ،بیگفت:_ تو غلط کرد  مادر

 :به طرف اتاقم رفتم،در رو باز کردم،پروا رو،بلند کردم ،متعجب گفت عی،سریحرف یب

 شده ؟ چرا، یچ _

 .گمیبعدا م _

 !بردمش رونیدنبال خودم،ب و

 .گره خورده ما بود  ی.فرزاد و مادرم نگاه شون به دستا میمادرم رفت شیپ

 :و گفتم دمیکش  یقیعم  نفس

 !که من دوستش دارم  هیمادر! پروا دختر _

پروا  یخاص رو ی،فقط با بهت ودقت زدینم ی.مادر حرفکردنیخدمتکارا و محافظا پچ پچ کنان نگاه مون م همه
 .زوم شده بود

 :. آروم گفتمیشد. هر سه تامون متعجب بود قیپروا دق یبعد جلو اومد و تو چشما یچند

 ؟یهست یتو ک _

 :داد و گفت نیینگاهش رو پا پروا

 !آقا  یشخصپروا رادخو پزشک  _

 :گفت  یمحکم تو سرش خورد و با ناباور یانگار پتک  مادر

 ؟ییتو دختر سپهر رادخو _

 :متعجب جواب داد پروا
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 ؟ نیشناسیبله. شما پدرم رو م _

 :نزد. بغض کرده بود. متعجب و بهت زده نظاره گر مامان بودم که زمزمه کرد یحرف گهید مادر

 !پس باالخره به حرفش عمل کرد _

 :.فرزاد گفتمیرفت. هر سه تامون مات و مبهوت بود عینه نه کنان سر و

 پاکان چند ماه نبودم،چه خبره؟ _

 :پروا نگاه کردم،گفت به

 ...چطور آخه _

 چه خبر بود؟ نجایشده بود.ا ریدرگ فکرم

بره. با اصرار من رفت.بهش قول دادم  خواستیدشم نمداشت. خو یکار فور  هیموند و بعد رفت.  گهید یکم  فرزاد
 :تخت نشست،کنارش نشستم و گفتم یکنم. با پروا به اتاقم رفتم. رو  فیرو براش تعر یکه حتما همه چ

 پروا؟ _

 جونم؟ _

 .رو نوازش کردم موهاش

 خوب؟ ینکن کن بهش فکر  یبفهمم! تا اون موقع لطفا سع دمیاما قول م  ه؛یماجرا چ دونمیمن نم _

 بود رونیدرشتش ح یچشما

 !باشه _

 :.بلند شد،در اتاق رو که باز کرد و گفتدمیر و بوس سرش

 ؟یندار یکار _

 .داشتم بگم بمون؛ اما به دلم،پشته پا زدم دوست

 !نه ،خداحافظ _

 !رفتیکاش نم  ی! ارهنشیرفت و من موندم و عطر پ رونیزد و ب یلبخند

شب بود. گرمم شده بود.پتو رو کنار زدم وبلند شدم. پنجره رو  ازدهی دم،ساعتیداشتم. از خواب پر یبد سردرد
 :باز کردم، هنوز گرمم بود،داد زدم

 !یعل _

 :حالم مضطرب گفت دنیداخل شد و با د عیاز محافظام سر  یکی
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 .کنمیاالن پزشک تون رو خبر م _

 .رفت و از حال رفتم یاهیف تخت حرکت کنم که چشمام سرفت.خواستم به طر  رونیاز اتاق ب  عیسر و

*** 

 :پروا

تو اون  دنشی. با ددمشیکه د  دمیهمراه محافظ داخل اتاق شدم. پاکان رو تخت نبود. اطراف تخت چرخ عیسر
رو که کنار در انداخته بودمبه  فمیتخت خوابوندمش. ک یگفتم و به طرفش رفتم. با کمک محافظ رو  ینیحالت ه

 !ایشدم. تمام تنش داغ بود.خدا نهیت برداشتم و مشغول معاسرع

تشت  هیعرق بود. از محافظ خواستم   سیدست به کار شدم. به صورتش نگاه کردم،خ عیو لرز کرده بود. سر تب
کرده بود و مدام زمزمه   یظیبلندش رو کنار زدم،اخم غل یرفت. موها رونیب عیاونم سر  ارهیآب خنک ب

ساعت گذشته  می. ندیدیاما مطمئن بودم داشت کابوس م  شدمیمتوجه نم قایبود،دق فی.صداش خفکردیم
 یبود،حالش بهتر بود؛ اما هنوز تب داشت و بدنش داغ بود. سوز سرما بلندم کرد. پنجره رو بستم. آخه مرد ناحساب

 !؟ ذارهیپنجره رو باز م یسرد زمستون ک یهوا نیتو ا

 .خوندمدمیگونه اش کش  یرو رفتم کنارش و دستم رو، دوباره

 !عروسک قشنگ من چشمات رو باز کن _

 :زدم،آروم گفت یبهم زل زده بودند. لبخند یمشک لهیمحض برداشتن دستم دو جفت ت به

 !یبگم نر خواستمیم _

 :رو محکم گرفتم.اونم دستم رو فشرد.گفتم دستش

 !پاکان شتمیپ شهیهم رمیمن نم _

 :رو لب آورد،گفت یلبخند

 پروا؟ _

 جونم؟ _

 :کرد تا گوشم رو جلو ببرم. گفت  اشاره

 !دوست دارم _

 .مال منن دونستمیکه حاال م  ییشدم، چشما رهیچشماش خ تو

 :گفتم

 .منم دوست دارم _
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 .قول بده هیپروا بهم  _

 :گفتم

 !باشه یهرچ _

 :از اشک پرشد. زمزمه کرد  چشماش

 !وقت چینرو. ه شمیهرگز از پ _

 :و گفت دیلرز صداش

دفعه واقعا  نیپروا، ا رمیمیبار بشکنم، شکستم!م نیست. اگه ا کطرفهیمثل جاده  یعاشق  گهیپروا واسه من د _
 .رمیمیم

 :داخل شد. تشت آب خنک با پارچه رو کنارم گذاشت و گفت محافظ

 حالشون چطوره؟_

 :گفتم

 .بهتره یلیخ _

 .آب فرو کردم. آبش رو گرفتم و رو سر پاکان گذاشتم  یرفت. پارچه رو تو رونیتکون داد و ب سر

 :گفتم

 !مطمئن باش رم،ینم ییآقا پاکان! جا  شتمیر خیمن ب _

 :بلند باال زد. گفت یرو لباش کاشتم. لبحند یخم شدم و بـ ــوسه ا و

 !برگردم یآرزوم بود دوباره به زندگ _

 .چشمام زل زد تو

 !یممنونم پروا! تو من رو برگردوند _

 .دمیصورتش کش یپارچه خنک رو، رو دوباره

 ... پاکان، من _

 ؟یچ _

 !حس ممنونم پاکان نیدوست دارم. واسه ا یلیخ _

رو بست و لبخندش پهن تر شد. دوباره رو صورتش خم شدم و دستاش دورم حلقه شد. تو آغوشش گم  چشماش
 !من و پاکان وستنیاز پ  نیریش یشدم که بعدش حس
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 !روزا هیمتفاوت تر از بق یکرد. صبح  یــوسه هاش ما رو تا صبح همراه بـ

*** 

 : پاکان

پروا رو نوازش  یزدم و موها یو اتفاقاتش که از سرم گذشت لبخند شبیرو که باز کردم پروا کنارم بود. د چشام
 .کردم

فرشته کنارم  نیا  یباره چشمام رو بستم و به خواب رفتم. وقتصبح بود. دو ۳نگاه کردم .  وارید یساعت رو به
 .دیچیتو گوشم پ شیمخمل یشدم. صدا داریب یکس  یتخت بود.با تکونا المیخ یبود از بابت همه چ

 !بلند شو پاکان _

 :تخت نشستم. چشماش رو بست و گفت یرو

 .صبحونه درست کردم نییپا ایلباس بپوش ب _

 :خنده گفتم با

 ؟یچشمات رو چرا بست _

 !یدیخب لباس نپوش _

 :و کنارش رفتم. دستش رو گرفتم گفتم دمیشدم سر کمد لباسا رفتم. لباس پوش بلند

 !دمیپوش _

 رو باز کرد.حس کردم ناراحته، گفتم چشماش

 شده؟ یزیچ _

 .بابا امروز زنگ زد _

 خوب؟ _

 شد، بغض کرد رهیچشمام خ تو

 .میاز تهران بر  دیبرگردم و گفت با عیسر دیگفت من با  م،یحرف زد یکل _

 کردم  اخم

 !رهیتا من باهاش حرف بزنم. مطمئنم از من دلگ ششیپ میریبعدازظهر م _

 ...یول _

 .دمیکردم،موهاش رو بوس  بغلش
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 .من قراره دامادش شم یکنم. ناسالمت  یبابات رو راض دی. من بامیندار یول _

 بغلم کرد و گفت محکم

 .پاکان دوست دارم _

 !منم دوست دارم نفسم _

 : جداشد و گفت ازم

 ن؟ییپا میخوب بر _

 ؟یکه چ _

 .کرد  اخم

 !پاکان _

 :دمیخند

 !.حواسم نبودمیآها آها! بر _

 .میرفت نییدور کمرش انداختم و پا دست

 :از خوردن صبحونه محکم بغلش کردم و گفتم  بعد

 !یبرام غذا درست کن دیکار خودته صبح تا شب با  گهی! دیهست یشپز خوبآ  طونیش _

 دیخند

 !چشم قربان _

 .کنار مون اومد  عیها سر مهیاز ند  یکی

 !تون یآقا گوش _

 .پروا جدا شدم و ازش گرفتم.سر تکون داد و رفت از

 .بود. جواب دادم مادر

 بعله مادر؟ _

 !تیعمارت پدر  ایب عیسر یپاکان هرجا هست _

 :گفتم  متعجب

 شده؟ یدوباره چ _
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 :توجه به سوالم گفت یب

 !اریپروا روهم ب _

 :که پروا گفت  کردمینگاه م میداشتم به صفحه گوش جیقطع کرد.گ و

 افتاده؟  یشده؟ اتفاق یچ _

 :چشاش زل زدم و گفتم تو

 !نه مادر بود. مامانم _

 !ترسمیمن ازش م _

 چرا؟ _

 !ترسمیم نمشیبیبگم! خودکار م یگه،چید ترسمیخوب م _

 !فهممیم یهم نباش به زود هیترس نداره که!نگران اون قض _

 :نگفت. گفتم یزیچ

 !مادرم شیپ میبر دیبرو لباس بپوش.با _

 ام؟یمنم ب _

 .ام گرفت  خنده

 !.من هستمکشتتینترس نم _

 زد یدستاش رو محکم گرفتم و فشردم.لبخند و

 .من برم حاضر شم سایپس وا _

 :زنگ خورد. دوباره کالفه جواب دادم میبا دو ازم دور شد .گوش و

 بعله؟ _

 پاکان؟ _

 :بود.گفتم فرزاد

 شده ؟ یسالم چ ؟ییآه فرزاد تو _

 ؟یوقت دار یک _

 !امروز تا غروب وقتم پره _
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 !ژهیو شنهادیپ هیکار مهم دارم،در واقع   هی! شتیپ امیپس من شب م _

 !! چه خبره؟ایتق قطع شد. خدا و

 یلیو راه افتادم. از حرکاتش متوجه شدم خ می. پروا هم با دو خودش رو بهم رسوند. سوار شدنیسمت ماش رفتم
 .گذاشتم  نیاسترس داره.دستش رو گرفتم و رو دنده ماش

 :گفتم

 ؟یاسترس دار  نقدری. چرا ارمیاروم باش عز_

 !ترسمیم یلیندارم از مامانت خ یپاکان. حس خوب دونمینم_

 .من کنارتم شه،ینم یچی. هزمینترس عز_

 .آب از داشبورد در آوردم و بهش دادم  یبطر هی

 .کنهیخورده بخور آرومت م هی ایب_

 نه؟یپروا رو بب خوادیوسط بود که من ازش خبر نداشتم. آخه مامان چرا م نیا  یزیچ هیاسترس داشتم.   خودمم

شد. سمتم اومد و بازوم گرفت. نگاهش کردم. بهش لبخند زدم و  ادهیپ عیشدم و پروا هم سر ادهی. پمیدیرس
شدنش  کی. با نزدومدیم نییکه داشت از پله ها پا  دمیمامان رو د م،ی.وارد خونه که شدمیسمت خونه راه افتاد

 .اومدم  رونیپروا از فکر ب یصدا بابود! دهیمن ترس یبهمون پروا بازوم رو محکم تر گرفت. فرشته کوچولو

 .س...سالم_

 .تر شد کیمامان بهمون نزد دمیهم سالم کردم، د من

 :لبخند پروا رو بغل کرد و گفت با

 !سالم عروس گلم_

بود؟! مامان برگشت سمت من و  رفتهیمامان پروا رو به عنوان عروسش پذ یعنیشدم.  رهیتعجب به مامان خ با
 :محکم بغلم کرد گفت

 ؟یسالم پسرم خوب_

 !بگه یزیچ تونستیبه پروا افتاد که اونم مثل من تعجب کرده بود. نم نگاهم

*** 

 : پروا

 !.دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کشوندشدیاز پاکان به مادر جابه جا م  نگاهم

 .عروس گلم  ایب _



 

 
40 

 :. اونم روبه رو مون.با لبخند رو به پاکان گفتمیمبل نشست ی. من و پاکان رومیشد یسالن اصلداخل  همراهش

انتخاب نکردن تو   یمن برا میهمسر تو باشه؛اما همون طور که گفتم تصم گهید یداشتم کس می! من تصمزمیعز _
 !یازدواج کن  دمیبود؛اما حاال بهت اجازه م

 :لبخند رو به من گفت وبا

 یدختر خانوم.پس مشکل هیو  یخودتم که دکتر شناختمینبود. پدرت رو م یخاص قیبه تحق یازیدر موردت ن _
 .ستین

 :زد و گفت یبه من کرد، لبخند ینگاه پاکان

 !دیواقعا خوشحالم که قبول کرد _

 :دمیکرده بود پرس  ریکه ذهنم رو درگ  یسوال

 ؟ نیشناسیپدرم رو از کجا م _

 :رو به من داد و گفت نگاهش

که   دونستمی. منم نممیبعد ازدواجش ازهم دور شد یلی. بنا به دالشیمیدوست مادرت بودم،دوست صم _
 !داره یفرزند

 :سماجت گفتم با

 د؟یومدیمراسم ختمش ن یپس چرا برا _

 :داد جواب

 !برادر کوچکتر پاکان بودم ریمن اون زمان درگ زمیعز _

 .تکون دادم. به سمت پاکان برگشتم ینبود! سر زیجا شتریسش بنشدم؛اما پر  قانع

 االن خارجه درسته؟_

 !وقته یلیطور.خ نیآره، هم_

 :گفت  مادر

 میرو فرستاد ایهم بودن. بعدش آر شیپاکان پ یکه تا هفده سالگ  یدونیداداش بزرگتر پاکانه. احتماال م ایآر _
 .باشه رانینشد بره. چون دوست داشت ا یاما پاکان راض  لیتحص یآلمان برا

 .دست پاکان گذاشتم یرو ، رو دستم

 :ادامه داد  مادر

 !رانیا  ادیم گهیدر ضمن سه روز د _
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 .باال داد ییابرو  پاکان

 جدا؟ _

 : با لبخند جواب داد مادر

 . گردهیو بعد بر م ادیم یطوره. چند ماه نیهم _

 :رو به من گفت و

 ن؟یکه اومد عقد کن  ایرآ  ه؟ینظرت چ _

 منتظر به من نگاه کرد پاکان

 اد؟یتا ب یکنیتنگ شده. صبر م ایدلم واسه آر _

 .زدم یلبخند

 !البته،چرا که نه _

 .زد و دستم رو فشرد یلبخند پاکان

 .ممنون نفسم _

 :لبخند جواب دادم با

 !کنمیخواهش م _

 : با خنده گفت مادر

 !تون یاونم بعد از عروس  خوامیکه من نوه م  دی.گردشاتون رو بکنگمیدارم بهتون م _

 : .روبه مادر گفتمدمی. ناخودآگاه بلند خنددیپاکان پر یپرتقال تو گلو آب

 ...پسرتون از قبل دیمادر! نگران نباش _

 .آرنج پاکان به پهلوم حرفم رو قطع کرد.با اعتراض نگاش کردم  ضربه

 آبروت رو ببرم؟  یترسیم ه؟یچ _

 .کرد  یا  یمصنوع اخم

 !پروا _

 جونم؟ _

 : با خنده گفت مادر
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 !پاکان؟ خودت اعتراف کن یکار کرد  یچ _

 .دیخندیبغلش پرت کرد .نذاشت حرف بزنم.دستش رو دهنم بود. مادر هم م یبگم که من رو تو اومدم

 .رو گاز گرفتم.داد زد و ولم کرد دستش

 :گفتم

 !دیشینوه دار م دیکه فکر کن  یزودتر از اون _

 :مادر گرد شد. پاکان با حرص گفت یچشما

 .رمیگی. حالت رو مگهیعمارت من د  میریپروا خانوم! ما م _

*** 

 نیخونه پاکان من رو کشته! تو ماش میخدا ! برس ای. دست به دعا شدم. میو برگشت میمادر موند شیساعت پ سه
 !خدا ایکرد،یبد نگاه م

زنان رفتم تو.  غی. جدی. پاکان هم در رو بست و دنبالم دویطرف در ورود دمیدو عیکه شدم سر  ادهی. پمیدیرس
هنگ کرده بود! تو اتاقم رفتم. اومدم در رو ببندم  چارهیخواست سالم کنه که پاکان با دو از جلوش رد شد. ب مهیند

 :گرمش صورتم رو داغ کرد.گفتم  ی. نفساادمن افت ینم روتخت پرت شدم. او یکه بهش محکم ضربه زد. رو

 !برو اونور _

 .دیحرص خند با

 !بعد ارمیحالت رو جا ب ریبرم اونور؟ نخ _

 ...پاکان _

 !پاکان نداره _

 :بعد گفتم ی.چندزدمیم غیو من ج دادیبه جونم افتاد،قلقلکم م و

 ...پاکان غلط کردم. پاکان _

 .دیخندی!خودشم مای.خداشدیکردخنده ام قطع نم  ولم

 !ینکن ینیخبرچ گهید یآها تا تو باش _

 !برداشت یبهم مهلت حرف زدن بده فاصله صورتامون رو به کل نکهیبدون ا و

*** 

 :پاکان

 !مادر بود یحرفا ریپروا موندم و بعد به اتاقم رفتم. فکرم درگ شیپ یکم
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 :. رو به مامان گفتمییبلند شد و رفت دست شو پروا

 شد؟ یچ الیمادر ل _

 .کرد  اخم

 شد؟ یچ یچ یعنی _

 : گفتم

 از من و خانوادمون دل بکنه ؟  نیکرد  یرو راض الیچطور ل یعنی _

 .نامعلوم داد یرو به نقطه ا نگاهش

 !کردم  یبهش معرف یبهتر سیک_

 ؟یچ یعنی _

 .کرد  نگاهم

 !کردم  شیاز آشناها معرف  یکیبه  یعنی _

 : شد و گفت یعصب  هویمکث کرد بعد  یکم

 !یحاال آزاد ،یازدواج کن  یخواستیتو م ؟یکنیسوال م نقدریا  یچ یاصال برا _

 ".ما قطع شد یموقع پروا اومد و حرفا همون

 .کرد  ارمیدر هوش یصدا

 بعله؟ _

 پاکان؟ _

 .داخل ایب _

 .شونه ام نشست یگذاشتم. دستاش رو  زیم یداخل. سرم رو ، رو اومد

 شده؟ یزیچ_

 .رو بلند کردم سرم

 !نه نفسم _

 .شونه ام گذاشت یرو، رو گردنش

 برم؟ شهیرون،میشام ب میدوستم زنگ زده . گفت بر میمر _
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 .به طرفش برگشتم باخنده

 پدرت؟ شیپ میبر ستینه؟ مگه قرار ن یکه از من فرار کن  ینیفقط دنبال ا یعنی_

 گرد شد  چشماش

 .یگیراست م یوا _

.حرفش که تموم شد  ادیب تونهیرو آورد. زنگ زد و قرار رو کنسل کرد و گفت نم شیتند رفت از اتاقش گوش و
من آروم رو تخت  رهینشستم و شروع کردم به خوندن.خ یصندل یکنار تختم رو برداشتم، رو  تاریبلند شدم،گ

 !نشست

 خونمیتا زنده ام از تو من م وونمیاز عشقت د"

 دوست دارم یلیدوست دارم عشق من خ یلیخ

 شهیتو آروم م هیامشب قلبه من تو دستا  از

 دوست دارم یلیدوست دارم عشقه من خ یلیخ

 عشقه من  رمیگیدارم دستات رو تو دستام م دوست

 تو قلبم یو آهسته اومد آروم

 ایاز حاال تا آخره دن  زمیدارم عز دوست

 ایدن هی خوامتیم ینیبیچشمام م تو

 "دارم دوست دارم دوست دارم دوست

 ییپاشا یدارم_ مرتض دوست

*** 

 (شخص سوم)

 :کرد،گفتم  نگاهم

 ؟یحاال چ _

 .زد یپوزخند

 !براش دارم ییچه نقشه ها دونهیخودش االن خوشبخته. نم الیپاکان به خ _

 ؟یدیمدارک رو م یپس ک _

 .بهم کرد یعصب  ینگاه
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 !که پاکان از پروا جداشه  یزمان _

 ؟ یکن  کاریچ یخوایم هیاون قض  یبرا _

 ه؟یکدوم قض_

 !که پاکان و پروا گرفتن  یا  یارتباط جنس _

 زد قهقه

 !به نفع منه زیچ هی نمیهه! ا _

 :گفتم  متعجب

 چطور؟ _

 .رو گوش کنم نیا  یکه به خاطر گذشتم مجبورم حرفا  خوردینگاهم کرد. حالم از خودم بهم م رهیخ

 :گفت

دور نگه داشتن اون از  یبرا لهیوس هی.میاستفاده کن  دشیتهد یاز بچه اش برا  میتونیاگه پروا باردار شه م _
 .پاکان

 !میپاکان رو از پروا فعال دور کن یجور هی دیفقط با_

 زد یلبخند

 !کار رو بکنه  نیرو دارم که ا یکینگران اون نباش.  _

 ؟یک _

 زد یپوزخند

همراه پاکانه،فرزاد  نیتر یمیکه صم  ی،کس کنهیم یو براش هرکار خوادیکه فقط عشق نو پاش پروا رو م  یکس _
 !یمحمد

 گرد شد  چشمام

 فرزاد؟ _

 :گفت  پوزخندزنان

 !از چشماش قبولش داره  شتریکه پاکان ب  یآره فرزاد  کنه؟یعشق با آدم چه م  ینیبیم _

 ؟یباهاش حرف زد یتو ک _

 .قبول کرد ذارمیدستت م یگفتم دست پروا رو تو  یوقت ینشد ول یکه پروا اومده بود،اول راض  لیهمون اوا _
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 !یباشه سر قولت بمون ادتی _

 !باشه،نگران نباش _

 گفتیکه م  ی! کسدادمیکه حاال براش تقاص م  یتباه ایدن هیشد. من موندم و  رهیبا پوزخند به روبه رو خ و
 یاما به چه سادگ  ییتموم وجودم تو گفتیدروغ بود. م یول رمیمیبرات م گفتینداشت! م یدوست دارم ول

به  شدیکاش م  یبرام گذاشت. ا رتپر از حس ییایاما دن  سازمیرو م اتیدن گفتیشد. م میمیعاشق دوست صم
 .. گذشته برگشت و

*** 

 (واپر)

مبل نشسته.با  یپاکان آماده رو دمیاومد. د  نیی. از پله ها پامیپدرم بر شیآماده شدم. قرار بود با پاکان پ  عیسر
 :زد و گفت یبهم کرد. لبخند یکفشام نگاه  یصدا

 زم؟یعز  میبر_

 :زدم گفتم یلبخند منم

 میبر_

 کردم؟یم کاریچ دیبا رفتیپذی. بازم استرس داشتم، اگه بابا پاکان نممیشد نیماش سوار

 :گرفته بودم. پاکان دستم گرفت و گفت  یناخونم رو با دندون به باز گوشه

 !کنهی. عفونت مینکن! همه گوشت ناخونت رو کند_

 :رو کردم و گفتم بهش

 .که من دارم  یکار کنم؟ اون تنها کس  ینشه چ یپاکان اگه بابام راض_

 :بهم کرد و گفت ین نگاه. پاکا دیاز گوشه چشمم چک  یاشک  قطر

 !خانومم؟ ا،باشهیکن  هیگر  نمینب گهیکنم، خوبه؟ د  شیراض دمیبهت قول م زمیعز  ؟یکنیم هیگر  نمتیبب_

و زنگ در رو زدم. وارد خونه  میشد ادهیپ نیباهم از ماش م،یدی. رسدمیترسیم یلیبازم خ یبهش زدم ول یلبخند
 .کردیمبل نشسته بود و با اخم نگاه مون م یکه رو  دمیپدر رو د میکه شد

 : رفتم و گفتم جلو

 !سالم بابا_

 !هم جلو اومد،گفت:سالم پدر جان پاکان

 :بلند شد و رو به من گفت تیبا عصبان بابا
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 خونه من؟ یاریپسر رو ب نیگفته ا  یک_

 :رو به پاکان ادامه داد و

 !ستمیمن پدر تو ن_

 :تو چشمام جمع شد. گفتم اشک

 ...آخه بابا_

 :حرفم رو ادامه بدم،گفت نذاشت

 گهیپسرست من د نی. اگه انتخابت ایرو انتخاب کن یکیپسر  نیمن و ا نیب دیآخه نداره! من بهت گفته بودم با_
 .به اسم پروا ندارم یدختر

 : گرفته بود. گفتم  میگر

 .رو دوست دارم و هم پاکان رومن هم شما  د؟یکنیم ینطوریبابا چرا ا_

 :پدرم زانو زد و گفت یپا یبود اومد جلو ستادهیجا ا هیکه تا اون لحضه   پاکان

 !. من پروا رو دوست دارممیمن و پروا باهم ازدواج کن نیپدر جان لطفا بذار_

 !پدرم زانو زد؟ یکرده بودم! پاکان من، پاکان مغرور من، جلو  تعجب

 !یلب گفت:تو پسر همون ریاومده بود ،ز  ادشی یزیکه انگار چ  پدر

 :بعد بلند رو به پاکان گفت و

 !رونیاز خونه من برو ب_

 :بلند شد خواست حرف بزنه بازم بابا نذاشت ،بلند تر گفت پاکان

 !رونیبرو ب_

 :شدت گرفت ،گفتم میهق گر هق

 .رمیبابا اگه..اگه ...پاکان بره، منم باهاش م_

 :گفت  گردوندیکه روش رو ازم برم  یدر حال بابا

 .به اسم پروا ندارم یدختر گهیبرو! من د_

 :گوشم گفت  ری! پاکان بغلم کرد و زهیگر  ری. بلند زدم زمینشست نی. تو ماشمیاومد  رونیپاکان از خونه پدرم ب با

 .زمی! آروم باش عزسیه_

*** 
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 : پاکان

 هیعمارت، اما گر  میبود دهیبود که رس یکه چطور آرومش کنم! مدت  دونستمی. نمکردیم هیگر  یطور نیهم پروا
 .اومدیپروا بند نم

 :خودم جداش کردم و گفتم از

 .نکن، باور کن طاقت ندارم هیمن! تو رو خدا گر یپروا _

 .تونمیرو انتخاب کنم. به خدا نم یکیتو و اون  نیب تونمی. من نمکنهیپاکان، بابا من رو قبول نم _

 رو پاک کردم اشکاش

 .فرصت بده کنم،بهمیم یپدر رو راض ؟یرو انتخاب کن یکیگفته تو قراره   یک _

 .زد هق

 .امکان نداره ازش برگرده  رهیگیم یمیتصم ی. وقتیشناسینه تو بابا رو نم _

 :گفتم

 .نکن. به خدا طاقت ندارم هی. تو فقط گر کنمینفس من درستش م _

 انداخت  نییرو پا سرش

 !من رو ببخش _

 چرا؟ _

 !یپا گذاشت ریتو غرورت رو ز ،یچون جلو بابام زانو زد _

 :بغلم انداختمش و گفتم تو

 .کنمیم یغرور پروا؟ من به خاطر تو هرکار _

 .چنگ زد رهنمیپ به

 !دوست دارم پاکان یلیخ _

 .دمیرو بوس سرش

 !یمن زیمنم دوست دارم، تو همه چ _

! اگه دیبا کردم،یم یپدر رو راض دیگرفتم. با  یکرد تا خوابش برد. موهاش رو تو دستم به باز  هیبغلم اونقدر گر تو
من فقط بودن پروا مهم بود. اون که  ی. براکنمیبا پروا عقد م ایبا کارا و اصرارام نتونم قانعش کنم با اومدن آر

 !پامه ریز ایهست دن
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 :وار برا پروا خوندم زمزمه

 باورم، من شهیچقدر تو رو دوست دارم نم"

 از سرم، ماهم  یرینم دمتیکه د  یاون روز  از

 تو چشمام یتو نگاه کن گهیبار د هیکه   نهیا  آرزوم

 تا آخرش تو باهام یکه بمون  نهیا  آرزوم

 ندارم و دوست دارم تورو ،ماهم یغم  گهید

 بمون نرو ،ماهم شمیتموم عمرم رو پ ایب

 واسه تو زنهیروزا داره قلب من فقط م نیا

 حواس تو گهید یجا رهیاگه حس کنم م  رمیمیم

 "(3)دارم تو رو دوست

 ییپاشا ی_ مرتضآرزو

*** 

 .اومد  شمیها پ مهیاز ند  یکیاومدنم   رونیرفتم. به محض ب رونیدادم و از اتاق ب هیسر پروا رو به بالش تک آروم

 .اومدن  یمحمد یآقا! آقا _

 .مبل نشسته بود یکه رفتم فرزاد رو  یتکون دادم و از کنارش رد شدم . تو سالن اصل یسر

 .شونه هاش زدم ینظر تو فکر بود رو به

 !به داداش خودم _

 .خنده برگشت با

 !سالم دادش _

 .روش نشستم روبه

 :دیپرس

 پروا کجاست؟ _

 .کردم  یظیپروا رو به اسم صدا کرد ناخودآگاه اخم غل نکهیا  از

 !خوابه _

 :گفت  عیحالتم شد و سر لیمتوجه دل خودش
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 ن؟یچطور عاشق شد ن؟یآشنا شد  یخب، چجور _

 :گفتم

 ؟یاومد  نیا  یبرا _

 .دیخند

 .یبرام بگ یتو قول داد ینه. ول _

 :خاص گفت یکردم. در آخر با غم  فیرو تعر یهمه چ براش

 ن؟یباهم ارتباط گرفت _

 .چوندیتکون دادم .حرف رو پ یسر

از دوستام   یکیتوسعه اونه.با  یبرا یگذار  هیکه برات دارم در مورد ساخت مجتمع تو خارج و سرما  یشنهادیپ _
 !خارج میبر یمدت یبرا دیواسه شروع کار حاضره فقط با یهماهنگ کردم ،همه چ

رفتم کنارش و فرزاد هم بلند  ن،ییم. اومد پابزنم که متوجه پروا شد یشدم. خواستم حرف رهیبه فرزاد خ متعجب
 !دستام مشت شد اریاخت  ی. بکردیم میعصب  یلیشد. نگاهش به پروا خ

 .فرزاد هم روبه رومون م،ینشست میخواب آلود بود. دست دور کمرش انداختم. رفت پروا

 .پروا به من بود و نگاه فرزاد به پروا نگاه

 :گفتم

 فرزاد؟ یخوایم یزیچ _

 :نگام کرد. پروا گفت یگنگ  با

 !من خواب بودم دی. ببخشنیخوش اومد _

 .زد یلبخند فرزاد

 !ینداره، مرس بینه ع _

 :رو به من گفت و

 خوب نظرت؟ _

 .کردم  اخم

 !فرزاد تونمیمن نم _

 :گفت  یبا کالفگ فرزاد
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 .رهیمدت کوتاه وقت گ هیفرصته فقط  نیبهتر نیپاکان ا _

 :گفت  یبا کنجکاو پروا

 شده؟ یچ ؟یدر مورد چ _

 : پروا نگاه کردم و گفتم به

 .رو داشتم مشیاونه که قبال تصم  یبرا یگذار  هیو سرما ی! موضوع در مورد مجتمع سازیچیه _

 :تعجب گفت با

 ؟یکنیخوب چرا قبول نم _

 :گفتم  کالفه

 .برم خارج یمدت دیبا گهیم _

 ؟یبمون دیداره؟ مگه چقدر با یبیخوب چه ع _

 :بالفاصله گفت فرزاد

 !فقط چند ماه _

 .چشماش زل زدم تو

 .فرزاد شهیبگو دو روز! نم _

 :کالفه تر از قبل شد. پروا گفت  فرزاد

 پاکان؟ یریچرا نم _

 دنباله حرفش رو گرفت فرزاد

 !یاین یتونیاصال نم _

 :و گفتم مینگاش کرد متعجب

 قت؟چرا اونو _

 .تو موهاش انداخت یچنگ

. قرار داد ساخت میهتل گرفت م،یگرفت  طی. من اسمت رو دادم و بلمیپرواز دار تیچون ما بالفاصله بعد نامزد _
 !یاین یتونیحاضره نم

 :داد زدم یعصب

 ؟یکرد  یکار  نیبدون اجازه من همچ یچ یتو برا _
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 .دستم رو گرفت پروا

 .پاکان! آروم _

 :هم داد زد فرزاد

 !کار رو کردم  نیتو ا میمن رو حساب تصم _

 .زدم یپوزخند

 ؟یکرد  کاریچ یبه من گفت یآخر اومد  یکارارو کرد  ؟یبه من بد یاطالع  هی ی! آخه نگفتیمرد ناحساب _

 :بهم زل زد خواست دوباره داد بزنه که پروا گفت یعصب  فرزاد

 !دیبس کن _

 :مکث کرد و گفت یکم

 .شهیحل نم یزی. با داد چدین آروم باشهردوتو _

 !آتشفشان آماده فوران  نیبودم. ع یعصب  تینها ی. بمیبود رهیبهم خ تیعصبان  با

 :پروا

 !تیشدم. قرمز شده بود از عصبان رهیصورت پاکان خ به

 :به پاکان گفتم رو

حاال هم  یرو داشت میتصم نیخوب تو که ا ست؟ین یفرصت خوب نیپاکان! آقا فرزاد خواست بهت کمک کنه، ا _
 ه؟یاومده پس مشکل چ  شیپ طشیشرا

 :گفت  ظیبا غ پاکان

برو خارج؟  یگیاونوقت تو م  م،یکن  یبالفاصله بعد عقد عروس خوامیمن م ؟یگیم یدار یچ یفهمیپروا اصال م _
 ...یعقد و عروس  یکار دارم. پدرت ، کارا  یمن کل

 .دیوسط حرفش پر فرزاد

 !رهیمنم م یخودت آبرو ینه تنها آبرو یایکار رو کردم. حاالهم اگه ن  نیب تو و حرفات امن رو حسا _

 .به طرفش برگشت پاکان

 !بودم دهیعقل تر از تو ند  یتر و ب وونهیواقعا تو عمرم د _

 گفتم  کنن،یدارن دوباره دعوا م دمید

 !وا پاکان جلوت نشسته؛ من _
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 . شد یبعد دوباده عصب یلحظه ا یزد ول یلبخند تیتعجب نگام کرد. تو اوج عصبان با

 :گفتم

 نیگردیچند ماهه، پس زود برم گهیبرو آقا فرزادم که م هینطوریاوضاع ا  ی. خوب وقتمیندار یپاکان ما که عجله ا _
 !گهید

 :گفت  یناراحت با

 !پروا _

 .شده بود جیگ  یلیخ دم،یق مدستاش گرفت . بهش ح نیپاکان بود. کالفه سرش رو ب رهیمنتطر خ فرزاد

 :شونه اش گذاشتم. سرش رو بلند کرد که گفتم یرو، رو دستم

 ...پاکان _

 :شد. گفت رهیچشمام خ تو

 بمونم؟ یپروا آخه من بدون تو چجور _

 :خنده گفتم با

 ؟یمگه قراره تا آخر عمر ازم دور باش _

 .زد یتلخ لبخند

 .تونمیخوب من همون چند ماه هم نم _

 !نگاهش غم داشت یلیناراحته. خ یزیاز چ  کردمیبود. حس م رهیتو سکوت به ما خ فرزاد

 :به پاکان گفتم رو

 .یکالفه بش  یکه حساب  زنمیبهت زنگ م یو ه شمیم زونتیآو  نقدرینگران نباش. ا _

 :کرد. گونم رو نوازش کرد و گفت  یخنده ا تک

 .شمیمن با تو هرگز کالفه نم _

 :گفت  فرزاد

 پاکان؟ یایخوب حاال م _

 خسته به فرزاد زل زد ییبا چشما پاکان

 ؟یبرام گذاشت یا  گهیکنم؟ راه د  کاریچ _

 :و گفت دیاز ته دل خند  فرزاد
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 .نگران بودم یخداروشکر! حساب _

 :به فرزاد با اخم گفتم رو

 !مایکارا ندار  نیاز ا  گهیآقا فرزاد دفعه د  یول _

 :تکون داد و گفت یسر

 !چشم یبه رو _

 ییجورا هی! شدیم ریدلگ یلیبه اطراف کردم، خونه بدون پاکان خ یدستش فشرد. نگاه یدستم رو تو پاکان
گفتم و به   یکرد، بحث آبرو بود! با اجازه ا  شدینم یکار  گهیکردن پاکان برا رفتن. اما د  یشدم از راص مونیپش

 .اتاقم رفتم

 یرفتن به خارج بود. در اتاقم رو بستم و رفتم جلو یکارا  نیو فرزاد مشغول صحبت بودن. حتما درباره هم پاکان
و رفتم تو تخت  دمیرنگ پوش یخی یشلوار راحت هیبا  یکوتاه صورت  نیبلوز آست هیکردم و   سی.موهام رو گنهیآ

 ود؟ب یبدون پاکان چجور یروزا یعنیهم گذاشتم.  یخواب!چشام رو رو

 .کردمیم یدگیرس میبه مر دیفرصت با نی! تو اول ایکرد. خدا  شونیدوباره ذهنم رو پر میمر یحرفا

*** 

 یتخت نشسته بود. رو یشدم. چشمام که ازهم باز شد، پاکان کنارم رو داریصورتم از خواب ب یرو یینوازش ها با
 : و گفتم دمیتخت نشستم. چشام رو مال

 ؟ییاوم! پاکان تو _

 : زد که گفتم یلبخند

 شد؟ یچ _

 .شد رهیچشمام خ تو

 .میو کارا رو هماهنگ کرد میحرف زد گهید یچیه _

 .زدم یلبخند

 .خب خداروشکر _

 . کردم  ینیافتاد، ه  رونینگاهم به ب هوی

 شب شد؟ یک  یوا _

 :و گفت دیخند

 !یقدر بخواب نیا  ی. حق داریخسته شد یلیامروز خ _
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 .ه نوازش گرفتدوباره گونم رو ب و

 .. بخواب خوب استراحت کنرمیمن م _

 :خواست بره که گفتم و

 پاکان؟ _

 .طرفم برگشت به

 جونم؟ _

 .رنگش زل زدم یخاکستر رهنیپ به

 ؟یبمون شهیم _

 .دندون نما زد یلبخند

 !چرا که نه _

 .دی. کنارم دراز کشدمیکش  دراز

 ؟یچرا ناراحت _

 :تعجب گفتم با

 من؟ _

 .کرد  زیرو ر چشماش

 !نه پس من گه،یآره د _

 :همون حالت گفتم با

 ؟یکنیفکر رو م نیچرا ا _

 .زد یطونیش لبخند

 .یاز االن دلتنگم شد  زنمیحدس م _

 .خودم رو به اون راه زدم یآخ حرف دلم رو زد. ول  آخ

 !ستین نطورینه ا _

 تر شد طونی. شدیباال پر ابروهاش

 شه؟یدلت تنگ نم یعنی _
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 !برسر من خاک

 ...که  نهینه نه منظورم ا _

نگفتم و تو آغوش گرم پاکان به خواب رفتم. صد البته دلتنگ  یزیحرفم رو قطع کرد. چ میشونیلباش رو پ یداغ
 !شدمیآغوش م  نیا

که   یاومده بود. وقت  رانیبه ا ایو مادر نشسته بودن. امروز آر ایپاکان بود، مقابل مون هم آر یتو دستا دستام
طرفم  دیشدم با ذوق پر یو بهش معرف دیمن رو د یوقت ای! آررهیگیافتاد خندم م  یتو فرودگاه چه اتفاق ادیم ادمی

شوخ و مهربون  یلیو متعجب کرد،خ ری" من رو غافلگیعجب زن داداش خوشگل  یو با گفتن " زن داداش سالم،وا
 .شدیم یمیکه آدم زود باهاش صم  یبود ،طور

 .من رو از فکر درآورد ایآر  یصدا

 چه خبرا زن داداش خوشکلم ؟ _

 زدم یلبخند

 !آقا  ستین یخبر چیه _

 .شد زونیتو هم رفت و لباش آو اخماش

 .برادر شوهرتم یصدا کن! نا سالمت ایبابا!آقا؟ من رو آر یا _

 :و گفت دیخند پاکان

 خان داداش اون ورا خوش گذشت؟ _

 :رو به پاکان گفت یمصنوع یبا اخم ایآر

 صدا نکن؟ ینطوریصدبار نگفتم من رو ا _

 :زد،مادر گفت یلبخند پاکان

 !نمیبیشاد م نقدریخوشحالم که خانوادم رو ا _

 !صورتشه یخاص تو یغم  کردمیظاهرا شاد بود اما حس م نکهیهع مادر افتاد. با ا نگاهم

 .رو ابراز کردم میمادر شاد یبه رو یفقط با لبخند نیور کنم؛ بنابرارو از ذهنم د یکردم افکار منف  یسع

 .صدام زد ایآر

 زن داداش؟ _

 بعله؟ _

 : خنده گفت با
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 ؟یمارو عاشق کرد وونهیداداش د نیا  یچجور _

 :معترض گفت پاکان

 !خان داداش _

بهتر بگم شاد کردن  ای هیخندوندن بق یبرا یبودم. از هر فرصت دهیبود که تا حاال د یپسر نیشادتر ایگرفت.آر  خندم
 !کردیاستفاده رو م  تینها هیبق

 :رو به پاکان گفت ایآر

 !صحبت کن ربعدیبگ ادیمرض خان داداش!تو اول اسم من رو  _

 :گفت  ایکه آر  کردمیبلند شد و رفت.متعجب نگاش م یدیبا گفتن ببخش مادر

 .زن داداش،نگران نباش گردهیاالن برم _

 :به روش زدم. آره پروا نگران نباش! با خنده روبه ما گفت یلبخند

 چه خبر؟ گهیخوب د _

زنگ  میتو بحث شون شرکت داشتم. گوش یحرف یو گاه یمشغول صحبت باهاش شد. منم با زدن لبخند پاکان
 :درش آوردم. جواب دادم فمیگفتم و از ک  یدیخورد. ببخش

 ؟یخوب میسالم مر _

 .ن رو ترسوندهق هقش م یصدا

 ؟یکنیم هیچرا گر م؟یشده مر یچ _

 !شهی! باورم نمایبودن. با هق هق مشغول صحبت شد. نه خدا رهیمتعجب و نگران بهم خ اینگران و آر پاکان

 .میاونجا مر  امیاالن م _

 :دیرو قطع کردم. پاکان نگران پرس تلفن

 ....دیشده ؟ اونکه نبا یچ _

 :تکون دادم که پاکان شرمنده گفت یسر

 .میبر دیما با دیببخش ایآر _

 :بلند شد و گفت ای. آرمیبر میخواست و

 .امینداره منم م یاگه اشکال _

 :گفتم  ایآر  روبه



 

 
58 

 !ستین یازینه ن _

 :. پاکان گفتکردینگاه مون م نگران

 .میرفتیم دیبا گهیت پدر. پس تو بمون ماهم دعمار   رهیم یداداش تو بمون استراحت کن. مادر هم که به زود _

 :گفت

 !. البته با اجازه زن داداشامی. حرف نباشه منم مرهینه بابا من حوصله ام سر م _

بعد  یبود. چند میخونه مر ریگاز گذاشت. مس  یو پاکان پاش رو، رو میشد نیسوار ماش یتکون دادم. همگ یسر
زنگ گذاشتم.  یسره رو هیدستم رو  دمیشدم. پا تند کردم. به در خونه که رس ادهی. با استرس اول از همه پمیدیرس

 .میداخل شد ییدر باز شد و سه تا

مالفه روش  هی عیزدم و سر یغیحالتش ج دنیبا د میاز همه داخل شدم. در باز بود، رفتم داخل اتاق مر  زودتر
 !ایگرفته بود. خدا  می. خودمم گرزدیفتاد! هق مانداختم. شونه هاش رو گرفتم و جلوش زانو زدم. تو بغلم ا

 !دختر نبود هی گهید میسخت بود. مر یلیرو محکم تر فشردم. باورش خ میو پاکان هم داخل اومدن. مر ایآر

*** 

 :پاکان

. هدفش فقط ستین یمحمد آدم درست گفتمی. چقدر به پروا مشهیم ینطوریا  دونستمیشد. م شونیپر حالم
روش رو برگردوند  ای! آرکردیبه حرفامون گوش م میکاش مر  ی، ا گفتیم میسوءاستفاده ست، چقدر پروا به مر

و سردرگم  جیبودو نگاهش کردم. گ کهنوز تو ش ای. آرمیمبل ها نشست یرفتم،. تو هال رو رونیو منم همراهش ب
 .بود

 :زمزمه کرد آروم

 افتاده؟  یچه اتفاق _

 :گفتم

خانواده بود و بعد از مرگ پدر و  هیدوست پرواست. اون تک فرزند  نیتر یمیصم میمر یدیکه د  یدختر نیا _
آورد. تازه با غمش کنار   یخرج خودش رو در م یاطیبود و با خ اطیخورد. خ یسخت یلیضربه خ ادیمادرش بر اثر اعت

باال آورده  یبده یلیخ ادشمیبود. به خاطر اعت دتامع میشد. پدر مر دایپدرش پ یاومده بود که سر و کله طلبکارا
 !تومن بود ونیلیم ستیحدود ب یزنشم معتاد کرده بود. بده یبود و حت

 !دال سرد شده بود یروزا هوا نیافتاد. چقدر ا  رونیبود. نگاهم به ب رهیگرد شده و منتظر به من خ  ییبا چشما ایآر

 :دادم ادامه

 یتومن پول جور کنه؟ به هر در ونیلیم ستیب تونهیطلبکار روبه رو شد. با خودش گفت چطور م لیا  هیبا  میمر _
داشت خونه  میطلب رو از پدر مر نیشتریاز طلبکارا که ب  یکی نکهیتا ا کردیزد نشد. به زور طلبکارا رو امروز فردا م
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 نی! ابخشهیو پولش رو م خوادینم ی. خودشم بدهدهیهاش رو م یگفت تمام بدهکار  میشون اومد و به مر
رو گفت. نظر هر دومون  انیبه پروا گفت و پروا به من جر میبود. مر شیهفته پ هیاومد حدود   شیموضوع که پ

که   یپول از اون مبلغ ونیلی. خودمم چند مهیآدم چ  نیقبول نکنه چون معلوم نبود قصد ا میبود که مر نیبه ا
برداره اما در کمال تعجب اون طلبکار  میآدم دست از سر مر  نیرو بده و ا یتا بده ختمیر میمر یراپروا گفته بود ب

مخصوصا  میمخالفت کرد میدیزنش بشه! ما که فهم میمر خوادیپسر جوون بود پول رو قبول نکرد و گفت م هیکه 
 کردیالفت ممخ لیهم اوا می. خود مرستین یکه پروا عکس پسره رو نشونم داد. مشخص بود آدم درست  یزمان
 ...اما

 :با غم گفت ایآر

 !اما عاشق شد _

 .تکون دادم یسر

 گفتیکه م  روزیپر نیتا هم دادیگوش نم  میگفتیما م یاون پسر شد. اسمشم محمد بود. هرچ  فتهیآره! ش _
 نیهم ا یوقت کنه؟یزودتر عقد نم یچ یبرا خوادیاگه تو رو م  میگفتیم یمحمد سرد شده، بد اخالق شده و ما ه

 ...شد و یبه محمد زد اون عصب میحرف رو مر

 !اتفاق افتاد  نیا _

از اشک کنارمون اومد. رعد و برق هر سه تامون رو ترسوند. انگار آسمون   سیخ ی. پروا با صورتمیسر بلند کرد هردو
 !داشت دنیبه بار میهم تصم

*** 

 :پروا

 :گفتم  ایبودن. روبه آر رهیغم بهم خ  با

 !آوردم  یم نجایشما رو ا دی. نبادیتو رو خدا ببخش _

 .زد یبه زور لبخند ایآر

 !امیمن خودم خواستم ب ه؟یچه حرف نینه بابا زن داداش، ا _

 :دیکه تو صداش بود پرس  یبا غم پاکان

 االن حالش چطوره پروا؟ _

 .رو تو نگاهش گره زدم نگاهم

 .کرد تا خوابش برد  هیتو بغلم گر نقدریبگم؟ ا یچ _

 :گفت  ایآر



 

 
60 

 نمش؟یبب شهیزن داداش، م _

 . کردم  نگاهش

 .باشه _

 گذرهیم یتا بفهمم تو سرش چ کردمیم یقفل شده بود. هرکار می. نگاهش رو مرمیرفت میهمراهش به اتاق مر و
راحت بودن ما  یبرا ایبعد پاکان و آر ی.... کمای زیترحم انگ ن،یاما نشد! رنگ نگاهش مبهم بود. ناراحت ، غمگ

بود.  میرفتم. کنار تختش نشستم و موهاش رو نوازش کردم. پس فردا مراسم نامزد میمر شیرفتن و منم دوباره پ
رو نداشت!  میشرکت تو مراسم نامزد طیشرا میاصال مر  یعنی.... کنمی. حاال فکر نممیداشت یزیچقدر برنامه ر میبا مر

 شد؟یم نطوریا  دیواقعا با ا؛ی. خدادیکوبیبه پنجره م انهیبارون وحش

 .من رو به طرفش برگردوند میمر یبودم که صدا ستادهیپنجره ا کناره

 !پ...روا؟ _

 :کنار تختش و دستش رو گرفتم و گفتم  رفتم

 جون پروا؟ _

 : گفت  شکسته

 نم؟یبش یکنیکمکم م _

. دوباره بغض کرده بود. دستاش نهیب بردم و بهش کمک کردم تا بشعق  یرو آروم بلند کردم. بالشتش رو کم سرش
 .رو گرفتم

 !جام، آروم باش نیبرات. من ا رمیبم یاله _

 :اومده باشه و گفت  ادشی یزیکرد. انگار چ  اخم

 بود؟ نجایآقا برادر بزرگ پاکان امروز ا  ایشدم  یاالتیپروا! من خ _

 .کردم  نگاهش

 !بود نجایا  ایآر  ینشد یاالتینه خ _

 :و گفت دیکش  رونیشد. دستاش رو به ضرب از دستام ب یشیآت  هوی

رو  یچ یخواستیم د؟یهمراه خودتون آورد یچ یبود؟ باشه پاکان شوهرته اما اون رو برا نجایا  یچ یاون برا _
 که بهم ترحم کنن؟  ؟یمن رو به همه نشون بد یبدبخت ؟ینشون بد

 :شده و متعجب گفتم شکه

 ...من هرگز ه؟یچه حرف نیا  میمر _
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 :داد حرفم رو قطع کرد با

تون بهم  نیکاش ب  یا  گفتمیم شهیهم ه؟یچ یدونیم کردم،یم یبهت حسود شهیآره. منم هم  یتو خوشبخت _
 !یکشیرو به رخم م تیخوشبخت یبدتر از حسادته. تو دار یلیحاال خ یبخوره؛ ول

 .کرده بودم  بغض

 !ستین یکنیکه فکر م  نطوریبه خدا ا میمر _

 :گفت  غیج با

 .اون که از موضوع من خبر نداشت  کرد؟یکار م  یچ نجایا  ایپس آر _

 :و گفت دیکش  ینیه

 !میبهش ترحم کن یدختره بدبخته، دسته جمع نیا  یآره؟ گفت  یداد حیبراش توض ینکنه همه چ نمیبب _

. به زدینم یحرف زدمیصداش م ینبالش راه افتادم. هرچبند اومده بود. به زور از جاش بلند شد. نگران د زبونم
 :طرف در خونه رفت، بازش کرد و گفت

خانوم! همسر آقا! برو زندگت رو بکن. هر چند مطمئنم بعد من  یکن  یدوست رو باز هیاالنم الزم نکرده برام نقش  _
 !یکنیم دایترحم کردن پ یرو برا یبازم کس

 :و گفتم دیشکست. اشکام رو گونه هام لغز بغضم

 !به خدا قصد من ترحم نبود ،یکنیاشتباه فکر م  یبه خدا دار میمر _

 :. گفتکردیم هیهم داشت گر خودش

 باهاتون اومد؟ ایآر  یچ یپس برا _

 .هق کردم هق

 .... اونم نگران شد و گفت کهمیما همه باهم بود یتو به من زنگ زد یوقت _

 . با پوزخندش حرفم رو قطع کرد میمر

 در کنه، آره؟ گرانیرو با ترحم کردن به د شیو خستگ ادیگفت که ب _

 !ستین یآدم  نیهمچ ایآر _

 .بلند ترشد پوزخندش

 !! تو اعتماد من رو شکوند.؛ واقعا ازت انتظار نداشتمهیکه چه جور آدم  ستیمن مهم ن یبرا _

 :اشاره کرد و گفت  رونیبه ب میمربگم.  یچ دونستمیشکست و نم قلبم
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 !نمتیبب خوامیهرگز نم گهیلطفا برو و من رو تنها بذار. د _

 :طرفش رفتم، دستاش رو گرفتم و گفتم به

 ...آخه چرا  میمر _

 :رو پس زد و گفت دستام

 ؟یعفت مثل من دار  یدوست ب هیبه  یازیچه ن گهیزن آبرو دار و معروف! د هی ؛یشیتو پس فردا زن پاکان م _

 : گفتم

 ...تونمینکن! من نم یطور نیتو رو خدا با من ا میمر _

 :زد داد

 !پروا رونیبرو ب _

 دیلرزیم صدام

 حرف آخرته؟ _

 !آره _

 !رو نداشتم یزیچ نیواقعا انتظار همچ شد،ی. باورم نمدیباریو زمان به قلبم م نی. زمدیوجودم لرز تموم

*** 

 :پاکان

 :با اخم گفت ایرآ

 .یکه زنت رو تنها بذار  ستین یاصال کار درست _

 .هم اخم داشتم خودم

مگه من خواستم برم؟ فرزاد خودش رفت همه کارا رو بدون اطالع من انجام داد. آخرش هم اومد به من  ایآر _
 !میبر دیگفت پاکان با

 .ترشد ظیغل  ایآر  اخم

 .گفت  یچ دیبه شما دوتا با دونمیواقعا نم _

 .گرد شد  چشمام

 داره؟ یبه من چه ربط _

 .بزنه که تلفنم که کنارم بود زنگ خورد. برش داشتم، پروا بود یدهن باز کرد تا حرف ایآر
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 الو جانم؟ _

 !هق هقش من رو از جا پروند یصدا

 ؟یکنیم هیشده پروا؟ چرا گر یچ _

 .میت من بودشد. داخل عمار  رهیهم بلند شد و نگران بهم خ ایآر

 :گفتم  ینگران یلحن آروم ول با

 .اونجا  امینکن! من االن م هیفدات بشم، گر _

 .تلفن رو قطع کردم و

 : کالفه گفت  ایآر

 شده؟ یچ _

 :تر از اون بودم. گفتم کالفه

 ! برم ششیپ دیبا عیفقط سر دمیدرست نفهم دونمینم _

تر  عیسر دینگران بودم. پام رو گاز رفت. با یلیبود. خ میخونه مر رمونیتکون داد و همراهم اومد. مس یسر
 !میدیرسیم

 نیدهنش باز مونده بود. به سرعت از ماش ایو تعجب داد بزنم . آر یناراحت ت،یبود از عصبان کینزد میدیرس یوقت
 .کردیم هیآروم گر  آب شده بود. تو بغلم  سیبغل گرفتم. خ یترشده بود. پروا رو تو دیرفتم. بارون شد نییپا

 !زن داداش _

 .دیکوبیام م  نهیشده بود. پروا آروم به س ادهیپ نیافتاد. اونم از ماش  ایبه آر نگاهم

 !پاکان _

 .دمیرو بوس سرش

 .نیتو ماش میبر ایب _

 .پشت فرمون نشست تا من کنار پروا باشم ای. آرمیسوار شد ییتا سه

 .بغلش کرده بودم. خودش رو تو بغلم فرو کرده بود. خداروشکر از لرزش بدنش کم شده بود محکم

 !ازم متنفره  میپاکان ، مر _

 : گفتم  متعجب

 ؟یچ یبرا _
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 .گمیبعدا م یعنیبهم کرد و آروم سرش رو به چپ و راست چرخوند  ینگاه

 .بغلش کردم شیاز پ  شترینزدم. پروا رو ب یحرف گهید منم

اتاقش بردم.   یما رو تنها گذاشت. پروا رو تو یخداحافظ هیتلفن شد اونم با  ایعمارت من به آر  میدیرس یوقت
اومد، بهش گفتم به اتاق پروا بره و کمکش کنه تا   یهاش رو صدا زدم. دختر جوون مهیاز ند  یکیرفتم و  رونیب

 یرو عوض کرده و پروا االن تو اتاق رو شاومد و گفت که لباسا  رونیب مهیبعد ند یلباساش رو عوض کنه. کم
 .دهیتخت دراز کش

 .بود، کنارش نشستم دهیتخت دراز کش یتکون دادم و داخل شدم. پروا با غم رو یسر منم

 پروا؟ _

 .کرد. بغض کرده بود  نگام

 !پاکان _

 افتاد؟  میتو و مر نیب یشده بود؟ چه اتفاق یجونم؟ چ _

 :و دستاشرو گرفتم که گفت دمیخم شدم و سرش رو بوس د،یلرزیم صداش

بهش ترحم  خواستمیمن م گفتیچرا من اون رو با خودم آوردم. م گفتیبود. م یعصبان  ایاز اومدن آر  میمر _
گفت برم و با   نه،یمن رو بب خوادینم گهید گفتیم ؟یمن رو جلو همه ببر یآبرو  یخواستیچرا م گفتیکنم. م

 .باشم خوش میزندگ

چطور آرومش کنم. کنارش  دونستمیبهش بگم، نم یچ دونستمی. نمشدیم شتریتر و تعجبم ب ظیهرلحظه غل اخمم
آرومش کنم. به   کردمیم یآغوشم انداخت . موهاش رو نوازش کردم و مدام سع  ی. خودش رو تودمیدراز کش

 هیو ببوسمش و بهش بگم" گر نممحکم تر بغلش ک تونستمیشد. و من فقط م ریاشکاش سراز  زد،یهام م نهیس
 "!نکن هینکن نفسم ، گر

 .ادیب رونیب شگاهیداده بودم تا پروا از آرا هیتک نمیمون بود. منتظر به ماش ینامزد امروز

هم بودن!  یدوستا نیتر یمیبود صم یبود. هرچ میهنوزم دلتنگ مر یمدت پروا رو آروم کرده بودم ول نیا  تو
 میکه....مر  میو عجله داشت میما اونقدر استرس داشت ی. منتهومدیم ایآر  دینبا گه،یم راهیب میبگم مر تمتونسینم

 .کردمیحس حقارت داشت و منم درکش م

 !زبونم بند اومد. چقدر ماه شده بود دنشیاومد . با د  رونیب شگرایهمراه آرا پروا

 .بهشون زدم و رفتم روبه رو پروا یلبخند /کردنیاز مردم رو محافظا کنترل م  یسر هیو  خبرنگارا

بود که از راننده کمک  یمدت هی. میشد نیو سوار ماش دمیرو لباش بود! دستش رو گرفتم و بوس بایز یلبخند
 !دوست نداره یاون طور  گفتی. پروا مخواستمینم



 

 
65 

. با همون لبخندش میحرکت کردرو روشن کردم و  نیام ماش  گهیدستم، دست پروا رو گرفته بود و با دست د هی
 .به طرفم برگشت

 !شدن پیبه آقا چه خوشت_

 :و گفتم دمیخند

 !یشد شهیجذاب تر از هم ؟یدیند نهیآ  یخانوم خودت رو تو _

 : بعد گفت یپررنگ تر شد و لحظه ا لبخندش

 !هیخال یلیخ میمر یجا _

حس  ومدن؛یازمردم به همراه محافظا دنبالمون م  یسر هیشد. خبر نگارا و  رهیخ رونی. به بدمیکش  یقیعم  نفس
 .شد، در کنار پروا ریبه وجودم سراز یخوشبخت

 یبهترم هم شد ! کل ایآر  یها یبود و با خل و چل باز رینظ یب یشد. همه چ یسپر یمون به خوب ینامزد مراسم
رو خاموش کردم  نیبود.ماشعمارت ساعت دوازده شب   میدیرس یلحظات عمرم بود. وقت نی. واقعا بهترمیدیخند

 !و به طرف پروا برگشتم، خوابش برده بود

آوردمش. دستاش رو دور گردنم انداختم و داخل   رونیب نیشدم، در سمتش رو باز کردم و از ماش ادهیپ نیماش از
 .میرفت

لبام بود. داخل اتاقش  یو تنها جواب من به اونا لبخند پررنگ رو گفتنیم کیها و خدمتکارا همه تبر مهیند
هاش گفتم که کمک کنه لباساش رو عوض کنه و  مهیاز ند  یکیرفتم. به  رونیو از اتاق ب دمشیبردمش و بوس

 .در اومد یکه صدا  دمیکش  درازتخت  یخودمم به اتاقم رفتم. کتم در آوردم و لباسام رو عوض کردم. رو

 بعله؟ _

 . و در رو باز کردم دمیزده از جام پر . ذوقدیچیخواب آلود پروا تو گوشم پ یصدا

 .ادیب شمیپروا پ کردمیم آرزو

 :کردم. داخل اومد و رفت رو تختم نشست، مظلومانه گفت  یمظلومش خنده ا افهیق دنید با

 !بخوابم تونمیمن نم _

 .زدم و کنارش رفتم یلبخند

 چرا؟ _

 :گفت  طلبکارانه

 !کردن  دارمیچون ب _

 ؟یبا اون لباسا بخواب یخواستیخب تو م _
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 :همون حالت گفت با

 !بود که االن از خواب بپرم نیبهتر از ا _

 :خنده گفتم با

 .یدیبعله! از صدات مشخصه چقدر از خواب پر _

 . به بازوم زد یمشت

 !شینکن. ا تمیپاکان اذ_

 .دمیرو کش لپش

 !ناز کردنات یفدا _

 . کرد  زیرو ر چشماش

 !نجامیکه من ا  ادینکه توهم بدت م _

 : و گفتم دمیخند

 !یباش شمیمن که از خدامه تو پ _

 یموهام کرد . منم سرم رو جلو بردم و فاصله ا یو دستاش رو تو دیکنارم دراز کش  دم،یزد. دراز کش یپررنگ لبخند
 .بهش زدم یصورتامون نموند! ازم که جدا شد لبخند نیب

 . کرد  بغلم خودش رو جا تو

 :خنده گفتم با

 !یوا یوا یوا _

 : گفت  متعجب

 ه؟یچ _

 :همون حالت گفتم با

 !یکرد  دایپ یگرم و نرم  یشما هم که خوب جا _

 :بغلم کرد. دستام رو دورش حلقه کردم . گفت شتریب

 !گرم و نرم که فقط مال خودمه  یجا هی گه،یبعله د _

 :چشماش زل زدم و گفتم تو

 !اونکه صد البته _
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 :و گفت دیصورتم کش یرو، رو دستش

 ! دوست دارم پاکان یلیخ _

 !کنم  تشیشد، گفتم اذ یحال هی. تو دلم  دمیرو گرفتم و بوس دستش

 :کردم و گفتم  یاخم

 !من دوست ندارم یول _

 .شد رهیآن متعجب بهم خ  هی

 ؟یچ یعنی _

 . رو ازش گرفتم روم

 !دوست ندارم گهیشده د نظرم در موردت عوض _

تخت بلند شدم. تو  یشده بود. از رو طونیدلم ش یچه مظلوم شده بود. ول رمیبم یآخ  کرد،یزده نگاهم م بهت
 :گفت  یلرزون ی. با صداتخت نشست ینشستم اون هم رو جهت مخالفش

 ؟یکنیم ینطوریشد؟ چرا ا یچ هویپاکان  _

 :بغلش کردم و گفتم عیبغض کرده! سر دمیکردم د  یبگم شوخ نزدم تا برگشتم طرفش که با خنده یحرف

 .کنم  تتیاذ  کمی خواستمیکردم، م  ینفسم شوخ _

 .هام زد نهیبه س محکم

 !یبد یلیپاکان، خ یبد یلیخ _

 :زدم و گفتم یو از خودم جداش کردم. لبخند دمیرو بوس سرش

 چرا گفتم دوست ندارم؟ یدونیم _

 :مظلومش نگاهم کرد، ادامه دادم یچشما با

 !چون من عاشقتم _

 گفتم  کردمیزد و دوباره بغلش کردم . همون طور که نوازشش م یلبخند

من با تو کامل  یبدون تو باشم؟ زندگ تونمی. چطور مستمیمنم ن ی. تو نباشیبودن من لیدل ،یتو همه کس من _
 !شهیم

 .ختیاشکش ر  ناخودآگاه

 !پاکان رمیمیقتم، بدون تو معاشقتم! عاش _
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 : هم گره خورد. زمزمه کردم یخودم جداش کردم، نگاهامون تو از

 !دوست دارم تا ابد _

 .از احساس شد  زیو تموم وجودم لبر دمیرو بوس شیشونیپ آروم

 :لرزونش گفت یهمون صدا با

 ؟یقراره بر یپاکان ک _

 .فردا غروب _

 :گفتم  یوبا ناراحت دمیتخت خوابوندمش، کنارش دراز کش رو

 نرم؟ یخوای! مستاین ریهنوزم د نیبب _

 . رو ازم گرفت نگاهش

 ! یبر دینه نه برو، با _

 :دستام گرفتم و گفتم یرو تو موهاش

 !زنمیهمش بهت تلفن م _

 .کرد و اخم کرد  نگام

 .نزنگ بز نایا  مویبا ا شه،یم ادینه تلفن ز _

 :تکون دادم که گفت یسر

 .نشه هودهیو رفتنت ب رهیکارت بگ  شاالیا _

 .کردم  یپوف

 . ناراحتم یلیواقعا خ دونمش،یم هودهیاالنم ب  نیمن هم _

 :موهام کرد و گفت ینگاهم گره زد ، دستاش رو تو یرو تو نگاهش

 !ایکنیمنم نگران م ینجوری. ایبرگرد یبرو تا با دلخوش ینگو، با دلخوش ینطوریا _

 .دمیلحن بچه گونش خند به

 !یشما بگ یباشه چشم، هرچ _

 :که با خنده گفتم  دیکش  یا  ازهیخم

 !وقت خواب کوآال خانومه گهیخوب د _
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 :. محکم زد به بازوم و گفتدیآن انگار خواب از سرش پر  هی

 !یکوآال خودت _

 :خنده گفتم با

 !بغلم ایباشه، ب _

 :لم که گفتمتو بغ اومد

 !کوآال خانوم  ریشب بخ _

 .زد تو پهلوم که قهقهه ام بلند شد محکم

 .برم با پروا بگردم یکه هستم کل  یگرفتم که تا زمان  میشدم تصم داریکه از خواب ب  صبح

که فرزاد از   یآبروم وسطه و قول  یپا دمیدیم یوقت ی! ولرمیفوقش نم گه،یپروازه د هی گفتمیهم همش م خودم
داشتن و پدرش با پدر  یمن بود. خانواده پولدار یبچگ ی! فرزاد از دوستاموندینم یبحث یجا گهیطرف من داده د

 !با فرزاد جور بودم. اکثرا خونه ما بود المونیماز فا  شتریب یحت شهیهم نیهم یداشت، برا یا  یمیمن رابطه صم

 یبرا شهیبود! هم یتا آرومش کنم. اون دوران هم زمان سخت کردمیم یخورد من سع یکه تو عاشق  یشکست بعد
 ...چرا دونمیبار نم نیاما ا  کردیعاقالنه برخورد م  شهیچون هم کردمیم اول با فرزاد هماهنگ  یهرکار

 ی! رفتم پهلو پنجره که خدمتکارزنهیم غیکواال ج  گمیم نیمن به ا یکردم، بعد وقت  یهنوز خواب بود. خنده ا پروا
 :در زد داخل اومد و گفت

 (الیاومدن.) ل  یآقا خانوم انثار _

 کرد؟یم کاریچ نجایا  نینشست. ا میشونیرو پ ظیغل  یاخم

 :خدمتکار گفتم روبه

 ! بگو بره _

 . چشم آقا_

 یکه رو  میبعد گوش ی. چند دمیکش  و دوباره کنارش دراز دمیاز اتاق خارج شد. رفتم باال سر پروا، سرش رو بوس  و
 .کنار تخت بود زنگ زد  یعسل

 الیشد که جواب دادم. ل یچ دونمینم یهم رفت. خواستم رد تماس بزنم ول یاخمام تو  ینگاه به صفحه گوش با
 .بود

 من برم؟ یگیم دهیرس ییکارت به جا  گهیحاال د _

 .زدم یصدا دار پوزخند
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 .بمون ایکه من بگم برو   ینداشت ییاخونه ج نیا  یوقت تو چیتو ه _

 : مکث کردم و گفتم یکم

 ؟یخوایم ی؟چ یزنگ زد یچ یبرا_

 : گفت

 !مبارک تینامزد _

 .باال دادم ییابرو  یتا

 !یمرس _

 : داد ادامه

 ! نگرانتم یول _

 :کردم که گفت  اخم

 !یسازیم یزندگ یدار یچون که با بد کس _

 :شد. تو همون حالت گفتم لیبه قهقهه بلند تبد پوزخندم

 ده؟یآدما رو درس م  نیکه بدتر  ی؟ کس زنهیداره از آدم خوب و بد حرف م ی! کیوا یوا _

 . زد یپوزخند متقابال

 انـتی،بهت خــ ـ کنهیو مطمئن باش ترک م ستین ی. پروا دختر وفاداریدونیکه تو نم  دونمیرو م ییزایمن چ _
 !کنهیم

 .شدم یعصب

 !یکه در مورد پروا نظر بد  یستین یتو درحد _

 :مطمئن گفت یلحن با

 ! زود یلیبلکه خ ریاونم نه د  یرسیبه حرفم م _

 .زد و تلفن قطع شد یپوزخند و

مهم نبود.  گرانید یکردم دوباره به خواب برم. حرفا  یانداختم،. چشمام رو بستم و سع  یعسل  یرو،رو یگوش  یعصب
 .داشتم مانیکه بهش ا  یکه منو دوست داشت!مهم من بودم و حس  یمهم من بود و کس

 : پروا
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بود؟  داریب یشده بود. تعجب کردم، از ک رهیبود و به سقف خ دهیرو آروم باز کردم. پاکان کنارم دراز کش چشمام
 .به نظرم تو فکر بود، صداش زدم

 پاکان؟ _

 .طرفم برگشت به

 ؟جونم_

 :رو مظلوم کردم و گفتم افمیق

 ؟یکردیفکر م یبه چ _

 :زد و گفت یلبخند

 .ستی،مهم ن یچیه _

 .کردم  اصرار

 ؟یبه من بگ یخواینم _

 :کرد و گفت  یاخم

 !ستین یزیگفتم که چ _

 :گفتم  یگرفت و با ناراحت  لجم

 .باشه _

 .اومدم،خواستم برم که اونم بلند شد  نییاز تخت پا  و

 کجا؟ _

 :عصب، برگشتم طرفش و گفتم  یباحالت

 .یتا شما به تفکراتت برس رمیم _

 .بغلش افتادم یشد و تو دهیطرف در راه افتادم که دستم کش به

 :خنده گفت با

 ؟یشیم یناناز خانوم چرا عصب _

 .کردم ازش جدا بشم  یسع

 .ولم کن _

 :. محکم بغلم کرد و گفتدیخند بلندتر
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 .برو یتونیاگه م _

 زدم غیج

 !ازت متنفرم _

 .اعصابم رو خراب کرد  خندش

 !منم _

 .هاش زدم. من رو از خودش جدا کرد نهیس به

 :گوشام گذاشت و گفت  یرو، رو دستاش

 !من یاعصاب کوچولو  یخانوم ب _

 :حرص گفتم با

 !یکوچولو خودت _

 :زد و گفت قهقهه

 به نظرت من کوچولو ام؟ _

 .گذاشت  شیهاش رو به نما بازو

 اد؟یم رتیگ  یو جذاب یکلیخوش ه نیبه ا یشوهر ایدن یکجا _

 .زدم یپوزخند

 !اعتماد به نفست تو حلقم _

 .بود من ازش ناراحتم دهی. خودشم فهمدیباال پر ابروهاش

 :گفت  مظلومانه

 !گهیقهر نکن د _

 .کردم  اخم

 .خوامینم _

 :شد در گوشم و گفت خم

 !وونهید _

 :نگفتم که ازم جدا شد و گفت یزیچ



 

 
73 

 .ببرمش گردش یامروز کل  خوامیکنه م  یخانوم خوشگلم آشت نکهیا  یبرا _

 :از سر ذوق زدم و گفتم  یلبخند

 ؟یجد _

 .دیخند ملوس

 .کنه  یاگه خانومم آشت _

 :همون لبخند گفتم با

 چرا که نه؟ _

 :گفت  طنتیش با

 ؟ یآشت  یعنی _

 :بـ ـوسـ از گونه ام گرفت و گفت هیتکون دادم و  یسر

 .پس بدو برو حاضر شو _

 :لپام گل انداخته. با ذوق گفتم دونستمیم

 .باشه _

 .رفتمیم رونیبار بود که به عنوان عشقم،شوهرم ،باهاش ب نیذوق داشتم. اول یاتاق خودم رفتم . کل  وبه

 یلباسام رفتم پا دنیروانتخاب کردم. بعد از پوش یشال مشک هیو  دیمانتو شلوار سف هیسر کمد لباسام و  رفتم
بخوره و به سمت اتاق پاکان رفتم. پشت دراصال نگفتم که نکنه  پمیساده کردم که به ت شیآرا  هیو  شمیآرا  زیم

 .هوا در رو باز کردم یو ب پوشهیداره لباس م

 : پاکان

بازشد. با تعجب برگشتم.  هویبودم که کدوم بلوز روبپوشم که در  فکر نیسراغ کمدم رفتم. تو ا دمیکه پوش  شلوار
 نگاهش خشک شد.چند لحظه بعد آروم برگشت و خواست بره که صداش زدم دنمیپروا با د

 !پروا _

 بعله؟ _

 کجا؟ _

 .یبپوش گه،لباسید رونیب _

 :بلوز از ته کمدم در آوردم و تنم کردم و گفتم هی
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 .دمیپوش _

 .زدم یبرگشت،لبخند آروم

 خوشگل خانوم؟ میبر _

 .زد ییبایز لبخند

 !میبر _

 :حال شد. پروا با ذوق کنارم اومد. تلفن رو قطع کردم که گفت هی دلم

 بود؟ یک _

 .لبخند نگاش کردم با

 .مادر _

 :گفت  یو با کنجکاو دیدرخش چشماش

 ؟ گفتیم ی؟ چ یجد _

 :گفتم

 ه؟ی. نظرت چیاون تا تنها نباش  شیپ یتو بر ستمیکه من ن  یمدت نیتو ا گهیپروا! مادر م _

 :زد و گفت یلبخند

 ....و تنها شمیچرا که نه؟ اتفاقا حق با مادره! دلتنگت که م _

 . حرفش رو خورد و لبخندم پررنگ تر شد هوی

 .گردمیزود برم _

 .شد رهیچشمام خ تو

 .کنمیم یاون زمان لحظه شمار  یمنم برا _

 :زد و گفت هیتک نی. به ماشمیتهران بود بام

 .خوادیدلم آهنگ م _

 :کرد و گفت  نگام

 ؟یخونیبرام م _

 .تکون دادم یسر
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 اره چرا نخونم ؟ _

 خنده ادامه دادم با

 !یریداغونم رو فاکتور بگ یالبته اگه صدا _:

 :کرد و گفت  یخنده ا تک

 !یخوندیم ییزمزمه وار برام الال یاتفاقا صدات رو دوست دارم. مخصوصا وقت _

 :گرد شد که گفت  چشمام

 !شدمیتو آروم م یمن با صدا _

 .زدم یلبخند

 .،تا برات بخونم یبرگرد ایپس ب _

 .عمارت  میو برگشت میتکون داد. سوار شد یسر

***** 

داد. دستام  هیو به کمد تک نیزم یخت نشستم. روبه روم نشست روت یرو برداشتم و رو تارمیاتاقم گ  داخل
رو لرزوند و همراهش شروع کردم به خوندن. چشماش رو بست و غرق آهنگ شد. تو افکارم غرق  تاریگ  یمایس

 !اشتمند  یراه چیبودم. دوست نداشتم برم،تو دلم هزار بار فرزاد رو لعنت کردم. ه

من  نیتابه و هم یاما مشخص بود ب  زدینم یبراش آهنگ خوندم. حرف ی. کلمیدیو خند میغروب گفت  یکاینزد تا
هم در کمال تعجب  ایو مادر هم همراهمون به فرودگاه اومدن. آر ای! دو ساعت به پرواز مونده بود. آررنجوندیرو م

 .کرد  نیمن رو غمگ نیو برگرده و هم رانیبره از ا دیبه همه اعالم کرد که پس فردا با

 ...اما  گردهیبرم میداد موقع عروس نانیبخواد بره هرچند که بهمون اطم یزود نیبه ا کردمینم فکر

راحت برم.اونم به ظاهر حالش خوب بود؛ اما  الیداد تا نگران پروا نباشم و با خ نانیرفتن مون مادر بهم اطم زمان
 شیکه از پ  دینکش یاما طول  کردم؛یداشتم نگاش م تی. تا زمان رد شدن از گکردیبغض تو چشاش داغونم م

 !زیچشمام محو شد و قلب من از درد لبر

 : پروا

 :روبه مادر گفتم میاومد  رونیفرودگاه که ب از

 .شتونیپ امی. بعد مکنمیرو جمع م لمیوسا رمیمن م _

 .چرا دونمیبه نظرم گرفته بود،نم ایبه عمارتش رفت. آر ایتکون داد و همراه آر یسر

و  دمیجاش رو دست کش یرو باز کرد. سوار شدم و به عمارت رفتم. داخل اتاق پاکان رفتم، جا نیدر ماش راننده
 چطور بدون پاکان تحمل کنم؟ ایخاطراتمون رو مرور کردم. خدا
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 !از پاکان رو نداشتم  یلحظه دور هیطاقت  ی! من حتایبه هق هق شد. خدا لیام تبد  هیزدم و گر زانو

ازدواج مون   یاجازه مادر برا  میعمارت مادر شدم. تنها دلخوش  یرو جمع کردم و راه لمیوسا یسر هی لباسا و هیگر  با
 !نشده دلتنگشم قهیدو دق نیبب ایو برگشتن پاکان بود. خدا

گرفته بود. قرارمون هم   یچشام رو به باز هیدادم. گر هیشدم. چشمام رو بستم و سرم رو به عقب تک نیماش سوار
 !اومدن پاکان  یتا پا هیبود گر نیا

 ایشدم که برام آماده کرده بودن. آر یاتاق  ی. داخل عمارت با استقبال ماد ،راهمیدیچقدر گذشت که رس دونمینم
! دمیکش  ی. آهرهیم یهم به زود ایآر  نکهی. ذهنم رفت سمت ادمیتخت دراز کش یو به نظر رفته بود. رو دمیرو ند

آن گفتم خوب پروا   هیشدم.  یو مشغول همخون ردمک  یرو روشن کردم. آهنگام رو پل می. گوششدمیچقدر تنها م
 ؟ یزنیزنگ نم میچرا به مر

 .زدم و چشام رو بستم یپوزخند

*** 

طرف پرت کردم که در به صدا  هیرو  میگوش  ی. خسته و عصبکردمیچند ساعت داشتم به آهنگ گوش م دونمینم
 .در اومد

 بعله؟ _

 !ن داداشمنم ز _

 .تخت نشستم یبود. رو ایآر

 !داخل نیایب _

 .زدم یداخل اومد. لبخند کم جون ایآروم بازشد.آر  در

 .سالم _

 : رو باال داد و گفت ابروهاش

 ؟یکرد  هیسالم. زن داداش گر _

 .تخت نشست یانداختم. رو  نییرو پا سرم

 چرا ؟ واسه پاکان؟ _

 ...از االن _

 .رو کامل کرد جملم

 .یدلتنگش شد _
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 :تکون دادم که با خنده گفت دییرو به نشونه تا سرم

 !شهیمترسک جلوت سبز م نیکه! هرجا بره آخرش دوباره ع  امتینرفته تا ق _

 .مهربونش لبخند زدم یام گرفت. نگاش کردم و به چشما  خنده

 !پسر مهربون بود نیا  چقدر

 .دیاز صورتش پر کش  خنده

 ون دوستت حالش چطوره؟ا _

 :گفتم  متعجب

 کدوم دوستم؟ _

 !میمر _

 .گرد شد  چشمام

 .ازش ندارم  یوقته خبر یلیراستش خ _

 .کرد  اخم

 چرا ؟ _

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .میندار یارتباط  گهید یلیبنا به دال _

 .کرد  شتریتعجبم رو ب شیعصب  حالت

 ل؟یبدونم کدوم دل شهیم _

 .اش کرد  یعصب  شتریب یبدونه؟ سکوت من انگار میاز مر  خواستیم چرا

 ؟یگینم _

 :نزدم. چند لحظه سکوت کرد و گفت یحرف

 !نداره یرادیا _

برا اون  یتیچه اهم میشد. مر دیرفتارش شد نیمن با ا یرفت. تعج ربو سردرگم رونیاز جا بلند شد و از اتاق ب  و
 .اما از ذهنم ردش کردم  عید،سریبه ذهنم رس یزی؟ چ دیپرسیداشت؟ چرا ازش م

 .و به خواب رفتم دمیتختم دراز کش ی. رودمیپوش یراحت تر یجام بلند شدم. لباسام رو عوض کردم و لباسا از

*** 
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 .کردیم یتاب یقلب من بو؛ که ب نی. فقط اکردینم یبا ساعت بعد فرق قهیدق هر

 .نداشتم ایهم از آر یکسل کننده بود.خبر  زیروز بود که به عمارت مادر اومده بودم و همه چ هی

مخاطبش چشام برق زد. پاکان  دنیکه زنگ تلفنم بلند شد. به طرفش رفتم و با د  بافتمیموهام رو م نهیتو آ داشتم
 . بهم زنگ زده بود. با ذوق جواب دادم مویاز ا

 .سالم _

 :زد و گفت یاونم صورت من رو! لبخند  دمیدیرو م صورتش

 .به به خانوم! سالم _

 .زدم یلبخند

 چه خبرا؟ ؟یدیرس _

 زد یگرم  لبخند

 .می. االن هتل میدیآره فدات شم رس _

 .خداروشکر _

 ؟یاونجا چطوره؟ خونه مادر راحت _

 .تکون دادم سر

 .آره ، همه خوبن _

 ؟یخداروشکر! موهات رو بافت _

 : لحظه به موهام نگاه کردم و گفتم هی

 !آره آخراش بود _

 چه خبر؟ گهید_

 :خنده گفتم با

 !برف اومده تا کمر _

 : و گفت دیخند

 !ایشد طونیش _

 : لبخند گفتم با

 !آقامم  طونیش _
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 .زد یپررنگ لبخند

 !یکن  یطونیتا واسه آقات ش گردمیمن زود زود برم _

 : تکون دادم که گفت یسر

 !برات تنگ شده یلیدلم خ _

 .کردم  بغض

 !منم _

 :اومد وگفت  ییآن سرش رو برگردوند.صدا  هیبگه که  یزیشد بغض کردم تا خواست چ متوجه

 باشه؟ زنم،ی. اومدم بازم بهت زنگ ممینیرو بب نیزم میبر دیپروا فرزاد اومده. با _

 !باشه _

 .خواستیو بعد تماس قطع شد. بغضم رو قورت ندادم. دلم اشک م بـ ـوسـ واسم فرستاد هی

 !ختمیگذاشتم و آروم اشک ر  نمیس یرو رو تلفن

 شی؟ اما خوب اونم کل زندگ یبمون یتا خود عروس شهی. دوست داشتم بهش بگم حاال نمرفتیهم م ایآر  امروز
به  ایکردن آر  ی! بعد راهدونمیبود رو نم یتش چباشه! امروزم پکر بود. عل رانیا  ادیز تونستیبود و نم ریدرگ

 .حوصله به اتاقم رفتم ی. بمیعمارت برگشت

 .شدیپسرش تنگ م یبرا یلی. حتما دلش خکردمیحوصله بود. درکش م یهم ب مادر

. رهیبود نفسم بگ کینزد دمیعلتش رو فهم  یتاب بود و وقت ی. به نظر بمیحرف زد یهم بهم زنگ زد و کل پاکان
 !قدر طول بکشه نیکارش ا  کردمینم گشت،فکریبرم گهیماه د۱۱پاکان  ایخدا

 یکه ب  دونستیبرگرده اما خودشم م خواستی! ممونمیکه نم  گفتیبود و همش م یعصب  یلیهم خ خودش
 ی. مدادمیم شیداغون تر نشه همش دل دار نکهیا  ی.براشدیم هودهیرفتنشم ب گشتیاس! اگه االن برم  دهیفا

 ....کارت رو بکن،اما خودم  گذره،بمونیم عینداره،زمان سر بیگفتم ع

 یمثل زمان گهیمادر بودم . رفتار مادر باهام سرد شده بود و د شیماه بود که پاکان رفته بود و من پ هی کینزد االن
 .بودن نبود ایکه پاکان و آر

.... چند وقت دیشا گفتمیوق زده ! با خودم مبودم و هم ذ دهیهم ترس ی. از طرفخوردیبود حالم بهم م یمدت
 .رمینه و امروز قرار بود برم و جواب رو بگ ایشکم درسته  نمیدادم تا بب یتست باردار شیپ

صورتش  دنیصداش و د دنیشن یکردن روزام اون بود. برا  یسپر یمن برا یو تنها انرژ زدیهر روز زنگ م پاکان
 !بودو منم هرلحظه دلتنگ تر از قبل ریدرگ یلیروزا خ نی. اونم اکردمیم یلحظه شمار
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 ی. از پاگفتمیبهش نم یچیپاکان ه هیحالم گرفته بود اما واسه روح یلیشده. خ یطور نیچرا مادر ا دونستمینم
 .بلند شدم و سراغ کمد لباسام رفتم شیآرا  زیم

. رمیرو بگ شمیاز مادر رفتم تا جواب آزما  یرو برداشتم و بعد از خداحافظ فمی. کدمیو ساده پوش کیلباس ش هی
 !بود یبه نظر عصب

*** 

 .شمیمن دارم مادر م شه،یمن باردار بودم! پاکان داره پدر م ای. بغض گلوم رو گرفته بود. خدادیدرخشیم چشام

شون.  یادبه محافظام کردم و در مقابل ش ی. نگاهکردیم دادیتو صورتم ب ی. خوشحالدیلرزیتو دستام م برگه
 .شدیخوشحال م یلیخ دیفهمیاز ته دل زدم. پاکان اگه م  یلبخند

*** 

 :سوم شخص

 .رفتم. به تماسش کالفه پاسخ دادم اطیرو برداشتم و به ح تلفنم

 داره که بارداره؟ قتیحق _

 :کردم و گفتم  یپوف

 !آره بارداره _

 :گفت  مضطرب

 اومده خونه؟ _

 .از محافظاش بهم خبر داد. االن تو راه خونه ست  یکینه! طبق برنامه  _

 .زد یپوزخند

 نه؟ یکن  کاریچ دینرفته که با ادتی _

 .شدم یعصب

 ؟یدیاون مدارک رو به من م  یک _

 .شد یعصب  اونم

 !که پاکان مال من بشه  یگفتم که! زمان _

 :گفتم  یلحن پرسشگر با

 ؟یدنبال پاکان نقدریچرا ا _

 :و گفت دیخند
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 مگه عاشق چشم و ابروشم که دنبالش باشم؟ _

 :گفتم  متعجب

 ...انایجر نیپس هدفت از راه انداختن ا _

 :زد و گفت قهقهه

 !یسوال کن یادی! قرار نبود زگهینه د _

 :گرفت. دست آزادم مشت شد که گفت  حرصم

 !پاکان زهرمار کنم یرو برا یهمه چ خوامیپروا که اومد طبق برنامه کارا رو بکن. م _

 .قطع کرد یبا تک خنده ا و

 .رو دستم فشردم تا آروم شم و بعد دوباره به داخل عمارت برگشتم تلفن

 :هال نشسته بود . کنارش رفتم و گفتم یاز مبل ها  یکی یکردم و داخل رفتم . مادر رو  یعمارت رو ط  اطیذوق ح با

 !سالم مادر _

 :داشت. گفت ظیغل  یاخم

 .مسال _

 . رو لبم کم نشد لبخند

 .خبر دارم هیبراتون  _

 . کرد و ادامه دادم  نگام

 ...میمن باردارم. فرزند پاکان رو ما دار_

 . حرفم رو ادامه بدم نذاشت

 !تو یخوبه اما نه برا _

 .کردم و بغل مبل، درست کنارش نشستم  تعجب

 ؟یچ یعنی _

 .زد یپوزخند

 !یباش راتییتغ یلیبه بعد شاهد خ نیاز ا  دیتو با نکهیا  یعنی _

 :گفتم  یعصب  یلحن با
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 مادر؟ نیگیم نیدار یچ _

 .جاش بلند شد، منم بلند شدم از

 !یبا پاکان باش یتونینم گهیبه بعد تو د نیاز ا _

 :زد و ادامه داد یپوزخند

 !یاز پاکان دور باش  دیاگه سالمت خودت و بچت برات مهمه با _

 .باز موند دهنم

 ...فهممیمن نم _

 !محکمش صورتم رو داغ کرد دهیاومد و کش  جلو

*** 

 :پاکان

 .انداخت  زیم یمبل افتادم. فرزاد هم پوشه مدارک رو، رو یرو

 !کردمیکه تصور م  هی: خب! فکر کم سخت تر از اونفرزاد

 .بهش انداختم ینگاه

 ؟ یکنیتازه فکر م _

 .کرد  یخنده ا تک

 !دمیاره. تازه بهش رس _

 .زدم یمضحک لبخند

 !دالور یخسته نباش _

دوستام  یها امیکه به پروا زنگ بزنم. متوجه پ  مویا  یدر آوردم، رفتم تو بمیرو از ج میمبل نشست. گوش یرو اونم
 .شدم. چشام چهارتا شد

 ؟یکلک چرا نگفت  یزنت بارداره، ا دمیبه آقا پاکان! شن _

 زنت بارداره ؟ ی! چرا اول به من نگفتیشعوریب یلیپاکان خ _

 داره پروا بارداره؟ قتیپاکان حق _

 ؟یچ یعنیپروا بارداره؟  دم؟یدیم یگرد و دهنم باز بود. چ  چشام

 :که فرزاد گفت  دمیاز جا پر  عیاومد. سر  ادمیرابطه مون  شب
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 شده پاکان؟ یچ _

 ...ای م؟یخوشحالم؟ عصب دونستمی! نمدیلرزیبه بالکن رفتم و به پروا زنگ زدم. دلم م عیتوجه بهش سر بدون

 :محض جواب دادنش گفتم به

 داره؟ قتیپروا حق_

 .خسته بود صداش

 ! باردار بودنم ؟ آره ؟یچ _

 :و گفتم دمیخند یخوشحال با

 ؟یپس چرا زودتر نگفت _

 :گفت  یکرد و عصب  یاخم

 ؟ گفتمیبهت م دیچرا با _

 :.متعجب گفتمدیلبم ماس یرو لبخند

 ؟یچ یعنی _

 .هم فشار داد یرو محکم رو چشماش

 .به تو نداره یبچه ارتباط نیا  یعنی _

 . وجودم رو چنگ زد بیعج  یگرد شد. حس  چشمام

 پروا؟ یگیم یدار یچ _

 .پشت سرش نگاه کردم یفضا به

 ؟ییاالن کجا _

 .زد یپوزخند

 .می! من فقط منتظرم زودتر جدا شستیمهم ن _

 .دیکشیم ریکرده بودم. سرم ت  هنگ

 ...من یپروا! پروا _

 :گفت  یعصب

 !از سرم بردار  ستم،دستیتو ن یمن پروا_
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 یزیچ نیرفت و آخر یاهیافتادم. چشمام س  نیزم یاز دستم افتاد. رو  یرفت. گوش جیتماس قطع شد. سرم گ و
 . شد پاکان" فرزاد بود ی" چ یصدا دمیکه شن

 !گرفت  یکیتاک ساعت متوقف شد و همه جا رو تار کیت

*** 

 :پروا

و خودم رو مجازات  ختمیرها کردم و آروم اشک ر ینتونستم تحمل کنم. تماس رو قطع کردم. تلفن روگوشه ا گهید
 !کردم. پاکان من رو ببخش

 !! متاسفممتاسفم

 .مادرتو ذهنم اکو شد یحرفا

پاکان رو از خودت  دیبا ینیعذاب بب  یخوای. اگه نمیخوایاگه سالمت بچه ات رو م  ینکن یبهتره کار احمقانه ا "
با پاکان رو فراموش کن.  انهی.پس فکر بودن مخفکنمیم داتیپ یبرات ندارم! هرجا هم بر ینیوگرنه تضم یبرون

 "!نیستیشما مال هم ن

 :پاکان

 .دیکش  ری. سرم تدمیتخت دراز کش یمشغول صحبت با دکتر بود. دکتر که رفت روکه باز کردم فرزاد   چشمامو

 :کنارم اومد و گفت  فرزاد

 .پاکان دراز بکش _

 :توجه بهش گفتم یب

 !بمونم نجایا  تونمینم گهیمن د _

 :تکون داد و گفت یسر

 نه؟ گهی. بچه مال تو و پرواست ددمید یمجاز یفضا یتازه اخبار رو تو _

 :بعد گفتم یچشماش زل زدم. کم تو

 .زمان ممکن نی.فرزاد زودترریبگ رانیا  یپرواز برا طیبل هی عیسر _

 جیاشک شدن. گ  سیرفت. بغض تو گلوم شکست. گونه هام خ رونیتکون داد . ازجاش بلند شد واز اتاق ب یسر
 !کاش دروغ باشه  ای.خداآوردیپروا سرم رو به درد م یبودم. حرفا

 .! خودت کمکم کنایکنه. خدا  انـتیبه من خــ ـ تونهیکه تو ذهنمه دروغ باشه. پروا نم  یزیچ کاش

 : پروا
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داشته  یازش سهم  تونمیهنوزم م دونمیکه نم  یخونه ا ی. خونه پدرستادمیو مقابلش ا دمیآپارتمان مون رس  به
 عیزنگ نزد. دستم به طرف زنگ رفت اما سر اینداد  امیبارهم بهم پ هی یمدت بابا حت نینه. تو تمام ا ایباشم 

شماره اش چشمام گرد شد. خواستم جواب  دنی. خواستم برم که تلفنم زنگ خورد. با ددمیدستم رو عقب کش
 !بود میندم اما واقعا دلم براش تنگ شده بود. مر

 .سالم پروا _

 .سالم _

 شم؟یپ یایب یتونیپروا م _

 :گفتم  نیغمگ

 ؟ یاز خودت نروندمگه تو من رو   _

 :مکث کرد و گفت یکم

 یکه من اون طور  یندار یریتقص یچیفکر کردم. حق با اون بود و تو ه ایآر  یبه خاطر رفتار تندم متاسفم! به حرفا _
 .کردم

 بود؟ دهیرو د میمگه دوباره مر ا؟یکردم. آر  تعجب

 .رفتم میگرفتم و به خونه مر  یتاکس هی

در رو باز کرد. داخل که رفتم جلو اومد و بغلم کرد. خواستم  عیو زنگ رو زدم. سر ستادمیا  میدر خونه مر یجلو
 .واقعا دلم گرفته بود. محکم بغلش کردم یکس  یب یهوا نینشد . تو ا ینکنم ول یبهش توجه

 .ستمیدادم از دستش ناراحت ن نانی. آروم از خودم جداش کردم و بهش اطمخواستیو معذرت م ختیریم اشک
 .مبل نشستم ی. روبه روش رومیداخل رفت

 :بزنه که گفتم یحرف خواستیم انگار

 ؟یبگ یخوایم یزیچ م؟یمر هیچ _

 .چشمام زل زد تو

 ست؟یاما بچت مال پاکان ن  یداره که باردار قتیحق _

 .زدم یپوزخند

 م؟یآدم  نیمن همچ ؟یکنیفکر م یخودت چ _

 .رو قورت داد بغضش

 ه؟یچ انیپس جر _
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 !قلبم رو لرزوند یبارون یشدم. هوا رهیخ رونیب به

بچه  یبرا میبراش گفتم. از شاد یدادم. از همه چ حیرو براش توض زیهمه چ کردمینگاه م رونیطور که به ب همون
 هیربا پاکان چطور رفتار کردم تا گ نکهیکه کرد. از ا  ییها دیمادر و تهد یکه حاصل عشق من و پاکان بود تا حرفا  یا

 :گفت  یامون دلم. حرفام که تموم شد بهت زده و عصب  یب یها

مگه شهر  ؟یدیرو گوش م کهیاون زن  یچرا حرفا ه؟یپروا؟ اگه بچه مال تو و پاکانه ترست از چ یگیم یدار یچ _
 هرته ؟

 .زدم یپوزخند

 !رونیب میبر ایب _

 :گفت

 ؟یچ یبرا _

 .تا بهت بگم ایب _

 سمت در خونه، می. چترش رو برداشت و رفتدیمانتو پوش هیشال رو سرش انداخت و  هی

 :. نگاهم رو به سمت راست دادم و گفتممیرفت رونیکردم از خونه ب  بازش

 .جا دنبال منن نهمهیبب _

 .گرد شد  دنییاپیو منو م زدنیدو تا مرد که اون انتها کوچه قدم م دنیرد نگام رو دنبال کرد و چمشاش از د میمر

 .مبل افتاد یرو ی. با ناباورمیخونه برگشت داخل

 با تو دارن؟ یچه مشکل نایآخه ا  فهممیمن نم _

 :و گفتم دمیکش  یآه

 .کنم  کاریچ دیبا دونمیو نم دونمینم _

انداخته بود. تو افکار خودم بودم که   هیرو در آورد. منم کنار پنجره رفتم. بارون دلم رو به گر شیکالفه گوش  میمر
 .متعجب کرد میمر یبلند و عصب یصدا

 !طور نیهم هم ای،آر رانیا  ادی. پاکان پس فردا مدهیچیهمه جا پ گهیمرد د هیباردار بودن تو از  عهیشا _

 :طرفش گفت برگشتم

تا موضوع رو  ادیم رانیو شخصا به ا دروغ محضه گهیمرد د هیاعالم کرده باردار بودن تو از   هیانیب هیتو  ایآر _
 !روشن کنه

 .آورد  رونیب یرو از تو گوش سرش
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 .رو یکه به من گفت  ییزای! همه چیرو بگ قتیحق دیتو با _

 .سمت پنجره و بغضم رو قورت دادم برگشتم

 !تونمینم _

 :گفت  یعصب

 !کردن  دمیکن! برو بگو تهد  تیمگه شهر هرته؟ اصال جهنم برو شکا ؟یتونیچرا نم _

 :تر از اون داد زدم بلند

 هست که حرف من رو باور کنه؟ یکس  یکنی! تو فکر مشهیچون نم تونم؟یچرا نم _

بعد  کنه؟یمن رو باور م ی. چطور کسزنهیها همه جا پخش شده و مادر هم احتماال بهشون دامن م عهیشا االن
 برم؟ سیپل شیهم با کدوم مدرک پ

 :شد و گفت یجار میمر یشکاا

 !یپروا تو پاکان رو دوس دار یول _

 .دیشکمم کش یزدم. دستش رو، رو یتلخ لبخند

 ؟یاریب ایبچت رو بدون پدر به دن یخوایم یعنی _

 .رو شکستم بغضم

 !تنها راهم باشه آره نیاگه ا _

 :کالفه گفت  میمر

 ...اما _

 .و ازش گرفتم روم

 !دنیسرنوشت منه. نرس نیا  دیشا _

 :گفت  میمر

. یبه پاکان بگ دیگناهه تو با  نیپروا به خدا ا ؟یخودش ببره چ شیو خواست تو رو به زور پ رانیاگه اومد ا _
 !یو حاصل عشقتون رو باردار یکه چقدر دوسش دار  یبهش بگ

 .دیلرز قلبم

 .خودم رو ببخشم تونمیبشه هرگز نم شی! اگه بچم طورمیمر ترسمیم _

*** 
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 :پاکان

استقبال اومده بود به سمت   یفرودگاه به زور و کمک محافظا همراه مادر که برا یمحض انجام دادن کارها به
و هردو ساکت  شدیرد و بدل نم یمن و مادرحرف نی. بکردنی. خبر نگارا حرکت کردن رو هم سخت ممیرفت یخروج

 !ای. خداشمیم یعصب  ادیم ادمیمون رو  مکالمه ی. هنوزم وقتدیرسیم رانیبه ا گهیچند ساعت د ای. پرواز آرمیبود

. هیشوخ هیفقط  یگفتیو بهم م یزدیدو روز زنگ م نیباشه و کاش تو ا یشوخ هیتمام حرفات فقط  دوارمی! امپروا
.مادر دستور می. داخل شدمیشد میعمارت پدر  یو راه میشد نامونیاما... سوار ماش  ستیآشوب مهم ن  نیبرام ا

 .داد تنهامون بذارن

 .مادربرگشتم سمت

 !من منتظرم _

 .رو مظلوم و درمونده کرده بود چهرش

 پسرم؟ یمنتظر چ _

 .کردم آروم باشم  یسع

 !خراب شد چه خبره نیکه بفهمم تو ا _

 :غم زده گفت  مادر

 ...کردم که نره اما  تونستمیم یباور کن من هرکار _

 .خونم به جوش اومد گهید

درست بود اما  ی! االن پروا کجاست؟ تا قبل رفتن من همه چ نیبد حیمادر؟ درست توض نیگیم یچ نیدار _
 تو نبود من افتاده؟ یشده ؟ چه اتفاق یحاال چ

 . انداخت  نییسرش رو پا مادر

 یگفت بهت حس  ؟یخواد کنار اون باشه. بهش گفتم پاکان چ یعالقه داره و م  گهیمرد د هیاومد به من گفت به  _
به طالق داره و بچش هم مال اون  میبعد اومدن تو تصم گفتیم یکه بارداره. حت  شهیچند وقت م قاینداره ! دق

 .مرده

 . کرده بودم  هنگ

 !نداره قتی. امکان نداره،حقفهممینم ؟یچ یعنی _

 :گفت  مادر

 خواستیکه م  یزیتنها چ گفتیشد. م گهیمرد د هیعاشق   یکه به چه سادگ  کردمیور نم. باشدیمنم باورم نم _
 .ازت خسته شده  گهیپول بود و االنم د
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 ! و گنگ بودم. نه امکان نداشت یعصب

 .زور دهن باز کردم به

 پروا االن کجاست ؟ _

 :گفت  مادر

 !پروا شو الیخی. بیبشکن نیاز ا  شتریب خوامینم _

 :.زدم داد

 گفتم پروا کجاست؟ _

 .روش رو ازم گرفت مادر

 !با خودته شیاما بق  گمیبهت م _

 !دی. بادمیدیپروا رو م دیرفتم. با نمیبه طرف ماش عیرفته. سر میمر شیپروا پ دمیرو که گرفتم فهم آدرس

*** 

 :پروا

. به ساعت رمیخونه بگ هیکنم تا خودم   یندگاون ز   شیبه اصرارش فعال قرار بود پ میدرد و دل کردن با مر یکل  بعد
 !بود رانینگاه کردم. االن پاکان ا

 !رانیا  دهیبابات رس :

 رفته بود رونیب دیخر یمن رو به اتاقش برده بود و خودش برا لیوسا می. مردمیشکمم کش یآروم دستم رو، رو  و

. 

 .آب بخورم که زنگ در به صدا در اومد  وانیل هیآشپزخونه رفتم تا   تو

 و دمیپوش یمانتو سرسر هیدر رو باز کردم.  مهیمر نکهیو رو حساب ا فونیآ  یپا رفتم

بود نفسم بند  ستادهیکه روبه روم ا  یمرد دنیرفتم تا کمکش کنم. اما با د نییشال هم رو سرم انداختم و پا هی
 ؟ نجامیمن ا دونستیاومد.پاکان؟ از کجا م

 . رفتم یاومد که با ترس عقب م  یبود. جلو م یعصب

 :و گفت ستادیا

 اد؟یبهتر بگم شوهرش ن ایآدم به استقبال نامزدش   ستیفرودگاه؟ زشت ن یومدیمنتظرت بودم. چرا ن _

 :و گفتم دمیکش  یقیعم  ستادم،نفسیا

 نجا؟یا  یاومد  ی. به چه حقیستیتو شوهرمن ن _
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 .زد یپوزخند

 ! ندار یرو تمومش کن چون حوصله مسخره باز یباز نیپروا ا _

 !باهاش باشم،پاکان مال من نبود دیچهره اش نگاه کردم. چقدر دلم براش تنگ شده بود. اما من نبا به

 !داره قتیحق یدیشن یهرچ ؟یزنیحرف م یاز کدوم باز _

 ! که االن اون با من تنهاست  دمیترسیزد و مقابلم اومد،م یپوزخند

 :بکشم. داد زدم رونیکردم دستم رو از دستش ب  یرو گرفت. سع ممچ

 !ولم کن _

 :گفت

 ؟یکه راه انداخت  هیچه مسخره باز نیا  کنم؟یرو باور م گرانید ایتو  یحرفا یکنیچرا فکر م _

 :گفتم  غیج با

 !. برویباش نجایتو ا خوامیمن نم ؟یفهمیدست از سرم بردار!چرا نم _

 .زد یپوزخند

 ؟یستیاون ن  شیکجاست؟چرا پ  یاون مرد که دوستش دار  نمیاصال بب _

 :گفتم  تیعصبان  با

 !نمشیبیم رمیبه خودم مربوطه. هروقت بخوام م _

 .کرد  یا  یعصب  خنده

هست که تو  یباور کنم بچت هم مال اون مرده؟ اصال ک یخوایبس کن پروا! بس کن! تو چت شده ؟ نکنه م _
 ؟یدوستش دار

 .زدم ندپوزخ

 گهی؟دیفهمیم یشد یهم دوستش دارم! آره از تو خسته شدم واسم تکرار یلیاتفاقا بچم هم مال اونه. خ _
 ! خوامتینم

 .مچم رو فشار داد یعصب

 .یایبا من ب دیبا وفتیراه ب _

 .کردم ازش جداشم  یچنگ و دندون سع با

 !! ولم کنیولم کن لعنت _
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 :زد و گفت غیپاکان ج دنیداخل که شد با د عیاومد. سر  میمر یصدا

 ؟ نیکنیم کاریچ نجایشما ا _

 :گفت  پاکان

 .اومدم زنم ببرم _

 :زدم داد

 !دوستت ندارم _

 :خشک شد و به طرفم برگشت. گفتم هوی

. گفتم گناهه پس یشیبهم وابسته م یلیخ یدار دمیمن فقط پولت مهم بود اما د یهرگز دوست نداشتم. برا _
 !برم. دوست ندارم پاکان، دست از سرم بردار! دوست ندارم تیبهتره از زندگ

 .بغض کرده بود می. مرکردیبهت نگام م با

 :گفت  آروم

 ؟یبهم نداشت یاون زمان که تو آغوش من خوابت برد حس  یحت ؟یشدنمون چ یکیاون شب  _

 .دیلرز صدام

 !نه نداشتم _

 .رفت رونیب عیطاقت نداشت چون سر گهیانگار د  می. مردیشم پاکان چکاز چ  یاشک  قطره

 :و گفتم وفتهیگرفت تا ن  واریتلو تلو خوران عقب رفت. دستش رو به د پاکان

 !برو شهیهم یبرو پاکان، برا _

 :لرزون گفت ییکرد. چشماش به خون نشسته بود. با صدا  نگاهم

 حرف آخرته ؟ نیا _

 :. داد زدمارمیطاقت نم گهیبمونه د نیاز ا  شتریاگه ب  دونستمیم

 .بردار میبهت ندارم. دست از سر من و زندگ یحس چیآره حرف آخرمه! من ه _

 .افتادم  نیزم ی! رودیلرزیرفت. پاهاش م رونیروش رو ازم گرفت. از خونه ب پاکان

 .داخل اومد میبعد مر یکم

 ...دیبره؟ تو نبا یپروا چرا گذاشت _
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داد. شال رو از سرم برداشت  هیاش تک  نهیکنارم نشست و سرم به س  می. مر زدمیبلند هق م یو با صدا دیترک بغضم
 . و موهام رو نوازش کرد

 !ست،آرومیآروم پرو! ،واسه بچه خوب ن _

 .زدم هق

 !. من عاشقشممیدوستش دارم مر _

 :تر بغلم کرد و گفت محکم

 ....رو یهمه چ تونستی. اون میگفتیرو م یبه پاکان همه چ دیتو با _

 :گفتم

کرده؟   دیگفتم که مادرش باعث تموم دردسرامونه ؟ که من رو قه جون بچش تهد  یم گفتم؟یبهش م یچ میمر_
 !از پاکانه  ییسرنوشت من جدا کرد؟یاصال پاکان باور م

 :پاکان

 :صورتم رو چرخوند. داد زد ایآر  دهیکش

 ها؟ ،یرو تموم کن یهمه چ یبهت گفت واسه خودت بر یک _

 .از جا بلند شد  مادر

 !آروم باش پسرم _

 .به طرف مادربرگشت ایآر

 چطور آروم باشم ؟ _

 .به طرفم برگشت دوباره

 نکن؟ یمگه بهت نگفتم بدون من کار ؟یکار کن  یبهت گفت واسه خودت سرسر یک _

 :زد ادینزدم که فر یحرف

 !با توام یلعنت _

 :که آروم شد،آرومتر از گذشته. برگشت سمت مادر و گفت  دیتو چشمام د یچ دونمیچشماش زل زدم. نم تو

 ؟ نیمارو تنها بذار شهیمادر م _

 _: تکون داد و گفت یسر دیرسیآروم م  یلیکه به نظر خ  مادر

 !باشه
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 .به سمتم برگشت ایرفت. آر و

 ؟یبش الیخیب یخوایپاکان تو واقعا م _

 :گفتم  تیعصبان  با

 بکنم؟ تونمیم کاریرو بارداره من چ کهید یکیبچه  یوقت خوادريالیمن رو نم گهید یوقت _

 .زد یپوزخند ایآر

. ستین یاون زن درست  دونستمیم یبود الیبا ل یکرده باشه. وقت  انـتیپروا به تو خــ ـ کنمیپاکان من باور نم _
اون عشق بود! من تا نفهمم   یتو چشما دمیدیکه من م  یزیچ یبا پروا بود یاما وقت  ست؛یوفادار ن دونستمیم
 شیماه پ هینکرده! درضمن مگه تو  انـتی. ،پاکان من مطمئنم پروا به تو خــ ـستیچه خبره دست بردار ن نجایا

ماه از رابطه تون گذشته بود. من که دکتر  هیپخش شد  شیهم که خبر باردار یزمان قایدق ؟یباهاش ارتباط نگرفت
 رو باردار باشه؟ گهید یکیچطور ممکنه با تو بوده باشه بعد بچه  دونمیم نویا  ستمین

 .مبل افتادم. کنارم نشست یبود. رو ایمات شدم.حق با آر یا  لحظه

 پاکان پروا االن کجاست ؟ _

 : ش کردم که گفت نگاه

 .کنمیحل مرو  یبه من بگو. من همه چ _

 !کلمه برادر بود  یواقع یکه به معنا  یمرد یچشماش زل زدم. چشما تو

 ادیگرفتم به   میزد. منم از جام بلند شدم و تصم رونیب مونیاز عمارت پدر  عیداد ،سر ایآدرس رو به آر  نکهیاز ا  بعد
 مایقد

به  ی! نگاهشهیو مرتب بود،مثل هم زیتم زیسر بزنم. به طبقه باال رفتم و وارد اتاقم شدم. همه چ میاتاق کودک  به
 !شدمیتخت کردم،خندم گرفت. کاش هرگز بزرگ نم

تخت کردم و کارتون  ریدعوا داشتم.دستم رو ز ایسرشون با آر شهیلوگوهام افتادمکه هم ادیتختم نشستم، کنار
دفتر  نیاد. برش داشتم،ادفتر افت هیآوردم. بازش کردم و چند قطعش رو برداشتم که چشمم به   رونیلوگوهام رو ب

 .صفحه نوشته بود نیمال من نبود! بازش کردم،تو اول

 "!شدم بعد رفتنت یگناهکار و قربان "

 .پشت در من رو از جا پروند یخدمتکار یگرد شد.صدا  شتریب چشام

 !آقا خانوم بزرگ کارتون دارن _

 : گفتم

 .امیاالن م _
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رفتم  یرفتم. وقت نییپا عیتخت گذاشتم و سر ریو ز ختمیرو تو کارتون ر بلوزم پنهون کردم.لوگو ها ریرو ز دفتر
من  دیباشم اما با مخالفت شد ایآر  شیبرم خارج و اونجا پ گفتیمادر در مورد رفتن به خارج اصرار کرد. م نییپا

از   عیسر نیهم ی. براهیک  یبرا دونستمینم یحت که  یخوندن ادامه دفتر یعجله داشتم برا  یلیروبه رو شد. خ
 رونیبلوزم ب ریمزاحم نشه . دفتر رو از ز یمادر به عمارت خودم رفتم . داخل اتاقم رفتم و دستور دادم کس شیپ

 . و شروع کردم به خوندن تخت نشستم یآوردم و رو

 !انـتیرو داشتم جز خــ ـ یزیسپهر. انتظار هر چ یمونیتو کنارم م کردمیفکر م "

ساکت  تونمینم گهی، منم د یبه ساناز دل بست یبهونه قانع کننده ا چیحاال که بدون ه ،یفتر  یکه منو ول کرد  حاال
 "کنه  رییتغ یلیبمونم .آماده باش سپهر! گلرخت قراره خ

 .بودم جیگ  یلیخ

بار بهم  نیاول  یبرا یعالم بودم ! ) دهنم باز مونده بود( وقت  نیمن گلرخ راد پور در کنار سپهر رادخو خوشبخت تر "
 کردمی. هرگز فکر نمدهیبه روم خند یباور داشتم زندگ یکرد  یمنو از پدرم خواستگار ی، وقت یدوسم دار یگفت

خانواده  هیبه من عالقه داشته باشه. من از  شتمبهش عالقه دا شهیو هم کردمیکه توش کار م  یشرکت سیرئ
 "!...یطور نیتو هم هم ردمکیهمتا! عاشقت بودم و فکر م یمرد ب هیمتوسط بودم و تو 

 .افتاد که تو صفحه بعد منگنه شده بود  ییبه عکسا چشمم

 : نوشته بود رشیز

 ۱۳۷۵ نیفرورد ۳۰راد پور و سپهر راد خو_  گلرخ

 !مادر بود کنار پدر پروا؟ نیگرد و دهنم باز مونده بود.ا  چشام

 !اونه و مخاطبش پدر پروا  سندهی، مادر نو دونستمیرو خوندم که حاال م یزدم صفحه بعد و ادامه نوشته ا ورق

ممکن و لذت بخش  ریغ  تینها یبرام ب یتو عاشق من نکهیدوران عمرم بود. باور ا نیتر نیریمون ش یدوران نامزد "
سردرگم بودم.  ،یتو مواجه شدم! به ناگاه با من سرد و بدخلق شد یبا سرد هویعمرم   یروز ها نیبود . تو قشنگ تر
 !یمنتظرم نذاشت ادیهه! توهم ز ؟یشد ینطوریکردم که تو ا  یمگه من چه اشتباه گفتمیهمش با خودم م

دوست به ظاهر  نیتر یمیرو که دست ساناز صم یاون روز  کنمی! هرگز فراموش نمیجواب همه سواالم رو داد زود
 ! ندارم ، من عاشق سانازم دوست گهید یمقابل من و گفت یو اومد یمهربون من رو گرفت

 !روز خورد شدم سپهر اون

 " !تو به من و احساسم بود انـتیکار رو اشتباه کردم که حقم خــ ـ  یکجا  دونستمینم

با  یدهن باز کنم.پدر پروا زمان تونستمینم ی، حت دیکشیم رینداشت. سرم ت شیگنجا  گهیرو بستم. مغزم د دفتر
 !ایبودم، خدا جیتو وجودم نشست گ یاز نفرت و سردرگم  یعاشق هم بودن؟ حس  یمادر من بوده؟ زمان

 .ساکت شدم ایآر  دنیبا د یسر بلند کردم که داد بزنم ول تیباز شد با عصبان هوی در
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 :کرد و گفت  ینشست و به دفتر مقابلم چشم دوخت. اخم کنارم

 ه؟یچ نیا _

*** 

 : پروا

 .کردیانه بهم چشم دوخته بود و حرفش رو تکرار مرو به فرزاد دادم که مصر  نگاهم

 :زدم و گفتم یلبخند

 !تونمی. من نمشهیاما به خدا نم  یبه من کمک کن یخوایفرزاد ممنونم که م _

 :کالفه گفت  فرزاد

 .کن  یمن زندگ شیپ ای. بشهیپروا لج نکن خونه دوستتم که نم _

 . گذاشت و کنار من نشست  زیم یها رو رو ییچا میام گذاشتم . مر  قهیرو رو شق دستم

 :خنده گفت با

 ؟یدوست مارو بدزد یخوایآقا فرزاد م _

 :کرد و گفت  یتک خنده ا فرزاد

 !نه واال _

 !باشم که پاکان هست یی::_ فرزاد من دوست ندارم جاگفتم

 :که فرزاد گفت  کردیبا غم نگام م ممیکه زدم درد گرفت،مر  یاز حرف  قلبم

 !یمن راحت تر شیراحت ! مطمئن باش پ التیبا پاکان ارتباط ندارم، خ میکه برگشت  یمن از مدت _:

 .دیمنو محکم چسب میمر

 ! نیعمرا بذارم دوستم رو بدزد _

 !کردم تا حاال بعدا  یفکر کنم " راض ی.رمنم فرزاد رو با جمله " بذار کممیصحبت کرد گهید یو کم دیهم خند فرزاد

 . رفتم رونیب تا باهاش

 :و گفت ستادیا  مقابلم

 . پروا خوب فکرات رو بکن، باشه؟ من منتظرم _

 بعد دستام رو دور کمرش انداختم یلحظه ا یزدم و جلوتر اومد و بغلم کرد. چشمام گرد شد ول یلبخند

 . فرزاد یکه هست  یمرس _



 

 
96 

به خون  ییپرت شد. سرم رو چرخوندم. پاکان با چشما نیرو زم یبگه که با مشت کس یزیجدا شد،خواست چ ازم
 :زد ادینشسته فر

 آشغال؟  یکنیم یچه غلط یدار _

 :گفتم  تیترس و عصبان با

 ؟یکنیم کاریچ نجایپاکان تو ا -

 . داد زد یسمتم و عصب برگشت

 ؟یکه دوسش داشت  یبود اون مرد نیها؟ ا یکنیم یچه غلط یدار -

 :گفتم  یتم کنارش و با نگرانبلند شد . رف فرزاد

 فرزاد؟ یخوب -

 :زد و گفت یپوزخند

 !ادیآشغال م  یسر هی یآلوده شده بو  کمیانگار فضا   یاره خوبم ول -

 :داد زد پاکان

 ...یبه زن من دست بزن گهیبار د هیکثافت اگه  _

 :بلند تر گفت فرزاد

 به طرفم حمله ور شن؟ یگی؟ به محافظات م یکنیم یچه غلط _

 :زدم غیاومد نگهش داشت . ج  ایخواست به طرفش بره که آر پاکان

 !شنونیها م هی! همسادیهردوتون تمومش کن _

پاکان رو به داخل هل داد .منم التماس وار رو به فرزاد  ایبود. آر رهیو ترس به ما خ یاومد . با نگران  رونیهم ب میمر
 :گفتم

 .داخل میبر ایتو رو قرآن ب _

 :زد و گفت یلبخند فرزاد

 .یفکر کن . با شنهادمی. رو پستین یازینه ن _

 :داش پاکان رو آروم کنه. داد زدم یسع ایرفت. رفتم داخل خونه . آر عیسر و

 نجا؟یا  نیاومد  یچ یبرا -

 :گفت  یعصب  پاکان
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 ها؟ کردیم کاریچ نجایپروا، فرزاد ا _

 :گفتم  نهیبه س دست

 داره؟ یبه تو چه ربط _

 : زد داد

 !یمن شوهرتم لعنت _

 :بزنه که پاکان با داد گفت یخواست حرف ایکنارم اومد. آر  می. مردیکه زد تنم لرز  یداد از

 ! یایو با من م یکنیرو جمع م لتیاالن وسا  نی. هم یبمون نجایگذاشتم ا  یبسه هرچ گهید _

 .زدم یپوزخند

 !امیجا نم چیمن ه _

 : . کالفه گفتدیبه صورتش کش یدست

 .دونمیرو م یبس کن پروا ، تظاهر بسه! من همه چ _

 .؛ پاکان ادامه داد کردیبا بهت به ما نگاه م میگرد شد. مر  چشمام

 !پروا دونمیرو م یاون بچه پدرش منم..من همه چ  دونمیکرده، م  دتیمادر تهد دونمیم _

 :م و محکم بغلم کرد.در گوشم زمزمه کردبند اومد. اومد روبه رو زبونم

 !شهیبه گذشته خانواده هامون مربوط م یگذشته اس. همه چ  ریهمش تقص _

رفت. پاکان ازم جدا  رونیاز خونه ب  ایهمراه آر میگفت که مر  میدر گوش مر یچ دمی. نفهممیمر شیاومد پ  ایآر
 .دیشد، بغضم ترک

 : زد و گفت یلبخند

 !داستان برات بگم هیوقتشه  _

شد و  رهینقطه خ هیشدم. به  رهیمبل نشست . منم کنارش نشستم و منتظر بهش خ یتکون دادم که رو یسر
 .شروع به صحبت کرد

 :پاکان

 :گفت  ختیریکه اشک م  یکردن تمام ماجرا پروا بهت زده در حال  فیاز تعر  بعد

 رو بهم بزنه؟ شونیزندگ کردیم یازدواج پدرم و مادرم، مادر سع  کرد و بعد  انـتیواقعا...پدرم به مادر خــ ـ یعنی _

 :تکون دادم و گفتم سر
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مادر و  یاون نوشته شده، همراه عکسا  یکه من االن بهت گفتم تو  ییزایهست که تمام چ یدفتر هیبه عالوه  _
رو  نایکه همه ا  کردیم دیدفتر رو داشت و مادر رو تهد نیا  یچطور دونمیما. نم یهم زمان نامزد الیپدرت و ل

علت و هم به خاطر ترسش از تو حاضر شد بهش   نینکنه! مادر هم به ا گهیاون م  ی. اگه مادر هرکارکنهیفاش م
 !عمل کنه. فرزاد هم که نقش اول ماجرا بود

 :سرشو تو دستاش گرفت و گفت پروا

 !شهیباورم نم _

 .کردم  بغلش

 حیمادر برم تا در مورد دفتر به من توض شیخواستم از عمارت خودم پ ی. وقتتموم شد یهمه چ گهیاما االن د _
رو برامون  یرو شد! مادر هم همه چ یو همه چ زدیحرف م الیمادر داشت با ل میدیاونجا که د  میرفت ایبده همراه آر

 !کنهینم جادیتو حس من ا یریتغ هگذشت  دونمیحس نفرت داشتم اما حاال م لیداد. اوا حیتوض

 :کرد و گفت  نگام

 !پاکان _

 جونم ؟ _

 : بغض گفت با

 !عاشقتم _

 دمیرو بوس سرش

 . طور نیمنم هم _

 :جدا شدم و با خنده گفتم ازش

 . هم از دست رفت ایآر  یراس _

 :تعحب گفت با

 چرا ؟_

 .زدم چشمک

 !خانوم شما شده میعاشق مر _

 : زد و گفت یغیج پروا

 ؟ یجد _

 .تکون دادم . دستم رو شکمش نشست سر
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 !حس ناب هی یزد. صورتم رو جلو بردم و تجل یلبخند

 انیپا


