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 .کردن عمه بود یراض یدر تالش برا ایرو

 .خودمو گرفتم میمن تصم دیانقدر اصرار نکن کنمیعمه جون خواهش م -

 .که در شانت باشه یکار یتو کار نکن بکن ول گمیمن که نم زمیآخه دختر عز -

 :گرفت، فشرد و ملتمسانه گفت شیدستها نیچرک عمه رو در ب یدسته ایرو

در  نیمناسب تر شق ا یکردن کار دایکه پ دیآخه مجبورم خودتونم شاهد بود ی. ولارمیرو هرفتن نه ب خوامینم دیکن باور

 .نباشم کاریب خوامیکار هم موقته فقط م نیو اون در زدم اما نشد حاال ا

 دمیبهت قول م ؟یکار کن یخیشد و گفت: اصال چرا م ریگش خو خوش رن یبه چشمان عسل دیاوووو را بوس یشانیپ عمه

خودم رو  یسع اما کنم فراهم برات رو پدرت ٔ  خانه یراحت تونمیبکنم نم ی. درسته که هر کار یبکش ینذارم سخت

 یاهیکاله باردار که نتونسته باال بکشه. همون کم سرما کمرد اون مونده برات که مدرتم مرحوم ٔ  در ضمن خانه کنمیم

 .ستین

 یاونجا رو گذشتم برا یآره ول -

از خونه به  تونمیسرپا کنم اون موقع م یکنم و بتونم شرکت دایخوب و مطمئن پ کیشر کی دیمناسب بذار عتیموق کی

 نیا گمیبازم م کنمیکردم حساب نم دایکه پ یکار نیا یخودم هم رو دیخوب استفاده کنم. باور کن هیسرما کیعنوان 

 .موقته کار

 :نتوانست اعصابش را مهر کند گرید عمه

 دادیاگه مرحوم برادرم زنده بود هرگز اجازه نم هیکلفت یبه نوع یبکن یخوایکه م یکار نیدختر ا یبفهم یخوایچرا نم -

 .یو بکن یکار نیهمص

 :حرف عمه گفت نیمتعجب از ا ایرو

تا  نیزم دیگیکه شما م یزیمنس با اون چ گنیم ییارو پا یکشورها یکار تو نیبه ا دیزنیحرفا رو م نیکه ا دیاز شما بع-

هستم که تنها نباشه. همونطور  ریاون خانم پ شهیفقط هم زنمینم دیو سف اهیآسمون فرق داره من اونجا دست به س

به  یخدمتکار ها حت نیهم رمیگیو فشار خنشن رو م کنمیم قیتزر روهاشون آمپول دمیهاشون رو به موقع بهشون مدارو

 رسندیکارهائ من هم م

 . اش مجبورش کرده بره کار کنهعمه گنیمردم م رنهیا نجایا یول-
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 زننیحرف م ادیگفت: مردم ز رفتیبه طرف آشپز خانه م کهیبرداشت در حال زیم یفنجنها رو از رو ینیبلند شد و س ایرو

 .میخودمون برسو به کار  میکه گشها مون رو ببند نهیکار ا نیبهتر

 .کنار دستش را برداشت یزنگ تلفن بلند شد عمه گوش یصدا

 ؟ دییالو بفرما -

 .سایسالم عمه جون منم پر-

 حالت چطوره؟ زمیسالم عز-

 ممنونم عمه خوبه خوبم حال شما چطوره؟-

 .بذاره یدختر حال نیاگه ا -

 انیتا موشا ب یتو انبار دشیو بندز دیکن هشیتنب کنهیم تی. اگه اذدیشیذره دختر نم هیا فهیچطور؟ مگه شما حر -

 . میبخورنش و راحت بش

و جواب  دیدستش را کنار گوشش گذشت عمه خند ستادنیفال گوش ا یآورد و به معن رونیسرش را از آشپزخانه ب ایرو

 :داد

 .دست و پام رو بسته نیدوسش دارم و هم یلیکه خ نهیمشکل ا ادیم فمیآخه ح -

 :گفت سایو به پر دیکرد عمه دوباره خند میگذشت و تعظ نهیس یدو دستش را رو ایرو

هم  دهیحرف تو رو بخره من که زبونم مو در آورد و فا دیبهش بگو شا یزیچ یا؟یهست یعمه جون تو چطور دوست -

 .نداشت

 .حرف خودشه و بس حرف

خودتون رو  دیشنوینگم. شما هم از من م یزیترم که چ نینگ.سیچیه گهیمن که د دهیبابا حرف شما رو گوش نم یا-

 .کنهیکه اون کار خودش رو م دیدونیم دینکن تیاذ

 کار کنم؟ یآخه نگرانم چ یول دونمیم نویا-

 :تکان داد و گفت عیتاسف سر ینگاه کرد و از رو ایرو به

 .به مامانت سالم برسون خدا حافظ دمیجون خوشحال شدم صدات رو شن سایعمه دوستته خوب پر ایب-
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 . دیاش را بوسرا از گرفت و گونه یو جلو اومد گوش دیدو ایرو

 به عمه مگه دستم بهت نرسه؟ یگفتیم یباز چ ؟یچطور سایالو سالم پر -

خودم  یدیکار کنم از دست تو آخرش د یبابا من غلط بکنم فقط بهشون گفتم چوبشون رو بندازند آخه دختر چ یچیه -

 .نییپنجره انداختم پا نیرو از هم

 ؟یمگه کجا سایو پر -

 تو اتاقم -

 .هم کفه اتیآخه اتاق تو که با ه -

چند مترو  نیا ینیبیکه م نمیخودمو رو از ساختمون ده طبقه پرت کنم  خوامیبه خاطره تو م یفکر کرد یپس چ-

 .بپرم فقط به خاطره تو ئه خوامیم

 دیخند ایرو

 .بهش بگم یچ دونمیکنم م دایرو پ چارهیب یخوبه بذار اون آقا مرتض یلیخ-

 ؟ هیقطع متیحاال تصم یکار کرد یچ نمیزنگ زدم بب کتریمن که گفتم غلط کردم ا گردنم هم از مو بر یول -

 کینداره خانم  یمشکل چی. باور کن ههینطوریساله بستم قانونش ا کیمن امروز رفتم قرارداد  زمیعز یکار یکجا -

هم خدمتکار توی  یبرگرده کل کشیهم طول م گهید یلیخ دهیم لیداره ادامه تحص سیکه تنها پسر داره اونم سوئ رزنیپ

اتاق کنار اتاق خودش برام در نظر گرفتن البته هنوز خودش  هی دارههم  ابتیتنهاست د یلیخ چارهیب خورندیخونه وول م

هر  نیهم صحبت آشام کتاب بخونم به موقع داروهاشو بدم و انسول براش دیبرام گفت من با لشیرو وک نیا دمیرو ند

 ها رو نگران کردهراحت تر از اونیه که شما یلیخ نیروزش رو بزنم هم

 ؟یستینگران ن راستش و بگو  یخودت چ -

 :مبل نشست یرو ایرو

 !!!!!مهیی کار هیتجر نیاول نیباشه آخه ا یعیطب مکنیفکر م یذره استرس دارم ول هیاز تو چه پهون  -

 م؟یچطور باهات تماس داشته باش دیحاال ما با یکیبگم تو که کار خودت رو م یچ دونمینم
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شما فقط برام نامه  زنمیبهت تلفن م رونیاگه هم بتونم از ب فرستمیرو برات م یفرصت نشو ن نیمن خودم در اول -

 برام بهتره ینطوریهستم ا یبفهمند من ک خوامینم دیتلفن به اونجا نزن دیسیبنو

 چشم قربان امر امر شماست -

 شهیم یچ چارهیسرنوشت اون ب نمیبب خوامیم سیهم برام بنو یدر ضمن از مرتض-

 .خداحافظ یموفق باش دوارمیبازم چشم قربان منتظر تماست هستم ام -

 یگفت و به اتاقش رفت . به کم ریگذشت به عمه شب بخ یهازود تر از شب یلیخ فردا کار ٔ  انهاز صرف شام به به بعد

دلهره و اضطراب داشت. نگران بود که  یلیخ دادیداشت .بر عکس آنچه نشان م زیو خلوت کردن با خودش ن ییتنها

 .خودش به فکر فرو رفته بود یی. در تنها دیایکارش بر ب یاز عهده ینتواند به خوب

 یرشته نقشه کش لیبزرگ، کارخانه در ثروتمند و نامدار ،فارغ التحص ینیام مرحوم ٔ  دردنه زیتنها فرزند عز ینیام ایرو

امرار معاش به دنبال کار بگردد . از مدرک  یساختمان که در ناز و نعمت فراوان بزرگ شده بود ،مجبور شده برا

و فعال  ردیبگ میبا عجله تصم خواستیبود استفاده کند. نم ههنوز نتوانست خواستیکه خودش م یقیبه طر یلیتحص

مدرک  نیمطمئناً با ا دانستیم اشیعال یبهتر استفاده از مدرک پرستار تیموقع کیکردن  دایراه را ال اقل تا پ نیبهتر

 نیبود ا رفتهیرا که کامال پذ یقتیکل ساز بود .حقاش مششناخته شده یچهره یانجام دهد ول توانستیم یبهتر یهاکار

 . بود یدختر کامال معمول کیرا نداشت و  یعال عتیآن موق گریبود که د

داده بود که سر صورت نبودنش  یوکالت کامل کار مولشی، در مورد همه  کشیپدرش بر حسب اعتماد به شر مرحوم

فارس  جیدر خل کایتوسط آمر شانمایکه هواپ یمسافرت نیپدرش در ب شیباز باشد . چند ماه پ یهر کار یدست او برا

که به  ،ییتمام دارا یکامال قانون قیکه در دست داشت به طر یطبقه وکلت کشیو شر دیموشک زده شد، به شهادت رس

 .بود دهینرس جهیبه نت ایرو یهایبه نامه خودش زده بود . تمام دوندگ دیرسیم ینیتک فرزند ام ایرو

از  یحساب بانک یقابل توجه بایو مبلغ تقر ینیکه به نامه مادرش سند خرده، و ماش یمانده ، منزل شیکه برا یزیچ تنها

ال عالج در گذشته بود و بعد از آن پدر مهربانش به خاطر  یماریب کیبر اثر  شیبود. مادرش چند ساله پ میآن ثروت عظ

چند  نیا ایرا وقف تنها دخترش کرد و ال حق که رو اشیو تمام زندگ کردداشت ازدواج مجدد ن یحساس یاهیاو که روح

گذشته را بدون وجود گرم پدر با تمام  یچند ماهه  نیا یپدر حس نکرد ول یهاسال بدون مادر را با وجود محبت

 . گذرانده بود یعمه به سخت ی هایدگیها و رسمحبت

اش نقل مکان کند و به منزل تنها عمه هیبود تخل دهیرس کشیحاال به شرشده بود منزل قصر مانند پدرش را که  مجبور

 یو دست رو یکاریطبع پر شر و بلندش ب نیبند شده بود بنابر ا هیدستش به جا ادیز ی هایکند و حاال که بعد از دوندگ
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را که انتخاب کرده بود به دور از  یشروع کند کار ییگرفته بود از جا می. تصم دانستیمورد م یب یدست گذاشتن را دار

پدرش به او قول مساعدت داده و قول داده بود به  لی. وکماندیمتشخصش پنهان م ی ٔ  اجتماع بود و چهره ی اهویه

 .بگذارد انیمناسب ، حتما او را در جر یتیکردن موقع دایمحض پ

 یکار یسر پا کره و تجربه  یشرکت شدیم یچند سالبود و  یاش که مثل خود او مهندس نقشه کشاو را به برادر زده یحت

 .بود امدهیاصال خوشش ن یفیشر یناپاک آقا یاز چشمها  ایرو یکرده بود، ول یداشت، معرف

، بنا بر  دیکشیم رونیرا از آب ب مشیلیبه بعد خودش گ نیاز ا ستیبایبود که م بانیپشت یدختر تنه و ب کیاصل او  در

مانند پدرش دچار نشود . شب از  یتا به عاقبت دیسنجیو طرف مقابلش را به دقت م کردیرا حّب باز م شیچشمها دیبا نیا

و به  ستادی. بلند شد و چراغ را روشن کرد. مقابل عکس پدر و مادرش ا بودگذشته و هنوز خواب به چشماش نرفته  مهین

آغوش پر مهر  یدلش هوا ی، هنوز هم گاه گذشتیملبخند پر مهر آنها خوره شد . بعد از چند سال که از فوت مادرش 

بکشد  اشیشمیبلند و ابر یدر کنار پدرش الم دهد و او دست نوازش به مها  نکهیا ی. دلش برا کردیو محبت او را م

، آرزو کرد کاش پدر و  برسیبود و خوابش نم دهیواقعا ترس یبک بود ، ول یجسر و ب یلیخ نکهی. با ا رفتیضعف م

 !!!!!!!!! یمحال یچه آرزو کردیفکر نم یزیچ چیش در کنارش بودند و او آسوده خاطر به همادر

خصلت  نیهم ا ایخدا غافل نبود افتاد و رو ادیبود و در همه حال از  یمادرش که زن مومن ادیبه  دیاذان صبح را شن یصدا

قرار دهد ، بلند شد.  شیکارها یهمه  تیبه خدا توکل کند و نمازش را در اولو یرا از او به ارث برده بود که در هر کار

 فیضع کردیکه فکر م یدیتازه گرفته . ام یرویکرد احساس کرد ن ازیراز و ن خدابا  یکم یوضو گرفت و نماز خواند وقت

 .شده جان گرفت و شادابش کرد

 .گذردیرا دارند . مطمئنم خدا تنهام نم تمییموق مهین نیت همحسر هایلیهر چقدر هم که وضعم بد باشه بازم خ -

بر با  نیکرد و ا یچمدنش را برس گریبر د کیرا جم کرد ، ساعتش را کوک کرد که مبادا خواب بماند.  اشسجاده

وقت نداشت .  یلی. خ دیزنگ ساعت از جا پر یزود خوابش برد، صبحه با صدا یلیبه تختش برگشت و خ یقو یاهیروح

 سیو چمن خ بهشتیارد لیتازه اوا یگلها  یباغ بود باز کرد. ب اتیاتاقش را که رو به ه یتختش را مراتب کرد پنجره 

 .را برداشت یخواب آلود گوش یتماس گرفت. خودش با صدا سایآماده شد با پر یشادابش کرد. وقت

 دییالو بفرما -

 ؟یتو هنوز خواب سایپر -

 . حالت خوبه؟یاول صبح یرو بگ نیهم یزنگ زد -

 ! حاال چه وقت خوابه، ساعت هفته صبحه -
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سر کار، فکر  یریبخوابم . تو هم روز اولته که م شتریذره ب یاخواستمیم مهیکاریبرو بابا دلت خوشه . امروز مثال ب -

 !!!!!!!زمیچه خبره عز یکنیم

 :او گفت دیکش یقی. نفس عمدیشنیبلند او را م ی هاازهیخم یصدا ایرو

 . خانم یبرم . زنگ زدم بگم برام دعا کن خوامیبا نشاط بلند شدم و آمده شدم و م یتو ذوقم. اول سپبه یزانیچرا م -

 .دیخند سایپر

 خوبه؟ یموفق باش دوارمی. امکنمیجون . باشه حتما برات دعا م ایمن و ببخش رو -

 .برم ، منتظر تماسم باش خداحافظ دیبا گهیآره حاال خوب شد. من د -

آنها بود. با  نیتریمیو صم نیبهتر سایپر یداشت ول یادیز یرا گذشت ، چشمانش را بست و لبخند زد. دوستها  یگوش

 یکاریب یدرسش را در دانشگاه تمام کرد و مدرکش را گرفت ، بعد از مدت یبود. وقت یپرستار ی کالسها ٔ  او هم دوره

شغل  نیبه ا یرا دارد . از بچگ یعال یفشرده پرستار یبه پدرش اعالم کرد که قصد ثبت نم در کلش  یتجرب یها رکا ایب

در  دانستیرا هم م نیا ی. ولخوردینم ایدرد رو چیبه ه یداشت پرسدر دهیپدرش مخالف بود. او عق یعالقمند بود . ول

 .مقاومت کند تواندیقاطع او نم ماتیبرابر تصم

طبقه متوسط بود پدرش فوت کرده و او با مادر  یخانواده  کیآشنا شد. او از  سایکالسها شد با پر نیتازه وارد ا یوقت

به خاطره اختالف  کردیخوشش آمده بود اما حس م ایاز رو نکهیبا وجود ا سای. پرکردیم یو برادر کو چکترش زندگ ریدب

دوستان مختلف و اکثرا چپلس ، اطرافش را  شیآل عتیکه به خاطره موق ای. رودریاز او فاصله بگ دیبا ادیز اریبس یطبقات

شدند  یمیکم کم آنقدر باهم صم یول دادیپا نم یدوست یاو برا لیشد. اوا سایپر بیپر کرده بودند عشق رفتار ساده و نج

شب  شانیآن روز برا دندیشنیمن یرا تلفن گرید کی یصدا ای دندیدیرا نم گریروز همد کیکه حاال پس از مدتها اگر 

 .شدینم

که  مارستانیهمان ب یها از دکتر یکیها در مطب و بعد از ظهر کردیکار م مارستانیدر ب انیروز در م کی سایپر

از خستگرن پارو پا قرص او بود .  یکیبود که  سایپر یپسر عمه  یبود. مرتض یبود منش کیپالست یمتخصص جراح

به  یبا او احساس توانستینم سایمناسب، پر افهیو ق عتیقال سن داشت و وکالت خونده بود. با وجود موو هشت س ستیب

 .داشته باشد یکودک یو هم بعض یاز احساس برادر ریغ

.  گذشتیو سر به سرش م دیخندیبه او م ایرو کردیم فیتعر ایرو یو احساس خودش برا یمرتض نیاز رفتار سنگ یوقت

و  ایر یب یعالقه  ینشانه  یمرتض یها بود که رفتار نیا دیشنیم سایکه از پر یی زهاینظرش با آن چ نهایا یبا همه 

 . اوست یمیصم
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روز اول  خواستیوجه دلش نم چیگذشته بود. قراره ملقتش ساعت نوع بود و به ه میساعتش نگاه کرد. از هفت و ن به

 یسال از اتاقش خداحافظ کیتا  دیبه اطراف اتاق انداخت. با یشروع کند . چمدنش را برداشت ، نگاه یرا با بد قول یکار

 دیکه در اتزرش بود، ام یاندهی. شأنه باال انداخت. ال اقل به آکردیم نجایا نیگزیرا جا گرید یدر منزل گرید یو اتاق کردیم

 .دعاش

برادر  یخودش را آرام و کهن سرد نشان بدهد به رو کردیم یبود سعصبحانه نشست  زیشده و پشت م داریب اشآمها

 .لبخند زد اشهیزاد

 عمه ؟ یبر یخوایواقعا م گهید -

 .دیشد. چمدانش را گذشت ، دستش را دور گردن عمه حلقه کرد و سرته را بوس کیبه او نزد ایرو

هر چه زود تا تلفن بزنم و از  دمیهات شل نکن. بهتون قول مبرم قدم هم رو با غصه خوامیتو رو خدا عمه. حاال که م -

 براتون بگم باشه؟ زیهمه چ

و مقابلش گذشت  ختیاو ر یبرا یچا یفنجن ردیرا بگ شیهاجلو اشک کردیداستان او را از گردنش باز کرد تالش م آن

 :حال گفت نیدر هم

 .بهم بعده یقول هیپس  -

 .ردیش را بگ هینتوانست جلو خند گری. عمه دستادیفورا بلند شد و به حالت خبر در ا ایرو

 .یخوب آزاد یلی. خیدیرو هم درس م طونیهات شادا نیتو با ا -

 .شد و ظاهراً سراپا گوش بود عمه به او نگاه کرد یچا دنی. نشست و مشغول نشدیخند ایرو

 نیا یدونیچشم به راهتم . نم شهی. من هم یهر چه زود تر برگرد یاایکار بر نم نیاز پس ا یدیبهم قول بعده که اگر د -

 .نتیو ز مونمیباز من م یچقدر بهت وابسته شدم تو که بر یبود شمیمدت که پ

 .کرد عمه ٔ  را نثار چهره شیبایلبخند ز ایرو

 نجایاز ا ریدر صورت انصراف ، به غ دیبرم . چشم.مطمأن باش دیبا ستین یاچاره یدوستتون درمول یلیفدتن بشم من خ -

 .من منصرف بشم دیکه دعا نکن نی. شما هم قول بد رمینم گهید ییجا

 یبه خوردن صبحانه نداشت ول یلیم نکهیبا ا ایشد. رو شیسپس تند تند مشغول گرفتن لقمه برا دیخند شیبه رو عمه

 : با اعتراض گوفت دیمشغول د نطوریو را هما یدست او را رد کند.وقت توانستینم
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 شد رمی. ددیکنیعمه جون چقدر لوسم م گهیبس د -

 :بلند گفت یبا صدا سپس

 ادیخانم لطفا زنگ بزن آژانس ب نتیز -

 :دیبا تعجب پرس عمه

 ؟یریخودت نم نیمگه با ماش -

 .برم سر کار یفانتز نیماش نیمن با ا دیگیمنو بشناسه، اونوقت شما م یکس خوامیفعال نم گمیوا عمه .... من م -

 .ادامه داد دادیآن را به عمه م کهیرا در آورد و در حال نیماش چیسو فشیبرد داخل ک دست

 .که الزمش داشته باشم یامانت نزد شما باشه تا وقت نیا دمیو چادرش را هم کش نگیپارک یبردمش تو شبید -

قرآن که در دست عمه بود گذشت و  ریکردند. از ز یتا جلو در او را همراه اوردیرا م ایخانم که چمدان رو نتیو ز عمه

 .شد ریعمه پشت سرش سراز یها دست تکان داد اشک شانیبرا نیاز داخل ماش یباال خره وقت

 شیهاگونه یبا نمک رو یو مرتبش را نشان داد. طبق حالت صورتش دو چاله  دیسف یها دندان فیزد که رد یلبخند

 :زد و گفت یاو خوشش آمد. لبخند ی ٔ  حالت چهره نینشست خانم از ا

حال رو  نیراجب من باهاتون صحبت کرده. در ع ییوفا یبا شما خوشحالم .حتما آقا ی. از آشنانهیشیم تون به دل افهیق -

البته  ستمین رینباشه بد اخالق و سخت گ فیکه اگر صحبت تعر نیا قتیبهتره. من سعادت هستم، حق میبش یدر رو معرف

 .استفاده نکنه ؤرفتارم س نیکه طرف مقابل از ا هیدر صورت نیا

 :خانم ادامه داد کرد،یصبورانه گوش م ایروشن و واضح بود. رو امشیپ

دارم و  ابتی. دلیمشغول تحص رانیتنها فرزندم خارج از ا کنمیم یساختمان بزرگ زندگ نیتنها و با خدمتکارنم در ا -

در کنارم باشه. هم از  شهیرو برام استخدام کنه که هم یخواسته که خانم جوان ییوفا یقلبم هم نارحته. پسرم از آقا

من بود حاال دوست  یصحبتها  یهمه  نیمهارت داشته باشه ا یازم مراقبت کنه و در پرستار نکهیو هم ا امیدر ب ییتنها

 .آشنا بشم شتریدارم با شما ب

 :زد و گفت یمخاطبش لبخند ایبه رو ایرو

مثل شما شروع کنم  یرو در کنار خانم محترم و متشخص امیکرر یتجربه  نیکردم که اول دایرو پ نیافتخار ا نکهیاز ا -

و  ستیهستم. ب ینیام ای. من روکنمیخودم رو م یعس تیشما رو جلب کنم که البته نها تیبتونم رضا دوارمیخوشحالم . ام
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دارم. پدرم که کارمند  ییآشنا یقلب یو ناراحت ابتید یماریو کامال با ب راندمگذ یعال یپرستار یپنج سال سن دارم رشته 

 ٔ  ساده

کارخانه بود و سال گذاشته به همراه مادرم تصادف کردند و در همان محل فوت کردند، از آن موقع تا حاال من در  کی

که در روزنامه به خاطره شما داده بودند آشنا شدم و حاال هم  یآگه قیاز طر ییوفا ی.با آقاکردمیم یام زندگمنزل عمه

 .در خدمت شما هستم

کرد و بعد از تمام شدن کارش از اتاق خارج شد خانم  ییرایوارد شد از آنها پذ ییرایپذ یراب یموقع خدمتکار نیهم در

 : قهوه تعارف کرد و خودش هم فنجانش را برداشت و گفت دنینوش یسعادت با دست به او برا

 د؟یهم دار گرید یبرادر ایمتاسفم شما خواهر  نتیاز فوت والد -

 .من تنها فرزند خانواده بودم ریخ -

 :کرد و ادامه داد یسعادت تنبسم خانم

درسش مونده. بهم قول داده که اونجا موندگار نشه و برگرده. سال گذشته که  گهیسال د کی بایپسر من هم هنوز تقر -

که  دیپرسیازم م زدیهر وقت تلفن م امیدر ب ییکه از تنها رمیبگ یخودم همدم یکرد تا برگشتنش برا شنهادیآمده بود پ

تماس گرفت و ازش خواهش کرد که  ییوفا یخودش با آقا کنمینم یمن اقدام دید ینه و باالخره وقت ایکار رو کردم  نیا

 .دیآمد نجایبود که شما به ا ینطوریکار رو بده. ا بیترت

و  کردینفس تازه م شدی. هر جمله که تمام مپشت سر هم و مداوم نبود  کردیرا که م ییها. صحبتدیکش یقیعم نفس

 .دادیبه سخنان او گوش م اطیصبر و با احت ای. رو دادیدوباره ادامه م

 شیهاگونه یبا نمک رو یو مرتبش را نشان داد. طبق حالت صورتش دو چاله  دیسف یها دندان فیزد که رد یلبخند

 :زد و گفت یاو خوشش آمد. لبخند ی ٔ  حالت چهره نینشست خانم از ا

حال رو  نیراجب من باهاتون صحبت کرده. در ع ییوفا یبا شما خوشحالم .حتما آقا ی. از آشنانهیشیم تون به دل افهیق -

البته  ستمین رینباشه بد اخالق و سخت گ فیکه اگر صحبت تعر نیا قتیبهتره. من سعادت هستم، حق میبش یدر رو معرف

 .استفاده نکنه ؤرفتارم س نیاکه طرف مقابل از  هیدر صورت نیا

 :خانم ادامه داد کرد،یصبورانه گوش م ایروشن و واضح بود. رو امشیپ

دارم و  ابتی. دلیمشغول تحص رانیتنها فرزندم خارج از ا کنمیم یساختمان بزرگ زندگ نیتنها و با خدمتکارنم در ا -

در کنارم باشه. هم از  شهیرو برام استخدام کنه که هم یخواسته که خانم جوان ییوفا یقلبم هم نارحته. پسرم از آقا
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من بود حاال دوست  یصحبتها  یهمه  نیمهارت داشته باشه ا یازم مراقبت کنه و در پرستار نکهیو هم ا امیدر ب ییتنها

 .آشنا بشم شتریدارم با شما ب

 :زد و گفت یمخاطبش لبخند ایبه رو ایرو

مثل شما شروع کنم  یرو در کنار خانم محترم و متشخص امیکرر یتجربه  نیردم که اولک دایرو پ نیافتخار ا نکهیاز ا -

و  ستیهستم. ب ینیام ای. من روکنمیخودم رو م یسع تیشما رو جلب کنم که البته نها تیبتونم رضا دوارمیخوشحالم . ام

دارم. پدرم که کارمند  ییآشنا یقلب یو ناراحت ابتید یماریو کامال با ب راندمگذ یعال یپرستار یپنج سال سن دارم رشته 

 ٔ  ساده

کارخانه بود و سال گذاشته به همراه مادرم تصادف کردند و در همان محل فوت کردند، از آن موقع تا حاال من در  کی

م و حاال هم که در روزنامه به خاطره شما داده بودند آشنا شد یآگه قیاز طر ییوفا ی.با آقاکردمیم یام زندگمنزل عمه

 .در خدمت شما هستم

کرد و بعد از تمام شدن کارش از اتاق خارج شد خانم  ییرایوارد شد از آنها پذ ییرایپذ یبرا یموقع خدمتکار نیهم در

 : قهوه تعارف کرد و خودش هم فنجانش را برداشت و گفت دنینوش یسعادت با دست به او برا

 د؟یهم دار گرید یبرادر ایمتاسفم شما خواهر  نتیاز فوت والد -

 .من تنها فرزند خانواده بودم ریخ -

 :کرد و ادامه داد یسعادت تنبسم خانم

درسش مونده. بهم قول داده که اونجا موندگار نشه و برگرده. سال گذشته که  گهیسال د کی بایپسر من هم هنوز تقر -

که  دیپرسیازم م زدیهر وقت تلفن م امیدر ب ییکه از تنها رمیبگ یخودم همدم یکرد تا برگشتنش برا شنهادیآمده بود پ

تماس گرفت و ازش خواهش کرد که  ییوفا یخودش با آقا کنمینم یمن اقدام دید ینه و باالخره وقت ایکار رو کردم  نیا

 .دیآمد نجایبود که شما به ا ینطوریکار رو بده. ا بیترت

و  کردینفس تازه م شدیپشت سر هم و مداوم نبود . هر جمله که تمام م کردیرا که م ییها. صحبتدیکش یقیعم نفس

 .دادیبه سخنان او گوش م اطیصبر و با احت ای. رو دادیدوباره ادامه م

 .ادیخوشم م یلیو شاداب خ بایمثل شما ، جوان ، ز یخاطر از دختران نیمن دختر نداشتم به هم -

 :مه دادو خانم ادا دیتشکر به او خند یبرا ایرو
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 یاون گاه یول رمینم رونیاز خونه ب ادی. من به خاطره قلبم زکنهیم یجا البته کرج زندگ نیخواهر دارم که اونم هم کی -

 : ادامه داد شتریب حاتیتوض یاش برا. پس از خوردن قهوهزانهیبهم سر م

کم و کسر نداشته باشه چون که شما قراره  یزی. دستور دادم چبرهیاتاق شما کنار اتاق خودمه. زهرا شما رو به اتاقتون م -

را که کنار  ی. زنگدیبه خودم بگ دیتونیم دیالزم داشت یزیبازم اگر چ دیراحت باش دیو با دیکن یزندگ نجایسال ا کی

ظر ماند . خانم و منت ستادیخانم سعادت ا یزهرا وارد اتاق شد و رو به رو عددستش بود برداشت و تکان داد چند لحظه ب

 . دینظرش را به سمت او گردان

 . اتاقشون رو بهشون نشون بده کننیم یاز امروز با ما زندگ شونیا یکه آشنا شود ینیزهرا با خانم ام -

 دیو دست او را فشرد و شن ستادیبلند شد مقابل خانم ا ایرو

 . میخوریسر ساعت دوازده با هم ناهار م یو استراحت کن یما اتاقت آشنا بش یتونیتا ظهر م -

 .چشم حتما -

شدن که اتاق  یپشت سرش به راه افتادند وارد سالن ایرا برداشت و به در اشاره کرد و خودش جلو و رو ایچمدان رو زهرا

 :نشان داد و گفت ایرا به رو یدرب اتاق بغل ستادیها ااز اتاق یدر آنجا بود.زهرا مقابل ک

و  کننیکه در صورت لزوم شما را مطلع م میدر کنار تختشان قرار داد یتاق خانم که در کنار اتاق شماست زنگاونجا ا -

 هم اتاق شماست نیا

 ایگذاشت رو یو سپس زهرا وارد شد و چمدان او را در کنار ایاول رو ستادیکنار ا ایورود رو یاتاق را باز کرد و برا درب

 . خودش افتاد یبایاتاق مرفه و ز ادیورود به  یخوب اتاق شد در ابتدا اریبس یریگو نور ی، بزرگ ییبایغرق در ز

 :جلو رفت و در حال باز کردن پنجره گفت زهرا

 .برم دیندار یاز اتاقتون خوشتون اومده باشه اگه با من کار دوارمیام -

دوباره به اطراف اتاق نگاه کرد .  ایرفت و در را بست و او را به حال خود گذاشت رو رونیزهرا از اتاق ب ایاز تشکر رو بعد

با  یدختر جوان فراهم بود . تخت کی یازیرا کرده بود و به دستورش ن زیخانم سعادت با وجود کهلت سن فکر همه چ

 یدستگاهها یخانه کوچک حتکتاب کیکمد لباس و  ریتحر زی، م یرتصو ٔ  برجسته یبا گلها دیسف یبایز یروتخت کی

اتاق را  یسروس بهداشت کیداده بودند و از همه مهمتر  یمتعدد هم داخل کتابخانه جا یکسته یو حت یریو تصو یصوت

 کامل کرده بود
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داد انگار در منزل پدرش به  شیو آسا یاحساس راحت کیرا به  شیترس که قبل از دا به او دست داده بود جا احساس

 یتا جلو در وورد اطیکامال به ح نجایاز ا یبهار یهاگلٔ   یرا پر کرد از بو اشهیر ستادیا باز ٔ  . جلو پنجره بردیسر م

وارد شده بود از فرط اضطراب  یانداخت واگت اطیبه ح قیدق یداشت تازه آن اق بود که نگاه بایز یساختمان چشم انداز

شده بود که از جلو در  شیآرا ییبایبه تعرض ز یکوچک و تزئن یهامتوجه اطرافش نشده بود درختان بزرگ و درختچه

 گلٔ   یهاو بته دچمن بو نهایزم یهم رو اطیح ی هیسبز در آماده بود . بق یراهرو کیتا جلو ساختمان به صورت  اطیح

که اطرافش با بنا کرده بودند  بایز قیقسمت را آالچ کی بود روز گلٔ   به صاحبخانه ٔ  نشانه عالقه نیا که رنگ رنگا روز

استخر  کیآنجا  یمخصوص پر شده بود رو به رو یهایو صندل زیبا م قیشده بود داخل آالچ دهیرونده پوش لوفرین گلٔ  

امکانات  نیا ٔ  همه شیرا در خود فرو برد . تا چند ماه پ ایپرندگان رو یصدا کردیم ییاو زالل خود نم یبزرگ با کاف آب

.)) چطور  دیشیبر با خودش اند نیچندم یمدت برا نیا یو تنها وارث پدرش ط اریبه خودش تعلق داشت صاحب اخت

 نیسؤ استفاده کرد . چئور با ا دهمه اعتما نیاز ا یبیحب یکرده بود و چئوتر آقا یبیحب یهمه اعتماد به آقا نیپدرش ا

حکمش به خدا طبق معمول در آخر و تمام ثروت او را به چنگ خود در آورده بود. با وجود اعتقاد م میکارش از خدا نترس

است که خدا از او و  یزندگ یهامقدرات خداوند است . همه امتحان نهایا یکه همه  دیرس جهینت نیافکار به ا نیهمهً ا

 .((ادیب رونیامتحان سر بلند ب نیدعا کرد که بتواند از ا سرش را تکان داد و از ته دل اوردیبه عمل م یبیحب یآقا

در اتاق  یآذر دهند را از خودش دور کند . گشت یکرد فکرها یو سع دیکش یقیباز کرد نفس عم نیرا به طرف شیدستها

کرد و  یها را برسدر آنجا قرار داشت کاست دیچند جلد مف یاز هر عنوان ینبود ول یادیکتاب ز ستادیزد و جلو کتابخانه ا

ها افتاد . کاست را برداشت و داخل دستگاه جا داد از جعبه یکی یرو هچشمش به عکس خواننده محبوبش ب یبا خوشحال

تخت انداخت و  یرا در آورد و خودش را رو شی. مانتو و روسر دیچیخواننده در اتاق پ یهمراه با صدا میمال یآهنگ

 .چشمانش را بست

 تو نیمن و ا نیمن ا یخالق هر قصه  یا

 تو نیمن و ا نیساز دلم زخم بزن، ا بر

 یو سال یلحظه جدا از تو برام ماه هر

 یتو خال یجا زنمیهر ستم داد م با

 دنیعشق ناز تو کش منم

 دنیخاطر تو از همه بر به

 دنیتو تو د تنها
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 یبه ساعت دوازده باق گرید یزیچشمانش را گشود چ یبود وقت دهیخواب یرا به راحت یشب گذاشته ساعت یخوابیعلت ب به

حالش کامال  عیدوش سر کیرا از چمدان بردهست و به همام رفت بعد از گرفتن  شیسرعت برخاست هل نمانده بود به

را  دهیبلوز و دامن ساده و پوش کی شیهالباس نیاز ب نداشترا در کمد جا دهد را  شیهالباس نکهیجا آمد وقت ا

 دهدیم تیاهم یبود که او به آراستگ هدیرا خشک کرد از سر و وضع خانم سعادت فهم شیانتخاب کرد و به تان کرد م

 کرد میمال شیپس آرا

 [color/.بود منیسر ساعت اوزده در سالن نش و

را  ییو هر اشتها دهیچیخوش غذا در اتاق پ ینشسته بود ب یناهار خور زیم یهایاز صندل یکی یسعادت قبل از او رو خانم

او را  یسر تا پا قیدق یجواب سالم او را داد و با نگاه یجلو رفت و سالم کرد خانم با خوش روئ ای. ر کردیم کیتحر

به نظرش مقبل تر  دیمرتب و آراسته د نینچنیبود و حاال که او را ا دهید یوسربرانداز کرد صبح او را با پوشش مانتو و ر

 : دینشست خانم پرس ایرو به رو اشاره کرد و رو یافتاد به صندل

 جون صدات کنم؟ ایرو تونمیم -

 :به او زد و پاسخ داد یمیصم یدستانش را به هم چسباند ، لبخند ایرو

 ایخانم او را مرخص کرد و رو به رو ختیسپ ر یآنها مقدار یمن هم راحت ترم مستخدم در بشقبه ینطوریحتما ا -

 :گفت

 .........ستمیخوشحالم که از امروز موقع صرف غذا تنها ن یلیخ -

 :گفت ایخانم او را مرخص کرد و رو به رو ختیسپ ر یآنها مقدار یمن هم راحت ترم مستخدم در بشقبه ینطوریا حتما

خدمتکار  ستیالزم ن گهید دهیبه آدم مزه م شتریغذا ب ینطوریا ستمیخوشحالم که از امروز موقع صرف غذا تنها ن یلیخ -

 .کمک شما حساب کنم یرو تونمیم ستهیکنارم با یخشک و رسم

 :اشاره کرد و به خودش که هنوز منتظر بود ادامه داد ایبشقاب رو به

 یبرا دیکه دوسر دار یزیو از هر چ دیراحت باش دیشما جوان یبخورم ول ییهر غذا تونمینم ییغذا میمن به خاطر رژ -

 . دیزیخودتون بر

حرکات و طرز غذا  گذاشتیمقابلش م کردیکه خانم اشاره م یزیصرف غذا هر چ نیتشکر کرد و مشغول شد در ح ایرو

آداب غذا خوردن  یکه او مباد دادینشان م زینظر گرفت همه چ ریرا ز ایخوردنش جلب توجه خانم شد . متعجب رو

 است یاشرف
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حل  نیدر هم زدیخدمتکار وارد شد و به خانم کمک کرد که برخبا هم صرف کردند. سپس  یمیصم یطیرا در مح غذا

 :گفت ایخانم به رو

غذا تشکر کار و کنار او قرار گرفت خانم  یبرا ایبهتون بدم. رو یحاتیراجع به درهم توض دیبا دییایشما به اتاق من ب -

 .رفتیم راه تمام ٔ  او و با حوصله عیبا به با ایو رو داشتیآهسته قدم بر م اریسعادت به کمک عصا و بس

اتاق  هی. سپس پشت سر او وارد اتاق شد و به اتاق نگاه کرد شب ستدیگشود و خودش کنار ا شیدر را برا ایاتاق ، رو مقابل

 یمبل راحت یسر کیو لوکس خانم به طرف تختش رفت کنار تخت  یعال لیاتاق کامل با اجناس و وسا هیخودش بود ا

 ندیخواست بنش ایاش منظم شد از روتا نفس به شماره افتاده دیشطول ک یقیاز آنها نشست دقا یکی یقرار داشت رو

 قیداروها پرداخت ساعت دادن داروها و تزر یبه برس ایبود رو دهیپر بود از دارو که خدمتکار آنها را مراتب چ زیم یرو

 : آب گفت وانیل دنیا داد خانم پس از نشآن ساعت ر یرا به خاطر سپرد داروها نهایانسل

شعبها  شمیم داریزود ب یلیو صبحا هم خ خوابمیسنم شعبها زود م ی. من بنا به مقتضادیبدون رو تن روزنه ٔ  بهتره برنامه -

 دیدوست دارم شما هم کنارم باش خورمیو صبحانه م شمیم داریصبح زود که ب یول دیبعد از خواب من شما وقت آزاد دار

ساعت ده تا قبل از ناهار که ساعت  شمیم داریبه هم خاطر که صبح زود ب دیریگفشار خونم را ب دیبعد از سبحان هم که با

بعد از ناهار هم استراحت  دیالبته اگه خواست دیبر رونیب دیتونیساعات م ۲هم  یکه شما فقط رو خوابمیدوازده هست م

 یشما مشکل یها براجمعه یحت شهیبرنامه هروز تکرار م نیا دیرم باشکنا خوامیم خوابمیتا شب که م گهیدارم و د

 نداره؟

هر زمان بخواهد به منزل عمه برود  توندایکه نم دانستیبود و م دهیشنییوفا یاز زبان آقا نیبرنامه را قبل از ا نیا ایرو

 :گفت نیاستفاده کند بنابرا شیکاریهر ساعت ب توانستیبود و نم یطوالن یلیخ ریمس رایمگر در موقع لزوم ز

 .ستین ینه مشکل -

 .به زنگ کنار تختش اشاره کرد خانم

 دارم زیالبته هر زمان که به وجود شما ن ادیدر م یزنگ کنار تخت شما به س نیا -

 کرد یسرش را تکان داد خانم تبسم ایرو

 نه؟ ایرفت بپرسم از اتاقتون خوشتون اومد  ادمی یراست -

 :ر جوابش لبخند زد و گفتد ایرو

 .براتون باشم یدوست دارم که هم سهبتخب یلیازتون ممنونم خ نیرو کرد زیفکر همه چ هیعال یلیخ -
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بلند شد و به او کمک کرد و او را به طرف تختش برد خانم به عنوان تشکر دست او را  ایدستش را بلند کرد رو خانم

 :فشرد و گفت

 یوگرنه تو میخوریم قیآالچ یرو رونیبعد از ظهر رو اگه خوا خوب باشه ب ییچا یتراحت کناتاقت اس یبر یتونیم -

دارد  زیهنوز هم به خواب ن کردیهم دست او را فشر خداحافظ کرد و به اتاقش برگشت . احساس م ای. رومنیاتاق نش

 شهیبفهمد خوابش برد هم یزیپخش شده چ لمیاز ف نکهیقبل از ا یول دیتختش دراز کش یرا روشن کأد و رو نیزیتلو

 .......دیخوابیآسوده بود راحت م الشیخ یوقت

 نییکمبود خواب نداشت. از تختش پا گرید یمانده بود ول یادیچشم گشود و به ساعت نگاه کرد تا چهار وقت ز یوقت

در آورد و داخل کمد جا به جا کرد را از داخل چمدان  لشیآمد آنرا مراتب کرد وضو گرفت و نماز خواند . سپس وس

مطالعه کنار گذشت حاال دیگر ساعت چهار شده بود خودش  یبرارا  یکیکتابها پرداخت و  یکارش که تمام شد به بررس

 رونیاز اتاق ب یشیو پس از مختصر آرا ختیشانه ر یساده به رو یلیرا خ شیبایبلند و ز یمرتب کرد موها نهیرا در آ

بعد از  یچا لیاو وس دهیرفت. خانم قبل از او رس اطیبه ح نیبنابرا دیرفت خانم را در آنجا ند منیرفت به طرف اتاق نش

 :گفت یمیبلند و صم یمانده که به او برسد با صدا یکم ایبود . رو زیم یظهر رو

 . ریبه خ تونیبهار یبایسالم عصر ز -

شد و لبخند به  کینزد ایبلند جواب بدهد رو ایمثل رو توانستیلبخند زد نم شیرو او بلند کرد و به یدستش را برا خانم

 :لب با او دست داد. خانم گفت

 . ارهیتازه به وجود م ییریدختر جوان در من ن کیبده وجود  ییتنها دیآمد نجایخوب شد که شما ا یلیخ -

 ندیاو اشاره کرد که بنش به

 ؟ دیخوب استراحت کرد -

 :پاسخ داد ختیریم یخودش چا یکه برا یدر حال ایرو

رو  المیشما خ یامروز با شما آشنا شدم خوب یبه خاطره استرس نتونستم خوب بخوابم وقت شبید دیدونیخوب م یلیخ-

 . دمیخواب یراحت کرد و عال

 :گرفت و گفت ایرا از رو یفنجا چا خانم

 تنها هستن؟ کننیم یعمه تون کجا زندگ دیاز خودتون برام بگ شتریب حاال دوست دارم شنومیم نویخوشحالم که ا -
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منزل عمه جان  کننیم یتهران زندگ شترشونیهاشون ازدواج کردن و ببچه یهمه  کننیم یبله آممه جان تنها زندگ -

 شنیم ایاز حالشون جو یاغلب تلفن انیب دنشنیبه د توننینم شتریبر ب کی یاکرج و اونها الاقل هفته

 از کنارشون دور شده ناراحتن نشونینازن ٔ  برادر زاده نکهیخوب پس حتما عمه جون از ا -

 غصها عمه سرش را تکان داد ادهیبه  ایرو

خاطر مجبور شدم به  نیرو دوست ندارم به هم یکاریمن ب یهم اصرار کردن که من و منصرف کنن ول یلیآره خ -

 حرفشون گوش ندم

 د؟یندار یاگهید لیبرد با من بود شما فام نیب نیعوضش در ا -

 . دارم در مشهد و هم جوار امام رضا هستند ییچرا دو تا خاله و دا -

 نامزد چطور ؟ -

 :دیخند ایرو

 .شهیم ریعمه جون نگرانه اون معتقده که داره د یزده ول یلیخ کنمینه من خودم فکر م -

 :گفت یجد یلیسعادت خ خانم

 .دیریبگ میکم کم تصم دیازدواج با یبرا هیو پنج سال سن خوب ستیب دامیمن هم با عمه تون هم عق -

 : دیخند ایرو

 من االن واقعا خوشبختم دیکن تمیبودم شما هم دواریهم اضافه شد ام گهید یکیمخالف داشتم  کی -

 :و گفت دیچهره در هم کش خانم

 داره یهم زمان یزیبا هم مخالفن و هر چ ییو تنها یختخوشب زمیتنها نه عز یخوشبخت ول -

 :اطرافش کرد و ادامه داد یبه گلها اشاره

 .یجفتت رو انتخاب کن دیبا یپژمرده بش نکهیتا قبل از ا یچون جوون یگلها شاداب نیحاال مثل ا نیهم -

 فنجان خانم رو دوباره پر کرد و به دستش داد و لبخند زد ایرو

 دیکنیشما هم مثل عمه جو صحبت م -
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 میکه از زمانه کسب کرد اتهیبه خاطره تجرب نیا -

 :مودبانه گفت ایرو

 .رمیگیرو به گوش م حتتونیچشم نص -

 به اطرافش نگاه کرد و برخاست سپس

 رنگارنگ یبایپر از روز ز اطیح یهمه جا دیعالقه دار یلیشما به گل روز خ کنمیفکر م -

 : دستش را تکان داد خقنم

 دوست داره یلیخ روز گل پسرم پارسا ٔ  سلقه نهایا یول برهیلذت م بایز یگلها نیا دنیالبته من از د -

که  یدور استخر راه رفت به هر گل یکم دیاطراف پاش یگلها یرفت و جلو استخر استد خام شد و با مشت آب رو ایرو

غنچه گل  کی ایرو بردیدور و براش بود لذت م یاو که مثل گلها یطراوت و شاداب دنیخانم از د دییبویآنرا م دیرسیم

 کرد خانم گل را گرفت و بو کرد مشیرا که تازه باز شده بود از شاخه جدا کرد و به طرف خانم آمد و آنرا تقد یصورت

 !!! زمیعز یخودت گل -

 : دیسچروک او گذشت و پر یدستها یکنارش نشست دستش را رو ایرو

 کوچولو کنم ؟ یفضول هیا تونمیم -

 .....................انداخت و جواب داد یشانیبه پ ینیچ خانم

 !هست کنجکاوت کرده . بپرس یهر چ ستین یفضول مسلما

 ؟یبچه درد هیچرا شما فقط ا -

 لبخند زد، خانم

 .یگفتم تو کنجکاو شود یدید -

 :را تازه کرد و ادامه داد نفسش

 یامروز یدکترا رو من ٔ  مسئله میو چند تا دکتر عوض کرد دمیهم چقدر مشقّت کش یکی نیبه خاطره هم یدونینم -

 یخون پدر و مادر با هم سازگار گفتنیم مردیرحم م یآمدن تو ایبچه قبل از به دن شودمیحامله م یهر چ یکیژنت گنیم

اونجا  ینظر پزشک مهر ریز مینکه پارسا رو حامل بشم به فرانسه رفتیکرد قبل از ا ییما رو راهنما ینداره باالخره دکتر
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 یو ارز دیام ٔ  به هم علت همه میبرگشت رانیمتول شد به ا یکه بچه به سالمت یسال اونجا مندم وقت کی و شدم ٔ  همه

تالشش رو  ٔ  همه یکنار پسرش بمن ول شتریکه امرش کفاف نداد بتونه ب امرزیپسره اونم خدا ب کی نیمرحوم پدرش هم

 .پارسا کرد ٔ  ندهیآ یبرا

 : دیپرس ایرو

 کنن؟یم لیتحص یادر چه رشته شونیا -

خدا  دیبه آلمان رفت به ام یو دوران مهارت لیادامه تحص یگرفت و برا نجایرو ا سانسیساختمان ل ینقش کش یمهندس -

 گردیبر م ینمونده و به زود یزیچ گهید

 . بود خانم ادامه داد یکیخودش  یلیبا رشته تحص یلبخند زد چه هسن تشابه ایرو

 !!هیاز صداش و وجودش . عال شهیدوباره خونه پر م -

 .را که در دستش بود فشر ایرو دست

رو بهت نشون  یخانوادگ یهاشب آلبوم اریب ادمی یاشاره کنه راست هیکردم فقط کاف دیرو براش کاند یادیز یدختر -

 .بدم

 :شد و به خانم گفت کیبه آنها نزد میسیتلفن ب کیخانم با  زهرا

 با شما صحبت کنن خوانیم یمیخانم فه -

 کرد مرخص را او دست ٔ  را گرفت و با اشاره یسعادت گوش خانم

 .یمتشکرم آره اومد بنظر من که عال یالو . سالم. بله خوب -

 .دادیسوال مخاطبش مجواب را با مکث بعد از  هر

 بعد از ظهر ؟ باشه منتظرم . خداحافظ ایفردا صبح  -

 : گفت ایگذاشت به رو زیم یرا خاموش کرد و کنارش رو یگوش

 . ادینه فردا بعد از ظهر م ایپرسترم عمده  نهیبب خواستیخواهرم بود م -

 :برخاست و گفت ایرو دیوزینسبتا خنک م یعصر شده بود و بعد کینزد

 .ستیسرده براتون خوب ن یهنوز کم بهشتیارد یهاتو اتاق بعد از زوهرا میبهتره بر کنمیفکر م -
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عکس با شوهر مرحوم خانم خاهرشون خواهر  قیاز طر ایخانم سعادت را دان و رو یشب را با هم آلبوم خانوادگ آن

 یقدمها ایبا او لذت برد با کمک رو یبا پارسا پسرشون آشنا شد با هم گپ زدن و خانم از هم صحبت نیزدها و همچن

 :گفت ایجاها را به او نشان داد، بعد از شام خانم رو به رو ٔ  هی. آشپزخانه و بقییها ، پزرخانه اتاق یآهسته همه جا

 . زمیخوش گذشت ازت متشکرم عز یلیامشب به من خ -

 او لذت برد یچال گونه  دنیسم کرد و خانم از دتب ایرو

 باشه خانم نطوریهم شهیهم دوارمیام-

 دیتختش دراز کش یرو یرا خورد و وقت شیهارا عوض کرد دارو شیهابه اتاقش رفت لباس ایسعادت با کمک رو خانم

را که قبال  یکیکتابها را را مرور کرد و به کتابخانه رفت  ایبخندا . رو شیرا برا یخواست به انتخاب خودش کتاب ایاز رو

و کنار تخت آورد و نشست خانم به  دیاز مبلها را کش یکیمطالعه کرده و به نظرش جالب بود را انتخاب کرد و برگشت 

 :او گفت

 .یو چراغ رو هم خاموش کن یبر یتونیهر موقع دستم را بلند کردم م -

خوش آهنگ  یرا بسته بود و از صدا شیبلند تر و شمرده بخوانند خانم چشمها یکم کردیم یشر کرد به خندان سع ایرو

کتاب را بست برخاست برق را خاموش کرد و  ایساعت بود که خانم دستش را بلند کرد رو مین بایتقر کردیاو استفاده م

 .از آنجا خارج شد و در را بست یبه آهستگ

کسل کنند بود زهرا  دنیموقع خواب نیاو که جوان بود ا یمانده و برا یباق از شب یلینگاه کرد هنوز خ یواریساعت د به

 ٔ  مست کننده یگذشت بو رونیاز راهرو قدم به ب یوقت زندیقدم م اطیو به او گفت که فعال در ح دیرا در راهرو د

 .........هوش از سرش ربود ادی و شب ٔ  محبوبه

خوشبو بر لذتش افزود  یو فضا یعال یرص کامل ماه اون هم در آن هواغ دنیو به آسمان نگاه کرد د دیکش یقیعم نفس

 زدیگذاشته با او قدم م یزندگ ٔ  لحظه لحظه ادی داشتیکه بر م یدرختها و گلها با هر قدم انیشرع کرد به قدم زدن در م

 :دیشیآزارش ددد با خودش اند فکرها نیاما او شجاع تر و محکم تا از آن بود که ا

در اطرافم  یادیز یکه در آن خدمتکارها بایخانه بزرگ و ز کیفرق نکرده دوباره  زیچ چیدرست همون زمانه ه -

 ، ستیزندگ نیفراز و نش نهایمسلما ا چرخنیم

 :را به آسمان بلند کرد و گفت شیدستها

 باش اورمی یزندگ بینش نیدر ا ایخدا -



 

 
21 

 یو رو به رو دیپوش یرا روشن کرد لباس راحت نیزیوارد ساختمان شد و به اتاقش رفت تلو یاز گذشت ساعت پس

را هم مشغول خوردن  یگذشته شده بود مدت وهیم زشیم ینشست قبل از آمدنش به اتاق توسط خدمتکار رو نیزیتلو

زود کوک کرد آماده  یکنار تختش را برا ساعتبلند شد و  شدیم کیشد کم کم به آخر شب نزد لمیف یو تماشا وهیم

 یکتاب کهن ول ینکرد لبخند مسرّت بخش زد کم یاهس غربت چیعلت که ه نیبه ا دیتختش دراز کش یرو یشد و وقت

زود چشمانش گرم شد کتاب را بست آبژور کنار تختش را خاموش  زیلیبود خ دهیبر عکس شب گذشته که اصال نخواب

شده نماز  داریبود که ب یصبح زود فردا که زنگ اتاقش توسط خانم سعادت به صدا آمد مدت دیخواب یکرد و به راحت

 .را با نشاط آغاز کرد شیروز کار نیاول بیترت نیخوانده و دوش گرفته و آماده منتظر نشسته بود به ا

شده بود و با کمک  داریقبال ب وارد شد خانم سعادت هم دیبفرمائ یچند ضربه به در زد و با صدا دیدر اتاق که رس پشت

به لب با  یو با لبخند یبا خوشحال آوردیخانم را به وجد م اشیحس کرده بود که سر حال ایخدمتکارش آماده بود رو

 :بلند گفت یصدا

 ریسالم خانم صبحتون اون بخ -

آنها  دنیداد و به کمک او از اتاق خارج شد قبل از رس ییرفت خانم دستش را جلو آورد و جواب سالم او را با خوشرو جلو

خودش هم نشست در  یدر نسشتن به او کمک کرد وقت ایشده بود رو دهیصبحانه مراتب و کامل چ زیم شمنیبه اتاق نم

 :گفت نیب نیو ده ا ختیر یفنجانها چا

به  دیاگه موافق باش دیبر اطیصبح به حوقت  نیا دیتونیفصل اوج باز شدن گلهاست خصوصا صبح زود شما که نم نیا -

 ه؟یصبحانه بگذرد نظر شما چ زیم یگلدان کوچک گل تازه رو کیخدمتکار بگم هروز 

 : را برداشت و به او نگاه کرد و گفت یفنجان چا خانم

 زمیخوبه عز یلیکه خ نیا -

 و ادامه داد دیخند ایرو

بود صبح  دهیچیپ شب ٔ  محبوبه یچقدر بو یقدم زدم وا اطیح یتو یمن رفتم کم دیدیکه شما خب شبید دیدونیآخه م -

منو به نشاط آورد با  یو اول صبح دیچیکه کنار پنجره بود همه جا پ یاسی یشدم و پنجره رو باز کردم بو داریهم که ب

 تعجب کردم ستین دمید یوقت باشهصبحانه گل  زیم یهمه گل من فکر کردم رو نیوجود ا

 :گفتسعادت  خانم
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 یذوق جوان ستیکه ن یچند سال نیمتاسفانه ا یول کردیکار رو م نیا شدیم داریصبح زود که ب یتا پارسا بود خودش گاه -

 .خونه نبوده نیا یهم تو

 :معمول نفس تازه کرد و ادامه داد طبق

 ست؟یبشه خوب ن دهیخودت چ یبایز یبه دستها بایکه گلها ز نهیبهتر ا -

 دستش را به هم چسباند و گفت یبا خوشحال ایرو

لبخند زد. بعد از صبحانه به اتفاق  ایرو یخانم از خوشحال کردمیکار رو م نیخوب خونه عمه جون من ا یلیخ نیا یوا -

نطور کرد و فشار خونش را گرفت بعد از آن خانم هما قیاورا تزر نیرا داد و انسول شیداروها ایهم به اتاق خانم رفتند رو

 اطیبا هم در ح یداد کم شنهادیپ ایرو یبخواند پس از ساعت شیکتاب را برا ٔ  دامهبود از او خواست ا دهیکه درون مبل لم

تا ساعت ده که وقت خواب  دانستیم یو ضرور دیمف شیراه رفتن را برا یتازه و اندک یقدم بزنند چون که استشناق هوا

شروع  ایو وقت آزاد رو دیکه خانم خواب یو باالخره وقت دندینوش وهینسستند و آبم قیآالچ هیسا ریخانم بود قدم زدند و ز

تلفن در اتاقش بود  یکه گوش نیاز منزل خارج شد با ا سایتماس گرفتن با عمه و پر یشد به سرعت آماده شد و برا

 .............. فظ کندح تشیپنهان موندن هوو یبرا را جوانب ٔ  صحبت کند و همه رونیاز تلفن ب دادیم حیترج

 یبا تعداد اندک عیوس یکوچه کیبه اطرافش انداخت  قیدق یپا به درون کوچه گذشت بر عکس روز گذشته نظر یوقت

کوچه  یکه رو به رو یبزرگ اطیکرد درب ح یکوچه را قدم زنان ط نیبزرگ مثل منزل خانم سعادت اول ییالیو یمنزلها

 رایگ ٔ  چهره نیافتاد و با تعجب به ا گذاشتیاز کنارش م هک ایخارج شد چشمش به رو جوان از آن یبود باز شد و مرد

بود  یکی رشانیکوچه بعد ظاهراً مس یتا انتها کردیرا به خود جلب م ینظر هر کس ایرو ٔ  ساده ییبایو نا اشنا نگاه کرد ز

عمه و بعد از اون  ااول ب دیرس یو به راهش ادامه داد به تلفن عموم دیکش ینفس راحت ایو پس از آن از هم جدا شدند رو

پشت سر هم از او  جانیپر شور و با ه سایداد پر حیتوض شانیرا مختصر برا اناتیجر ٔ  تماس گرفت و همه سایبا پر

 :و گفت دیخند ایرو دیپرسیسوال م

رو  زیامشب همه چ نیکه هم دمیبهت قول م یولهمه سوال جواب بدم  نیبه ا شهیپشت تلفن که نم یطور نیآخه ا -

 کار کنم ؟ یحاال چ ادیمن ب دنید یبرا خوادیدر ضمن امروز بعد از ظهر خواهر خانم سعادت م سمیمفصال برات بنو

 :بدون مکث گفت سایپر

 شهیات م فتهیش نیتو رو بب یمطمئناً اون هم وقت ادیخوب ب -

که نگران خود خانم بودم امروز استرس خواهر خانم رو دارم برام دعا  روزیباشه تا د یگیکه تو م یطور نیخدا کنه ا -

 ! سایکن پر
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 زمیعز یمن ندار یبه دعا ازیکه ن یتو انقدر ماه -

کاش هر  یدیمثبت م یخدا رو شکر که من تو رو دارم و به من انرژ دهیلطف تو رو نشون م نیمتشکرم خواهر خوبم ا -

 . بهات صحبت کنم و شارژ بشم تمتونسیلحظه م

حتما هم  یبه شارژ من ندار یاجیاحت یکه تو چقدر شجاع میدونیپاره نکن هر دومون م کیانقدر تعارف ت گهیخوب د -

تلفن زدم حالش رو بپرسم بنده خدا هنوز هم ناراحت و نگران  شبی؟ د یبه عمه زنگ زد ی. محکم باش راست یموفق

 .بود

 گهیباهاش صحبت کردم تا آروم شد خوب د یگرفت کل اشهیگر دیو با اون تماس گرفتم تا صدامو شنآره قبل از ت -

به  کنمیو فردا پست م سمینویبرات م فتهیرو که بعد از ظهر ب یصحبت کنم امشب هر اتفاق نیاز ا شتریب شهینم نجایا

 خبر؟چه  یرفت از مرتض ادمیآدرسش برام نامه بعده آخ 

 و فکر ٔ  حرفاست همه نیحل تر از ا یاز اون نباش پسره ب یبشه منتظر خبر یخواستیم یتا امروز چه خبر روزیاز د -

 .منتظر تلفنت باشم یک باز ولش اونم خوب کارشه ذکرش

 صحبت کنم تونمیم یاکه خونه یبا تو فقط روزا یول رونیب امیمن که حتما هروز م -

کرد و  یآشنا شدن با آن محل قدم زنان اطراف را ط یگاه کرد هنوز وقت داشت براکار به ساعت ن یخدافظ سایپر از

 در کنار خانوم نشسته بود منیصرف نهار در اتاق نش یساعت دوازده به منزل برگشت و سر وقت مشخص برا کینزد

نگفت که از تلفن  یبا اطراف آنجا آشنا شود ول شتریرفته تا ب رونیکرد که صبح ب فیخانم تعر یبرا ایرو نیب نیهم در

انجام داد و بعد از  یرا به خوب فشیفظا ٔ  اش صحبت کرده بعد از ناهار خانم را به اتاقش برد همهبا دوست و عمه یعموم

 .او به اتاق خودش رفت دنیخواب

 یخسته بود و فقط توانست ساعت را برا یرفتن حساب رونیو ب اطیشدن صبح زود و راه رفتن با خانم در ح داریعلت ب به

را  شیشد فورا دوش گرفت نماز خواند موها داریب یزود خوابش برد وقت یلیو خ دیپتو خز ریقبل از چهار کوک کند ز

 نهیکرد و سر انجام خودش را که در آ میمال شیآرا کی دیپوش شداز مهمان با یرائیکه مناسب پذ یخشک کرد و لباس

 بود یراضبرنداز کرد 

 یدست تکان داد و سالم کرد وقت شیبود از دور برا زیم یعصرنه رو یچا لیرفته و وسا قیهم خانم قبل از او به آالچ باز

در فنجانها بود که  یچا ختنیمشغول ر ایرو شد خشنود او ٔ  و ساده کیش دنیجلوتر آمد خانم هم از وضع لباس پوش

کرد  ایبه آنها و سپس به رو یخانم وارد شدند خانم سعادت نگاه واز داخل ساختمان باز شد و د فونیتوسط ا اطیدرب ح

 :و گفت
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 .دهیهمه کارها رو خدمتکار انجام م نیتو فقط کنارم بش ادیکه م یکس -

 او زد و پاسخ داد یبه رو مانهیصم یبه خاطر محبتش لبخند ایرو

 ندارم یرفمن هم ح دیخواهیم ینطوریاگه شما ا -

 به احترام شان ایشدند و رو کینزد هاخانم

جواب او را داد و به  یمیسالم کرد خانم فه ایاز شبهتش مشخص بود که خواهر خانم سعادت است رو یخانم جلو ستدیا

 ..... دست داد ایو سپس با رو دیشد خام شد و او را بوس کینزد ستدیبا توانستیخواهرش که نم

از شباهتش مشخص بود که خواهر خانم سعادت  یی.خانم جلوستادیبه احترامشان ا ایشدند و رو کینزد هاخانم

 دیشد خم شد و او را بوس کینزد ستدیبا توانستیجواب او را داد و به خواهرش که نم یمیسالم کرد.خانم فه ایاست.رو

 .دست داد ایو سپس با رو

جواب او را داد و به  یمیسالم کرد.خانم فه ایسعادت است.رو از شباهتش مشخص بود که خواهر خانم ییجلو خانم

متوجه  ایلحظه رو نیدست داد.درا ایو سپس با رو دیشد خم شد و او را بوس کینزد ستدیبا توانستیخواهرش که نم

است.به  یمیکه او شهره دختر خانم فه دیبود فهم دهید شیکه شب پ ییجوان بود.از عکسها اریشد که بس یخانم بعد

صورتش انجام داده بود  یرو ظیغل یشیجلب توجه ارا یو تابع مد روز خودش را اراسته بود و برا بیو غر بیعج یصورت

 .خودش لطمه زده بود یذات ییبایبه ز ایکه به نظر رو

 کوریمان یهارا که با ناخن دشیشد و دستان سف کینزد ایخاله اش با عشوه به رو دنیسالم کرد.او هم بعد از بوس ایرو

 .کرد جلو اورد و با او دست داد یجلوه م باتریکرده ز

 :گفت ایسعادت روبه خواهرش و اشاره به رو خانم

 !.پرستار و همدممینیام ایخانم رو شونیا-

 :کرد و ادامه داد ایروبه رو سپس

 خواهرم و اون خانم هم دختر گلشون یمیهم توران فه شونیا-

 !جان هستن شهره

 :گفت یمیسرش را تکان داد و لبخند زد و به خانم فه ایرو

 .با شما خوشوقتم ییار اشنا-
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 :بعد از ان به شهره نگاه کرد و گفت و

 !با شما نیهمچن-

 .کنار خانمنشست ایسعادت تعارف کرد و همه نشستند.رو خانم

 :لبخند زد و گفت ایمتقابال به رو یمیفه خانم

 !نطوریمن هم هم-

 :هرش کرد و گفتخوا روبه

 .گم خواهر یم کی.بهت تبرادیبه نظر م یخانم مقبول-

 .تکان داد دییسرش را به نشانه تأ خانم

 :دیکرد پرس ینگاه م ایبه رو یکه با کنجکاو شهره

 دم؟یمن اشناس.من کجا شمارو د یبرا یلیشما خ یچهره -

 بایشهرت و ثروتش چهره اش تقر یکرد.به واسطه  رییافتاد ته دلش. رنگ صورتش تغ نیسنگ یزیاحساس کرد چ ایرو

 :کرد خودش را خونسرد نشان دهد یحال سع نیدر همه جا شناخته شده بود.)با خودش گفت نکنه منو شناخته(با ا

 .باشم دهیکنم شمارو قبال د یمن فکر نم یدونم ول ینم-

 .با همان نگاه پرسشگرانه تکرار کرد شهره

 د؟یدار یکارخانه دار نسبت ینی.با امدییاشنا یلی. خدمینه حتما شمارو د-

کنترل خودش  یکرد.برا یرنگ صورتش را حس م رییمنجمد شد.حالش منقلب بود و کامال تغ ایرو یرگها یتو خون

زانو قالب  یرا رو شیدستها ایکارخانه داراست.رو ینیتوانست حدس بزند که او دختر ام ینم یمکث کرد.شهره حت یکم

 .واب دادکرد و ج

 .میندار ی.نسبتهیلیفقط تشابه فام نیاه.نه.ا-

 .که هنوز قانع نشده بود شانه باال انداخت شهره

 .بله؟دیخوند یحتما پرستار می.بگذردمتونید ییمطمئنم قبال جا یدونم ول ینم-
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 و گفت؟ دیکش ینفس راحت ایرو

 .خوندم یعال یدوره فشرده پرستار کیبله -

 :حرفشان گفت انیسعادت م خانم

 .وارده یلیکارش هم خ یتو-

 .ادامه داد ایبه عنوان تشکر به او تبسم کرد.شهره روبه رو ایرو

 .خوندم.تازه تموم کردم وتریمنم کامپ-

 .گم یم کیخوبه تبر یلیخ-

 :دیسعادت پرس خانم

 ؟یبر شیاز پ یخاله.کار یکار کرد یرفتن چ یبرا-

 .با لحن لوس مخصوص به خودش جواب داد شهره

 .مامان مانعه یکردم ول ینه خاله. اگه مامان بذاره.پاپارو راض-

 دیبگ یزیچ هیشما -گفت:  یمیبه مادرش نگاه کرد.خانم سعادت رو به خواهرش کرد و خانم فه زیقهر ام ینگاه وبا

 ا؟یفرستاد اون سردن بانیدختر جوون رو بدون پشت کیشه  یخواهر.مگه م

 :و گفت دیحرف مادرش دو انیم شهره

 ..اون از شما روشنفکرتره که پارسارو فرستادهدیحرفها رو به خاله نزن نیا-

 .دیسعادت خند خانم

 .. اون پسره تو دختریکن یخاله تو با اون فرق م یول-

 .شهیهنوز پنجاه سال پ دیکن یخوب باشم.شما و مامان فکر م-

 .ندارن یزمونه دخترا با پسرا فرق نیا یتو

 :گفت ینیفنجان از س برداشتن

 .کردمیشما حساب م تیحما یخاله جان من رو-
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 .دونن یبگم خاله .صالح تورو پدرومادرت بهتر م یمن چ-

 :و گفت دیخند یمیفه خانم

 .فهم زیقربون ادم چ-

 .از ان رو کرد و ادامه داد بعد

 .س دهیکه خاله هم با ما هم عق ینیب یخاله بگه.م یهرچ یگفت ی.مگهیخوب د-

 .نگفت یزیبا قهر اخم کرد و چ شهره

 :دیکه کنار خانم نشسته بود اهسته پرس ایرو

 من تنها تون بگذارم؟ دیاگه شما راحت-

 ؟یکنارم باش یخوا ینم-

 .به حرکات لوس شهره انداخت و اهسته ادامه داد یرچشمیز یونگاه

 .یبر یتون یم یکه خودت نارحت یدر صورت-

عوض کردن بحث از خواهرش  یکه متوجه اهسته صحبت کردن انها بود برا یمیاوتبسم کرد.خانم فه یراحت یبرا ایرو

 .دیپرس

 از پارسا چه خبر خواهر جون؟-

اونجا  دیبا گهیسال د کیاتماال حدود  گهیکه خودش م نطوریحالش خوبه. ا گهیزنه.م یتلفن م ی.گاهستمیخبرش ن یب-

 .بمونه

 :گفت یمیفه خانم

 المونیخ ینطوریا میفرستاد یو شهره رو م میکردیم یفکر ادیپارسا ب نکهیزوتر تا قبل از ا یگفت کاشک یم یمیفه-

 .شد یراحت م

 .جواب داد یاشکار یلیم یبا ب خانم

 .که به محض تموم شدن کارش برگرده نهیا مشیپارسا قصد موندن اونجارو نداره.تصم یول-



 

 
28 

 :خودش را وارد صحبت کرد شهره

 ادیب شیپ یخراب شده.من که اگر فرصت نیا یتو ادیخواد بهشت اونجارو بذاره و ب یکنه که م یم یپارسا چه فکر یوا-

 .کنم ینم گاهیپشت سرم رو هم ن گهیرم و د یم

 :دیپرس ایپس از روشهره زد و س یپر تمسخر به رو یسعادت لبخند خانم

 جان؟ ایرو هینظر تو چ-

 .جواب داد یقرار گرفته بود با دستپاچه گ رمنتظرانهیکه درد برابر سؤال غ ایرو

 .ندارم یمن نظر-

فکر کند. خانم  نهیزم نیتواند در ا ینم یحت ایمثل رو ینشان داد که دختر نطوری.با خنده اش ادیبلند خند یبا صدا شهره

خاله اش برد خنده اش را قطع کرد.خانم با همان  یبه نارحت یبه شهره انداخت.شهره که پ ینگاه یسعادت با نارحت

جوب  کیکه خانم انتظار  دیفهم ایبرگشت و دوباره سؤالش را تکرار کرد. رو ایبرافروخته به طرف رو یو چهره  یناراحت

شهره را با نگاه جسورانه جواب داد و  زیام رینگاه تحق افتیخود را باز  جیبه تدرو دندان شکن را از او دارد. یمنطق

 :مؤدبانه گفت

مخصوصه.البته تا نگاه هر شخص به بهشت چه طور باشه که البته هر کس نظر  هیجا هیبهشت  یخوب از چشم هر کس-

 .خودش براش محترمه

صحبت بر  ریمس رییتغ یبود برا دینشن لشیجواب مطابق مسعادت به شهره نظر کرد ولبخند زد.شهره هم که  خانم

 :رفت گفت یروز م یبه طرف گلها کهیخواست.در حال

 .قشنگن یلیرز شما هستم خاله.خ یفصل عاشق گلها نیا یمن تو-

 :خرسند بود جواب داد ایاز جواب رو یکه حساب خانم

 .زمیعز نطورهیهم-

 :گفت یمیانجا نماند.از خانم اجاز گرفت و سپس به خانم فه نیاز ا شتریب دید یبلند شد.بهتر م ایرو

 .دیشم که راحت تر باش یبا هاتون اشنا شدم خوشحالم.من از خدمتتون مرخص م نکهیاز ا-

 .کرد و به اتاقش پناه برد یو خداحافظ یاز او هم معذرت خواه ایاو دست داد.شهره به طرفشان امد.رو با
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را که مهمانها بودند از اتاقش خارج نشد.  ینبود.تمام مدت ندیوشا شیجلف شهره برا یبا اداهاکنار انها بودن خصوصا  در

غروب بود که خدمتکار امد و خبر داد که  کیدلخواهش کرد.نزد یخودش را مشغول مطالعه و گوش کردن به اهنگها

 .منتظر اوست منیخانم در اتاق نش

 دی. چند ضربه به در باز زد و پرسدید منیرفت.خانم را تنها در اتاق نش رونیرا مرتب کرد و از اتاق ب خودش

 خانم؟ دید یاجازه م-

ورود داد. رودا سالم کرد و کنارش نشست خانم دستش را بلند کرد و دست  یبرگشت و نگاه کرد و با دست اجازه  خانم

 :جواب سالمش را دادو گفت یاو را خواست با مهربان

 .خوام یبابت رفتار زشتش ازت مغذرت م من از طرف شهره-

 و پاسخ داد دیرا بوس رزنیپ دهیدست چروک ایرو

 .افتاده باشه یکنم اتفاق ی.من که فکر نمدیصحبت نکن ینطوریکنم ا ینه خواهش م-

 :بعد از تازه کردن نفسش گفت خانم

اینطورى تربیت شده و بعضى مواقع حقیقت اینه که شهره دختر لوسیه.شاید هم نمى خواد بدجنس باشه ولى خوب -

 .اطرافیانش رو مى رنجونه.این از خوبیه توا که به دل نگرفتى

 :با لبخند جواب داد رویا

 .اخه چیز مهمى نبود که شما خودتون رو ناراحت کردین-

 :در جواب لبخند رویا تبسم کرد و گفت خانم

 مطمئن باشم؟-

 .مطمئن باشید-

 :شروع به بوست گرفتن میوه کرد.خانم گفت رویا

مى دونى من از شهره بدم نمى یاد.دختر خواهرمه نمى خوام هم ازش طرفدارى بیخود کنم ولى دختر مهربونیه.وقتى -

عروس گلم.حاال چند وقته که خواهرم البه الى صحبت ها  گفتیپارسا و شهره کوجیک بودن مرحوم پدر پارسا به شهره م
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از نظر من هم مهم انتخاب پسرمه اما جیزى که هست پارسا  بتهو بیش مى کشه.مى خواد ببینه نظر ما جیه.الاین قضیه ر

 .هم زیاد موافق رفتارهاى جلف شهره نیست

 :یکى یکى و با حوصله میوهاى بوست گرفته را به دست او مى داد و به هرفهایش گوش مى داد.خانم از او پرسید رویا

 چى فکر مى منى؟ تو راجع به شهره-

با اینکه انتظار این سؤال را نداشت ولى نیازى به جبهه گرفتن علیه شهره نداشت.اول کمى سکوت کرد و سپس  رویا

 :جواب داد

نباشه و مگمئنا  یرفتار هاش عمد ینظرتون رو درباره ى اینکه شهره خانم دختر مهربونیه قبول دارم.شاید هم بعض-

 .داره یتیدونم چه شخص یشناسم و نم یرو نم شونیسعادت هم من ا یاقا ی.درباره ستیبدجنس ن

 .زد و ادامه داد لبخند

 .کرد دییاگه خدا بخواد و قسمتشون با شه ممکنه مال هم باشن.خانم حرف او را تآ-

به او کمک کرد و او  ایتماشا کردند صحبت کردن و در کنار هم شام خوردند.باز هم رو ونیزیبا هم تلو یشب تا مدت ان

کتاب خواندن کنارش نشست قبل از  یبرا ایو رو دیتختش دراز کش یکه خانم رو یرا داد.وقت شیرا به اتاقش برد.داروها

 :دیان پرس

 سم؟یبراشون بنو نجارویادرس ا دید ی.اجازه مسمیدوستم وعمه جون نامه بنو یخوام برا یامشب م-

 :متعجب به او نگاه کرد و گفت خانم

 ؟یندار یاتاقت گوش یمگه تو یول یپرس یم هیچه سؤال نی.ایتون یالبته که م-

بسوزه و ازش دود  یشه. ممکنه گوش یپشت تلفن تموم نم یمیدو تا دوست صم یکه حرفها دیدون یچرا هست اما م-

 .ادیدرب

 :و گفت دیاو خند یاز شوخ خانم

 .زمیعز یهر جور که راحت-

جلو شهره  نکهیشرح داد. با ا سایپر یرا برا زیمفصل همه چ ینامه  کی یخانم به اتاقش رفت و ط دنیاز خواب بعد

بود که بعد از ظهر او  یفکر نیدانست. ا یکجا نم یول دهید ییاعتراف کرد که او هم شهره را جا سایپر یلونداده بود برا

 .را مشغول کرده بود
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کرد  فیتعر شیبرا یوضع و اوضاع انجا او را مطمئن کرد از خانم سعادت کلعمه نوشت و از  یکوتاه هم برا ینامه  کی

قدم زد و  اطیدر ح یاز شب را مشغول نامه نوشتن بود و بعد از ان مثل شب گذشته کم یفرستاد.تا مدت شیوادرس را برا

 .استفاده کرد یمطبوع بهار یاز هوا

دسته  کیرفت و  اطیبه ح دیزنگ اتاق خانم به صدا در ا نکهیا صبح زود بعد از نماز به قولش عمل کرد قبل از فردا

به قصد پست کردن  ایرو دیساعت ده شد و خانم خواب نکهیروزانه وبعد از ا ی.بعد از انجام کارهادیگل چ بایکوچک و ز

از روبه رو وارد کوچه شد و جلو منزل همان مرد  کیو ش دیسف نیشما کی دینامه ها از منزل خارج شد. سر کوچه که رس

.درب جلو کنار راننده باز شد و همان مرد جوان از ستادیکرد بود ا یهمراه یبعد یرا تا کوچه  ایرو روزیکه د یجوان

زود از  یلیافزود و خ شیمظطرب برسرعت قدم ها ایثابت ماند. رو ایرو یلحظه نگاهش رو کیامد و در  رونیب نیماش

تا به حاال که  دیداد و راحت شد.به حال خودش خند رونینفس حبس شده اش را ب دیرس ابانیبه خ ی.وقتدیچیکوچه پخم 

کرد به  یرفت و امد م نیبا ماش ایرفت  یم رونیب یبا کس ای شهیدانست هم یمزاحم را نم یبود معن دهیسن رس نیبه ا

 .جسارت از دست رفته اش غبطه خورد

ظهر به  کیرا به صندوق انداخت به عمه تلفن زد و قدم زنان نزد شیکرده بود.نامه ها دایمحل صندوق پست را پ روزید

 .منزل برگشت

 طیکرد و ظاهرا از مح یکم کم به کارش عادت م ایگذشت. رو یو طبق روال بدون اتفاق خاص بیترت نیهفته به هم کی

هم  یشد.رو یاش به او اضافه م یروز به روز به شدت عالقه و وابستگ بود.خانم سعادت هم یارام و خانم و کارش راض

 .بردن یدو هر دو از کنار هم بودن لذت م

 ایپسرش از رو یکه او برا دیشن ایرو شیصحبتا یروز بعدازظهر پارسا پسر خانم سعادت تماس گرفت.در البه ال کی

 .خوابد یهم راحت م یلیگذرد و خ یزود م شیگفت چقدر حاال شبها برا یکرد و م یم فیتعر

چادر  نیماش یداند که وقت یخانم با اژانس او را به نزد پزشکش برد.خدا م انهیماه یبعدازظهر هم طبق برنامه  کی

خانم را  نیتوانست با ماش یرف کاش م یضعف م نشیماش یچقدر دلش برا دید یرا م اطیح نگیدر پارک دهیکش

 .کرد یاز خودش دور م اانها ر یامد و او به سخت یه سراغش مبود که ب یافکار نیببرد.ا

 گریکدیبا  یمسئله ا چیرا هم بدون ه یریبود و تا مس دهیرا در کوچه د هیهم پسر مزاحم همسا گریهفته دوبار د نیا در

 .هم قدم شده بودند
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دارم که  ادیز یگفتن یگفته بود حرفها سایکرد.به پر یصحبت م یبار تلفن کیچند روز  سایهر روز و با پر بایعمه تقر با

 نیگذاشت اول یدر انجا م ایرسد.وباالخره بعد از ده روز که از اقامت رو یبه دستت م یبرات داخل نامه نوشتم و به زود

 .دیرس سایپر ینامه 

 یوقت چی.هدید زشیم یلباس به اتاقش رفت نامه را رو ضیتعو یو برا دیروز قبل از ساعت دوازده که به منزل رس ان

 .نبود ینداشت چاره ا

 یچقدر دلم برات تنگ شده و ارزو یدون یجون نم ایدوستم.رو نیزتریو عز نیماه بهتر یبه رو یمیسالم گرم و صم))

. چاره مینینب گررویشود چند روز بگذره و ما هم د یباورش م یدلم کپک زده.ک یساعت در کنار تو بودن تو کی

 یاگه از حال من بخوا یکارت موفق باش یتو و یخوب و خوش باش یگ یکه م نطوریهم دوارمیچظوره.ام ه؟حالتیچ

 یکه دلت م نطوری. همشهیم میبهت حسود یراستش رو بخوا یگذرونم.ول یو طبق معمول م ستمیگفت بد ن شهیم

 کیو  دمتید یشد م ی.خوش به حالت.کاش میکن یخودت صفا م یبرا یو دار یاورد ریدنج گ یگوشه  کیخواست 

پوچ.خبر قابل به عرض  سایمال خانم سعادت و پر یافسوس که فعال در بست شد یلو یدیکش یهم به سر ما م یدست

رو تکرار  شیظاهرا عمه دوباره تقاضا میداشت یدرست و حساب یدعوا هیدوباره با مامان  شیکه چند روز پ نهیا

اخه  یخوبه ول میرو پسره بذار میکن دایپ یبیع هیگه حاال  یشه اصرارش رو رد کنم م یروم نم گهیگه د یکرده.مامان م

کنه  یکنن.فکر م یم چارهیمن ب یرو ییچه فکرها نیگه.اخه بب یبهم م یمامان چ یدون یم اینداره.رو یبیبنده خدا ع

 یدونم به خدا هر چ یچسبه.نم یوصله ها به من م نیدم.تو بگو ا یجواب نم یسر دارم که به مرتض ریرو ز یا گهید یکس

که منم اونجا باشم مدام از  نهیش یشه عمه که قربونش برم هرجا م ینگاه کنم نم یتضبه مر گهیجور د هیخوام  یم

محلمون براش سر و  یگه دخترا یم ایتونه سرش رو بخارونه  یموکل داره که نم نقدریا یکنه.مرتض یم فیپسرش تعر

 یحرف یاصال مرتض کردم یرو دروازه.راستش تا امروز فکر م یکیکنم و  یگوشم رو در م کیکنن.منم که ش یدست م

مورد توجه  یجور هیحاله.اخه انصافا بگو دخترا هم دوست دارن  یبسکه پسر ب ینزده و عمه خودش اومده خواستگار

دونم  یاتوبوس نم ستگاهیا کینزد رونیم باومد مارستانییامروز.امروز ظهر ساعت دو که از ب نکهی.تا اگهیباشن د

 .ترمز زد کنارم نشیبا ماش دمیزدن د شیتار مو از اون ات هی یانگار فعهد کیذهنم بود که  یتو یمرتض یچطور

 :کر و گفت گامیشد.اونم ن ادهیپ نیکردم.از ماش گاشیبهش سالم کنم ن نکهیادب بدون ا یب یدخترا نیتعجب مثل ا با

 .ینشناخت ییسالم دختر دا-

 :.به زور خودم رو جمع کردم و گفتمنمیب یدرست م دمیاون موق فهم تازه

 .دیسالم ببخش-
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 :زد و گفت لبخند

 .برسونمت نی.بشدمتیشدم د یرد م نجایکنم. از ا یخواهش م-

بگم.سوار شدم و  یزینشد چ گهیمنتظر بمونه خودش نشست و در جلورو برام از داخل باز کرد.د نکهیهم بدون ا بعدش

 :دیگذاشت و پرس مینوار مال کیاونم راه افتاد.

 .عوضش کنم ای یموافق نیبا ا-

 :خنگ و عقب افتاده گفتم یدفعه مثل دخترا نی.ایگ یمنوم

 رو؟ یچ-

 :گفت

 .گم ینواررو م-

 .لبخند بزنم هیکردم هر طور شده  یسع

 .خوبه نینه هم-

 :دیدوباره پرس قهیاز چند دق بعد

 .مینهاررو باهم بخور میبر-

 :هول شدم و گفتم باز

 .شه ینه اخه مامان نگران م-

 :حال گفت نیرو در اورد و شروع کرد به شماره گرفتن.در هم لشیموبا یفور

.ممنونم خوبم.بله مامان هم یمنم مرتض ییکه نگران نشه.الو سالم زن دا مید یخبر م یینداره.به زن دا یکه کار نیا-

 میر یبا اجازه شما ما نهار م دمشونید ابونیخ ی.تودیخانم نباش سایخواستم بگم شما نگران پر یوبه و سالم دارن.بله.مخ

 ..بلهارمشی.بله با هم.چشم خودم مرونیب

 :دیمن کرد و پرس روبه

 .دیبا مامان ندار یشما کار-
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 :و گفت دیبود که برگشت و نگاهم کرد خند دهیرنگم پر نقدریرو قطع کرد.ا یتونستم سرم رو تکون بدم.گوش فقط

 .خوام بدزدمت ی.نترس بابا نمییشده دختر دا یچ-

 ایترانه شادتر گذاشت.رو کیمن خوشحال شد.نوواررو عوض کرد و  یحرفش واقعا خنده ام گرفت.اونم از خنده  نیا از

 یکه داشت منت منو م یعال تیو اون موقع فهایو ق پیبا اون ت یدفعه دلم براش سوخت.طفلک هیگم  یواقعا م نویجون ا

فقط از طرف  یکه خواستگار دمیجلب توجه منه.حاال فهم یبرافقط  دمیفهم ستیکارها ن نی.خصوصا که اون اهل ادیکش

 یو باز یاز خاطرات بچه گ نقدریخوش گذشت.ا یلیهم خ قتاییرستوران خوب و حق هی میعمه نبوده.خال صه که ما رفت

ارم.اخه یبود شاخ در ب کیاورد نز یکه در م یی.از اداهامیدیکرد که از اول تا اخر با هم خند یم فیهامون با مزه تعر

 یشدم خم شدم ازش تشکر کنم. چشمم افتاد تو ادهیپ یکرد. وقت ادمیسابقه نداشت.بعد از اون هم اوردم در خونه پ

 :و گفتم نیی.سرم رو انداختم پادمی.خجالت کشدمیمحبت رو توشون د ییجورا هیچشاش.

 .ممنون پسرعمه.خوش گذشت-

 :سراغ نداشت گفت یمرتض یکه من تا حاال تو یمیلحن صم کی با

بهت  گهیبار د کی دینشد.شا یبهت بگم.مثال خودم رو اماده کرده بودم ول ییزهایچ کیخواستم  یراستش م-

 .بگم.خداحافظ

 نیخوشحال بود.نه س یلیرفتم خونه مامان خ یمتعجب همون جا خشکم زده بود.وقت یرو گرفت و رفت.تا مدت گازش

 :دی.فقط پرسیچیکرد و نه ه نیج

 زم؟یخوش گذشت عز-

دو صفحه نامه  ی.وادندیکش یینقش ها هیامروز  یمالقات ناگهان یکه عمه و مامان تو نیبردم مشکوکم به ا ییبوها هی

 ینثارم م راهیبد و ب یکل یخون یم یدار یدونم وقت یاالن م نیشه.از هم یهم م شتریشده.اگه بخوام ادامه بدم ب

.به مینیبب گررویخونه خانم سعادت هم د یها یکیهمون نزد میاربذ یقرار هینرفته.تورو خدا  ادمی.تا ستمین ی.راضیکن

صبرانه منتظر نامه  ی.برمیگ ینم شتری.وقت تورو هم بمارستانیبرم ب دیاخر شبه و صبح زود با گهیخوب د دیخدا دلم پوس

 !دارید دی.به امنمیبخوابت رو ب دوارمیتختم ام یرم تو یتو م ادیماهت هستم.حاال با  یرو دنید نیاه و تلفن ها و هم چن

 سایقرارت.پر یب عاشق
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از ته دلش  یود ولب دیرا هنوز ند یکه مرتض نی.با ادیدوستش خند یها یچند مرتبه نامه را با لذت خواند و از شوخ ایرو

 ایزنگ تلفن که کنار دست رو یبود صدا ونیزیتلو یبا خانم مشغول تماشا یموفق شدن او دعا کرد.همان شب وقت یبرا

 .را برداشت یبنا به درخواست خانم گوش ایبود بلند شد.رو

 .دییالو بفرما-

 .دیشن یزننه پر از ناز و عشوه از پشت گوش ییصدا

 کنم اشتباه گرفتم.اونجا منزل خانم سعادته؟ یالو.....اه فکر م-

 :شهره را شناخت و گفت یصدا ایرو

 .ای.سالم شهره خانم منم رودینه اشتباه نگرفت-

 .اه بله من شمارو فراموش کرده بودم.حالتون چطوره؟ایرو-

 د؟یممنون خوبم.شما و خوانواده خوب هست-

 .بله متشکر-

 د؟یکن یخدمتتون با خاله صحبت م یگوش-

.ضمنا پنجشنبه تولدمه دمید ییدارم شمارو قبال جا دهی.هنوزهم عقدیکرده بود ریشما تا چند روز فکر منو درگ یبله.راست-

 .دیاریب فیتشر دیزنگ زدم از خاله دعوت کنم.شما هم اگر دوست داشت

 .شم.از من خداحافظ یمتشکرم.اگر بتونم حتما مزاحمتون م-

تواند در جشن تولد ش  ینم نکهیبا او صحبت کرد و از او به خاطر ا یا قهیت داد.خانم چند دقرا به خانم سعاد یوگوش

 :گفت ایتلفن را قطع کرد به رو نکهیشرکت کند معذرت خواست.پس از ا

تو اگر دوست  یکنم ول یم تیدونم که اونارو هم اذ یاگه برم م ستیشلوغ ساز گار ن یها یور مهمون نیقلب من با ا-

خانم دعوت شهره را رد کرد خوشحال شد.در صورت رفتن ممکن بود او را هم با  نکهیاز ا ای.رویبر یتون یم یداشته باش

 :در جواب او گفت نینبود.بنابر ا فقوجه موا چیبه ه ایشهره رو یخودش ببرد و با اداها

 .راحت ترم که نرم یاز لطفتون ممنونم.ول-

 .یدارهر جور که دوست -
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گرم خرداد  یرفت.هوا اطیوقت ازادش شروع شد به اتاقش رفت.دفتر و قلمش را برداشت و به ح نکهیشب بعد از ا ان

را نوشت و او را به خاطر حماقتش دعوا  سایپر ینشست و جواب نامه  قیاالچ یصندل یبود.رو زیدل انگ بایماه در ان باغ ز

 .دوستش نوشت یاش هم برا یهمانیکرد.از خودش و شهره و م

را  ایرو شتریب ابانیخ کیبار  نی.ادیاشنا را منتظر د بیرفت غر رونیپست کردن نامه اش ب یصبح که برا فردا

بود  نیاش از ا یفقط تاراحت دیترس یحاال کمتر م دید ینم یکه از طرف او مزاحمت ایو سپس از او جدا شد.رو کردیهمراه

 .ندیانها را با هم و هر روز بب یکه کس

و  دیایب رونیب ایشده بود که ساعت ده با رو نیاشنا ا بیگذشت.کم کم کار هرروز غر یم ایدوماه از شروع کار رو بایتقر

همان  یدر پارک سایروز با پر کی یدوماه دور نیکند باالخره بعد از ا یط یگونه کالم و مزاحمت چیرا با او بدون ه یریمس

اشنا شده بود با  بهیدوستش با غر ینامه ها یکه البه ال سایبا او امد.پر ارکقرار مالقات گذاشت همراهش تا پ یکینزد

 :دیبه او نگاه کرد و پرس ایرو یاشاره 

 نه؟یپسر الت هم دوست

 :نگاه کرد و گفت بهیتر به غر قیدق سایو سرش را تکان داد.پر دیخند ایرو

 نگفته؟ یچیکه فقط الله.هنوز ه فهیها.ح ستیهم ن یا کهیبد ت-

 .یچینه ه-

 :گفت سایرا در اغوش گرفتند پر گریاطراف انها قدم زد و رفت.تازه همد گرید یکم پسرک

حال و روزمون بهتر  مییایب شیپسرا قر و قم یذره برا هی یذاشت یو م یمتعصب نبود نقدری.اگر اگهید رتوئهیخوب تقص-

.تو که ستین نیما بهتر از ا میچشم تو چشم نشو.حاال هم تصم ینطوریا زیبلند نخند ادا نر یگفت یاز حاال بود.همش م

 .الل شده منم پسر عمه ام یپسره  نیقسمتت ا

 :جواب داد دیخند یکه به شدت م ایرو

 .گه پسر عمه ش کور و کچل و چالقه یندونه م یپسرعمه ام هرک یگ یم نیبرات همچ رمیبم-

 :ذوق زده بود گفت ایرو دنیز دکه هنوز ا سایپر

 هیشه. یباز م شااهللیا میکن یهم نداره.زبونشون رو هم دوا دکتر م یبد ی افهیو ق پیپسره ت نیهم ایگم رو یم یجد-

 .یش یم ردختریشه پ یم ریداره د گهیرو بزن.د نیمخ هم یجور
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 :او و گفت یزانو یرو دیبا مشت کوب ایرو

 .ید یم شنهادیالل رو پ بیغر یمن پسره  یبرا یکن یوکالرو رد م لیچطور تو وک-

 :دیپرس ای.رودیانداخت و او را بوس ایاز شدت خنده اشکش در امده بود.دست دور گردن رو سایپر

 رون؟یب دیبا هم نرفت هی؟دیکارش کرد یرو چ یبدبخت مرتض-

 :را با دستمال گرفت و گفت شیاشکها سایپر

کاسه ست.دو  کی یمصمئنم دستشون با هم تو گهیدارند.حاال د ینقشه ها کیبهت گفتم عمه و مامان  ادتهی ینه ول-

 یبهانه که با مامان کار داره.وقت نیتلفن زده.به ا یخونه تنهام و مامان نبود مرتض یکه من تو ییدفعه ست هون موقع ها

 .رو بذاره یست گوشخوا یهم نم لشکم باهام خوش و بش کرده و د کی ستیگفتم مامان ن

 :با تاسف سرش را تکان داد ایرو

 پشت تلفن گفته؟ یزی.چیکن یبسته.خون به جبگرش م یدل به چه کس چارهیبدبخت ب-

 .کنه یم ینیکنم داره مقدمه چ ینه هنوز نه.فکر م-

 .دست او را به دست گرفت ایرو

 ؟یرو دوست دار گهید یکینکنه واقعا  سایپر-

 :قهرالود جواب داد یبا تعجب به او نگاه کرد و با اخم سایپر

رو  ی.من مرتضستین دیگ یکه شما م ینطوریگم.نه به خا ا یراز هام رو برات نم یمن همه  یکن ی.فکر مایتو هم اره رو-

 .نیخوب فقط هم یپسر عمه  کیبه عنوان  یدوست دارم.از اول هم دوستش داشتم.ول

 .لبخند زداو  یبا محبت به رو ایرو

تونه هر کس رو قانع کنه.همه  یرو رد کردن نم یتیموقع نینچنیاخه ا یخواستم ناراحتت کنم ول ی.نمزمیمنو ببخش عز-

از طرف عمه انجام گرفته و  یخواستگار یگفت ی.تا حاال هم که مستنیشناسن و از دلت اگاه ن یکه مثل من تورو نم

.داره یگ یم یچ گهیده.اما حاال د ینشون نم یزیو چ نداره یاحساس چیه یگفت یدونم م ینداره.نم ینقش چیه یمرتض

 .ده یعالقه اش رو بهت نشون م ییجورا هیزنه.داره  یبهت تلفن م رونیبردت ب یخره.نهار م ینازت رو م چارهیب

 :لحظه ساکت شد و دوباره ادامه داد چند
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دااره  داریهنوز که نازت خر یفکر کن هیقض نیا یتر رو یمنطق یخوام کم یدوست و خواهر ازت م کیبه عنوان -

 .گرون یلیبفروشش اما نه خ

 .دست او را فشرد ایزد و سکوت کرد بود رو ینم یحرف سایپر

 .یرفت نجایاز ا گهیاالن.توکه د نی.گفتم بهش فکر کن نگفتم که همیاه-

 :دیخند سایپر

 .دمتیچند وقته ند یدون یرو ولش کن م یدم.خوب از خودت برام بگو مرتض ی.قول منیباشه.باشه خواهر نازن-

روز بعد از ظهر که  هی یول دمیکنم.تورو که ماشاهلل اصال ند یم یاره.حاال درست دو ماهه که من با خانم سعادت زندگ-

 یی.خصوصا شبا که تنهاادتمیب شهی. باور کن همدمیگرفتم رفتم و عمه رو د یکنار خواهرش بود منم مرخص یمیخانم فه

 .میهم حرف بزن یو برا یباش مخواد تو کنار یزنم چقدر دلم م یقدم م اطیح یتو

 ؟یدیاز وضع و اوضاع اونجا برام بگو.شهره رو بازم د-

 هیجوشه. یدختره نم نیکنم خونم با ا یم یهر کار یول ستمیبدجنس ن یلیخ یدون یتو که م سایپر ی.واادیم یاره گاه-

 .کنه عیرو ضا گرانیخواد فخر بفروشه.خودش رو نشون بده و د یدلش م ییجورا

 :شانه باال انداخت و گفت یبا ناراحت سایپر

 !ادی یادما خوشم نم نجوریرفت.منم از ا یم ادشیطرفه و گرنه اداهاش  یدونه باک ینم وونهید-

. اخه ادیکنن.حرص خانم در م یش هم مدام پارسا جان م.شهره و مامانستیشهره ن یموافق رفتار ها ادیخود خانم هم ز-

 .فقط نظر پارسا مهمه گهیم نهایا یاون شهره رو دوست داره اما نه به عنوان عروس.با همه

 :دیدار زد و پرس یمعن یچشمک سایپر

 هست؟ ی.اصال چطورادیب خوادیم یشازده پسر ک نیخوب حاال ا-

 :دیه بود خندبه پارسا داد سایکه پر یاز لقب ایرو

کنه.اما  یم فیبه قول تو از شازده پسرش تعر زیر کی.مامانش هم که ادی ی.به نظر بد نمدمیمن که فقط عکسهاش رو د-

رو  شونیا نکهیشه قضاوت کرد.بعد از اون هم متاسفانه من افتخار ا یمامانش نم یها فیعکس و تعر یمطمئنا از رو

 .ارنیم فیسال کار من تشر کیندارم.بعد از  نمیبب
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 ایساعت دوازده بود و رو کیحاال که نزد تیهمه محدود نیرا با هم گذراندند.بعد از ا یدو دوست ساعت بیترت نیا به

 .نبود یچاره ا یکندند ول یقصد مراجعت داشت دل از هم نم

 بیغر یبا وجود همراه ایبود روکم کرده  وریتابستان را اواخر شهر یشد.شدت گرما یهم به سرعت سپر گرید دوما

 دیرفتنش را از هر روز به ام رونی.د بمیپ یم یهنوز هم بدون کالم ایبا جسارت راه رفت و برگشت را با رو یاشنا که تازگ

دو ماه  نیمحدود کرد بود.در ا شیتلفن زدن و پست کردن نامه ها یبار ان هم برا کیبه چند روز  بهیکوتاه امدن غر

 یبار به دست هم م کی یحاال مرتب هفته ا شانینامه ها یرا در همان پارک مالقات کرده بود ول سایپر گریدوبار د

 .دیرس

آن هم به  گریبار د کی یفقط برا ایخوب او وابسته اش شده بود که رو یرفتارها یبه واسطه  یسعادت بقدر خانم

بود.بعد از آن همه سال  یهمه از کارش راض نیبا ا. ردیعمه بگ دنید ینصف روزه برا یمرخص کیزحمت توانسته بود 

شناخت و فقط به خاطر  یخواست و نم یاو را به خاطر ثروتش نم چکسیه نجایپر از شهرت و شلوغ حال که در ا یزندگ

 .کرد ،مزاحم بود یکه کالفه و معذبش م یزیکرد و راحت بود. تنها چ یم تیخودش محبوب بود. احساس رضا

رفت که  یرفتن کرد. انتظار م رونیرا مجبور به ب اینوشته بود رو سایپر یکه شب قبل برا یو نامه ا زییمطبوع اول پا یهوا

نظر داشت. چون که  ریخروج او را ز ییظاهرا از جا یبعد از سه روز که از منزل خارج نشده مزاحم خسته شده باشد ول

توجه به او به راهش ادامه داد. مرد جوان خودش  یب ایدر ظاهر شد. رو جلوبود که مرد جوان  دهیهنوز به سر کوچه نرس

که با او  بهیبه راهش ادامه داد. غر یعکس العمل چیبدون ه ایرا به او رساند و باالخره سکوت را شکست و سالم کرد. رو

 :رفت دوباره گفت یراه م

 . سالم کردم خانم -

 :رو به مرد جوان پاسخ داد یو با ناراحت ستادیا ای.رودندیرس ابانیموقع به اول خ نیهم در

 .آقا دیداد یبهتر بود ادامه نم دیبار جواب نگرفت کی -

، طبق معمول  ابانیخ یشلوغ دنیشد. مرد جوان با د یاصل ابانیحرف زدن بدهد وارد خ یبه او اجازه  نکهیبعد بدون ا و

بود. از  ختهیکرد.ظهر که برگشت اعصابش به شدت از دست مزاحم به هم ر یرا در رفت و برگشت همراه ایهر روز رو

 یهمه  دید زیم یرا رو سایپر یوارد اتاقش شد و نامه  یوقت یرود کالفه بود ول رونیب یتوانست به راحت ینم نکهیا

ساعت دوازده و نهار  شدن به کیخواندن نامه داشت نزد یبرا یفراوان اقیاشت نکهیرا فراموش کرد. با ا شیها یناراحت

و  دیتختش پر یخانم به اتاقش برگشت. رو دنیرفت و بعد از نهار و خواب منیداد. پس به اتاق نش یاجازه را به او نم نیا

 .نامه را گشود
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 نمیبه دوست نازن میتقد ییخوش آشنا یچو بو یسالم"

رو که  یشبه و تونستم خودم رو به قلم و کاغذ برسونم و اتفاقات ازدهیحاال که ساعت  نیجون از بعدازظهر تا هم ایرو

چه  یول کردمیم یزدم و دلم رو خال یو برات حرف م یبود نجایخواست ا یدق کردم. دلم م سمیامروز برام افتاده بنو

در درونم  یتحول کیکنم  یدارم. خودم که فکر م یدونم چه حال ینم یکنم. وا نتیگزیکاغذرو جا نیهم دیکنم که با

 کرد،یزد و بهانه اش رو مامانم م یتلفن م یکه مرتض گفتمیبگذارم. برات م دیبا یدونم اسمش رو چ یبوجود اومده که نم

حالت رو  واستمخ یگفت م یراحت م یلیکه مامان خونه نبود. اما کم کم روش باز شده بود و خ ییاونم درست همون وقتا

هر وقت صداش رو از پشت  یخوام برات اعتراف کنم که تازگ یکنم م یپنهون نم یکیرو از تو  یزیبپرسم. من که چ

و پام  رونیاومدم ب مارستانیاز ب نکهیامروز هم نکهیتا ا دمیترس یبازم م یشد ول یدادم ته دلم شاد م یم صیتشخ یگوش

شوت  شیمثل دفعه پ یردم، ولپام. اول که جا خو یترمز زد جلو نشیبا ماش یتضدوباره آقا مر ابونیخ یرو گذاشتم تو

 :باادب بودم( جواب سالمم رو داد و گفت ندفعهی. زود خودم رو جمع کردم ، رفتم جلو و سالم کردم ) ااوردمیدر ن یباز

 .رسونمت یم نیبش ای. بدمتیگذشتم ، د یم نجایاز ا -

 :. گفتمیخودت یشده آقا مرتض یدلم گفتم. قصه تکرار یتو

 .شهیزحمتتون م -

 :دیمرتبه پرس کینوار قشنگ گذاشت.  هی. در جلو رو برام باز کرد. نشستم و راه افتاد . بازم  دینگفت فقط خند یزیچ

 م؟ینهارو با هم بخور یندار یبرنامه ا -

 :رو در آورد و در حال گرفتن شماره گفت لشیاز دهنم در اومد که آخه مامانم. موبا تا

 . حله؟دمی. باشه به مامانت هم خبر مشهیدونم نگو. آخه مامانم نگران م یم -

شم، تندوتند با مامانم حرف  یشم. بسکه قرمز م یکشم تابلو م یتا خجالت م یدونی. منم که مدمیکرد. خجالت کش گامین

 :دیزد و بعدش ازم پرس

 ؟ یصحبت کن یخوا یشما نم -

 :راحت گفت یلیرو داد بهم و مامانم هم قربونش برم خ یگوش

 .منم راحت شد الیخ ینطوری. ایعمه تو تنها بود یخونه  رمیاتفاقا خوب شد. منم دارم م -
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مثل اون دفعه شروع کرد به حرف زدن و  یو مرتض میخوب و ساکت نشست یجا هیرستوران ،  میرفت نکهیا خالصه

 ی. اما مدمیخندیگفتم. فقط م ینم یزیساکت و خشک باشه چ یهمون مرتضا نیا شدی.منم که هنوز باورم نمیخوشمزگ

هنوز قصد  دمی. فهمارهیب ییرو صدا زد برامون چا نغذامون تموم شد. گارسو یکنه. وقت یم ینیکه داره مقدمه چ دمیفهم

 :نگام کرد گفت ریس نکهیبعد از ا کنهیستم داره نگاه مدون یو م نییساکت شد . سرم رو انداختم پا دمیرفتن نداره. د

 نیهمچ یتو یروز هی میبزرگ که شد میکرد یفکر م میزدیهم م یو اون قدر به سرو کله  میبود کیکوچ یوقت سایپر -

 .یو روت نشه نگام کن یو خجالت بکش یباش دهیفهم نویبگم تو هم ا یزیچ هی. من بخوام مینیهم بش یروبه رو ییجا

و گذاشت جلو دستم  ختیآب ر وانیل هی یکه لبو شدم. مرتض دمیافتادم. از حرارت صورتم فهم یداشتم پس م ایرو یوا

 :ادامه داد یو با مهربون

 .ادیآب بخور حالت جا ب یکم -

 :قلپ خوردم و به زور قورتش دادم. باز گفت هی

 صحبت کنم؟خوام  یم یکه راجع به چ یدون یسر اصل مطلب. م میخوب بر -

 :رو تکون دادم. حرفش رو ادامه داد سرم

خودم  مایمرتبه بدون واسطه و مستق نیا دمی. بهتر ددمیشن یکردم و هر دفعه هم جواب منف یتا حاال مامان رو واسطه م -

 .یکنم . توقع دارم خودت جوابم رو بد یازت خواستگار

 :دیساکت شد. انگار صبر کرد تا صحبت هاش رو هضم کنم. دوباره پرس قهیبند اومد.چند دق نفسم

 سا؟یگفتم پر یچ یدیشن -

 :رو تکون دادم گفت سرم

 .نمیباال بب ریخوب خدارو شکر که حالت خوبه. حاال سرت رو بگ -

چشاش چه  یدون یکشه، نم یم ریقلبم ت سمینو یکردم. االن که دارم برات م گاشیسرم رو گرفتم باال و ن یچه فشار با

بود که خودش شروع کرد به  نیتونم حرف بزنم ا ینم دهیفهم نکهیلبخند زد. مثل ا هیداشت. زبونم الل شده بود.  یبرق

 .یسخنران
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کنم  یدلمه و حاال که فکر م یحرفا نایا یخودم مطمئنم همه  یول ،یکن یمن م یاز صحبت ها یدونم جه برداشت ینم -

و  یدیکش یم غیو تو ج میکرد یبا هم دعوا م یوقت ادتهیباهام بوده،  یحساس رو که االن بهت دارم از بچگا نیفهمم ا یم

 کتکت بزنم؟ ومدی یدلم نم یول شدمیم یخوردم و عصبان یحرص م ،یزدیچنگم م

خوشش اومد.  دیلبخندمو د ی.وقت رسهیکردم زورش بهم نم ی. اون زمان فکر مایرو گفتیاومد. راست م ادمیزدم .  لبخند

 :و ادامه داد دیخند

 چوقتیداد.مرور زمان ه یم وندیکه مارو به هم پ یارتباط هی. کردمیخودم و تو حس م نیرو ب یارتباط هی شهیهم -

همش اضطراب داشتم که نکنه  یکرد. تازگ یاحساس من رو کم رنگ نکرد، بلکه روز به روز ، سال به سال محکم تر م

 نطوریاز تو در کنارم داشته باشم . هم ریرو به غ یکس ندهیآ یدونم برا یو دل تورو ببره. راستش نم ادیب یکیآخرش 

 .نمیخودم در کنار تو بب ریرو به غ یتونم کس ینکرده نم ییخدا

م پسر عمه ا یفقط مرتض نیکه ا دمیگلدون برداشت و گذاشت جلو دستم. آخ قلبم. اون لحظه فهم یشاخه از گلها هی

 :. باز گفتستین

 ؟یکن ینم گامیحاال چرا ن -

 :کردم. بهم لبخند زد و گفت گاشین

 . باشه؟یمتقاعدم کن دیبا یجواب نه بد ینکرده خواست ییبرو با خودت فکر کن . اگه خدا -

 :ختم جلسه گفت ینگفتم، چند لحظه بعد برا یچیه

 .میتو بخور هر وقت حالت خوب شد بر ییخوب چا -

که  یکرد. گاه یهم نداشت. فقط نگاهم م یعجله ا چیمن پا نشدم اونم نشسته بود و ه ی. تا وقتمیمون رو خورد ییچا

 نیراجع به ا یتا خونه حرف زد ول میو راه افتاد مینشست نیدوباره تو ماش یزد. وقت یکردم بهم لبخند م یبهش نگاه م

کرد ازش تشکر کردم.  ادمیجلو خونه پ یگفت. وقت یم یاون چ ادی ینم ادمیاصال  سمینو یموضوع و حاال که دارم برات م

 :برام لبخند زد و گفت

 .دارید دیقابل شما رو نداره. به ام -

دونم چند مرتبه زنگ اتاق خانم  یاونجا، نم دمیرس یمطب رو رفتم و ک ریعصر شد و چطور مس یخونه. حاال ک اومدم

 :زل زد بهم و گفت رونیاز اتاقش اومد ب ی. بار آخردمیدکترو نشن

 ؟یستین نجایخانم. ا هیچ -
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 :دیکنم، دستاش رو جلو چشمام تکون داد و پرس یو مات بهش نگاه م جیگ یجور نیهم دید یوقت

 . خواستگار برات اومده؟سایپر یآها -

 : سرش رو تکون داد و گفت چارهیگرفت. ب خندم

 .ختهیبهم ر یکنه. دختره حساب ریخدا بخ -

رو بردارم و باهات حرف بزنم. به محض  یتونم گوش یکردم چونکه نم یاگه خانم سعادت جلو دستم بود خفش م خالصه

گلوم غده  نمتی. به خدا اگه نبمیپارک بذار یتو یتلفن بزن تا قرار ایمزاحمت بشو ب الیخ یب دینامم به دستت رس نکهیا

 یخوام اگه بشه بخوابم رو یکشه فعال م یبه دستت برسه طول م مهتا نا یذره راحت و سبک شدم ول هی. حاال ارهیدر م

 .بوسم یماهت رو م

 .سایبشم پر فدات

مشخص بود که دلش  سایپر احساس پر یباالخره کار خودش را کرده بود، از نامه  ینامه را بست و لبخند زد. مرتض ایرو

که مطمئنا حاال خونه بود مالش  سایصحبت کردن با پر یبه تلفن کنار تختش انداخت دلش برا ی. نگاهشهیداره نرم م

داد. تنها راه آماده کردن دفترو  یرو از دست م اطید جانب احتی. با خودش عهد کرده بود. اصال نباشدینم یرفت، ول

 .دیرا کنارش د سایقلمش بود، پر

 وونهید یسالم به عاشق نو پا نیگرمتر

 یبا خوندن نامه  یامروز حالم خوب نبود ول نکهیتورو خوندم. با ا یزه نامه االن ساعت سه بعدازظهره و من تا نیهم

مقاومت  گهی. دیتو عاشق شد زمیعز گم،یم کیهر دوتون، بهت تبر یقشنگت حالم عوض شد. برات خوشحالم البته برا

من  یبگم. ول کیهم تبر به اونا دیداد. با جهیمامان و عمه جونت نت ی. آخرش نقشه هایمقاومت کن یتون ینکن، گرچه نم

به نامه  دیرفتنم را باز هم کمتر کنم. به گمانم کم کم با رونیب دیبه اطالعت برسونم که با دیندارم. متاسفانه با یخبر خوب

داد و سالم کرد، تازه  ج. جسارت به خرستیمون الل ن هی. امروز باالخره معلوم شد که پسر همسامیقانع باش یهفتگ یها

 نجوریکه من از ا یدون یکنم. پسره ارزش نداره م ریخوام خودمو باهاش درگ یخواست. فعال نم یپررو جواب سالمشم م

اگر بتونم  یگرفتم مدت میتصم لیدل نیها سوژه بشم. به هم هیهمسا یخوام برا یکه هست نم یزیتنها چ ترسمینم لیمسا

گذاشته و دنبال من راه افتاده.  شویکار و زندگ چارهیب اد،یکنم. بلکه پسره کوتاه ب یزندون ونهخخودم رو تو  ارمیو طاقت ب

خوام  یگذاشتم که نگران نشه به هرحال ازت م انیخدمتکار پست کنه. عمه جون رو هم در جر دمینامه ها رو هم م گهید

 .صبرانه منتظرم ی. بیسیافتاد بازم برام بنو یهر اتفاق

 ایتو رو تیموفق دیام به
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،  خواندیکتاب م گذراند،یو داخل اتاقش م اطینرفت. وقت آزادش را در ح رونیب ایروز مالل آور گذشت و رو چند

نوشت و  یدوستش م یتازه برا یدلش را هر روز در نامه ا یداد و خستگ ی، آهنگ گوش م کردیتماشا م ونیزیتلو

 یرا تمام کرد. مخصوصا که آن روز هوا طاقتشعمه  یصدا دنیشن یهوا نکهی.تا اکردیپست م شیتوسط خدمتکار برا

دلش  رفتیم دی. بادیدیقفس م یتو یپرنده  کیخسته شده بود.خودش را مثل  ی. بدجوردیطلبیقدم زدن م یزییپا یابر

 یبزنه تو یکیگفت  یزیخواست هر طور که شده با عمه صحبت کند. خودش را آماده کرد که اگر پسر مزاحم چ یم

رود  ینم رونیساعت از ده بگذرد و مزاحم فکر کند او امروز هم ب میصبر کرد تا ن اطیحت یگوشش و راحت بشه. برا

و راه افتاد.  دیکش قیبه اطرافش نگاه کرد و نفس عم یکه تازه آزاد شده با خوشحال یپا به کوچه گذاشت مثل زندان یوقت

لحظه جوان مزاحم از منزلش خارج شد و  نیهم روارد کوچه شد و د از روبرو نیماش کینشد.  یکوچه خبر نیتا سر دوم

آن شد ، فکر کرد حتما  یمتوجه تابلو فرودگاه رو ای.روشدیم کیهم به او نزد نیبه راه افتاد. ماش ایبه طرف زو میمستق

کردن با او  را در حال صحبت هیپسر همسا یخواست کس یوجه نم چیهاست که از سفر برگشته . به ه هیاز همسا یکی

بود و قصد  دهیهم که به کنارش رس لیاتومب دیتنها راه ممکن را برگشتن د ایلحظه رو کیدر  شدیم کی.مزاحم نزدندیبب

 یکه بادستپاچگ ایراهش را به طرف او کج کرد. رو یدادن عالمت ایرفتن را داشت ناگهان بدون زدن راهنما  میمستق

لبه  یرو شیهم باعث شد که پا نیو هم دیعقب کش سرعتدر حال فرار کردن از دست مزاحم بود خودش را به  بایتقر

. مرد دیرا شن لیترمز اتومب ی. از شدت درد چشمانش را بست و صدافتدیب نیبخورد و به زم چیرو به شدت پ ادهیپ ی

 ستادیامسافر ،درجا  دنیشدند با د ادهیپ لیمسافر اتومب راننده و یوقت ی، ول دیدو ایصحنه به طرف رو نیا دنیمزاحم با د

 :دیبرگشت. راننده هراسان جلو آمد و پرس اطیو با احت

 شد خانم؟ یچ -

 :به طرف او برگشت و جواب داد ظیبا غ دادیرا محکم فشار م شیکه مچ پا ایرو

 ه؟یچه طرز رانندگ نیبشه آقا ، ا یچ یخواست یم -

 :بود جلو آمد و گفت پیقدبلند ، جوان و خوش ت یحال مسافر که مرد نیهم در

دفعه  کیو  میشیرد م میو دار کنمیاشتباه م دمیکه من فهم میگذشت یمن بود از کوچه م ریخانم.تقص خوامیمعذرت م -

 .راننده رو منحرف کردم یآقا

 :گفت ظیبا همان غ یبه او جلب شد. چهره به نظرش آشنا آمد ول ایتوجه رو کردیکه او صحبت م ینیح در

تونست خودش رو عقب  یبود و نم نجایبچه ا کیمن  یکارتون اشتباه بود. ممکن بود به جا شون،یا ایشما  ریحاال تقص -

 : بکشه. مرد جوان جلوتر آمد و گفت
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 .کمکتون کنم دیدیاجازه م خوامی. بازم معذرت مدیگیدرست م -

 :دیافزوده بود به او توپ تشیکه بشدت درد بر عصبان ایرو

 .پاشم تونمی، خودم م رینه خ -

قدم برداشت درد نفسش را بند آورد . رنگ صورتش  کیتا  یول ستاد،یدستش را به درخت گرفت و ا ادیزحمت ز با

 :بود. مرد جوان دوباره گفت دهیبشدت پر

 .میببر مارستانیشمارو به ب دیبد اجازه

 :تر جواب داد میمال یجز کمک گرفتن نداشت کم یکه چاره ا ایرو

 .دیبرسون هیو منو جلو منزل که کوچه بعد دیباشه. شما فقط لطف کن یکنم مسئله مهم ینه فکر نم -

 نیبه او نگاه کند دستش را به در ماش نکهیبدون ا ایرا باز کرد و محترمانه دستش را جلو آورد. رو نیجوان در ماش مرد

او بست و خودش کنار راننده  یشانه باال انداخت ، در را برا رانهیگرفت و به زحمت داخل آن نشست. مرد جوان متح

جوان برگشت و با تعجب به  دند،مردیمنزل رس کینزد یوارد کوچه شدند. وقت ایرو یینشست و به راه افتادند. با راهنما

اشاره کرد و  اطیصورتش را برگرداند. مرد جوان به در ح یبا ناراحت ایکرد و پس از مکث کوتاه لبخند زد. رونگاه  ایرو

 :دیپرس

 نجاست؟یمنزل شما ا -

آمد و با  رونیزحمت ب ابایرا باز کرد. رو ایشد، درب سمت رو ادهی. مرد جوان پستادیا لیبا تکتن سر بله گفت. اتومب ایرو

آورد. مرد جوان زنگ را فشرد و بعد از صحبت در  یم رونیمسافرش را از صندوق عقب ب لیده وساکه رانن دیتعجب د

نشست و برگشت.  نیکرد، داخل ماش یمعذرت خواه ستینگر یرا م جوانکه مبهوت مرد  ایباز شد، راننده دوباره از رو

 :دیشد و با لبخند پرس کینزد ایمرد جوان به رو

 بله؟ د،یهست ینیشما خانم ام نایقی -

به خودش فشار آورد و فقط سرش را تکان داد. مرد جوان  ست،یبود تازه وارد ک دهیتازه فهم نکهیاز درد و از ا جیگ ایرو

 .کوتاه کرد یمیتعظ

 .با شما خوشوقتم ییمن هم پارسا سعادت هستم و از آشنا -

 .انداخت نییرنگ عوض کرده بود، سرش را پا شیگونه ها کهیشرمنده در حال ایرو
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 .خوام. من شمارو نشناختم یمعذرت م -

 .دیعکس العمل رو نشون داد نیتر یعیکنم.شما طب یاوه خواهش م -

 دنیوارد کوچه شد و از د اطیداده بود، دوان دوان از ح صیتشخ فونیپارسا را از پشت آ یموقع زهرا که صدا نیهم در

 .دی.پارسا برگشت ، به او نگاه کرد و خندستادیآنها با هم متعجب ا

 سالن زهرا خانم. حالت چطوره؟ -

 :به خود آمد و شرمنده پاسخ داد زهرا

 .خبر اومدن شما هولم کرد یب دیسالم از ماست آقا. ببخش -

 :با خنده گفت پارسا

 خبر اومدن من هول داره؟ یمگه ب -

 :کرد و ادامه داد ایاشاره به رو سپس

 .دیبرشون دار دییایبعد ب اطیح یتو گذارمیرو م لیخورده. خودم وسا چیپاشون پ دیبه خانم کمک کن شما -

 اطیبغل او را گرفته بود وارد شدند، پشت سر خودش وارد شد چمدان ها را داخل ح ریو زهرا که ز ایکرد تا رو صبر

به  ایوضع رو دنیآمدند و با د رونیزده ب رتیگذاشت و در را بست. خدمتکارها که از ورود آقا مطلع شده بودند، ح

 دینگاه متعجبشان را د یکرد و وقت یآنها احوالپرس کی کیبا  یطرفشان آمدند. دوروبرشان پر شد. پارسا با مهربان

 :گفت

 .خونه دشونیاریو ب دی. خوب کمکشون کندیکنیچرا نگاه م -

 :دیبه زهرا کرد و پرس رو

 مامان حالش چطوره؟کجاست؟ -

 :زده پاسخ داد جانیه زهرا

 .رمیبگ یمن ازشون مژدگان دیاالن وقت خوابشونه. تورو خدا اول اجازه بد -

 :و گفت دیخند پارسا

 .فعال مزاحم خوابش نشو یباشه برو ول -
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 :مسن بود گفت یبه آشپز که خانم سپس

 دیکن نهیاتاق ، پاشون رو معا یتو دیرو ببر ینیام. لطفا خانم دیوارد بود یدر مسائل استخون و دررفتگ ادمهیمادرجون ،  -

 .مارستانیب مشیداره زودتر ببر یاگر مسئله مهم دینی، بب

او را مادرجون  یو آشپز که پارسا از بچه گ ستادیا رونیبردند. پارسا ب منیرا به اتاق نش ایکمک کردند رو ینفر چند

رفت.  رونیداد و از اتاق ب ایداد و آن را بست. سفارشات الزم را به روکرد ، با آب گرم ماساژ  یرا بررس ایرو یپا خواندیم

 :در جواب سوال پارسا گفت

 .شهیخورده. حاال بستمش ، دردش هم کم شد. تا فردا صبح کامال خوب م چیخدارو شکر در نرفته. فقط به شدت پ -

کار را نکرد.  نیکه به خواهش او ا ستدیخواست با یم ایچند ضربه به در اتاق زد و پس از چند لحظه وارد شد. رو پارسا

 :دینشست و پرس ایرو یمبل روبه رو یپارسا رو

 اده؟یهنوزم دردش ز د؟یچطور -

 .انداخته بود ریسر به ز یبا شرمندگ ایرو

 .دارم. متشکرم یکمتر یلینه حاال که بستش درد خ -

 :اخت و لبخند زدتر به او اند قیدق یکرد نگاه هیمبل تک یبه پشت پارسا

 د؟یمهربان و خوش اخالقه شما هست یلیکرد که خ یرو م فشونیتعر نقدریکه مامان ا ینیپس خانم ام -

 :کرد و ادامه داد مکث

 .دیکن یرفت بداخالق یاز شما انتظار نم -

 .دوخت و از شدت خجالت سرخ شد نینگاهش را به زم ایرو

 .دییکنم شرمنده نفرما یخواهش م -

 .دختر خوشگل بگذارد نیآمد عمدا سربه سر ا یلبخند زد. خوشش م پارسا

 د؟یخوند یباهاتون آشنا بشم. شما فقط پرستار شتریب لمی. مامیبگذر -

 بله -

 خانواده چطور؟ -
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 .کنمیم یپدر و مادرم سال گذشته فوت کردند. تنها فرزند خانواده بودم و با عمه ام زندگ -

 د؟یچطور ، دار یسابقه کار د؟یندار یمشکل یتون متاسفم. از لحاظ کارپدر و مادر یبرا -

 .مهربانن یلیندارم. خانم سعادت خ یتجربه و شکر خدا مشکل نیندارم. اول یکار یسابقه  ریخ -

 :با زدن چند ضربه به در وارد شد و به پارسا گفت زهرا

 .شدند داریب شونیبه اتاق مادرتون. ا دیاریب فیتشر دیتون یم -

و  جیمنتظرانه ، هنوز گ ریغ دارید نیکه از ا ایکرد. برخواست و به اتاق مادرش رفت. رو یمعذرت خواه ایاز رو پارسا

و  ستادیبه زحمت ا ایبرگشت.رو منیبعد پارسا به اتفاق مادرش به اتاق نش قهی. ده دقدیکش یبه راحت یبود نفس ریمتح

بسته اش افتاد. در جا  یو پا ایخبر پسرش بود ، ناگهان چشمش به رو یزده آمدن ب جانیسالم کرد. خانم که شادمان و ه

 :دیپرس یخشکش زد و با ناراحت

 جان؟ ایشده رو یچ -

 :جواب داد ایرو یبه جا پارسا

 آورد کرد. مادرجون پاشون یکه منو م ینیبا ماش ییگفت تصادف جز شهیم ینیمامان. خانم ام ستین یزیخدارو شکر چ -

 .خورده چیکردن. ظاهرا فقط پ نهیرو معا

 :دیو خودش هم کنار او نشست و دوباره پرس ندیخواست بنش ایاز رو خانم

 م؟یالزمه دکتر خبر کن یکن یاگر فکر م اده؟ی. دردت ززمیبا خودت عز یکرد کاریچ -

، از  دیاو را د یگونه ها نیبار چاله نمک نیاول یکرد و برا یخانم لبخند زد. پارسا به او نگاه م الیخ یآسودگ یبرا ایرو

 :لبخند زد. خانم برگشت به او نگاه کرد و گفت تیسر رضا

 ؟یخند یاونوقت م ،یبالرو سر دخترم آورد نی. اهیچ -

 :که از سوتفاهم به شدت خنده اش گرفته بود پاسخ داد پارسا

دفعه  کیمقصر بودند.  یهم کم شونیل یول میما بود یاصل رکاری. درسته که تقصدینداشتم. ببخش ینه مامان قصد بد -

 .جهت دادند رییتغ

 :پارسا قصد سرزنش دارد. بدون توجه به او رو به خانم کرد و گفت افتیدر ایرو
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 ستیبه دکتر ن یازیکمتره. ن یلیخورده. االن هم دردش خ چی. مادرجون گفت فقط پدیخودتون رو ناراحت نکن -

 .متشکرم

 :دیدست او را به دست گرفت و لبخند زد. سپس از پارسا پرس خانم

 خبر؟ یب ینطوری. چطور شد ایرگردیمونده  یلیهنوز خ یگفتیخوب مادر از خودت بگو. تو که به من م -

 .اخم کرد و حالت برخواستن به خود گرفت پارسا

 مامان؟ برم؟ یناراحت -

 :و جواب داد دیخند خانم

 .خبر یچطور ب دمیهم خوشحالم. فقط پرس یلیخ یلیناراحتم. خ گهیم یخدا مرگم بده. ک یوا -

 :پا گرداند و گفت یداد و پارو هینشست، تک پارسا

 .کنم رتونیخواستم غافلگ یم نکهیا گهی. ددیخواستم چشم به راه باش یبهتون نگفتم چون نم -

 :را تکان داد و ادامه داد دستش

ترم رو جلو انداختم تا زودتر تموم  کیرو کردم و  میسع یموندن برام سخت شده بود که همه  بیتو کشور غر نقدریا -

کارام رو انجام دادم و مدرکم  یماهه همه  کی نیا یماهه که درسم تموم شده. تو کیکنم و بتونم برگردم. االن حدود 

مقدمات  یهمه  بایدر تماس بودم تقر یاز دوستام تلفن یکیو  لمیبا وک االزم نباشه برگردم. از همون ج گهیرو گرفتم که د

 .گفت کارهام روبه راهه شهیو م میدوستم فراهم کرد نیشرکت راه و ساختمان رو با هم کی لیتشک

 :کرد و ادامه داد یتبسم

 ست؟ین ورنطی. ادیبهتر شهیاز هم یهمدم نیبزنم به تخته با در کنار داشتن همچ ندفعهی. ادیخوب شما بگ -

 :و سپس به پارسا نگاه کرد و با لبخند جواب داد ایبه رو خانم

 .زمیعز یطوره. ازت ممنونم که باعثش شد نیحتما هم -

 :. به خانم گفتدیخجالت کش دیخودش د یکه توجه پارسا را به رو ایرو

 .خوام خانم . من برم لباس عوض کنم یمعذرت م -

 :. گفتکردیبرخواستنش را تماشا م یکه با ناراحت خانم
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 .کمکت کنه ادیبگم زهرا ب یخوایم -

 .گرفت و سرش را تکان داد واریدستش را به د ایرو

 .ستین ی. مشکلرمینه متشکرم. آهسته راه م -

 :دیکوتاه پرس یبا مکث سپس

 اتاقم بخورم؟ یمن نهارو تو دیدیاجازه م-

 :اشاره کرد و جواب داد زیو پارسا با تعجب به او نگاه کردند و پارسا قبل از مادرش به م خانم

 .هم هست گهیچند نفر د یاز من هنوز جا برا ریبه غ زیم نیا یرو -

 :گفت یبا دستپاچگ ایرو

 گهی. با وجود شما خانم دنیبا هم راحت باش دیخواه یم دیبود که شا نیخوام . قصد جسارت نداشتم نظرم ا یمعذرت م -

 .ستنیتنها ن

 :اخم کرد پارسا

 .دیاریب فینهار تشر یو برا دیی. حاال بفرمامی. ما با شما هم راحتدینظر ند دیلطفا تا مطمئن نشد -

گفته پارسا سرش را  دییلبخند زد و در تا شیاو به رو یدلگرم یبه خانم نگاه کرد و خانم سعادت برا یبا درماندگ ایرو

به  واریآهسته و با کمک د یبا قدم ها ابد،یاش را دوباره باز  ختهیآرامش به هم ر کردیم یکه سع یدر حال ایکان داد.روت

، و جسارت پارسا به شدت  رمنتظرانهیانداخت. شوک حاصل از برخورد غ تتخ یاتاقش رفت. در را بست و خودش را رو

و روح  کردیم یبرخورد نکرده بود، احساس سرخوردگ نگونهیا با او چکسیاش کرده بود. تاکنون ه یناراحت و عصب

خانم  وداز خ ریغ یوجه دوست نداشت از کس چیجبهه گرفتن آماده کرد. به ه یحساسش آزرده شده بود. خودش را برا

 تیبا شهره در نظر گرفت. وضع هیبرخورد اول او را هم پا نیبود و در هم دهیپارسا را نپسند تیدستور بشنود. شخص

او تنها  گریگرفت با خانم سعادت راجع به فسخ قرار داد صحبت کند. حال د میقبول بود. پس تصم رقابلیغ شیبرا دیجد

 الیاز ساعت مقرر نهار بگذرد. با خ قهیجا شروع کرد. عمال معطل کرد تا ده دق نیرفتار پارسا از هم یتالف ینبود . برا

راحت و آزاد  یلی. خانم سعادت از او خواسته بود که خدهیپوش یلباس شهی. البته برعکس همدیمناسب پوش یراحت لباس

به  یگریکرد مرد د یم یدگیباغ رس یبه کارها کباری یاز باغبان که هفته ا ریبه غ یخدمتکار مرد چیلباس بپوشد. ه

 کیبلندش را جمع کرد و  یفرق کرده بود. پارسا آمده بود که بماند. موها یحاال وضع به کل یآنجا رفت و آمد نداشت ول

آمد به سر کرد و از اتاقش خارج شد. خانم و پارسا غذا را شروع  یهم به پوست روشنش م یلیرا که خ یگل به یروسر
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بدون  یخود حس کرد، ول ی. جلو رفت و سالم کرد. نگاه سرزنش بار پارسا را رودندنکرده و منتظرش مانده بو

لباس  ضیکرد و کنارش نشست. قبل از نهار پارسا دوش گرفته و تعو یت خواهبه او از خانم معذر یتوجه نیکوچکتر

داشت. پارسا بازوان و  نبرازنده اش بود به ت کلیشلوار اسپرت که کامال متناسب ه کیو  ییمویبلوز ل کیکرده بود. 

و  دنیپوش کیش. دییپا یرا م ایحرکات رو یچشم ریصرف غذا ز نیداشت. در ب یو عضالن دهیچیدرهم پ یشانه ها

 .بود توجه پارسا را به خود جلب کرده بود تیآداب اشراف یطرز غذا خوردنش که کامال مباد نیهمچن

گذاشت. پارسا  یخواست جلو دستش م یرا که م یزیاو هر چ یکرد و با هر اشاره  یمثل هر روز به خانم کمک م ایرو

 :گفت وانشیدوغ در ل ختنیدر حال ر

لذت بخشه.  یلیخوردن خ یرانیا یدر کنار شما بودن و از همه مهمتر غذا و نوشابه  ،یپدر یخونه  هن،یم ی. بوهیعال -

 .مادرجون که نمونه ست یو خصوصا قرمه سبز یرانیا یغذا یدلم لک زده بود برا

 :با لذت به او لبخند زد خانم

و از همه  یباشه بعدازظهر به خاله و عموت تلفن بزن ادتی. یمون یم شمیپ گهینوش جونت پسرم. خوشحالم که د -

 .با تو خشیتار نیی. تعانیب دنتیخوان به د ی.همه ممیبه افتخار اومدنت باش یمهمون کیبه فکر  دیمهمتر با

رفتار  نیدهانش با دستمال بود. پارسا که کامال متوجه او و همچن زکردنیو در حال تم دیزود دست از غذا کش یلیخ ایرو

 :دیتوجهش بود، از مادرش پرس یخصمانه و ب

 خوره مامان؟ یکم غذا م شهیمهمونتون هم -

 :گرداند و جواب داد اینگاهش را به سمت رو خانم

 .کنه یپاش ناراحتش م دیقدر کم. شا نیاما نه ا خورهیکم م -

 :شانه باال انداخت و گفت پارسا

 .باشه نیعلتش فقط هم دوارمیام -

 :خانم کرد و لبخند زد یاش را به سو زندهینگاه گر ایرو

 .شدم رینه ممنونم فقط س -

 :از صرف غذا خانم به پارسا گفت بعد

 .نمتیب یعصرانه م یصرف چا ی. بعدازظهر برایاستراحت کن ی. بهتره برزمیعز یداشت یروز خسته کننده ا -
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 :دیخورد از او پرس یرا م شیداروها کهیبه اتاقش رفت. در حال ایبا کمک رو و

 نه؟ هیعال ه؟ینظرت راجع به پسرم چ -

 :مودبانه جواب داد یلیجا خورد و خ ایرو

 .هم حفظتون کنه یخدا برا دوارمیبله خانم ام -

 :را در دستش فشرد و گفت ایدست رو خانم

 .براش دارم یادیز یمنه. آرزوها یایاون تمام دن -

 .اضافه کرد ایرو یبه سر تا پا یکوتاه و نگاه یمکث با

 .ستمیموضوع ن نیا دیمق ادی. من زیراحت باش یتون یم یاگر خواست -

 باتریبا لبخند گرم که خانم عاشقش بود و او را از آنچه بود ز نیحجابش است، بنابرا یکه منظور او به رو دیفهم ایرو

 :جواب داد کردیم

 .راحت ترم یلیخ ینطوریخودم ا دیمتشکرم . اگه شما اجازه بد -

تماس گرفت و آمدنش را خبر داد. چند ساعت بعد خاله و شهره و برادر  کینزد لیپارسا با چند تا از فام بعدازظهر

 .کوچکش آنجا بودند

نظرش  شهیرا دگرگون کرد. هم ایحال رو ظ،یغل یشیکوتاه و تنگ و شلوار کوتاه و آرا یرا در آورد، با تاپ شیمانتو شهره

با پارسا دست داد و  یکنن. وقت یم نیزن توه یباال تیپوشند به شخص یطور لباس م نیکه ا ییبود که خانم ها نیا

 :دیگفت و از پارسا پرس کی. خاله به خواهرش تبردیکش التخج ایشهره رو یکرد، پارسا معذب شد به جا یروبوس

 .خبر یب ینطوری. اونم ایباش یبرگشتن میکرد یما فکر نم یول یگرد یبرم گفتیخواهرم م -

 :جواب داد پارسا

 شهینم دایپ یرانیا چیه گمیکنه. من م یت م چارهیغربت ب یول ادیز تشیاسمش خوب باشه و جذاب دینه خاله. اونجا شا -

 .و خوشحالم برگشتم دمیدر اونجارو بپسنده. من که نپسند یفرهنگ قشنگش زندگ نیکه با ا

 :با لحن لوس مخصوص به خودش گفت شهره
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داره. من  رتیجوونها مغا ی. افکارت با همه یدیجد پیجوان ت کیکنم پارسا ، انگار نه انگار که  یاز تو تعجب م -

 .تونم ینم یبرعکس تو آرزومه برم ول

 :پر تمسخر جواب داد یبا لبخند پارسا

 .یو حرف منو بفهم یتو هم به آرزوت برس دوارمیعقب افتاده ام دختر خاله. ام یلیمن خ دیشا -

 :دیشهره پرس مادر

 خاله؟ ومدیشون خوشت ن یاز چ -

و نه خواهر  شناسنینه پدر و مادر م ،ینیب یذره شو اونجا نم هیهست  نجایکه در ا یتیمیخاله. به خدا مهر و صم ،یچیاز ه -

هم تا دلت بخواد . به خدا از  یبند و بار یب اده،یز یلیخ ابوناشونیدلهاشون مثل خ ی. فاصله شکشیپ لیفام گهیو برادر، د

اونا صحبت کرده  بیو غر بیدلم باز شد. بسکه با زبون عج دمیشدم و هم زبون، اطرافم د ادهیپ مایکه از هواپ روزید

 .اوردیبودم گلوم داشت غده در م

 :گفت یمعن یجلف و ب یبا خنده ا شهره

 یدل بذار یپس تو خودت نخواست -

 .ها انجام بدم بهیغر یمردم خودم انجام بدم برا یبرا تونمیکه م یآره چرا که نه. چرا اصالتم رو از دست بدم و کار -

توانست باور کند که پارسا  یبه لب داشت. نم حیمل یداد و لبخند یبه جرو بحث آنها گوش م یکالم چیبدون ه ایرو

کامال متوجه بود  نکهیکودکانه شهره و ا یخسته از رفتارها ایشد و رو یداشته باشد.ماندن مهمانها طوالن یفکر باز نینچنیا

با شهره دست  یکرد، وقت یاجازه خانم برخواست و از همه معذرت خواه اب نیبنابرا کشد،یجلو او عذاب م شتریپارسا ب

 :گفت کردیرا متشنج م ایکه رو یاو با همان لوند دادیم

 .دمیکه شمارو کجا د نهیمن ا یفکر تیمشغول نیهنوزم بزرگتر -

افکار درهمش فقط  یراحت یمحترمانه به اتاقش پناه برد. تنها مسکن برا یدر جواب او لبخند زد و پس از خداحافظ ایرو

 :تختش افتاد و گوش داد یرو یمحبوبش بود. به نرم یمحزون خواننده  یصدا

 شهینم دمید یبر ادمیکردم که از  سفر

 شهیکم نم دنیعاشق با ند هیعشق  آخه

 بال و پرم کرد یب هیدور از تو بودن  غم
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 من ، عشق سفر عاشق ترم کرد ادیاز  نرفت

 یریتا نم رمیمرگتم من، بم شیپ هنوز

 دیریاز من نگ نویبا خاطراتم ا خوشم

بود. دفتر و  سایصحبت کردن با پر شیبلند شد. تنها آرزو سایپر ادیگذراند. آرام تر شده بود. به  نگونهیرا ا یساعت

دوستش نوشت.  یرا مو به مو برا زینامه مفصل و بلند باال همه چ کی یکنارش بود. ط سایپر ییقلمش را برداشت گو

در اتاق به خود  ی. با صداشودیزده م رتیح بیمنتظرانه و عج ریبرخورد غ نیمطمئن بود او هم درست مثل خودش از ا

بود. ساعت نه بود و  دهیآمد. زهرا بود ، خانم احضارش کرده بود. به ساعت نگاه کرد. اصال گذشت دو ساعت را نفهم

 ایرو دنیرفت. خانم تنها نشسته بود. با د منیمرتب کرد و به طرف اتاق نش نهیظاهرا مهمانها رفته بودند، خودش را در آ

 .ندیارش بنشخوشحال شد و از او خواست کن

 ، آره؟ یتو هم خسته شد -

 :پاسخ داد نشیهمراه لبخند دلنش ایرو

 .خوام مزاحم باشم یو من نم هیلی. باالخره جمعتون فامدیفکر نکن ینطوریآه نه. ا -

 :اخم کرد خانم

 یشدم ول یخوشحال م یکل ومدنیاتفاقا تا قبل از اومدن تو بسکه تنها بودم هر موقع خواهرم و بچه ها م ؟یتو مزاحم -

 .یریگیحاال بودن با آنها برام کسل کننده شده خصوصا که با اومدن آنها تو ازم فاصله م

 .همه محبت فشرده شد نیقلبش از ا دیرا بوس شیدستانش را دور گردن او انداخت و گونه ها ایرو

 .دیکنیمنو لوس م شتریاز عمه ب ینظر لطف شماست. ول نیا -

 :دیسعادت هم متقابال او را بوس خانم

 .یش یلوس نم زایچ نیکه با ا یتیخانم و با شخص نقدریتو ا -

خوشحال شد. آهسته برگشت و چند ضربه  دیدر آغوش هم د تیمیسرو صدا وارد اتاق شد و آنها را با صم یکه ب پارسا

رفتن بود نگاه کرد و  رونیپارسا که آماده بقرمز شد خانم به  شیبه خود آمد و مرتب نشست. گونه ها ایبه در زد. رو

 :دیپرس

 ؟یخور یمگه شام نم -



 

 
55 

 :برداشت و در حال گاز زدن جواب داد زیم یاز رو یبیس پارسا

کرده فرصت نفس  یزیکه برنامه ر ینطوریکارها قرار مالقات دارم. ا یبررس ی. با همکارم برادیشما منتظرم نمون -

 .شهیفردا کار شروع م نی. از همدهیبهم نم دنیکش

 :زد و گفت تیرضا یاز رو یلبخند خانم

 ؟یرو از زهرا گرفت چتی. سوئیکن یرو زود شروع م تتیخوبه فعال یلیپسرم . خ هیعال نیا -

 :دستش را بلند کرد و گفت رفتیکه به سمت در م پارسا

 .دارید دیآره مامان. به ام -

 یسر کرد ول ونیزیتلو دنیرا با د یبه اتاقش برگشت. تا ساعت ایخانم رو دنیاز رفتن او و خوردن شام و پس از خواب بعد

 اطیرا مطبوع تر کرده بود. کتابش را برداشت و به ح یزییپا ی، هوا دهیکه بعدازظهر بار یبرد. باران یهنوز خوابش نم

 نکهیشد. به محض ا کیشب نزد یگذشت و به انتها یالعه شد.ساعتنشست و مشغول مط قیآالچ یقدم زد رو یرفت. کم

کرد زودتر خودش را به ساختمان برساند  یسع ایوارد شد. رو نشیباز شد و پارسا با ماش اطیقصد برخواستن کرد درب ح

 :دیاو نگاه کرد و پرس به ری. پارسا متحدندیبه هم رس یجلو درب ورود د،یایب قیتا از آالچ ینداشته باشند، ول یتا برخورد

 د؟یدیشما هنوز نخواب -

 :انداخت و گفت نییصحبت چشم در چشم او شود سرش را پا نیخواست در ح ینم ایرو

 .رفتم ینه. اما داشتم م -

 :به او انداخت و گفت یتر همراه با کنجکاو قیدق ینگاه پارسا

 نکنه پاتون مشکل داره؟ -

 .کنه یاصال درد نم گهینه اتفاقا د -

حال  نیو به طرف اتاقش رفت در هم دیبه سرش کش یو پس از او خودش وارد شد. دست ستادیبه احترام او کنار ا پارسا

 :گفت

 .دی. ممکنه سرما بخوردیبپوش یسرد بهتره تن پوش گرمتر یهوا نیا یتو -

 .مجبور شد لبخند بزند ایرو
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 !ریبله متشکرم. شب بخ -

 اطیپارسا داخل ح دنیوارد اتاقش شود با د یصبحگاه یشد طبق معمول پنجره را باز کرد تا هوا داریصبح زود که ب فردا

بهانه  شیصبحانه نبودن گل را ، درد پا زیمنصرف شد و سر م دنیکه مشغول ورزش کردن بود پنجره را بست و از گل چ

 :کرد.مشغول پر کردن فنجانها بود که خانم گفت

 یبه عهده  دیپنج شنبه شب گذاشته شد، دعوت از مهمونها رو با یبرا گهیده روز د یار مهمونبهت نگفتم. قر شبید -

 :ادامه داد یسکوت با مهربان یمن که مشکله . از قرار پارسا هم که وقت نداره. پس از کم یخواهرم بگذارم. برا

 ؟یش یبهت بگم. ناراحت نم یزیچ هیتونم  یم -

 .دییشم بفرما یحتما نم -

 ایکه به خاطر رو یلحظه تنها فکر نیکند. در هم یخواست خواهشش را بررس یبار م نیچندم یمکث کرد برا انمخ

شرکت نداشته باشد. خانم فرصت ادامه فکر  یمهمان نیخواست خواهش کند که او در ا یبود که حتما خانم م نیا دیرس

 :گفت تیمیکردن را از او گرفت و با صم

 .یبرازنده تر باش شهیاز هم یمهمون یخوام برا یهمه ازت م نیبا ا دمیند یبیع دنتیدر لباس پوش چوقتیه نکهیبا ا -

 :شرمنده از فکر خودش و لطف خانم فقط لبخند زد. خانم ادامه داد ایرو

 .یبخر یدوست دار یهر چ کنمیازت خواهش م -

 :همان لبخند جواب داد دست او گذاشت و با یگذاشت، دستش را رو زیم یفنجانش را رو ایرو

 .دیمعذور کن یمهمان نیزودتر از شما خواهش کنم منو از شرکت در ا خواستمیمن م یول -

 :و به نشانه مخالفت تکان داد دیکش رونیدستش را به سرعت از دست او ب خانم

 .یخوام که حتما باش ینه نه م -

 :گفت نیکرد. بنابرا یجا عنوان م نیخواهشش را هم دیملتمسانه نگاهش کرد. با ایرو

 د؟ید یرو به شما بگم. اجازه م یخواستم مطلب یمن هم م -

 :شد و گفت رهیبا شک به او خ خانم

 .زمیعز بگو
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 :شد و آهسته و شمرده گفت رهیخ یقال یانداخت، به گلها نییسرش را پا ایرو

 د؟یدون یالزم م نجایموندن من رو در ا دیستیتنها ن گهیشما با وجود برگشتن پسرتون د -

 :پاسخ داد یو بدون مکث با ناراحت دیچهره درهم کش خانم

 ؟یکن یناراحتم م یدونی. مگه نمیزنیحرفو م نیچطور ا -

 .دیستی. حاال شکر خدا تنها ندیخواست یتون م ییآخه شما منو واسه تنها یخوام ناراحتتون کنم ول ینم -

 :دیپارسا را از پشت سرش شن یخانم صدا یجا به

تا شب نتونم  دیو شا شهیامروز شروع م نیبهتون گفتم که، کارام از هم شبیمادرم هنوز هم تنها هستند خانم. من د -

 .الزمه دیکه قرارداد بست ی. حتما بودن شما الاقل تا زمانامیخونه ب

. خودش ندیآمد. با اشاره دستش از او خواست بنش زیم و سالم کرد.پارسا به طرف ستادیبه احترامش ا یبا دستپاچگ ایرو

 :صحبت، رو به مادرش ادامه داد ریدادن مس رییتغ یآنها نشست و برا یروبه رو

 .حالتون چطوره؟ریسالم مامان . صبحتون بخ -

پارسا  دیبگو یزیبود. با بغض به او نگاه کرد و تا خواست چ امدهیدر ن یبود. خانم هنوز از ناراحت نییسرش پا ایرو

را  یجو اتاق را عوض کند، فنجان چا نکهیا ینگه داشت و او را دعوت به سکوت کرد و برا ینیانگشت اشاره را جلو ب

 :برداشت و گفت

 :و ادامه داد دییرا بو ی.عطر چامیخور یبا هم صبحانه م نیخوشحال باش مامان. بعد از ا -

 .شه یصبحانه نم یچا یچی. ه هیعال -

 :گفت یبا عجله صبحانه خورد و در حال خداحافظ سپس

 .وقتم پره ادی. به احتمال زدینهار منتظرم نباش یبرا -

آن روز را هم  ایرفت. رو یم ستیبا یباره صحبت نکردند. مسئله حل شده بود. نم نیدر ا گرید چکدامیاز رفتن او، ه بعد

مزاحم  یرا رو تشیصورت ممکن بود عصبان نیا رینرود. در غ رونیداد ب حیطبق معمول هر روز تا شب به سر کرد و ترج

شام  زیو سرم امدیبلند شود. پارسا تا شب همانطور که گفته بود ن دبشنو یخواست کس یکه نم ییکند و سر و صدا هیتخل

کارها که  یتمام گفتیکه پارسا م نطوریفقط شنونده بود. ا ایکرد و رو فیمادرش تعر یرا با آب و تاب برا زیهمه چ

کارشان از فردا  وانجام شده بود و امروز با شراکت دوستش چند قرارداد امضا شده بود  لشیتوسط وک شدیمربوط به او م
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هم مورد عالقه اش  اریکار که بس نیبرسد که او هم مشغول به ا یآرزو کرد هر چه زودتر زمان ای. روکردیم دایپ تیرسم

 .فشرده شد یروز نیچن یحاال قلبش برا نیبود بشود. از هم

نگاه کرد. پارسا نبود احتمال داد که به  اطیپس از خواندن نماز، پنجره اتاقش را باز کرد و آهسته به ح ایروز بعد رو صبح

 یو شالش را رو دینکرده. با عجله لباس گرم پوش دایورزش کردن پ یبرا یروز قبل خواب مانده و فرصت یعلت خستگ

سرد اول صبح  یو هنگام برگشتن جلو در با پارسا برخورد. هوا دیپ یرفت. به سرعت دسته گل اطیسر انداخت و به ح

به  زیبرانگ نیتحس یکرد. سالم داد. پارسا نگاه یم انینما شتریشال آن را ب رهیکرده بود و رنگ ت یرا گل شیگونه ها

غنچه رز  کی. رفتجواب سالمش را داد. از جلو در کنار ن تیمیگل انداخته او کرد و با صم یو گونه ها یا شهیپوست ش

که گل را دوباره  یداد و در حال رونیآنرا ب قیگرفت و بو کرد و با نفس عم ینیدسته گل جدا کرد. جلو ب نیقرمز را از ب

 :گذاشت گفت یگلها م یالبه ال

 .دید شده. لطفا ناراحتش نکنبه شما عالقمن یلیو بگم مادرم خ نمتونیبب یینتونستم تنها روزیاز د -

 :گلها دوخته بود آهسته جواب داد انیکه چشمش را م ایرو

 .نداشتم یخواستم ناراحتشون کنم. قصد بد یرو دوست دارم و نم شونیمن هم ا -

به  ای، رو داشت و خانم تنها نبود یلیادامه نداد. دستش را بلند کرد و از او فاصله گرفت . همان جمعه که پارسا تعط پارسا

گرفت که به منزل عمه برود و خانم از او قول گرفت که شب به موقع برگردد،  یمرخص یبهانه آوردن لباس مناسب مهمان

رفت و او را  سایبه منزل پر میبا مزاحم آژانس گرفت و مستق یهر برخورد از یریجلوگ یصبح برا یبعد از دادن داروها

 .کرد ریکه هنوز خواب بود غافلگ

هنوز  یول دیرا مال شیچشمها ند،یب یشد. فکر کرد خواب م داریبود ب ستادهیاو که کنار تختش ا یکه با صدا یوقت سایپر

 انیم سای. مادر پردندیچرخ یرا در آغوش گرفته بودند و در اتاق م گریاعتماد نداشت همد دید یکه م یزیبه چ

 یچشمانش از خوشحال کهیو در حال ستادیجلو مادرش ا سایپر ،دیدخن یکرد و م یبود و به آنها نگاه م ستادهیچهارچوب ا

 :گفت زدیبرق م

 .گوشم یتو یزنیم یکیمامان  -

 :دیبا تعجب پرس مادرش

 ی.در حال رفتن هنوز هم مدندینگاه کرد و هر دو خند ای. مادرش به رودارمیمطمئن بشم که ب خوامینه مامان فقط م -

با غصه سرش را تکان داد و  سای. پردیپرس یاز مرتض ایتخت نشستند، رو یدست او را گرفت و هر دو رو ای. رودیخند

 :گفت
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خواد راحتم بذاره  یکنم فعال م یاز اون روز نه اومده و نه زنگ زده فکر م گهیچه مرگمه . اونم د دونمینم جمیخودمم گ -

 .امیتا با خودم کنار ب

انداخت و چند لحظه بعد که دوباره او را نگاه کرد چشمانش از  نییود فشرد، سرش را پارا که در دستش ب ایرو دست

 :فشرد ادامه داد یرا م شیکه گلو یبا بغض زد،یاشک برق م

 .دلم... دلم براش تنگ شده یول -

از  یبعد، وقت قهیمحکم او را به خود فشرد و ساکت ماند. چند دق ای. رودیگذاشت و بغضش ترک ایشانه رو یرا رو سرش

را نوازش کرد  سایگونه پر ایکردند. رو دنیبلند شروع به خند یهم فاصله گرفتند و نگاهشان به هم خورد هر دو به صدا

 :و گفت

. خوب  یتا بفهم یکن تیرو اذ چارهیهم خودت و هم اون ب یگفتم ، اما تو اصرار داشت یعاشق. من که بهت م وونهید -

 گه؟یم یمامانت چ

 :اشکش رو پاک کرد و گفت سایپر

 شتریب تونستمیم یکاشک ایخنده. آخ رو یم نهیبیهام رو که م یباز جینگفته. فقط گ یچیهنوز ه یول دونهیم زرویهمه چ -

 .کنه یکس مثل تو آرومم نم چی. هنمتیبب

 :گفت اوردیاو را از آن حال در ب نکهیا یبرا ایرو

 .کنهی. اون آروم ترت میشیمن م الیخ یو ب رهیگ یدلت م یمنو تو یجا گهید یکی یبزود -

 :گفت سای.پردیرا بوس سایپر

 .مونه یم ایکه رو استیداره. فقط رو ییبو هی یهر گل -

 :دیو پرس ایزد به پشت رو یکی سپس

 هنوزم باهات حرف انیبعد از اون جر یکنیم کاریچ پتیخوش ت ی هیسعادت ، با همسا یخوب تو برام بگو. از آقا -

 زنه؟یم

. نه امیب رونیکنم از دستش ب یاون اتفاق افتاد جرات نم شعوریبه خاطر مردک ب شمیم یافتم عصب یم ادشیاوه نگو  -

 .ارمیبدم وگرنه پدرش رو جلو چشاش م یخوام آتو دست کس یازش بترسم. نم نکهیا

 گه؟یم یحاال چ -
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 .چرند و پرند یچیه -

 ادامه داد کردیاش رو عوض م افهیق کهیحال در

 .با خانوادم راجع به شما صحبت کنم دیاگه اجازه بد خوامیخانم قصد مزاحمت ندارم. م -

 :دیخنده پرس یتخت ولو شده بود. بعد از کل یاز شدت خنده به رو ایرو یصدا و ادا رییاز تغ سایپر

 ؟یبهش گفت یتو چ -

 .بگم. گفتم گمشو یخواستیم یچ -

 :تدوباره نشست و گف سایپر

 پارسا بگو . اون چطوره؟ از

 یبا خانم راجع به رفتن صحبت م یداره. برات که نوشتم وقت فیهم پررو تشر یلیمغروره که نگو. خ نقدریباز اون ا یوا -

هم کم  یلی. شکر خدا خذارمیاز خدمتکاراشونم، منم اصال محلش نم یکیمنم  کنهیفکر م یبهم گفت. عوض یکردم چ

 .اتاقمم یو منم تو دهیکه خانم خواب ادیم یصبحانه. شبا هم معموال وقت یپا قهی. فقط چند دقنمشیبیم

 :ادامه داد جانیبا شور و ه بعد

نگفت  یزیچ میآقام بهش اضافه شده. البته مستق نیداد حاال ا ینم ینگفتم. خانم خودش کم بود که بهم اجازه مرخص -

هم و صبحانه اش رو  یاخماش رفت تو ختیبه هم ر یحساب ستمیتا شب ن دیفهم یامروز موقع صبحانه خوردن وقت یول

 .کاره رها کردو پا شد رفت مهین

 .و شانه باال انداخت دیخند سایپر

 .شهیدلش واست تنگ م دیخوب شا -

 .غلط کرده. اون فقط شهره واسش خوبه -

 کرد فیکه خانم راجع لباس زده بود تعر یو حرف ندهیپنجشنبه آ یاز مهمان سایپر یبعد برا و

 :دستانش را به هم قالب کرد و گفت سایپر

 .بودم یمهمون نیمنم تو ا ی. کاشک ایخوش به حالت رو یوا -

 :او زد و اخم کرد یبه زانو ایرو
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 .. من که اصال دوست ندارموونهیبرو د -

 .یاحساس یبسکه تو ب -

تا  سایقصد رفتن کرد پر ایرو یشدند. وقت ینم ریکم بود و از با هم بودن س شانیباز هم مدت برا یظهر با هم بودند، ول تا

 :دیپرس یرا به دست گرفت و با نگران ایاو را بدرقه کرد. دستان رو اطیجلو در ح

 که انتخابم درسته؟ یتو مطمئن ایرو -

 :با لبخندش او را دلگرم کرد و گفت ایرو

 نطور،یهمه دختر فقط تورو خواسته. تو هم هم نیا نیفکررو بکن که دل او از ب نیا شهیهم زمیعز صد در صد مطمئنم -

 .گهیحتما دلت بهت دروغ نم

 .او را در آغوش گرفت و در کنار گوشش زمزمه کرد یخداحافظ یبرا

 !شهیدرست م زیبه خدا توکل کن. همه چ -

 :افتاده بود، با عجله گفت یمطلب ادیکه تازه به  سایپر

 یم یحاال مضطربم. آخ کاشک نیاز هم نمشیب یمدت اونجا م نیپسر عمومه. بعد از ا یرفت.سه شنبه عروس ادمی یراست -

 .بردم یهامون تورو هم با خود م یمهمون یشد مثل همه 

او بلند کرد و  یال رفتن دستش را برادر ح ایو بوق زد. قالب دستانشان به زحمت از هم باز شد. رو دیجلو در رس آژانس

 :داد زد

 .دارید دیخوبت هستم. به ام یشجاع باش. هر روز منتظر نامه ها و خبرها -

بود. جمع شلوغ و  دهیآنها را به آنجا کش ای. خبر آمدن رودندیهم با او رس شیدختر عمه ها د،یبه منزل عمه رس یوقت

خانم  یمتعجب بود که خودش هم دلش برا یبه او خوش گذشت ول یلیآورده بود و خ جانیمنزل عمه او را به ه یمیصم

آمد انتخاب کرد و  یدست را که به نظر خودش مناسب تر م چند شیانبوه لباسها نیسعادت و اتاقش تنگ شده بود. از ب

 .شب قبل از ساعت ده دختر عمه اش او را تا جلو منزل سعادت رساند

آراسته و  یبا ظاهر شهیکرد و مثل هم یدگیبه اتاقش رفت لباس عوض کرد و به وضعش رس منیق نشاز رفتن به اتا قبل

پارسا  یول دیپرس یاو خوشحال بود و مدام از خودش و عمه اش م دنیغذا آماده بود. خانم از د زیموقر سر ساعت کنار م

 :گفت تی. خانم با جددادیا نشان مدرونش ر یناراحت رشبود. رفتا ونیزیتلو یبا اخم به ظاهر مشغول تماشا
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بود، نبودن تو همه رو کسل و  یامروز چقدر جات تو خونه خال یدونی. نمیکن کمتر مارو تنها بگذار یتورو خدا سع -

 .خسته کرده بود

 :دیطرف پارسا برگشت و از او پرس به

 مگه نه پارسا؟ -

 :دیخند دیرا د ایچهره سرخ از خجالت رو یبه آنها نگاه کرد و وقت پارسا

 .مامان نطورهیهم -

 :دیپرس ایخوردند، خانم از رو یشام م یوقت

 ؟یآورد یالزم داشت یهر چ -

مقدمه پارسا به  یب یلیبه خصوص داشت، ناگهان و خ یچشمانش برق دیخند یم یبا چشمانش به او لبخند زد، وقت ایرو

 :مادرش گفت

 شه؟یم یخوره روشن و عسل یبهش م یعیروزا که نور طب ی. شبا پر رنگ تره، ولدیشد ینیخانم ام یمامان متوجه چشما -

از  یمقدار جانیقاشق غذا به دهانش گذاشته بود از شدت ه کیکه تازه  ایسعادت با تعجب به پارسا نگاه کرد و رو خانم

او  یآنها به سو یوزد. نظر هر د یکه صورتش به سرخ یو به شدت سرفه اش گرفت، به طور شیبه گلو دیغذا پر

و به  دیبه زحمت چند جرعه آب نوش ایدستمال را جلواو گذاشت، رو یآب و جعبه  یوانیل یبرگشت، پارسا با دستپاچگ

 شیتک سرفه ها یبه اتاقش صدا دنیکوتاه اتاق را ترک کرد و تا رس یمعذرت خواه کینفسش باز شد با  نکهیمحض ا

 :دیآمد . خانم دوباره به پارسا نگاه کرد و پرس یم

 رانه؟یا نجایا یمادر . فراموش کرد یبود زد یچه حرف نیا -

 :که از کارش خجالت زده شده بود ، جواب داد پارسا

 .کنه یجلب توجه م یلینداشتم. چشماش خ یاصال منظور دیباور کن -

 :گفت یسر تکان داد و با ناباور خانم

 .ذره غذا بخوره هیاومد  یسخته. طفلک ایمثل رو ایبا ح یدختر یهضمش برا یول ،ینداشته باش یتو نظر بخصوص دیشا -
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و  رفتیساعت را در اتاقش با خود کلنجار م مین نیکه ا ای. رودیایب رونیبتواند ب ایاز شام پارسا به اتاقش رفت که رو بعد

خوشحال شد. دوباره از خانم  دیپارسا را ند یآمد و وقت منیبردن خانم به اتاق نش یآمدن مردد بود ناچار برا رونیب یبرا

 :کرد. خانم گفت یمعذرت خواه

 .بخور یزیچ هی نی. بشیغذا بخور ی. نتونستزمیعز یببخش دیتو با -

 :انداخت و گفت نییدوباره تا بناگوش قرمز شد و سرش را پا ایرو

 .شدم رینه خانم متشکرم کامال س -

 :لبخند زد خانم

دارن. تو هم که ماشااله  ایو دختراش ح رانهیا نجایرفته بود ا ادشیکنم. آخه بچم  یپارسا گفت از طرفش عذر خواه -

 .با حجابت یحت زمیعز یاریهمه رو در م یکه صدا یخوشگل نقدریا

نگفت. کمک کرد او را به اتاقش برد. صبح فردا موقع صبحانه پارسا مثل هر روز با  یزیبود چ نییکه هنوز سرش پا ایرو

سالم کردن. خانم  یبرا یلحظه هم سرش را باال نگرفت و به او نگاه نکرد، حت کی ایرو یکرد، ول یرفتار م یعینشاط و طب

 .دییپا یسعادت حرکات خنده دار آن دو را م

هر روز به آنجا  یمیبرپا شده بود. خانم فه یخاص جانیکار شور و ه قیانجام دق یا براخدمتکاره نیب یروز به مهمان چند

خبر بود. خانم  یگشت و از برنامه ها ب یرفت و شب برم یرفت. پارسا صبح م یدادو م یالزم را م یآمد، دستور ها یم

گذارد. باالخره روز پنج شنبه  یکم .کسر نم یزیداشت چ یطوالن یدیها  یسعادت مطمئن بود خواهرش که در مهمان

و  زیکند. همه مشغول بودند م یدگیمخصوص آمده بود که به خواهرش رس شگریاز صبح همراه با آرا یمی. خانم فهدیرس

خوشگل و  یها ینیریها، ش وهیبزرگ مملو از انواع و اقسام م یها زیشد. م دهیچ ییرایها داخل سالن بزرگ پذ یصندل

اضافه به  یدر گوشه و کنار قرار گرفته و نورها قهیکه با سل ینیتزئ یتهران بود. گل ها یهایقناد نیاز بهتر زیهوس برانگ

را چند برابر  یهمانیم یشد تا گرم یطرف و آن طرف نصب م نیدار ا ستمیس یداده بود. بلندگوها گرید یسالن جلوه ا

اصرار کرد که  ایانتخاب کرد و هر چه به رو شیاسهالب نیمناسب را از ب یلباس واهرشو خ ایکند. خانم سعادت با نظر رو

 :دیبار از او پرس نیچندم یاستفاده کند او موافقت نکرد و خانم برا شگریاز وجود آرا

 .یبخر یبا پارسا بر یتون یم یخوا یم ی. هر چیالزم ندار یزیچ یمطمئن -

به اتاق  اهویهمه ه نیو او را با خواهرش تنها گذاشت و از ا استیمه زیاو را مطمئن کرد که همه چ نشیریبا لبخند ش ایرو

 ایشب زودتر آمده بود ، حضور داشت، رو یصرف نهار، پارسا که آن روز را به خاطر مهمان یدنج و ساکتش پناه برد. برا

 رامونیها پ صحبت یآن را به خانم نداشت. همه  انیجرات ب یبخورد ول قشدوست داشت نهار را در اتا یلیخ نکهیبا ا
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را داد و او را خواباند به اتاقش  شیفقط شنونده بود. بعد از نهار که خانم را به اتاقش برد، داروها ایبود. رو یشب و مهمان

 .امدین رونیبرسند ب همانهایبرگشت و تا شب که م

عصر بود که دوش  د،یخواب یراحت تا ساعت الیدارد، پس اول با خ شیو خسته کننده را در پ یطوالن یدانست شب یم

مناسب باشد مرتب  یروسر ریز یکه برا یبلندش را به صورت یگرفت و بعد از نماز شروع به آماده شدن کرد. موها

را چند  شیبائیز شیمقدار اندک آرا نیهم شیبایصورتش انجام داد. با وجود صورت ز یبه رو میمال یشیکرد و آرا

 یروبرو شدن با او بود. لباس شیمشکل برا نینکرده بود و حاال بزرگتر یشیآرا چیکه پارسا آمده ه یبرابر کرد. از روز

 نیچ بایز یاش با تور قهیگشاد که  یها نیرنگ با سر آست یریبلوز ش کیمناسب بود به تن کرد.  یلیکه از نظرش خ

 یو مرتب دنباله داشت و به رو زیر یها نی. پشت دامنش با چکیش اریتنگ ، بلند و بس ،یبود و دامن کرم قهوه ا وردهخ

و متناسبش  فیبود. اندام ظر دهیرفته بود خر سیلباس را سال گذشته که به همراه پدرش به پار نی. اشدیم دهیکش نیزم

برازنده و  اریبس یبود ول دهیکامال پوش نکهیشده بود. لباس با ا ندانو ماهرانه اش صد چ میمال شیلباس با آرا نیدر ا

مطمئن شدن ، خودش را در  یآمد به سر کرد. برا یکوتاه و خوش رنگ که به رنگ لباس م یروسر کی خوش فرم بود.

 نکهیکرد . او با ا یاو افتخار م دنیبه لباس پوش شهیپدرش هم دیخند نهیپدرش به آ ادیشد. به  یبرانداز کرد و راض نهیآ

 رونیمخالف سرسخت بود. از اتاقش ب دنینداشت درست برخالف دختران هم طبقه خودش با جلف پوش یمانع چگونهیه

کرد. هنوز  یکه با مادرش صحبت م دیپارسا را شن ی. صداامدهین چکسیبود که هنوز ه نیرفت. سکوت سالن نشانگر ا

لحظه هم چشم به چشم او نشده بود  کیدرباره چشمانش نظر داده بود،  رساکه پا یو از روز دیکش یهم از او خجالت م

شد، او را  کترینزد یکرد. وقت یشده بود و لرزش دلش را حس م ریچاره ناپذ یبا او دچار هراس ییارویرو یبرا اریاخت یب

کفش  ی. از صدادیرس یم رتر به نظ دهیورز کلشیقدش بلندتر و ه یهمانیم ی.پارسا با کت و شلوار رسمدیاز پشت سر د

 یاز شرم اینگاهشان در هم گره خورد. در آن لحظه چهره رو ریچند لحظه کوتاه و نفس گ یپارسا برگشت. برا ایرو یها

دوخت و آهسته سالم  نیرا چهره پارسا گرفت و به زم زانشیبود. نگاه گر دهیرس ییبایبه اوج ز یبا نشاط جوان ختهیآم

داخل شدن  یگرم داد و برا یرا از او بردارد، جواب سالمش را با لبخند زشیآم نینگاه تحس ستتوان یکرد. پارسا که نم

به طرفش  ایشده بود. رو رهیبه او خ ریباز و متح مهیوارد شد. خانم با دهان ن ایو تعارف کرد. رو ستادیاو خودش کنار ا

 .دیرفت، خم شد او را بوس

 .یشیتو م یجواهر مهمون کهی. امشب تیباشدیز یلیخ. ماشااله یماهر دنیدر لباس پوش شهیجون. مثل هم ایآه رو -

 :کرد و گفت دییپا یم یچشم ریرا ز ایرو یبود ول زیم یرو یبه پارسا که ظاهرا مشغول مرتب کردن گلها رو

 پسرم؟ ستین نطوریا -

 :جواب داد رکانهیبا لبخند ز پارسا
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 .هست ادیکه امشب دزد ز دی. اما مواظب جواهرتون باشنطورهیهم -

 :داشت گفت ایافزود. خانم که هنوز هم چشم به رو یم شییبایاز شدت خجالت رنگ به رنگ شد و بر ز ایرو یها گونه

 .یمواظبش باش دیتونم مادر، تو با یمن که نم -

 ایرو دنیسالن به سمت آنها آمد. او هم از د گریآنها توجهش جلب شده بود از طرف د یکه با صحبت ها یمیفه خانم

 :دهانش باز ماند و گفت

 .ادیچقدر هم بهت م ،یچه لباس محشر یوا -

 :دیاو را گرفت و پرس یروسر جلو

 .جون ایباشه رو دیحتما با نمیحاال ا -

 :جواب داد ایرو یو به جا دی. خانم به دادش رسدیبگو دیدانست جلو پارسا چه با یدرمانده خشکش زده بود و نم ایرو

 . خوشگل تر هم شده یراحت تره خواهر. گرچه که با روسر ینطوریاون ا -

بلند  فونیزنگ آ یبه پس افتادن بود که خانم دستش را گرفت و او را کنار خود نشاند، صدا کیزده و نزد جانیه ایرو

آنها را  یمیفهبود. خانم  دهیرا ند یمیفه یآقا ایشد و متعاقب آن شهره به همراه پدر و برادرش وارد شدند، تا آن روز رو

 یچهره  ایبود. رو زانیآو یبرآمده و غبغب یچاق و کوتاه، با شکم مندانکرد. پدر شهره مثل اغلب ثروت یبه هم معرف

پر از افاده  یداد نگاه یدست م ایبا رو کهیکرد و بعد در حال ی. شهره اول با خاله روبوسافتیشهره را در صورت پدرش 

 :دیبه لباس او انداخت و پرس

 ؟یدیجا خر نیقشنگه. از هم -

 :جواب داد حشیبا لبخند مل ایرو

 .قابل شمارو نداره یبله، ول -

 :دستش را تکان داد و گفت شهره

 .شمیلباس ها خفه م نیا یاوه نه. من تو -

حرکات  یول زدیظاهرا لبخند م ایکرد. رو یبه طرف پارسا رفت با او دست داد و جسورانه جلو پدرش با او روبوس سپس

لباس  ضیتعو یکرد و متوجه لبخند پر تمسخرش شد. شهره برا یبه او نگاه م ی. پارسا با ناراحتزدیاو حالش را بهم م
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بود  دهیپوش یدامن ایماند. درست برعکس رو رهیاو خ یبه رو ایروبرگشت نگاه متعجب پارسا ، خانم و  یخارج شد و وقت

تا زانو  شیپاشنه بلند که بندها ییباز و کفش ها قهیبلوز کوتاه و  کیبا  دیرس یسانت نم یبه س دیقدش شا یکه کوتاه

آمد. پدر  یم ظربا رژ قرمز جلف تر از گذشته به ن ظشیغل شیآراسته بود. آرا بیرا به طرز عج شی. مو.هاشدیم دهیکش

که به  داشتیقدم برم یبا نخوت و لوند یکردند. جور یاو نگاه م انیعر مهیو مادرش با لذت و افتخار به اندام قشنگ و ن

. زدیلبخند م رانهیآنها با هم ، متح سهیکرد و از مقا یم ایبه رو یبه او و نگاه ی. پارسا نگاهدیکشیخجالت م ایاو رو یجا

که از کنار  ایو جوان رو بیغر با،یز یچهره  یتوجه ها به سو یو در بدو ورود همه  دندیرس یم هکم کم مهمانها از را

جان  ایرو زمیمهمان و همدم عز یو خانم سعادت هم با افتخار او را به همه  شدیخورد جلب م یخانم سعادت تکان نم

 یدر اصل برا یول کیاز خانم و عرض تبر یاحوالپرس یبه بهانه  دیرس یکه از راه م یکرد. هر مرد جوان یم یمعرف

به  رساندیم ایسالن بود خودش را به کنار رو ی. پارسا از هر کجاشدیم کیبه آنها نزد بایمهمان ز نیا دنیو د ییآشنا

 یکه برا یبیماند.با حس عج یم شدیتازه وارد از آنجا دور نم همانیکه م یمدام در حال آماده باش بود و تا زمان یعبارت

تفاق همسر ، دختر به ا یمیفه ی. خواهر آقاندیچپ بب ایرو یرا رو یمرد چیخواست نظر ه یداشت، نم یهم تازگ دشخو

 :گفت ایبه رو یساده و خودمان یلیکرد. سارا دخترشان خ یرا به آنها معرف ایخانم ، رو یو پسر جوانش وارد شدند. وقت

 .دیمون یها م شهی. مثل هنرپدیشما چقدر خوشگل یوا -

 یچاله ها یسارا داد و از او تشکر کرد. سارا وقت لیجمع خجالت زده لبخند گرمش را تحو انیخالصانه او م ریاز تعب ایرو

 یبود نم ستادهیا ایپارسا که کنار رو یذوق زده شد. سامان پسرشان که با وجود نگاه جد شتریب دیاو را د یگونه ها

 :گفت یسعادت کرد و به شوخ مبزند، رو به خان دیاو را د یتوانست به راحت

جوانتر  یلیخ دمتونیکه د شیسال پ کیبا دوست در شما هم اثر کرده از  ینیم نشکه ماشااله ماشااله ه نمیب یخانم م -

 .دیشد

 :اخمو کرد و گفت یداشته باشد رو به پارسا یجد یلحن کردیم یسامان که سع دندیخند همه

 یداره. مامان من که همه دوستاش از خودش مسن ترن و وقت ینینازن یخوش به حالت پارسا جون. مامانت عجب دوستا -

 .دمیم حیخونمون من فرارو بر قرار ترج انیم

انداخت. به جز پسرها توجه دخترها  نییکوتاه زد و سرش را پا یهم لبخند ایاخم پارسا شد رو یمانع از ادامه  خنده

نطور که خانم حدس زده بود جواهر مجلس شده بود. پسرها هما زشیساده و متما ییبایبود، او با ز ایرو یدورادور به سو

آهنگ ، مجلس را گرم کرد. اغلب پدر و مادرها  ی. کم کم نواکردند یو حسرت به او نگاه م ظیبا لذت و دخترها با غ

کرده و رقص شروع شد. شهره که از اول شب خودش را به پارسا  دایرقصشان را پ ینشستند و جوان ها کم کم جفت ها

 یبا نگران شحواس یهمه  یزوج رقصنده بودند. پارسا ظاهرا با شهره بود ول نیچسبانده بود دست او را گرفت و جزو اول
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کالفه اش کرده بود. ناگهان چشمش به  یشد حساب یهم حرکات شهره که ازش جدا نم یبود، از طرف ایبه سمت رو

رقص خارج شد و به طرف آنها  دانیاز شهره معذرت خواست از م یبا دستپاچگ شد،یم کینزد ایسامان افتاد که به رو

هراسان سرش  یمطمئن بود ول بایتقر ایاز طرف رو نکهی. پارسا با اودرقص کرده ب یتقاضا ایسامان از رو دیرس یرفت.وقت

 نیفت و به اچه بوده به او گ یدرباره  دیخودش هم نفهم یرا که حت یزده مطلب جانیه اریمادرش برد و بس کیرا نزد

 یبا لبخند و لحن بودبه منظورش برده  یکه از حرکات نگران و دستپاچه پارسا کامال پ ایشد. رو ایبهانه منتظر جواب رو

 :مودبانه به سامان جواب داد

 .ندارم دنیبا رقص یا ونهیم چیمتاسفم . من ه -

 :دیکرد. سامان سمج پرس یم او نگاه یعیطب ری. مادرش با تعجب به حرکات غدیکش ینفس راحت پارسا

 .دهیمثل شما بع یچطور خانم. از خانم -

شانه باال انداخت و از آنجا فاصله گرفت. پارسا به عنوان تشکر  یکوتاه زد. سامان با ناراحت یدر جوابش فقط لبخند ایرو

جدا شد و به دور از چشم شهره خودش را به جمع  ایجواب لبخندش را داد. از رو ییشد و او با کم رو رهیخ ایبه رو

 :دیداشت ، از پارسا پرس یبر نم ایاز دور چشم از رو کهیدر حال کشیدوستانش رساند. محسن همکار و شر

توجه ها رو به خودش جلب  یکه همه  هیکه کنار مادرت نشسته ک نی. اون خانم خوشگل و متیپارسا من مردم از فضول -

 کرده؟

 :جواب داد ظیغل یبا اخم پارسا

 .زیهمکار عز یکن شیبهتره چشمات رو درو -

 .سرش برد یباال میتسل یآورد و به نشانه  رونیب بشیاز ج یدیبا اخم او دستمال سف محسن

 .رو وارد کارم کنم یخوام مسائل احساس یگفته من فضولم.نم یباشه بابا . ک -

شد. نگاه اغواگرش را به او انداخت و دستش  کیهره با ناز به آنها نزدنتوانست خنده اش را کنترل کند. ش پارسا

 :راگرفت

 .یبرقص دیبه افتخار توئه، با یمهمون نیپارسا ، ا میبرقص ایب -

فقط  ای. تا موقع شام همه مشغول بودند. رودندیو با خود برد.پارسا ملتمسانه به دوستانش نگاه کرد و آنها خند دیرا کش او

رقص کردند. پارسا مطمئن از  یهم به خود جسارت دادند و از او تقاضا گریاز سامان دو مرد جوان د ریتماشاگر بود. به غ

مودبانه آنها را جواب کرد. هر  ایرفت، رو ینظاره گر بود و همانطور که انتظار م وراست، فقط از د یافتنیاو دست ن نکهیا
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شام، پارسا شخصا از مهمانها دعوت کرد. کم  ی. برادیدزدیرا از او م زانشینگاه گر ایرو کرد یم یبار نگاهشان با هم تالق

 یخوشرنگ، رو یمختلف و ژله ها یها ورشرنگارنگ، گوشت و کباب و خ یشلوغ شد. انواع و اقسام پلو ها زیکم جلو م

 یجلو آمد برا ایه خلوتتر شد، روک ی. کمدیکش یبود م لیخودش ، از هر نوع که ما یشده بود. هر کس برا دهیچ زیم

برداشت. تا  یخودش بشقاب یبرد. برگشت برا شیو برا دیدانست الزم است در بشقابش کش یخانم سعادت از هر چه م

 :متملقانه گفت ی. سامان با تبسمدیبرد سامان را کنارش د سهاید از یکی ریدست به کفگ

 .شهیگشادتون مزاحم م ینهایکمکتون کنم. آست دیاجازه بد -

 :دست پارسا جلو آمد بشقاب را گرفت و محترمانه جواب داد رد،یدست جلو آورد که بشقاب او را بگ نکهیمحض ا به

 .کن من هستم ییرایدستت درد نکنه سامان جان ، شما از خودت پذ -

روشن بود که  ایرو یکامال برا گریگرفت. د زد از آنها فاصله ایکه به رو یخصمانه به او انداخت و با لبخند ینگاه سامان

کرد و پارسا  یخواست اشاره م یرا که م ییهر غذا ایبه هم نگاه کنند، رو نکهیپارسا دورادور مواظبش است. بدون ا

 :به دستش داد آهسته گفت ی.وقتختیر یم شیبرا

 . باشه؟دیفقط به من اشاره کن هیکاف دیخواست یهر چ -

از او دور شد. بعد از شام دوباره بساط رقص به پا شد  گرانیبه د یدگیرس یبشقاب را گرفت و تشکر کرد. پارسا برا ایرو

 یها شینما نیخسته از ا ایو جوانها پر شورتر از قبل شروع کردند. خانم سعادت با چند نفر مشغول صحبت بود. رو

 ینوع نهایا گفتیبه پدرش م شهیلذت بخش نبود و هم شیبراها  یجور مهمان نیا چوقتیداشت، ه یحالت خفگ ،یتکرار

مجزا  ونیدوست داشت. خصوصا که خانم ها از آقا شتریب رفتیم سایکه با پر ییها یاست. مهمان ییاسراف و خودنما

بق آن خاطرات لبخند زد. چشمش به پارسا افتاد و ط یادآوریاز  د،یرقص یم یتا آخر شب به راحت سایبودند و او با پر

و با خود برد. فرصت را  دیلبخند زد. شهره باز هم او را کش شیبه رو اریاخت ی. بدیخودش د یمعمول نگاه نگران او را رو

تازه کرد  یرساند. نفس رونیشمرد، هر کس مشغول خودش بود، آهسته از کنار سالن عبور کرد و خودش را به ب متیغن

 کیرفت،  قیداد. به طرف آالچ حیخفه سالن ترج یسرما را به هوا یول د،یوز یتازه را استنشاق کرد. سوز سرد یو هوا

آب چشم دوخت. حرکات مضطرب پارسا را که از سر شب  انیبرداشت و کنار استخر نشست و به ماه رقصان م یصندل

 دیددلشوره و تر کی یول کرد،یرا حس م یکرده بود و هر دفعه از نگاهش سوز ریفکرش را درگ دید یخودش م یرو

 یدر ذهنش رشد کرده و حاال نظرش با روزها یا ندهیانداخت، پارسا با سرعت فزا یهم به تمام وجودش چنگ م بیعج

و  دید ینم یاو را راض یبود ول دهیفرق کرده بود. از سر شب گرچه پارسا را هر لحظه با شهره د یبکل دهیکه او را د یاول

. با شدیم کیافکارش را پاره کرد. برگشت. زهرا بود که به او نزد ییاپ ی. صدادیدیخودش م ینگاهش را رو شهیهم

 :انداخت و گفت ایشانه رو یرا که در دستش بود رو یکت یپر معن یلبخند
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 .یکه سرما نخور یسعادت نگرانت بود. کتش رو داد و سفارش کرد زودتر برگرد یآقا -

را حس  شیمطبوع کت و عطر خوشبو یگرما د،یچیبرجا گذاشت. کت را به دور خودش پ ریرا متح ایبرگشت و رو زهرا

باشد، انگار  دهیرفتن او را د رونیب یکس اهویو ه یآن شلوغ انیکرد که م یفکر نم چی. هدیماه استخر خند یکرد و به رو

قطعا خانم و  یسالن برگردد، ول خواست به یچشمان نگران پارسا به دنبالش بود. حاال که گرم شده بود اصال دلش نم

کرد و بعد همانطور که  زانیراهرو آو یبه سالن کت را به جالباس دنیشدند. قبل از رس یسعادت نگران و ناراحت م یآقا

 :دیآهسته رفته بود، آهسته برگشت و کنار خانم نشست. خانم برگشت و پرس

 نگرانت شدم. حالت خوبه؟ -

 .خانم مضطرب شد دهیاز رنگ پر ایرو

 م؟یسالن رو ترک کن ستی. بهتر نستیانگار حال شما خوب ن یمن خوبم ول -

 :کمک گرفت و جواب داد یرا برا ایدست رو خانم

 .ستیناهنجار مناسب حال من ن یو صداها یهمه شلوغ نیشده. ا ادیکنم تپش قلبم ز یدرسته. احساس م -

 :دیاو نگاه کرد و با مکث کوتاه پرس به

 م،نه؟یاگه بر یشیتو که ناراحت نم -

 :با لبخند گرمش او را مطمئن کرد و گفت ایرو

 شمینه من خوشحال هم م -

 .نجایا ادیپس لطف کن به پارسا بگو ب -

 کینزد یجلو رفت ول د،یگرم صحبت با دوستانش د یبا نگاه به دنبال پارسا گشت و او را کنار همانهایم یالبه ال ایرو

 .معذرت خواست و به طرفش آمد شیاز هم صحبتها دیرسا او را دنشد. پا

 شده خانم؟ یزیچ -

 :او نگاه نکرد. آهسته گفت یرایگ یبه چشم ها ایرو

 یبله خانم با شما کار دارن. راست -

 .گل انداخت. مجبور شد نگاهش کند شیکرد و گونه ها مکث
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 .راهرو گذاشتم. از لطفتون متشکرم یکت شمارو تو -

 :کرد و گفت تیاو را به طرف مادرش هدا پارسا

 .دییکنم . بفرما یخواهش م -

 ایکرد. به همراه رو یرا قطع کرد. خانم سعادت از مهمانها معذرت خواست و خداحافظ کیموز یخواسته مادرش صدا به

کرد و پس از برداشتن کتش از راهرو خوشحال  یالن آنها را همراهس رونیسالن را ترک کرد و به اتاقش رفت. پارسا تا ب

 .آن را گرم کرده به نزد مهمانها برگشت ایتن رو نکهیاز ا

 یکه همه  یکمک کرد و پس از دادن داروها باز هم در کنارش ماند تا زمان شیبه خانم در عوض کردن لباسها ایرو

. دیآمد و در را بست. پارسا را داخل راهرو د رونیخانم آهسته از اتاق ب دنیابتمام شد و بعد از خو اهویمهمانها رفتند و ه

 .رفتند شانیو به اتاقها تندگف ری. به هم شب بخدیبار یاز وجودش م یخستگ

 .دیرس ساینامه پر یبعد از مهمان روز

 زمیسالم به دوست خوب و خواهر عز »

 کیتو  یکنم، تمام وجودم رو ب یحس م شهیاز هم شتری. کمبودت رو بیتنهام گذاشت میمرحله از زندگ نیتر یبحران در

. شمیم وونهیکنم و سبک بشم. دارم د یدلم رو برات خال ینیتا همه سنگ یخواست کنارم بود یخال بزرگ پر کرده. دلم م

تلفن زد گفت عمه  یپسر عموم بود. ظهر یعروس شبی. دنمتیخوام بب یمن بدبخت بکن، م یبرا یفکر هیتورو به خدا 

. دمیتونستم به خودم رس یکه م ییها تا جا یدختر عقده ا نیدنبالتون. منم مثل ا میایم یبا مرتض یعصر دیآماده باش

بهم  یمرتض کردمینگاه م نهیهر بار که به آ میدیبهم نگفت. تا باشگاه رس یچیکار بود ه نیمامان که هر دفعه مخالف ا

 هیبا بق یوقت شبید یکردم و برام مهم نبود، ول ینگاه م ینظر به مرتض یب شهیجون تا حاال هم ایرو یدونی. مزدیلبخند م

و باوقار بود که  پیخوش ت نقدریکرد. مثل شاهزاده ها بود. ا یتا آسمون با همه فرق م نیکردم ، زم سشیمقا ونیآقا

 یبودند. چونکه از هوا ستادهیهمه ا رون،یب میکردم. بعد از شام اومد یدق م داشتمدخترا دنبالش بود ،  یچشم همه 

 دمیشنیدندون هام رو م یو صدا دمیلرز یم دیلرز انداخته بود به پشتم. مثل ب رونیسرد ب یگرم سالن اومده بودم هوا

 :گفت یبودم. مرتض ستادهیاومد جلو، من وسط مامان و عمه ا دیچطور فهم دونمینم

 .نیبش نیتو ماش میبر ای. بییدختر دا یلرزیم یدار -

 :گفت یاون عمه فور یمامان نگاه کردم. به جا به

 .میایآره عمه تو برو ما هم م -
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 یدر جلو برام باز کرد. نشستم درو برام بست. اومد نشست تو نیبه ماش دهیمخالفت نکردم. نرس گهید دمیلرز یم بسکه

 :. زل زد بهم و گفتاوردیطاقت ن گهیه دبش ادهیخواست پ یم یگفت. وقت ینم یچیرو زد. ه یو بخار نیماش

 .ییدختر دا یخوشگل شد یلیخ -

 :. دوباره گفتنییسرم رو انداختم پا من

 آخه من حسودم ؟یکرد یجلب توجه م یلیخ یکن یفکر نم یول -

بشم.  ادهیدر رو باز کردم که پ دمیربع بعد با مامان و عمه برگشت. تا عمه رو د کیشد و  ادهی. پشمیدارم آب م دیفهم

 :نشست عقب کنار مامانم و گفت یعمه فور یول

 .با زن داداشم حرف بزنم خوامیعمه، من م نینه تو بش -

گذشتند. با تعجب و  یما م نیاز کنار ماش یوقت لیفام یعروس و داماد. بزرگترها نیدنبال ماش میراه افتاد لیفام هیبق با

 یکردن. من که مردم از خجالت ول یو متلک بارمون م گرفتندید. دختر و پسرها هم سبقت مکردن یلبخند نگاهمون م

 یشد ول یادموندنیشب به  هی. باالخره دنیخندیو عمه هم هرهر م نداد. ماما یو براشون دست تکون م دیخندیم یمرتض

. دمیاصال نرقص شبی. دمیدیتورو هم بردم. چقدر با هم رقص ادتهیافتادم.  ترایم یعروس ادی.دمید یخال یجات رو حساب

سبک بشم  دیذره برات درد دل کنم شا هیبهتره  دمید برد،ی. االن آخر شبه. خوابم نممیروز دوباره با هم باش هی دوارمیام

 .برام نامه بده شتریتو بخوابم. ب ادیبا  رمیشده. چشام گرمه م نطوریو خوابم ببره . انگار هم

 «سایبشم پر اتفد

آنها  تیمیصم یداشت ، برا یکرد. خودش هم دل پر درد هیگر نشانیدل تنگ دوستش و غربت ب ادیرا بست و به  نامه

به  یچهار بعدازظهر بود. بلند شد . آب کیسخت و طاقت فرسا بود. به ساعت نگاه کرد نزد یلیخ قیعم یفاصله  نیا

رفت. سه هفته از  منیرا بخواباند و بعد به اتاق نش شپف چشمان رونیسرد ب یصورتش زد، پنجره را باز کرد تا هوا

که  نطوریصبحانه. ا زیکوتاه کنار م قهی. فقط صبح چند دقدیدیکم پارسا را م یلیخ ایگذشته بود و رو یشب مهمان خیتار

 مهآمد. عمه در نا یه مکه آنها خواب بودند به خان روقتید یلیگفت سرشون به سرعت شلوغ شده و شبها خ یخودش م

تلفن  یمجبور بود هر چند روز برا ایچند کار را داشته و رو شنهادیتماس گرفته و پ لشینوشته بود که وک ایرو یبرا یا

و  کردیصحبت کردن تکرار م یرا برا شیآشنا، همانطور ادامه داشت و هر بار تقاضا بیغر یبرود. مزاحمت ها رونیب

داشت  شنهادی. در مورد کار چند پکردیصحبت م لشیبا وک دیبا نداشت یچاره ا یول کردیرا بشدت متشنج م ایاعصاب رو

 دهیکل را به عهده داشته باشد که مخالف عق ریمد خواستیبود که م یمهندس کیرا قبول نکرد.  چکدامیه ایکه باز هم رو

 .بود شتجربه ا نیکار اول نیکار بود که ا تازه یمهندس یگریکار کند. د ردستیخواست ز یبود. نم ایرو ی



 

 
72 

شب را گذرانده بودند و بعد از آن  هیساعات اول نیشب که اول کی. دیرسیزمستان کوتاه شد و شب زودتر م یعصرها

به  لهیبغل کاغذ و وس کیزودتر از معمول پارسا با  یلیخانم بود، برعکس هر شب خ یمشغول خواندن کتاب برا ایرو

را داد و از او که  ایکرد. به طرف آنها آمد و جواب سالم رو وول زیم یرا رو لشیسالم داد و وسا یخانه بازگشت. با خستگ

 :دی. خانم پرسندیبود خواست بنش ستادهیبه احترامش ا

 .یخدارو شکر امشب زودتر اومد -

 :برداشت و بعد از خوردن آن پاسخ داد زیم یاز رو ینیریش کی پارسا

خونه، هم  امیبه بعد زودتر ب نیاز ا دمی. بهتر ددمیاونجا نقشه کش ییوقت، اونم تنها ریآره خسته شدم بسکه شبا تا د -

 .شمیو خسته نم ستمیتنها ن ینطوری. ارسمیو هم به کارام م میخور یشام رو با هم م

 :دیاشاره کرد و پرس ینهارخور زیم به

 .استفاده کنم ینهارخور زیطرف م کیاز  تونمیاتاقم م یبزرگتر برا زیم کیتا گرفتن  -

 :سرش را تکان داد خانم

 .جا بذار نیهم ی. تا هر وقت دوست دار هیخال زیاونطرف م شهی. هممیستین شتری. ما که سه نفر بیتونیالبته که م -

 زیم یرا رو لشیلباس برگشت. آن شب شام را با هم خوردند و بعد از آن وسا ضیبه اتاقش رفت و بعد از تعو پارسا

را به آنجا انتقال داد. همه حواس  ازشیمورد ن لیوسا گریگردان و د یپهن کرد و به کمک خدمتکار چراغ مطالعه ، صندل

کسب تجربه کار  یاز دوستان پدرش برا یکیرا در شرکت  یمدتپهن شده بود. از سال گذشته که  ینقشه ها شیپ ایرو

 یبه نقشه ها م ینگاه رفتیخواست جلو م یکرده بود تا حاال از کار مورد عالقه اش فاصله گرفته بود. چقدر دلش م

رفتند و پارسا کارش را  دنیخواب یبرا ایخانم به همراه رو یبه شدت خودش را کنترل کرد. پس از ساعت یانداخت ول

بود که پارسا هنوز  نینشانگر ا منیآمد چراغ روشن اتاق نش رونیاز اتاق خانم ب ایعت بعد که روسا کیشروع کرد. 

ربوده بود.  ایخواب را از چشمان رو منیاتاق نش زیم یرو یشب گذشته بود و فکر نقشه ها مهیاز ن یمشغول است.ساعت

 مهیشد. ساعت سه ن ینم یشه ها چشم بپوشد ولباشد و از نق خوددارکه  اوردیو به خودش فشار م کردیپاو آن پا م نیا

 ینگاه کرد. چراغ خاموش بود. نفس راحت منیدر به طرف اتاق نش یشب بود که طاقتش تمام شد و بلند شد . آهسته از ال

نشست و به  یصندل یبه طرف اتاق رفت. فقط چراغ مطالعه را روشن کرد. نقشه پهن بود رو نیپاورچ نی. پاورچدیکش

همانطور  یباز هم خودش را کنترل کرد. پس از مدت یبه آن ببرد ول یکه دست دیکشینقشه پرداخت. دلش پر م یبررس

 .دیخواب تیآهسته به اتاقش برگشت و با رضا
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بار با  نیتابش کرد. ا ینقشه ها ب دنیو د منیاتاق نش یبه سو اقیو اشت شیشب پ تی، همان وضع زیشب بعد ن مهین

به پارسا که با عجله  یچشم ریآن برد و دلش آرام گرفت. صبح روز بعد هنگام صبحانه ز یروکوتاه  یجسارت دست

 دیفکر که شا نیکرده مکث کرد و با ا رییقسمت تغ یلحظه کوتاه رو کیمشغول جمع کردن نقشه بود متمرکز بود. او 

و خسته  یبه نقشه ها ، کسل دنیرس دیشد یو عالقه  ازیاز آن گذشت. شب سوم ، چهارم و پنجم کم کم ن کندیاشتباه م

 .صبح را به همراه داشت یگ

 .دیبه او پرس قیدق یهفته گذشته و صبح جمعه بود. خانم در حال خوردن صبحانه با نگاه کی بایتقر

 ؟یدار ی. مشکلیستیشاداب ن شهیجان چند روزه صبحها مثل هم ایرو -

 .کرد با لبخند چهره اش را بشاش کند یسع ایرو

 .نه خوبم متشکرم -

 :دیخانم از پارسا پرس نباریا

 کنم؟یمن اشتباه م ای یموضوع شد نیپارسا جان شما متوجه ا -

 .او قرمز شد یگونه ها یرا برانداز کرد، که فور ایمشکوک رو یبا نگاه پارسا

 .کنمیمن اشتباه م دیبگم، باز گفتم شا خواستمیچرا اتفاقا من هم م -

 :دیپرس ایدوباره از رو یبا ناراحت خانم

 عمه جونت تنگ شده؟ ینکنه دلت برا -

 :ادامه داد یکرد و سرش را تکان داد و با همان ناراحت یمکث

 یخودخواهم که تو رو فقط واسه  یلیخ کنمیفکر م دهیکردم. حتما دلت پوس یخونه زندون یمنه. تورو تو ریهمش تقص -

 خوامیخودم م

 :گفت یدست او را گرفت و با مهربان ایرو

برام لذت  یلیندارم در کنار شما بودن هم خ یمشکل چیه دی. باور کندیکنم خودتون رو ناراحت نکن ینه خواهش م -

 گمیم یجد نویبخشه ا

 دکتر؟ یبا پارسا بر یخوا یم ؟یشد ینطوریپس چرا ا -
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 .دیئن باشکنم. شما مطم یکارو م نیبود حتما ا ازیباشه اگر ن -

 :صبحانه گفت زیدر حال برخاستن از سر م پارسا

 .که از دست من ساخته بود در خدمتم دیداشت یکار ای یبه هر حال اگر مشکل -

 :خم شد. با تعجب و دقت به آن نگاه کرد و گفت شبینقشه د یتشکر کرد. پارسا رو ایرو

از کار در  یکه همه شون هم عال نهیو جالبتر ا ستین میکه خودم حال کنمیم ییکارها هیجالبه شبا که خسته ام  -

 .خوششون اومده ی.همکارام حسابادیم

خوب و کارساز بود. پارسا به  یلیکه سال گذشته از دوست پدرش گرفته بود خ یاتیلبخند زد و خوشحال شد. تجرب ایرو

 :دیم ناراحت پرسه یرفتن بود. خانم با تعجب و کم رونیب یبرگشت آماده  یاتاقش رفت و وقت

 .رونیب یریامروز که جمعه س بازم م -

 :و گفت دیمادرش را بوس یجلو آمد، گونه  پارسا

با شما  یکنم که کم میکارهام رو تنظ دمیقول م یول رسمی. من کمتر به شما مدیگیدرست م دیفدات بشم مامان . ببخش -

 .خورمیمطمئنا نهارو با شما م یول نمیساختمان رو بب کیباشم. امروز قراره با همکارم 

و به خودش نگاه کرد. حق با خانم بود.  ستادیا نهیاو به اتاقش رفت. جلو آ دنیتا ساعت ده با خانم بود. بعد از خواب ایرو

دهد. پنجره  رییگرفت از آن شب ساعت کارش را تغ میچشمانش را کبود کرده بود. تصم ریشبانه ز یها یخواب یب

صبحها با  یبود به علت خستگ یگرم پوشانده بود. چند روز یرا آفتاب نزمستا یبود. سرما ییبایاتاقش را بازکرد. جمعه ز

سالگرد فوت مادرش بود، با توافق عمه قرار بر  ندهیآ ی. هفته رفتیم دیامروز با ینرفته بود، ول رونیو ب دیخواب یخانم م

 .را خرج پرورشگاه کنند نهیزه یبر مزار پدر و مادرش برگزار کنند و مابق یعصرانه ا یامه گذاشته بودند که برن نیا

پالتو  یاز رو یرفت. با وجود آفتاب، سوز سرما را حت رونیاز ساعت ده گذشت. آماده شد و از خانه ب یقیکرد ، دقا صبر

 شیبرا یآشنا مزاحمت بیالاقل آن روز را غربود  دواریرا جمع کرد و به راه افتاد. ام شیحس کرد. شانه ها مشیضخ

به برگشت گرفت. دلش طاقت  میلحظه تصم کیاو  دنیهمراهش بود. با د یشگیطبق معمول، مزاحم هم ینسازد. ول

زد و به راهش ادامه داد،  اینبود دل به در یچاره ا د،یکشیپر م سایپر ی. دلش هم براکردیصحبت م دیبا عمه با اوردین

 :او رساند و گفت کیمرد جوان خودش را به نزد

 !سالم خانم -

 :را تندتر کرد. مرد جوان مصرانه ادامه داد شیجواب نداد و قدم ها ایرو
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 .خوام یازتون م ینظر لطف هیقصد مزاحمت ندارم، خانم فقط  دیباور کن -

 :به او نگاه کرد و گفت تیو با عصبان ستادیا ایرو

 یکه نم دی. مطمئن باشامیب رونیب یتونم به راحت ی. من از دست شما نمدیمزاحم شهیو هم دیچطور قصد مزاحمت ندار -

 .کرده بودم آقا تیاز دست شما شکا سیبفهمه وگرنه تا حاال به پل یخوام کس

 .به راهش ادامه داد. مرد جوان هم به دنبالش یشتریبا سرعت ب و

 شتریخوام ب یدوستتون دارم، فقط م یلی. اصال هم دوست ندارم ناراحتتون کنم. به خدا خنهی. اسمم رامستمیمن آقا ن -

 دویاجازه بد کنمیباهاتون آشنا بشم. خواهش م

داد و مزاحم پشت سرش. چند نفر جلو باجه تلفن داد جوابش را ندهد. به راهش ادامه  حیترج ایشدند. رو ابانیخ وارد

نبود. بدون توجه به او جلو رفت.  یگریاز او و جوان مزاحم کس د ریصبر کرد تا نوبتش شد. حاال به غ ایبودند رو ستادهیا

التماس را مقابلش گرفت و با  یمرد جوان نامه ا ردیشماره بگ ایرو نکهیا ز. قبل استادیاو ا یمزاحم رفت و باجه روبرو

 :گفت

 .دیقبول کن نویالاقل ا -

 :دیبرق زد و مثل هجوم طوفان غر تیاز عصبان ایرو چشمان

به وجود  یبراتون مشکل بزرگ دیاالن از جلو چشمم دور نش نیآقا . اگر هم دی. اشتباه گرفتدیطرف یبا ک دیشما فکر کرد -

 .ارمیم

 ییجلو آمد و نامه را گرفت. صدا یثابت ماند. دست ایچشمانش به پشت سر رو د،یبگو یزیجوان تا دهان باز کرد چ مرد

 :گفت نی. پارسا بود که در حال پاره کردن نامه رامدیرس ایآشنا به داد رو

 فرمود؟ یخانم چ دیدیمگه نشن -

 :نگاهش خصمانه شد و ادامه داد سپس

 .ان ما هستندخانم مهم دیدی. حتما فهمنیاز شما توقع نداشتم آقا رام -

 :کرد و گفت دیلرز یکه به شدت م ایبه رو رو

 .خانم نیداخل ماش دییشما بفرما -
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انداخته بود نگاه  نییکه سرش را پا نیبه رام یساکت و پر معن قهیرفت. پارسا چند دق نیبه طرف ماش یبدون معطل ایرو

 :انداخت و گفت شیپا ینامه را جلو یکرد تکه ها

 .یکنم تکرارش نکن یم هیو توص گذرمیازت م یگیفقط به حرمت همسا -

 :حال براه افتادن ادامه داد در

 .نشم ی. بهتره عصبانیشناسیمنو خوب م -

 یکه عقب نشسته بود نگاه کرد. او هنوز هم م ایبه رو نهینشست و براه افتاد. از آ نیداخل ماش تیبا همان عصبان پارسا

در  یکرد. تا جلو ادیرا ز نیماش ی. پارسا بخارندیدوخته بود تا چشمان غضبناک پارسا را نب رونیبه ب و نگاهش را دیلرز

آمده کرد و  رونیبغض کرده اش ب یکوتاه کرد که به زحمت از گلو یا تشکریرو دندیرس ینگفتند. وقت یکالم چکدامیه

 :شد و صدا زد ادهیرفت. پارسا پ اطیشد و با سرعت به طرف در ح ادهیپ

 .ینیخانم ام -

 :دیانداخته بود. پارسا چند لحظه صبر کرد و سپس با تحکم پرس نیی. سرش را پاستادیا ایرو

 د؟یتلفن ندار یاتاقتون گوش یمگر شما تو -

 :بود ، ادامه داد دایپ شیکه به وضوح از صدا یتیفقط توانست با زحمت سرش را تکان دهد. پارسا با عصبان ایرو

 .دیمعطل بش ابونیخ یتلفن زدن تو یکه برا نمیب ینم یپس ضرورت -

. دیغلط شیگونه ها ینتوانست. دو قطره اشک رو گرید یکنترل خودش کرد ول یبرا ایکه رو یتالش یبود با همه  واضح

 دیاب او بهتر داشک ها و حال خر دنیفشرد. باز هم فقط سرش را تکان داد. پارسا با د یرا م شیبه شدت راه گلو یزیچ

 :تر گفت میمال یاو را سر پا نگه ندارد. با لحن نیاز ا شتریب

 .داخل خانم دییبفرما -

تختش افتاد.  ی، به اتاقش رفت در را بست و رو دیشد و فاصله اش را تا ساختمان دو اطیبود. وارد ح نیمنتظر هم ایرو

به خودش اجازه داده بود که او  نکهیو مهم تر ا ندیبب تیخواست پارسا او را در آن وضع ی. دلش نمدیترک شیبغض گلو

. دلش گرانینکرده بود چه برسد به د شیپدرش هم دعوا یحت حاالرا دعوا کند. از ضعف خودش بشدت متنفر بود. تا 

آرامش  سایگرم پر ینرسد. فقط شانه ها رونیهق هقش به ب یصورتش گرفت تا صدا ی. بالشت را رودیترک یداشت م

 رگذراند. چند ضربه به د نگونهیرا ا یچه مدت دیافزود. نفهم یاش را م هیشدت گر نینبود و هم چکسیه یرد ولک یم

 :دیزهرا را شن یاتاقش خورد و بعد صدا
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 .نهار دیاریب فیتشر ینیخانم ام -

با سرعت به  نیگردد. بنابرا یکه زهرا پس از خبر کردنش بر م دانستیاز دوازده گذشته بود. م یساعت نگاه کرد. کم به

چشمان متورم و قرمزش هراسان و متعجب وارد  دنیو آن را باز کرد و او را صدا زد. زهرا برگشت و با د دیطرف در دو

 :دیاتاقش شد ، در را بست و پرس

 شده خانم؟ یچ -

 :دوباره بغض کرد. دستش را تکان داد و گفت ایرو

 ...فقط....فقط ستین یزیچ -

 :دیرا گرفت و دوباره پرس شیشد. شانه ها کیبه او نزد زهرا

 با خودت؟ یکرد کاری. چستین یزیچطور چ -

 قهیو چند دق دی. زهرا دست نوازش به سرش کشستیزهرا گذاشت و به شدت گر نهیس ی. سرش را رودیترک بغضش

را با دستمال پاک  شیبود که از او فاصله گرفت و اشکها ایرو نیساکت ماند تا او خودش را سبک کند. چند لحظه بعد ا

 :دیپرس یکرد. زهرا با مهربان

 تونم کمکت کنم؟ یم -

 .سرش را تکان داد ایرو

ناراحت  یلیدونم خانم خ ی. مزیسر م امیتونم ب یوضع نم نی. با ا ینرفتنم رو موجه کن یجور کیاگر  شمیآره ممنون م -

 .اتاق غذا بخوره یاجازه گرفت تو کردی. بگو سرش درد مشهیم

 .دست او را فشرد و بلند شد زهرا

 .ارمیکنم . تو راحت باش غذاتو م یم شیکار کیبهتر از اومدنت باشه.  ومدنتین کنمیآره منم فکر م -

و  ستادینهار آورده بود. همانجا ا شیربع بعد برگشت برا کیرفت و او را به حال خودش گذاشت و  رونیاز اتاق ب زهرا

بعد از نهار  یاز او خواهش کرد داروها ایناراحت شدند. رو یلیبخورد و گفت آقا و خانم سعادت خ یمجبورش کرد کم

شب گذشته و  یخواب ی. بدیپتو خز ریرا روشن کرد و ز یصوت ستمیکه کرد س یخانم را بدهد. بعد از رفتن زهرا تنها کار

 :خواننده گوش دهد یکرد فقط به صدا یفشار امروز بشدت خسته اش کرده بود. چشمانش را بست و سع

 گرفت از آسمون دلم
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 هم از زمون نیاز زم هم

 چقدر غمه میزندگ تو

 گرفته از همه دلم

 یروزگار لعنت یا

 بگم یبهت هر چ حقه

 و آسمون نیبه زم من

 دم یرفاقت نم دست

 از شباست که من امشب

 داد بزنم خوادیم دلم

 ها بهیغر نیشهر ا تو

 بزنم ادیرو فر درد

 ی. وقتستادیافتاد که نماز نخوانده پس با عجله وضو گرفت و به نماز ا ادشیغروب بود که چشمانش را گشود.  کینزد

شد. جلو خودش رو نگرفت.  ریاتفاق صبح اشکش سراز ادیسجاده، دوباره به  ینمازش تمام شد همانطور نشست رو

. چند ضربه به کردیم هیچادر نماز به سر نشسته بود و گر ندچراغ اتاق را روشن ک نکهیاو بدون ا یشب شده بود ول بایتقر

باز شد و . در اتاق دییگفت بفرما یبلند یزهراست با صدا نکهیآورد. با فکر ا رونیدر اتاق خورد و او را از آن حالت ب

 .مهمانش خانم است دیعصا فهم یهمراه با صدا

 زم؟یعز یجان خواب ایرو -

با  دید سیخ یاو را با چادر نماز و چشمان متورم و گونه ها یبه سرعت بلند شد و برق را روشن کرد. خانم وقت ایرو

 :دیپرس ینگران

 ؟یکنیم هیگر ینشست یکیتار یافتاده که تو یچه اتفاق -

تند و  ایبود. رو دهیپر یمبل نشاند. رنگ خانم از ناراحت یرا کرد که لبخند بزند. کمک کرد و او را رو شیسع تینها ایرو

 :گفت یتند م
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 .دی. خودتون رو ناراحت نکنستین یچیبه خدا ه -

 انیرا در آورد. فورا صورتش را شست و خشک کرد و کنار خانم نشست. خانم سعادت دستان سرد او را م چادرش

 : دستان گرمش گرفت و گفت

 .بردت دکتر یآماده شو. پارسا م پاشو

 یزانو گذاشت. با همه  یشد. سرش را رو ریکه کرد سراز یکنترل یدوباره و با همه  ایرو یحرف را زد اشکها نیا تا

او  یشمیو ابربلند  یموها انینکند. خانم متعجب تر از قبل ساکت ماند. انگشتانش را م هیکرد بلند گر یتالشش سع

آرام گرفت. سرش را بلند کرد، دستانش را دور  یاز مدت سسرش حس کرد و پ یدستان عمه را رو یگرم ایلغزاند، رو

 .دیگردن خانم حلقه کرد و او را بوس

 .ناراحتتون کردم دیببخش -

 :دیبا غصه پرس خانم

 ؟یخونه عمه جونت بمون یبر یچند روز یخوایدلت تنگه. م ای کنهیسرت درد م -

 :لبخند زد ایرو

 .نیمامان و بابام دلتنگم کرد هم ادی. امروز دینه شما هم برام مثل عمه هست -

 :دیموشکافانه به او دوباره پرس یبا نگاه خانم

 ، آره؟ یگ یبه ما نم یدار گهید یزیچ ای ینکنه مشکل مال -

 :دیخند ایرو

 .کنم یم تتونیاذ یخود یاونوقت ب کنهیکاراتونه لوسم م نی. همدیمن تا کجا فکر کرد یخدا یوا -

 :داد و گفت رونینفسش را ب خانم

 .دکتر ، پارسا نگرانته یبر یخواینم ی. مطمئنیدیخدا رو شکر خند -

 یبرا شه،یکرده انوقت نگران هم م کاریچ دونهینگرانه ناراحت شد. با خودش فکر کرد م نکهینام پارسا و ا دنیشن با

 .دیخانم بلند شد و دور خودش چرخ الیخ یآسودگ

 .هم ندارم یدرد و ناراحت چیخوبه خوبم ه دینیبب -
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 :نشست و ادامه داد بعدش

 یفردا صبح سرحال و روبراه باشم، البته برا دمیاتاقم بمونم. قول م یتو دیکه امشبه رو اجازه بد نهیتنها راهش ا -

 .امیشب م یداروها

 :کمک گرفت و برخواست و گفت یرا برا ایرودست  خانم

 .ما شیپ یایم گهیساعت د کیتا  شهیحالت بدتر م ینطوری. ایکن هیو گر ینیتنها بش یکیتو تار دمینه نه اصال اجازه نم -

مبل ولو  یرو ایادامه صحبت را نداد. با رفتن خانم رو یخانم دستش را بلند کرد و اجازه  دیبگو یزیخواست چ ایرو تا

 .نبود یانگار چاره ا ی، ول ندیخواست الاقل آن شب پارسا را نب یشد. واقعا دلش م

 .شبش را هم خواند. تازه آماده شده بود که زهرا آمد و در زد نماز

 ؟یخانم کارت داره. بهتر شد -

 :با لبخندش او را مطمئن کرد ایرو

 .آره خوبم. ازت ممنونم -

 یخانم تنها بود. کم دینگاه کرد. پارسا را ند ینهارخور زیو به م ستادیا منیرفت. پشت در اتاق نش رونیبا او از اتاق ب و

 :راحت شد. جلو رفت و به خانم سالم کرد. خانم جواب سالمش را داد وگفت

تا ببرتمون  میرو آماده کنه و خواست منو شما هم آماده بش نیناراحت شد. رفت ماش یلیخ یدلتنگ بود دیپارسا فهم -

 .رونیب

 ....خانم یول -

 :ادامه داد خانم

. هوا سرده. امیباهاتون ب کنهیمنو هم مجبور م ادیوگرنه م یباهاش بر یکنم آماده بش ینداره. ازت خواهش م یول -

خودم دردسر  یشما و هم برا ی. هم براشمیم ضیکه مر دونمیم امیب اطیح یتا همون جلو یگرمه ول نیدرسته تو ماش

 ..شمیم

 :آشکار گفت یبا ناراحت ایرو

 .. برام سختهدیتورو خدا خانم منو معذب نکن -
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 :ناراحت تر از او نگاهش کرد خانم

 به خاطر من برو باشه؟ -

تاقش به ا ایسرش را تکان داد. خانم لبخند زد و رو یرا نداشت. با ناچار نیاز ا شتریاصرار ب ینگاه ناراحت او و رو تحمل

خواست پارسا بفهمد که او تمام روز را مثل بدبخت ها  ینگاه کرد. چشمانش هنوز متورم بود. دلش نم نهیآ یرفت. تو

قرمز کرد تا رنگ  یرا کم شیزد و گونه ها کیکرده. صورتش را دوباره با آب سرد شست و خشک کرد. پنک هیگر

کرد. جلو در پارسا با  یرفت و از خانم خداحافظ منیبه اتاق نشو قبل از رفتن،  دیصورتش را بپوشاند. لباس پوش یدگیپر

 ییخوش رو بادر عقب را باز کرد. نشست و آهسته سالم کرد. پارسا جواب سالمش را  ایبود. رو ستادهیروشن ا نیماش

 :دیداد و پرس

 اد؟ی ی، نم یپس مامان چ -

 :کرد خوددار باشد. با غرور جواب داد یسع ایرو

 .امیاز من خواهش کردند با شما ب شونینه ا-

تالشش نتوانسته  یبا همه  ایدارد. برگشت و با تعجب نگاهش کرد. رو یکه سر ناسازگار دیفهم شیاز لحن صدا پارسا

 .بود ورم دور چشمانش را بخواباند

 د؟یپس چرا شما اونجا نشست -

 .راحت ترم ینطوریا نکهیا یبرا -

 :گفت ضیبا غ پارسا

 د؟یتونم که عقب نشست یشخص یمگه من راننده  -

 :با جسارت جواب داد ایرو

 .نمیهم باهاتون ندارم که جلو بش ینسبت یول رینه خ -

شد.  ادهیپ قهیفرو کش کند بعد از چند دق تشیو صبر کرد تا عصبان فتادیشد. راه ن رهیخ شیبه جلو رو تیبا عصبان پارسا

نشست  یباز کرد و وقت شیشد. پارسا در جلو را برا ادهیپ ریتاخ یناچار با کم ایرا باز کرد و منتظر ماند. رو ایدر سمت رو

هر  ییمدت آشنا نیرا گذاشت. در ا یکیکاستها گشت و  نیبست. خودش هم نشست و به راه افتاد. در ب شیدر را برا
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خواننده و همان  یبه عالقه اش برده بود. صدا یو پ دیشن یخواننده را م نیهم یگذشت صدا یم ایوقت از جلو اتاق رو

 :دیچیپ نیدوست داشت در ماش یلیخ ایکه رو یآهنگ

 است ازیغرق ن یکس یکس به تمنا هر

 قبله خود رو به نماز است یکس به سو هر

 کس به زبان دل خود زمزمه سازد هر

 است ازیدر راز و ن ختهیعشق درآم با

 جان من تو جانان من تو یا

 من تو مانیمذهب عشق ا در

 که کوتاه شود با رفتن جانان هاتیه

 تو دراز است یدست تمنا که به سو نیا

خود کرد و دل تنگش پاره شد.  یرا از خود ب ایخواننده رو یرایغمناک و گ یو صدا لیگرم و مطبوع داخل اتومب یهوا

 کیاو بود  یحواسش به سو یبود. پارسا که همه  رهیصدا به روبرو خ ی. بدیفرو غلط شیاشک از گونه ها یدهایمروار

را پاک کرد. پارسا در  شیدستمال را گرفت و اشک ها یکالم ونبد ایآورد و به طرفش گرفت. رو رونیدستمال از جعبه ب

 :حال عوض کردن کاست گفت

 .ستیال شما نظاهرا صداش االن مناسب ح یول دیشیفکر کردم خوشحال م -

کرد و آرام  ینم هیگر گرید ایرا در سکوت گذراندند. رو یآهنگ شلوغ تر پخش شد. باز مدت کینداد.  یجواب ایرو

 :دیدستگاه را کم کرد و پرس یگرفته بود. پارسا دست برد صدا

 . آره؟دیدیاز من رنج -

 :. ادامه داددینشن یزیچ یماند ول منتظر

 .متاسفم یلیخ -

 :دیپارسا دوباره پرس زدندیدور م ابانهایهدف در خ یسکوت شد. ب نشانی. دوباره بدینشن یهم جواب باز

 .دیو باهام حرف بزن دیمنو ببخش دیخواه ینم -
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گرفت و  شیشدند. پارسا جعبه دستمال را جلو ریخشک شده اش دوباره سراز یانداخت و اشک ها نییسرش را پا ایرو

 برداشت یکیاو 

 چیبهم بر خورد. شما ه یلیآخه خ یشدم و باهاتون بد صحبت کردم ول یعصبان دونمی. مدینکن هیکنم گر یش مخواه -

 نیبا ا نکهیا گریو د دهیاز شما بع نکهی. اول ادیایم ابونیتلفن زدن به خ یهمه برا نی. با ادیخونه ندار یتو یتیمحدود

 .دیکن یم نیکارتون به ما توه

 :آهسته گفت دیلرز یکه م ییبا صدا ایرو

 .رو نداشتم یجسارت نیمن قصد چن یول -

 :باالخره جواب دوستانه گرفته، لبخند زد و گفت نکهیاز ا پارسا

 ده؟یم یکارتون چه معن نیپس ا -

 .خواستم از لطفتون سواستفاده کنم ینم -

. مسلمه که ممکنه دیمنتظر بمون یصف تلفن عموم یخونه که تو یشما نم تیبدتره. با شخص یلیکه خ ینطوریخوب ا -

 .ادیب شیپ یمورد نینچنیا

 :دیکرد و دوباره پرس یمکث

 شه؟یوقته مزاحمتون م یلیخ -

 :سرش را تکان داد. پارسا ادامه داد یبا شرمندگ ایرو

ادامه  نطوریهم دیخواستیم ؟یگشتم چ یشد و برنم ی. اگر امروز من زودتر کارم تموم نمدیپس چرا زودتر به من نگفت -

 د؟یبد

و از رو  ادیکوتاه ب یبودم به زود دواریپا افتاده بکنم. بعد از اون ام شیمسائل پ نیا ریآخه دوست نداشتم شمارو درگ -

 .بره

 :و گفت دیبلند خند یبا صدا پارسا

. نوایبهش سخت نگرفتم. گناه داره ب ادیخاطر ز نیذره سخته. من هم به هم هی.کوتاه اومدنش دیبهش حق بد دیالبته با -

 .ستین یشناسمش پسر بد یم
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 :ادامه داد یبه شوخ دیخند یم کهیانداخت. پارسا در حال نییقرمز شد و سرش را پا ایصورت رو تمام

 یشدند آها ی. مردم دورمون جمع م زدمیو داد م دمیکشیچاقو م یرانیا یمیقد یلمایف یرتیغ یداداشا نیمثل ا یکاشک -

 .که به خواهرت چپ نگاه کردند ایب صریق

 :دیبود نگاه کرد و پرس نییکه هنوز سرش پا ایرو به

 .گهید زیچ هی دیخورم. نه. شا یبه داداش نم یول -

 شتریقرمز از خجالتش را ب یگونه ها یلبخند او که چاله  دنینشست و پارسا از د ایلبان خوش فرم رو یلبخند رو گل

 :دیو پرس دیخوشحال شد . بازم خند کردیم انینما

 د؟یکرد یآشت -

 .کرد و به سرعتش افزود شتریدستگاه را ب یانداخت. پارسا صدا نییقدرت صحبت نداشت. شرم زده سرش را پا ایرو

 د؟یدی. اجازه ممیبا هم بخور یزیچ هیمناسبت  نیپس به هم -

 :با لکنت جواب داد ایرو

 ....آخه یول -

 .دیافتخار رو بد نی. ارونیب امیخانم. من امشب به بهانه شما تونستم ب دیارین ینه اما و ول -

وارد شدند  یشدند و به طرف رستوران رفتند. وقت ادهیداشت توقف کرد. پ ییبایز یزمستان یرستوران که نما کی یجلو

 :دیشد. پارسا برگشت و پرس خکوبیدر جا م دیکه د یزیبا چ ایکرد. ناگهان رو ییگارسون جلو آمد و آنها را راهنما

 د؟یستادیچرا ا -

نشسته  زیم کیاشاره کرد. پارسا برگشت و به آن طرف نگاه کرد. شهره با چند دختر و پسر جوان دور  یبه سمت ایرو

ن دهند، نگاه نشا یآنها بتوانند عکس العمل نکهیکردند. قبل از ا یبلندشان به شدت جلب توجه م یبودند و با خنده ها

 :زمزمه کرد ایتکان داد. رو ستد شانیثابت ماند و سپس برا شانیمتعجب شهره به رو

 .بد شد یلیخ یوا -

 :جواب داد یبه راحت پارسا

 بد بشه؟ دینه چرا با -
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 یسع اینگاه کرد. رو ایبه رو یشد. با هم دست دادند پارسا با ناراحت کیشهره به آنها نزد دیبگو یزیچ ایرو نکهیاز ا قبل

 :کرد خونسرد باشد و به آنها لبجند زد. شهره گفت

 .نجایا دیچه جالب شما هم امشب اومد -

 :و گفت دیرا با خود کش آنها

 .تون کنم یبه دوستام معرف دیایب -

دوستانش سامان پسرعمه اش  نیکرد، در ب یناچار بدون مخالفت به دنبالش رفتند. شهره آنها را به هم معرف ایو رو پارسا

 :گرفت و گفت ایسامان دستش را به طرف رو یداشت. بعد از معرف یبرنم ایهم بود که مشتاقانه چشم از رو

 .مجدد شما خوشحالم خانم داریاز د -

ره آنها بود. شه یو آسمان نگه داشت. همه نظرها به سو نیزم انیدست او را م یکوتاه تشکر کرد ول یبا لبخند ایرو

 :صحبت رو به پارسا کرد و گفت ریعوض کردن مس یبرا

 .گذرهیدارم. بهتون بد نم یخوب ی. دوستادیامشب رو با ما باش -

 :دار به پارسا گفت یمسخره و معن ینشستند شهره با لحن ینظر کرد و او به نشانه موافقت لبخند زد. وقت ایبه رو پارسا

 .تونه سرش رو بخارونه یمشغوله که نم نقدریکه پارسا ا خورهیواسه خاله. غصه م رمیبم -

 :زد و ادامه داد یچشمک ایرو به

 . گذره یهم به پسرش بد نم ادی. زخورهیغصه م یادیخاله ز نکهیمثل ا یول -

 :جواب داد یاو با خونسرد ییرها یقرمز شد و پارسا برا ایرو

 .نگرانه یخودیآره حق با توئه. مامان ب -

 :نگاه کرد و لبخند زد ایرو به

 .گذرهیهم خوش م یلیاتفاقا خ -

 :دیپرس ایشهره از رو یاز دوست دخترها یکیساکت شد.  یبا دلخور شهره

 ساختمانه؟ یرشته شما نقشه کش -
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 .کرد لبخند بزند یسع یرنگش را حس کرد ول یدگی. پرختیفرو ر کبارهیبه  ایرو قلب

 .خوندم ینه من پرستار -

 :شانه باال انداخت و گفت رتیشهره با ح دوست

که دختر اون کارخانه داره همکالس بود.  ینیام ایخوند با رو یرشته رو م نیا یکه مهندس شیاز دوستام چند سال پ یکی -

 .روشن یبور با چشما درو،یداد با شما مطابقت داشت. سف یکه م یمشخصات

 .در خونسرد بودن داشت یسع دیشد جانیبا وجود ه ایو شهره ساکت، منتظر جواب او بودند. رو پارسا

 یرو م شونیکه دورادور ا یکسان یمواقع برا یلیمشخصات چهره خ دیگیکه شما م نطوریو ا یتشابه اسم نیاتفاقا ا -

 .شناسم یخانم رو نم نیا یمتاسفانه حت یشه ول یم زیشناسند سوال برانگ

شهره کنار  نکهیشهره قانع کننده نبود، با وجود ا یبرا یجواب داده بود، ول کردیتر از آنچه خودش فکر م یعیطب ایرو

تمام  اریاخت یپارسا ب یمختلف توجه او را به خود جلب کند، ول یکرد با اداها یپارسا نشسته بود دستان او را گرفت و سع

 کیتحر شتریخاطر حسادت شهره ب نیهم. به کردیآنها را نظاره م نیمت یرفتارو  حیمل یبود که با لبخند ایتوجهش به رو

به او نکرد. پس از شام که در  یتوجه نیکوچکتر ایثابت بود گرچه که رو ایرو یشد. تمام مدت نگاه سامان رو یم

زودتر از آنها  یلیخ ایرا حس کرد به بهانه کار فردا و به اتفاق رو ایرو یدوستانه صرف شد ، پارسا که ناراحت یطیمح

 :گفت یمیصم یلیپارسا خ رفتندیبه طرف منزل م یکردند. وقت یخداحافظ

 .دیببخش گهیاومد د شیپ دیببخش یول ومدی یشما جور در نم یبا اخالق ها -

 :نگاهش کرد ایرو

 .میکرد یبود، دور از ادب بود اگه دعوتشون رو رد م یتجربه  نمیکنم. ا ینه خواهش م -

برگشت  ایرو دند،یرس یخواننده گوش دادند. وقت یفقط به صدا نیسنگ یر سکوترا صحبت نکردند، د ریطول مس ی هیبق

 نیا یایشد. پارسا در جوابش لبخند زد. وقار و ح ادهیبازم به چشمانش نگاه نکرد. تشکر کرد و پ یبه طرف پارسا ول

به  گریظهر با خودش عهد کرده بود که د نکهیبود. با ا دهیخوابوقت بود و خانم  ریکرد.د یمفتونش م شتریب بایدختر ز

 .دیشب کوک کرد و با آرامش خاطر خواب مهین یکامل عهدش را شکست. ساعت را برا تیپارسا کمک نکند حاال با رضا

کرد  یلو دادن پسرخاله به آنجا آمد. فکر نم یدر اصل برا یخاله، ول دنید یبعد شهره به اتفاق مادرش به بهانه  شب

آمد. شهره به طرفش آمد و دست دادند و  رونیاو پارسا از اتاقش ب یرفتن آنها مطلع باشد. با سر و صدا ونریخاله از ب

 :آهسته به شهره گفت یلیانداخت و خ ایبه رو ریاز سر تقص ی. پارسا نگاهدیاو را بوس شهیشهره مثل هم
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 .دهیشهره. از تو بع ستیکارت درست ن نیا -

 :بلند جواب داد یو با صدا یبا گستاخ شهره

 .یفرهنگ آشنا شده باش نیبا ا دی. بایا دهیاروپا د یپسر خاله. نا سالمت دهیاز تو بع -

 :بشنود گفت ایرو نکهیا یباره واهمه ندارد، بلندتر از او مخصوصا برا نیاو از بلند صحبت کردن در ا دید یوقت پارسا

 .دمیهم فرهنگشون رو نپسند چوقتیه یآره ول -

 :دار به طرف خاله انداخت و گفت یمعن یلبخند زد و نگاه شهره

 ؟یدیرفتن با دخترا رو پسند رونیچطور فرهنگ ب -

 :جواب داد یو بدون پرده پوش اوردیپارسا کم ن یدر جا رنگ به رنگ شد، ول ایرو

 .میستین بهی. مهمان ماست و با هم غرکنهیفرق م ینی. خانم امینه هر جور دختر -

 :به منظور شهره برد رو به خواهرش کرد و بلند گفت یو پ دیرا د ایرو ی دهیادت که رنگ پرسع خانم

از کنارم جم بخوره  ذاشتمی. مقصر هم من بودم بسکه نممینگرانش شد یلیجون اصال خوب نبود. ما خ ایحال رو روزید -

 .خسته و دلتنگ شده بود یطفلک

 :که در کنارش بود لبخند زد. خانم ادامه داد ایو به رو برگشت

 .کنن و با هم برن یشون کردم که از من چشم پوش ی. به زحمت راضرونیبود که از پارسا خواستم ببرتش ب نیا -

 :با طعنه گفت شهره

 .خوب بود یلیخداروشکر حالش خ دمشیکه د شبیجون بود. د ایبهبود رو یهم برا یظاهرا روش موثر -

 شهیکرد و مثل هم یندانست. خانم هم اجازه رفتن به او داد. از شهره و مادرش خداحافظ زیماندن را جا نیاز ا شتریب ایرو

نامه  کیشرح داد در  سایپر یرا مو به مو برا عیوقا یفرصت بود، همه  نیاز دست شهره به اتاقش پناهنده شد. بهتر

 .که تا رفتن مهمانها وقتش را پر کرد یطوالن

 نیظهر ، لذت بخش بود. در هم کیآمد.آفتاب گرم نزد اطیقدم زدن به ح یبرا ایرو د،یروز بعد خانم سعادت خواب چند

 .نشست و نامه را باز کرد قیآالچ یصندل یذوق زده همانجا رو ایآمد. رو سایبا نامه پر یموقع پستچ

 .یماهت که فعال همه رو سر کار گذاشت یسالم به رو »
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برات تو  رمی. بم یهست یشهره بفهمه تو ک دهیم یفیچه ک ی. وایکنیکار م یها چ چارهیبا اون ب یفدات بشم. دار یاله

 یچرا حاال که م میخوره، از اون بگذر یجور دخترا به هم م نی. من که حالم از ایکنیدختره رو تحملش م نیا یچطور

.از مزاحمت چه دینکن. از خونه زنگ بزن دلم پوس یالحظه کارم نقدریصدات رو بشنوم. تورو خدا ا یزن یتلفن نم یتون

نگاه کنه.  اطیکنه به در اون ح یجرات نم چارهیب یکه تو دار یگارد ینه؟ گرچه مطمئنا با باد ای شیدیخبر. دوباره د

 یو کله بزنه، ول مغرور و کله شق سر یبا تو دیکه با سوزهی. دلم براش میکن یم چارهیسعادت رو هم ب یخوب ظاهرا آقا

 نتیشبا از خواب نازن یمورده، اگه به فکرش نباش ینه؟ گرچه سوالم ب ای یخوابیم ادشی. شبا به یناقال از خودت نگفت

خراب  شیکیدردسر ننداز اگه  یبخواب بابا لذتش رو ببر خودت رو تو ری. بگینقشه هاش رو بکش یبر یپاش یزن ینم

 قهیزنم. ده دق یچشش چهار تا بشه کارش رو بکنه. منو اگه بکشن از خوابم نم ش. بذار خودیکن کاریچ یخوا یبشه م

خودم فعال  یهه هه هه...! خبرا گهید هیشه کرد . فداکار یکارش نم چی. هدمیخوب بهت حق م یس. ول قهیهم برام ده دق

 بود( زتریانگ جانیتو ه ی) خبرهاستیقابل عرض ن

 ی. هر وقت مرهی. مدام هم قربون صدقه م مزنهیبهمون سر م ادیعمه ز یول دم،یفرشاد ند یرو بعد از عروس یمرتض

 هی. قبل از اون رونیب اردتیتا پارسا ب زیذره ادا و اطوار بر هی یکنند. در ضمن اگه تونست یبا مامانم پچ پچ م نمشونیب

 یازت خداحافظ ادی یدلم نم نکهیبا ا. گهید یچیبدجنس( ه یا یگیم حتما) نمیآقارو بب نیمن بتونم ا میقرار بذار ییجا

 تا عصر پنج شنبه بهشت زهرا دارید دیکنم. به ام

 «سایپر قربونت

با  اطیموقع در ح نیدر هم د،یخند یموقع نوشتن نامه با خودش کل سایحرکات پر یادآوریرا چند بار خواند. از  نامه

درخت رساند.  نیخودش را پشت اول شانیبه پارسا افتاد. دستپاچه و پر ایداخل ساختمان باز شد و چشم رو فونیآ

نداشت. پارسا با عجله وارد ساختمان شد. از  یحجاب درست لیلد نیآمد. به هم یوقت روز به خانه نم نیپارسا ا چوقتیه

 فیست بود. پارسا کزود برگردد. پس همانجا ماند. حدسش در دیحدس زد او با ایو حرکات تند پارسا رو اطیدر باز ح

درخت  هب شتریب ندینب ینطوریاو را ا نکهیچشمانش را بست و از ترس ا ایمدارک به دستش و با همان عجله برگشت. رو

 :دیو پرس دیرا د ایکتاب از دستش افتاد . توجه پارسا به آن سمت جلب شد. گوشه دامن رو جانیاز شدت ه یول دیچسب

 اونجاست؟ یکس -

 :دی. چند قدم به طرف درخت برداشت و دوباره پرسدینشن یجواب

 د؟یشما هست ینیخانم ام -

 :زده جواب داد جانیه یبا صدا شانیناچار مستاصل و پر شودیم کیکه نزد دیاو فهم یقدمها یکه از صدا ایرو
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 .دیایبله منم. لطفا جلو ن -

 :دیو نگران شد. پرس ستادیا پارسا

 اده؟افت یشده خانم.اتفاق یزیچ -

 .گفت یرا م قتیحق دینبود. فقط با یا چاره

 .ستیحجابم درست ن نیبنابرا د،یبودم که شما اومد اطیح ینشده. راستش تو یزینه چ -

 :دیگشت خند یکه برم یدر حال پارسا

 .رونیب دیای. از سنگرتون ب رمیباشه من دارم م -

رنگ به رنگ شد و لبخند او  ایلبخند زد. رو شیصبح به رو ادیافتاد به  ایچشمش به رو یکه از شرکت برگشت وقت شب

 :دیخوردند خانم سعادت از پارسا پرس یشام م یگرفت. وقت دهیرا ناد

 یچه جور دیخوا یم گهیچند سال د شاالهیوضع ا نیسرتون شلوغ شده ، با ا نقدریا یکه اول کار دیکن یم کاریمگر چ -

 .دیجوابگو باش

 غیخاطر مراجعه کنندگان سابقش تبل نیداره. به هم یکار یهمکارم سابقه  دیدونیشد. م یون نمما خودمون هم باورم -

 .کارمون رو کردند

 :گفت یبا نگران خانم

 یو به سالمت یشیخسته م ینطوری. ایداریب روقتی. شبا هم که تا دیاستراحت کن. صبح تا شب شرکت شتریب یالاقل کم -

 .خوره یات لطمه م

 :رفت پاسخ داد یم شیبه طرف نقشه ها کهیدر حال پارسا

حاال برام ثابت  یشد ول یباورم نم لی. اوارهیم شیپ شتریبهتر و ب یلیخسته م کارم خ یکه وقت دمیرس جهینت نیاتفاقا به ا -

 .میچند تا مهندس استخدام کن یبه زود میگرفت می. تصمدیگیباز هم شما درست م یشده. ول

شب بزند و به سراغ نقشه  مهیهر شب مشتاق تر از قبل از خواب ن شدیباعث م زهایچ نیاز ته دل خوشحال شد. هم ایرو

 .شد یاش گرفته م یخستگ دیشنیکه م ییها فیها برود. با تعر

 :شروع به خواندن کند، گفت نکهیخانم را به اتاقش برد، قبل از ا یشب وقت همان
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 کنم؟ب یخواهش هیتونم  یخانم م -

 .زمیبگو عز -

 .پنج شنبه و جمعه رو اونجا باشم دیداره که خواسته از شما خواهش کنم اجازه بد یفردا عمه جون مراسم -

 :کرد و با تبسم گفت یمکث خانم

 .داره یشرط هیت خوبه اما  یواسه دلتنگ یدو روز ول یکنم اونم برا یدل ازت نم نکهیبا ا -

 :را تکان داد و ادامه داد انگشتش

 .یمثل گذشته با نشاط و شاداب باش ،یبرگشت یکه قول بد نهیشرطش ا -

 .دیدستش را حلقه گردنش کرد و او را بوس یبا خوشحال ایرو

 .شه یخودمم دلم براتون تنگ م -

 :دیپرس ایخوردند خانم از رو یصبحانه م یفردا وقت صبح

 بعداز ظهر؟ ای یریامروز صبح م -

 .متوجه پارسا شد که نظرش را به سمت آنها برگرداند ایرو

 .خانم رمیم دیشما خواب یوقت -

 :دیبلند شد و از مادرش پرس زیرا برداشت و از پشت م شیبعد پارسا فنجان چا قهیدق چند

 برند؟ یم فیتشر ییجا ینیمامان خانم ام -

 .عمه جونش یه خونه خواد بر یآره مادر . امروز و فردارو م -

 :دیخنده دار دوباره پرس یبرگشت و با حالت پارسا

 دو روز؟ -

 :سرش را باال نگرفت. خانم ادامه داد ایرو

 .نشست رزنیبسکه کنار من پ دیدلش پوس یبراش الزمه. طفلک یمتاسفانه بله. ول -
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هر روزه به اتاق  یخداحافظ یپارسا برا یباز هم سرش را باال نگرفت. وقت ایرو ینگاه کرد ول ایبه رو یبا ناراحت پارسا

 .کرد یخداحافظ ایبود از رو دایکه از رفتارش پ یآمد با دلخور منینش

خانم آژانس گرفت و به  دنیداروها به زهرا داد و بعد از خواب یتمام سفارشات الزم را درباره  ایخانم، رو دنیاز خواب قبل

لحظه نگاهشان به هم  کی. رفتیکه به طرف منزلشان م دیرا د نیرام د،یکوچه رس نیاول چیبه پ نیماش یوقت راه افتاد.

ازش  یچشمانش را بست و لبخند زد. پارسا به خوب ایبرگرداند، رو یگرینگاهش را به طرف د نیافتاد که فورا رام

 .کرده بود تیحما

زانو عمه نشسته  یکوچولو رو یمثل دختر بچه ها یقیم آنها روبرو شد. دقاظهر بود. با استقبال گر دیمنزل عمه که رس به

خواست  یشانه او گذاشت. عمه صبر کرد تا او هر جور دلش م یو سرش را رو ختهیبود و دستش را به دور گردن او آو

 :و گفت دیرا بوس شخودش را ارضا کند. باالخره خودش بلند شد، عمه ا

 عمه؟ دیکن یکشه. چرا دعوام نم یخرس گنده خجالت نم یدختره  -

 :دوباره او را بغل گرفت عمه

 .ذره شده بود هیفدات بشم عمه دلم واست  یاله -

 :دیاو را بوس ایرو

 .ذره هم کوچکتر شده هیخدا نکنه عمه. دل من از  -

 .دستش را گرفت و کنار خود نشاند عمه

 .کن فیخوب برام تعر -

کرد. عمه با چشمان از حدقه درآمده  فیعمه تعر یشب برا حیکه افتاد البته بدون توض یو اتفاق شیپ یجمعه  هیقض ایرو

 .دیپرس

 کنه؟ یم تیتعصب داره که ازت حما نقدریپسره ا نیا یعنی -

 .فرهنگش رو خراب نکرده ییکشور اروپا کی. بودن در ستین یجلف امروز یآره عمه . اصال رفتاراش مثل پسرا -

 :چشمانش را تنگ کرد و با لبخند سرش را تکان داد عمه

 باشه؟ یینکنه خبرا یوا یوا یوا -



 

 
92 

 :اخم کرد ایرو

 ؟یشناس یوا. عمه شما هم آره. مگه منو نم -

 :او را در آغوش گرفت و گفت عمه

 .جلو عمه جان ادیم واشی واشیعشق  یول -

 نتیبا عمه و ز یگذاشت. وقت نشیداخل ماش وهیو م ینیریداده بود، از خرما و ش بیرا که عمه ترت یلیاز نهار وسا بعد

 :و گفت دیکش قینفس عم کینشستند.  نیخانم داخل ماش

 .تنگ شده بود نمیچقدر دلم واسه ماش -

بعد جلو بهشت زهرا  ید. ساعترا که عمه سفارش داده بود گرفتند و به راه افتادن یسر راه دسته گل دیخند شیبه رو عمه

و تشکر از  یرا در آغوش گرفتند و پس از احوالپرس گریهمد ی. با خوشحالدندیو مادرش رس سایبودند. هم زمان با پر

 نیساخته بود، که در آن پدر و مادر پدرش و همچن یخانوادگ گاهآرام کیمادرش به سمت مزار رفتند. پدرش از قبل 

 یو خادم برا نتیبودند. خادم قبال آنجا را شسته بود و تا ز دهیخودش البته عکس خودش و همسرش در آنجا آرم

کم  هقبرها را با گالب شست. هنوز تازه کارشان تمام شده بود ک یخودش رو ایرفتند رو نیاز داخل ماش لیآوردن وسا

را تازه  ایمداح بود، داغ دل رو یکه در صدا ی. غمدندیرسکم اقوام و دوستان که توسط عمه دعوت شده بودند از راه 

گرم  یشانه ها یانداخت و غم دلش را رو یاز دست رفته اش م زانیعز ادیبه  شیاز پ شتریکرد. غربت آنجا او را ب

 یخداحافظ تیبعد از عرض تسل نی. بعد مراسم همه حاضرختیهم لحظه به لحظه با او اشک ر سایکرد. پر هیتخل سایپر

او  یاز آنها هم خواهش کرد کم ایو مادرش مانده بودند. رو سایو پر شیکرده و آنجا را ترک کردند، فقط دختر عمه ها

غصه ها و  مامکرد و ت شانیخودش تنها شد وسط پدر و مادرش نشست. رو به عکس ها یتنها بگذارند. وقت نشیرا با والد

 یحاال دلش برا نیلرزه. گفت که از هم یدر دلش م یتازگ ییزایچ کیکرد. گفت که  فیآنها تعر یدلش را برا یرازها

او را  یاشک ها سایبراشون گفت. آخر سر پر گهیو بزرگ د کیکوچ زیخانم و پارسا و اون خونه تنگ شده و از هر چ

 :دوباره هق هق از سر گرفت و گفت ایکرد. عمه او را در آغوش گرفت، رو شیهمراه نیپاک کرد و تا جلو ماش

خانواده  نیخودش در ب یساخت ول ی. آرامگاه خانوادگهیقبر پدرم خال ریکه ز سوزهیدلم م شتریب گذرهیم شتریب یهر چ -

 .ستیاش ن

 :نوازشش کرد و گفت کردیم هیکه با او گر عمه

 .خبر نداره ندهیاز آ چکسی. هزمیمقدرات خداونده عز نهایا -
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 :و گفت دیجلو آمد و او را بوس سایپر

 .خونه خانم سعادت یبرگرد یخوا یم یچشمها چه جور نیجون با ا اینکن رو هیگر نقدریا -

 :عمه جواب داد ا،یرو یجا به

 .مونه یمن م شیجون پ ایامشب رو رو -

او را درک کرده بود،  شانیملتمس به مادرش انداخت. مادرش که منظور نگاه پر یو سپس نگاه ایمتعجب به رو سایپر

 :به عمه گفت یبا خوشحال سای. پردیخند شیناچار به رو

. انتخابش با دیدو تا دختر داشته باش دیناچار نکهیا ایبه من  دشیلوس رو بد یدختره  نیامشب ا دیبا ایعمه جان پس  -

 .شماست

 :و گفت دی. عمه خنددیرا پاک کرد و خند شیاشکها ایرو

 .دو تا باشن شمیخوشحال م یکنم ول یدل از دخترم که نم زم،ینه عز -

که  ایرو یدختر عمه ها د،یاو را بوس یو با خوشحال ختیآو ایاطراف را فراموش کرد به گردن رو یو شلوغ طیمح سایپر

منزل آنها رفت. به  ایبه اتفاق عمه و رو سایبردن او را قبول کردند و پر تیبود مسئول یکی سایبا مادر پر بایتقر رشانیمس

شام را داد.  بیزود ترت یلیدارند خ ادیز یگفتن یدانست آنها حرف ها ی. عمه که مدندیشب شده بود که به خانه رس

 :شام آماده شد عمه به آن دو گفت زیم یوقت

 .دیهم دار یدونم که امشب رو تا صبح حرف برا یافتم. م یخودم م یهایجوان ادی نمیب یشما رو م یپچ پچ ها یوقت -

لذت  شانیبرا سایپر یها یگرم، همراه با شوخ یطی. شام در محدندیبوس شیهایهر دو او را بخاطر مهربان سایو پر ایرو

 :گفت ایبخش بود. رو

خوابه. االن اونا شامشون رو خوردن و خانم رفته که  یزود م یلیخورن. چونکه خانم خ یزود م یلیاونجا هم شام رو خ -

 .آماده بشه ندیخواب یبرا

 :دیپرس عمه

 عمه؟ یباهاشون راحت -

 .خانم تنگ شده یحاال دلم برا نیهم دیخوب و مهربونن. باور کن یلیآره عمه اونا خ -
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 :دیحالت چشمانش را عوض کرد و پرس سایپر

 خانم سعادت؟ یفقط برا -

 سایپرت کرد. پر ساینمکدان کنار دستش را برداشت و به سمت پر دیعمه را د یخنده  یچند لحظه صبر کرد و وقت ایرو

 شانیلباسها یرفتند، وقت ای. بعد از شام از عمه تشکر کردند و به اتاق رودیخند یم شتریخودش را جمع کرده بود و عمه ب

 :و گفت دیاز جا پر یزیآوردن چ ادیبا به  ایرا عوض کردند ناگهان رو

 .یوا -

 :دیپرس ریمتح سایپر

 ا؟یشده رو یچ -

 :گفت رفتیبه طرف تلفن م کهیدر حال ایرو

 .بد شد یلیبدم خ حیاز قرصها به زهرا توض یکی یرفت برا ادمی -

را  یگوش یرا بردارد. پس از چند بوق کس یزهرا گوش شهیبود مثل هم دواریرا برداشت و شماره را گرفت. ام یگوش

 :گرد شد. پارسا بود. آب دهانش را به زحمت قورت داد و گفت ایبرداشت. ناگهان چشمان رو

 .هستم ینیسعادت، ام یسالم آقا -

 .را زد فونیآمد کنار تلفن نشست و دکمه آ شیلباس بود دوان دوان به سو ضیکه هنوز مشغول تعو سایحرف ، پر نیا با

 سالم خانم. حالتون خوبه؟ -

 .بود انیدر آن نما یبود که دستپاچگ ایرو ی نگاهش به چهره سایسرد بود. پر شیصدا

 .تونم با زهرا صحبت کنم یمتشکرم. م -

 .حاال با مادرم به اتاقشون رفتند نینه هم -

 .نیاز قرصها که من فراموش کردم بهش تذکر بد یکیراجع به  دیپس شما لطف کن -

 .دییبله بفرما -

 زیم یقفسه، رو یداروها یاز تو گهید یکیرفت  ادمیتموم شد و من  زیم یرو یبسته  شبیقرص شب دارند که د کی -

 .بخورن دیبا ریبهشون بدن. البته با ش دیدوم از قرص را با کیو  هیبگذارم. بسته کامال صورت



 

 
95 

 بدون شما؟ میکن کاریچ دیاونجا با ؟یکرد چ دایپ نیبه انسول ازیاگر ن یبهش ، ول گمیباشه م -

 .دیکردیکارو م نیخانم گفتن قبل از من، شما هر موقع الزم بوده ا یول -

از حرکات او خنده اش گرفته بود که به  ای. رودیخند یداد و م یدستان مشت کرده اش را جلو صورتش تکان م سایپر

 :مکث گفت یکرد. پارسا با کم یشدت خودش را کنترل م

 .دیکرد زرویپس شما فکر همه چ -

 .بلهگفت  شهیم -

 د؟یمطمئن -

 .رفته بود که زحمتش با شما شد ادمیقرص  نیبله، فقط هم -

 د؟یندار یا گهی. امر ددیمطمئن نباش یلیمورد خ نیدر ا یباشه ول -

 .. خداحافظدینه ممنونم. به خانم سالم برسون -

 خداحافظ -

. دیکش یم بیو غر بیعج یها غیو مثل سرخپوستها دستش را جلو دهانش گذاشته بود و ج دیچرخ یدور اتاق م سایپر

 .زدیو فقط لبخند م کردیو منگ به او نگاه م جیگ ایرو

 :پس از چند دور کنار او نشست و گفت سایپر

 ...عالمت نیاول -

 :دیخند ایرو

کرد. زن خل  یو پشت سرش رو هم نگاه نم رفتیم چارهی. بدیدیحرکات م نیتورو با ا یمرتض یکاشک ؟یشد وونهید -

 کار؟یخواد چ یم

 :و گفت دیزانو او کوب یبا مشت رو سایپر

 .بود.اونم که حرف دلش رو پشت پرده زد دهیخودت رو به اون راه نزن جوون. رنگت مثل گچ پر -

 :بلند شد و گفت ایرو
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 .نباشه ینطوریتورو خدا دعا کن ا ساینه پر -

 :دنبالش راه افتاد و گفت اسیپر

 .هیاون پسر خوب یگیچرا نه، تو که م -

 .نه واسه من. اون تک پسر خانم سعادته یآره خوبه، ول -

 .ستی. کم نیهست ینیام یخوب تو هم تک دختر آقا -

 :به او نگاه کرد ایرو و

 .فرق کرده یمن به کل تیرفته که وضع ادتی نوینه حاال. ا یول -

 .یپولدار یلیهنوزم خنه تو  -

 یخانم ممکنه تنها نباشه اصال باهاش قرارداد نم نیکه ا دونستمی. من اگر مفتهیب یاتفاق چیه ستیقرار ن نهایا یبا همه  -

 .مجبورم ستادمیبستم. االن هم که وا

 :دینگاهش کرد و پرس قیعم سایپر

 ؟یسعادت، مطمئن یبه قول آقا -

 :گذاشت و آهسته گفت سایشانه پر یحلقه زد، سرش را رو ایدر چشمان رو اشک

 .شهیکارم اونجا تموم م گهیآره آره مطمئنم. پنج ماه د -

 یمدت انبار کرده بودن را برا نیکه ا یتمام نشدن یو حرفها دندیبودند و در کنار هم خواب داریصبح ب کیشب تا نزد آن

به او قوت قلب  ایو رو دیترس یبود و فکرش م یدلش راض نکهیت، اگف یاز مرتض شیبرا سایکردند. پر یهم بازگو م

گرفتند بخوابند، حرف پارسا و  میکه باالخره بعد از نماز صبح تصم یوقت یاز پارسا نزدند ول یحرف گری. گرچه که ددادیم

 .نگه داشت داریرا ب ایرو یکه در پس آن کامال مشخص بود باز هم تا ساعت یمعن

از هم ، شب  یهمه مدت دور نیرفتن داشت. بعد از ا میتصم سایآمدند پر ایرو یکه قبل از ظهر دختر عمه ها فردا

زود  یلیافتاد خ شانیبرا یتا جلو در او را بدرقه کرد و از هم قول گرفتند هر اتفاق ایرا با هم گذرانده بودند. رو یخوش

 .سندیهم بنو یبرا
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خوب بود و باالخره قبل  اریبس یروز ایرو یاز شهر رفتند و برا رونیعمه و خانواده اش به ب روز بعد از نهار ، به همراه آن

 .دیاز شام به منزل خانم سعادت رس

 یعصر جمعه  یبرنامه ها یو خانم را سرگرم تماشا دید شینقشه ها یشد، پارسا را مشغول رو منیوارد اتاق نش یوقت

داد. خانم از او خواست که زودتر  یاو را در آغوش گرفت و پارسا جواب سالمش را به سرد ی. خانم به گرمونیزیتلو

نشستند پارسا با اشتها بشقابش را پر کرد و مشغول  زیدور م مشا یبرا یشام برگردد وقت یرا عوض کند و برا شیلباسها

 :شد. خانم که تمام حواسش به او بود گفت

 .ینخورد یچیه روزی. تو که از دیخور یذره غذا م هیخدارو شکر امشب  -

 :با دهان پر خشکش زد و چند لحظه بعد گفت پارسا

 !مامان -

 .یخور ینم یزیچ دمید یمامان، آخه نگرانت شدم وقت یچ -

زد ، نشنود. با  یضربان قلبش را که به شدت م یصدا یلحظه سرش را باال نگرفت و دعا کرد کس کیزده  جانیه ایرو

 .کرد یمرموز آنها را به هم متصل م یارتباط یحلقه  یدو به شدت خوددار بودند، ول هر نکهیا

 .داشت سایاز پر یروز بعد نامه ا سه

 زشیقرار به خواهر عز یعاشق ب کیسالم  »

 اوردم،یلباسهام رو در ن یاومدم. حت رونیحاال از ب نیو ربع شبه و هم ازدهی. االن ساعت زمیبوسم عز یماهت رو م یرو

عکست رو گذاشتم جلوم و به  یناچار یبا تورو داشتم که با عجله قلم و کاغذ رو برداشتم و از رو یهم صحبت ازیآنقدر ن

جفت بال در آوردم و دارم پرواز  کی ایکنم تب دارم  یبشه. حس م هیلتخ جاناتمیتا ه سمینو یحرف زدن برات م یجا

که با تو بودم. شبا  یشد. امروز شنبه بود. روز بعد یگشتم چ یمطب برمامشب که از  یدون یکنم. آخه تو که نم یم

 رونیب میتا اومد شب. امرمیبا اتوبوس م شه،یبا هم جدا م رمونیراه رو چون مس هیرسونه بق یمنو م ییخانوم دکتر تا جا

از پشت  یکیخودم بودم که  ی. توکردمیمنم داشتم در مطب رو قفل م اره،یب نگیرو از پارک نیخانم دکتر رفت که ماش

سالم کردن نگاهش  یبهم داده بودند. مسخ شده به جا ارویدن یانگار دنشیبود. با د یسر سالم کرد. برگشتم. مرتض

 :و گفت دیکردم، خند

 .ییجواب سالم واجبه دختر دا -

 :دیپرس ن،ییو سالم کردم و سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت
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 .برسونمت خونه یایم -

 خونه؟ یهم برسون سارویبهتره پر یفکر کرد یگذشتیطرفا م نینکنه باز از ا فتمگ

 :سوراخ شد، جواب داد گرمیکه ج یلحن کیچشمام نگاه کرد، با  یو تو دیخند بازم

 .طرفا سرگردونم نیکه نه، ا یدونیم -

 یو از تو دیدکتر به دادم رسحال خانم  نیداشت. در هم یکردم تمام صورتم داغ داغ شد. اونم ازم چشم برنم حس

که از خانم  یکردند. وقت یسالم و احوالپرس گهیکردم. با هم د یرو بهش معرف یجلو و مرتض میبرام بوق زد. رفت ابونیخ

و من دوباره  دندی. اونا خنددیهم د یزد که مرتض یچشمک کی ونم. ارمیدکتر تشکر کردم و گفتم امشب با پسر عمه ام م

 .برامون دست تکون داد و گفت: خوش بگذره رفت،یکه م یگر گرفتم. وقت

 یدر جلو رو برام باز کرد وقت نشیطرف ماش می. با هم رفتدیکش یو خجالت هم نم دیخند یکه نگاه کردم م یمرتض به

 :گفت فتهیراه ب نکهینشستم و خودش هم نشست، قبل از ا

 .ی. خبر داره با منشهیامشب مامانت نگرانت نم -

 :پررو شدم و گفتم ذره هی

 .قبل خبر نداشت یکه دفعه ها ستین -

 :و راه افتاد و گفت دیغش خند غش

 !ییدختر دا یهم باهوش یلیخ یعالوه بر نجابت و متانت و وقار و خوشگل -

 .خرم یفکر کرد یدلم گفتم: پس چ یتو

 :کرد برگشت نگاهم کرد و گفت یم یکه آهسته رانندگ ینطوریسکوت، هم یاز مدت بعد

 .رمیسر اصل مطلب. اومدم جوابم رو بگ میخوب بر -

تونستم  یراه گلوم رو بسته بود و نم یزیچ هی یانگار ارمیاز جواب دادن کم نم چوقتی. من که همردمیداشتم م یوا

 :گفت قهیپس از چند دق . دوبارهرمیکرد تا آروم بگ یصبر م یهول شدم ه دید یحرف بزنم. اونم ساکت شد. طفلک

 .یخانم یبگ یزیچ هی یخوا یبهت فرصت دادم. نم یلیگمانم خ -
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بگم. بازم اون بود که  یدونستم چ یخواستم نم یاگه م ایبگم،  یزیتونستم چ یاز خجالت مردم. نم یگفت خانم یوقت

 :حرف زد و گفت

 .بگو یزیچ هینداره.  یمعطل نقدریدر آوردن که ا یچارگیبله گفتن و منو ازب کیبابا.  یا -

 :و گفت شیشونیدفعه زد به پ هیشد و  ساکت

 .سه دفعه بپرسم دیاومد . با ادمی -

 :دیپرس یجد یلیرو صاف کرد و خ شیگلو

 د؟یریبپذ یپسر عمه تون رو به همسر دیحاضر ایخانم، آ سایپر -

 یجعبه  کیدست برد در داشبورد رو باز کرد،  دیرسداغ شدم. جواب ندادم. سه مرتبه که پ یمثل لبو دمیفهم یم خودم

 :و گرفت جلوم و گفت رونیغنچه رز قرمز بهش چسبونده بود آورد ب کیکوچولو که 

 .یتون خانم یلفظ ریز نمیا -

دستش نگاه کردم،  یلحظه به جعبه  هیلحظه به خودش و  هیکرده بود.  زرویو مبهوت مانده بودم. فکر همه چ مات

 :مهربون لبخند زد و گفت یدستام فلج شده بود. آخرش با نگاه یانگار

 .دنده عوض کنم خوامینداره. م ی. قابلگهید رشیبگ -

 زحمت دستم رو بردم جعبه رو گرفتم و لبخند زدم و گفتم: بله به

 :دیبود. پرس یعال دم،یجعبه رو باز کردم و بو کش ی. گل رودیخند یبا نگاهش و لباش م ینگفت، ول یچیه

 .یبازش کن یخوا ینم -

. برگشتم نگاش کردم، یشد چشم ازش بردار یقشنگ که نم یلیانگشتر خ هی. دیکش یم ریکردم. قلبم داشت ت بازش

 :برام لبخند زد و گفت

 .دستت کن -

 :بود. بازم نگاهش کردم و گفتم بایز یلیکردم. خ دستم

 .متشکرم هیعال -

 .دو نفره مونه هینامزد یکوچولو برا هیهد کی نیا -
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 :دنده و گفت ی. زد رودینگاهم کرد و خند دوباره

 .هیشب فراموش نشدن کی. امشب میبخور یشام نامزد میریحاال م -

 یبسکه نگاهم کرد، از خجالت هر چ ی. ولمیرستوران شام خورد میکنم. رفت یاش رو خالصه م هیرو درد آوردم. بق سرت

راه برام حرف زد که سرم رو خورد. با خودم فکر  یتو نقدریام کرد. ا ادهیاالن آورد در خونه پ نیشد. همخوردم زهرم 

شد و  ادهیشدم. اونم پ ادهی. ازش تشکر کردم پرمیگ یم رسامکه س ینطوریعمر همه ش حرف بزنه. ا هیکردم نکنه 

 :گفت

 :چشمک زد و ادامه داد هیگذاشتن قرارها،  یبرا مییایب نایفردا شب با عموا گمیتو به مامان م یبا اجازه  -

 با هم آشنا بشن مگه نه؟ شتریب دیالبته عروس و داماد با -

 هیگر یخودمو انداختم تو بغلش و حساب دمیمامان رو د یو سرم رو تکون دادم. صبر کرد تا رفتم خونه. وقت دمیخند

 :کرد و گفتکردم. بعدش دستم رو بهش نشون دادم. خوشحال شد. ماچم 

 .یکه خوشبخت بش شاالهیمبارکه دخترم. ا -

خوام اگه بتونم و  یهام رو باهات قسمت کنم. م یبرات نوشتم که خوشحال نارویکنم. ا یفراموش نم چوقتیرو ه امشب

 .فردا شب رو داغ داغ برات بفرستم اناتیجر دمیدارم. برام دعا کن، قول م مارستانیپسره بذاره بخوابم.فردا ب نیا

 «سایبشم. پر فدات

قرارها را  ینامه هم گذشته و همه  نیاتفاق افتاده بود. فکر کرد فردا شب ا نیا شینگاه کرد. سه روز پ خیبه تار ایرو

 یجور دیرا با رهایتاخ نیپا بند نبود. باالخره ا یرو یاز خوشحال شد،یخبر دار م ریبعد از سه روز تاخ دیگذاشته اند و او با

 یداشته باشد دلخور بود روز بعد هم نامه  یداد با او تماس تلفن یاو اجازه نم نکهیهنوز هم از ا سایکرد، پر یتحمل م

 .دیکه داده بود رس یبنا به قول سایپر

 ریشب مرا از راه دور بپذ مهین کیسالم ساعت  »

 یخستگ یکه بهت داده بودم، با همه  یبد بخت بشه. بنا به قول یمرتض و رمیبم کی. نزدستمیپاهام بند ن یرو یخستگ از

بودم. ظهر هم اومدم کمک  مارستانی. از صبح که بدمیکه اصال خوب نخواب شبید سم،یبنو زرویخواستم برات همه چ یم

 شهیمن م یاو که عمو ییو دا یمرتض یعمو یبود که خانواده  ادهخبر د یشب. عمه صبح با خوشحال یمهمون یمامان برا

. خالصه ش ومدمی یآوردند وگرنه از پا در م رونی. خدارو شکر شام رو از بمیرو دعوت کرد ییآن. ما هم خاله و دا یم

 یهم م یس. عروهیهم جشن نامزد گهیصد و چهارده تا سکه خواستم. دو هفته د هیخسته ام. مهر یلیکنم. امشب خ یم
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که چند مرتبه متلک بارون  یداشت جور یلحظه چشم ازم برنم هی یبود. مرتض یخوب ینمونه تا مامان آماده بشه. مهمو

افته. در ضمن  یبرم. خدارو شکر جمعه م دیدوستمه با یحاال بهت گفته باشم. به خانم جونت بگو عروس نی. از هممیشد

نگه دارم. به مامان گفتم فردا  تونم باز ینم گهیانداخت. چشمام رو د دنمو خوشگل گر فیظر یگردن کیرفت. عمه  ادمی

 .نکنه دارمیتا ظهر ب

 «سایپر قربانت

کرد. آن شب از صورت  یخوشبخت یآرزو شیخوشحال شد و برا سایپر یرا بست و چشمانش برق زد، از شاد نامه

 :دیاش برد و پرس یبه خوشحال یبشاش و چشمان براقش خانم پ

 .می. بگو ما هم خوشحال بشزنهی. صورتت داد میخوشحال یلیامشب خداروشکر خ نکهیمثل ا -

کرد و  یبه خانم تبسم ایاز او دلخور بود. رو بتینگفت. هنوز هم بابت دو روز غ یزیبه او انداخت و چ ینگاه مین پارسا

 :جواب داد

 .خوشحالم یلیخاطر خ نیبه هم شه،یجشن عروس گهیحق با شماست. امروز از دوستم نامه داشتم. دو هفته د -

 .بگو کی. از طرف من هم به دوستت تبریخوش و سرحال باش نطوریهم شهیهم دوارمی. امهیعال یلیخ نیا -

 نگهینوشت. ا یدوستش م ی، برا یکم و کسر چینامه داشت. او تمام اتفاقات را مو به مو بدون ه سایهفته هر روز از پر دو

گردند. نوشته بود  یآمد و با هم به خونه برم یمطب خانم دکتر بود به دنبالش م کیاز دفترش که نزد یهر شب مرتض

نکنند. آدرس  دایپ یخال یو آنها جا رندیتاالر نوبت بگ یاز قبل برا مهو قربان باعث شده ه ریغد ادیبرخورد جشن با اع

اش را  یمنزل قبل نکهیده بود و قبل از ااو منزل عوض کر ییگفت دا یکه م نطورینوشته بود. ا ایرو یاش را برا ییمنزل دا

 یرفتن را گرفته بود، ول ی جازهاز خانم ا ایکردند. رو یرا برگزار م یهمان جا مراسم نامزد یبدهد به علت بزرگ لیتحو

 .به او نکند یتوجه چیکرد ه یم یخود خانم مهم بود و سع ایرو یبرا یگرفت. ول یاو پارسا بود که بهانه م یبه جا

از آمدنشان گذشته بود که پارسا از شرکت آمد.  یغروب بود که شهره با مادرش آمدند. مدت کیقبل از جشن ، نزد شب

کرد قصد رفتن داشت  یبا لبخند او مطمئن شد برخواست عذرخواه یرفتن گرفت و وقت یبا نگاهش از خانم اجازه  ایرو

 :که شهره گفت

 .رمیازت بگ یدیکه دامنت رو خر یآدرس مغازه ا خواستمیجون م ایرو یراست -

 یبدهد، همه توانش را جمع کرد و سع یداد. مانده بود چه جواب صیرنگش را پارسا تشخ رییشد و تغ خکوبیدرجا م ایرو

 .بتراشد یکرد بهانه ا
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 .دهیدونم از کجا خر یگرفته و نم هیدختر عمه ام برام هد نویا نکهیشهره خانم. راستش ا دیببخش -

 :جواب داد یه سادگب شهره

 .دهیاز مارکش بفهمم از کجا خر دی. شاارشینداره ب یاگر برات اشکال -

با  یقیاتاقش دقا ی. توهیخارج دیفهم یحتما م دید یکرد و به اتاقش رفت. اگر شهره مارک دامن را م یتبسم ایرو

 لیدل یب یبرد دلخور یو اگر نم رفتیبرد لو م یاز دستش ساخته نبود، اگر م یکار چیراه رفت و فکر کرد. ه یفیبالتکل

کرد به خودش مسلط باشد و به اتاق نزد مهمانها برگشت.  یسعنبود. دامن را برداشت.  ی. چاره اشدیم شتریشهره ب

به مارک لباس و سپس به  یشهره لباس را گرفت و به دنبال مارکش گشت. ناگهان با چشمان از حدقه درآمده. اول نگاه

 :داخت و گفتان ایرو

 .هیمارک معروف فرانسو هی نکهیا یول -

 :بدهد باز هم دستپاچه بود. پارسا متعجب منتظر جوابش بود. آرام گفت یفکر کرده بود چه جواب نکهیبا ا ایرو

همراه او به  یاحتماال دخترعمه ام که به خاطر شغل شوهرش گاه یاز کجاست ول دمیست. نپرس هیهد نیگفتم که ا -

 .دهیکنه از همانجا برام خر یسفر م یخارج یکشورها

 :جوابش قانع کننده بود. شهره گفت بایتقر

 .کنه یفرق م یمعمول ی. فرمش با دامن هازدمیحدس م دیبا -

 :گفت یکرد و با کمال سادگ یتبسم ایرو

 .شما ینداره. اگر خوشتون اومده برا یگم. قابل یبازم م -

 :اخانه و با افاده جواب دادگست شهره

 .رمیمغازه رو بگ نیخواستم. به دختر عمه ام قول داده بودم براش آدرس ا یخودم نم یاوه نه متشکرم. برا -

 :پر تمسخر ادامه داد یلبخند با

 .پوشم یشده باشه رو نم دهیکه پوش یبعد از اونم، من لباس -
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 رییتغ یعذر خواست و به اتاقش رفت. خانم سعادت برا یگل انداخت. پارسا از شدت ناراحت شیجا خورد و گونه ها ایرو

کرد خودش را نبازد و  یسع ایصحبت، خودش را با خواهرش مشغول صحبت کرد و حواسش را از آنها گرفت. رو ریمس

 :جواب داد

 .خوشحال شدم دنتونی. از ددیلیهر طور ما -

شهره درآمده بود. بعد از  یکرد و به اتاقش برگشت. حرصش از افاده ها یخداحافظ یمیفهرا پس گرفت. از خانم  دامن

دختر  نیبود تا پوزه ا ی، دختر پولدار و معروف شهر م ینیام ایبار آرزو کرد کاش رو نیاول یمدت که آنجا بود، برا نیا

راه را  نی. بهتردیلبش را به دندان گز یتمام پوسته ها تیدر اتاقش قدم زد و از شدت عصبان ی. عصبدیمال یرا به خاک م

مواقع  نجوریدر ا یبهتر بود. تنها راه آسودگ نطوریا دیکه تا حد امکان کمتر با شهره برخورد داشته باشد. شا دید نیدر ا

رزش نظر خودش او ا هکند. ب رونیشهره را از سرش ب یادب یکرد فکر ب یبود. سع سایصحبت کردن با همدمش پر

مهمانها بودند به او  یاش را الاقل تا وقت ختهیآرامش به هم ر سایپر یبرا ینامه دو صفحه ا کیرا نداشت،  یناراحت

 .برگرداند

 .بابت خوشحال شد نیاز ا اینکردند و رو یصحبت نبارهیدر ا چکدامیشام، نه خانم سعادت و نه پارسا ه زیم سر

 :دیپرس ایاز رو زیجمعه ، بعد از صبحانه پارسا در حال برخواستن از سر م صبح

 د؟یقصد رفتن دار یشما چه ساعت -

 :جواب داد ریتاخ یاز سوال او با کم ریمتح ایرو

 .عصر ساعت سه -

 د؟یر یپس از صبح نم -

 .رمینه بعدازظهر م -

 .نقشه اش خم شد و ظاهرا حواسش به آن بود یرو پارسا

 .رسونمتون ی. خودم مدیمنو خبر کن دیهر موقع آماده بود -

 :جواب داد یبا شرمندگ ایرو

 .رمی. خودم با آژانس مشهیمتشکرم. شما زحمتتون م -

 :با تحکم تکرار کرد پارسا
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 .رسونمتون یخودم م -

 .به خانم نگاه کرد و او با لبخندش او را ساکت کرد ایرو

 نکهیوقت نداشت. با ا شتریرا انجام داد و به اتاقش برگشت. دو ساعت ب شیخانم را به اتاقش برد. کارها ایاز نهار، رو بعد

نقشه کار کرده بود و امروز که  یاز حد معمول رو شتریاز آن صرف نظر مرد. شب گذشته باز هم ب یآمد وا یخوابش م

بود که ساعات کار شبانه اش را  یدر کنار پارسا باشد. مدت شتریکه ب بود دهینخواب گریجمعه بود خانم ساعت ده صبح د

کرد. آن  یدو ساعت مانده به اذان کوک م یساعت را برا د،یخواب یزود به همراه خانم م یلیکرده بود. شبها خ میتنظ

. ساعت ده  دیخواب یم یمو پس از نماز صبح دوباره ک کردیدو ساعت را کار م نیا ایبود، رو دهیموقع حتما پارسا خواب

 .شدیکمبود خوابش جبران م بیترت نیو به ا دیخواب یظهر هم م یصبح و گاه

مرتب  زینگاه کرد، همه چ نهینداشت، پس نماز خواند و به حمام رفت و آماده شد. ساعت سه بود که به آ یادیز وقت

 نکهی. با اشدیوضع با او روبه رو م نیبا ا دیبود که با نیتنها مشکلش ا کردیم شیبود. چونکه به ندرت جلو پارسا آرا

رفت.  منی. به اتاق نشکردیم ییخودنما یاو به خوب یبایز ورتهمان اندازه هم در ص یکرد ول یم یکم یلیخ شیآرا

 رینفس گ شیبایچند ضربه به در زد.پارسا برگشت و به او نگاه کرد. با وجود پالتو و شال ز ایپارسا مشغول کار بود. رو

 :فتبود. آهسته گ

 .سعادت من آماده ام یدآقایببخش -

 :خودش را جمع کرد پارسا

 .امیاالن م نیآه بله. هم -

 :رفتن گفت رونیو بالفاصله برگشت. در حال ب دیاتاقش رفت، لباس پوش به

 .دیخور ی. از حاال سرما مدییایب گهید قهیشما چند دق رون،یب برمیرو م نیماش -

داخل  یکرده بود. وقت یصحبت م نگونهیبا هم قهر بودند پارسا ا میمستق ریو غ بایتقر نکهیلبخند زد. با ا ایرفتن او رو با

تشکر کرد و آدرس داد و به راه  یمطبوعش از ته دل سپاسگزار او شد، با شرمندگ ینشست به خاطر گرما نیماش

دادند. در سکوت  یمورد عالقه هر دوشان بود گوش م که حاال ییها نههر دو ساکت بودند و به ترا ریافتادند. در طول مس

 :دیپارسا پرس دندیرس یتمام حواسشان به هم بود. وقت یکامل کنار هم نشسته بودند ول

 دنبالتون؟ امیب یچه ساعت -

 :به شرم پاسخ داد ختهیملتمسانه، آم یبا لحن ایرو
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 .گردمیآژانس مطمئن بر م کیو با  ستمیبه زحمتتون ن ی. من واقعا راضدیشما فردا صبح شرکت دار -

 :بود گفت دایپ شیکه کامال از صدا یرو از او برگرداند و با ناراحت پارسا

 .نیباشم. هم نجایا دیبا یچه ساعت دیشما فقط بگ -

 :انداخت نییسرش را پا ایرو

 .خوب باشه ازدهیکنم ساعت  یفکر م -

 .سرده یلیهوا خ دیاین رونیهستم. زودتر از اون ب نجایا ازدهیپس من سر ساعت  -

 یرفتن او را تماشا کرد و لبخند زد و شانه باال انداخت. نم ایشد و پارسا برگشت. رو ادهیکرد و پ یتشکر و خداحافظ ایرو

به  سایبودند. مادر پر امدهیوارد شد هنوز عروس و داماد ن یناراحت ، وقت ایدستورها خوشحال شود  نیدانست از ا

خصوصا  سا،یپر لیبه او خوش آمد گفت، با فام ییهم با خوشرو سایپر هاستقبالش آمد و او را گرم در آغوش فشرد. عم

کرد. دختر خاله ها و دختر عموها به دورش حلقه زدند و او را با خود بردند و  ینم یبگیداشت و غر ییدخترها کامال آشنا

و  انیبود. جدا بودن آقا یجشن، نشانگر شب خوب یمیگرم و صم طیجداشد. مح از او مطمئن شد و از آنها سایمادر پر

 یمهمان نیاز ته دل عاشق ا ایبودند و رو یکوبیکرد و همه مشغول رقص و پا یرا معذب و ناراحت نم چکسیخانمها ه

رنگ بلند،  یریدوستش در آن لباس ش دنیاز د ایبعد، عروس و داماد وارد شدند. رو یکم تجمل و راحت بود. ساعت یها

 کلیهم با قد بلند و ه یشد چشم از او برداشت. مرتض یشده بود که نم بایز یقدر به سایقلب خوشحال بود. پر میاز صم

 دیاو را بوس یبا خوشحال سایجذاب و برازنده آمد. جلو رفت. پر اریبس ایبه چشم رو یدر لباس داماد ،یورزشکار دهیورز

 :گوشش گفت ریآهسته ز ایکرد. رو یمعرف یو به مرتض

 .یآورد یم ریبهتر گ نی. مگه از ایکردیناز م یچ یپررو برا ی وونهید -

 :خصمانه جواب داد یاو گرفت و با نگاه یمحکم از بغل پا یشگونین سایپر

 .تتهی. عوض حمایافت یم رمیباشه باز گ -

 دنشانیداشت و از د یاز دور چشم از آنها بر نم ایگشتند و به همه خوش آمد گفتند. رو یمهمانها م نیو داماد ب عروس

مجبور شد خانم ها را  یرا ترک کند ول شیبایوجه دوست نداشت عروس ز چیبه ه نکهیبعد داماد با ا ی. ساعتبردیلذت م

که توانستند  ییهمدم عروس بود و تا جا ایوادامه جشن تنها بگذارد و سالن را تا موقع شام ترک کند و تا آن موقع ر یبرا

دخترها  گرید نیدهد و ب لیمجبور شد دوستش را به داماد تحو ایو از جشن لذت بردند. موقع شام ، رو دندیبا هم رقص

 ای. رودندیرقص یخاتمه با داماد م یآمدند و برا یبودند به سالن خانمها م لیکه ما یانیبرگردد، بعد از شام معموال آقا
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 یوارد شدند. ناگهان رنگ از رو انیبود، که آقا ستادهیکه او هم خود را پوشانده ف ا سایخودش را پوشانده بود و کنار پر

بالفاصله خودش را  ایوارد شد. رو نیدوخت. او هم متوجه شده بود که رام سایو نگاه وحشتزده اش را به پر دیپر ایرو

 :دیکرد و آهسته پرس هانپن سایپشت پر

 کنه؟ یم کاریچ نجایپسره ا نیا -

 شیبرا سایکرد نگاه کرد. پر یزده حرکات آنها را نظاره م رتیکه ح یمتعجب سرش را تکان داد و به مرتض سایپر

 یتا زمان ایاش در دانشگاه بوده. رو یاز دوستان هم دوره ا نیگفت که رام یکرد و مرتض فیرا تعر انیمختصر جر یلیخ

هم  یرفتن آماده شوند مرتض یباالخره آنها رفتند. تا خانم ها برا تارفت و صبر کرد  گرید یآنجا ماندند به اتاق انیکه آقا

 :دیآمد و پرس رونیو از سنگرش ب دیکش یبه راحت ینفس ایرفت. رو رونیب یخداحافظ یبرا

 .شد داشیاجل معلق از کجا پ نیخواستم راحت باشم. ا یامشبه رو م کی -

 :دیپرس سایبه ساعتش نگاه کرد. پر ایرو

 ؟یبر یخوا یم یزود نی. به ایکن یربع به ساعت نگاه م هیربع  هی یه هیچ -

 :دیقرمز او را بوس یو گونه ها دیخند ایرو

. دید یرو تو خواب شبش هم نم یعروس قشنگ نیهمچ یکردم، آقا مرتض ی. باهات شوخیماه شد نقدریقربونت بشم ا -

 .یمال آقا داماد گهیتو هم که د رن،یبعدشم کجا زوده، همه دارن م

 :دار زد و گفت یمعن یچشمک

 .المیدن ادیب ازدهیسعادت ساعت  یتموم شد، در ضمن قراره آقا سایپر گهید -

 .از تعجب گرد شد سایپر چشمان

 ؟یگیم یجد -

 .. تازه خودش هم منو رسوندهیدروغم چ ،یپس چ -

 :دستانش را به هم قالب کرد و گفت سایکرد. پر فیاو تعر یرا برا زیهمه چ و

 !کنه یشد. اگه شهره بفهمه دق م چارهی. طرف بهیعال نیا -

 :اخم کرد و جواب داد ایرو
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 .باشم رونی. اون فقط لطف کرده و نذاشته شبانه تنها بهیحرفا چ نیلوس نشو. ا -

 :و گفت دیچهره درهم کش سایپر

 .نامه هام یتو ختمیر یدلم داشتم م یتو یخرم. منو باش که هر چ یحساب یخوب با ما هم آره. فکر کرد یلیخ -

 .بردند دنیرقص یبار دور آنها حلقه زدند و او را برا نیآخر ی. دخترها برادیخند ایرو

 .دیرا بوس سایو پر دیرا پوش شیپالتو ایمهمانها کم کم سالن را ترک کردند. رو ازدهی ساعت

 یبود. برات در کنار جفتت آرزو یسال گذشته امشب بهم خوش گذشت. جشنت عال کیجون به اندازه  سایپر -

 یکنم. راست یم یخوشبخت

 :شد. آهسته کنار گوشش اضافه کرد کیبه آنها نزد یمرتض

 .ها، مارو فراموش نکن یبه بعض یوقتت رو ند یهمه  -

رفت.  رونیکرد و ب یآنها و دوستانش خداحافظ یاز عروس و داماد و خانواده  ای. رودیو او را بوس دیخند شیبه رو سایپر

 نشیو به طرفش رفت، در ماش دیرا به خود کش شیپالتو ای. روکردیجلب توجه م کشیش نیآن طرفتر با ماش یپارسا کم

با تعجب  ای. روفتادیراه ن یرا باز کرد و در حال نشستن در کنارش آهسته سالم کرد. پارسا جواب سالمش را داد ول

 :نگاهش کرد و پارسا در جواب تعجب او گفت

 د؟یعروس و داماد رو بدرقه کن هیبه همراه بق دیخواه یمگه نم -

 :دیخند ایرو

 .بود شیجشن نامزد نیاوه نه متشکرم. ا -

ادب  تیرعا یبرا ایتفاوت شانه باال انداخت و به راه افتاد. رو یظاهرا ب یاو دلش ضعف رفت، ول نینمک یاز خنده  پارسا

 :دیپرس

 منتظرتون گذاشتم؟ ادیز -

 :بود، جواب داد ریهمانگونه که نگاهش به مس پارسا

 .شه ینم شتریب قهینه تازه آمدمف ده دق -

 :گفت نانهیشرمگ ایرو
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 .به هر حال ازتون ممنونم -

اخم کنه به » با خودش گفت ست،یکه از نبودن او خشنود ن دیفهم یم ایزد. رو ینم یلبخند چیفقط سر تکان داد. ه پارسا

 «.اون چه مربوطه

 :مقدمه گفت یب یلیسکوت شد. ناگهان پارسا خ قهیدق چند

 .دمیرو د نیدم در آقا رام ونیآقا نیب -

 :دیخبرانه پرس یتالش کرد نشان ندهد و خوددار باشد. ب یجا خورد ول ایرو

 ه؟یک نیآقا رام -

 :زد و جواب داد یپوزخند پارسا

 رفته؟ ادتونیمون، باجه تلفن،  هی. پسر همسادیشناس یرو نم نیچطور آقا رام -

 .دیو غر اوردیطاقت ن ینگفت ول یزیصورتش را حس کرد. چند لحظه چ یداغ تیاز شدت عصبان ایرو

 آقا؟ هیمنظورتون چ -

 :زد یمعن یلبخند ب د،یاو د یره و صدارا در چه تیکه عصبان پارسا

 .نداشتم یمنظور خاص -

 :به او نگاه کرد تیبا همان عصبان ایرو

بگم من  دیمحض اطالعتون با یول ست،یکردن بود. از نظر من طرز فکر شما مهم ن نیآقا. منظورتون توه دیچرا داشت -

 دیکن یفکر م د،یبند و بار خودتون نگاه نکن یب یها یاز اون، شما به مهمون ریدونستم. به غ یآقا رو هم نم نیاسم ا یحت

جداست و مختلط  ونیما سالن خانم و آقا یها یمهمون گریامشب و د ی. مهمونستین نطورینه ا نطوره،یهم هم نجایا

 .ستین

کرده  یبزرگ یچه خرابکار دی. پارسا که فهمزدینفس نفس م تیشد و نظرش را از او برگرداند. از شدت عصبان ساکت

خودش را از چشم  نکهی. با وجود ادیلرز یرو کرده بود و از درون م رویرا ز ایاو رو ی. حرف هادینگو یزیداد چ حیترج

زهر شد.  شیآن شب برا یسخت و گران آمده بود. خوش اریبس شیبرا ینیتوه نیچن دنیشن یپنهان کرده بود ول نیرام

 یکه کرد نتوانست، ب یو ضعف ، آن هم جلو مردها بود و با همه کنترل هیکه مخالف گر یدلش شکست. با وجود یلیخ
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کامال متوجه لرزش  یپارسا با نگران یصدا اشکش روان شد. نظرش را به سمت راست برگرداند که جلب توجه نکند ول

 :و او گرفت و آهسته گفت. جعبه دستمال را جلاوردیکردند. پارسا طاقت ن یط نطوریرا هم ریبود. مس شیها انهش

 .ختیبهم ر شتونی. آرادیاشکاتون رو پاک کن -

 :پرخاشگرانه گفت داشتیکه دستمال بر م یدر حال ایرو

 .خراب بشه ینجوریندارم که بخواد ا شیاونقدر آرا چوقتیمن ه -

داشت  نیدر ا یدستمال پنهان کرد و سع نیشد. صورتش را ب لیاش به هق هق تبد هیدر دلش پاره شد و گر یزیچ

راه ، را در  نیرا چطور جبران کند. بهتر یخرابکار نیدانست ا یبود و نم مانیرا خاموش کند. پارسا به شدت پش شیصدا

کند.  هیگر یآورد قطع کرد و اجازه داد او به راحت یم یدلتنگ شتریخواننده را هم که ب یصدا ی. حتدیساکت بودن د

گرفت  میحاکم بود. تصم نشانیهمچنان ب یسکوت طوالن یآرام گرفت، ول ای. کم کم رورفتیگرچه دلش از غصه ضعف م

به سراغ نقشه ها  گریکه از او به دل گرفته بود خودش را قانع کرد که د یدیشد یبا دلخور یبا او صحبت نکند، حت گرید

 :پارسا نگهش داشت یدر برد که صدا رهیدست به طرف دستگ ایرو. دی. پارسا ترمز را کشدندینرود. به خانه رس

 .کنم تتونیخوام خانم. قصد نداشتم اذ یمعذرت م -

و دلش سوخت.  دیشد. در را محکم بست و سرش را خم کرد و پارسا چشمان متورم و قرمزش را د ادهیبا سرعت پ ایرو

 :گفت ایرو

 .ی. اونم عمددیکارو کرد نیا یول -

لحظه نگاه  نیتا آخر یشد. ول اطیرا فشرد و بعد از باز شدن در ، وارد ح فونیبلند به طرف در رفت. زنگ آ یقدم ها با

داد و حاال  ایحق را به رو یمنطق یلیپارسا را پشت سرش حس کرد، با رفتن او پارسا شانه باال انداخت و خ مانیداغ و پش

 .کند یبود که چگونه با او آشت نیغصه اش ا

همه  اق،یبا خودش گذاشته بود، فقط همان شب اول با نقشه ها قهر بود. از شب دوم اشت ایکه رو ییقول و قرارها یهمه  با

 یهمچنان با پارسا قهر بود و تالشها یکشاند. ول منیشب به سمت اتاق نش مهیپا گذاشت و او را ن ریقول و عهدها را ز ی

 چیو بدون ه دییپا یحرکات آنها را م یچشم ریبود. خانم سعادت ز جهینت یب وضع نیخاتمه دادن به ا یپارسا برا رکانهیز

 .آورد یآنها را به وجد م ی. حرکات جواندیفهم یرا م نشانیشکرآب شدن ب یحیتوض

زودتر از وقت معمول هر شب ، پارسا از شرکت برگشت. رنگ  یلیخ یشب نکهیمنوال گذراندند تا ا نیهفته را به هم دو

 :دیو پرس دیاز جا پر یبود. خانم با نگران یماریچهره اش نشانگر ب
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 ده؟یشده رنگت پر یچ -

داد و به  رونیرا ب نشیرا باز کرد، نفس سنگ راهنشیپ قهیگذاشت و  زیم یرا رو فشیبا کسالت ک کهیدر حال پارسا

 :زحمت پاسخ داد

 .دارم چهیکنم مسموم شدم. دل درد و دل پ یفکر م یدونم، ول ینم -

بود.  انیو کنجکاو نگاهش کرد. حق با خانم بود. وخامت حالش به وضوح نما یچشم ریبود ز ستادهیکه به احترامش ا ایرو

 :دیجواب سالمش را داد. خانم دوباره پرس یحال یپارسا با ب

 ؟یدکتر رفت -

 :به طرف اتاقش رفت و گفت پارسا

 .استراحت کنم برام خوبه یسر راه چند تا قرص مسکن گرفتم. اگر کم ینه، ول -

 :عصازنان به دنبالش رفت و گفت مادرش

 اد؟یدکتر ب میتلفن بزن یخوا یباشه مادر، م یجد هیممکنه قض -

 :دیپارسا را از داخل اتاق شن یصدا ایرو

 .ستین یمهم زیمطمئنم چ نه مامان ، ناراحت نباش -

دلش سوخت.  اریاخت یبود. ب دهیرنگ ند یحال و ب یب نطوریاو را ا چوقتینگران شد. ه ایپردردش، رو یاز صدا یول

زود زهرا آمد. خانم از او  یلیرا تکان داد. خ زیم یمبل نشست. زنگ رو یآمد و رو رونیخانم نفس زنان از اتاق ب

مادر آمد خانم دوباره به همراه او ، به اتاق پارسا  یبزند. وقت اخواند صد یو را مادرجون مخواست آشپزشان را که پارسا ا

 ایشد. خانم بشدت نگران بود و رو یخانگ یبرگشت و بعد از آن مادرجون در آشپزخانه مشغول جوشاندن چند نوع دارو

 یبرود ول ادتشیع یخواست که به همراه خانم برا یکه از پارسا داشت، حاال دلش م ی. با همه دلخوردادیم یاو را دلدار

 .دیکش یخجالت م

 یبود خانم را وادار به خوردن کم یبه هر زحمت ایآخر شب خانم و مادرجون در حال رفت و آمد به اتاق او بودند. رو تا

خودش برود و استراحت خواست به اتاق  ایرا خورد و به اتاق پارسا رفت از رو شیشام کرد. بعد از شام که جانم داروها

. ظاهرا دیمبل لم یرا روشن کرد و رو ونیزیدر اتاق قدم زد. تلو یخواب کرده بود. مدت یرا هم ب ای، رو ینگران یکند. ول

مبل  یچه وقت گذشت که همانطور رو دیحال خراب پارسا بود. نفهم یتمام فکرش رو یبود ول ونیزیتلو یمشغول تماشا

 .خوابش برد
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شب بود.  مهی. هراسان و وحشت زده به ساعت نگاه کرد. دو ندیکه به در خورد از خواب پر یمحکم یه هاضرب یصدا از

را خاموش کرد و در را باز کرد. از چهره  ونیزیخواند، تلو یاو را م هیداد که با گر صیخانم را از پشت در تشخ یصدا

 :خانم وحشت کرد سیخ

 .بدتر شده یلی. حالش خ یبفهم دیشا یشده. تو پرستار یچ نیبب ایجون، ب ایتورو خدا رو -

تخت نشسته بود  یسرش انداخت و با خانم به اتاق پارسا رفت، پارسا رو یسرش را تکان داد. برگشت شالش را رو ایرو

رد و آورد، از او خواست دراز بکشد. زهرا ظرف را عقب ب یگرفته بود باال م شیکه زهرا جلو یو با حال زار داخل ظرف

. دیپرس یم ییداد، از او سوالها یگذاشت و فشار م یدستش را م جاکرد، هر  نهیشروع به معا ایو رو دیپارسا دراز کش

 :با عجله به زهرا گفت شانیپر ایپارسا بلند شد. رو ادیفر یکرد. با فشار دستش صدا دایمحل درد را پ

 .ادیزود تلفن بزن آژانس ب یلیخ -

 :را گرفت و گفت شیشد. دستها کینزد کردیم هیخانم که به شدت گر به

 .مارستانیب مشیهر چه زودتر برسون دیبه عمل داره با ازین س،یآپاند -

 :دیبا التماس و درد پرس خانم

 خطرناکه؟ یلیخ -

 .دمینه من بهتون قول م -

 ؟یریتو باهاش م -

 :کرد لبخند بزند. آرام جواب داد یسع ایرو

 .حتما دیاگه شما بخواه -

زود برگشت. جلو در اتاق پارسا به زهرا که وحشتزده بود روبرو شد. زهرا نگران  یلیاتاقش رفت. آماده شد و خ به

 :گفت

 .بفرسته نیتونه ماش ینم گهیساعت د میآژانس گفت تا ن -

 سیاز آنها نداشت. اگر آپاند یدست کم ای. رودیچیپ یو ضعف کرد. پارسا مثل مار به خود م دیخانم به شدت پر رنگ

 :نبود رو کرد به پارسا و گفت یداد. چاره ا یوقت را از دست م دیبود نبا ادیساعت ز میپاره شده بود ن
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 کجاست؟ نتونیماش چیسوئ -

 بیرا ، از ج چیسوئ رتیبرداشت و پالتو را از جلو خانم برداشت. خانم با ضعف و ح زیخ ایاشاره به پالتوش کرد. رو پارسا

 :دیگذاشت و پرس ایپالتو در آورد و آنرا در دست رو

 ؟یکن یرانندگ یتونیمگه م -

 :و گفت دیاو را بوس ایرو

و نگران  دی. دارو هاتون رو بخوردیبرسم. شما فقط به فکر حال خودتون باش مارستانیبلدم که تا ب یمقدار کی. دینترس -

 .زنمیزود بهتون تلفن م یلی. خدینباش

 :دستورات الزم را داد رفتیم رونیبا عجله ب کهیرو به زهرا کرد و در حال سپس

 .دیاریپتو هم ب کی. دشونی. خوب بپوشونرونیب دشونیاریو ب دیشما آقا رو آماده کن -

جلو را خواباند. پارسا را  یاش را روشن کرد و صندل یآورد. بخار رونیرا ب نیرفت. ماش نگیسرعت به طرف پارک به

 :دیو پرس دیکش شیخواباندند، زهرا پتو را رو یصندل یآوردند و با کمک هم او را رو رونیب یچند نفر

 ام؟یمنم ب -

 :نشست پشت فرمان و جواب داد ایرو

 .بخوابن یشون کن کم ینه شما به خانم برس. داروهاش رو بده و راض -

با تعجب به مهارت او  اد،یراند. پارسا با وجود درد ز یم مارستانیب نیکتریرت، به سمت نزدراه افتاد. با سرعت و مها به

زود با چند نفر و  یلیشد، خ ادهیپ ایشدند. رو مارستانی. وارد بدیبگو یزیتوانست چ ینم یکرد ول ینگاه م یدر رانندگ

را قفل کرد و همراه آنها  نیماش ای. رودندیگذاشتند و به طرف ساختمان دو اردبرانک یبرانکارد برگشت. پارسا را رو کی

کرد و دستور انتقال  دییرا تا ایرو صیتشخ نه،یمعا نی. پس از اولدیرس ماریسر ب یباال عیسر یلیشد و خ جی. دکتر پدیدو

به او اجازه  یکرد و وقت یفتاده بود همراها یهوشیاو را به اتاق عمل را داد. تا پشت در اتاق عمل، او را که از درد به حال ب

خانم، خودش را به تلفن  ینگران ادی. به دیراحت کش یولو شد و با تمام شدن کارش نفس یصندل نیاول یورود ندادند، رو

 ایگذشت، رو یبخوابد و نگران نباشد. مدت یرساند. با خانم صحبت کرد و او را مطمئن کرد و از او خواست که حتما کم

گذشت و  یلیکرد خ یکه فکر م یکرد، از مدت یبه ساعت نگاه م کباری قهیکرد. هر چند دق نییراهرو را باال و پا طول

ساعت و حاال دو ساعت گذشته بود و پارسا هنوز در اتاق عمل به  کیساعت به  مینبود. کم کم نگران شد. ن یهنوز خبر
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با عجله خودش را به دکتر رساند و از  ایتاق عمل باز شد. روا رانداخت که د ی. شدت اضطراب به دلش چنگ مبردیسر م

 :جواب داد ی. دکتر با خستگدیپرس ماریحال ب

. فکر هوشهی. عملش موفق بود. االن بارهیوگرنه ممکن بود پاره بشه و مشکل به وجود ب نش،یبه موقع رسوند یلیخ -

 .قبل از ظهر به بخش منتقل بشه کنمیم

است و در کنار تلفن منتظر خبر.  داریصبح بود و او مطمئن بود خانم ب کیبه طرف تلفن رفت. نزددکتر تشکر کرد و  از

خبر موفق بودن عمل را به او داد و از  ایرا برداشت. رو یزنگ، خانم گوش نیهم بود به محض خوردن اول نطوریهم

را به  نیاو ندارند به منزل برگشت. ماش با یمطمئن شد کار یتخشنود شد. دوباره برگشت جلو در اتاق عمل و وق شیشاد

او را محکم در آغوش  ایرا از سر گرفت. رو هیاو دوباره گر دنیبرد و نزد خانم که منتظرش بود رفت. خانم با د نگیپارک

 .را با دستمال گرفت شیفشرد و اشکها

. مینداره. ما هم که به موقع عمل کرد یمشکل چیه سیخوام دروغ بگم. عمل آپاند ی. من که نمدیآه شما که بازم ناراحت -

 .دیو سالم خونه باشه. حرف منو باور کن حیپسرتون صح گهیکه چند روز د دمیبهتون قول م

 :دست او را فشرد و گفت خانم

 .زمیتوام عز ونیپسرم رو مد ی. زندگشدیبد م یلیخ یمتشکرم. اگر تو نبود -

 :دلد لیرا تحو چیلبخند زد و سوئ ایرو

 .نکردم یمن که کار ه،یچه حرف نیا -

 االن حالش چطوره؟ -

 .بودند هوشیسعادت ب یبود. آقا یخوب خوب، دکتر از عمل راض -

 اونجا بمونه؟ دیروز با چند

 .گهیاحتماال تا سه روز د -

 .و روانه اش کرد دیاو را بوس خانم

 .کنم یم دارتیپاشو برو استراحت کن خودم به موقع ب -

او  یسفارش دادند. وقت یاتاق خصوص شیحاضر بود. به خواسته خانم، برا مارستانیقبل از انتقال پارسا به بخش در ب ایرو

درد داشت. او را در تختش جابه جا کردند و  ادیگذشت و هنوز ز یاز به هوش آمدنش م یرا به اتاقش آوردند مدت کم
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با خانم تماس گرفت و تمام گزارشات الزم را به اطالعش رساند. در  ایرودوباره با آمپول و مسکن خواباندند. از همانجا 

ساعت  قیدقا نیکرده بود وارد شد و در آخر هیسبد بزرگ گل که به سفارش خانم ته کیموقع زهرا به همراه  نیهم

مطمئن کرد و با  رسارا از خوب بودن حال پا یمیخانم فه ایمالقات، شهره با مادر و برادرش هراسان وارد اتاق شدند. رو

 :دیپرس یمیآنها از اتاق خارج شد. خانم فه

 همراه داشته باشه؟ تونهیم ضیمر -

 :گفت یول دانست،یم نکهیبا ا ایرو

 .دمیهنوز نپرس یعنیدونم.  ینم -

 :دیدوباره پرس یمیفه خانم

 مونه؟ یکنارش م یاگر اجازه بدن ک -

 .دیشما بمون دیتون یم دیاگه دوست دار یول امیش م یگرفتن خستگ یهم من برا یمونه. گاه یزهرا م شتریب -

 :دیاو د یرا به وضوح در چهره  یظاهر ساز ایرو

بشدت  مارستانیب طیکه من وسواس دارم و از مح یدون یامشب مهمان دارم. بعد از اونم م یدوست دارم بمونم ول یلیخ -

 .موندم یمتنفرم وگرنه حتما م

 :لبخند زد و مسخره و پرطعنه در ادامه صحبت مادرش گفت شهره

 .دترهیمف ضیمر یجون بودن تو برا ایآره رو -

کرد.  یحرفش تبسم دیتائ یخواباند، در جواب او و برا یبه گوش او م یمحکم یلیکرد س یخودش را کنترل نم ایرو اگر

 یاو نکند ول یو فکرش را آلوده  ردیبگ دهیاو را نشن فیکرد اراج یکرد و از آنها جدا شد. سع یخداحافظ یمیاز خانم فه

 ایبا او گرفت. با زهرا هماهنگ کرد که برود و غروب برگردد که شب رو یمبارزه جد کیبه  میتصم نشیبه خاطر توه

رض تهمت قرار خود را در مع چگاهیحرف پدرش افتاد که) مومن ه ادیشب را آنجا نماند. به  دیبه خانه برگردد. بهتر د

 .دهد( ینم

 یبرا ینظر داشت، گاه ریرا ز ضیساعت از پنجره مر میراهرو پشت در اتاق پارسا منتظر ماند و هر ن یشب تو تا

را عوض  یهمراه فتیزهرا آمد ش ی. وقتدیکشیسر م گرید یبه سالن ها یو گاه رفتیم مارستانیب اطیبه ح یخستگ

 .کردند. به منزل رفت و صبح اول وقت برگشت و زهرا را مرخص کرد
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پرستار را خبر کرد و همراه او وارد اتاق شد. پارسا کامال به هوش  ایداشت. رو یقرار یشده و حرکات ب داریتازه ب پارسا

رفت. پارسا  رونیب یدن آمپول بعدآور یحال او برا یبود. پرستار پس از بررس دایهنوز آثار درد در او پ یآمده بود ول

 :دیپرسسرش کرد و به زحمت  یبه سرم باال ینگاه

 شده من کجا هستم؟ یچ -

 :به او لبخند زد یقبل یبا وجود دلخور ایرو

 .دیهست مارستانیب یشما عمل شده و االن تو سیمرتبه، آپاند زیهمه چ -

 :فکر کرد یو کم دیرا مال شیها قهیبا دو دست شق پارسا

 .اومد. دردها و پس آوردنها و بعدش هم شما ادمی ییزهایج هیآه درسته.  -

 :کرد به او آرامش دهد یسع ایرو

 .شهیاندک دردتون هم تموم م نیهم یبود. به زود یدکتر از عملتون راض -

با خانم تماس گرفت و پارسا به زحمت چند کلمه با او صحبت کرد و  ایکرد. رو قیوارد شد و آمپولش را تزر پرستار

 .زود خوابش برد یلیدوباره خ

در اتاق قدم بزند، بعد از رفتن  یآمده و از او خواست کم نهیمعا یداشت. دکتر برا یشد، درد کم داریظهر که ب کینزد

که خودش را  ایتش برگشت و نفسش تازه شد به روتخ یدوباره رو یچند قدم در اتاق راه رفت. وقت ایدکتر به کمک رو

 :فتافکند و گ ینظر دادیمشغول مرتب کردن گلها نشان م

 .هیتون عال یرانندگ -

 :او را نگاه نکرد. همانطور جواب داد ایرو

 .مقدار کم بلدم هیفقط  ستین دیگیکه م نطوریا -

 :لبخند زد پارسا

 .مقدار بود کیاز  شتریب یلیبدون تعارف، خ -

 :را برداشت و بدون نگاه کردن به چشمان او گفت فشینداد. ک یجواب ایرو
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 نجای. من همدیرو بزن یزنگ پرستار دیخواست یزیکنه. اگر چ یبمونم. صحبت کردن خسته تون م رونیبهتره من ب -

 .هستم

 :پارسا متوقف شد یقدم برداشته بود که با صدا کی

 !ینیخانم ام -

 :دی. مودبانه برگشت و از نگاه مهربان او زانوانش لرزستادیا ایرو

 د؟یپذبر یمنو م یمعذرت خواه نباری. ادیبهم کمک کرد یول دیبود دهیازم رنج نکهیبا ا -

شدن آن و پس  ریپارسا، اشک در چشمانش حلقه زد. قبل از سراز نیآن شب و توه ادیانداخت و به  نییسرش را پا ایرو

 :جواب داد یاز مکث طوالن

 برم؟ دیدیاجازه م ست،یمهم ن -

 :او بود، لبخند زد و گفت یکه متوجه آشفتگ پارسا

 .خانم و متشکرم دییبفرما -

از او  یلیخ شیتا چند روز پ نکهیبا ا ست،یگر یکرد و به راحت دایخلوت پ یجا کیرساند.  مارستانیب اطیرا تا ح خودش

خوشحال شدن ناراحت  یکرده بود به جا یفروتنانه ازش معذرت خواه نینچنیمرد مغرور ا نیا نکهیاز ا یدلخور بود ول

 دهیبرگشت پارسا خواب یوقت خت،یاشک ر شیو اعتراف کردن برا سایپر دنید یرا همانجا قدم زد و در آرزو یبود. مدت

 یساعت یدادن دارو یر او را براشدن ساعت مالقات خودش را سرگرم کرد و بعد از خوردن نهار، پرستا کیبود. تا نزد

از او همکار و  بعداز طرف خانم آمده بود و  بایسبد گل ز کیبا  روزیمالقات کننده زهرا بود که مثل د نیکرد. اول داریب

 یآنها را رو زیآم نیو تحس یپرمعن یکه نگاهها ایپارسا به همراه چند تا از دوستان مشترکشان آمدند. رو کیشر

خواند و بعد از دادن سفارشات الزم به نمازخانه رفت تا نماز بخواند و  رونینماند، زهرا را ب شتریب قهیچند دق دیخودش د

 :گفت جانزدهیاز ساعت مالقات، زهرا با عجله خودش را به او رساند و ه عداستراحت کند. بعدازظهر و ب

کردن. آقا هم چهره اش تو  یم قاتیاجع بهت تحقو ر دندیسعادت در مورد شما پرس یآقا یجالب بود. دوستا یلیخ -

 .یهم رفت و گفت، شما نامزد دار

 :دیناباورانه پرس سپس

 ؟ینامزد دار -
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 :لبخند زد و شانه باال انداخت ایرو

 .که خودم اطالع دارم نه ییتا جا -

 :دیسر تکان داد و خند زهرا

 .جالب تر شد یلیخ -

 :دیبه اتاق پارسا رفت و با او تنها ماند، پارسا پرس یتازه برگردد. وقت یبا انرژرا به منزل فرستاد تا شب  زهرا

 شم؟یمرخص م یمن ک دیدیدکتر نپرس از

 د؟ی. من نبودم راه رفتدیچرا احتماال پس فردا مرخص-

 .تا راهرو هم رفتم یبله با کمک زهرا حت-

 .امشب سرم را قطع کنن کنمیخوبه. فکر م یلیخ-

 :دیسبدها و دسته گلها بود پرس ییمشغول جابه جا کهیدر حال ایشد.رو جادیسکوت ا قهیدق چند

 .پر از گل شده نجای. ادیداشت یادیظاهرا مالقات کننده ز -

 .ستادندیا رونیها ب ی. اتاق پر بود. بعضنطورهیهم -

 :کوتاه کرد و دوباره گفت یمکث

 خواهش بکنم؟ هیتونم  یم -

 !دییبفرما -

 .و مضطرب منتظر خواهش پارسا بود کنجکاو

 .هی. زهرا باشه کافدینمون نجایلطفا فردا ساعت مالقات ا -

 یکه زهرا گفته بود منظورش کامال مشخص بود. با حرکات دستپاچه بسته ها ییزهایگر گرفت. با چ ایرو یها گونه

و لبخند زد.  دیجابه جا کرد. پارسا صورت گلگون و دستان لرزانش را د خچالیکمد را برداشت و داخل  یشکالت تو

 :دیبود. به طرف تلفن رفت و پرس دایبه وضوح در حرکاتش پ جانیه

 .شما رو بشنون یحتما منتظرن صدا د؟یکن یبا مادرتون صحبت م -
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 .طورن نیحتما هم دیگیآره. اگه شما م -

که مزاحم صحبت آنها نباشد. پارسا ال به  ستادیرا به پارسا داد و جلو در ا یشخودش با خانم صحبت کرد و سپس گو اول

 :بشنود به مادرش گفت ایکه رو یصحبت ها به صورت یال

 .ما رو شرمنده کردن یلیخ شونی. ادینگران باش دینبا گرید ینیمامان شما با وجود خانم ام -

را  فشیقرار داد، ک شیرا از او گرفت و سر جا یمکالمه گوش نشان نداد. پس از اتمام یبرنگشت و عکس العمل ایرو

 :برداشت و گفت

 .دیشما استراحت کن رونمیمن ب -

 .پر محبت از او تشکر کرد یبا لبخند پارسا

داشت تا منفجر نشود. در حال گرفتن شماره  سایبه پر یدیشد ازیرفت و با عجله خودش را به تلفن رساند. ن رونیب ایرو

قبل از گفتن هر  دیاو را شن یتا صدا ایرا برداشت، رو یگوش ساینرفته باشد. خود پر رونیکه او هنوز ب کردیخدا خدا م

 :دیزده پرس وحشت سایو راه نفسش باز شد. پر دیبغضش ترک یزیچ

 .افتاده. تورو به خدا جون بکن یاتفاق ایرو -

 :جواب داد ادیاو را راحت کند، با زحمت ز الیخ نکهیا یراب ایرو

 .برات حرف بزنم خوادینشده. فقط دلم م یزینه باور کن چ -

 ؟ییتو االن کجا -

 .وقتش چند لحظه ساکت شد میتنظ یبرا سایآدرس داد. پر ایرو

اونجام. جلو در باش که  گهیساعت د مین نمتیربع وقت دارم بب هی. فقط رمهیتو مس مارستانیباشه باشه. نگران نباش. ب -

 .. فعال خدانگهدارنمتیبب

آرام  یفقط نوازشش کرد و وقت سای. پرکردیم هیاش بود و گر نهیس یرو ایساعت بعد آنجا بود و سر رو میقولش ن طبق

 :دیشد از او پرس

 شده؟ یخوب حاال برام بگو چ -
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 شیبرا یکرد.البته موضوع دعوا و قهرشان را شب عروس فیتعر شیرا برا اناتیجر یرا گرفت و همه  شیاشکها ایرو

به علت  یکه هنوز هم پ سایوقت نکرده بود او را با خبر کند. پر عیوقا هیاز بق یشرح داده بود ول شیمفصل در نامه ها

 :او نبرده بود گفت یناراحت

 ستین یتو که اونقدر مسئله مهم یرانندگ هیقض یول د،یهم کرد یگذشته. ظاهرا آشت یو خوش ریبه خ زیحاال که همه چ -

 یخودت رو عذاب بد نهمهیبه خاطرش ا یکه تو بخوا

 .ستین نایآخه همش که ا یول -

 :دیدستانش را به دست گرفت و با آرامش پرس سایپر

 ه؟یپس چ -

 :شد و گفت ریدوباره سراز ایرو یاشکها

 یهاش دلم رو م تیحساس یصحبت کردناش، نگاه کردناش، دستوراتش و حت یجور هیبگم،  دیبا یدونم چ ینم -

ساعت  هیمثل  یدوست دارم باهام حرف بزنه. دعوام کنه و وقت نمیب یم کنمی. حاال که فکر مترسمیلرزونه. دارم از خودم م

خوشحال شدم که  یول دمیکه خجالت کش یدر حال بودماتاق  یناراحت بود که چرا موقع اومدن دوستاش من تو شیپ

 .من تعصب داره یرو

شد و کم کم اشک درون چشمانش حلقه زد و او را در آغوش  رهیملتمس و کالفه او خ یشگفت زده، به چهره  سایپر

 :کنار گوشش زمزمه کرد سایپر خت،یهش با فشار هق هق درهم آم هیبود. دوباره گر نیهم منتظر هم ایگرفت. رو

هر طور شده دلت رو  یخوای. تو هم مجنگندیدلم. عقل و دلت دارند با هم م زی. نترس عززدمیکه من حدس م هیهمون -

 .یآروم کن

 :و قاطعانه دستش را تکان داد دیکالفه تر از قبل خودش را عقب کش ایرو

 .خوام عاشقش بشم یاز قراردادم مونده. نم گهینباشه سه ماه د ینطوریدعا کن ا ساینه. نه پر -

 :دیو غمزده او زل زد و محکم پرس سیمان خبه چش سایپر

 ؟یکه هنوز نشد یمطمئن -

 :دو دست پوشاند و زار زد انیصورتش را م ایرو

 .تونم مقاومت کنم ی. من مسایبا من حرف نزن پر ینطوریا -
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 :آب برد و گفت ری. او را به طرف شستدیمهربان و دلسوز به او کمک کرد با سایپر

 یتو چ دونمیمن که م یندارم ول یمقاومت کن. حرف یتونیهم که م یینکن، تا جا تی. خودت رو اذیتو بگ یهر چ -

لبخنداش  یندارم، ول یبه مرتض یاحساس چیگفتم ه یو م زدمیکه خودم رو گول م نمیب ی. منم مثل تو بودم. حاال میکشیم

 .مدیفهم دمیفهم یرو نم یبسته دلم رو باز کرد و هر چ ی چهیو حرفاش در

 :صورت او را خشک کرد و لبخند زد سایصورتش را شست. پر سایبه اصرار پر دند،یآب رس ریش جلو

ذره باد به صورتت بخوره. پف چشات بخوابه وگرنه اون  هیبرم مطب. تو هم فعال نرو تو. بذار  دیبا شهیم رمیمن د -

 .کنه یوحشت م نهیبب ینطوریتورو ا چارهیب

 :و ادامه داد دیرا بوس صورتش

 باشه؟ سیرو برام بنو یتازه ام. همه چ یمن منتظر خبرها -

 :محکم به شانه اش زد و گفت سایسرش را تکان داد. پر ایرو

 .راحت بشه المیسعادت رو برده برام بزن تا خ یکه دل آقا نت،یریش یاز اون لبخندها یکینه.  ینطورینه ا -

 :دیاو را بغل کرد و بوس سایلبخند زد. پر ایرو

 .ادیتونه در ب یکرده و نم ریو گ نایکنم پسر مردم افتاده تو ا یلپت بشم. فکر م یچاله ها یفدا یاله -

 :با او دست داد و گفت سایو پر دیخند ایرو

 .یذار یتمام حواسم به نامزدم باشه، تو نم دیکنم. با کاریمن از دست تو چ -

 .دیمتقابال او را بوس ایرو

 .کردم تتی. ممنونم و ببخش که اذسایپر یراحتم کرد -

 :دست تکان داد شیدر حال رفتن برا سایپر

 .بذاره خودم فداتم یپاره نکن. بعد از پارسا اگه مرتض کهیباشه . تعارف ت -

. به دیکش مارستانیداخل ساختمان ب سوز سرد غروب زمستان او را به یقدم زد ول اطیدر ح ی، مدت سایاز رفتن پر بعد

چند روز نامه  نکهیاو را از ا الیکرد و خ فیتعر شیپارسا را برا یماریب انیفکر عمه افتاد و از همانجا به او تلفن زد و جر

حال با کمک پرستار در  ایهمراه او وارد اتاق پارسا شد. رو ایبه اتاق بود. رو اقات نهینداده راحت کرد. دکتر مشغول معا
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 یمیپس از تمام شدن کارشان فقط از خانم فه ایو شهره وارد شدند. رو یمیدر آوردن سرم از دست پارسا بود که خانم فه

به اتاق پارسا رفت و  ایآمد. رو رارفت و تا رفتن آنها برنگشت. شب شده بود که زه رونیمعذرت خواست و با پرستار ب

 :گفت

 د؟یخواه یاز منزل نم یزیگردم. شما چ یو من فردا صبح برم مونهیم نجایمن عوض شد. زهرا خانم ا فتیش -

 ایبه رو شیاز پ شتریب انیجر نیرا داد. خانم سعادت که بعد از ا ایخود رو قهیکتاب البته به سل کیسفارش  پارسا

 یو برا دیو را بوسهم ا ایبار از او تشکر کرد. رو نیچندم یاو محکم در آغوشش فشرد و برا دنیعالقمند شده بود با د

 شیداروها ی. بعد از خوردن شام، خانم را به اتاقش برد و وقتستینبار مطمئنش کرد که از وضع موجود ناراحت  نیچندم

دوش گرفت و بعد از  یرفع خستگ یبه اتاق خودش رفت برا یآنجا بماند. وقت شتریرا داد خانم از او خواهش کرد که ب

 یو هم روح یجسم یهم خستگ ش،یخسته کننده که برا یبه تخت رساند. بعد از روز خواندن نماز ، با لذت خودش را

تا صبح چهره  ینخست خوابش برد ول یها هیخسته بود که در ثان یراحت بود. به قدر یخواب یزیاز هر چ دتریداشت، مف

 .بسته اش بود دگانیپارسا جلو د ی

فردا نوبتش را با زهرا عوض کرد و دوباره خاطرنشان کرد که قبل از ساعت مالقات برگردد. بعد از رفتن زهرا  صبح

 ایپارسا به تخت برگشت، از رو یشانه به شانه اش طول راهرو را قدم زد و وقت یول ایبدون کمک رو نباریرا پارسا ا یساعت

 :دیپرس

 خانم؟ دیکتاب آورد یراست -

 یطنتیمتعجب به خود گرفت و با ش یدرآورد و به طرف او گرفت. پارسا ظاهر فشیرا که آورده بود از ک یکتاب ایرو

 :گفت دادیحال نشان م یخودش را ب کهیپسرانه در حال

 .دیبرام بخون دیلطف کن شهیکتاب بخونم. اگه م تونمیا خانم مگه من م -

مخصوص در نگاهش  یهمراه با برق اقیاشت یپارسا نوع یر چهره . دستادیرفتن از اتاق را داشت ا رونیکه قصد ب ایرو

 نینشست و شروع به خواندن کرد. به ا یصندل یرد کردن خواسته اش را نداشت، رو یلبخند زد. رو یی. با کم رودید

دلنواز او  یو چشمانش را بسته بود و به صدا دهیتخت دراز کش یبهانه پارسا تا ظهر او را در کنار خود نگه داشت. رو

 ی. ظهر هم به خواهش پارسا ، نهار را با هم خوردند ولدید یچهره اش م یرا رو تیبا لبخندش رضا ایرو داد،یگوش م

. قبل از باشدبزند که او را در کنارش داشته  یالاقل حرف ایکمتر حرف بزند  کردیم یندهد سع یاو را فرار نکهیا یبرا

با  یکرد و وقت هیگر شیتماس گرفت و باز هم برا سایرفت. دوباره با پر رونیز اتاق با ایساعت مالقات و با آمدن زهرا رو

بعد از وقت مالقات برنگشت. قبل از غروب باز هم در  یاستراحت به نمازخانه رفت و تا ساعت یاو آرام گرفت برا یدلدار



 

 
122 

شب  لیصبح فردا مرخص کرد. اوا یرا براآمد او  نهیمعا یراهرو به همراه پارسا قدم زد و باالخره غروب که دکتر برا

 :رو به پارسا کرد و گفت یخداحافظ یبرا فتیش ضیپارسا کتاب خواند تا زهرا آمد و وقت تعو یدوباره برا

 د؟یخواه ینم یزی. شما از منزل چمیگرد یبا آژانس برم دیمرخص که شد ام،یفردا صبح م -

 :دستش را بلند کرد و گفت پارسا

 .دییایخودم ب نیمتشکرم. فقط لطفا فردا با ماش -

 :گفت یبادرماندگ ایرو

 .....سعادت یآقا یول -

 :صحبت او را قطع کرد یجد یلیخ پارسا

 .ازتون خواهش کردم خانم -

 یندگورود او در منزلشان بود، او را در حال ران یبه سرش آمده بود و قطعا هر کس فردا برا دیترس یکه م یزیآن چ از

آنجا  یمیخانم فه د،یبه منزل رس یموضوع شد. وقت نیو تمام فکرش مشغول هم خواستینبود که او م یزیچ نی. ادیدیم

آماده کرده بود  شیشام که به دستور خانم برا ینیخدمتکاربا س زود یلیبود. از آنها معذرت خواست و به اتاقش رفت، خ

 .نتوانست شامش را تمام کند یحت یبه اتاقش آمد و او از شدت خستگ

که  یکردن استقبال کرد. نظر یقربان یعاقالنه او برا شنهادیکرد و خانم از پ میصبح همه برنامه ها را با خانم تنظ فردا

 اورندیب یقربان یبرا یگوسفند تهیامداد هماهنگ کنند که در ساعت مقرر از طرف همان کم تهیبود که با کم نیداد ا ایرو

. خانم مقدار پول الزم را به رندیبه عهده بگ ازمندانین نیپخش آنرا ب فهیظحساب خودشان و هیو تسو یقربانو پس از 

 :داد و گفت ایرو لیتحو نیماش چیهمراه سوئ

 .کنم یادآوریبه شما  نیبردن ماش یپارسا تماس گرفت و از من خواست حتما برا ،یبود دهیکه خواب شبید یراست -

 :در حال بدرقه او ادامه داد و

 .ی. تو فرشته نجات ما بودزمیفدات بشم عز -

داد در برگشتن با  حیزهرا را به منزل نفرستاد. ترج د،یرس مارستانیبه ب یاو لبخند زد. وقت یبرگشت و مودبانه برا ایرو

و  نهیدکتر آمد و بعد از معا یطوالن یریپارسا تنها نباشد. تا آمدن دکتر مجبور شدند صبر کنند و باالخره بعد از تاخ

زننده وارد اتاق  یو اداها پیرفته بود که شهره با همان ت رونیسفارشات الزم پارسا را مرخص کرد. تازه دکتر از اتاق ب
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که قبال از او گرفته بود در حال دست دان او را  یدست داد و به طرف پارسا رفت و بدون توجه به تذکر ایشد. با رو

با خانم نشان داد. شهره  یلفنرو برگرداند و خودش را مشغول صحبت کردن ت ایاخم کرد. رو یپارسا با ناراحت .دیبوس

 :افاده گفت یپارسا و با کل یبدون توجه به ناراحت

 .اومدم دنبالت نیبا ماش یشیامروز مرخص م دمیشن -

 :جواب داد یبدون معطل پارسا

 .گردمیبر م شونی. با اارنیرو ب نیخواستم ماش ینیاز خانم ام یدیزحمت کش -

از  یریشگیپ یاز جا خوردن او لذت برد و برا ایشد. رو رهیخ ایاز تعجب به پارسا و سپس به رو یحاک یبا نگاه شهره

نفس حبس شده  دیحساب اتاق را ترک کرد. به راهرو رس هیرا برداشت و به بهانه تسو فشیزود ک یهرگونه برخورد

 .داد و لبخند زد رونیاش را ب

در  تیعصبان یخوددار یعلت شهره جلو خودش را گرفت و با همه  نیپارسا بود، به هم لیوسا یمشغول جمع آور زهرا

 :دیپرس یرفتن زهرا با مسخرگ رونیبود. به محض ب دایحرکاتش پ

 هست پسرخاله؟ یینکنه خبرا یهم بلده. خوب هواشو دار یپس خانم پرستار رانندگ -

 :جواب داد تیو با جد دیچهره درهم کش پارسا

چسبه. بهتره  یتهمت هت بهش نم نیخانم فقط لطف داره و ا نیشهره. ا یایاز خودت در م هیها چ یلوس باز نیا -

 .یحرمت خودت رو نگه دار

به پارسا کمک  دنیمنتقل کرد و در لباس پوش نیرا به ماش لیدار زد و ابرو باال انداخت. زهرا وسا یمعن یلبخند شهره

آنها ماند و بعد هم به بهانه  یشده بود پابه پا کیتحر شیحساب کرد و شهره که کنجکاو هیتسو مارستانیبا ب ایکرد. رو

 .مودیرا پ ریبود مس ایکه راننده اش رو ارساپ نیمادرش در خانه آنهاست پشت سر ماش نکهیا

پارسا بودند، ورود پارسا  یو زن عمو یمیکه فقط خانم فه شیمانهاتوسط خدمتکار به خانم و مه دند،یجلو منزل رس یوقت

رد شد و وارد  یشدن کمک کرد. از مقابل گوسفند قربان ادهیپ یآمدند. خدمتکار به پارسا برا رونیاعالم شد و آنها ب

 یبرد مدت نگیرا به داخل پارک نیتا ماش ایرو یپارک کرد و همراهشان رفت ول یرا کنار نشیساختمان شد. شهره ماش

کرد  یو به خاطر زحماتش از او قدردان دیاو را بوس یرفت. خانم به گرم منیعرض ادب به اتاق نش ی. برادیطول کش

از  ایبود. رو دهیلم یمبل راحت انیاوضاع بود. پارسا هم به احترام مهمانها به اتاقش نرفته و م نیشهره با حرص تماشاگر ا

 :دیبا شهره دست داد که او با لحن مخصوص به خودش پرس یخداحافظ یکرد. براکرد و قصد رفتن  یهمه عذرخواه
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 جون؟ ایازت بپرسم رو یسوال تونمیم -

بو برده بود که او سر جنگ و سرکوبش را دارد،  ایرو مارستانیعنوان کرد که جلب توجه همه کند. از ب یرا طور نیا

 :کند جبران کند. گفت یکه ادب حکم م ییگرفته بود تا جا میتصم نیبنابرا

 .خانم دییبفرما -

 :دیمسخره پرس یو با لحن دیاز جانب شهره بود. شهره خند یبه آن دو نگاه کرد و هر آن منتظر ضربه ا یبا نگران پارسا

 ؟یداشت یچه احساس ینشست ستمیس نیآخر نیماش یتو یوقت -

به خانم  ینگاه میگل انداخت. با همان وضع ن یاز شدت ناراحت شیگونه ها یآماده بود، ول بایتقر ایکه رو یوجود با

کرد  یبا لبخند سع ایتکان داد، رو یاو آهسته سر یبفهمد به نشانه راحت ایکه خود رو یسعادت انداخت و او فقط به صورت

 :خود پاسخ داد یاو را با نگاه جسورانه  زیآم ری. نگاه تحقابدیاش را باز  ختهیآرامش به هم ر

 یسعادت ممنونم ول یبگم جالب بود و از لطف آقا تونمیفقط م -

 :دی. شهره با همان لبخند مسخره پرسدیشنیضربان قلبش را م یشد. صدا ساکت

 ؟یچ یول -

 .تجربه برام تکرار نشه نیا چوقتیه گهید دوارمیام یول -

 :دیاست. شهره اخم کرد و دوباره پرس دانیم روزیپ دادینشان م کردیصحبت م ایکه رو یلبخند زد. به طرز پارسا

 جون؟ ایچرا رو یوا یا -

 نندیش یم ینیماش نینچنیجز اون عده باشم که چند مرتبه پشت ا ترسمیآخه من م یول ستند،ین نطوریالبته همه ا -

 .کنن یفراموش م یرا بکل گرانیو د تیکنند و آدم یخودشون رو گم م یاصل تیشخص

 ایبود. رو دایاز نگاهش پ یپارسا را روشن کرد، خوشحال یشاد چهره  یاو تبسم ی. به جادیشهره خشک یلبها یرو لبخند

رو به  یمیکوتاه کرد و از اتاق خارج شد. با رفتن او ، خانم فه یمیزد. رو به خانم سعادت تعظ روزمندانهیپ یلبخند

 :گفت یخواهرش کرد و با ناراحت

 د؟یدختر بها داد نیپرستار به ا کیاز  شتریب یکن یخواهر جون فکر نم -

 :سعادت به ظاهر خودش را ناراحت نشان داد خانم
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 .نکرد یافراد رو سرکوب کنه. اونم کار درست تیشخص دیبدونه که نبا دیشهره جان هم با یآره درسته، ول -

لبخند به لب و با  ایبرعکس او ، رو یآنجا را ترک کرد. ول عیسر یخداحافظ کیبرخواست و با  یبا دلخور شهره

را  شیبه دور خودش زد. لباسها یچرخ یحس کرد با سبکبال قیعم یتیخاطر وارد اتاقش شد. در خودش رضا یآسودگ

 .دیپتو خز ریعوض کرد و ز

کرد که  رتیشد. به ساعت نگاه کرد ح داریب دیکوب یکه خدمتکار به در م ییضربه ها یو با صدا دیخواب یظهر به راحت تا

 شیرا به اتاقش آورده بودند. بعد از نهار ، به خانم سر زد. داروها شیمدت خوابش برده. به دستور خانم غذا نیچطور ا

کنندگان ادامه داشت  ادتیبه اتاقش برگشت و تا شب که رفت و آمد ع وا دنیرا داد و فشارخونش را گرفت و با خواب

شام خدمتکار آمد و اطالع  یرا شرح داد. برا زیمفصل همه چ یدر نامه ها سایپرعمه و  یمدت برا نی. در اامدین رونیب

پارسا بهتر بود،  حالبا آنها شام خورد.  شهیداد خانم او را احضار کرده است. خودش را مرتب کرد و سر ساعت مثل هم

از موضوع  ایموقع صرف شام ، نه روکرده بود.  هینرفتن را توص رونیبه او استراحت و ب ندهیدکتر الاقل تا سه روز آ یول

از  شتریاو را صددرصد مطمئن کرد که کارش درست بوده و ب نیو نه خانم و پارسا. هم دیکش انیبه م یظهر صحبت

 .شد یخودش راض

و در صورت نبودن مهمان، شام و نهار را با  بردیدر اتاقش به سر م شتریب ایچند روز نقاهت و استراحت پارسا، رو یط در

اش را با  یکاریاز آن خانم وقت ب ریو به غ دیرسیخانم م یی. فقط به وضع داروکردیصرف م منیآنها و در اتاق نش

 .کرد یکه دائم در حال رفت و آمد بودند به سر م یمهمانان

روز استراحت پارسا بود.  نیجمعه همان هفته که آخر یکرده بود ول نیرا خانه نش ایاواخر زمستان هم، رو یسرما وضع

با  یعمه برود و از آنجا تلفن دنینصفه روزه توانست آن روز را تا شب به د یمرخص کیشمرد و با  متیفرصت را غن

او را تا مقابل منزل خانم سعادت رساند. البته صبح قبل از  اشصحبت کند. اواخر شب دوباره دخترعمه  یبه راحت سایپر

 .او را رد کرده بود شنهادیمودبانه پ ایرو یبرود ول نشیاز او خواسته بود با ماش ادیرفتن، پارسا به اصرار ز

که به او دست  یشنبه طبق قرار، همکار پارسا به سراغش آمد و او را با خود به شرکت برد و غروب با احساس ضعف صبح

حالت را پس از دوران نقاهت  نیبودن ا یعیبا گرفتن فشارخونش طب ایزودتر از معمول برگشته بود. رو یلیداده بود خ

 .نظر داد

 :کرد و گفت ایمقدمه روبه رو یب یلیکه ناگهان و خ کردیاز صرف شام ، پارسا با مادرش صحبت م بعد

 ....ینیخانم ام یراست -

 .که مشغول خوردن دسر بود سرش را بلند کرد و گوش داد ایرو
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 .سامان مقدم یکه آقا دیشناس یدم به دفترم آمدند. ممق یامروز آقا -

 :با تعجب به خانم نگاه کرد. خانم گفت ایرو

 !. سامانگهیپسر عمه شهره رو م -

 :دیپرسشگرانه پرس یبه سمت پارسا برگشت و با نگاه ایرو

 به من داره؟ یبه دفتر شما چه ربط شونیاومدن ا -

 یلیتفاوت نشان دهد و خ یرا کرد تا خودش را ب شیسع تیداشت نها شیضوع برامو نیکه ا یتیبا وجود حساس پارسا،

 :خونسرد ادامه داد

 .راجع شما با من صحبت کنه خواستیحتما به شما ربط داره. سامان م -

 :دیپرس یخانم با کنجکاو ایرو یرنگ داد، به جا رییتغ ایرو دیسف یگونه ها عیسر

 ه؟یمنظورت چ -

 :زد و جواب داد یلبخند مین شیبا وجود آشوب درون پارسا

موافق باشند اون  شونیرو راجع به ازدواج بدونه که اگر ا ینیخواست نظر خانم ام یمامان. سامان م دیدیمنظورم رو نفهم -

 .با خانواده اش صحبت کنه

 :جواب داد یانداخت و بدون معطل نییسرش را پا ایلبخند زد. رو یبا خوشحال خانم

 .وجه قصد ازدواج ندارم چیبه ه دیو بگ دیکن یمعذرت خواه شونیلطفا شما از طرف من از ا -

او خانم  یداد و به جا رونیب ینگه داشته بود به راحت نهینفس خسته اش را که از صبح، بعد از رفتن سامان در س پارسا

 :دیناراحت پرس

در  شتریب دیکه تو با هیعال تیموقع کی نی. به نظر من ایو جواب بد یریبگ میتصم یزود نیبه ا دیجان تو نبا اینه رو -

 .زمیعز یموردش فکر کن

 :مهربان او تبسم کرد یبه چهره  ایرو

 .الاقل حاال ندارم ایقصد ازدواج ندارم  قتایمن حق د،یکه شما به من دار هیادیفقط از محبت ز نیا -

 :و گفت دیچهره در هم کش خانم
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 .فکر کن شتریذره ب هی. میکن یم دییخواد. ما سامان رو تا ینم یآمادگ هگیکه د نیا -

 :و موقرانه جواب داد یانداخت و جد نییسرش را پا ایرو

سرشناس و متمول  یخانواده  کیمقدم از  یرو هم در نظر گرفت که آقا نیا دیبا یول گذارم،یشما احترام م دییمن به تا -

 .مهمه یلیخ یلیمسئله از نظر من خ نیو ا یپرستار معمول کیهستند و من 

 :ناراحت تر از قبل گفت خانم

خودت رو  یخوشگل. دار یلیباالتر از همه خ یو با وقار و خانم تیبا شخص یلیکه تو خ نهیمهم ا ؟یزنیم هیحرفا چ نیا -

 .یریگیدست کم م

دست او  یدستش را رو یبا صورت گلگون و با شرمندگ ایمادرش خوشحال شد و لبخند زد. رو هینظر نیاز ا پارسا

 :گذاشت و گفت

 .نظر لطف شماست. اما همه مثل شما لطف ندارند نیمطمئنا ا -

 :بحث ناراحت کننده قبل از جواب مادرش گفت نیخاتمه دادن به ا یبرا پارسا

 .رندیبگ میخودشون تصم دی. بگذاردیاصرار نکن نقدریمامان ا -

 .شرمنده کرد شتریلبخند موفق زد که او را ب ایرو به رو و

 :دیکه کنار مادرش نشسته بود رو کرد و پرس ایفردا، پارسا قبل از رفتن به رو صبح

 به سامان بدم؟ ی. چه جوابدیخانم فکراتون رو کرد -

 :ته پاسخ دادشب گذش تیبا جد ایرو یبود، نگاهش را به او دوخت، ول ایرو یاز سو یدنظریکه منتظر تجد خانم

 .جوابم رو دادم شبیبه فکر کردن مجدد نداشت. د یازین -

قانع  ینگاه کرد و او برا ایکرد و خشنود به قصد رفتن اتاق را ترک کرد. خانم به رو یمعطل نکرد. خداحافظ شتریب پارسا

 .او گذاشت یزانو یکم رنگ زد و سرش را رو یکردنش لبخند

و فقط به کار  اوردهیحالش اضافه کار به خانه ن تیپارسا گذشته و او به خواسته همکارش به علت رعا یماریاز ب یمدت

از کارش را به  یحالش، باعث شد مقدار یآخر سال و بهبود یکارها و شلوغ یانباشتگ یروزانه در شرکت قانع بود، ول

هم خودش به کار مورد عالقه  نکهی. از ادیدرخش ایروحوصله  یب شماندر چ ینقشه ها برق شاد دنیمنزل انتقال دهد. با د
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 یبود، ول ریبا احساسات تازه اش سخت درگ نکهیبه پارسا کند، خوشحال شد. با ا یتوانست کمک یو هم م دیرس یاش م

 .شودیم نیپارسا غمگ یو خستگ یکه از ناراحت شدیمتوجه م رتیباز هم در کمال ح

بود که پارسا هم متقابال  یحس نیا نوشت،یم سایپر یو از دردش برا کردیم هیگر یاعتتا س شد،یکه در اتاقش تنها م شبها

پارسا مثل  یگذراند ول یخاص توام با دلهره م دیبا ترد ایعاشقانه را ، رو یها یتاب یب نیتفاوت که ا نیبود با ا رشیدرگ

بعد از شرکت به  یمعطل یو شبها بدون ذره ا گرفتیم یانرژ ایهر روز صبح رو دنی. با ددینوش یشراب م نیگواراتر

و  شدیم شانیاخم کوتاه مدت او پر کی. از کردیاو از خود دور م یبایچهره ز دنیروزانه را با د یآمد و خستگ یمنزل م

 .دیچیپ یبه هم م جانیاز هر لبخندش از شدت ه

کار از اتاقش انتقال داده شد و  لیپهن شد و وسا ینهارخور زیاز م یگوشه ا ی، دوباره نقشه ها رو یطوالن ریاز تاخ بعد

و  شدیم قیشب گذشته دق ینقشه  یبه رو یشروع شد و باز هر روز صبح پارسا با کنجکاو ایدوباره کار شبانه پارسا و رو

قمند به عال شتریرا روز به روز ب ایکارش رو نینداشت و با ا ادیکه اصال به  هرا انجام داد ییمتعجب بود که چگونه کارها

 .کردیکارش م

و کار  شدیم شتریهم ب ایکار رو کرد،یکار م شترینمانده بود. هر چه پارسا ب ینوروز باق التیبه تعط شتریروز ب چند

 یامتحان هر شب تا همان اندازه ا یبه شدت پارسا را مشکوک کرده بود. برا نیو هم داد،ینقشه ها انجام م یرو یشتریب

مطمئنش کرد که  گریکه صبح از آن شاهد بود د یاضافه ا شرفتیو با پ کردیم یرش عالمت گذارکه کار کرده بود در نظ

را کشف  یبیدست غ نیعزمش را جذب کرد که هر طور شده ا نیدر کار است. بنابرا یو دست ستیکار خودش ن نهایا

 .کند

 :آمد، مادرش گفت منیبه اتاق نش یخداحافظ یپارسا برا یبه آخر سال بود. صبح آن روز وقت گریسه روز د فقط

 دنبالمون؟ ییایب یتونیامروز بعدازظهر وقت دکتر دارم، م -

 :کرد و سپس گفت یمکث پارسا

 .سرمون شلوغه یلیآخر ساله مامان خ -

 :نگه داشت و خطاب به او گفت ایآورد و جلو رو رونیب بشیرا از ج چیآمده باشد. سوئ ادشیبه  یزیبعد انگار چ و

 .خانم . زحمتش باز هم با شما شمیممنون م -

 :دستش را تکان داد یزده شد و بدون معطل جانیه ایرو

 .با آژانس راحتترم کنمینه. خواهش م -
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 ا چرا خانم؟ -

 .برسه یصدمه ا نی. ممکنه به ماشدیراحت ترم، شما هم اصرار نکن ینطوریا دیباور کن -

 :گذاشت و گفت ایدست رو انیرا م چیقدم جلوتر گذاشت و سوئ کی پارسا

 .دیکه نگران باش دیماهرتر از اون هست -

رنگ  یهشدار دهنده به چهره  یمتوقف کردن او دستش را باال گرفت و نگاه یپارسا برا د،یبگو یزیخواست چ ایرو تا

 :خاتمه گفت یاو انداخت و برا دهیپر

از  د،یبزن ابانهایخ یتو یهر دوتون گشت ی هیروح دیتجد یو برا دیبا مامان دکتر بر دیتونی. شما مرمیمن با آژانس م -

 .نهیکه مامان محل شرکتم رو بب شمیدنبالم، خوشحال م دییایو ب دیبکن یلطف دیتونیاونجا هم م

لبخند مطمئن  شینکند به رو یاو مخالفت نکهیا یداد و برا اینوشت و به دست رو یکاغذ یسرعت آدرس شرکت را رو به

بود. بعداز ظهر به همراه خانم به دکتر  رفتهیرا پذ تیمسئول نیا ایآژانس خبر کند. ناچار رو شیزد و از زهرا خواست برا

 یم نانهیدر جوابش شرمگ ای. روکردیم دییو مهارتش را تا کردیم هخوب او نگا یرفت. خانم هم با تعجب به رانندگ

 .دیخند

که با پارسا قرار  یوها وقت اضافه را با گشتن در اطراف تهران به سر آوردند و باالخره سر وقتدار هیاز دکتر و ته بعد

شرکت خواست او را از آمدنشان با  داریشد و از سرا ادهیپ ایگذاشته بودند، به آدرس داده شده جلو شرکت بودند. رو

نشست.  نیآمد و پشت ماش نییرسا پانگذشت که پا یکوتاه مدتعقب نشست.  یخبر کند. خودش برگشت و در صندل

 شیتشکر کرد و خانم سعادت برا ایاز رو یرا هم داد. با قدردان ایبه مادرش سالم کرد و جواب سالم رو یبا خوشحال

بوده.  یدنیجالب و د یلیخ شیو رفت و آمد با عجله مردم، برا دیشب ع یابانهایخ دنیکرد که بعد از چند سال د فیتعر

را  ییشود. پارسا غذا ادهیتوانست پ یخانم نم نکهیخوردند. البته به خاطر ا رونیپارسا و با توافق آنها شام را ب شنهادیبه پ

لذت بردند. در تمام مدت، پارسا طرف صحبتش مادرش بود و  یخوردند و از شبشان حساب نیکه سفارش داد داخل ماش

 یهماهنگ و فوق العاده راحت و روراست م یطیرا در هر مح نظر داشت. او ریز نهیبود. او را از آ ایطرف نگاهش رو

به نظر  یو خوش صحبت و کامال اشراف نیمودب و مت اریگستاخ به نظر برسد. بس ای یخودمان یادیز نکهیبدون ا افت،ی

 .دیرسیم

 یبرا ایگفتند، خانم با رو ریشب خوب تشکر کرد، به هم شب بخ نیبه خاطر ا شانیخانم از هر دو دند،یبه خانه رس یوقت

 .کار شب آماده شد یلباس کرد و برا ضیبه اتاقش رفت و پارسا تعو دنیخواب
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در نگاه کرد.  یبلندش انداخت. از ال یلباس خواب صورت یشد. شال گرمش را رو داریساعتش ب یبا صدا ایشب، رو مهین

رفت. با  منیبه طرف اتاق نش نیپاورچ نیر شب پاورچداد. مثل ه یخبر از خواب بودن پارسا م منیبرق خاموش اتاق نش

شب  مهیگذشت و او در سکوت ن یکرد و مشغول شد. ساعت نشد. چراغ مطالعه را روش کینزد ینهارخور زیلذت به م

بود  نیجلو چشمانش را گرفت و تنها عکس العمل او ا ایهمچنان غرق کارش بود که ناگهان با روشن شدن چراغ اتاق، رو

 سا،. پاردیبود از جا پر ستادهیچهارچوب در ا انیم نهیپارسا که دست به س دنیتزده به طرف در برگشت و با دکه وحش

که موقع کار خالف مچش گرفته شده  یمانند کس ایشده بود و رو رهیبه او خ دیدیکه چشمانش م یزیزده از آن چ رتیح

بلند قلبش را  ادیفر یحال صدا نیدر ع یخشک شده، ول شیخون درون رگها کردیبود. حس م دهیرنگش به شدت پر

 نییکه به گناهش اعتراف کند سرش را پا ی. همانطور وحشتزده چند لحظه پارسا را نگاه کرد و سپس مثل متمهدیشن یم

که  یزیافتاده و او تنها چ نیبود، به زم شیپاها یکه برخواسته بود، شالش که رو یانداخت و منتظر محاکمه شد. با سرعت

را از او  یشقدرت هر گونه واکن جانیدر واقع ه ستاده،یبود که بدون حجاب و با لباس خواب جلو پارسا ا نیا دیفهم ینم

بود که اشکش روان شود. برعکس او پارسا خوشحال از کشف  یسلب کرده بود. با برمال شدن رازش فقط منتظر تلنگر

و  دهیو رنگ پر بایصورت ز ف،یا پر کرد و حاال با لذت به اندام ظرکه کرده بود کم کم لبخند صورت متعجبش ر یمهم

بود چشم دوخته  دهیشانه ها و نصفش بر پشتش بود و او تا حاال رنگش را هم ند یبلند و مواجش که نصف آن رو یموها

را در سکوت و به همان گونه گذراندند و باالخره پارسا بود که  یقیکند. دقا یو قشنگ دل نم عیتابلو بد نیا دنیو از د

 :با همان لبخند گفت افت،یرا در تشیموقع

 .نطوریخوب که ا -

شد و در همان حال  قیکار او دق ی قهینقشه خم شد و به طر یبود. رو دهیآهسته جلو آمد. کنارش رس یبعد با قدم ها و

 :شروع به صحبت کرد

 .دوستش داشتم یلیدوز که خ نهیداشتم به اسم جن پ یه که بودم کتاب. بچریبخ ادشی -

 :دیانداخت و پرس ایبه رو عیسر ینگاه برگشت

 د؟یدیکتاب رو شن نیشما اسم ا -

نداشت. پارسا هم منتظر جواب نماند، دوباره نظرش را به سمت  ییگوش کند. قدرت جوابگو توانستیفقط م ایرو یول

 :نقشه برگرداند و ادامه داد

هم  یخوب یشب کارشون دوختن کفش بود. کفش ها مهیبودند که روز تا ن یرزنیو پ رمردیداستانش جالب بود. پ یلیخ -

اونا  یجن کوچولو که دلش برا هی نکهیتا ا نداشتند. یعقب بودند و وضع خوب شهیبودند، هم ریچون که پ یدوختند، ول یم
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و  شدنیم داریصبح ب رزنیو پ رمردی. پدوختیصبح براشون کفش م او ت ومدی یم دندیخواب یاونا م گهیسوخت شبا که د

. درست مثل من. دندیهمه کفش رو دوختند و نفهم نیا یکردند که چطور یهمه کفش دوخته شده تعجب م نیا دنیدیم

 ادمیکتاب افتادم.  نیا ادیداد که وضع اونا خوب بشه. امشب که رفتم بخوابم  یبه کارش ادامه م طورنیجن کوچولو هم

جن کوتولو زشت بوده. فکر کردم نکنه  کیکارها کار  نیا دنیاومدن از پشت در نگاه کردند و فهم یواشکیاومد که اونا 

زشت رو  یمچ جن کوچولو یواشکیبود که اومدم  نی. اکنهیمن سوخته و شبا کمکم م یزشت هم دلش برا یجن کوچولو

 ...که رمیبگ

 :گرم زد و ادامه داد ینگاه کرد و لبخند دیلرز یکه حاال به وضوح م ایرا باال گرفت و به رو سرش

همه مدت بهم کمک  نیخوشگل کوچولو که مهندس بوده ا یپر کیدوز ،  نهیجن کوچولو زشت پ یبه جا دمیکه د -

 .کرده

بود. پارسا جلوتر آمد. خم شد و شال را از  رهیخ نیو به زم دیلرزیهنوز م یقرمز شد ول ایرو ی دهیرنگ پر یها گونه

سرش انداخت و  یاو را کنار زد و شال را رو یشانیپ یرو یشد. با انگشت چند تار مو رهیبرداشت و به جلو خ نیزم یرو

 :کرد زمزمهلختش را پوشاند و آهسته  یبا ادامه آن شانه ها

 .یخودت رو بپوشون نقدریا یکه حق داشت یراست -

دهان باز کند و او را ببلعد. به  نیخواست زم یبه وضعش برده بود. دلش م ینشست. تازه پ ایرو یشانیسرد بر پ یعرق

 گریال د. حاستادیاش ا نهیبه س نهیقدم برداشت که پارسا جلو راهش را سد کرد و س کیفرار  یفشار آورد و برا شیپاها

شده اش به زحمت  دیکل یلبها انی. از مدیترس یموجود م تیضعفشرد و از و یرا م ایرو یراه گلو نیبغض سنگ کی

 :آمد رونیب

 .برم دیبذار -

 یکرد. حت یاو را لمس کند اما جرات نم یخواست دستها یخواست او را از دست دهد. دلش م یبرعکس او نم پارسا

جلو خودش را گرفت و  یمنحصر به فرد داشت، به سخت یاز آن دوست داشت چهره اش را لمس کند. او پوست شتریب

 :گفت

رشته سخت و مهم درس خونده  نیا یتو شهیچطور م دیخوام بخورمتون فقط بگ یمگه م د،یترس ی. چقدر مدیبر ذارمیم -

 بفهمه؟ یکس دی. و نخواهدیپنهان کن تیاما اونو با قاطع د،یداشته باش یمهارت نینچنیو ا دیباش

طاقت فرسا بود. بغضش پاره شد و اشکش روان  شیبرا شیاز پ شیسوال سخت پ نیفشار، رو شدن رازش و حاال ا آنهمه

 :دستانش را باال گرفت و از جلو راهش کنار رفت و گفت میو به نشانه تسل یشد. پارسا با ناراحت
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 .کنم یخواهش م دینکن هیگر یپرسم، ول ینم گهیباشه باشه. د -

 :که پارسا گفت دیو شن دیصورتش را با دستانش پوشاند و به طرف در دو ایرو

 .شما متشکرم خانم یبه خاطر زحمات پنهون -

داشت. به  ی. حالت خفگزدینفس نفس م هیکرد و با گر هی. در اتاق را که بست پشت در تکدیسرعت به طرف اتاقش دو با

تنش  یوجود داغ نیسرما به جسمش شالق زد. با ا یتازه آنرا باز کرد ، ول یاستنشاق هوا یطرف پنجره رفت و برا

 شیکه افتاده بود برا ی. اتفاقکردیگرفته بود و هق هق م جرهبود که آنرا نبندد. دستش را به چهارچوب پن ادیآنقدر ز

 یبا ب دیبه ضعف رس یکرد و فقط وقت هیجلو پنجره باز گر یچه مدت دی. نفهمهضم بود و هنوز آنرا باور نداشت رقابلیغ

 .دینفهم یزیچ گریخودش را به تخت رساند و د یحال

از زهرا خواست که او را صدا بزند. پارسا تازه نفس و مشتاق  د،یرا د رشیصبحانه تاخ زیکه خانم سعادت سر م صبح

 :گفت یاو و عکس العملش بود که زهرا برگشت و با ناراحت دنیمنتظر د

 .داره یدیو تب شد ستیاصال حالش خوب ن ینیخانم ام -

 :با تعجب به پارسا نگاه کرد و گفت خانم

 شده؟ یچ یعنیکه حالش خوب بود.  شبید -

و شکننده  فیظر نقدریدختر مثل خودش ا نیکرد که احساسات ا یفکرش را نم چینداد. ه یو مبهوت جواب جیگ پارسا

بود. با ناشناخت  یفراموش نشدن یشب شبیپارسا هم د یرفت، برا ایباشد. خانم برخواست و به همراه زهرا به اتاق رو

 ایبود که چرا رو نیا یو حاال تمام فکرش رو شدیم شتریبشدت عالقه اش هم به او  کردیکه روز به روز کشف م ییها

طرز کار مطمئنا  نیرا به نحو احسن بلد بود و با ا ی. رانندگدیپوشیم یخارج یرا پنهان کرده بود. لباسها اش یاصل تیهو

 یبود. ول رفتهگ یکیرا با دختر کارخانه دار معروف  ایگفته دوست شهره افتاد که مشخصات رو ادیبود. به  یمهندس قابل

تا صبح ذهن پارسا را به خود مشغول  یریو لرزانش در موقع مچ گ فیو تن ظر ایرو انیگر یچرا با چهره  نیچرا؟ ا

بود که از بر مال  نینشانگر ا ایعکس العمل رو یبود، ول یخوب و عال یلیمشخصات خ نیا یهمه  نکهیکرده بود. با وجود ا

ها را  یارخواست علت پنهان ک یم یمهم بود، ول ایرو تیپارسا فقط شخص یاشدن رازش ناراحت و نگران است. بر

از او به عمل آورد و چون  یقاتیداشت تحق میراحت راجع به او با مادرش صحبت کند و تصم الیمشخص کند و بعد با خ

 یبا دلهره و نگران رسارا بپرسد. در کشاکش افکارش بود که خانم برگشت. پا قتیتوانست حق ینم ایکه مطمئنا از خود رو

 :دیپرس

 شد مامان. حالش بده؟ یچ -
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 .ادیب نییتونه از تختش پا یتب داره. به شدت ضعف داره و نم یلیآره خ -

 :گفت دانستیاو م یماریکه خودش را مسبب ب پارسا

 ببرمش دکتر؟ -

پارسا  مارستانیپارسا نشد. خصوصا از بعد از زحمات ب یعیطب ریغ یخودش آنقدر ناراحت بود که متوجه نگران خانم

 .او بود ونیمد شتریب

 .خونه ادیدکتر ب میتا زنگ بزن رسهی. االن که صبح زوده، زهرا بهش میتونه تکون بخوره طفلک ینم نه -

بعد با همکارش تماس گرفت و او را از  یاو را از رفتن به شرکت منصرف کرد. ساعت شیآشفته پارسا و نگران فکر

او  نهیو بعد از معا دیرس ایرو نیدکتر به بال یآوردن دکتر از منزل خارج شد. وقت یمطلع کرد و سپس شخصا برا امدنشین

 .کوچک چطور او را از پا درآورده یسرماخوردگ نیداد و متعجب بود که ا صیساده تشخ یسرماخوردگ کیتبش را 

را فراهم کرد. آن روز به شرکت  شیزود داروها یلیبه روح او وارد شده. خ یدانست که چه ضربه ا یفقط پارسا م یول

بدتر  شیممکن بود برا دنشیکه د دانستیم یبود ول ایفکرش متوجه رو یهمه  نکهی. با ادینرفت و به کارش در خانه رس

 .باشد

تا روز سوم که روز آخر سال بود و به واسطه مراقبت ها و  امدین رونیبود و از اتاقش ب یبستر ایروز کامل را رو دو

 یخانم سو استفاده کند، از طرف یها یخواست از مهربان یخانم سعادت و زهرا وضعش بهتر بود. نم یاه یدلسوز

آمد و در کنار خانم ماند بعدازظهر که  رونینبود از اتاقش ب زلبا پارسا را نداشت. از صبح که پارسا من ییارویشهامت رو

پارسا به منزل  شهیزودتر از هم یلیخانم بود، خ یبرامشغول خواندن کتاب  اینشسته بودند و رو نهیهر دو کنار شوم

 ییرو خوشبه چشمان او نگاه نکرد. پارسا جواب سالمش را با  یبه احترامش برخواست و سالم کرد، ول ایبرگشت. رو

 ایلباس به اتاقش رفت و برگشت، رو ضیتعو یپارسا برا یکوتاه از او تشکر کرد. وقت یلیخ ایو رو دیدادو از حالش پرس

 :دی. پارسا از مادرش پرسرفتیبه طرف اتاقش م

 خورند؟ یبا ما شام م ینیمامان خانم ام -

 .خوب بود یلی. امروز خداروشکر حالش خدوارمیام -

 :بلند گفت یبا صدا پارسا

 .میشام منتظرتون هست یخانم برا -
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دو روز  نینکند. ا هیمانده بود. داخل اتاق قدم زد و خودش را کنترل کرد که گر یبه اتاقش رفت. تا شام هنوز ساعت ایرو

 نهیبا لباس خواب خودش را در آ یچشمانش گود افتاده بود. خصوصا وقت ریکرده که ز هیدر خلوت خودش گر یبقدر

ا ظاهر شود. تنها راه دوباره با چشمان پف کرده جلو پارس استخو یحاال واقعا نم ینگاه کرد داغ دلش تازه شد، ول

 .نوشت شیرا برا زیهمه چ گریچند نامه د یدو روز، ط نیبود. گرچه در ا سایصحبت کردن با پر

 زمیسالم به سنگ صبور عز »

. لعنت یگوش کن دیبا یندار یچاره ا ی. ولیمن خراب کن یبا غصه ها دیت رو با یزندگ یروزها نیبرات که بهتر رمیبم

. گرم و مهربون بود. بذار برات اعتراف کنم که دلم براش تنگ شده بود. دمشیفاصله س. بعد از دو روز د یبه هر چ

 زیدونم . ازم خواست حتما سر م یبوده. نم دنشیدو روز ند نیا نههم بهو دی. شازنهیم شمیاون شبش آت ی بانهیرفتار نج

 نیزنها با ا نکهیاز ا شهیهم سا،یپر ادتهیزدن با تو دونستم. راه رو حرف  نینکنم بهتر هیگر نکهیا یشام حاضر بشم. برا

هامون  یشاد یبرا ه،یغصه هامون گر یفهمم. آخه روح ما زنا حساسه. برا یحاال م یول دنیکار ضعفشون رو نشون م

 دی. شاشهیچطور م نهیب یمو م هیگر یوقت ،یدون ی. آخ نممیکن یم هیهامون هم گر یها و خوش یدلتنگ یبرا یحت ه،یگر

. آخه فقط یبود شمی. کاش پستیکه دست خودم ن دونمیم ستین نطوریکنم اما به خدا ا یم هیعمدا جلوش گر یفکر کن

 یرو نگران کردم. وقت چارهیکردم و اون ب هیخانم گر یبرا گهیدو مرتبه د روزید از. یکنیو درکم م یفهم یکه منو م ییتو

 دیبا گهی. دشهیذره دلم آروم تر م هی کشهیموهام م یکنم اونم دست تو یم هیو خودم رو تخل ذارمیزانوش م یسرم رو رو

 یکه اجازه بده. سع دونمیم دیعمه. البته بع یبرم خونه  ل،یسال تحو یبرا رمیخوام از خانم اجازه بگ یبرم وقت شامه. م

 .م مسکنهبرام دعا کن و نامه بده. نامه هات برا گمیکنم. بازم م یخودم رو م

 «ایتو رو یفدا

کرد  یپودر زد و سع یبود. صورتش را شست و کم ختهیبهم ر یلیدو روز صورتش خ نینگاه کرد. هم نهیرا در آ خودش

 .حاضر شود و به چشمان پارسا نگاه نکند زیو محکم سر م یقو

 ینگاهش م یرچشمیصرف غذا پارسا ز نیمودبانه سالم کرد ونشست. در ح شه،یو پارسا منتظرش بودند مثل هم خانم

 میمستق ری. غدیزود دست از غذا خوردن کش یلیآمد، خصوصا که خ ضیاو به نظرش گرفته و مر میکرد. چهره نرم ومال

 :دیاز مادرش پرس

 خوره؟ یغذا نم ینیخانم ام -

 :گفت ی. خانم سعادت با نگراندیو توجه او لرز یاز مهربان ایرو دل

 .اشتهاست، نگرانشم یآره هنوزم ب -
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 :خانم لبخند زد یبه رو ایرو

 .دیحالم خوبه. نگران نباش -

 .دوارمیام -

 :به خانم گفت ایرو قهیاز چند دق بعد

 .عمه یبرم خونه  لیسال تحو یبرا دیخواستم اجازه بد یخانم. م دیببخش -

 :و جواب داد دیبا دلهره به مادرش نگاه کرد و او چهره درهم کش پارسا

 .میامسالمون رو با تو شروع کن میخواه ی. ما میسال کنارم باش لیدوست دارم تحو زمینه عز -

 :او اضافه کرد یخوشحال یبعد برا و

 . خوبه؟یو تاشب بمون یبر یتونیم م،یروز بعد که مهمان دار -

 :اندتبسم کرد و سرش را تکان داد. خانم نظرش را به سمت پارسا برگرد ایرو

 ؟یدار التیتعط یبرا یخوب پسرم. شما چه برنامه ا -

 :پاسخ داد یداد و با خوشحال هیتک یصندل یبود به پشت دهیکه تازه دست از غذا خوردن کش پارسا

 یامشب شروع شده. فردا صبح کار نیما از هم یلیمامان جون. فقط در خدمت شما و استراحت. دو هفته تعط یچیه -

 .تمدر خدم دیداشت

 :گفت مادرش

 آره؟ یری. تو که مدهیروز سوم ع یاومد. برا یمینع یپسر آقا یامروز کارت عروس یراست -

 :دستش را تکان داد یبه تند پارسا

 .دییآ یها رو ندارم خصوصا که شما هم نم یجور مهمون نیا یحوصله  چی. هنیمن نب یخوابها برا نینه مامان. از ا -

 :گفت یبا ناراحت خانم

که من  یدونی، کارت فرستادن و احترام قائل شدن. م ستینوه شه. درست ن یممکنه عموت ناراحت بشه. داماد زمیعز -

 .یتو بهتره بر یول امیتونم ب ینم
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 :کرد و گفت یمکث

 .یکه تنها نباش ادیجون م ایمن رو یخوب به جا -

هلو شد.پارسا که تا  یبه سرخ شیو بعد کم کم گونه ها دیجا خورد. اول رنگ صورتش پر ایرو ،یناگهان شنهادیپ نیا از

 ای. رودیپر ایرو نیاز نگاهش به سمت صورت شرمگ یاز شاد یکرد برق یباره صحبت م نیدر ا یحوصلگ یآن موقع با ب

 :جواب داد یبا دستپاچگ

 .دیتونم ببخش ینه خانم من نم -

 :صحبتش را قطع کرد تیبا جد خانم

 .و بهانه نداره ستیحال تو هم خوبه. پارسا هم تنها ن یشما جوان هاست. اتفاقا برا یبرا یدلم. عروس زیچرا نه عز -

 .انداخته بود نییسرش را پا ایرو

 ....آخه یول -

راحت با  یلیجشنها جوانها خ نیا ی. تویکش یخجالت م نقدریکه تو ا دیستین بهیآخه نداره. خوبه که شما با هم غر یول -

 .انیدوست دخترهاشون م

 :جواب داد یبا شرمندگ ایجشن برود. رو نیخواست حتما به ا یبحث بود و حاال دلش م جهیمنتظر نت یبا خوشحال پارسا

 .ستمیمن راحت ن یول -

 :گفت دیفهم یم ایآنرا فقط رو یتفاوت بود و معن یکه ظاهرا ب یدر حال برخواستن و لحن پارسا

 .یرو همراهم کن یکس ای یایخودت ب دیبا ایبرم  یخوا یبه هر حال مامان اگه م -

قدرت مخالفت با  ایکرد. رو یرا راض ایرو ادینماند. بعد از رفتن او، خانم با اصرار ز یمخف ایاش از نگاه رو انهیموذ لبخند

ر مغشوش و درهم او افزوده شد. بعد از شب هم به افکا گرید یفکر تیمشغول کیخواهش او را نداشت و آن شب 

شب خوش را در  کی دیبه ام یپارسا با خوشحال یرا نداشت. ول ییاحادثه اصال قدرت روبه روشدن با پارسا آن هم تنه

 .دیخوابها را د نیو بهتر دیکنار او گذراندن خواب

 اریآمد. با خواب راحت شب گذشته، بس منیبود که پارسا به اتاق نش نیسفره هفت س نییمشغول تز ایفردا رو صبح

 رونیبرازنده اش بود آماده ب کلیکه متناسب با ه کیبشاش و سرحال بود. اصالح کرده و مرتب با لباس اسپرت و ش

 :گفت ینیریرفت. در حال برداشتن ش نیو طرف سفره هفت س دیمادرش را بوس یگونه ها یرفتن بود. با خوشحال
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 مون از هر سال قشنگ تر شده. نه مامان؟ نیامسال سفره هفت س -

 .است قهیبا سل یجون تو هر کار ایآره مادر. رو -

 :دار به او نگاه کرد و گفت یمعن یبود. با لبخند ستادهیا ایکنار رو پارسا

 ....یهر کار ی. تونطورهیحتما هم -

 :و گفت دیرنگ داد. پارسا به طرف مادرش چرخ رییاو تغ ی هیبا کنا یول داد،یظاهرا خودش را مشغول نشان م ایرو

 مامان جان؟ دیخواه ینم یزی. چرونیبرم ب خوامیمن م -

 .زمینه عز -

 :دیگرم پرس یبرگشت و با لبخند ایطرف رو به

 شما چطور خانم؟ -

 .دیترس یاو م یرایسرش را باال نگرفت. از نگاه کردن به چشمان گ یحت ایرو

 .نه متشکرم -

بزرگ  یدستش جسم کیکه پارسا برگشت، در  کردیمطبوع باغ استفاده م یاز هوا ایبود، رو دهیبعد که خانم خواب یساعت

 یدر کنار بوته ها یبه صورت ایشده. رو دهیچیبزرگ پ یکادو کی گرشیافتاده بود و در دست د یپارچه ا شیبود که رو

 .دیبود که پارسا او را ند ستادهیاطراف استخر ا

از  یکی ایشده بود نشسته بودند، رو دهیچ شیبه رو نیکه سفره هفت س ز،یبود. هر سه کنار م لیسال تحو بعدازظهر

بود که به تنش برازنده بود. با  دهیپوش یریش یبایبلند و ز یبود با دامن یرا که قرمز خوش رنگ شیبلوزها نیباتریز

 .جذاب شده بود اریبس میمال یشیو آرا دیسف یروسر

خواند،  یقرآن را مقابلش گشوده بود و م ایکرد. رو یلب زمزمه م ریو خانم ز شدیپخش م ونیزیسال از تلو لیتحو یعاد

 .او بود یو ملکوت رینظ یساده، ب ییبایز یپارسا محو تماشا

کرد و  یکردند. سپس خانم با پارسا روبوس یرا در آغوش گرفتند و روبوس گریهمد ایاعالم شد. خانم و رو دیجد سال

 کیگذرا انداخت و سال نو را به هم تبر یو نگاه گرم او نگاه رایبه چشمان گ کیعرض تبر یناچار برا ایبعد از آن رو

 دهیقبال در دستش د ایکه رو یهم به اتاقش رفت و با دو بسته ا ارساآنها را داد. پ یها یدیقرآن ع یگفتند. خانم از ال

 :و گفت دیبود مقابل مادرش گذاشت دوباره او را بوس شیرو را که پارچه یبود برگشت. جسم بزرگ
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 .کن یمبارک مامان. پرده بردار دتیع -

 :دیمتعجب پرس خانم

 توش؟ هیچ -

هم  یعال یلیکه خ یو بزرگ نقره ا بایقفس ز کیخوشگل داخل  یلیو خ یپارچه را برداشت. دو تا مرغ عشق رنگ و

 :زده گفت رتیشده بود. خانم ح نییتز

 .هیعال -

 :گفت دیرسیبه نظر م یمادرش راض یکه از خوشحال پارسا

 .کنهیبود، مشغولتون م نیهم دیکه به نظرم رس یخوب زیجواهرات بخرم. تنها چ ایبراتون لباس  دیر ینم رونیشما که ب -

 :داشتیچشم از پرنده ها بر نم خانم

 .دوست دارم مرغ عشق یلیاست پسرم. متشکرم. من خ هیهد نیبهتر نیا -

 :لبخند زد پارسا

 .نطوریمنم هم -

 :گفت یگذاشت و با گرم ایمقابل رو زیم یرا رو چیکادو پ بسته

 .دیداشته باش یسال خوب دوارمیخانم. ام دییبفرما -

 :دیپرس یاو باشد. پارسا منتظر بود. خانم با خوشحال یکرد کادو برا یبا تعجب به کادو نگاه کرد. فکر نم ایرو

 ؟یکادوت رو به من نشون بد یخوا ینم -

باز کردن کادو کرد. پارسا مشتاقانه به او چشم  هیبه پارسا انداخت و تشکر کرد و شروع  عیسر ینگاه یبا قدر دان ایرو

 یبه چشمان مشتاق او نگاه کند با شرمندگ نکهیبدون ا نباریآورد. ا رونیمثل برف، ب دیسف یپالتو بهاره  کیدوخته بود. 

 :دوباره تشکر کرد. خانم گفت

 .نمیقشنگه بپوش بب یلیخ -

 .دیدوباره گر گرفته بود. پالتو را پوش صورتش
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 .جونه ایرو یبرازنده  یلیپسرم. خ هیات عال قهیسل -

 :برداشت و جلو مادرش گرفت ینیریش کیشناخت.  یسر از پا نم یاز خوشحال پارسا

 .داشت میخواه یخدا سال خوب دیهم هست. امسال به ام نیبهتر از ا دیفهم یمعلومه که خوبه. کم کم م -

 :دیصورتش را عقب کش خانم

 .ستیمن خوب ن یبرا ینیریش یدونیمگه نم یپسرم، ول یشاد باش شهیهم دوارمیام -

 :را در دهان خودش گذاشت و گفت ینیریش

 .خورم یشما خودم م یبه جا -

 :گفت خانم

که آفتاب لب  ینیب یم ،یاریدر ب ییو منو از تنها یبکن ندهیبه حال آ یفکر یخوایم ی. کپرسمیم یحاال که خودت گفت -

 .نمیبومم و آرزو دارم تا وقت دارم خانواده ات رو بب

 :اخم کرد پارسا

زود قول  یزود نیبابت، بهتون به هم نیاز ا یدارم، ول ازیخدا نکنه مامان. من هنوز حاال حاالها به وجود پر برکت شما ن -

 .هیخوب ی. فعال هم براتون مرغ عشق گرفتم. نشونه دمیم

 :دیخند خانم

 ؟یدار یی. چه نقشه هاطونیش یا -

 :. خانم ادامه داددیلرز یم شیمضطرب مشغول تا زدن پالتو بود، دستها ایرو

 .یکن یها معتقد بودند تو همانجا ازدواج م یلیخ -

 .نه مامان بدون نظر شما امکان نداشت -

 :و گفت دینظر داشت. خند ریرا ز ایدستپاچه و رنگ به رنگ شدن چهره رو حرکات

 .وجه چیکردم. ازدواج؟ به ه یم یارزش دارند. من اونجا به زور زندگ شتریب یلیخ یرانیا یدخترا -

 :گفت مادرش
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 .یرو دار دهیعق نیخداروشکر که ا -

 :کرد و لبخند زد یمکث

 ؟یرو هم انتخاب کرد یکس -

 .با اجازتون بله -

 شناسمش؟یمن م -

 کامال -

 انشاله؟ یخواستگار میریم یخوب ک -

 :و باز همان حال ضعف داشت. آهسته گفت دیلرز یم شیبلند شد زانوها ایرو

 برم خانم؟ دیدیاجازه م -

 :کرد و گفت زیم یرو یچا ینیخانم پارسا اشاره به س یجا به

 .دیخودتون زحمت بکش یما و هم برا یبعدازظهره. لطفا هم برا ینه خانم وقت چا -

 :اجازه رفتن به او نداد. رو به مادرش کرد و در جواب او گفت بیترت نیا به

 .باهاش آشنا بشم شتریب یکم دیزود. فقط اجازه بد یلیخ -

اندازه  نیهم اوردیحساسش ن ی هیرا به روح یشتری. پارسا فشار بدیلرز یدر فنجانها م یچا ختنیدر حال ر ایرو یدستها

 .بحث را عوض کرد ریاو مس یراحت یبرا دانستیم یکه آماده اش کرده بود کاف

و بعد از  یمیرا به اتاق برده بود. با خانم فه شیکادو ایبودند. قبل از آن رو یمیفه یمهمانها خانواده  نیبعد، اول یساعت

پارسا از  یکرد. بعد از برخوردشان در روز مرخص یروبوس ایاجبار با رو یو از رو یطرف شهره رفت و او به سردآن به 

 .بودند دهیرا ند گریهمد مارستان،یب

به شدت ناراحت  ایکرد. رو یخود را آراسته بود و باز هم بعد از خاله با پارسا روبوس عیفج یمعمول شهره به طرز طبق

 یپارسا دست کم یکار را کرد. ناراحت نیاو ا یناراحت یکه البته شهره برا ردیجهش را از سمت آنها بگکرد تو یشد وسع

دوباره از خانم ها فاصله گرفت و خودش را سرگرم صحبت با  یرخورداز ب یریشگیپ ینداشت. بعد از آن برا ایاز رو

 یملتمس از خانم اجازه  یتازه با نگاه یرا به احترام آنها نشست و با ورود مهمانها یمدت کوتاه ایکرد. رو یمیفه یآقا
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نشاط  شیسال نو برا شهیمعذرت خواست و به اتاقش پناهنده شد. هم یمیمودبانه از خانواده فه یرفتن گرفت و با رفتار

 .ستآرامتر ا شینسبت به چند روز پ کردیکرد. حاال احساس م یآور بود و خوشحالش م

که با  ییگفت، نگاه مهربان و پر از لطفش و صحبت ها یم کیکه تبر یوقت انشیلحن ب ش،یپارسا و کادو یادآوریبه  با

گفت.  یآورد. راست م ادیرا به  سایروشن داشت لبخند به لب نشاند. حرف پر یامیکرد و پ یمادرش راجع به ازدواج م

رفت  ییگذاشته بود، به طرف پالتو اهدا فشیعقلش بالتکل یول زد،یاو پرپر م یبرا نهیخسته درون س یدلش مثل گنجشک

و  کیش یلیخودش را برانداز کرد. خ نهیو جلو آ دیپارسا را از آن حس کرد. پوش یو بو کرد. بو دیآنرا به صورتش کش

کرد.  یم اهشنگ یبا چه لذت دیپالتو را پوش یکه وقت دید نهیآ یبه دور خودش زد. پارسا را تو یداشت. چرخ یجنس عال

کاغذ  کیرا جمع کرد ناگهان دستش به  شیپالتو کرد و شانه ها بیج یدلش از شوق ضعف رفت. دستانش را تو

پاکت نامه با تعجب  کیرا فرا گرفت، محتاطانه کاغذ را در آورد.  شیکوتاه سر تا پا یبرخورد. مثل برق گرفته ها لرزش

 .شد رهیخآن  یبه کلمات نوشته شده به رو

 «از زحمات ارزنده شبانه شما یبه عنوان قدردان »

مبل  یحس شد و رو یب شیکرد. زانوها خیچند چک پول به مبلغ باال بدنش  دنیدستان لرزان پاکت را باز کرد و از د با

بزرگ آمد. توقع  ینیکار پارسا به نظرش توه نیبه آن زل زد. ا یکنارش گذاشت و با ناراحت زیم ینشست. پولها را رو

 دیفهم یرا م نیا دیشد. پارسا با نیپاکت افتاد و غمگ یشود. دوباره چشمش به متن رو دهینداشت زحمتش با پول سنج

را  ی. مدتدادیکارش مورد توجه قرار گرفته زودتر آنرا بروز م دیکرد همان موقع که فهم یرا م نکاریپول ا یکه اگر او برا

که  دیرس جهینت نیرفت و آمد مهمانها گوش داد. به ا یمسئله فکر کرد و به سرو صدا نیبه امبل نشست و  انیهمانطور م

روز سال نو را با افکار ناراحت  نیکرد اول یپولها برگردانده شود. برخواست و چکها را داخل پاکت برگرداند. سع دیبا

 .کننده خراب نکند

 یبه سر کرد، ول دیشاد روز اول ع یبرنامه ها دنیفت و وقتش را با دنر رونیموقع شام که خدمتکار به در اتاقش آمد ب تا

 .دید ونیزیتلو یصفحه  یخودش را معطل کرده بود تمام مدت فقط پارسا را به رو

خواست عکس العمل او را  یم یبودن رفتارش داشت. پارسا با کنجکاو یعیدر طب یرفت. سع منیشام به اتاق نش یبرا

در  شهیبود و باز هم مثل هم نیموقر و مت شهینگرفت. رفتار او مثل هم یا جهینت چیه ی. ولندیپاکت بب دنیبعد از د

بعد که او  یصورت صحبت مخاطبش خانم بود. بعد از شام طبق معمول به خانم کمک کرد و او را به اتاقش برد و ساعت

مصمم و قاطع  یت پول را برداشت و با قدم هانبود. پاک روقتیبه اتاقش برگشت. به ساعت نگاه کرد هنوز د ای. رودیخواب

داد که یداخل اتاق نشان م ونیزیتلو یشده. صدا داریجسارت گذشته در وجودش ب کردیبه طرف اتاق پارسا رفت. حس م

 .را گرفته بود. چند ضربه به در زد و منتظر ماند مشی. تصم دهیاو نخواب
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 ایجا خورد. رو ایرو دنیچهارچوب در ظاهر شد و با د انیلحظه بعد در اتاق باز شد و پارسا با لباس راحت و کوتاه، م چند

 :گفت یدوخت و سالم کرد و از شدت خجالت سرخ شد. پارسا به خود آمد و با دستپاچگ نیزود، نگاهش را به زم یلیخ

 .لباس بپوشم دی. اجازه بددیاوه ببخش -

لبخند زد  کردیرا مرتب م شیبا دست موها کهیبرگشت. در حال دهیبعد لباس پوش قهیبه داخل اتاق رفت و چند دق دوباره

 :و گفت

 .شمارو پشت در داشته باشم دنی. توقع نداشتم افتخار ددیبازم ببخش -

 :دیشرم زده او نگاه کرد و پرس یبه چهره  دیترد با

 بود؟ ی. امردییبفرما -

خواست به چشمان نافذش  یآنجاست. دستش را با پاکت به طرف او دراز کزد. نم یآمد به چه منظور ادشیتازه  ایرو

 .مودبانه صحبت کند کردیم یبود سع دایاز لحنش پ یناراحت نکهینگاه کند. با ا

 .تون جامونده بود ییپالتو اهدا یپاکت تو نیآقا. ا دییبفرما -

چند لحظه بعد  یمنتظر ماند و وقت ایناراحت و پاکت دستش انداخت. رو یو تعجب به چهره  رتیاز ح یحاک ینگاه پارسا

قشنگ بود که  یسرش را بلند کرد. نگاهشان در هم لنگر انداخت. در رفتارش لطف یبه سخت دیاز او ند یعکس العمل

 :پارسا را وادار به تبسم کرد

 د؟یمنو رد کن یکوچولو هیهد دیخواه یم یعنی -

 :و مصمم جواب داد دینگاهش را از او دزد ایور

 .کارتون منو ناراحت کرد نیا یمن پالتورو قبول کردم و ازتون هم ممنونم، ول -

 :با وجود لبخند، اخم کرد و گفت پارسا

 .دیدر برابر زحمات شماست. قبولش کن زیکوچک و ناچ یلیتشکر خ کی نیا -

 :هنوز همانطور مانده بود. غرور بر شرمش غلبه کرد ایرو دست

کار  نیکه به ا یفقط به خاطر عالقه ا نویمن ا د،یکردم شما بفهم یم یکار رم،یبابت بگ نیاز ا یخواستم پول یاگر م -

 ...نکهیو از ا نکهیرو ندارم و از ا یدستمزد چگونهیداشتم انجام دادم و توقع ه
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 :و ادامه داد دیگل انداخت، لبش را گز شیها گونه

 .دیریپس بگ نویکنم ا یممنونم. حاال خواهش م یلیخ دیباره به مادرتون نگفت نیدر ا یزیچ نکهیاز ا -

 :را بصورت سرخ از خجالت او انداخت و گفت شیرایپاکت را گرفت، نگاه گ دیو با ترد دیخند پارسا

بگم.  یزیموضوع جالب چ نیا یدرباره  یجرات نکردم به کس گهید دیون دادکه شما از خودتون نش یبا اون احساس -

 یکنه پسش م یندارم اگه شمارو ناراحت م یبزنه، باشه حرف بتونیو غ دیدوز قهر کن نهیمثل جن پ دمیبعد از اونم ترس

 .بهتر بود یلیخ دیکرد یاما اگه قبول م رمیگ

 :و موقرانه جواب داد یکرده بود، جد دنیدوباره شروع به لرز جانیاز شدت ه ایرو یزانوها نکهیا با

من انتظار دارم اون  یول دیمحبت دار دونمی. مدینکن عیزحمتم رو ضا دمیزحمت کش دیکن ی. اگر فکر مدیلطفا اصرار نکن -

 .دیشب رو فراموش کن

 :قدم به جلو برداشت کی پارسا

 .دیبش ضیخوام مر ی. البته نمدیبده حیباره به من توض نیدر ا یعوضش برعکس شما من انتظار دارم کم -

 :دستش او را وادار به سکوت کرد یبا تکان جد ایرو

 .ری. با اجازه، شب بخرمیگ یوقتتون رو نم شتریب -

 :طرف اتاقش برگشت. پارسا قاطعانه اصرار کرد به

 . در ضمندیبرام بگ دیمونم که هر وقت دوست داشت یمن منتظر م -

 دنیو منتظر شن ستادیپشت به او ا ایرو

 .کنم یوقت اون شب قشنگ رو فراموش نم چیمن ه -

 :مکث ادامه داد یکم با

 .خانم ریشب به خ -

 .نگاه پارسا را تا قلبش حس کرد یوارد اتاقش شد گرما یلرزان به راهش ادامه داد و تا وقت یبا قدم ها ایرو

جلو چشمانش رژه  شیو اتفاقها زیانگ جانیپارسا دوباره آن شب ه یادآوریزل زد. با  رونیب یکیمبل افتاد و به تار یرو

 یرو کی یرا حس نکرد ول یبیو فر تیسون ای ایگونه ر چیحرکات، صحبت ها و نگاهش جستجو کرد. ه انیرفت. در م
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کرد افکار خسته را از آن  یکار سع نیرا تکان داد و با ا شاو حساب کرد؟ سر یرو شدیم ایمادرش بود. آ هیقض گرید

گرفت  میماند. عاقبت تصم جهینت یب لمیف دنیفهم یگذشت و تالشش برا یرا روشن کرد و ساعت ونیزی. تلوزدیبر رونیب

 نندهمحزون خوا یو با صدا دیرا روشن کرد و درون تختش خز یکند بخوابد. چراغها را خاموش کرد. دستگاه صوت یسع

 .چشمانش را بست

 تو چقدر قشنگه خوب منبا  یزندگ

 رنگه یعشق چه آب آسمون

 نمیریشونه م ش یبزار آروم به رو سر

 زمونم نیکه خسته از ا یوقت

 من یغم عشق تو چاره  یا

 من یعمر دوباره  بودنت

 ستاره یب یشبها نیا یتو

 من یقشنگ تو ستاره  یچشما

 من ی ستاره

از  یو برق چشمان پر از مهر و لطف پارسا لحظه ا دادیحس قشنگ دلش را مالش م کیبود.  زانیاز چشمانش گر خواب

 یشانه ها یدلش را رو نیتوانست بار سنگ یداشت که م یبود.مادر یلحظات تنها نم نیشد. کاش در ا ینظرش دور نم

اش را همراه اشکها  یتاب یو ب ختیپر دردش اشک ر دلهم  دیپدر و مادرش و شا ادیشب به  یکیکند.در تار یاو خال

 .هم به مزار پدر و مادرش بزند یگرفت فردا که روز اول سال است قبل از رفتن به منزل عمه سر میکرد. تصم هیتخل

در گرداب  ایبود و مثل رو داریصبح ب کیتا نزد شیراهرو، به فاصله چند متر از اتاقش پارسا هم پابه پا کیطول  در

فکر کرد به خاطر کارش  دیبود. شا بایعشق ز نی. تمام قلبش ماالمال از ازدیدست و پا م یعاشق نیریش یها یتابیب

را خاطر  ریتوانسته بود چند کالم با او صحبت کند و آن شب دلپذ نکهیباز از ا یدار کرده ول حهیاو را جر فیاحساس لط

مسرت  یلبخند ایرو نیو شرمگ بایصورت ز یادآوریو از به  دیکننده د دواریرا ام ندهیشد. آ ینشان کند خرسند و راض

 .بخش زد

بهشت زهرا  رشیمس نیزد، اول رونیشدن پارسا و با اجازه خانم آژانس گرفت و از خانه ب داریقبل از ب ایزود رو صبح

 نیمزار پدر و مادرش را شست و سپس ب زانیو از راننده خواست منتظرش بماند. اشک ر دیبود. جلو در گل و گالب خر
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آنها در کنارش نبودند قلبش  نکهیو از ا کردیرا احساس م شانیخال یدرددل کرد. جا شانیعکس ها ینها نشست و براآ

را به راننده  سایکرد. آدرس پر یهر دوشان فاتحه خواند و خداحافظ یسبک شد قصد رفتن کرد، برا یفشرده شد، وقت

را  لروز سا نیاول شهیرفت و آمد مردم را در روز اول سال نظاره کرد. هم یفرو رفت و با آسودگ یداد و داخل صندل

برد.  یکردند، لذت م یم زینو، شاد و سرحال در کنار بزرگترها جست و خ یبچه ها که با لباسها دنیدوست داشت و از د

رفتند. آن زمان کنار  یمادرش م دنیاول از همه با پدرش به بهشت زهرا و د شدیم لیکه سال تحو یگذشته وقت یسالها

 یم رونیعمه. غذا را ب یرفتند، از جمله خانه  یم یدنید دینشست. با هم چند جا ع یجلو م یصندل یپدر خودش رو

 ادیرفتند.  ینوروز را هم معموال به مسافرت م التیتعط یروزها ی هیگذراندند. بق یخوردند و باالخره تا شب خوش م

 یبا دلسوز بود مایخوش س یرمردیصورتش به خود آمد. راننده که پ یسیخاطرات، داغ دلش را تازه کرده بود. از خ نیا

 :دیو پرس اوردیکرد. آخر طاقت ن یبه او نگاه م نهیاز آ

 حالتون خوبه خانم؟ -

 .کرد لبخند بزند یکرد و سعرا پاک  شی. با دستمال اشکهادیرا در نگاه مهربان او د یبه او نگاه کرد و نگران ایرو

 .متشکرم فقط مرور خاطرات بود -

را برداشت و با  یگوش سایزنگ در را فشرد، خود پر یرا داد و او را مرخص کرد. وقت نیماش هیکرا سایمنزل پر جلو

در  اقیاشت را با گریکرد و به استقبالش شتافت. همد یکی. پله ها را دو تا دیکش یاز سر شاد یادیاو فر یصدا دنیشن

 :گفت سایکرد و به پر شانیبود که از هم جدا سایمادر پر نیرفتند و ا یو قربان صدقه هم م دندیبوس یبرگرفتند، م

 .یولش کن مادر خفش کرد -

کرد و سال نو را به هم  یبا او هم سالم و احوالپرس ایهم آنجا بود. رو یکرد و با هم باال رفتند. مرتض یبا او روبوس خودش

 :گفت ایحال به رو نیکند.در ا ییرایمجبور شد از آنها پذ ینشست و مرتض ایکنار رو سایگفتند. پر کیتبر

 .شما نکنه ادی سایکه پر ستین یخانم روز ایرو -

 :ب دادجوا ایرو یبه جا سایکرد. مادر پر یمیصم یتبسم شیرا که در دستش بود فشرد و به رو سایدست پر ایرو

 .نشونیها فاصله افتاده ب یحاال طفلک یول نن،یرو نب گرینبود که همد یدو تا روز نیآخه ا -

دست  کهیداد که با همسرش او را برسانند. در حال شنهادیپ سایقصد رفتن کرد پر یرا با آنها گذراند، وقت یخوش ساعات

 :گفت بردیو با خود م دیکش یاو را م

 .اتاقم تا من آماده بشم یتو میبر ایب -



 

 
146 

 :بلند داد زد یبا صدا یمرتض

 .شهیم رید دیساعت تو اتاق نمون کیخانم به بهانه آماده شدن  سایپر -

 :دیوارد اتاقش شد. در را بست و با عجله پرس ایبا ورود رو سایپر

 ؟یکرد کاریشد، چ یخوب بگو چ -

 :زد و جواب داد نیغمگ یلبخند ایآگاه بود. رو ایرو یضیو مر یریشب مچ گ اناتیتمام جر از

 .خواستیدلم تورو م نقدری. ارمیبگم. با خودم درگ یچ -

خودش هم با او همراه  یشانه اش حس کرد اشکها یگرم او را رو یاشکها یسیخ یاو را در آغوش گرفت و وقت سایپر

 :و گفت دیرا پاک کرد، خند سشیشد خودش را کنترل کرد. صورت خ

 .هم منو. منم که حساس یرنجونیهم خودت رو م یلوس. روز اول سال یچته بچه ننه  -

 :را گرفت و ادامه داد ایرو یدستمال اشکها با

 .ازت نداشتم یخبر چیخوب حاال برام بگو. دو سه روزه ه -

پولها  ی هیبه او داده و قض یا هیگفت که پارسا چه هد شیبرا ایبود. رو دهیهنوز به دستش نرس یآخر یبود نامه  معلوم

با چشمان از حدقه درآمده و دهان از تعجب بازمانده به او گوش  سایکرد. پر فیتعر شیو برگشت آنها را هم مفصل برا

که مادرش هراسان از پشت در  دیبلند کش یغیج سایگفت پر شیرافردا شب را ب یو دست آخر که موضوع عروس دادیم

 :دیچند ضربه زد و پرس

 شده بچه ها؟ یچ -

با زحمت  ای. رودیچرخ یرا گرفته بود و با او م ایرو یو برگشت، دستها دیدر اتاق را باز کرد و مادرش را بوس سایپر

 :گفت یحوصلگ یو با ب دیکش رونیاو ب یدستانش را از قالب دستها

 چه خبرته دختر؟ -

 .زنمیمحاال همش رو حدس  نیبشه فردا شب. از هم یچه شب ه،یعال یوا -

 :غصه دار نشست و گفت ایرو

 .حرف داره یلی. خصوصا از اون شب نگاهش خترسمی. من مساینگو پر -
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 .دلت یبره تو یجور کی خوادیم چارهیخوب باشه. ب -

 .ترسمیرو باشه، من م یچ یچ -

 .جان ایبا دلت نجنگ رو نقدریا -

 :سر تکان داد یدیبا ناام ایرو

دلهره  ییجورا کی ی. ولهیرانیبوده. درسته که اعتقاداتش دست نخورده و هنوزم ا ییاروپا یکشور یاون چند سال تو -

روش حساسم، خانم اگر  یلیمهمتر از همه من خ ایگرفته و  یترسم نکنه منو به باز یبازم م یدارم. نگاهاش صادقه، ول

 ؟یردم چاگر فکر کنه از محبت هاش سو استفاده ک ؟یما باشه چ یمخالف عالقه 

 :حرف او را قطع کرد تیبا عصبان سایپر

 .هم دوستت داره یلیتوئه. خانم خ ی هودهیب یهمه فکرا نایا -

 .نه به عنوان عروس دیشا یول -

 .دادینم یعروس یبا پارسارو برا یهمراه شنهادیبود خودش پ نطوریاگه ا -

 زهایچ نیکه پارسا از ا نهیخانم ا ی دهیاز اونم عق ریرو داد. غ شنهادیپ نی. اون به ما اعتماد داره که اگهید نهیخوب هم -

 .ستیقابل هضم ن ریبراش غ دهید ادیآلمان ز یتو

 :دندیرا شن یمرتض یضربه به در خورد و صدا چند

 .دیساعت هم گذشت . هنوز حاضر نشد میخانم ن سایپر -

 دنیبلند شد در حال پوش سایکردند. پر یرا حس نم در کنار هم بودند گذشت زمان یوقت دند،یهم خند یبه رو آنها

 :لباس گفت

 .یکن یاشتباه م یتو دار گمیمن بازم م یول -

 :دیافتاد و نال یمهمتر یزیچ ادیتازه به  ایرو

ها و عالقه  یکردم، آخرش کنجکاو یمنو بدونه. چه کار یمهندس هیخواد قض یاز همه مهمتر بگو. اون سرسختانه م یوا -

 .م به اون نقشه ها کار دستم داد
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که  ینیریش شرفتیاونم با پ شد،یرو م زیهمه چ گهیروز د کیباالخره امروز نه  ،ی. آخرش چیبگو فضول ،ینگو کنجکاو -

 .دیشما دار

 یبه مرتضحق به جانب  یا افهینشست و با ق ایعقب و در کنار رو یدر صندل یفور سایشدند، پر یم نیسوار ماش یوقت

 :گفت

 .سایپر یب سایمحترم تا کرج پر یآقا دیببخش -

هر دو چنان گرم صحبت  ا،یکردند و به راه افتادند. تا جلو در منزل عمه رو یخداحافظ سای. از مادر پردندیخند یهمگ

 .نکرده بود یآن دو را به حال خود گذاشت و اعتراض یهم با بزرگوار ی. مرتضدندینفهم یزیچ یطوالن ریبودند که از مس

و نهار  لیفام دیو بازد دیعمه، د یاش مناسب بود.رفت و آمد بچه ها و نوه ها هیروح یگرم منزل عمه برا یو هوا حال

بود و  دهیاو فهم یاز نامه ها ییزهایبود، عمه چ زیو خاطره انگ بایز شیروز سال، همه و همه برا نیظهر اول یدست جمع

حال او را  یداده بود ول صیرا مهم و خوشبو تشخ هی. عمه هم قضدکر فیتعر شیرا مختصرا برا یگرید یایقضا ایرو

 :دار گفت یو معن دیکند فقط خند یآنقدر مناسب ندانست که با احساساتش باز

 میجواب رد بهشون بد دیکرده. ظاهرا با یخونه ازت خواستگار یم یبرادر شوهر مژگان دخترم، همون که دندانپزشک -

 آره؟

 :سر تکان داد یحوصلگ یبا ب ایرو

 .رو ندارم یکی نیعمه نگو که اصال اعصاب ا یوا -

 .معلومه عمه -

از شب گذشته  یرفتند که تا ساعت رونیگردش و شام ب یبرا یبعدازظهر را در منزل بودند و بعد از آن هم دسته جمع تا

 .روز کامال خوب او را برگرداندند کیالخره بعد از گذراندن و با دیطول کش

شد در را آهسته  اطیباز شد. وارد ح فونیو بعد در با آ دیزهرا را شن یصدا یزنگ را فشرد بعد از مدت کوتاه یوقت

 ایم شدند. روبست قفل در را انداخت. هنوز چند قدم برنداشته بود که ناگهان با پارسا روبرو شد. چند لحظه چشم در چش

 یسالم کرد. پارسا سع یو با دستپاچگ ستادیکه هنوز هم سرد بود،ا ییموقع و در هوا یاو، آن هم ب دنیزده از د رتیح

 یبود جواب سالمش را مختصر و به سرد دایاز چهره اش پ یدر واقع نگران یتفاوت نشان دهد، ول یداشت خودش را ب

 :گفت یبا شرمندگ ایاش نگاه کرد. رو یآمدنش کند به ساعت مچ ریکه او را متوجه د یداد و بعد به صورت

 .کردم رید یکم نکهیمثل ا دیببخش -
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 :جواب داد یبا همان سرد پارسا

 .ادیب شیممکنه پ یگاه -

 یبه خودش نگاه کرد و ب نهیآ یبه اتاقش رفت تو ایاو باز کرد و ظاهرا خودش را مشغول قدم زدن کرد. رو یرا برا راه

بود. چونکه بعد از ورود او پارسا هم به اتاقش  اطیح یوقت شب تو نیا ی. مطمئن بود پارسا از نگراندیخند اریاخت

 .برگشته بود

به  دیجشن مناسب ند یرا برا شیکه وضع صورت و ابروها ایرفت و رو رونیبعد، قبل از ظهر پارسا از خانه ب روز

تا نوبتش شد و کارش را انجام داد. از بعد فوت پدرش و  دیطول کش یاعتبود رفت. س ابانیکه در همان خ یشگاهیآرا

چهره داد.  رییمدت تغ نینکرده بود و حاال بعد از ا دایپ راکار  نیافتاده بود حوصله ا شیکه برا یاتفاقات جور واجور

 یطور نیهم شهیشده بود، هم یبعد از اصالح صورت یو نازک یدیمرتب شد و پوست صورتش به خاطر سف شیابروها

رنگش بخوابد. دوست  رییکرد که التهاب و تغ یو صورتش را با آب سرد کمپرس م دیرسیزودتر به خانه م دی. باشدیم

 چهارم قسمت –. از او خجالفصل هفتم ندیوضع بب نیپارسا او را با ا اشتند

به  دیجشن مناسب ند یرا برا شیکه وضع صورت و ابروها ایرفت و رو رونیبعد، قبل از ظهر پارسا از خانه ب روز

تا نوبتش شد و کارش را انجام داد. از بعد فوت پدرش و  دیطول کش یبود رفت. ساعت ابانیکه در همان خ یشگاهیآرا

چهره داد.  رییمدت تغ نینکرده بود و حاال بعد از ا دایپ راکار  نیافتاده بود حوصله ا شیکه برا یاتفاقات جور واجور

 یطور نیهم شهیشده بود، هم یبعد از اصالح صورت یو نازک یدیمرتب شد و پوست صورتش به خاطر سف شیابروها

رنگش بخوابد. دوست  رییکرد که التهاب و تغ یو صورتش را با آب سرد کمپرس م دیرسیزودتر به خانه م دی. باشدیم

 رونیب شگاهیاز آرا نکهیادش،همیز تیحساس یاز رو ی. ولدیکش ی. از او خجالت مندیوضع بب نیپارسا او را با ا اشتند

انداخته بود که پارسا  نییپارسا در کنارش ترمز زد. سرش را تا حد امکان پا نینرفته بود که ماش شتریآمد چند قدم ب

 .دیرا شن شی. صداندیصورتش را نب

 .ینیخانم ام دییبفرما -

 :به رنگ صورتش افزوده بود. چند لحظه بعد پارسا گفت جانیو ه یدستپاچگ یبود با او برگردد، ول مجبور

 .دیآژانس خبر کن دیبر دیخواه یلطفا هر جا م -

 :و با زحمت پاسخ داد یطوالن یبا مکث ایرو

 .اطراف کار داشتم. راهم دور نبود نیمن هم یبله ول -



 

 
150 

 کی. دیرا فهم جانشیلت خجالت و هبه او تازه متوجه وضع جالبش شد و ع عیسر یلحظه برگشت، با نگاه کی پارسا

 .لبخند بزرگ تمام صورتش را پوشاند

 .دمیفهم یزودتر م دی. بادیآه ببخش -

و به چهره  گشتیو چشمانش را بست. پارسا تا جلو خانه لبخند به لب داشت و هر چند لحظه بر م دیکش قیعم ینفس ایرو

در اتاقش نشست و نفس نفس زد و  یقی. تا دقادیفهم یرا م نیبا چشمان بسته ا ایکرد و رو یاو نگاه م یدوست داشتن

کرده بود. با تاسف سر تکان داد. حال  رییتغ یلینه نگاه کرد خیکار سرزنش کرد. دوباره در آ نیخودش را به خاطر ا

عد از آب سرد گرفت. ب ری. تا نهار وقت داشت. فورا به حمام رفت و صورتش را زشدینهار حاضر م زیسر م دیچطور با

 ات دیدراز کش قهیدق ستیصورتش گذاشت و ب یبر رو اریحمام دوباره با آب سرد کمپرس داد وخشک کرد. ماسک خ

مدل  یبود ول یعیو طب دهیشد. التهاب صورتش خواب یراض ینگاه کرد و کم نهیماسک عمل کند و دست آخر دوباره در آ

 :گفت یمسرت زد و به سادگ یاز رو ی. لبخنددیاو را فهم رییتغنگاه  نیکرد. خانم با اول یم ییخودنما یلیخ شیابروها

 .ادیبهت م یلیجان. مدل ابروهات خ ایرو یچقدر خوشگل شد یوا -

 نیانداخت. آب دهانش را به زحمت فرو داد و کوتاه تشکر کرد. تا آخر غذا نگاه سنگ نییسرش را پا یبا شرمندگ ایرو

 .کرد یادآوریجشن شب به او  یبود. بعد از نهار خانم برا شیپارسا به رو

. از بردیچرت کوچک بزند. دائم دلهره و اضطراب به سر م کینتوانست  یتالشش حت یبه اتاقش برگشت با همه  یوقت

 جانیه یاضاتق کیپارسا هر زمان انتظار  یپروا یو ب دیجد یبا رفتارها د،یترس یبرود م یبا او به مهمان نکهیفکر شب و ا

 .نکرده بود دایپ شیبرا یهنوز هم جواب مناسب ،را از طرفش داشت. و با وجود افکار مغشوش زیانگ

به  یبلند و ماکس یلباس تیبه جستجو پرداخت و در نها شیلباس ها نیحاضر شدن برخواست، ب یغروب برا کینزد

و به  دیپوش یبود. وقت دهیخر شیکه به لندن کرده بود برا یلباس را پدرش از سفر نیرا انتخاب کرد. ا یرنگ ارغوان

داد.  یپوشش م ییبایرا به ز فشیاش بود و اندام ظر برازنده. لباس کامال دیبه نظر رس ینگاه کرد از انتخابش راض نهیآ

. شدیپف دار م یکم و یداشت. تا کمر تنگ بود و از آنجا دامن ماکس ینسبتا باز قهیشانه و  یباال یها بلند بود ول نیآست

 یکم رنگتر بود نپوشاند. موها یتوانست با شال مخصوص همان لباس که کم یرا م قهیشانه ها و  یباال تنه و لخت یتنگ

ساده  یشیداشت پنهان کرد. آرا یکه با لباسش هم خوان یکوچک و خوش رنگ یروسر ریبلندش را مهار کرد و ز

استفاده  ادشیبود به  سایپر هیکه هد ییرا صد چندان کرد، از عطر خوشبو شییبایوماهرانه آن هم بعد از اصالح صبح، ز

 ییبایاندازه به ز نیتا حاال ا دیبرانداز کرد. شا نهیبار خودش را در آ نیآخر یو برا دیپارسا را پوش ییکرد. پالتو اهدا

ت داشت جلو پارسا و خانم خاص که قبال در خودش سراغ نداشت دوس یطنتیحاال با ش ینشده بود. ول قیخودش دق

لب زمزمه کرد و از  ریرا ز ییلبخند زد و به خودش اعتماد به نفس داد. دعا نهیآ یجلوه کند، تو شهیاز هم باتریسعادت ز
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نگاهش کرد و جواب  نیسالم کرد. خانم با تحس ایتنها نشسته بود. رو منیرفت. خانم سعادت در اتاق نش رونیاتاق ب

 :سالمش را داد و گفت

 .نمیلباست رو بب اری. درش بادیپالتو بهت م نیا یلیخ -

 :گفت دالوصفیزا یزد و پالتو را در آورد. خانم با لذت یلبخند ایرو

 .هیت عال قهیسل دنیدر لباس پوش شهیمثل هم ،یآه محشر شد -

فرشته گونه او در جا  ییبایز دنیبود که پارسا وارد اتاق شد و از د شیشانه ها یمشغول مرتب کردن شال به رو ایرو

پارسا با  دنیهمه تفاوت لبخند زد.خانم با د نیکوتاه و لخت شهره افتاد و از ا یلباس ها ادیلحظه به  کیشد.  خکوبیم

 ییخودنما یمتناسب و قدبلندش به خوب کلیکه در ه دیسف راهنیپ یخوش دوخت و کروات به رو یکت و شلوار مشک

 :ادامه دادو حرفش را  دیکش یکرد آه یم

 .دییجشن شما نیامشب ا یستاره ها دمی. بهتون قول مدیجوان بمان شهیهم یکاشک -

را نداشت، با  رهینگاه خ نیدوخته بود و او که تحمل ا اینگاه نافذش را به صورت سرخ از خجالت رو اقیبا اشت پارسا

 ایکرد. رو به رو یو از او خداحافظ دیصورت مادرش را بوس یپالتو شد. پارسا با خوشحال دنیمشغول پوش یدستپاچگ

 :کرد

 .و منتظرتون هستم رونیبرم ب یرو م نیمن ماش -

او  دنیمنتظرش بود. به محض د نیکرد. پارسا داخل ماش یو خداحافظ دیخانم را بوس یهم گونه ها ایبعد رو قهیدق چند

 یباز کرد و در نشستن کمکش کرد. وقت شیرا برا نیشد در ماش ادهیو بلند لباسش مشکل داشت، پ یکه با وجود دامن پف

را در  یطوالن بایتقر ریرا گرفته بود. مس لیاتومب یفضا خلدا یعطر خوش یآهسته تشکر کرد. بو ایخودش نشست رو

 :شدن گفت ادهیو در حال پ ستادیپارسا ا یکردند. جلو گل فروش یبلند خواننده ط یپر رمز و راز با صدا یسکوت

 .رمیگل بگ دیبا دیببخش -

دلهره بود. به قلب  گرشیحسش لذت در کنار او بودن و حس د کیداد.  رونینفس حبس شده اش را ب ایرفتن او رو با

برگشت. سبد را  بایسبد گل بزرگ و ز کیتا پارسا با  دیطول کش یداد. هنوز تازه شروع شده بود. مدت یدلدار تابشیب

زد و  ایرو یبه رو یلبخند نیحال روشن کردن ماش درجابه جا کرد و خودش پشت فرمان نشست . عقب  یصندل یرو

 :گفت

 .شد یطوالن یخانم مهندس. کم دیببخش -
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نگفت، پارسا به راه افتاد و با همان لبخند  یزیچ یسرزنش بار به او انداخت ول ینگاه بشیبرگشت و با چشمان دلفر ایرو

 :گفت

فراموش کرد. حاال به مامانم  یبه سادگ شهیرو نم یمهم نیبه ا یکه مسئله ا دیقبول کن اده،یبابا خانم. توقع شما ز یا -

 .بهتون بدم یشنهادیباره پ نیخواستم در هم ی. ضمنا مدیمهندس دونمیخودم که م ینگفتم ول

 :دادیکرد مضطرب گوش م ینگاه م رونیکه به ب نطوریبدون جواب هم ایرو

 دارم؟ یشنهادیچه پ دیبپرس دیخواه ینم -

 :آهسته جواب داد ایرو

 .دیبهتره نگ -

 .ستیاز لطف ن یطرح کردنش خال شه،ینم -

 :منتظربماند ادامه داد نکهیبدون ا بعد

به  ازیشده و ن ادی. کارمون زدیکن یشرکت با ما همکار یو تو دیافتخار بد دمیم شنهادیتون، پ یعال اریبا وجود کار بس -

 .کار خوبتون پنهون بمونه فهی. حمیمثل شما دار یمجرب یمهند سها

 :جواب داد یبا ناراحت ایرو

 شنهادیبابت بدونه. اون وقت شما بهم پ نیاز ا یزیچ یخوام کس یکه من نم دیتا حاال متوجه شده باش دیسعادت با یآقا -

 د؟یدیکار م

 :و با سماجت گفت یبا راحت پارسا

 .دیحاال جواب بد نیهم ستی. اصال الزم ندیفکر کن یبهتره کم دونمیبله م -

 :دیساکت ماند و ناگهان پرس ینداد. پارسا هم مدت کم یجواب ایرو

 د؟یمقدم رو رد کرد یآقا شنهادیخانم چرا پ یراست -

سمج تر از  د،ینشن یجواب یداد وقت صینور مهتاب تشخ ریرنگ او را ز یبه او کرد و سرخ یجواب نداد، پارسا نگاه ایرو

 :دیقبل پرس

 د؟یجوابمو نداد -
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 :با مکث جواب داد ایرو

 .که دیدیاون شب علتش رو به مادرتون گفتم. شما هم شن -

 .قابل قبول بود ریهاتون غ لیدل یول -

 .به نظر خودم قابل قبول بود -

 :کردینگاه م شدیرنگ م او که هر دم رنگ به یبایز یبه چهره  یهر لحظه و به راحت پارسا

 .خوام براتون اعتراف کنم که همون اول خودم بهش جواب رد دادم یم -

 :کرد لبخند نزند. آهسته گفت یچشمانش را بست و سع ایرو

 .دیکارو کرد نیمتشکرم. شما بهتر -

 .نداشتم یچاره ا نیجز ا -

و مشتاق  زیاز نگاه ت نینشاند و ا یوارد آورد فرو م فشیکه به دسته ک یاش را با چنگ محکم یدرون جانیفشار و ه ایرو

 .پارسا به دور نبود

 ایرو یشد و در را برا ادهیپارسا باز کرد. او پ ینگهبان جلو آمد و در را برا ،یهتل شدند. جلو در ورود یمحوطه  وارد

کوتاه و مودب تشکر کرد. نگهبان  دیلرز یکه هنوز م یو بدن نییبا سر پا ایشدن کمکش کرد، رو ادهیگشود و در پ

وارد اتاق پرو شد و  ،یکوتاه یبا معذرت خواه ایسالن هتل شدند. رو دبرد و آن دو با هم وار نگیرا به طرف پارک نیماش

باز  یاو چهره اش به تبسم دنیرا در آورده و خودش را مرتب کرده بود. پارسا با د شیبرگشت. پالتو یبه مدت کوتاه

سالن شدند.  وارد شیبایپادشاه جوان و ملکه ز کیلبخند داد، در کنار هم درست مثل  کیجوابش را با  نیشد او شرمگ

پارسا و عروسش به  ی. زن عموداشتیقدم بر م لیاص یاشراف زاده  کیو به نظر پارسا درست مثل  یبه نوع ایرو

 چیاش بود. به ه یقبل یجشن مفصل نشانگر آمادگ نیرفتارش در ا یفقط با آنها آشنا بود. ول ایاستقبال آنها آمدند. رو

تازه وارد  ینگاهها به سمت مهمانها شتری. بکردیم ریپارسا را متح نیو ا داشتن یمعقول و دستپاچه ا ریوجه حرکات غ

نارش و موقر بود. پارسا با افتخار در ک دهیحال پوش نیو در ع بایبند و بار کامال ز یکه در آن جمع ب ایبرگشت خصوصا رو

 .کرد یم یمعرف یخانوادگ ان،دوستیآشنا یداشت و او را به همه  یقدم برم

توسط خدمتکار هتل  ییمناسب مستقر شدند و دسته گل اهدا ییپارسا که مادر داماد بود، در جا یعروس عمو ییراهنما با

بزرگ را فرا گرفته بود. و  سالن یفضا کیکر کننده موز یشروع شده بود. صدا بایعروس و داماد شد. جشن تقر میتقد

و داماد مشغول رقص بودند، بر تعداد مهمانها هر لحظه  سعرو یصحنه جلو یاغلب جفت جفت رو ایجوانان تک تک، 
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بود که خانم از آمدن ما با هم  یزیچ کی دیشیبا خود اند ایهمراه با خود داشت. رو کی یو معموال هر جوان شدیاضافه م

. با به ندیبهم که شده جشن اشراف را ب کباری یخواست برا ی. او دلش مندیرا بب نجایکه ا یخال سایپر ینگران بود. جا

 یلبان خوش فرمش نشست. پارسا که به جا یبه رو یبود، لبخند هودهیب ایکه از نظر رو شیو آرزو سایپر یادآوری

 :دیبلند پرس یصحنه همه حواسش به او بود. با صدا دنید

 د؟یخند یاوضاع درهم م نیبه ا -

 :دیپرس دیاو را درست نشن یکه صدا ایرو

 .شنوم ی. نمدیگیم یچ -

 :سرش را جلوتر آورد و بلندتر داد زد پارسا

 <دیخند یاوضاع در هم م نیبه ا دمیپرس -

 :دیخند ایرو

 .آه نه -

 .شما مطابقت نداره ی قهیمراسم با سل نجوریاگه اشتباه نکنم ا نطورهیچرا هم -

با وجود  یکردند، ول ینگاه م ایگشتند به رو یکه دنبال جفت رقص م یجوان انینداد، آقا یسرش را تکان داد و جواب ایرو

شناختند متعجب بودند  یکه پارسا را م یکردند و کسان یو پروپاقرص مثل پارسا، از او صرف نظر م پیخوش ت یهمراه

اطراف عروس و داماد را گرفته  یادیز یگرم شده بود. جوانها یبرقصد. جشن حسا ینم شیبایکه چطور او با همراه ز

 یصحنه بود. پارسا به خود جرات یو خواننده به رو کیموز یشد و رقص نور با صدا کیسالن تار دند،یرقص یبودند و م

 :دیبلند پرس یداد، دوباره سرش را جلو آورد و با صدا

 .کنم یتونم جسارت یم -

 .جلو آورد دنیبهتر شن یبه او نگاه کرد و سرش را برا ایرو

 با من برقصد؟ یبخواهم کم میبایتونم منم از همراه ز یم -

 :.پارسا جسورتر شد و گفتدیخند اریاخت یبا تعجب نگاهش کرد و ب ایرو

 نه؟ تونمیپس م -
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 :دسرزنش بار جواب دا یدستش را جلو دهانش گرفت و با تبسم و نگاه ایرو

 .دیبرقص دیبا هر کس دوست دار دیراحت باش یبا من نه ول -

 :اخم کرد و گفت پارسا

 .افتخار را داشته باشم. از اون گذشته نیخواستم با شما ا ینه.نه فقط م -

 :جوان اشاره کرد و ادامه داد انیدست به آقا با

 .دزدنتون یتنهاتون بذارم. چشم برگردونم م شهیلحظه هم نم کی،  صیهمه چشم حر نیا نیدر ب -

 :حق به جانب نگاهش کرد یا افهیبا همان تبسم و ق ایرو

 و نامحرم برقصم؟ صیهمه چشم حر نیمن جلو ا دید یپس چطور به خودتون اجازه م -

 :ادامه داد ایبود. رو دهیقانع کننده شن یخلع سالح شد، جواب پارسا

 .نبودم نجایمادرتون نبود من حاال ا ی. اگر بخاطر اصرارهامیدار یبخصوص و اعتقادات میما مسلمون -

 :دیاو پرس یبایو دلخور به چشمان ز قیعم یبا نگاه پارسا

 مامان؟ یفقط به خاطر اصرارها -

 :روبرگرداند ایرو

 .شما هم بود ییخوب به خاطر تنها یلیخ -

 :فه کرداضا تیدار زد و اشاره به جمع یمعن یبعد لبخند و

 .دیایدر ب ییاز تنها دیتونست یم یاگرچه به راحت -

 :گفت تیچشمانش را تنگ کرد و با جد پارسا

 د؟یمن دار یرو یتصور نیشما همچ یعنی -

 :دیبه او زل زده بود، بازم پرس یبه راحت کهی. پارسا در حالدیخند ایرو

 .دیندار ییجور مجالس آشنا نیبا ا دیکنم نگ یخواهش م یول -

 :شربتش را برداشت وانینظرش را از او گرفت و ل ایرو
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 د؟یکن یم یکنجکاو نقدریشما چرا ا -

 :را برداشت و گفت وانشیهم ل پارسا

 .استعدادهاش رشد کنه دیو نذار دیجواب بذار یبچه رو ب ی. باشه سوالهایفضول دیگ یاگه روتون بشه م -

و داد دختر  غیج یتمام شد و صدا زیانگ جانیافتاد. آهنگ ه سایپر ادیلبخند زد و باز هم به  ایمطلب او رو نیا از

سالن  یکردند. چراغ ها دنیشروع به رقص گریعده د کی دیفروکش کرد و با آهنگ جد دندیرقص یکه م ییپسرها

شد.  رهینقطه خ کیبه  ایرو. ناگهان چشمان فتندر یم شانیزهایکه خسته شده بودند به سمت م ییروشن شد و آنها

 شتریآمد چند قدم ب رونیب شگاهیاز آرا نکهیادش،همیز تیحساس یاز رو ی. ولدیکش ی. ت مدیشد و رنگش پر خکوبیم

. ندیانداخته بود که پارسا صورتش را نب نییپارسا در کنارش ترمز زد. سرش را تا حد امکان پا نینرفته بود که ماش

 .دیشن را شیصدا

 .ینیخانم ام دییبفرما -

 :به رنگ صورتش افزوده بود. چند لحظه بعد پارسا گفت جانیو ه یدستپاچگ یبود با او برگردد، ول مجبور

 .دیآژانس خبر کن دیبر دیخواه یلطفا هر جا م -

 :و با زحمت پاسخ داد یطوالن یبا مکث ایرو

 .اطراف کار داشتم. راهم دور نبود نیمن هم یبله ول -

 کی. دیرا فهم جانشیبه او تازه متوجه وضع جالبش شد و علت خجالت و ه عیسر یلحظه برگشت، با نگاه کی پارسا

 .لبخند بزرگ تمام صورتش را پوشاند

 .دمیفهم یزودتر م دی. بادیآه ببخش -

و به چهره  گشتیو چشمانش را بست. پارسا تا جلو خانه لبخند به لب داشت و هر چند لحظه بر م دیکش قیعم ینفس ایرو

در اتاقش نشست و نفس نفس زد و  یقی. تا دقادیفهم یرا م نیبا چشمان بسته ا ایکرد و رو یاو نگاه م یدوست داشتن

کرده بود. با تاسف سر تکان داد. حال  رییتغ یلینه نگاه کرد خیکار سرزنش کرد. دوباره در آ نیخودش را به خاطر ا

آب سرد گرفت. بعد از  رینهار وقت داشت. فورا به حمام رفت و صورتش را ز. تا شدینهار حاضر م زیسر م دیچطور با

 ات دیدراز کش قهیدق ستیصورتش گذاشت و ب یبر رو اریحمام دوباره با آب سرد کمپرس داد وخشک کرد. ماسک خ

مدل  یود ولب یعیو طب دهیشد. التهاب صورتش خواب یراض ینگاه کرد و کم نهیماسک عمل کند و دست آخر دوباره در آ

 :گفت یمسرت زد و به سادگ یاز رو ی. لبخنددیاو را فهم ریینگاه تغ نیکرد. خانم با اول یم ییخودنما یلیخ شیابروها
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 .ادیبهت م یلیجان. مدل ابروهات خ ایرو یچقدر خوشگل شد یوا -

 نیانداخت. آب دهانش را به زحمت فرو داد و کوتاه تشکر کرد. تا آخر غذا نگاه سنگ نییسرش را پا یبا شرمندگ ایرو

 .کرد یادآوریجشن شب به او  یبود. بعد از نهار خانم برا شیپارسا به رو

. از بردیچرت کوچک بزند. دائم دلهره و اضطراب به سر م کینتوانست  یتالشش حت یبه اتاقش برگشت با همه  یوقت

 جانیه یتقاضا کیپارسا هر زمان انتظار  یپروا یو ب دیجد یبا رفتارها د،یترس یبرود م یبا او به مهمان نکهیفکر شب و ا

 .نکرده بود دایپ شیبرا یهنوز هم جواب مناسب ،را از طرفش داشت. و با وجود افکار مغشوش زیانگ

به  یبلند و ماکس یلباس تیبه جستجو پرداخت و در نها شیلباس ها نیحاضر شدن برخواست، ب یغروب برا کینزد

و به  دیپوش یبود. وقت دهیخر شیکه به لندن کرده بود برا یلباس را پدرش از سفر نیرا انتخاب کرد. ا یرنگ ارغوان

داد.  یمپوشش  ییبایرا به ز فشیاش بود و اندام ظر برازنده. لباس کامال دیبه نظر رس ینگاه کرد از انتخابش راض نهیآ

. شدیپف دار م یو کم یداشت. تا کمر تنگ بود و از آنجا دامن ماکس ینسبتا باز قهیشانه و  یباال یها بلند بود ول نیآست

 یکم رنگتر بود نپوشاند. موها یتوانست با شال مخصوص همان لباس که کم یرا م قهیشانه ها و  یباال تنه و لخت یتنگ

ساده  یشیداشت پنهان کرد. آرا یکه با لباسش هم خوان یکوچک و خوش رنگ یروسر ریبلندش را مهار کرد و ز

استفاده  ادشیبود به  سایپر هیکه هد ییرا صد چندان کرد، از عطر خوشبو شییبایوماهرانه آن هم بعد از اصالح صبح، ز

 ییبایاندازه به ز نیتا حاال ا دیبرانداز کرد. شا نهیبار خودش را در آ نیآخر یو برا دیپارسا را پوش ییکرد. پالتو اهدا

خاص که قبال در خودش سراغ نداشت دوست داشت جلو پارسا و خانم  یطنتیحاال با ش ینشده بود. ول قیخودش دق

لب زمزمه کرد و از  ریرا ز ییلبخند زد و به خودش اعتماد به نفس داد. دعا نهیآ یجلوه کند، تو شهیاز هم باتریسعادت ز

نگاهش کرد و جواب  نیسالم کرد. خانم با تحس ایتنها نشسته بود. رو منیم سعادت در اتاق نشرفت. خان رونیاتاق ب

 :سالمش را داد و گفت

 .نمیلباست رو بب اری. درش بادیپالتو بهت م نیا یلیخ -

 :گفت دالوصفیزا یزد و پالتو را در آورد. خانم با لذت یلبخند ایرو

 .هیت عال قهیسل دنیدر لباس پوش شهیمثل هم ،یآه محشر شد -

فرشته گونه او در جا  ییبایز دنیبود که پارسا وارد اتاق شد و از د شیشانه ها یمشغول مرتب کردن شال به رو ایرو

پارسا با  دنیهمه تفاوت لبخند زد.خانم با د نیکوتاه و لخت شهره افتاد و از ا یلباس ها ادیلحظه به  کیشد.  خکوبیم

 ییخودنما یمتناسب و قدبلندش به خوب کلیکه در ه دیسف راهنیپ یخوش دوخت و کروات به رو یمشککت و شلوار 

 :و حرفش را ادامه داد دیکش یکرد آه یم
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 .دییجشن شما نیامشب ا یستاره ها دمی. بهتون قول مدیجوان بمان شهیهم یکاشک -

را نداشت، با  رهینگاه خ نیدوخته بود و او که تحمل ا اینگاه نافذش را به صورت سرخ از خجالت رو اقیبا اشت پارسا

 ایکرد. رو به رو یو از او خداحافظ دیصورت مادرش را بوس یپالتو شد. پارسا با خوشحال دنیمشغول پوش یدستپاچگ

 :کرد

 .و منتظرتون هستم رونیبرم ب یرو م نیمن ماش -

او  دنیمنتظرش بود. به محض د نیکرد. پارسا داخل ماش یو خداحافظ دیخانم را بوس یهم گونه ها ایبعد رو قهیدق چند

 یباز کرد و در نشستن کمکش کرد. وقت شیرا برا نیشد در ماش ادهیو بلند لباسش مشکل داشت، پ یکه با وجود دامن پف

را در  یطوالن بایتقر ریرا گرفته بود. مس لیاتومب یفضا خلدا یعطر خوش یآهسته تشکر کرد. بو ایخودش نشست رو

 :شدن گفت ادهیو در حال پ ستادیپارسا ا یکردند. جلو گل فروش یبلند خواننده ط یپر رمز و راز با صدا یسکوت

 .رمیگل بگ دیبا دیببخش -

دلهره بود. به قلب  گرشیحسش لذت در کنار او بودن و حس د کیداد.  رونینفس حبس شده اش را ب ایرفتن او رو با

برگشت. سبد را  بایسبد گل بزرگ و ز کیتا پارسا با  دیطول کش یاد. هنوز تازه شروع شده بود. مدتد یدلدار تابشیب

زد و  ایرو یبه رو یلبخند نیحال روشن کردن ماش درعقب جابه جا کرد و خودش پشت فرمان نشست .  یصندل یرو

 :گفت

 .شد یطوالن یخانم مهندس. کم دیببخش -

نگفت، پارسا به راه افتاد و با همان لبخند  یزیچ یسرزنش بار به او انداخت ول ینگاه بشیبرگشت و با چشمان دلفر ایرو

 :گفت

فراموش کرد. حاال به مامانم  یبه سادگ شهیرو نم یمهم نیبه ا یکه مسئله ا دیقبول کن اده،یبابا خانم. توقع شما ز یا -

 .بهتون بدم یشنهادیباره پ نیخواستم در هم ی. ضمنا مدیمهندس دونمیخودم که م ینگفتم ول

 :دادیکرد مضطرب گوش م ینگاه م رونیکه به ب نطوریبدون جواب هم ایرو

 دارم؟ یشنهادیچه پ دیبپرس دیخواه ینم -

 :آهسته جواب داد ایرو

 .دیبهتره نگ -
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 .ستیاز لطف ن یطرح کردنش خال شه،ینم -

 :منتظربماند ادامه داد نکهیبدون ا بعد

به  ازیشده و ن ادی. کارمون زدیکن یشرکت با ما همکار یو تو دیافتخار بد دمیم شنهادیتون، پ یعال اریر بسبا وجود کا -

 .کار خوبتون پنهون بمونه فهی. حمیمثل شما دار یمجرب یمهند سها

 :جواب داد یبا ناراحت ایرو

 شنهادیبابت بدونه. اون وقت شما بهم پ نیاز ا یزیچ یخوام کس یکه من نم دیتا حاال متوجه شده باش دیسعادت با یآقا -

 د؟یدیکار م

 :و با سماجت گفت یبا راحت پارسا

 .دیحاال جواب بد نیهم ستی. اصال الزم ندیفکر کن یبهتره کم دونمیبله م -

 :دیساکت ماند و ناگهان پرس ینداد. پارسا هم مدت کم یجواب ایرو

 د؟یمقدم رو رد کرد یآقا شنهادیخانم چرا پ یراست -

سمج تر از  د،ینشن یجواب یداد وقت صینور مهتاب تشخ ریرنگ او را ز یبه او کرد و سرخ یجواب نداد، پارسا نگاه ایرو

 :دیقبل پرس

 د؟یجوابمو نداد -

 :با مکث جواب داد ایرو

 .که دیدیاون شب علتش رو به مادرتون گفتم. شما هم شن -

 .بل قبول بودقا ریهاتون غ لیدل یول -

 .به نظر خودم قابل قبول بود -

 :کردینگاه م شدیاو که هر دم رنگ به رنگ م یبایز یبه چهره  یهر لحظه و به راحت پارسا

 .خوام براتون اعتراف کنم که همون اول خودم بهش جواب رد دادم یم -

 :کرد لبخند نزند. آهسته گفت یچشمانش را بست و سع ایرو
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 .دیکارو کرد نیبهتر متشکرم. شما -

 .نداشتم یچاره ا نیجز ا -

و مشتاق  زیاز نگاه ت نینشاند و ا یوارد آورد فرو م فشیکه به دسته ک یاش را با چنگ محکم یدرون جانیفشار و ه ایرو

 .پارسا به دور نبود

 ایرو یشد و در را برا ادهیپارسا باز کرد. او پ ینگهبان جلو آمد و در را برا ،یهتل شدند. جلو در ورود یمحوطه  وارد

کوتاه و مودب تشکر کرد. نگهبان  دیلرز یکه هنوز م یو بدن نییبا سر پا ایشدن کمکش کرد، رو ادهیگشود و در پ

وارد اتاق پرو شد و  ،یکوتاه یبا معذرت خواه ایسالن هتل شدند. رو دبرد و آن دو با هم وار نگیرا به طرف پارک نیماش

باز  یاو چهره اش به تبسم دنیرا در آورده و خودش را مرتب کرده بود. پارسا با د شیبرگشت. پالتو یبه مدت کوتاه

سالن شدند.  وارد شیبایپادشاه جوان و ملکه ز کیلبخند داد، در کنار هم درست مثل  کیجوابش را با  نیشد او شرمگ

پارسا و عروسش به  ی. زن عموداشتیقدم بر م لیاص یاشراف زاده  کیو به نظر پارسا درست مثل  یبه نوع ایرو

 چیاش بود. به ه یقبل یجشن مفصل نشانگر آمادگ نیرفتارش در ا یفقط با آنها آشنا بود. ول ایاستقبال آنها آمدند. رو

تازه وارد  یمانهانگاهها به سمت مه شتری. بکردیم ریپارسا را متح نیو ا داشتن یمعقول و دستپاچه ا ریوجه حرکات غ

و موقر بود. پارسا با افتخار در کنارش  دهیحال پوش نیو در ع بایبند و بار کامال ز یکه در آن جمع ب ایبرگشت خصوصا رو

 .کرد یم یمعرف یخانوادگ ان،دوستیآشنا یداشت و او را به همه  یقدم برم

توسط خدمتکار هتل  ییمستقر شدند و دسته گل اهدا مناسب ییپارسا که مادر داماد بود، در جا یعروس عمو ییراهنما با

سالن بزرگ را فرا گرفته بود. و  یفضا کیکر کننده موز یشروع شده بود. صدا بایعروس و داماد شد. جشن تقر میتقد

و داماد مشغول رقص بودند، بر تعداد مهمانها هر لحظه  سعرو یصحنه جلو یاغلب جفت جفت رو ایجوانان تک تک، 

بود که خانم از آمدن ما با هم  یزیچ کی دیشیبا خود اند ایهمراه با خود داشت. رو کی یو معموال هر جوان شدیاضافه م

. با به ندیبهم که شده جشن اشراف را ب کباری یخواست برا ی. او دلش مندیرا بب نجایکه ا یخال سایپر ینگران بود. جا

 یلبان خوش فرمش نشست. پارسا که به جا یبه رو ی، لبخندبود هودهیب ایکه از نظر رو شیو آرزو سایپر یادآوری

 :دیبلند پرس یصحنه همه حواسش به او بود. با صدا دنید

 د؟یخند یاوضاع درهم م نیبه ا -

 :دیپرس دیاو را درست نشن یکه صدا ایرو

 .شنوم ی. نمدیگیم یچ -

 :سرش را جلوتر آورد و بلندتر داد زد پارسا
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 <دیخند یاوضاع در هم م نیبه ا دمیپرس -

 :دیخند ایرو

 .آه نه -

 .شما مطابقت نداره ی قهیمراسم با سل نجوریاگه اشتباه نکنم ا نطورهیچرا هم -

با وجود  یکردند، ول ینگاه م ایگشتند به رو یکه دنبال جفت رقص م یجوان انینداد، آقا یسرش را تکان داد و جواب ایرو

شناختند متعجب بودند  یکه پارسا را م یکردند و کسان یمثل پارسا، از او صرف نظر مو پروپاقرص  پیخوش ت یهمراه

اطراف عروس و داماد را گرفته  یادیز یگرم شده بود. جوانها یبرقصد. جشن حسا ینم شیبایکه چطور او با همراه ز

 یصحنه بود. پارسا به خود جرات یو خواننده به رو کیموز یشد و رقص نور با صدا کیسالن تار دند،یرقص یبودند و م

 :دیبلند پرس یداد، دوباره سرش را جلو آورد و با صدا

 .کنم یتونم جسارت یم -

 .جلو آورد دنیبهتر شن یبه او نگاه کرد و سرش را برا ایرو

 با من برقصد؟ یبخواهم کم میبایتونم منم از همراه ز یم -

 :.پارسا جسورتر شد و گفتدیخند اریاخت یبا تعجب نگاهش کرد و ب ایرو

 نه؟ تونمیپس م -

 :سرزنش بار جواب داد یدستش را جلو دهانش گرفت و با تبسم و نگاه ایرو

 .دیبرقص دیبا هر کس دوست دار دیراحت باش یبا من نه ول -

 :اخم کرد و گفت پارسا

 .افتخار را داشته باشم. از اون گذشته نیخواستم با شما ا ینه.نه فقط م -

 :جوان اشاره کرد و ادامه داد انیدست به آقا با

 .دزدنتون یتنهاتون بذارم. چشم برگردونم م شهیلحظه هم نم کی،  صیهمه چشم حر نیا نیدر ب -

 :حق به جانب نگاهش کرد یا افهیبا همان تبسم و ق ایرو

 و نامحرم برقصم؟ صیهمه چشم حر نیمن جلو ا دید یپس چطور به خودتون اجازه م -



 

 
162 

 :ادامه داد ایبود. رو دهیقانع کننده شن یخلع سالح شد، جواب پارسا

 .نبودم نجایمادرتون نبود من حاال ا ی. اگر بخاطر اصرارهامیدار یو اعتقادات بخصوص میما مسلمون -

 :دیاو پرس یبایو دلخور به چشمان ز قیعم یبا نگاه پارسا

 مامان؟ یفقط به خاطر اصرارها -

 :روبرگرداند ایرو

 .شما هم بود ییخوب به خاطر تنها یلیخ -

 :اضافه کرد تیدار زد و اشاره به جمع یمعن یبعد لبخند و

 .دیایدر ب ییاز تنها دیتونست یم یاگرچه به راحت -

 :گفت تیچشمانش را تنگ کرد و با جد پارسا

 د؟یمن دار یرو یتصور نیشما همچ یعنی -

 :دیبه او زل زده بود، بازم پرس یبه راحت کهی. پارسا در حالدیخند ایرو

 .دیندار ییجور مجالس آشنا نیبا ا دیکنم نگ یخواهش م یول -

 :شربتش را برداشت وانینظرش را از او گرفت و ل ایرو

 د؟یکن یم یکنجکاو نقدریشما چرا ا -

 :را برداشت و گفت وانشیهم ل پارسا

 .استعدادهاش رشد کنه دیو نذار دیجواب بذار یبچه رو ب ی. باشه سوالهایفضول دیگ یاگه روتون بشه م -

و داد دختر  غیج یتمام شد و صدا زیانگ جانیافتاد. آهنگ ه سایپر ادیلبخند زد و باز هم به  ایمطلب او رو نیا از

سالن  یکردند. چراغ ها دنیشروع به رقص گریعده د کی دیفروکش کرد و با آهنگ جد دندیرقص یکه م ییپسرها

شد.  رهینقطه خ کیبه  ای. ناگهان چشمان روفتندر یم شانیزهایکه خسته شده بودند به سمت م ییروشن شد و آنها

 .دیشد و رنگش پر خکوبیم
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 زیاز چند م یشده بود دختر رید یدستپاچه رو از آن طرف گرفت ول یبا نگران ایحال او شد. رو رییمتوجه تغ پارسا

 ایپرسش گرانه به چهره مضطرب رو یدست تکان داد و به طرفش آمد. پارسا نگاه یبا خوشحال ایرو دنیآنطرفتر با د

 :دیکش ادیاو فر هب دهی. دختر جوان نرسدیاش را پرس یانداخت و علت نگران

 .زمیجون عز ایرو -

. دختر دندیرا در آغوش گرفتند و بوس گری. با دختر جوان همدزندیاو به زور لبخند م دیناچار برخواست و پارسا فهم ایرو

 :دیپرس

 .گشتم یتو آسمونا دنبالت م گهی. دییتو کجا -

 :کرد یبود معرف ستادهیو او را به پارسا که در کنارش ا دیخند ایرو

 .سعادت. هستند یهم آقا شونیما و ا یسارا جان دوست خانوادگ -

 :کرد و گفت ایکردند. دوباره رو به رو یا هم احوالپرسبا پارسا دست داد و ب سارا

 .ییدونست کجا ینم یکس یگرفتم ول یاز بچه ها سراغت رو م -

 :که نسبت به سارا داشت نگرانتر از قبل جواب داد ییبا آشنا ایرو

 ؟ییجام تو کجا نیمن هم -

 رفتمیخوش نگذشت. هر جا م میکه با هم بود شیپ یمثل سر ندفعهیا یمن نبودم، تازه چند ماهه از فرانسه اومدم، ول -

 .کردم یم یجا تو خال

حرف  نیا دنیفشرد، پارسا با شن یکنترل احساساتش لبش را با دندان م یداغ شده، برا دیاز حرارت صورتش فهم ایرو

 :لبخند زد و منتظر ادامه داستان شد. صورت سارا گرفته شد و ادامه داد

مهسا  شیچند وقت پ نارویاومده متاسف شدم، ا شیخودت پ یکه برا یپدرت افتاد و موضوعات یکه برا یبابت اتفاق -

 .ییدونست کجا یاونم نم یول نمتیدوست داشتم بب یلیبرام گفت. خ

 :او را گرفت و پرشور تر از قبل گفت یبه زحمت تشکر کرد و سارا دوباره دستها ایرو

 ؟یکن یم کاریوب از خودت بگو. چناراحتت کردم. خ دیبرات. ببخش رمیبم -

 :دیپرس یسیلهجه اش را عوض کرد و با انگل ناگهان
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 . نامزدته؟یتور زد یا کهیعجب ت ادی یکارا خوشم نم نیو من از ا ادیخوشم نم یباهات؟ ه هیک نیناقال ا -

 :گفت یجا خورد و به فارس دیواضح پارسا را د یو خنده  ایرنگ به رنگ شدن رو یوقت

 گفتم؟ یمن چ دیدیشما فهم یوا یا -

 :دستش را تکان داد و با خنده جواب داد پارسا

 .خانم ستیمهم ن -

 :نگاه کرد و دوباره به پارسا گفت ایرو نیبا تاسف به چهره شرمگ سارا

شق هم که داشت مرحوم پدرش بود. اونا واقعا عا یداد. تنها دوست پسر یرو نم یپسر چیشازده خانم به ه نیآخه ا -

 .بودند

 :کرد دییحرفش را تا پارسا

 .دونمیبله م -

 :دیو آهسته پرس دیرا بوس ایقرمز رو یگونه ها یمعذرت خواه یبرا سارا

 کردم؟ یخرابکار -

 :دیکالفه دوباره پرس ی. سارا با حالتدیاز حرکات نگران او خنده اش گرفت و او را بوس ایرو عاقبت

 .یمردم از فضول د؟یحاال نامزد -

 :با اعتماد به نفس جواب داد ایرو یبه جا پارسا

 .بله حدستون درسته -

از او فاصله گرفت، به  یکرد. سارا کم یاصال به پارسا نگاه نم ایگفت. رو کیرا گرفت و به هر دو تبر ایدست رو سارا

 :لباسش نگاه کرد و گفت

 .یماه شد شهیمثل هم یدیپوش یچه لباس قشنگ -

 :او را گرفت یتشکر کرد. سارا دنباله روسر ایرو

 ؟یدار یبر نم بتیعج یکارها نیو هنوز دست از ا یجان نامزد کرد ایبابا رو یا -
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 :گفت یبا ناراحت ایرو

 سارا جان؟ -

 :در جواب سارا گفت پارسا

 .محترمه یلیمن خ یبرا شونیاعتقادات ا -

 :دیخند سارا

شازده خانم را  نیا دیزرنگ که تونست یلیخ ای دیخوش شانس هست یلیخ ایسعادت شما  ی. آقایچه زوج موافق یوا -

 .دیاریبدست ب

که باز هم  دیظاهرا فهم د،یاو خند یدست سارا را فشرد. سارا به رو ایسرخوش و شاد بود. رو یلی. خدیهم خند پارسا

. دیمراه سارا بود به دنبالش آمد و دست او را کشکه ه یو شاد پخش شد. پسر جانیآهنگ پر ه کیکرده.  یخرابکار

او  یبود. پارسا صندل ستادهیو مبهوت ا جیگ ایصحنه رفت. رو فآنها دست تکان داد و به همراه دوستش به طر یسارا برا

 :و گفت دیرا جلو کش

 .خانم دینیبش دییبفرما -

و  ختهیجشنها داشت، اعصاب به هم ر نگونهیکه به ا یعالقه گ یبه او نگاه کند تشکر کرد و نشست. ب نکهیبدون ا ایرو

. حالت دیکش یم قیعم یو نفس ها گرفتیاش را م یشانیکالفه اش کرده بود. هر لحظه عرق پ ک،یوحشتناک موز یصدا

و  دیاو را د یخواست. پارسا که کالفگ یخلوت م یجا کی لشداشت و جرات نگاه کردن به پارسا را هم نداشت. د یخفگ

 :کرد و گفت کینزد ایو سپس سرش را به رو دیپرس یسوال گذشتیکه از کنارش م یاز خدمتکار کردیرا درک محالش 

 .ستیحالتون خوش ن م،ی. بهتره برهیسنت ییایطبقه باال تر -

. دندیهر دو خوشحال به نظر رس ا،یتر نیآرام و دلنش طیاو استقبال کرد و با هم رفتند. با وارد شدن به مح شنهادیاز پ ایرو

 یقرمز پهن شده بود نشسته بودند و زمزمه م یها چهیقال شانیکه رو ییتختها یهم آنجا بودند. رو گریچند زوج د

 :دینشستند پرس یاشاره کرد. وقت ایاز تر یکردند. پارسا به سمت یم ییرایپذاز آنها  یسنت یکردند و گارسونها با لباسها

 خانم؟قهوه  ای یچا -

 .بهتره یمتشکرم چا -
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 نکهیبدون ا شانیگاه چانه کرده و او را که ناراحت و پر هینگفت. دستش را تک یزیخوردند، پارسا چ یبا هم چا یوقت تا

 :دیحفظ آرامش او انجام داده بود، پرس یکه برا یطوالن یکرد. بعد از سکوت ینگاهش کند نظاره م

 حالتون بهتر شد؟ -

 :سرش را تکان داد. پارسا گفت ایرو

 .دیبش ضیکه دوباره مر دیاریخودتون فشار ب یرو نقدریا ،یجالب نیبه ا ینداره به خاطر روشدن موضوعات یلزوم -

 :دیکرد. پارسا پرس ینداشت که بدهد. هنوز هم به او نگاه نم یجواب ایرو

 د؟یبد یحیتوض دیخواه ینم -

 :دیپرس یسیبه انگل نباریتکان داد. پارسا دوباره و ابه نشانه مخالفت سرش را  ایرو

 من ازتون سوال کنم؟ دیخواه یم -

 یبرا یزیچ گرید ای. از نظر روزدیدار برق م یمعن یکرد. نگاه پارسا با لبخند ینگاه میناراحت تر از قبل به او ن ایرو

 :و روان جواب داد سیسل یسیو با زبان انگل ینسبتا طوالن ینمانده بود با مکث یپنهان کردن باق

 .کنم ینه خواهش م -

 .میما هست شناسهیکه کامال شما رو نم یپس تنها کس -

 :دیپرس مانهیلحظه سکوت کرد و صم چند

 م؟یستیهنوز آنقدر براتون قابل اعتماد ن -

 :چشمانش را بست و سرش را تکان داد ایرو

 یکه من نه قصد سواستفاده از شما رو داشتم و نه قصور نهیا دیدون یکه مهمه و شما م یزی. چستین یاعتماد یصحبت ب -

 ...دی.شادیدر کارم کردم. شا

 :شد. پارسا گفت ساکت

 خانم؟ یچ دیشا -

 .کردم یکارو قبول نم نیا دیگرد یدر مدت کارم شما برم دونستمیاگر م دیشا یحت -
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 :دیخند پارسا

 یاز شما جلوم، ول چیه کی نجایگرفتم درسم رو زودتر تمام کنم. تا ا میآوردم که تصم یبزرگ یپس من خوش شانس -

 دیخواه ی. مدینشون بد دیخواه یکه نم دیهست ی. زرنگتر از اوندیکن ینادون رو باز ینقش آدم ها دینکن یشما هم سع

 .نطورهیمن ا یشده. الاقل برا دمیشا ای شهیم ی. داره احساسستین یکار گهیمسئله د دیدونیکه نم دیبگ

راحتر از او بود،  یلیدستش را تکه تکه کرده بود. پارسا خ یتب دارد. دستمال کاغذ کردیاحساس م جانیاز شدت ه ایرو

 :دیگذاشت و پرس ایدست رو یدستمال تازه از جعبه برداشت و رو کیباز هم به او فرصت داد. 

 ش شانس؟خو ایزرنگم  د؟یکن یفکر م یگفت شما چ یکه دوستتون م نطوریا -

 :دیکوتاه زد و پرس ی. لبخنددادیحالت م یلبخند او که کنار چشمانش را به طرز با نمک دنیسرش را باال گرفت از د ایرو

 .ادیز یلیخ -

 :فراتر از ادب نباشد گفت کردیم یکه سع یبا دستمال جلو دهانش را گرفت و با لحن د،یخند ایرو

 .دیبدجنس یلیاز نظر من شما خ -

 قیعم یتی. در خودش رضاندازدیدستمال را در آن ب یگرفت تا تکه ها شیرا جلو ینیاز خنده او خوشحال شد. س پارسا

 :. نگاه عاشقش را به او دوخت و زمزمه کردکردیحس م

 د؟یبد یحیبرام توض دیخواه ینظر لطف شماست شازده خانم. باز هم نم نیا -

 .بلند شد ییرها یو برا دیکش یقینفس عم ایرو

 .کنم وقت شامه ی. فکر ممیبهتره بر -

 :داشت. گفت یبلند شد. چشم از او برنم پارسا

 .مونم یباشه. من بازم منتظر م -

به هم نگاه کنند و  ایدختر بود که باعث شد پارسا و رو نیدر ا یادیز جانیشور و ه دند،یشام دوباره سارا را د موقع

 :بخندند. پارسا گفت

 .نقطه مقابل شماستدرست  -

 :در حال برداشتن بشقاب جواب داد ایرو
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 .مخصوص خودش رو داره تیشخص یهر کس -

 :حرف او سرش را تکان داد و ابرو باال انداخت دییدر تا پارسا

 .ست گهید زیچ هیجالب شما  تیاز نظر من شخص ی. ولدیگیدرست م -

 .ساکت شد، فکر کرد بهتره با او جواب در جواب نکند ایرو

را  ریاز مس یپارسا و توافق، مقدار شنهادیسالن را ترک کردند. با پ همانهایشب م مهیگذشته از ن یاز صرف شام و مدت بعد

 ابانها،یشب و خلوت خ مهیمهمانها عروس و داماد را بدرقه کردند و سپس به سمت منزل برگشتند. در سکوت ن گریبا د

 :کردیرا پر م نشانیب یمیگرم خواننده سکوت پر رمز و راز و صم یصدا

 طرفه کی یکه تو ناز کن ستیچه رسم نیا

 طرفه کینشد کار که من نازکشم  نی

 یظلم است که تو مست باش نیع

 طرفه کیحقارت برسم  یبه خوار من

 ستیچه رسم نیا نمینازن

 و من یکه تو عاشق خود باش ستیچه رسم نیا

 بزنم یتو پره  مانیپ یغم سست در

 شیخو یکه گفته است که تو غرق هوس باز نیا

 عاشق به دل غم زده خنجر بزنم من

 ستیچه رسم نیا ستیچه رسم نیا نمینازن

نگاه  ینیمست کننده خواننده دل سپرده بود. سنگ یداد و به صدا هیتک یصندل یچشمانش را بست، سرش را به پشت ایرو

 یتیدر کنار او احساس امن یعشق داشت ول نیکه از عاقبت ا یکرد. با وجود دلهره ا یچهره اش حس م یپارسا را به رو

به منزل مانده بود که پارسا صدا دستگاه را کم کرد  یکوتاه ریبود. مس هرا ثابت کرد نیا بشی. او با رفتار نجکردیم ایر یب

 :مقدمه گفت یو ب
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حاال  نیدونم هم ینم دیکه شما دار یتیرو عنوان کنم. با حساس ییخوام تقاضا یم هیکه مدت دیدیفهم شیحتما کم و ب -

 گه؟یوقت د کی یبذارم برا ایمطرحش کنم 

حرف او سرش را  نینشسته بود. با ا یعیباز کرده و به حالت طبچشمانش را  ایاو شروع به صحبت کرده بود، رو یوقت

کرد پارسا هم آنرا  یو فکر م دیشن یبلند ضربان قلبش را م یانداخت و دوباره آن تب مرموز را احساس کرد. صدا نییپا

 :بردیت مو مضطرب او لذ نیحرکات شرمگ دنیساکت شد و از د قهینبود. پارسا چند دق دنی. قادر به نفس کششنودیم

 د؟یگ ینم یزیچرا چ -

 :لرزان جواب داد یداد و با صدا رونیب یرا به سخت نشینفس سنگ ایرو

 .فهمم یمنظورتون رو نم -

 .کنم یاالن مطرحش م نیهم د،ی. اگر جوابم رو نددیزرنگ یلی. گفتم که شما خدیفهم یچرا خوب م -

به او نگاه کند، تمام  نکهیافتاد. بدون ا یصورت به نظر خودش پس م نیا ریکرد به خودش قدرت بدهد در غ یسع ایرو

 :کرد و زمزمه کرد هیفشرد تخل یرا بشدت م فیکه ک شیفشارش را در مشتها

 د؟ینگ شهینم -

 :دیبلند خند یبا صدا پارسا

وقت مناسب تر که  کی یذارم برا ی. باشه مشهیپاره م فتونی. کدی. چقدر مضطربشهیحتما م دیاگر شما بخواه شهیچرا نم -

 .دیشما هم خودتون رو آماده کن

سرش را باال  ایرو دند،یجلو منزل رس یکرد تا وقت ادیدستگاه را ز یصدا دادیو سر تکان م دیخندیهنوز م کهیدر حال و

او را برانداز  زیبرانگ نیتحس یو نگاه رایگ یکرد. با تبسم یحرکت مهین ای. رو به رودیپارسا ترمز را کش اطینگرفت. جلو ح

 :تگف داد،یم صیچهره اش را تشخ یکرد، سرخ

 .لذت بخش بود. خوش گذشت یلیبا شما برام خ یمتشکرم. شازده خانم همراه -

. به من دیدوست داشت بتواند بگو یکودکانه فقط به زحمت سرش را تکان داد. قادر به تکلم نبود ول یبا عکس العمل ایرو

 .نطوریهم هم

را  اطیشدن به او کمک کرد. در ح ادهیشد و در پ ادهیکرده بود انتظار جواب نداشت. پ دایکه از او پ یبا شناخت پارسا

 .برد نگیرا به داخل پارک نیباز کرد و رفتنش را نظاره کرد. با وارد شدن او به ساختمان به خود آمد و ماش شیبرا
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 عیوقا ایاتاق رو یکی. در تارکردیم ینیسنگ شانیقلبها ی. عشق به روامدین چکدامشانیصبح خواب به چشمان ه کینزد تا

به  یخنده دار خودش که زمان یپرده پارسا و رفتارها یب یسارا، حرف ها یچند ساعت گذشته را مرور کرد. از خرابکار

و گفته  دهیبه هم مال اقیرا با اشت شیکه دستها سایحرف پر ادی هلبخند زد. ب اریاخت یجسارت و شجاعت معروف بود ب

که از پنجره نظاره گرش بود نگاه کرد و از  بایتختش نشست و به ماه گرد و ز ی. تودیبشه فردا شب خند یبود چه شب

محو  دگانشیاز جلو د یپارسا لحظه ا یمی. چشمان پر نور و صمزدیدست و پا م یبیخواست. در گرداب عج یاریخدا 

اذان صبح را  ی. صدادادیگوشش صدا م یتو کردیم انیحرف دلش را ب متیمهربانش که با مال یشد و زنگ صدا ینم

را به سمت آسمان گرفت و آن  شیدستها تیو بعد با خلوص ن ستادیآمد وضو گرفت و به نماز ا رونیاز تختش ب دیشن

 :کرد انیاو ب یااعماق دلش را بر ینگفتن یکه دوست داشت و حرفها یجور

 یو ب نیریدرد ش نیبشه. حاال گرفتار ا ینطوریخواستم ا یکه من نم یام آگاه نهیمهربان. خودت از راز س یخدا یا -

 .نگذار میتنها یام کن و لحظه ا یاریدرمان شدم که دواش فقط به دست توانمند توست. 

آرام گرفته  یسحر را استنشاق کرد. بعد از درد دل با خدا کم یتازه  یاش را جمع کرد و جلو پنجره آمد. هوا سجاده

کرد. پس با  یحس کرد. برق اتاقش خاموش بود و جلب توجه نم اطیدر حال حرکت را در ح یا هیبود. ناگهان وجود سا

 یبود و آن وقت صبح مثل خودش ب دهیپوش یگرم پوشپارسا که باال صی. با تشخدیخودش را جلوتر کش یکنجکاو

 یقلبش فشرده شد و اشکش روان. خودش را به تختش رساند و پتو را رو زد،یبه سرش زده و آرام آرام قدم م یابخو

 .دوستش داشت یلیخ یلیبود. خ کردیاز آنچه فکر م شتریکرد. ب هیگر یها یو ها دیسرش کش

شود و تا ساعت ده که خانم  ردایشد. مجبور بود به خاطر خانم ب داریتازه گرم شده بود که با زنگ ساعت ب چشمانش

بود. پارسا خواب بود،  دایو کمبود خواب به وضوح در چهره اش پ یجیگ یدوباره بخوابد به زور خودش را نگه داشت ول

کرد و  فیخانم از جشن شب گذشته تعر یحال برا نی. با همکردقبول ن دنیخواب یخانم را برا یوجود اصرارها نیبا ا

به تخت خوابش برد. به دستور خانم  دهیخانم به اتاقش رفت و نرس دنیاو را مودبانه جواب داد. به محض خواب یسوال ها

از  وحشتزدهلحظه  کیچشمانش را باز کرد غروب شده بود.  ی. وقتدیخواب ینکردند و او به راحت دارشینهار هم ب یبرا

زد و  یشانیبه پ یساعت در جا نشست، دست دنیست و با دو به مغزش فشار آورد که چه وفت از شبانه روز ا دیجا پر

کرد و دوباره به  یمزاحمش شود. تبسم یکم کم به فکر خانم افتاد. مسلما او به خاطر محبتش اجازه نداده کس ی. ولدینال

ر منزل وقتش را د شتریکه پارسا ب التیچند روز تعط نیکه چطور ا کردیبرد و فکر م یخوابش نم گری. ددیپتو خز ریز

 .کرده بود انیواضح و روشن ب بایبود با او برخورد کند. خصوصا او حرف دلش را تقر

به حمام گرم داشت  یمبرم اجیو گاه ناراحت کننده گذراند، احت نیریش یگاه ض،یرا به همان حال با افکار ضد و نق یساعت

خانم سعادت و پارسا مشغول  منیرفت. در اتاق نش رونیتا سبک شود. پس از آن نماز خواند. آماده شد و از اتاق ب
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بودند. با زدن چند ضربه به در، وارد شد  یصرف چا نیو همچن شبیجشن د یو صحبت کردن درباره  ونیزیتلو یتماشا

 فرصت خواب به او داده نکهیو از او به خاطر ا دیخانم را بوس یشاد جوابش را داد. گونه ها یو سالم کرد. پارسا با نگاه

نکند.  برخوردکه نگاهش به نگاه پارسا  کردی. همه تالشش را مختیر یخودش چا یبود تشکر کرد و با تعارف او برا

 :دیآمدن از اتاق با خودش عهد کرده بود شجاعتر باشد. خانم از او پرس رونیقبل از ب

 د؟یشد هوشیکه امروز هردوتون ب دیبود داریب یتا ک شبیمگه د -

 :او پارسا جواب داد یبه جا لبخند زد و ایرو

 .برد یدونم چرا خوابم نم یبودم. نم داریمن تا صبح ب یدونم، ول یرو نم ینیخانم ام -

 زیمشتاق پارسا پره یچهره  دنیدوخت و از د ونیزیاو نگاهش را به تلو یول ندیبب ایحرفش را در رو ریخواست تاث یم

ماند. پس از صرف شام و به محض خواباندن خانم  جهینت یجلب توجه او ب یپارسا برا یکارها یکرد و تا آخر شب همه 

شب گذشته را  عیداده بود وقا سایکه به پر یآورد و طبق قول ناهفورا به اتاقش برگشت و راحت شد. به کاغذ و قلمش پ

 نوشت شیبرا یزیبدون جا انداختن چ

مطرح کند،  ایرا با رو شنهادشیبود که دوباره پ یبه دنبال فرصترا پشت سر گذاشتند. پارسا مصرانه  دیع امیهفته از ا کی

. با بردیاو به اتاقش پناه م دنیآمد و با خواب یم رونیخانم از اتاقش ب دارشدنیبا ب ایکرد. رو ینم دایفرصت را پ نیا یول

کرده  دایاو پ یاخالق اتیکه با خصوص ییکاره عنوان کرده بود و آشنا مهیکه ن ییاضاکه شب جشن افتاده و تق ییاتفاقها

رفتن داد. با  رونیب شنهادیبه مادرش پ میمستق ریشب غ کیکرده است.  شانشیکه او را ترسانده و پر دیبود کامال فهم

که  نطوریکند. هم شیبه همراه یراضرا  ایبود که او بتواند رو دواریام یول ستیمطمئن بود که مادرش موافق ن نکهیا

 :انم با تعجب در جوابش گفتخ زدیحدس م

جون موافق باشه با  ایاگر رو یول زم،یعز فمی. خصوصا که شبها هنوز سرده و منم ضعامیب تونمیمادر من نم یدونیتو که م -

 .دیبریلذت م یتازه بهار یو از هوا دی. شما جواندیهم بر

را به بهانه سر درد رد کرد. بشدت از  شنهادیپ نیاو قاطعانه و مودب ا یچشم دوخت، ول ایبه رو دواریمشتاقانه و ام پارسا

مطمئن بود که پارسا فقط  ایرو نکهی. با اامدین رونیبه اتاقش رفت و تا فردا ب ی. پارسا با دلخوردیترس یتنها بودن با او م

او بگذارد که  اریدر اخت گرید یفرصتنگران تر از آن بود که بتواند  یول رود،ینم رونیب گرید یبه خاطر اوست که با کس

 .را تکرار کند شیبتواند تقاضا

بود کنار مادرش  رونیبرگشته بود که شهره تلفن زد. پارسا هنوز با لباس ب رونیاز ظهر روز بعد، پارسا تازه از ب بعد

 ایرو یاسم شهره گوشها دنیرا به او داد. به محض شن یمرغ عشق ها بودند که زهرا گوش دنینشسته و با او مشغول د
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 یتمام حواسش به صحبت ها یبود ول ونیزینگاهش به سمت تلو نکهیاکرده بود. با  دایبه او پ یبیعج تیشد. حساس زیت

که از صبح منزل  یبروند و پارسا سرسختانه و به بهانه خستگ ییخواست که با هم جا یپارسا بود. ظاهرا شهره از او م

او را گرفته  قتشهره کارساز شد و باالخره مواف یکه اصرارها دیپارسا فهم یاز صحبت ها ایکرد، رو ینبوده مقاومت م

بروند وحشت کرد و  رونیآنها با هم ب نکهی. از ادیلرز ایدل رو کرد،یشهره که با پارسا م یرفتارها یادآوریبود. از 

زنگ  یبعد صدا یو به اتاقش رفت. ساعتمعذرت خواست  انهیشد. آهسته کنار گوش خانم به بهانه کمر درد ماه نیغمگ

 .دیبا خانم نفهم یاز هم صحبت یزیو تا آخر شب چ ستی. افسرده و نگران از پنجره رفتن پارسا را نگردیرا شن

که  یاو پشت سر دوستانش به طرف منزل نیتا آنجا با دوستانش آمده بود و بعد از آن در کنار پارسا و با ماش شهره

 گفتیکه م نطوری. ادیرس یاست به راه افتادند. شهره سرحال و خوشحال به نظر م ییدانشجو یپارت کیگفت  یشهره م

 یرا روشن کرد. صدا یپارسا اجازه رفتن به او داده بودند. پارسا دستگاه صوت یپدر و مادرش فقط در صورت همراه

 :دیاخم کرد و پرس یناراحتخواند، شهره با  یم یمحزون و مخمل یبود که با صدا ایخواننده محبوب رو

 ؟یدیگوش م یمداح -

مشغول گذاشتن آن بود با تاسف سرش  کهیآورد و در حال رونیب یکاست فشی. شهره از کدیاو خند فیتوص نیاز ا پارسا

 .را تکان داد

 .من از تو متعجبم پارسا -

 :سرش تکان داد و داد زد یرا باال شیکرد و مشتها ادیدستگاه را ز یپخش شد. صدا زیانگ جانیتند و ه یآهنگ یصدا

 ...نیا یعنی یجوون -

بود متقابال  یرانیا یاو دختر نکهیبا ا سهیتا آسمان بود. در مقا نیکرد. فاصله از زم سهیمقا ایاو را با رو اریاخت یب پارسا

زد و  یچند بوق رمز ییوجل لی. اتومبستادندیمنزل بزرگ ا کی یو جلو یاشراف یکرد، در منطقه ا یپارسا را متعجب م

بزرگ و باغ مانند پارک  اطیهمه مدل باال در ح لیاتومب یادیباز شد و آنها وارد شدند. تعداد ز اطیبعد در ح قهیچند دق

. با دوستان شهره که سه پسر و دادیم یجانیشلوغ و ه یآمد خبر از شب یکه از داخل ساختمان م یکیبلند موز یبود و صدا

 زبانیکه م یساختمان شد. پسر اردو سر و وضعشان مثل خود شهره بود آشنا شد و همراه آنها و پیدو دختر بودند و ت

 زبانیزده به شهره انداخت و شهره با افتخار م رتیح یاو و وضع اسفناک او ، پارسا نگاه دنیبود به استقبالشان آمد. با د

 .کرد یرفرا به او مع

 .شهرام دوستم. پارسا پسر خالم. تازه از آلمان برگشته -
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شده  خیس یخود را آراسته بود. موها یوحشتناک و به سبک ماهواره ا یها یهم دست دادند، شهرام درست مثل غرب با

رام آنها را به داشت. شه یکه از چند جا پارگ یو شلوار شیبا آرا یبرداشته شده و چهره ا یابروها ،یغیمثل جوجه ت

 یبه کل پشیو همه با تعجب به همراه او که ت دادیدست م پسرهادخترها و  شتریبا ب تیمیکرد. شهره با صم تیهدا یمحل

مسخره  یانداخت و با لحن یداد به پارسا نگاه یبا شهره دست م یاز دخترها وقت یکیکردند.  یبا آنها فرق داشت نگاه م

 :گفت

 .دسیاطوکش یلی. خادی یبهت نمشهره جان پسرخاله ت  -

را به محل رقص اختصاص  ییرایاز سالن پذ ی. قسمتدیاز صحبت کردن او حالش بهم خورد و دست شهره را کش پارسا

 یدر هم م نطوریبود و هم دهیو رقص نور، دخترها و پسرها را به آن قسمت کش یتند غرب یآهنگ ها یداده بودند و صدا

 یفرزندانشان ارزش قائل شده، جشن تولد یسخاوت برا بانبود و آنها  یخبر زبانیم ی. ظاهرا از بزرگترهادندیلول

 کیمرتب و  یگرفته و خانه را ترک کرده بودن که او با دوستانش راحتتر باشد. خدمتکارها با لباسها شیبرا نینچنیا

 رآوردهبرگشت، مانتوش را د یاز اتاقها رفت و وقت یکیه کردند. شهره ب یم ییرایگشتند و پذ یمهمانها م یدست البه ال

داشت به طرف پارسا  یشانه ها آن را نگه م یاز رو کیفقط دو بند بار نهیس یکوتاه و چسبان، که از جلو یبود. با لباس

 :دیپرس یرا به پارسا داد و با لوند یکیبرداشت  شدیکه از کنارش رد م یخدمتکار ینیس یشربت از رو وانیآمد. دو ل

 چطوره؟ -

 ه؟یمنظورت مهمون -

 آره -

 :با تاسف گفت پارسا

 .اومدم یشلوغه نم نقدریا دونستمیاگه م -

 :کرد و گفت یاخم شهره

 کجاش شلوغه؟ یزنیم هیچه حرف نیا -

 :مکث کرد و گفت یکم پارسا

 .نفس بکشه یتونه حت ی. آدم نمستیشلوغ ن یادیبه نظر تو ز نجایا -

 یمهمان کیاز دوستانش به  یکیکه آلمان بود به اصرار  کباریکرد.  یجمع سردرگم نگاه م نیناآشنا به ا یبیمثل غر پارسا

را در  ی.حاال همان مهمانرفتیرا نپذ ییدعوتها نیکه آنجا بود چن یتا وقت گریبس بود. د شیبرا کباریهمان  یرفتند ول
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که با همان  دیشهره را د ینداشت و وقت رتیبا فرهنگ کشورش مغا نیا ،بدتر دیلحظه فکر کرد شا کی. دیدیم نجایا

در نظرش بود که با آن لباس  ایمدت رو نیگرم گرفته متاسف تر شد. در تمام ا یبه راحت گریوضع زننده با چند پسر د

 یلینظرش خاز  دوجو نیلختش بود. با ا یدر پوشانده نگه داشتن شانه ها یو بلند و با لطف سرشارش بشدت سع بایز

 .بود یمهمان نیلخت ا مهین یاز دختر ها باتریز

تولد را ببرد، آهنگ تولد مبارک را  کیشد که شهرام ک نیبرداشتند و نوبت ا یدست از شلوغ باز یبعد از ساعت باالخره

دست زدند بعد از آن  شیو داد برا غیبلند خواندند. شهرام شمع ها را فوت کرد. همه با ج یدخترها و پسرها با صدا

عشوه و کرشمه. دوباره  یرا آورد، البته با کل یشده ا نییتز یچاقو شیلباسش کم از شهره نبود، برا یکه افتضاح یدختر

مهمانها پخش  نیرا ب کیصحنه پر شد. خدمتکارها ک کیمجدد موز یبلند شد و چند لحظه بعد با صدا یشاد ادیفر یصدا

متعجب  ارسا. پشدیم یو خال شدیبود که پشت سر هم پر م یدنینوش یها ینیه خوردن. سشروع کردند ب یکردند و همگ

از دود  یکنند، کم کم قشر یم نیچن نیجوانها با خودشان ا نیخورد که چرا ا یو تاسف م کردیصحنه ها نگاه م نیبه ا

 یبرود و کم اطیبه ح طیشرا نیداد در ا حیشد پارسا ترج ینم دایپ دنینفس کش یبرا ییتمام فضا را پوشانده بود و جا

است، به سرعت به  یعیرطبیکه اوضاع کامال غ دیربع به سالن برگشت و د کیاز  عد. ب دیایب شیقدم بزند تا حالش سر جا

را پوشاند و کشان کشان  شیرا در آورده بود برد، مانتو شیکه مانتو یبه زور به اتاق دیسمت شهره رفت و دستش را کش

انداخت و خودش پشت  نیشاو را داخل ما تیمتوجه خروج آنها نشد. با همان عصبان چکسیدورش کرد. ه طیمحاز آن 

شدند  ابانیرا گذراندند و تازه وارد خ یگذشته بود. دو کوچه فرع مهیاز آنجا خارج شدند. شب از ن یفرمان نشست. وقت

سر و صدا  یمامور اسلحه بدست در آن نشسته بودند ب یادیکه تعداد ز یخودرو پشت باز نظام کیو  سیپل نیکه دو ماش

 :آنها را به شهره نشان داد و گفت تیعصبان اوارد کوچه شدند. پارسا ب

 ؟یچ یعنی یدونیم نیا -

 :نگفت. پارسا گفت یزیبا تعجب چشمان قرمزش را به او دوخت و چ شهره

بازداشتگاه  یتو گهیساعت د کیوگرنه  رون،یب میخونه اومد وونهیشانسمون خوند که به موقع از اون د نکهیا یعنی -

 .میبود

تر از آن بود که متوجه منظور او باشد. چند لحظه بعد دماغش را خاراند و شروع به سکسکه کرد. پارسا با  جیشهره گ یول

 :نگاهش کرد و گفت ضیهمان غ

 چته؟ -

 :دادحال جواب  نیشهره هم عوض شده بود. با هم یتن صدا یحت
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 .دارم ی. آلرژستین یزیچ -

 ؟ی.به کثافت کار یبه چ -

 دانستی. مکردیم ی. پارسا با اعصاب متشنج رانندگکیستریو ه یعیرطبیغ یو خنده ها دنیشروع کرد به خند شهره

متاسف  شیو برا کردیشد و هر چند لحظه به او نگاه م رهیخ ابانی. پس به خستین یاریخنده ها اخت نیحالش خراب و ا

و به او کمک  ستادیا ابانیدارد. پارسا فورا کنار خ تهوعکه حالت  دادیبود. ناگهان شهره ساکت شد و حرکاتش نشان م

 یداشت. وقت یمیحال وخ ختیر یو اشک م زدیو شاهد پس آوردنش شد، شهره عق م دیکش یشود. او را کنار ادهیکرد پ

 :حدقه درآمده و اشکبار به پارسا نگاه کرد. پارسا سر تکان داد و گفت از یآرام گرفت سرش را باال برد با چشمان یکم

 .یکارو نکرد نیکه تا حاال ا دهینشون م نیبرات متاسفم شهره. ا -

. پارسا به زحمت او را کنترل دیاو کوب نهیکرد، به طرف پارسا آمد و با مشت به س هیبا وحشت دوباره شروع به گر شهره

و کمکش کرد تا صورتش را بشورد.  ستادی. همانجا ادیبود کش کیکه آن نزد یآب ریبه طرف ش کرد. دستش را گرفت و

کرد، پارسا شانه اش را گرفت و او را با  دنی. حاال شروع به لرزودبود که او بهتر ش یاول بهار هم کمک یباد سرد شبها

 نیماش یاو انداخت. بخار یشانه ها یخواباند و کمکش کرد و کاپشن را رو یجلو را کم یبود. صندل نیخود به طرف ماش

شده بود و پارسا او  انآمدن آنها نگر ریباشد. زنگ تلفن همراهش به صدا در آمد، خاله بود که از د یکرد تا کمک ادیرا ز

ش کرد. شهره همانطور که تلفن را خامو یبرنگردند. وقت گریدو ساعت د یکیرا مطمئن کرد و گفت که ممکن است تا 

 :چشمانش را بسته بود گفت

 .یبهش نگفت یزیمتشکرم که چ -

رو هم نگرانش کنم. گرچه من اونا رو  چارهیکارت شوکه هستم اون ب نیاز ا یگفتم. خودم به اندازه کاف یم دیبا یچ -

 .تا تو دونمیمقصر م شتریب

 یشب کس مهیخلوت ن یبابت خوشحال بود که در خبابانها نی.الاقل از اساکت شدند و پارسا دوباره به راه افتاد قهیدق چند

آرامبخش  یآن کاست خودش را گذاشت و با صدا ی. کاست شهره را از دستگاه در آورد و بجادهیآنها را با آن وضع ند

پس از «. انسانها باشه نیفرق ب تونهیمگه چقدر م» .دیشیا افتاد و با خود اندیو معصوم رو بایچهره ز ادیخواننده دوباره به 

 :دیاحساس کرد لرزش شهره تمام شده و حالش بهتر است، پرس یو وقت ابانهایدر خ هودهیدور زدن ب یکم

 آره؟ د،یمتمدن یلیخ نکهیا د؟یثابت کن دیخواست یرو م یکارتون چ نیبا ا -

 :. پارسا دوباره گفتگفتن داشته باشد یبرا ینگفت. شرمنده تر از آن بود که حرف یزیچ شهره
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 یدونی. م یبد ینطوریجواب محبت هاشون رو ا دیگذارند. نبا یبرات کم نم یو نه محبت یپدر و مادرت نه از لحاظ مال -

 ارن؟یهم ممکن بود به سرت ب یها اتفاق بدتر سیاز مسئله پل ریاگر من امشب باهات نبودم به غ

 :دیدوباره پرس د،یاز طرف شهره نشن یصحبت یبعد و وقت قهیدق چند

 ؟یها رفته بود یمهمون نیقبال هم به ا -

 .نه -

جلب توجه  یبرا ی. راه حل بهترستمیبرنامه ها ن نیکه من اهل ا یدونی. میبا من بر یپس چطور به خودت اجازه داد -

 ؟ینکرد دایپ

 :جواب داد یرا باز کرد و با ناراحت شیچشمها شهره

 .جلب توجه تو شال دور گردنم ببندم و عبا بپوشم یتونم برا یبشه. بعد از اونم من نم ینطوریکردم ا یفکر نم -

 ادیبه طرف او برگشت و بر سرش فر زدیبرق م تیکه از شدت عصبان یترمز گذاشت و با نگاه یبه شدت پا رو پارسا

 :دیکش

 .جالبه گران،یبغل د دیلخت بر دیکن ینظر تو و امثال توئه که فکر م نی. ایکن نیتوه گرانید تیبه شخص یتو حق ندار -

دست گذاشته.  ینقطه حساس یبود رو دهیرا برگرداند. فهم شیبه او کرد و سپس با قهر رو ینگاه میوحشت زده ن شهره

 یگریکس د ایمرد  کیشهره  یاگر به جا دیشا زد،ینفس نفس م تیپارسا دوباره به راه افتاد هنوز از فرط عصبان یوقت

 ستیفکر کرده بود صالح ن یول زدیبه گوشش م یمحکم یلیس ودب دهیشن ایکه نسبت به رو یبود پارسا به خاطر اهانت

 .ضعف رفت ایرو ییآهو یچشمها دنید یکند. دلش برا شتریب ایاو را به رو تیحساس

 :دیبرگشته، از او پرس یعیاحساس کرد شهره به حالت طب یگشتن، وقت یبعد از ساعت باالخره

 که ببرمت خونه؟ یرو داشته باش شیکه آمادگ یکن یفکر م -

 .آره خوبم -

کرد.  شیهمراه اطیشدن کمکش کرد و تا جلو در ح ادهیسه نصفه شب بود که جلو منزل شهره ترمز زد. در پ ساعت

 :دیباز شد پارسا پرس فونیبا آ اطیدر ح یوقت

 ؟یتکرار نکن گهید یدیقول م -
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 :نگاهش کند سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت نکهیبدون ا شهره

 نه؟ ،یگ ینم یزیتو که به مامان چ -

 :دیرا بوس شیشانیپ یلبخند زد و به آرام پارسا

 .قولت حساب کنم یتونم رو یکنم م ینه چون که فکر م -

اذان صبح بود که به  کیبست. نزد شیشدپارسا در را به رو اطیوارد ح یلبخند زد و تشکر کرد و وقت یبا شرمندگ شهره

را  زدیرا که از سر شب نگران او بوده و پرپر م یا هینگاه کند و سا ای. خسته تر از آن بود که به پنجره اتاق رودیخانه رس

شکر خدا را به جا آورد  او بود، نماز خواند و یکه از اول شب اشکبار دور یچشمانبا  ایکنار رفت. رو یکه به آهستگ ندیبب

 .که او را دوباره و سالم برگردانده بود

 شیرا که برا ایرو یو صدا کردیبود و بعدازظهر خانم با عالقه به مرغ عشق ها نگاه م دهیبعد پارسا تا عصر خواب روز

رد و با اشاره ک یاز سرخوش یکرد. پارسا دوش گرفته و سرحال به آنها ملحق شد. سالم یخواند را گوش م یکتاب م

 یآورد به پشت شیبرا زیتم ی. زهرا فنجاندیمادرش را بوس ت. صورندیشده بود خواست بنش زیخ میکه ن ایدست از رو

نگاه کرد و لبخند  ایبه رو اقیرا برداشت. سمت نگاه مادرش به مرغ عشق ها بود، پس با اشت یکرد و فنجان چا هیمبل تک

 :دیو گلگون او کرد. مادرش پرس بایز یپرمهرش را نثار چهره 

 .یبرگشته بود رید یلیخوش گذشت. ظاهرا خ شبید یمهمان -

 :گرفت اینگاهش را از رو پارسا

 .رفتنش بد نبود کباریتجربه  یبود ول یخسته کننده ا یبه نظر من که مهمون -

 چطور؟ -

 .اومد یمن جور در نم قهیبود که با سل یغرب یسبک مهمون یول رانهیا نجایا نکهیجشن تولد بود. با ا -

 :شد کیتلفن به خانم نزد یبا گوش زهرا

 .خوان با شما صحبت کنند یم ه،یخانم افتخار یسمت راست ی هیخانم. همسا -

صحبت  زها،یجور چ نیو دعوت و ا یمهمان یو تعارفات معمول درباره  یرا گرفت و بعد از سالم و احوالپرس یگوش خانم

تر از قبل و به  نیشرمگ ایبود و رو شیپا زیغزال گر بایجمال ز یمدت پارسا محو تماشا نیکرد و در ا یطوالن بایها را تقر

 :دیرا به زهرا داد. پارسا پرس یگشت. بعد از تمام شدن صحبت ها، خانم گوش یم یدنبال راه فرار
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 .دمیمامان، نشن هیک یخانم افتخار -

رفتن ندارم و تا حاال  رونیب یصداقت آمدند. من که پا یآقا یکه به جا شهیم یسال کیحدود  دمشونیمنم هنوز ند -

بود. اجازه گرفت  ینداشتن. خود خانم افتخار ی. تا حاال که مزاحمتانیبه نظر م یساکت یآدم ها یباهاشون آشنا نشدم ول

 .انیما ب دنیفردا بعدازظهر با دختر و پسرش به د

 ور؟به چه منظ -

 .دهیع دیو بازد دیو د شتریب ییحتما منظورشون آشنا -

 باشم؟ دیمن هم با -

 .میرسیگفت با دختر و پسرم خدمت م ینداشت ول یاومد حضور شما لزوم یحتما پسرم. اگر فقط با دخترش م -

به خانم کمک  ایبودند که زنگ در خبر از آمدن مهمانها داد، رو ییرایپذ لیوسا دنیفردا خدمتکارها مشغول چ بعدازظهر

 لمیمبل نشسته بود و ف یرو کهیبعد در حال قهیاو را برد و سپس به اتاقش رفت. چند دق ییرایکرد و تا جلو اتاق پذ

ارف او بماند منتظر تع نکهیچند ضربه آهسته به در خورد و بعد زهرا بدون ا د،یدیرا م دیع امیبعدازظهر ا یینمایس

 یدر گوش کرد و با حرکات یداد. بعد از چند لحظه آهسته از ال هیشتابزده وارد اتاق شد. در اتاق را بست و به آن تک

 :شد و گفت کینزد ستینگر یاو را م ریکه متح ایزده به رو جانیه

 .شده یریتو ش ریخواستگار اومده خونه خواستگار. ش ،یاومدن خواستگار نایکنم ا یجالبه. فکر م یلیخ -

 :و گفت دیاز جا پر ایرو

 .نه-

 هیدسته گل دست خودش بود و  کی یرن خواستگار یکه م ییآب و جارو شده و درست مثل اونا یلیچرا. پسره خ -

 ه؟ینشونه چ نایدست خواهرش. ا ینیریجعبه ش

 .چشمانش از تعجب گرد شده بود ایرو

 .ساده باشه ییآشنا کینباشه و فقط  ینطوریا دیشا -

 :دیرا بهم مال شیو دستها دیخند زهرا

 .هم دارم گهید لیدل کیکنم.  یکه من اشتباه نم یفهم یم شونینیتو هم اگه بب -
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 ؟یلیچه دل -

 یخانم جوان و خوشگل چه کاره  نیکه ا دیراجع تو پرس یکوچه جلوم رو گرفت و سواالت یخانمه تو شیچند روز پ -

 .سعادته. منم گفتم مهمانه یخانواده 

 :بعد ادامه داد و

خوشرو باهاشون برخورد کرد،  یلیکنه اشتباه کرده، چون که خ یفکر م دیشا یلحظه جا خورد، ول کیسعادت  یآقا -

 .افته دنبالشون یچوب م کیبا  ایکنه  یزبونم الل سکته م ایبه چه منظور اومدن  نایخدا اگه بدونه ا یبنده 

 :اخم کرد ایرو

 !زهرا خانم -

 :را تکان داد شیو ابروها دیخند زهرا

مثل مرغ  یستین یوقت ده،یم صیپر مهر اونو به تو تشخ ینگاها یباشه معن یجان. هر آدم خنگ ایبا ما هم آره رو -

که  یچه خبره. ظاهرا اون دندیخدمتکارها فهم یو شاده. همه  خندهیم گه،یم یهست یوقت یسرکنده آروم و قرار نداره ول

 .خانم ییخبر نداره فقط تو

 :دیرا به هم مال شیشد و با خنده دوباره دستها بلند

 .نمیخوام اگر حدسم درست باشه عکس العمل آقا رو بب یبرم م -

چند بار در کوچه او را  یزهرا بود چون خانم افتخار حق با ادیو به احتمال ز دیکرد. شا هیمتفکر به مبل تک ایرفتن او رو با

او را  دارانهیخر یگرم با او برخورد کرده بود. پسرش هم که دو سه دفعه از کنارش گذشته بود با نگاه یلیو خ دهید

خانم خانم سعادت و  ییرایموضوع لبخند زد. در اتاق پذ نیبود. از فکر به ا هناراحت شد اریبس ایبرانداز کرده که رو

ساله و ظاهرا ازدواج  یو مرتب بودگرم صحبت بودند. دخترش هم حدودا س کیش یلیکه حدودا پنجاه ساله و خ یافتخار

بود، نشسته بود و بر  شدهو مرتب حاضر  دهیآب و جارو کش یلیو کنار برادرش که به گفته زهرا خ دیرسیکرده به نظر م

خوشرو به پسرک  یمشکوک ، ول ی. پارسا با نگاهکردیانداخته بود به اطراف اتاق نگاه م نییعکس برادرش که سر پا

کرد و  یکه بتواند آنجا بماند. خانم سعادت پسرش را معرف کردیم ییرای. زهرا با فاصله و آهسته از آنها پذکردینگاه م

 .را سرشدختر و پ یخانم افتخار

 .اریو پسرم شهر دهیدخترم سپ -

 :رو به خانم ادامه داد یادب سر تکان داد. خانم افتخار یه نشانه ب پارسا
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 ینم رونیب ادیشما ز دمیکه شن نطوریا میدیرسیآشنا شدن خدمت م یبرا نیزودتر از ا دیخوام. با یمعذرت م یلیخ -

 .ما بوده فهیوظ نیو ا دییآ

 :در جوابش گفت خانم

 .میبا شما خوش وقت شد ییتازه ست. از آشنا میریوقت از آب بگرو هر  یها ماه یمیکنم. به قول قد یخواهش م -

 :دیتشکر کرد و پرس یافتخار خانم

 د؟یفرزند رو دار کی نیشما هم -

 بله -

 :دیاز پارسا پرس یخانم افتخار دختر

 د؟یمشغول یو به چه کار هیتون چ یلیتونم بپرسم رشته تحص یم -

 :کرد و جواب داد یتبسم پارسا

 .میکن یرا اداره م یساختمان یساختمان خوندم و با همکارم شرکت یبله البته مهندس نقشه کش -

 :خودشان گفت یدر ادامه معرف یافتخار خانم

 یخونده و مسئول دامدار یدامدار سانسیفوق ل زمیعز اریداره و شهر بایپسر ز کیو  هیمیش ریدب دهیدخترم سپ -

 .پدرشه

 :دیاز پارسا پرس سپس

 د؟یشما ازدواج نکرد -

 .ریهنوز خ -

گفتن  یدار رد و بدل کردند و مشخص بود برا یمعن ییبا دخترش نگاه ها یسکوت کرد. خانم افتخار قهیدق چند

 :گفت یکنند. عاقبت خانم افتخار یپا و آن پا م نیا یموضوع

 .میکن شیراض یکم میو تونست میکن یما هنوز ازدواج نکرده. البته ما بهش اصرار م اریشهر -

 :از چند لحظه و رو به خانم سعادت ادامه داد پس
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و نه عروس،  دیکه شما نه دختر دار دمیها در مورد شما پرس و جو کردم و فهم هیجسارتا و با اجازه شما از همسا -

از  شیچند روز پبود که  نیداره. ا یکه در منزلتون ساکنه با شما چه نسبت یدختر خانم دونستندیها هم نم هیهمسا

 .مهمان هستند نجایا شونیکه ا دمیخدمتکارتون سوال کردم و شن

بود و  رییرفت. رنگ چهره پارسا کم کم در حال تغ رونیب یزنند فور یراجع او حرف م دیفهم یقبل از آن و وقت زهرا

در ادامه صحبت  یداد. خانم افتخار یاو گوش م یبه منظور آنها برده بود با تعجب به صحبت ها یخانم سعادت که تازه پ

 :گفت شیها

 یادب یب دمیو فهم میپرس و جو کرد ی. وقتمیخانم شد نیجمال و متانت و وقار ا فتهیجان ش اریهم خودم و هم شهر -

 .میدیخدمت رس یامر خواستگار یبا اجازتون برا ستین

 یدر کنترل خودش داشت، خانم افتخار یو سع دیشبه صورتش ک یدست یانداخته بود. پارسا عصب نییسرش را پا اریشهر

 :دیکرد و پرس یجسارت دیاز آنها نشن یکه جواب

 م؟یباهاشون آشنا بش شتریو ب مینیرو بب شونیا میتون یم -

 :سعادت لبخند زد و جواب داد خانم

 ...کنم یخواهش م -

تکان داد و در ادامه کالم او قاطعانه  شیبرا یمادرش دست بلند کرد و مودبانه سر یمتوقف کردن صحبت ها یبرا پارسا

 :گفت یو جد

خانم  نیا یول م،یخوشحال میمسئله باعث شد با شما و خانواده محترمتان آشنا بش نیا نکهیکنم خانم. از ا یخواهش م -

 .نامزد دارن. متاسفم

فقط در جواب نگاه خانم  د،یبگو یزیرنگ چهره اش سرخ شده بود و قاطع صحبت کرد که مادرش نتوانست چ نقدریا

 :به زحمت به خودش مسلط شد و گفت یتبسم کرد. مهمانها به هم نگاه کردند. خانم افتخار یافتخار

 .میرو نکرده بود نجاشیفکر ا دیآه ببخش -

 :جواب داد یخشک و جد پارسا

 .خانم دیکردیم دیبا -

 :برخواست یتش آنها را معذب کرد. باالخره خانم افتخارهمه ساکت شدند. چهره خشک پارسا و نگاه ناراح قهیدق چند
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 .می. مزاحمتون شددیبه هر حال بازم ببخش -

خانم  یو خانم سعادت هم عصا زنان به دنبالشان رفت ول ستادیهم برخواستند. پارسا به احترامشان ا دهیو سپ اریشهر

گرفت و در دستش  اریآنها را برداشت و به طرف شهر ییاهدا ینیریبه اصرار متوقفش کرد. پارسا گل و ش یافتخار

 :گذاشت

 .دی. بهتره ببردیآورده بود گهیامر د یرو برا نهای. امیخوشحال شد میدیکه خودتون رو د نیهم ییآشنا یبرا -

به به سنگ خورده بود شوکه و ناراحت  رشیشده و حاال ت ایعالقه مند رو یلیهم قرمز شده بود. خ اریصورت شهر رنگ

 :گفت اریهم اخم کرده بود. شهر دهی. سپدیرسینظر م

 .سعادت یآقا دیلطفا نگه دار -

 .کنم آقا یخواهش م -

 :بود دایهو شیاز چهره و صدا تیبرگشت هنوز عصبان یکرد. وقت یتا جلو در آنها را همراه و

 .کشند یخجالت هم نم -

 :دیبه مادرش کرد و پرس رو

 آمدند؟ یچ یکه برا دیبود دهیشما فهم -

 .هینه پسرم. من که دختر نداشتم بفهمم لحن صحبت خواستگارها چه طور -

 :را درآورد یخانم افتخار یادا ظیبا غ پارسا

 .هم لطف کردند یلیکردند خ یخونده. هه واقعا که. فکر م یدامدار سانسیفوق ل زمیعز اریشهر -

 :دیسعادت خند خانم

 .جان هم مثل دخترمه ای. گرچه رومیدیمزه خواستگار اومدن و هم فهم یول مینداشتچقدر خوبه اگر دختر  -

 !مامان -

 یم یکیو هر روز  ی. تو اگر خواهر داشتهیعیطب نیمونه. ا یها در خونه دختر دارها بسته نم یمیپسرم. به قول قد هیچ -

 .. پسره هم بد نبوددندیرسیبه نظر م یخوب ی. به نظر من خانواده یکرد یکه دق م رفتیم یکیآمد و 

 :از طرف مادرش را داشت ناراحت تر از قبل گفت تیکه توقع حما پارسا
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دونم  ی. چونکه مدینگ ینیبه خانم ام یزیکنم چ ی. از شما هم مامان خواهش مومدیخوشم ن هیقض نیاز ا چیمن ه یول -

 .شهیناراحت م

 :ظروف بود کرد و گفت یبه زهرا که مشغول جمع آور رو

 .دیبهشون نگ یزیزهرا خانم چ نطوریشما هم هم -

 :سرش را تکان داد زهرا

 .چشم آقا -

زد و مادرش را متعجب بر جا گذاشت، به محض رفتن او زهرا با عجله  رونیزود از خانه ب یلیخ نیکالفه بود. بنابرا پارسا

صبرانه منتظر  یبود که ب نیا قتیحق یول دادینشان م تیاهم یوضوع بم نیخودش را نسبت به ا ایرفت. رو ایبه اتاق رو

 یوانیل ایتوانست صحبت کند. رو یو نم زدیزده بود که نفس نفس م جانیه یخبرها از او بود زهرا به قدر دنیزهرا و شن

 :دیآب به او داد و پرس

 .یکرد یاشتباه م یدید -

 :و گفت دیآب را سر کش وانیل زهرا

داره،  یدامدار سانسیبود و فوق ل اریکردم. اتفاقا حدسم کامال درست بود. پسره اسمش شهر یرو اشتباه م یچ یچ -

سعادت مثل  یبود که آقا نیسعادت خودمون نداشت. فکر کنم هم یبود کم از آقا پیهم خوشگل و خوش ت ییخدا

 .دیدو یرفتر دنبالشون ماون ط هتا ده کوچ دیدیکوره گر گرفته بود. فکر کنم اگر از مادرش رو م

 .شده بود یو از شدت خنده اشکش جار دیخند ی. زهرا هم مدیخند ایعمل پارسا رو نیا فیتوص از

سعادت گرفت که خشکش زد. دخترش که صد من افاده داشت  یاز آقا یجواب محکم نیهمچ یخانم افتخار چارهیب -

 .کرده بود که نگو و نپرس یاخم

 :از شدت خنده حرفش را قطع کرد و سپس ادامه داد دوباره

 .سر ژل زده پسره نکوبوند یرو تو ینیریسعادت گل و ش یبود آقا یلیخ -

کامال او را متعلق به خود  یعنیکرده بود،  یمعرف ای. او خودش را به سارا نامزد رودیخند یهم بشدت م ایرو گرید حاال

بوده. زهرا پس از خنده  یدنید یافتخار یش بعد از روبه رو شدن با خانواده اوصاف چهره و رفتار نی. با ادانستیم

 :گفت یطوالن
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 .یو خواهرشوهر راحت یاز داشتن جار نکهیو هم ا مشیشناس یبهتره. هم م یلیسعادت خودمون خ یآقا -

 :ظاهرا اخم کرد ایرو

 .دارن یبه من لطف خواهر شونی. استین دیگیکه شما م نطوریا دیزهرا خانم باور کن یول -

 :چشمانش را تنگ کرد زهرا

 .برو بابا -

 :آورد گفت یراه رفتن پارسا و شکل اخمش را در م یادا کهیبلند شد و در حال سپس

 خانم؟ ایرو یگیم یچ نوی. هه هه هه. اشنی. ناراحت مدینگ یزیچ ینیزهرا خانم شما هم لطفا به خانم ام -

 :ادامه داد نداد، زهرا یجواب ایرو

 .هیدردش چ میدیما نفهم کنهی. آقا فکر میجواب مثبت بهشون بد یاگر بفهم دیترس -

 :آورد نییرا پا شیباال انداخت و صدا شانه

. انگار اصال یانداز یبهش نم زینگاه محبت آم کیدلباخته شده. دلم براش سوخت. تو هم که  یلیآقا معلومه خ چارهیب -

 .یاحساس ندار

 :او دستش را گرفت و با او بلند شد یها یاز تندرو یریجلوگ یبرا ایرو

 .ششیبرم پ دیشما مونده و خانم هم تنهاست با یپاشو زهرا خانم که هم کارها -

در  یدر شرف وقوع است ول ییبود اتفاقها دهینزد. او هم کم کم فهم ایبه رو یحرف چیبنا به درخواست پسرش ه خانم

 .رفتند برگشت شانیبه اتاق ها ایخانم و رو یشت. آن شب پارسا، بعد از شام وقتندا یشک اینجابت رو

هم خانم را  ای. روکردیباغبان نظاره م یرا پوشانده بود و پارسا به کارها اطیهمه ح یفردا که آفتاب دلچسب بهار صبح

 یم ینگاهشان با هم تالق یداد.هنوز هم وقت ینشان نم یزیآورد. رفتار پارسا چ رونیمطلوب ب یهوا نیاستفاده از ا یبرا

 شبیاز نگاه خانم سعادت که از د نیو ا زدیخنده دار م یجلب توجهش حرفها یو برا زدیلبخند م شیکرد به رو

تلفن زد و با پارسا صحبت  یمیبودند خانم فه منیمشکوک شده بود دور نماند. بعدازظهر همان روز که با هم در اتاق نش

 :معمول گفت یبعد از صحبت هاکرد. پارسا 

 .تا نظر مامان را بپرسم دیرو نگه دار یخاله گوش -
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 :دیرو به مادرش کرد و پرس و

 .نه ای میریفردا م نهیبب خوادیمامان خاله م -

 :سرش را به نشانه مثبت تکان داد مادرش

 .مییایبگو آره م -

 :گفت یصحبت با خاله حضور فردا را به اطالعش رساند و پس از قطع کردن گوش یدر ادامه  پارسا

 .و گفتن فردا منتظرتون هستن رنیامشب م -

 :کرد و گفت دادیآنها گوش م یکه به حرف ها ایسعادت روبه رو خانم

 نیچند ساله که زم نکهی. با امیریچالوسه م یجاده  یبا صفا تو ییالیخواهرم که و یالیبدر معموال به و زدهیهر ساله س -

.امسال هم که شکر خدا تا حاال خوب بود، خدا کنه رمیبدر اگر حالم خوب باشه حتما م زدهیس یشدم ول نیو خونه نش ریگ

 .بگذرونم یتا فردا هم به خوش

 :در جوابش گفت زیمحبت آم یبا لبخند ایرو

 .دیخوب و سرحال باش شهیانشااله که هم -

 :دوباره گفت قهیقپس از چند د و

 .دیستیعمه. فردا تنها ن یمن فردا برم خونه  دی. اگر اجازه بدهیشما خانوادگ یخانم جمع فردا دیببخش -

 :به مادرش نگاه کرد و او دستش را تکان داد یبا نگران پارسا

شده، مخصوصا که فردا  ریفشارخونم متغ هیکه مدت ینیب یو بعد از اونم م یستین بهیتو غر نکهیاصال حرفش و نزن. اول ا -

 .یحتما در کنارم باش دیو تو با میدار ییهم جابجا

 :را تازه کرد و در ادامه صحبتش گفت نفسش

 میبر میخواست یروز م کیو حاال که  میخونه نگهت داشت یهمه مدت تو نیا گهیاز همه مهمتر عمه جونت با خودش نم -

صبح  م،ینگو. امشب هم بهتره زودتر بخواب یزیباره چ نیدر ا گهیکنم د ی. نه خواهش ممیگردش تو رو براش فرستاد

 .میبرنخور کیو تراف یو به شلوغ میفتیزودتر راه ب



 

 
186 

خانم را  ایشام خوردند و رو نکهیراحت لبخند زد. بعد از ا الیپارسا با خ ینگفت ول یزیانداخت و چ نییسرش را پا ایرو

 کیپارسا که  دنیبا د یآمد و در را بست، ول رونیآهسته از اتاق ب شهیرا انجام داد مثل هم شیبه اتاقش برد و کارها

 ستادهیظاهرا منتظرش ا د،یبود، جا خورد و دلش لرز ستادهیاتاقش ا کینزد نهیداده و دست به س هیتک واریرا به د شیپا

 :به خود جسارت داد ای. روستادیپارسا مقابلش اقصد رد شدن داشت که  ردیسر را باال بگ نکهیبود سالم کرد و بدون ا

 .رد بشم دیاجازه بد -

 :رفت سر اصل مطلب و گفت کراستی پارسا

 د؟یکردم که باهام قهر کرد کاریمگر چ -

 :دیخبرانه پرس یبود. ب نییهمچنان سرش پا ایرو

 د؟یکن یفکر م ینطوریافتاده که ا یچه اتفاق -

نصفه کاره  یتقاضا کیاز  ری. مگه به غدیشد ی. ازم فراردیکن یو نه نگاهم م دیزنی. نه باهام حرف مگهیبشه د یچ دیبا -

 د؟یکن یمجازاتم م ینجوریمرتکب شدم که ا گهید یجسارت

 :بود. متعجب و شرمزده بود.پارسا دوباره گفت دهیاز او نشن یحیصر یحرفها نطوریتا حاال ا ایرو

 .گاه کنچشمام ن یشهامت کن و تو -

 یم نویترسم. هم یآره شهامت ندارم و م-ناچار سرش را باال گرفت. نگاه غمزده اش را به او دوخت و جواب داد:  ایرو

 .دیخواه

 :با التماس ادامه داد و

خوام مادرتون فکر کنه من از  یکارم نمونده. نم انیاز پا یا گهید زی. چدیکنم دست از سر من بردار یازتون خواهش م -

 یدختر پرستار ب کی. شما رو چه به دیبهتر از من داشته باش یلیخ ییها تیموقع دیتون یاعتمادش سواستفاده کردم. م

 .کس

داد و  رونیاش را ب یرا گره کرد. نفس عصبان شیو مشتها ستادیزد، صاف ا یبه سرخ تیپارسا از شدت عصبان صورت

 :گفت
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 گهیو حاال د دیشاهزاده خانم مهندس هست کیخودتون. کدام دختر پرستار. شما  ای دیسر من کاله بگذار دیخواه یم -

اگر  یول دیکن یاز ما پنهان م ییها لیدونم به چه دل یکه نم دیگفتن دار یبرا تونیزندگ یتو یشتریب یزهایمطمئنم چ

 .دیدیخوب فهم نویمن مالک باشه ا یکه برا ستین ییزهایچ نایباشه که حتما هست، ا ینطوریا

 :تر آورد و ادامه داد نییرا پا شیشانه باال انداخت و چند لحظه بعد صدا یشد و با کالفه گ ساکت

 .به فکر من نه یول دیبه فکر مادرم هست -

 :و گفت ایزد به چشمان روشن رو زل

 .دید یبهتر را هم برام م تیموقع شنهادیکه پ یپس من چ -

 :چشمان او را نداشت، با آنکه چشمها راز دل خودش را داشت. چشمانش را بست و گفت میتحمل نگاه مستق ایرو

 .برم، نماز نخوندم دیبزار -

 .راه نشان داد یباز یکنار رفت و دستش را به نشانه  پارسا

 ییهمون خدا یا هم محض رضا. شمهیراض تیموقع نیکه قلب و عقل من فقط به هم دیاما بدون دییباز هم فرار؟ بفرما -

 .دیانصاف داشته باش یکم دیکن یکه جلوش سجده م

شده بود و توان رفتن نداشت. آرزو کرد کاش آنقدر قدرت داشت  خکوبیو قشنگ او در جا م ایر یاعترافات ب دنیشن از

. نگاهش را به خواستیکه پارسا هم از خدا م یزیمهربانش بگذارد، چ نهیو سر به س ندازدیکه خودش را در آغوش او ب

 :لبخند زد شیبه رو د،یآرام د نینچنیدوخته و صورتش از شرم گلگون بود. پارسا که او را ا نیزم

 .بدر زدهیتا صبح س دارید دی. به امدیبه نمازتون برس دییبفرما -

 .دندیهم نخواب ادیشب به  مهیهر دو تا نطرف اتاقش رفت و او را تنها گذاشت. آن شب هم مثل چند شب گذشته،  به

خانم را پوشاند و به کمک  ا،یرا آماده و گرم کرده بود. رو نیشدند و آماده رفتن شدند. پارسا ماش داریفردا زودتر ب صبح

با  ایآنرا خوابانده بود جابه جا کرد، رو یجلو که کم یصندل یآوردند و پارسا خودش او را رو نیزهرا او را تا جلو ماش

عقب جا گرفت و به راه افتادند. هر سه بشاش و سرحال بودند. خصوصا  یصندلخانم در  یداروها فیو ک لیساک و وسا

 یزیکردند و اگر چ ینگاهش را از او بدزدد و کمتر حرف بزند. پارسا و خانم با هم صحبت م کردیم یسع ایرو یپارسا ول

 نیدلنش یو صدا کردیم نگاه یبهار یبایبه مناظر ز شهیشدند. از ش یکوتاه روبه رو م ییبا جواب ها دندیپرسیاز او م

او را  شبید ینداشت. سکوت و آرام یریس دنشیو از د ستینگر یم نهی. پارسا با شوق او را از آدادیخواننده را گوش م

داد.  یرا به او نم شتریب یرفتاراجازه  شیایمطمئن بود که منش و حجب و ح یشدنش تصور کرده بود ول می،نشان تسل
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ارزش  شیبرا یزیاز هر چ شتریهم نازش را بکشد. او ب نیاز ا شتریب یاش را داشت که حت یادگشده بود و آم دوارتریام

 :گفت ایکرده بودند که خانم به رو یط یریباز هم جاده شلوغ بود. مس یصبح زود بود، ول نکهیداشت. با ا

 .راننده برس. صبحانه نخورده یجان به آقا ایرو -

 نهیرا به پارسا، نگاهشان در آ یرا به خانم داد و بعد یکی. ختیر یکوتاه مشغول شد. دو فنجان چا یبا گفتن چشم ایرو

 :دیبه هم برخورد. پارسا با تبسم پرس

 ؟یپس خودتون چ -

 :اش را برگرداند و گفت زندهینگاه گر ایرو

 .دییهنوز هم فنجان هست شما بفرما -

 یبود، چند تا لقمه  ایمه شانیکوچک برا یبه مقدار الزم در ظرفها زیبساط صبحانه را باز کرد، از همه چ یاز چا بعد

کوچک از تخم مرغ آبپز و  چیساندو کیخانم آماده کرد و با بشقاب مقابل او گرفت.  یکم نمک برا ریکوچک نان و پن

به او لبخند زد و  نهیآ یبه طرف او دراز کرد. باز هم پارسا تو او دستش ر دیچیپارسا پ یهم برا یو گوجه فرنگ یسبز

 :تشکر کرد

 ؟یپس خودتون چ -

 .باز هم هست -

گرفته بود که دلش را  یقطع می. پارسا هم امروز تصمدیلرز یاو م یهمه نگران نینگاهش کند، دلش از ا نکهیا بدون

و قبل از آنکه به دهانش ببرد، پارسا از  دیچیپ گریکوچک د چیساندو کی. دوباره ردیو جواب مثبت از او بگ اوردیبدست ب

 :دیپرس نهیآ

 رسه؟یخوشمزه تون باز هم به من م یها چیاز ساندو -

 :را به سمت او گرفت چشیساندو ایرو

 ؟یپس خودتون چ -

 .کرد یحرف را تکرار م نیا یکرد نخندد، او هر بار با همان نگران یسع ایرو

 .ادهیز یلیکنم خ یدرست م -
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 نهیخودش به آ نباری. ادیچیپ گرید چیساندو کی. دیکوچک د یخانم نگاه کرد و او را مشغول خوردن همان لقمه ها به

 :دینگاه کرد و پرس

 د؟یخوریشما هم هنوز م -

 :دیخند پارسا

 .ادی یبدم نم -

 :دیبا تعجب به سمت او چرخ مادرش

 .زمیعز یباز کرد ییامروز ماشااله عجب اشتها -

 :با همان لحن شاد و سرحال جواب داد پارسا

 .بهم مزه داد نقدریدونم چرا امروز ا ینم -

 :. مادرش گفتدیرا د ایقرمز رو یزد و گونه ها انهیموذ یلبخند

 .آزاد صبحه یاز هوا دینوش جانت پسرم. شا -

 :ابرو بال انداخت پارسا

 !دیشا -

 :دیگرفت و پرس ایسوم را از دست رو چیساندو و

 ؟یپس خودتون چ -

 .. پس خودش را متوجه خانم کرددهدیفکر کرد اگر به او نگاه کند حتما کنترل خنده از دست م ایرو

 شما هم درست کنم خانم؟ ی. براادهیهنوز هم ز -

مونده، ضعف  یلیخوردم. به قول پارسا مزه داد. دستت درد نکنه. خودت هم بخور که تا ظهر خ یادی. امروز ززمیزنه ع -

 .یکن یم

 .چشم خانم -

 :نگاه کرد نهیبه آ اطیو با احت دیچیپ گرید چیساندو کی
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 .ادهیز یلیهنوز هم خ د؟یخور یباز هم م -

 :کرد میسرخ از خجالت او تقد یتبسم شادش را به چهره  پارسا

 .دیو خوشمزه بود. دستتون درد نکنه. به خودتون برس یعال یلیشدم. خ ری. واقعا سگهینه د -

 یگذشت و حرکت آنها به کند یچشم دوخت. ساعت رونینگاهش را از او گرفت و در حال خوردن به مناظر ب ایرو

 ایرو یباینگاهش به چهره ز کینگاه پارسا به جاده بود و  کیگرفت. خانم خسته شد و چشمانش را بست.  یصورت م

زل زده بود. پارسا دوست داشت توجه او  رونیفقط به ب کردیخود حس م ینگاه او را رو ینیسنگ کهیکه با سماجت در حال

 :دیرا به خود جلب کند. پرس

 تموم شد؟ ییخانم چا -

د و به طرفش گرفت. پارسا فنجان را گرفت و تشکر کرد. خانم فنجان برداشت پر کر کیبدون نگاه کردن به او  ایرو

 .مجبور شد قند را خودش در دست او بگذارد ایخواب بود و رو

 خانم؟ یپس خودتون چ -

 .ندیفرو برد که لبخندش را پارسا نب لیبه ساک وسا یسرش را فور ایرو

 .هیفنجان هست. فالسک هم پر چا -

 .و دستش را دراز کرد ختیر یتنقالت که داخل ساک بود داخل ظرف یو گرفت. مقدارفنجان را از ا نکهیاز ا بعد

 .دیبردار دیکه راحت بتون شهیجلو ش دی. بذاردییبفرما -

 :ظرف را گرفت و گفت پارسا

 .تر یاز همه عال نیبه به. ا -

 :را گفت یکرد و همان حرف تکرار نگاهش

 ؟یپس خودتون چ -

 .دیخودش داشت، خند یکه به رو یکنترل یبا همه  ایرو آخر

 .دیهست. نگران نباش نجایا -

 .دار و پر از محبت در جواب خنده اش داد یمعن یلبخند یکه موفق شده بود با خوشحال پارسا
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برد و  یلذت م ایبا رو ی. پارسا که از هم صحبتدهیخواب قیکه عم دادیآرام و مرتب خانم سعادت نشان م یها نفس

 :بود گفت افتهیفرصت را  نیبهتر

 .گه یو آخ نم رهیم یانتها را بدون خستگ یب یجاده  کیشه.  یمثل شما داشته باشه خسته نم یآدم همسفر -

لحظه چشمانش  کیشد.  انیمثل هلو نما ،یا شهیو ش دیپوست سف یرو شیبرگرداند و گونه ها رونینگاهش را به ب ایرو

 آهسته تر گفت، نباریرا بست. پارسا ا

 .دیش یخوشگل تر م یلیخ دیکش یخجالت م یوقت دیدون یم -

 :انداخت نهیگذرا به آ یلبخند زد و نگاه ییبا کم رو ایرو

 د؟ید یخجالتم م نقدریکه ا نهیپس هم -

 !قایدق -

صورت سرخ  یه راحتتوانست با او جواب در جواب کند. پس چشمانش را بست و اجازه داد که او ب یساکت شد، نم ایرو

 .از خجالتش را نظاره کند

 یکه آنها را م الیو داریو با زدن چند بوق، در توسط سرا ستادندیبزرگ و قشنگ ا ییالی. جلو ودندیبه مقصد رس باالخره

 .دست تکان داد، گشوده شد شانیشناخت و برا

 ینیب شیرا پ یدوباره نگران شد و روز شلوغ ال،یو یدر محوطه ورود نیماش یادیتعداد ز دنیاز د ایوارد شدند، رو یوقت

از مرد و زن  یادیز تیجمع دنیبا د ایببرد. نگاه رو الیرا به خاطر مادرش تا جلو ساختمان و نیکرد. پارسا مجبور شد ماش

ادن آرامش د یپارسا که متوجه نگاه هراسان او بود، برا د،یو رنگش پر رفتهراسان به خود گ یو بچه و بزرگسال حالت

و پارسا هم  ایشدن کمک کرد. رو ادهیبه استقبالشان آمد و به خواهرش در پ یمیگرم نثارش کرد. خانم فه یبه او لبخند

آشنا  یچهره ها نیپارسا آشنا شده بود. در ب یاز آنها از مهمان یبا بعض ای. روگرانیبا د یشدند و مشغول احوالپرس ادهیپ

به آن دو  یبود با نگران گرانیبا د یکه گرم احوالپرس یگذرا هم به او کرد. پارسا با وجود ینگاهش به سامان افتاد. سالم

 یرا داد و به طرف پارسا آمد. خانم با کمک خواهرش، آهسته قدم برم ایجواب سالم رو ینگاه کرد. سامان به سرد

در  ی. کم کم پچ پچ ها و صحبت هاردکیم یشدند سالم و احوالپرس یم کیعرض ادب به او نزد یکه برا هداشت و با هم

 یبا خانواده  ایرو ییبایبه ز یدختر یشناختند اوج گرفت. همراه یکه م هیشناختند و بق یرا نم ایانها که رو نیب یگوش

را که  ایبه طرف آنها آمدند و رو گریدختر د چندشده بود. شهره به اتفاق  زیسعادت ظاهرا مشکوک و سوال برانگ

دست داد.  ایکرد دوره کردند. شهره اول با پارسا و سپس با رو یپا و آن پا م نیا بهیغر یعده ا انیمزده مو شر فیبالتکل

 :کرد یرا به دخترها معرف ایرو یشگیبود. با ژست هم شیدوستانه تر از دفعات پ یرفتارش به نوع
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 .یکه قبال آشنا شد نیبا سوسن و نگ -

ساده  یدختر ایخوشش آمده بود و به نظر رو ایپارسا از رو یبا آنها دست داد. سوسن خواهر سامان بود که در مهمان ایرو

 :کرد یرا معرف هیشهره بود. شهره بق یهم دختر عمو نیو مهربان آمد. نگ

 .هیهم نغمه جان دوست خانوادگ شونیو ا گهید یجون دختر عمو یلیل -

 یبا آنها اظهار خوشحال ییتر رفتار کند با آنها دست داد و از آشنا یخواست خودمان یکه م ینیر حادب و د تیدر نها ایرو

 :کرد. بعد از آن شهره رو به دوستانش کرد و ادامه داد

 .جان دوست و همدم خاله جانم ایهم رو شونیا -

را با مانتو اسپرت و  ایرو پیآسوده شد. ت الشیخ دیدخترها د نیحضور راحت او را در ب یبود وقت ایکه نگران رو پارسا

تنگ بدون حجاب  ییکه بلوز و شلوارها یدختران یهمه  نیکه به سرش انداخته بود، در ب دیسف یبا شال نیشلوار ج

 دهیچ رونیها را ب یو صندل زیم یآفتاب گرم و مطبوع بهار جود. به خاطر ودید یکردند، برازنده تر م یم ییخودنما

 .از مهمانها بودند ییرایتکارها البه ال مشغول پذبودند و خدم

وسط  ای. رودیرسیکالفه و دلخور به نظر م زدندیم دیرا د ایرو صشانیجوانها با نگاه حر نکهیبود و از ا انیآقا نیب پارسا

 یکه فقط مخصوص خودش بود م یآنها با مالحت و وقار یهایو به شوخ دینوش یرا م شیدخترها نشسته بود، فنجان چا

را در  ینظر داشت، خستگ ریکه هر لحظه خانم سعادت را دورادور ز ایرو ،که از آنها به عمل آمد ییرای. بعد از پذدیخند

 یزیکه چ دیفهم د،یرفت. پارسا او را د نیکرد و به طرف ماش یاو حس کرد. از شهره و دوستانش معذرت خواه یچهره 

 :گفت ای. رودندیرس نیشد و به طرفش آمد. با هم به ماشخواهد، پس بلند  یم

 .مادرتون رو بردارم لیوسا فیخواستم ک یخوام. م یمعذرت م -

 :درآورد و به دستش داد نیرا از ماش فیک پارسا

 گذره؟ یبهتون که بد نم -

 :لبخند زد شیپس به رو رد،یبگ دهینتوانست محبتش را ند ایرو

 .دیمرتبه نگران نباش زینه همه چ -

 یمیکاناپه خواباندند و خانم فه یخانم را به داخل ساختمان بردند و او را رو ،یمیبا کمک خانم فه ایهم جدا شدند. رو از

را داد و در  شیفشار خون خانم را گرفت و داروها ایمهمانانش برگشت. رو انیبه م ست،یبا او ن یمطمئن شد کار یوقت
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تازه آمد. سوسن با عجله وارد اتاق شد، به  یو قال لیق یصدا رونیکه از ب دگذشته بو یا نباشد. مدتکنارش نشست که تنه

 :آمد دستش را گرفت و او را وادار به حرکت کرد ایطرف رو

 .یکن یباز ممونیت یتو دی. بامیبذار بالیوال یبا پسرها مسابقه  میخواه ی. ممیدیم لیتشک میت میجون پاشو. دار ایرو -

 :بهت زده جواب داد ایرو

 .امیتونم ب ی. من نمزمیخانم تنهاست عز -

 :زدیکرد برخ یسع خانم

 .دیروز استفاده کن نیجان. حالم بهتر شده. شما هم خوبه که از ا ایمنو بهانه نکن رو -

 :گرفت ایکمک به سمت رو یرا برا دستش

 .نمیمسابقه تون رو بب امیخوام ب یکمکم کن م -

خانم ها نشاندند و با هم به جمع  نیب یصندل یبردند و رو رونینبود. با کمک سوسن، خانم را ب یو بهانه ا زیاه گرر گرید

بود و پدر و مادرها که از  میدو ت نیخواندن ب یپسران عضو بود. بحث داغ کرکر می. پارسا هم در توستندیدخترها پ

 :شوخ بود گفت یلیسامان که خ یپسرعمو دی. امدندیخند یصحبت ها و حرکات آنها به وجد آمده بودند، م

 .زار طرفند شهیب یدونند که با گروه پلنگها ینم نای. امیها رو کم کن فهیضع نیا یرو دیبچه ها با -

 :جواب داد شهره

 .هیک فهیضع میدیشاهنامه آخرش خوشه. بهتون نشون م -

 :کرد دیرو به ام سامان

 .ادیجان سر به سرشون نذار گناه دارن اشکشون در م دیام -

 :داد زد تیبا عصبان سوسن

 .کنند هیکه مرغان هوا به حالتون گر میاریبه سرتون ب ییشد بال نطوریخوب حاال که ا یلیسامان تو هم؟ خ -

 :شهره به سامان گفت یپسر عمو فرهاد

. ارنیکنه باز هم کم نم یکمتر باهاشون باز اری کیشده با  یکرده و راض یزار جوانمرد شهیب یپلنگها میحاال که ت -

 !ییها فهیعجب ضع
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 :سرش را تکان داد میقد یها یمثل خاله جان باج دیام

 !ییها فهیبال به دور عجب ضع یوا -

 :گفت نغمه

 !دینیب یتو سرتون حاال م میکوب یتون رو م یجوانمرد -

 ینم یزیو پارسا بودند که چ ای. فقط رودادیاز آن طرف جواب م یکیگفت و  یطرف م نیاز ا یکیزار  شهیب یپلنگها

طرف بازنده را مشخص کنند.  هیخواستند تنب یکه م دیرس یی. باالخره به جادندیخند یبحث جالب م نیگفتند و به ا

ا کوتاه آمدند. دور هم جمع شدند کنند. پسره نییپسرها تع ندو دخترها اصرار داشت ندیپسرها اصرار داشتند دخترها بگو

بعد، فرهاد به  قهیشهره جمع شدند. چند دق یو به مشورت پرداختند. دخترها هم از فرصت استفاده کردند و به سرگروه

کرد و  میها که بزرگترها بودند تعظ یبه خود گرفت، به تماشاچ یرسم یپسران چند قدم جلو آمد. ظاهر میت یندگینما

 :سپس اعالم کرد

که هر  میخواه یفقط ازشون م م،یبر یکه حتما م می. اگر بردمیها سخت نگرفت فهیضع نیبه ا ادیبا اجازه بزرگترها ما ز -

 .هوا نیکنند. البته ملخ ها کوچولو هم نباشن. چاق و چله به ا میو تقد رنیملخ بگ کیکدوم با دست خودشون 

فکر چندش آور اخم  نی. دخترها از اختیدخترها در هم آم غیو جخنده بزرگترها  یرا از هم باز کرد. صدا شیدستها و

حاال نوبت اعالم دخترها شد. دوباره دور هم جمع شدند و در ادامه  دند،یکش یکرده بودند و با انگشت خط و نشان م

 یگفت بستن یم یکیدور باغ کالغ پر بدوند.  گفتیم یکی. دادندیم یتر از قبل هر کدام نظر یعصبان نباریمشورت ا

از طرف دخترها، چند  یندگی. شهره به نمادندیباغ را جارو بزنند و باالخره با نظر جمع به توافق رس گفتیم یکیبخرند. 

 :اعالم کرد را جهیبلندش را با حرکت سر عقب داد و نت یکرد، موها میقدم جلو آمد و مثل فرهاد به طرف بزرگترها تعظ

همه دور استخر بدوند و  میخواه یو ازشون م میکن یپرروها نم نیدر حق ا یلطف چیه میبردبا اجازه بزرگترها. اگر ما  -

 .از آن بخورند نکهیبدون ا رندیپختن جوجه ها را به عهده بگ تیمسئول نکهیا گهید یکیآب و  یبعدش با لباس بپرند تو

 :داد زد دیبلند شد. ام خود مطمئن بودند یبه رو یلیبزرگترها و دست زدن پسرها که خ یخنده  یصدا

 .ها فهیضع دینیرا بب یروز نیعمرا اگر شما همچ -

 :گفت یتیبرادر نغمه با نارضا شهاب

 ؟یکیزار  شهیب یپلنگها میها دو تا شرط گذاشته و ت فهیضع میچرا ت -

 :جواب داد تیبا قاط شهره
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 .دیدو تا شرط دبذار دیتون یشما هم م -

اش را عقب داد و با  یالیخ یاز شهره موها دیمشورت جمع شدند و دست آخر فرهاد جلو آمد. به تقل یپسرها برا دوباره

 :عشوه و ناز گفت

هر  دیکه عالوه بر گرفتن ملخ، با نهیما ا گری. شرط دمیریگ یسختشون نم یلیو خ میکن یها رحم م فهیضع میما هم به ت -

 .به ما بدهند پوست گرفته ی وهیبشقاب م کیکدام از دخترها 

شد.  یرسم یباز ،یجمع یرا اعالم کردند. با دست زدن تشانیو دخترها با اعتماد به نفس، رضا دندیها خند یتماشاچ

 دیخند ایرو یخود قرار گرفتند. پارسا به رو ینهایدر زم کنانیرا به عهده گرفت. باز یباز یداور تیشهره مسئول یعمو

 نیداشت و در ا تیدانشگاه عضو بالیدر گروه وال یزمان ایشروع شد. رو یکوتاه کرد، باز یو او هم در جوابش تبسم

نگذشته بود که  یقیمقام آورده بود. هنوز دقا یدانشگاه نیب یهایگروهش در باز یرا داشت. حت یمهارت کاف یباز

اندازه او،  بهنه  یداشتند ول ییآشنا یباز نیبا ا یو شهره هم کم یلیگذاشت. البته نغمه و ل میت یرو یمثبت ریوجودش تاث

از ناشناخته ها کشف  گرید یکیخوبش متعجب شده بود. دوباره  ینظر داشت و از باز ریرا ز ایرو یپارسا در حال باز

کردند.  یم قشانیخانم ها تشو زدندیکه دخترها م یبود و هر گل انیاز طرف آقا قیتشو زدندیکه پسرها م یشد. با هر گل

که دخترها کردند، ست  یتالش یرا شادتر کرده بودند. با همه  یباز یفضا دادیو ب ادها هم اطراف را گرفته و با دبچه 

از  یشد. وقت ضیتعو نیو پنج، با سوت داور و چرخش دستش، زم ستیبه ب ستیب جهیرا برنده پسرها بودند. نت یاول باز

 :بلند گفت یو با صدارو به دوستانش  یبا لودگ دیگذشتند. ام یکنار هم م

 .بچه ها قرار بود شاهنامه آخرش خوش باشه -

 :بود در جواب او گفت دایپ شیکه کامال از صدا یبا ناراحت سوسن

 .دیشنا آماده کن ینشده. خودتون رو برا ریهنوزم د -

سر دسته گروه شد و  ایشروع شد. خود به خود رو ی. ست دوم بازدادندیم هی. خانم ها به دخترها روحدندیخند پسرها

با همه  یریفرار از ملخ گ یشد، دخترها برا میبا متانت بر عهده گرفت و اسپکر ت شیکارها یآنها را مثل همه  یرهبر

 .کردند ین برد گرفته بودند آنها را مسخره میکه از اول یا هیزدند و پسرها با روح یتوپ م تیجد

 .ما میبخور یا وهیچه م -

 !چسبه ها یپوست گرفته م ی وهیم یبازبه به بعد از  -

 .کم بازم برنده است اری کیزار با  شهیب یپلنگها میبچه ها ت -
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 جدهیشد که ست دوم را دخترها ه نیا جهیخواست برنده باشد و باالخره نت یبه پا بود. هر دو گروه م یو نشاط جالب شور

کردند.  یم قیو خانم ها خوشحال، دخترها را تشو دندیبه پسرها توپ تیبا عصبان انیرا بردند. آقا یو پنج باز ستیبه ب

و  زدندیو خنده او را باد م یرا گرفته و با شوخ ایتنفس، دخترها دور رو قهیقزده بود. در مدت چند د ایگلها را رو شتریب

. ست سوم کردیم ییراهنماست بعد آنها را  یهم برا ایکردند. رو یاز او کسب م یکردند و اطالعات یم مشیآب سرد تقد

 :عوض شد. شهره به دوستانش گفت نیزم یشروع شد. دوباره جا

 .دهیم یتماشا کنند چه حال نایو ا میبچه ها جوجه کبابه رو بخور یول -

 :جواب داد شهاب

اون  دیشما رفت یست آخر نیطلسم شده س. ا نی. اون طرف زمدیریملخ هاتون رو بگ دیکه با دینه بابا خوشحال نش -

 .دیمطمئن باش دیباز یطرف م

 :را باال گرفت و داد زد ایدست رو نغمه

 .دانشگاه مقام آورده ی. گروهش تودیکه شما ندار میقهرمان دار کیما  -

 :دوستانش را گرفت و دستها با هم باال آمد و جواب داد یمثل دختر ها قر داد و جلو آمد، دست همه  دیام

 .هرمانندزار ق شهیب یپلنگها -

کدام از گروه ها قصد کم آوردن را  چیبود که ه یبه شدت یباز جانیو ست آخر و سوم شروع شد. ه دندیخند همه

 یبچه ها را به رو دیام یکه همه  ایرو رد،یبگ ایپوست گرفته از دست رو ی وهیم یآمد بشقاب ینداشت. پارسا هم بدش نم

. ست دیخند یکند م یاز آنچه باز شتریپارسا ب یول زدیم وپتر ت یانرژهر لحظه پر  ،یو با وجود خستگ دید یخودش م

 یاعالم کرد. چرخش یباز انیشانزده را به عنوان پا ازیچهارده به چهارده در حال اتمام بود که داور امت جهیسوم با نت

باز هم  یبود ول زده ایدختران را رو میت یگلها شتری. بکردندیم یباز یدواریکردند و داور سوت ادامه را زد. پسرها با ام

مثل هجوم طوفان بر سر  زدیکه م یمحکم یگرفته بود با توپ ها تیکردند. حس مسئول یبچه ها با التماس نگاهش م

 یدادند و دست آخر در کشاکش مبارزه ا یکردن به هم هشدار م یبهتر باز یآمد و پسرها نگران ، برا یپسرها فرود م

 یو دادها غیزده بود برنده شدند. دخترها با ج ایکه رو یبه چهارده آن هم با دو گل آخر سخت دخترها شانزده

گفتند.  کشانیرا گرفتند و او را بوسه باران کردند. خانم ها هم به دورشان حلقه زدند و تبر ایاطراف رو ،یخوشحال

و تاسف  تیصبانبا ع انیو آقا دندیخز یم یکنار تیبا عصبان دیخند یاز پارسا که م ریبرعکس دخترها، پسرها غ

 :شهره که داور بود سر تکان داد و گفت یکردند.عمو ینگاهشان م

 .دیشنا اونم با لباس آماده بش یبرا دی. حاال بادیمردها رو برد یآبرو -
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 :رو به پارسا نگاه کرد و گفت یبا ناراحت دیام

 .یکرد چارمونیبو  یپاره که با خودت آورد شیآت نیتوئه و ا ریهمش تقص -

به طرف خانم رفت. خانم  مشیبا افراد ت ایداده بود. فقط توانست سر تکان دهد. رو هیتک واریکه از شدت خنده به د پارسا

 :و گفت دیاو را بوس

 !زمیعز نیآفر -

 :کرد میت گرید یرو به اعضا سپس

 .دیاونارو به مجازاتشون برسون دیخوبتون ما رو هم به نشاط آورد. حاال بر ی. بازدیدیخانم هارو خر یآبرو -

 :گفت یکنار خانم نشست. سوسن با خوشحال ایرو

 .مینیدماغ سوخته هارو بب نیا یشنا دیجان با ایرو میبر -

 .کنم یجا نگاه م نیمن از ا دیشما بر -

 :گفت نغمه

 .یحضور داشته باش دیبا میتو به عنوان سر گروه و اسپکر ت -

 :جواب داد شیبه رو یبا تبسم شتریب تیمیصم یدست شهره را گرفت و برا ایرو

 .اونه ی فهیکار وظ نیگروهه و ا ی ندهیشه. شهره جان نما یمن روم نم -

کرد و با رفتنشان خودش کنار خانم ماند. همه جمع شدند و بساط هرهر و خنده به پا بود، شهره  یزحمت آنها را راض به

 :جلو آمد و گفت

 .جلو ندیایب یزخم یپلنگها -

 :گفت فرهاد

 .دیکمتر بود. عادل باش اری کیباخت ما به علت  -

 :گفت نغمه

 .نمونده، ناجوانمردها یحرف یجا گهی. پس ددیتون نوشت یکمتر را به حساب جوانمرد اری کیشما  -
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 ینبردند، کم کم با التماس تقاضا شیاز پ یدرست بودن حرف نغمه سر تکان داد، پسرها که کار یداور به نشانه  و

 :دیپرس یمجازات کردند. فرهاد م فیتخف

 م؟یریبراتون ملخ بگ میبر -

 :اخم کردند دخترها

 .اه اه -

 :کرد یالتماس م دیام

 خدمتتون؟ میاریپوست گرفته ب وهیم -

 .الزم نکرده. فقط شنا -

 نیمجازات ا فیاصرار پسرها و با وساطت بزرگترها تنها تخف تیآمدند و در نها یو دخترها کوتاه نم دندیخند یم همه

استفاده کنند  داریو سرا یمیفه یاضافه آقا یزدن در آب از لباسها رجهیش یشد که دخترها به بازنده ها اجازه دادند برا

 ایبرگشتند. رو ایلباس رفتند، دخترها به کنار رو ضیتعو یپسرها برا تاخودشان را بپوشند.  یتا بعد بتوانند لباسها

 :دیملتمسانه پرس

 د؟یشه از سر گناهشون بگذر ینم -

 :جواب داد یبا سر سخت شهره

 .دندیکش یخط و نشون م یقبل از باخت چطور یدیدمجازات بشند. مگه ن دیمارمولک ها با نینه حرفش رو هم نزن. ا -

 :گفت یبه شوخ ایرو

 .ستیکه در بخشش هست در انتقام ن یبه خدا لذت -

 :مسخره گفت یزد و با لحن ایبه شانه رو نغمه

 .دیملخ لرز یادآوریکردن؟ به دو انگشت دستش نگاه کرد و از  یبهمون رحم م میباخت یما اگر م یکن یبرو بابا.فکر م -

 :دیخند سوسن

 .ستیبد ن میخند یم یکم کیشه.  یشون نم یچیجان، ه ایغصه نخور رو -

 :شد میتسل ایرو
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 .کرد یشما رو راض شهیطور نم چیه نکهینه مثل ا -

هر دو چاق بودند و  داریو سرا یمیفه ینازه شون همه را از خنده روده بر کرده بود. آقا یپسرها با لباسها پیو ت افهیق

 یو برا دیخند یبه شدت م داریرنگارنگ و کوتاه سرا یپارسا، در لباسها دنیبا د ای. روزدیبه تن پسرها زار م شانیلباسها

جلو برود را نداشت و از  نکهیا یرو یرا پشت خانم پنهان کرده بود. حت صورتش ندیحال نب نیپارسا او را در ا نکهیا

به دور استخر جمع شدند و  دند،یخند یحال هم م نیناراحت که در ع یهمانجا ناظر مراحل مجازات بود. پسرها با ظاهر

به پا شده  نیسوت و دست حاضر یشاد توام با صدا یطیکردند. مح دنیو با سوت داور شروع به دو ستادندیکنار هم ا

و آسمان را به باد فحش و ناسزا گرفته بود و  نیگفت و زم یم راهیبد و ب دیبود. ام ستادهیده از جانیخانم هم، ه یبود. حت

کردند. پارسا از دور  یم تشانیاذ شتریپراندند و ب یم کهیو خنده ت ی. دختر ها هم با شوخدندیخند یپشت سرش م هیبق

 .بابت خوشحال بود نیبود و از ا دهیخنده ها ند نیبود. تا حاال او را با ا ایمتوجه رو

سرش را از آب  دی. آب سرد برق از سرشان پراند. امدندیاستخر پر انیبا هم م یبا سوت داور همگ دندیدور که دو دو

 دندیآبدار و آهسته که فقط خودش و دوستانش شن راهیکرد و بعد از گفتن چند بد و ب یآورد. آب دهانش را خال رونیب

 :گفت

 .دیها هم کالم بشم. شما هم خاک بر سرتون اگه بهشون نگاه کن فهیضع نیبا ا گهیتف. من باشم که د -

 :گفت دنیدر حال خند شهاب

نگو که فردا آبروت  نوی. ایا چارهیها ب فهیضع نیاز همه مون در برابر به قول خودت ا شتریخودت خاک بر سرت که ب -

 .رهیم

 .فتهیچشمم به چششون ب گهیعمرا د -

 .یتونعمرا اگه ب -

ها ولو شده  یصندل یاز شدت خنده به رو نیهمه حاضر بایآمدند ، تقر رونیاز استخر ب سیگشاد و خ یبا لباس ها یوقت

بعد همه شان حمام رفته و  یلباس به داخل ساختمان رفتند. ساعت ضیاستحمام و تعو یبرا یبودند. پسرها با دلخور

جلو خنده اش را  کردیم یسع کهیدر حال ایو رو دیخند شیآمد. خانم به رو ایمرتب برگشتند. پارسا به طرف مادرش و رو

 ادیز یکه از خنده  ایبه چشمان رو ردیدلخور بگ یا افهیخواست ق یم کهیو در حال دیسالم کرد. پارسا هم خند رد،یبگ

 :قرمز شده بود، چشم دوخت و گفت

 .دیرحم باش یب نقدریاز شما انتظار نداشتم ا -



 

 
200 

 :دفاع از خودش، چشمانش را گرد کرد و صادقانه جواب داد یابر ایرو

 .من همه تالشم رو کردم دیباور کن -

 :با خنده گفت خانم

 .کنه یگروهش رو راض ینتونست اعضا یمن شاهد بودم ول گهیراست م -

که از دور  دیانداخته بود. ام نییسرش را پا ندیقابل کنترلش را نب ریغ یاو خنده  نکهیا یبرا ایو رو دیخند یم پارسا

 :گفت تیبا عصبان دیجدا شد و به طرف پسرها رفت. ام ایشاهدشان بود او را صدا زد. پارسا از مادرش و رو

همه  نیکه مسبب ا یاصل یپاره  شیبا همون آت ی. حاال تو رفتمینگاهشان نکن گهیکه د مینبست مانیمگر ما با هم پ -

 .خائن ی. ایخند یو م یگیمون بود م یبدبخت

و شاد شهره با  بایز یچشم ها دنیبا د دیشد. ام کیخوردن بودند که شهره به آنها نزد یو چا دنیخند مشغول

 :و نگاه پر لذتش را به او دوخت. شهره گفت دیخند یخوشحال

 .کشند یجوجه انتظار شما را م یها خیکه س دییبفرما لیتون رو م ییزودتر چا ونیآقا -

اش خواندند. جنب و  یمفصل خائن اصل یسرش و با زدن کتک ها یرو ختندیکرد و با رفتن شهره پسرها ر میتعظ دیام

بزرگ و مرتب پر از انواع و اقسام غذا ها پهن شد. پسرها سخت مشغول  یشده بود و سفره ها شتریجوش خدمتکارها ب

باز  یاز جوجه ها را به دهان نگذارند. ول یها ذره اکه آن دادندیم یکباب کردن جوجه ها بودند و دخترها مصرانه نگهبان

بلند دخترها که پاقرص کنار آنها  یکرد و همانجا کنار خانم مانده بود. از دور به صدا ینم یبا گروهش همکار ایهم رو

گرفتند و  لیوآماده را از آنها تح یها ینی. باالخره کار پسرها تمام شد و دخترها سدیخند یکرد و م یمانده بودند نگاه م

 ریغذاها به غ ی هیمشغول شدند ، اجازه داشتند از بق یسر سفره آوردند. همه مشغول خوردن شدند. پسرها هم با دلخور

 شتریگذاشتند و با خوردن جوجه ها و به به کردن ب یبزرگترها هم سربه سرشان م گریاز جوجه استفاده کنند. حاال د

 :کج کرده بود، رو به مادرش گفت ییمظلوم نما یگردنش را برا هکیحال درکردند. سامان  یم کشانیتحر

 .دیبکن یضمانت کی ،یزیچ کیمامان جان شما  -

 :محکم و حق به جانب گفت یا افهیبا ق مادرش

 .دینگ فهیو بهشون ضع دیمونه که به خانم ها احترام بگذار یم ادتونی دیکه نخورد نبارینه پسرم ا -

 :سامان زد یمحکم به پهلو دیام
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 .فهیخوشگل و محترم نگو ضع یخانم ها نیگفتم به ا یه ؟یخواست یم نویمامانت هم فروختت؟ هم یدید -

 :و ادامه داد دیخودش کوب نهیمشت به س با

 .از دست توئه میکشیم یکه هر چ یریبگ گریجز ج یاله -

 :انگشت به دهن ماند دیاز حرکات ام سامان

 .فهیضع یهمه شاهد بودند که تو اول گفت نایا ا دروغ، تو روز روشن و مال عام. ا -

 :رو به دختر ها گفت یمی. خانم فهدندیخند یرفتار آنها م نیاز ا همه

 .باشن یخوب یپسرها دنیشدند. قول م هیتنب ی. به اندازه کافدینکن تشونیاذ -

 :جواب داد یبا ناراحت شهره

 .دیخور یکنه. شما گول ظاهر مظلومشون رو م یم تیاز حقوق زنان حما یکه چطور دیریبگ ادیمامان از عمه  -

 :بود، رو به شهره کرد و گفت ایمدت نگاهش به رو نیبود. پارسا که تمام ا جهینت یب یهم از مادرش کمک گرفت ول دیام

 .بشه یفرج دیشا دیرینظر سرگروهتون رو هم بگ -

کند رو به  دایخودش را پ نکهیا یتامل برا یماند. با کم شیبرگشت و او از خجالت لقمه در گلو اینگاه ها به سمت رو همه

 :شهره کرد و گفت

 .بهتره گروه مشورت کنه -

م را اعال جهیآنها را گرفت. شهره نت تیزضا ادیبا زحمت ز ایرو قه،یبا غرور دور هم را گرفتند و بعد از چند دق دخترها

 :کرد

 .کند یتونند از جوجه ها بخورند اعالم م یم یزخم یپلنگها نکهیبر ا یگروه موافقتش را مبتن -

 یحمله بردند که شهره در ادامه  شانیجلو سیبلند شد. پسر ها به د گرانیاز پسرها و د یشاد ادیسوت و فر یصدا

 :اضافه کرد شیصحبت ها

 .شرط داره کی یول -

 :آسمان ماند و نگاهها دوباره به سمت شهره برگشت و نیوسط زم دستها
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 .بکنند یاز ما معذرت خواه دیکه عوضش با نهیشرط ا -

 :. فرهاد آهسته گفتنندیخواستند عکس العمل آنها را بب یهم منعکس شد. همه م یپسرها به رو نگاه

 .دیبچه ها. موافقت نکن شهینم ینطوریا -

 :گفت دیشانه باال انداخت. ام یدخالت یب ینگاه کرد و او به نشانه  ایبه رو پارسا

 یزخم م گرمونیج یجوجه ها تا ابد رو نیداغ ا یکنه، ول یکه از قدمون کم نم یالک یمعذرت خواه کیبه درک ،  -

 .اندازه

 :دست باال گرفت و اعالم کرد میبه نشانه تسل فرهاد

 .خوام یمعذرت م هیبق یندگی. من به نمامیجوجه ها رو ندار نیوان گذشتن از اکه ت میکن یخوب ما اقرار م یلیخ -

 یچشم بهم زدن تمامش کردند. نهار خوب کیحمله ور شدند و در  سیدست زدند و پسرها به د یقبول کرد. همگ شهره

آمدند.  ایبه طرف رو یلیشد. بعد از نهار، سوسن و ل یماندن ادیهمه مزه داد و به  یالبه ال برا یو خنده ها یبود که با شاد

 :سوسن گفت

 ؟ییای. تو که باهامون ممیاطراف قدم بزن یباغها میبر میخواه یجون م ایرو -

که پارسا در حقش کرده  یبه خاطر لطف ایو  یزبانیم یبه واسطه  ایشهره که  یآنها خوشحال بود، حت یمیاز رفتار صم ایرو

گرفتند  یاز خانم فاصله م کهیاز هر دفعه بود. دست آنها را گرفت و در حال زتریمحبت آم یتارش کمبود حرکات و رف

 :جواب داد

 .شه ینم یدوست دارم ول یلیخ -

 :دیشد و با اکراه پرس کیبه آنها نزد شهره

 .میبر ایب هیخوب یچرا نه. هوا -

 المیچون تا خوابش نبره خ امیخوام ب یفرسته اما من نم یشهره جون، اگر خانم بفهمه حتما منو باهاتون م دیشما بر -

بخوابه من بهتون  نکهیبود. به محض ا جانزدهیه یلیمسابقه هم خ یباال بود و خصوصا که برا ی. فشارش کمستیراحت ن

 .شمیملحق م

 :دیپرس یبا ناراحت سوسن
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 ؟ییایکه ب یدیقول م -

 :لبخند زد شیبه رو ایرو

 .دمیبهت قول م زمیعز امیحتما م -

قرار داد، برد و با گرفتن  ارشانیخواهرش که اتاق خودش را در اخت ییخانم سعادت را به راهنما ایرفتند. رو دخترها

او ومساعد بودن حالش مطمئن شد،  دنیکامال از خواب یرا در کنارش ماند و وقت یمجدد فشارخونش و دادن داروها ساعت

هم  یمیگرم صحبت. خانم فه یحال استراحت بعدازظهر بودند و عده ا راز خانم ها د یاتاق را ترک کرد. عده ا یبه آرام

 :شد و گفت کیبه او نزد ایمشغول دادن سفارش به خدمتکارانش بود. رو

 .بهشون برسم دیرفت از شهره جان بپرسم که از کجا با ادمیخانم.  دیببخش -

به اطرافش انداخت.  یآمد. نگاه رونیرا به او نشان داد و او پس از تشکر ب ریکنار پنجره آمد و مس ایبا رو یمیفه خانم

 یجوانترها هم مشغول باز زدند،یچرت م یراحت یها یصندل یاستفاده کرده و به رو یاز آفتاب بهار انیاز آقا یبعض

کنجکاو به دنبال پارسا  ی. با نگاهدندیدو یبه دنبال توپ م ریناپذ یگکوچکتر خست یه هاشطرنج و تخته نرد بودند و بچ

جلو را خوابانده و ظاهرا غرق خواب بود. بدون  یکه صندل دیبرگشت و او را د لشیجوانها نبود. به طرف اتومب نیگشت. ب

 دیدر باز را د کی. تادده بود به راه افآدرس دا یمیکه خانم فه ییمتوجهش شود به طرف پشت ساختمان، جا یکس نکهیا

 جیمخصوص خودش گ یدرختان مرکبات با بو ،یتازه بهار یبرگها ی. وارد باغ شد. بودادیربط م وهیکه آنجا را به باغ م

کند، جلوتر  دایبود که به کدام طرف برود تا دخترها را پ نیا شیبرا ی. حاال مسئله اصلستادیدرختان ا نیکننده بود. ب

آب به راه  یبه سمت راست در کنار جو دیآب نگاه کرد و با شک و ترد ی. به دو طرف جودیسر یآب یرفت تا به جو

کرد. چند مرتبه بچه ها را به اسم صدا زد  یجدا م یکه باغ را از باغ بعد دیرس ییراه رفتن به حصارها یقیافتاد. بعد از دقا

که  یباغها گم شود. پس از راه انیبرود مبادا م ترکه جلو دی. ترسستادیا قهیچند دق د،ینشن ییصدا یول ستادیو گوش ا

آب و آواز پرندگان  یآرامبخش جو یداد. صدا هیتک ی. همانجا نشست و به درختدیآمده بود برگشت و به محل اول رس

را همانجا گذراند  یآرامش و سکوت لذت ببرد. مدت کوتاه نیآمد از ا یبدش نم د،یبخش یم یروانش را تازگ یبهار

به راه افتاد.  گرید ریآب به طرف مس یکه به سوسن داده بود ناچار بلند شد و از همانجا و کنار جو یقول یادآوریبا  یول

طرف  نیاز ا بای. تقردیشن ینم ییصدا یول کردیو باز هم گوش م زدیو دوباره بچه ها را صدا م ستادیا یهر چند لحظه م

افکند و به  یصخره ها نظر یرفتن را نداشت به بلند شتریجرات ب د،یتپه مانند بلند رس ییهم باغ تمام شد و به صخره ها

 یجمعه ها را برا شتریب بایبا هم بودن، تقر یبا او بودن به دلش چنگ انداخت. آن زمانها یروزها ادیپدرش افتاد. به  ادی

راه و صبحانه  نیب یها خانهیگرفتن در چا یدربند، خستگ یخوش آب و هوا یزدند. کوهها یم رونیبا هم ب یهواخور

به  یتیو بدون نارضا اقیو او با اشت زدیپدر حرف م یبرا زیر کیکوه رفتن و برگشتن را  یخوشمزه. تا باال یمحل یها
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 نیریش یخوش، مثل خواب یروزها. آن دادیگوش م کردیم فیاش تعر یو درشت زندگ زیر زیاو که از همه چ یحرفها

 .گذشته بود

 شیبرا یبود، ول امدهین رونیروز هم ب کی یرا که منزل خانم سعادت مشغول به کار شده بود حت یسال کی کینزد حاال

که از صخره باال  دید نیپدر و گذشته لبخند زد. تنها راه را در ا ادیکرد. به  ینم یاحساس ناراحت یبود که ذره ا بیعج

مدت  نی. به خاطر ادیبا لذت خودش را باال کش یکند. به زحمت ول دایپتوانست دخترها را  یاز آن باال م دیبرود. شا

مطبوع  می. نسدیصخره رس یسخت تر از گذشته شده بود. باالخره به باال شیحاال باال رفتن برا یتوقف در کوهنورد

. دیکش قیعم یرا بست و نفس شی. چشمهازدیم یلیشده بود به صورتش س لیتبد دیشدبه باد نسبتا  یکه در بلند یبهار

 یکه باغها گرشیطرف د یول د،یرا د یکه دشت مانند بود و گندم زار چند نفر یسپس به اطرافش نگاه کرد. در طرف

نبودند.  تیهم قابل رو نجایدرختان باغها بودند که از ا یداد که دخترها البه ال ادیشد. احتمال ز ینم دهید یزیبود چ وهیم

بدر،  زدهیشلوغ روز س یجاده  یتازه کرد. از آن بلند یاش را پر از هوا هیداد. ر یوسخسته شده بود. بدنش را کش و ق

زه بود و گندم که تا یها نیتازه سبز شده و زم یشد، باغ ها یم دهید لیکه داخل هر کدام چند اتومب یقشنگ یالهایو

 یهمه مدت دلش برا نی. بعد از اردلذت ب عتیو طراوت طب ییبایز یرا برانداز کرد و از تماشا دیرقص یهمراه باد م

 یاز مسائل یاریاطرافش غرق در افکارش شد. زمانه بس ینشست، در حال تماشا یتخته سنگ یتنگ شده بود. رو عتیطب

که مخصوصا  ییکه پدرش زنده بود، گردشها یبل تحمل کرده بود. تا زمانقابل تحمل بود، قا ریغ شیرا که در گذشته برا

به  زیوفق داده بود و با همه چ ینیو خانه نش دیجد یراحت خودش را با زندگ یلیحاال خ یشد ول ینم طعبا او بود ق شتریب

پدرش  یساله گذشته به سرش آورده بود را مرور کرد. فوت ناگهان کیکه  یزمانه و مسائل یهایآمد، باز یکنار م یراحت

خودش  یها یدوندگ دنینرس جهیش را به دادسرا، به نتیرفت و آمدها ،یبیحب یآقا تیو دور از انسان بیعج یرا، کارها

و سر راه هم قرار به منزل خانم سعادت و برگشتن زودتر از انتظار پارسا  دنیدنبال کار گشتن و سرانجام ، رس لش،یو وک

 کیاز  ییمانند مهره ها عیوقا نیا دیاز جلو چشمانش گذشت. شا یطوالن یشیاز نما یمانند پرده ا نهایگرفتنشان. همه ا

که فکر  دیفهم یمکان تازه م نیپرماجرا چنان قرار گرفته بود که دست آخر که آن دو به خانه برسند و حاال در ا یباز

 .را فقط و فقط پارسا پر کرده است شیاول و آخر و امروز و فردا

پشتش  یبر صخره  هیرا از پشت گردن به هم رساند و همانجا که نشسته بود تک شیرا جابه جا کرد. کف دستها خودش

خورد و سکوت آن باال، او را  یکه به صورتش م یمی. باد مالشدیافکارش غوطه ور م انیرا بسته بود و م شیکرد. چشمها

را در فکر مجسم کرد.  نشیریها و حرکات ش یمهربان ش،یهاپارسا، خنده  یفرو برده بود. صحبت ها در خودش شتریب

کشف  شیرا از زندگ یمهم یمسائل عنوان نشده  نکهیکرد. با ا یمطلبش را عنوان م اطیآخ که چقدر مهربان و با احت

 .فرصت داده بود یو با بزرگوار دهیرا فهم تشیحساس یکرده بود، ول
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را بدون  یتواند مدت یکرده که م دایدنج را پ یخوشحال بود که گوشه ا نیآمد از ا یکه به منزل خانم سعادت م یوقت

افتاد که هر بار در  سایگفته پر ادیکرد و چه شد. به  یفکر م یکند. چ یزندگ یو به راحت اهویشناخته شدن به دور از ه

 :گفت یداد و بهش م یجا م ایذهن رو

 .ی. کم که مهم نبودیخودت رو پنهان کن یتون ی. تو که نمیباالخره چ -

عاشق و مهربانش به  یپارسا با رفتار و نگاه ها یعنی. مطمئن بود، شدیمشخص م یروز زیبود. باالخره همه چ سایبا پر حق

 زیتکارها همه چخدم یعنی. زدیخانم به دلش چنگ م ادی یول ا،یبه جز خود رو ستیمهم ن شیبرا یزیاو فهمانده بود که چ

انتخاب پسرش  یکه برا نهیعلتش ا ای امده،یدر ن شیکه صدا ستین مخالفخانم  یعنی. دهیاند و خانم نفهم دهیرا فهم

 یتنها پسرش دارد و ممکن است او را سد ی ندهیآ یبرا یادیز یدانست که خانم سعادت آرزوها یارزش قائل شده. م

داد.  یعذابش م و کردیمداخله م نشیریافکار ش انیبود که م یمسموم میفکرها نهای. اندیآرزوها بب نیبه ا دنیرس یبرا

 سایکرد. پر یداد و آرامش م یم شیدلدار شیها و حرفها ی. اگر او بود با شوخدید یلحظه خال نیرا در ا سایپر یجا

کنند.  یشون استفاده م یزدند و از دوران نامزد یقدم م عتیطب یتو یکنه، حتما االن شانه به شانه مرتض یم کاریامروز چ

 یزده بودند. نگاهها رونیبه خودش هم خوش گذشته بود. از صبح زود که از منزل ب انصافاکرد  یامروز را مرور م یوقت

 یازدوستانه بود، ب یلیرفتارش خ نباریشهره که ا دش،یجد ی، دوستها نهیو پراحساس پارسا را همراه با لبخند از آ قیعم

تا حاال  دیبر چهره اش نشست، شا یلبخند اریاخت یب داریسرا یلباسها یپارسا تو یادآوریو مجازات پسرها. از به  بالیوال

 ینیباشد، سنگ دهیشن ییصدا نکهیبسته و بدون ا یبه او دست داد. با چشمها یبیبود. ناگهان حس عج دهینخند نقدریا

و لبخند به لب و  ستادهیا شیپارسا که روبه رو دنیرا باز کرد و با د شیکرد. چشمها یخودش احساس م یرا رو ینگاه

 :دیو وحشتزده پرس دیکرد، از جا پر ینگاهش م رهیخ

 نجام؟یمن ا دیدی. از کجا فهمدیکن یم کاریچ نجایشما ا -

 :و گفت دیاش فقط جا خورده، پس خند یناگهان دنیفکر کرد او از د پارسا

 د؟یهم هست یقهرمان صخره نورد بال،یباال، نکنه عالوه بر قهرمان وال دیاومد یچطور نجا،یدلم کشوندم ا -

 :تکرار کرد یعصب یبا حالت ایرو

 شه؟یم یچ نهیمارو با هم بب یاگر کس د؟یکن یکار م یچ نجایمن. شما ا یخدا یوا -

 :به منظور او برده بود. به چشمانش زل زد و گفت یتازه پ پارسا

من مهم  یاصال برا دید یکه شما خودتون رو به خاطرش عذاب م یمسائل نی. ادیدینشون م تیحساس نقدریچرا ا -

 .ستین
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 :زد ادیفر بایتقر تیبا عصبان ایرو

اگر مارو با هم  دیدون یرفته؟ م ادتونی نجایآلمانه؟ انگار فرهنگ ا نجایا دیمهمه آقا. شما فکر کرد یلیاز نظر من خ یول -

 ممکنه راجع به من بکنند؟ ییکرهاچه ف نندیبب

 :به اطرافش نگاه کرد و التماس کرد هراسان

 .میبش دهید ینطوریا دی. نبادیریتورو خدا از من فاصله بگ -

 :همان اضطراب به راه افتاد. پارسا چند قدم به دنبالش آمد با

 .خوام باهاتون حرف بزنم یمن م -

 .کرد مراعات ادب را نگه دارد یم یبود سع نیخشمگ نکهیبرگشت. با ا ایرو

 د؟یکرد ینم دایاز حاال بهتر وقت پ -

خوام  یباهاتون صحبت کنم. من م دیگذار یو نم دیشد ی. از من فراردید یکردم. مگه شما بهم فرصت م ینه که نم -

 .رو با شما روشن کنم فمیتکل

 :طع کردحرف او را ق د،ییپا یو ناآرام اطراف را م یکه هنوز عصب ایرو

 .گهیوقت د کی یبرا دیکنم بگذار یازتون خواهش م -

 :به او نگاه کرد یباال آمده. پارسا با نگران نهایبرود. متعجب بود که چگونه از ا نییکرد از صخره ها پا یم یزحمت سع به

 .بگذارم و به همه اعالم کنم ونیرو با مادرم در م هیقض نیدارم ا می. من تصمدینگران نباش نقدریا -

 :اش را به او دوخت یو نگاه غمزده و عصب ستادیا ایرو

 .داده باشم یبهتون جواب ادی ینم ادمی -

 :. گفتزدیعشق برق م یتبسم کرد. چشمانش از پاک پارسا

 .. من انقدر دلبسته شدم که نگاه طرف مقابلم را بخوانمدید یجواب م -

 :. چند قدم برداشت و پارسا به دنبالشدیرنگ شد و نگاهش را از او دزد رنگ به ایرو یها گونه

 د؟ینکرد یمخالفت دیبه دوستتون گفتم با هم نامزد یکنم پس چرا وقت یاگر من اشتباه م -



 

 
207 

 :دیکش یو نفس ستادیا ایرو

 .به دو کنم یکیجلو اون با شما  دیشما توقع داشت -

 .طرفه است کیکه بهتون دارم  یعالقه ا نیکه ا دیبگ دیخواه یشما م یعنینه.  -

 نکهیگرفت و به راهش ادامه داد. پارسا از ا دهی. به ظاهر نشندیسوال را در خودش ند نیقدرت جواب دادن به ا ایرو

 :جواب ماند خوشحال شد. به دنبالش آمد یسوالش ب

 .خطرناکه نجایآمدن از ا نییکمکتون کنم. پا دیالاقل صبر کن -

 :بغض کرده بود. با همان حال التماسش کرد ایور

 .نییپا امیتونم ب ی. خودم مدیکنم از من دور بش ینه ،نه خواهش م -

 :او دراز کرد یکمک به سو ی. دستش را براشدیم یکم کم عصبان پارسا

 .به من دیگم دستتون رو بد ی. بهتون مدیانگار مهر نه به لباتون زد -

خواست کمک او را قبول کند.  ینم یول دیلرز یم شیدست و پا جانیاز شدت ه نکهی. با اکردیسرسختانه مقاومت م ایرو

خواست دست او  یقرمز شده بود. نه م تیتالشش را جمع کرد و به راهش ادامه داد. صورت پارسا از شدت عصبان یهمه 

 .رفت یت خطرناک تنها بگذارد. پس جلوتر از او میموقع نیتوانست او را در ا یو نه م ردیرا به زور بگ

 .دی. مواظب باشدیپاتون رو اونجا نگذار واشتری -

 یاز سنگها یکیصخره مانده بود که ناگهان  نییتا پا گریدو متر د یکی. کردینگاه م ایرو یپاها یلحظه هراسان به جا هر

 ینکرد. حت دایرا پ ییجا یبند کردن دستش بود ول یابر ییوحشتزده دنبال جا ایاز جا کنده شد. رو ایرو یپا ریز

 .و سقوط کرد دیکش یبلند غی. جردیگنتوانست دست پارسا را که به سرعت به طرفش آمد ب

 یاز شدت درد پا و ناراحت ای. روندیرا گرفت و کمک کرد بنش شی. شانه هادیدو شیبه سو شانیمستاصل و پر پارسا

کرد. پارسا هم دست  یرا به دست گرفته و با وحشت به آن نگاه م شیافتاده بود بغض به گلو، مچ پا شیکه برا یاتفاق

 .از او نداشت یکم

 د؟یبه سر خودتون آورد یی. چه بالدیدنده ا کیلجباز و  یلیخ -

 :دیترک نشینتوانست خودش را نگه دارد و بغض سنگ ایحرف، رو نیاز ا بعد
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 .نییپا امیتونستم ب یم دیگذاشت یبه حال خودم م شماست. اگه منو ریتقص -

 تنهاتون بگذارم و برم؟ تیموقع نیتو ا دیتوقع داشت یچطور -

 :ناراحتش کند شتریب دیترس یاو بزند ول یدست به پا خواست

 شکسته؟ دیکن ی. فکر مدیدرد دار یلیخ -

 :گفت هیهق هق گر انیم ایرو

 .مشخصه که از جا در رفته ینه نشکسته ول -

 :دینال پارسا

 کنم؟ کاریمن حاال چ یخدا یوا -

 .چوب را برداشت و به سمت او گرفت دیرا د یچوب یکرد در آن حوال ی. دور و برش را نگاهستادیا پارسا

 کمکتان کنم؟ دیدیاجازه م -

. چوب را به طرفش گرفت. پارسا کمک کرد تا او بلند شد. آهسته آهسته کردیصحنه نگاه م نیهمچنان داشت به ا ایرو

 :. پارسا گفتکردیم هیفقط از شدت درد گر یوارد نشود ول یفشار شیرفت تا به پا یراه م

 .برمت دکتر یاالن م نیسوزونه، هم یتو دل من رو م ی هیگر نینکن ا هیکنم گر یخواهش م یدونم درد دار یم -

 .دندیرس یآب یآورد. به کنار جو یاشک او را در م شتریصحبت ها ب نیدانست با ا ینم یول

 .میتا صورتم را بشو دیصبر کن -

فاصله در کنارش نشست و نگاه پر احساسش را به او دوخت  یآب نشست، خودش با اندک یکمک کرد تا کنار جو پارسا

پارسا با دستمال مقابلش آمد. دستمال را گرفت و بدون او را نداشت. صورتش را شست و دست  دنید یرو ایرو یول

فرو داد و بدون نگاه کردن به چهره  یقیبا نفس عم انکند. بغضش ر هیگر گریکرد د ینگاهش کند تشکر کرد. سع نکهیا

 :او گفت ی

 .نندیما رو بب ینطوریا ستی. خوب ندیکن دایبرام پ یچوب دست کیلطفا  -

برخواست اطرافش را  یوضع ناراحت است. پس بدون کالم نیکه از او داشت درک کرد که واقعا از ا یبا شناخت پارسا

باز هم نگاهش نکرد. دستش را  ایدراز کرد. رو ایچوب مناسب برگشت. دستش را به طرف رو کیزود با  یلیگشت و خ
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. دیکش رونیستش را از دست او بد الی. جلو وندازدیب یچوب دست یکرد وزنش را رو یدر دست او گذاشت. تالش م

 :گذرا با پارسا انداخت و گفت ینگاه

 .بهتره امیو من پشت سرتون ب دیاگر شما جلوتر بر -

پارسا او را در آغوش گرفته بود.  فتدیب نکهیو تعادلش را بهم زد. قبل از ا دیدر دستش چرخ یحال چوب دست نیهم در

به خودش فشار  یلی. پارسا خدندیشن یهم را م یزده  جانیه ینفس ها یصدا یهم بود و حت یرو در رو شانیصورت ها

 :گفت تیو با عصبان ستدیآورد که او را نبوسد. کمکش کرد با

 .بغلت کنم الیتا جلو و شمیو مسموم رو از خودت دور کن وگرنه مجبور م بیعج یفکرها نیا -

. رنگ از چهره دندیشدند، شن یم کیو به آنها نزد دندیخند یدخترها را که م یچند قدم بر نداشته بودند که صدا هنوز

و هراسان و نگران به او نگاه کرد. پارسا با تبسمش او را  دیکش رونی. به سرعت دستش را از دست او بدیپر ایرو ی

 .داد یدلگرم

 خانم؟ ایشده رو یچ -

 :گفت زیآم ریتحق ی. شهره با نگاه پرسشگر و لحندندیرس هیلبخند زد. بق یبه تلخ ایرو

 د؟یکرد یم یگرگم به هوا باز گهیبا هم د -

رنگ به  ایرو یو رو برگرداند. گونه ها دیرا کنترل کند، جوابش را نداد. لبش را به دندان گز تشیکرد عصبان یسع پارسا

 :لرزان جواب داد یرنگ شد. به زحمت و با صدا

 یخودم رو رساندم که آقا نجایصخره پام سر خورد و افتادم. به زحمت تا ا کی یگشتم. از رو یداشتم دنبال شما م -

 .کنم پام در رفته ی. به فکر مدمیسعادت رو د

 یقانع کننده بود ول ایجواب رو نکهیرفتند. با ا الیاو را گرفتند و به طرف و یبازوها ریاز ز یکیو سوسن هر کدام  یلیل

 یبه سر م الیباز و یبدر را مهمانها در فضا زدهیمراه آنها به راه افتاد. بعدازظهر سزد و ه ایبه رو یپر معن یشهره لبخند

و چند نفر از خانم ها به  یمیتوجه ها به سمت آنها جلب شد. خانم فه یهمه  ترها،دخ یعیطب ریبردند. با وارد شدن غ

 :دیآشکار به صورتش زد و پرس یبا نگران یمیطرف آنها آمدند. خانم فه

 شده؟ پاش شکسته؟ ی. چیوا -

 :تلخ کرد یتبسم اد،یبا وجود درد ز ایرو
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 شده؟ دارینه خانم. فقط در رفته. خانم سعادت ب -

 .امدهین رونیآره. اما هنوز ب -

 :جلو آمد پارسا

 د؟یآوردن مامان رو بد بیترت دیتون یبرسونم. شما م مارستانیرا زودتر ببرم به ب ینیخانم ام دیخاله با -

 :دیاو کش دهید بیآس یدست به پا یمیفه نمخا

شاهرخ خودمون  شیسال پ کی. یشیسرگردان م مارستانیب یتو یکن ینم دایبدر دکتر خوب پ زدهینه خاله. روز س -

شناخت رفت آوردش پا رو جا  یم نجایا کینزد یروستا نیرو از هم رمردیپ کی دارمونیشد. مراد سرا نطوریهم

 .انداخت

 :به دخترها گفت رو

 .خورده چیپاش پ دیخونه. به خواهرم هم بگ یتو دشیببر -

 :به پارسا گفت سپس

 .دیاریرو ب رمردهیو هنوز پاش گرمه پ دیجلو در تا من به مراد بگم زود بر ایرو روشن کن. ب نتیماش -

 دیرا د ایرو یپا رمردیپ یساعت نگذشته بود که با مراد برگشتند. وقت می. ندیدو نشیبه سرعت به طرف ماش پارسا

و نگران که همه را متعجب کرده بود و  یعصب یورود نداد، او با حالت یبه پارسا اجازه  یمیکرد. خانم فه دییرا تا یدررفتگ

کرد،  یوحشتزده به حرکات دستش نگاه م ایمشغول به کار شد. رو رمردی. پزدیاحوالش بود پشت در قدم م انگریب بایتقر

موضوع  نیهم با ا یدارد. در طول مدت خواندن درس پرستار یادیبود که جا انداختن دو استخوان در رفته درد ز دهیشن

به  یو گاه ایبه رو یکنار پنجره نشسته بود و گاه ضیاز شهره که با غ ریرو به رو شده بود. دخترها به غ کیاز نزد

خواهرش را به اتاق برد که شاهد درد  یمیرا گرفته بودند. خانم فه ایکرد، همه اطراف رو یگران پارسا نگاه من یرفتارها

در حال  رمردیو سوسن همه کنار رفتند. پ یلیاز ل ریخواست که اطرافش را خلوت کنند. به غ رمردینباشد. پ ایرو دنیکش

که او قصد آرام کردنش  دیفهم یم ای. روزیو از همه چ شیبچه ها حرف زدن کرد. از گذشته و از بهماالندن مچ پا، شروع 

 یآنها هم دستها رمردیانداخت. با اشاره پ یلیرا دارد. پس چشمانش را بست و از دو طرف پنجه در دستان سوسن و ل

و ماهرانه استخوان در  عیحرکت سر کیرا جمع کرد و با  شیرویتمام ن رمردیلحظه پ کیفشردند و در  یرا محکم م ایرو

بلند او وحشتزده جلو پنجره  غیج یبلند کرد. پارسا از صدا یخوددار نیرا در ع ایدلخراش رو ادیرفته را جا انداخت و فر

 :آشکار او پوزخند زد و گفت یها را بدست گرفت و نگاه نگرانش را به داخل انداخت. شهره به نگران لهیو م دیدو
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 .خاله تموم شدحرص نخور پسر نقدریا -

جا انداخته بود.  یمشغول بستن پا رمردیشهره نشود. پ ی هینگران متوجه کنا یباعث شد پارسا ایغمناک رو هیگر یصدا

 دنیبا د یمیاو را با دستمال گرفتند. خانم فه یو اشکها ختندیاو اشک ر یرا گرفتند و پا به پا ایدخترها دوباره دور رو

 :ه آمد و گفتپارسا جلو پنجر یرنگ چهره 

 هی. برو شهیذره استراحت بکنه خوب م هیبنده.  یتموم شد. داره پاش رو م گهیخاله، اولش درد داشت د ستین یچیه -

 .بدتره ایبخور تا من به مامانت برسم. اون حالش از رو ییچا

 با من هست؟ یخاله کار -

 .یمقدار پول بهش بد کینره  ادتیرا برسون.  رمردهیتو بخور و پ ییتو فقط چا -

کردند که  یدخترها به او کمک م یو نبات حالش بهتر شد. وقت یچا یوانیهم با خوردن ل ایو پارسا، رو رمردیرفتن پ با

شهره عصازنان از  یتوزانه اش شد. خانم سعادت به کمک عمه  نهیک یکاناپه دراز بکشد تازه متوجه شهره و نگاه ها یرو

او درد خود را فراموش کرد. قصد نشستن داشت که خانم مانع شد.  ی دهیرنگ پر یچهره  دنیبا د ایآمد. رو رونیاتاق ب

 :او لبخند زد و گفت یرفع نگران یبرا اینشست و دستانش را گرفت. رو ایکنار رو

 د؟ینی. بب ستیبراتون خوب ن یخانم . نگران ستین یزیبه خدا چ -

 :اش کرد دهید بیآس یبه پا اشاره

 .ساده بود یدر رفتگ کیجا افتاد.  -

 ؟ی. هنوز درد دارزمیعز یاالن چطور -

 :گفت ادیبا وجود درد ز ایرو

نگذارم، بعدش  نیزم ی. جا انداختن فقط همون موقع درد داره. آقاهه سفارش کرد که تا دو روز پام رو رویچینه ه -

 !نیخوب خوب شده. هم

به او نگاه کرد  یبا شرمندگ ایشد. رو کیخواهرش آماده کرده بود به آنها نزد یو نبات که برا یچا وانیبا ل یمیفه خانم

 :و گفت

 .خوام. من باعث شدم روز خوبتون خراب بشه و همه رو ناراحت کردم یمعذرت م -

 اتفاق افتاد؟ نیا یگذشت. چطور ریکه به خ نهیمن، مهم ا زینه عز -



 

 
212 

 :درهم شهره نگاه کرد افهیبه ق یچشم ریز ایرو

آمدن کردم.  نیینداره قصد پا دهیفا دمید یصخره باال رفتم وقت کینکردم. از  داشونیدنبال شهره جان و بچه ها بودم پ -

 .شد ینطوریموقع برگشتن افتادم و ا

 :خودش ادامه داد هیتوج یبرا

 .بهم کمک کردند و اونها دمیرسوندم که بچه ها رو د الیبه زحمت خودم را تا جلو و -

 :به دخترها گفت ای. شهره جلو آمد و بدون توجه به رواوردیاز پارسا ن یاسم

 .روشن کردن شی. بچه ها آترونیب میبر -

 :و سپس شهره نگاه کرد ایبه رو یبا ناراحت سوسن

 .میجا کنارش بمون نیجان تنهاست. بهتره هم ایرو یول -

 :دست سوسن را فشرد و گفت از هر گونه بحث یریجلوگ یبرا ایرو

 .دیبدرتون رو به خاطر من خراب کن زدهیبعدازظهر قشنگ س فهیبخوابم. شما ح ینه فدات بشم. بهتره من کم -

خواست که خانم را هم با  یمیفرستاد و از خانم فه رونیدخترها را به همراه شهره به ب هیسوسن و بق اد،یخواهش ز با

 .مهمانها ببرد گریو نزد د رونیخودش به ب

 الیو یمحوطه  یاز بزرگترها، به رو یبعض یآهنگ و رقص دختر و پسرها و حت یپارسا برگشت بساط آتش و صدا یوقت

 یهمه  نکهیبا ا د،یخودش متمرکز د یکنجکاو را به رو یهمه نگاهها یو وقت ایاز رو ریبه غ دیبه پا شده بود. همه را د

برعکس قبل از ظهر بود. صبح  شینشست. رفتارها یو کنار کردت خودش را کنترل بود به شد ایرو داریخواهش دلش د

که همه را سرگرم کرده بود، در دل  یحاال جشن و شور یزد ول یبرق م یاو چشمهاش از خوشحال دنیو د ایبا وجود رو

شهره با  ،ی. مادرش با نگرانکرد یهر چند لحظه از دور به ساختمان نگاه م ینداشت. با گرفته گ یریاو تاث تابیعاشق و ب

 .کردند و راز عشقش برمال شده بود یدار نظاره اش م یمعن یبا لبخند هیو بق یحسرت و عصب

بسته،  یچشمانش را باز نکرد. با چشمها یبود، لحظه ا دهیهم نخواب قهیدق کی یحت نکهیبا ا ایرو مت،یوقت عز تا

توزانه شهره از نظرش  نهیک یبود. رفتار مضطرب پارسا و نگاه ها ریو با افکار درهمش درگ دیشن یرا م رونیب یصداها

 یاست. باالخره غروب شد و وقت رفتن. دخترها تا جلو تندر حال شکل گرف یشد و مطمئن بود مشکل بزرگ یدور نم

از همه،  ایاو آماده کرده بود. رو دنیخواب یعقب را برا یگاه صندل هیتک یبه او کمک کردند. پارسا با دلسوز نیماش

 ز. ادیند گرانید نیکرد. چشم گرداند و شهره را ب یو خداحافظ یمعذرت خواه یمیو خانم فه دشیخصوصا دوستان جد
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کردند و به راه افتادند. با  یکند.پارسا و خانم سعادت هم خداحافظ یخواست که از طرفش از او خداحافظ یمیخانم فه

به منزل با سماجت خودش را به خواب زد. خانم  دنیکرد و تا رس یاحساس راحت یکم ایشلوغ، رو طیدور شدن از آن مح

 یشد سکوت پر معن یکه از دستگاه پخش م ییو ترانه ها وانندهخ یکردند و تا آخر فقط صدا ینم یو پارسا هم صحبت

از  ایرو یکمک کند. وقت ایوشد و زهرا را صدا زد و از او خواست به ر ادهیرا پر کرده بود. مقابل منزل پارسا پ نشانیب

وارد  خانمکوتاه کرد و پشت سر  یشد، مقابل چشمان کنجکاو و نگران خانم سعادت از پارسا تشکر ادهیپ لیاتومب

 .ساختمان شد و به اتاقش منتقل شد

 د،یلم یم مبل یروز کنار تخت او رو نیگذاشت. ب ینم شیخانم تنها یول امد،ین رونیرا از اتاقش ب ندهیدو روز آ تمام

 نیدر ا اینرم رو یکرد. صدا یخواند گوش م یکتاب م شیکه برا ایخوش آهنگ رو یبست و به صدا یچشمانش را م

در رفت و آمد بوجود  شیبرا یآورده بودند که مشکل ایرا هم به اتاق رو شیآرامبخش شده بود، داروها شیمدت برا

کرد و  یرا در رفتار و نگاه او احساس م بیحس تازه و غر کی ایرو یخانم سعادت، ول یمحبت ها ی. با همه دیاین

 نیهمداد. به  یبد م یرا نداشت و دلش گواه یاتفاق تازه ا چیخواند. جرات و توان مقابله با ه یرا در چهره اش م ینگران

مدت  نیام ابه سرش بزند و در تم ضیاز مر ادتیزد که مبادا پارسا هوس ع یزود خودش را به خواب م یلیعلت شبها خ

فکر آزاردهنده که عاقبت چه خواهد شد و عکس العمل خانم چه خواهد بود فکر خسته اش را مشغول کرده بود.  نیا

اش را در دست  یمیشد. هنوز هم حرارت دستان صم ینم ورد دگانشیلحظه نگاه عاشق و نگران پارسا از جلو د کی

 یم گرانیدار د یمعن ینگاه غضبناک شهره و لبخندها ادیبه  یکرد. وقت یم رورویعشق، قلبش را ز یو داغ کردیحس م

 .انداخت یعشق، وحشت به جانش چنگ م نیافتاد از سرانجام ا

 نیزم اطیرا با احت شیداد. امروز توانسته بود پا صیتشخ منیرا از اتاق نش یمیخانم فه یروز دوم بود که صدا عصر

شد و  ینم رشیدستگ یزیچ یچسباند ول یرفت و گوش به در م یدر مبا هراس پشت  کباری قهیبگذارد پس هر چند دق

قبل به منزل برگشت.  یاز شبها رترید یلیهم خ پارسا. همان شب زدیگشت و در اتاقش قدم م یتر از قبل برم یعصب

که پارسا برنگشت از پنجره چشم به  یتا زمان ایبه اتاقش رفته بود و رو شیو خوردن داروها ایخانم پس از سر زدن به رو

و نگران  وغاز شب گذشته، با همان افکار شل ی. گرچه با آمدن او هم دوباره تا پاسدیکش یدوخته بود و انتظار م اطیدر ح

 .علت نبوده است یب یمیگفت که مالقات بعدازظهر خانم فه یبه او م یحس قلب کیکرد.  یکننده دست و پنجه نرم م

و صبحانه را با خانم بخورد. آن وقت صبح معموال پارسا خواب  دیایب رونیگرفت از اتاق ب مید از نماز تصمزود، بع صبح

توانست خودش را در  یمحبت خانم سو استفاده کند باالخره که نم نیاز ا ستی. فکر کرد درست ندید یبود و او را نم

مناسب  یتوانست راه برود.لباس یراحت تر م یلیمروز خداد. ا اساژرا با آب گرم م شیاتاق حبس کند. دوش گرفت و پا

کرد به خودش مسلط باشد. از اتاقش  یزد و سع نهیداخل آ ایبه رو یمرتب کرد. لبخند نهیو خودش را در آ دیپوش

. قدم دیشنخانم از داخل اتاق  یپارسا را همراه صدا یرفت، قبل از ضربه زدن به در، صدا منیآمد و به طرف نش رونیب
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 ییارویکه به خودش داده بود هنوز هم قدرت رو یبازگردد.با همه اعتماد نفس ایدانست داخل شود  یشل شد. نم شیها

پارسا شاد و سرحال  ی. صداستادیا اریاخت ینام خودش از زبان پارسا ب دنیبا پارسا را نداشت. قصد برگشتن کرد که با شن

 :دیرس یبه نظر م

 چطوره؟ ینیخانم ام یپا یرم. راستزودتر ب دیامروز با -

 :بود. بدون توجه به سوال او گفت نیخانم سنگ یصدا

 .یاومد رید یخواستم باهات صحبت کنم. ول یم شبید -

 .دییشد. خوب حاال در خدمتم بفرما ریخاطر د نیقرار داشتم. به هم یمامان، با کس دیآره ببخش -

 .هم از تو دلخور و ناراحت بود یلیبود. خ نجایبعدازظهر خاله ات ا روزید -

 افتاده؟ یچرا؟ چطور؟ مگه اتفاق -

 :آمد ریتاخ یخانم با کم یصدا

 یپدرت عمل کن ی هیبه توص یکنند قصد دار یکنند. اونا فکر م یشهره رو به خاطر تو رد م یاونا خواستگارها یدون یم -

 .گهیم یا گهید زیچ ایرفتارهات با رو یول یو با شهره ازدواج کن

 :بلندتر جواب داد یناراحت و کم ییپس از چند لحظه با صدا پارسا

قصد  یکنم اون مرحوم به صورت جد یگفت. فکر نم یم نویا میما بچه بود یاز من داره. پدرم وقت ییجا یخاله انتظار ب -

 یکه رفتارها و اخالقها دیدونی. شما مهیعمر زندگ کیرو به من داشته. جدا از اون، صحبت  یمیتصم نینچنیا لیتحم

 .تونم اونو بپسندم یمن نم میبا هم موفق باش میتون یخونه. ما نم یشهره، با من نم

 :گفت شیمکث در ادامه صحبت ها هیاز چند ثان پس

 .صحبت کنم. جدا از همه، فقط نظر شما برام در مورد اون مهمه ایامشب با شما راجع به رو نیخواستم هم یمن م یراست -

. در انتظار جواب خانم قدرت هر گونه دیشن یبار بود اسمش را از زبان پارسا م نینشست. اول ایرو یشانیبر پ یسرد عرق

 :دیخانم را شن یگذشت صدا ایساعتها بر رو ییواکنش از او سلب شد. چند لحظه بعد که گو

 .باشه یجدکردم مسئله  یفکر نم یتو با او شده ام، ول یکه متوجه رفتارها هیمدت -

 :تازه کرد یکوتاه و نفس یمکث



 

 
215 

از  ستیناشا یتونم قسم بخورم که او رفتار یبه جرات م یو حت تهیدوست دارم. اون خانم و با شخص یلیرا خ ایمن رو -

. همه چشم باز ادهیز یلیخ نیب نیدر ا یاختالف طبقات یکن یفکر نم یسر توئه ول ریهست ز یخودش نشان نداده، هر چ

 .باشهممکنه  یسعادت ک یعروس خانواده  نندیکرده اند بب

همان  قایدق نیکرد و اشک در چشمانش حلقه زد. ا هیتک واریبه د یرا گرفت، با درماندگ ایرو یراه گلو نیسنگ یبغض

س کو؟ به داد. پ یم یگرید یسامان شعارها ی. دلش شکست، خانم موقع خواستگاردیترس یبود که ازش م یزیچ

 :دیپارسا را شن یگذاشته، صدا شیحرفها یپا رو یراحت

 د؟یپوشاند یرا با اختالف طبقات ایرو یشما تمام حسن ها یعنیرو نداشتم.  یافکار غلط نینچنیتوقع ا گهیمامان از شما د -

 :را ادامه داد شینداد. چند لحظه بعد پارسا صحبت ها یجواب خانم

 ایراجع رو یبود که ازش خواسته بودم اطالعات یفرد آدم مطمئن نیقرار مالقات داشتم. ا یبا کس شبیبهتون گفتم، د -

 کیخانم ، دختر  نیشد. ا لیتبد نیقیاطالعات حدسم به  نیبا ا یبودم، ول دهیازش فهم یمهم یزهای. خودم چرهیبرام بگ

به  نایگرفته. همه ا یخودش هم در رشته من مهندس. شهیثروت او نم صفکارخانه دار بزرگ و معروفه که تمام ثروت ما ن

 .من مهم تره یکنار خودش برا

 :دیخانم را شن یصدا

 نبود نه؟ یجد یکه گفت نارویا -

اش رو از ما  یاصل تیخواسته هو یکه چرا او م نهیذهن مرا پر کرده ا نیب نیکه در ا ی. فقط سوالهیچرا مامان کامال جد -

 پنهان کنه؟

 :چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت و

 .دوستش دارم یلیکه من خ نهیا گهیمسئله مهم د کیو  -

بود، به طرف اتاقش  دهیامانش را بر هی. گردهیرا شن قتیدانست که حق یزد. م ایرو شیبه دل ر یحرفش چنگ نیا با

 :دیاو را گرفت و پرس یاشت و شانه هاگذ نیزم یدستش را رو ینیس یزهرا شد. زهرا با نگران نهیبه س نهیکه س دیدو

 شده؟ یچ -

 :گفت هیگر انیبا دو دست صورتش را پوشاند و م ایرو

 .فقط بذار برم -
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در دست وارد اتاق  ینیس یکرد. وقت یسرش را تکان داد و او را در آغوش گرفت و تا جلو اتاقش او را همراه زهرا

 :. خانم گفتدیشد، مادر و پسر را در حال گفتگو د منینش

از ما  یگیرا که تو م ییزهایچ نیا دیآخه چرا اون با یول یدون یخودت هم م نویتوئه، ا یدر اصل نظر من هم خواسته  -

 .بهیعج یلیپنهان کنه. خ

رو نداشته.  لیقب نیاز ا یزیچ ایکه روشنه کامال مطمئنم که اون قصد سواستفاده  یزیچ یول به،یمن هم عج یآره برا -

علتش را  دیکشانده. با نجایساکت و دنج او را به ا یجا کیکار و  کیرخ داده که دنبال  شیبرا یکنم اتفاقات یمفکر 

 .بفهمم

او و  سیبه صورت خ یکرد.خانم سعادت با نگران هیکه خانم به اتاقش آمد، گر یتا زمان دهیو غمد نیسنگ یبا قلب ایرو

 :دیصبحانه که دست نخورده کنار تختش بود نگاه کرد و پرس ینیس

 افتاده؟ ی. چه اتفاقزمیعز یکن یم هیچرا گر -

 :تلخ کرد یبه چشمان مهربان او نگاه کرد و تبسم ایرو

 .بهتر شده یپام درد گرفته بود ول ینشده کم یزیچ -

 :رفت، گفت یم دیبود. با یافظبوسه خداح نیرا گرفته بود. ا مشی. تصمدیبوس یاو را به گرم و

 .پام خوب شده گهی. دارمیاتاقتون. من هم داروهاتون را م یتو دیشما بر -

 :تختش نشاند یاو را رو خانم

 .یاتاقم که تو راحت باش یتو رمی. من مستیجا داروهام رو بده و آمپولم رو بزن. حالت مساعد ن نی. همستینه الزم ن -

کرد  قیرا تزر نشیرا داد، انسول شی. با همان متانت و حوصله قبل، داروهادید یتوان بحث کردن با او را در خود نم ایرو

صبح پارسا، او به نظرش گرم تر  ینظر داشت، بنا به صحبت ها ریکار او را ز یو فشارخونش را محاسبه کرد. خانم البه ال

. دوباره او را بغل گرفت و اوردیطاقت ن ایبلند شد به اتاقش برود رو ی. وقتکامال مناسب بود یآمد و انتخاب یم باتریو ز

 :دیو پرس دیبه سرش کش یشد. خانم با تعجب دست ریاشکش سراز

 .. به من بگوزمیشده عز یآخه چ -

 :دیکرد. خانم دوباره پرس یم هینداد همچنان گر یجواب ایرو

 .آمده شیپ یمشکل دی. شاندازندیعکس ب مارستانیببردت ب ادیتلفن بزنم پارسا ب ادهیاگر دردت ز -
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کرد آرام  یم یو سع دیاش شدت گرفت و سرش را تکان داد. چند لحظه بعد دوباره او را بوس هیاسم پارسا گر دنیشن با

 :ردیبگ

 .دوستتون دارم یلیخ -

 :لبخند زد و گفت خانم

 ؟یکن یم هیگر یدوستم دار نکهیهم یبرا -

 :کرد بغض دوباره اش را قورت دهد. آهسته گفت یسع ایرو

 .دیباش یمن شمارو ناراحت کردم. تورو خدا ازم راض -

 .یکن ی. چرا خودت رو ناراحت مستین نطوریا زمینه عز -

 :و گفت دیبه سرش کش یدست

 باشه؟ میبا هم بخور منیاتاق نش یخوام نهار را تو یحاال برو استراحت کن. م -

از سر گرفت، کاش خانم او را فقط به  هیتوانست به او قول دهد. با رفتن خانم باز هم گر یبه زحمت سر تکان داد. نم ایرو

اش و  یشگیهم یدست فیاز ک ریآماده شد. به غ ده،یبعد که مطمئن شد خانم خواب یخاطر خودش قبول داشت. ساعت

که او قصد ترک کردن آنجا  دیفهم یم یکس دیبرنداشت. نبا گرید یزیمدارک و نامه ها که همه را در آن جا داده بود چ

 منیتمام شده بود. در اتاق نش شیبرا زیآمد. همه چ رونیانداخت و ب شیباینگاه غمبارش را به اتاق ز نیرا دارد. آخر

 :دینگاه کرد و پرس ای. او جلو آمد، به چشمان متورم رودیزهرا را د

 .ستیرفتن ن رونیبه نظر من حالت مناسب ب ؟یده اکه آما رونیب یبر یتون یمگر م -

 :داد لشیتحو یتبسم گرم ایرو

 .برم لطف کن برام آژانس خبر کن ییجا دیحالم خوبه. با -

به  گرانیمدت از او و د نی. در ادیاو را در آغوش گرفت و بوس یبدون گفتن کالم ایرا قطع کرد، رو یزهرا گوش یوقت

 :بود. زهرا متعجب او را از سر تا پا برانداز کرد دهیند یگرید زیاز محبت چ ریغ

 شده خانم خانمها؟ یچ -

 :رفت اطیدست تکان داد و به طرف ح ایرو
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 داره؟ بیخواست ببوسمت. ع یدلم م یچیه -

ر گذراند. به بار همه جا را از نظ نیآخر یو برا ستادیجلو در ا ایشانه باال انداخت و رفتنش را تماشا کرد. رو ریمتح زهرا

کاره را  مهین یعشق دیرقم زده بود. با شیبرا یبود که زندگ گرید یامروز روز یروز آمدنش افتاد، چه زود گذشت ول ادی

بوق راننده  یبا صدا ،یدور یدارد. روزها شیرا در پ یسخت یروزها انستد یکرد. م یگذاشت و فرار م یبر جا م

رساند.  لیرا پشت سرش بست و خودش را به اتومب اطی. در حهیو دوباره گر گرید ی. نگاهدیپر رونیآژانس از افکارش ب

 ی. طوفان کم کم فرو متنداش یچاره ا یکند، ول یبه پا م یآمده بود و مطمئن بود رفتنش طوفان میآرام و مال میمثل نس

 .گذاردبه جا ب یرد چیخواست ه یشد. نم ادهیپ نیبه منزل عمه از ماش دهینرس ابانیخ کینشست. 

او را به حساب  امدنیاز زهرا خواست که او را صدا بزند.زهرا که ن دینهار د زیرا سر م ایرو بتیکه خانم سعادت غ ظهر

 :اش گذاشته بود با تعجب گفت یمرخص

 :دیچهره درهم کش یخانم.خانم سعادت با ناراحت امدهین رونیاون هنوز از ب یول-

 رون؟یرفته ب یکنه.پس چطور یگفت پاش درد م یاون که صبح م-

 .نارحت بود یلیدونم خانم.ظاهرا هم خ ینم-

را به پارسا  ایرو یناگهان بتیخبر غ یگذشت و باالخره ساعت سه بعد از ظهر تلفن یساعت پر از انتظار همراه با نگران چند

در  یز جا برخواست.اثار نگراناو ا دنیبه منزل برگشت.خانم با د مهینگذشته بود که پارسا سراس یدادند.مدت کوتاه

 :بود دایچهرهاش پ

 براش افتاده باشه مادر؟ یپارسا جان نکنه اتفاق-

 :دیپرس اطیبا احت یخاطر ول شانیپر پارسا

 مامان؟ دیبهش گفت یزیصبح که من رفتم شما چ-

 :مادرش گرد شد یچشمها

 اتاقش ناراحت بود یرفتم تو یوقت ینگو ول یزیچ ی.خودت گفتزمینه عز-

 :دیاز زهرا پرس پارسا

 بره؟ دیرفت؟چرا گذاشت یک-

 :جواب داد یبا دسپاچگ زهرا
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 .نداشت یو ما مانع رونیرفت ب یخواست م یهر وقت م ینیاخه خانم ام-

 ؟یزیچ نیهمچ ایدستش بود.منظورم چمدان ساک  یچ-

 .یدست فیبا ک شهینه مثل هم-

 :رنگ به چهره نداشت کرد و گفت ینگرانرو به مادرش که ار  پارسا

 .میصبر کن یمدت میامده.نا چار شیپ شیبرا یهست.احتماال کار یدواریام یپس جا-

در درون خودش به پا  ییغوغا ینگران نکند ول نیاز ا شیداد.که مادرش را ب یخودش را ارام نشان م نکهیوجود ا با

 شیکرد لبخند بزند.او را به اتاق برد و با کمک زهرا داروها یارامش خاطر مادرش سع یداد.برا یبد م یبود.دلش گواه

امد  اطیامد.به ح روی.زهرا را در کنارش گذاشت و خودش از اتاق بتادنخواهد اف یبد یاتفاق چیرا داد و مطمئنش کرد که ه

را که مادرش خواب بود  یفته بود.ساعتجا نشستن را از او گر کیسخت مجال  یداد.دلشوره ا رونیو نفس نگرانش را ب

گوناگون  کاراف ریو درگ شانیدوخت.مستاصل و پر یم اطیقدم زد و هر چند لحظه چشمان منتظرش را به در ح اطیدر ح

توانست تصور  یصدم هم نم کیافتاده. یاتفاق شیبود که حتما برا نیفقط ا دادیاز همه ازارش م شتریکه ب یبود و فکر

 یخواهد.حت یزد که دوستش دارد و او را فقط و فقط به خاطر خودش م یرا ترک کرده است.ء و اشاره داد مانها  ایکند رو

لحظه  کیمهم نبود جز وجود خودش. زیچ چیه گریاش را پنهان کرده.د یاصل تیخصمهم نبود که چرا او ش شیبرا گرید

.مرا دوست دیایمطمئنم که م دیایامکان ندارهواو حتما م نی.فکر کرد نه ادیکش ریقلبش ت دیایممکن است ن نکهیاز فکر ا

 .دوستم دارد یعنیجوابم را نداد. دمیازش پرس یدارد وقت

 .منتظرش بود منی. خانم سعادت در اتاق نشدیپر رونیخواند از افکارش ب یزهرا که او را م یصدا با

 نشد؟ شیدایساعت چنده؟ پ -

 .نه مامان هنوز که نه -

بود و  ستادهیپارسا که جلو پنجره ا یاز فنجانها را برا یکیآنها را پر کرد.  یوارد اتاق شد. فنجانها یچا ینیبا س زهرا

 :بود گفت دایکه در چهره اش هو یکامل یشانیو پر یبرد. با دودل کردینگاه م اطیهنوز هم مصرانه به در ح

 نه؟ ایخوام بگم مهمه  یکه م نویدونم ا یآقا نم -

 .شد رهیپرسش گر به او خ یبرگشت و با نگاه پارسا

 یکرد. ظاهرا م یم هیو گر ستادهیکه پشت در اتاق ا دمیرو د ینیمن خانم ام د،یخورد یامروز صبح که شما صبحانه م -

 .شما متوقفش کرده بود یاتاق که صحبت ها یتو ادیخواسته ب
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 :دو شکل گرفتدر ذهن هر  کسانی یشد و فکر رهیمادر و پسر در هم خ نگاه

 .دهیرا شن مانیحرفها ایمطمئنا رو -

مبل افتاد  یکرد. زهرا به کمکش شتافت. پارسا در مانده تر از قبل به رو دنیشروع به لرز جانیخانم از شدت ه یدستها

مطمئن شد که او آنها را  گریامروز صبح را در ذهنش مرور کرد. حاال د یرا فشرد. صحبت ها شیها قهیو با دو دست شق

. نکنه دل نازکش شکسته باشه. دهیرا شن زیحساس همه چ ی هیروح اونبا  ایرو یعنی ایترک کرده. با خود فکر کرد خدا

 شیها قهیندارد. باز شق یو مفهوم یدوستانش لقب شازده خانم را داشته اصال معن نیاو که در ب یبرا یاختالف طبقات یول

 :دیش را شنمادر یرا فشرد. صدا

 امیب رونیخواستم از اتاقش ب یهم م یکرد. آره وقت یم هیاتاقش چرا ناراحت بود و گر یرفتم تو یفهمم وقت یحاال م -

 .کنه یخواست ازم خداحافظ ی. انگار مدیبغلم گرفت و بوس

 :شد ریسراز اشکش

 .گفت دوستم داره یو م ختیر یاشک م -

 :گرفت و با بغض گلو گفت با دستمال اشک صورت خانم را زهرا

کرد. از  یو خداحافظ دمیرفت منو بغل گرفت و محکم فشارم داد، بعدش هم بوس یداشت م ی. وقتنطوریبا من هم -

 .کرده هیگر یلیچشاش معلوم بود که خ

و از  دیسوزاند، از جا پر یدل م شیها هیگفتند. گر یدر آن حالت قلبش فشرده شد. راست م ایاز مجسم کردن رو پارسا

 :دیمادرش پرس

 د؟یعمه اش دار یاز خونه  یشما آدرس -

 :دیبا تاسف سر تکان داد. پارسا از زهرا پرس خانم

 شما چطور؟ -

 :دیاز جا پر زهرا

 .کرده ادهیمسافرش را کجا پ گهیاون م دیکن دایآژانس گرفت. اگر راننده آژانس را پ ینه آقا ول -

 .و بده تا خودم صحبت کنم ریآژانس را بگ . پاشو شمارههیآره فکر خوب -
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نگذشت که همان راننده جلو در آماده بود.  یزیصبح را اعالم کرد چ سیکرد و ساعت سرو یپارسا خودش را معرف یوقت

 یبه دنبال او براه افتاد و دعا مادرش و زهرا و مادرجون بدرقه  لشیبه خواهش پارسا راننده آژانس جلو و او با اتومب

 یمطمئن بود که ساعت بیعج یداد و با وجود دلشوره ا یم یکرج به خودش دلدار ریبود. پارسا در تمام طول مس راهش

رفت  یبه منزل عمه اش م یخواستگار یامشب همراه مامان برا نیبود. هم دنیکند، مشغول نقشه کش یم دایاو را پ گرید

ستاد و محل را نشان یکرده بود ا ادهیرا پ ایکه رو یدانیراننده در م ی. وقتشدیطور م نیشد. حتما هم یتمام م زیو همه چ

 :دیداد پارسا با تعجب از او پرس

 د؟یشون کرد ادهیپ نجایکه هم دیمطمئن -

 .جا نیبله آفا هم -

و کوچه  اابانهیتا ساعتها تمام خ شد،یم انینما شتری. عمق فاجعه لحظه به لحظه بیهمان نقطه اول و همان سردرگم دوباره

 ینکرد. چند ساعت از شب گذشت که با فکر دایاز او پ یاثر نیکوچکتر چ،یه یرا با حوصله گشت ول دانیاطراف م یها

 یبر عصا جلو پنجره انتظارش را م هیلرزان و تک ییبرگشت. مادرش با پاها ند،یاو را در خانه بب نکهیبه ا دیتازه و با ام

 :دی. سالم کرد و پرسدیکش

 ازش نشد مامان؟ یخبر -

 :را در چشمانش خواند یخبر یب مادرش

 ؟ینکرد داشیپ ،ینه مادر شما چ -

 .ازش نداشت یش کرده و آدرس مشخص ادهیپ دانیم کی. راننده دور ستیازش ن ی. اثریچینه ه -

 :پارسا به اتاق آمده بود. پارسا رو با او کرد و گفت یبا صدا زهرا

 .میکن دایازش پ یآدرس ای یشماره تلفن دیاتاقش. شا یتو میبر -

طرف  کی. انگار خودش آنجا بود هر کدام از دیکش یقیکرد. نفس عم یحس م یاو را به خوب یوارد اتاق شد بو یوقت

همه  یالبه ال یو حت رفرشیتخت و ز ریبه جا بود بجز خودش. کشوها،کمدها، ز شیو لباسها لیشروع کردند. تمام وسا

از قبل به نزد مادرش برگشت. در جواب نگاه غمزده  دتریامنکردند. نا دایپ ینشان نیکتابها را هم گشتند. کوچکتر ی

 :تکان داد یمادرش سر

 !خدا ینکنم، وا شیدایمامان نکنه پ -

 :شد و دستش را به دست گرفت کیمبل ولو شد. مادرش به او نزد یدو دست گرفت و رو نیرا ب سرش
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 ن بود مگه نه؟م ریتقص -

 :و لرزانش را به خود فشرد فیبلند شد و او را در آغوش گرفت و تن ضع اورد،یطاقت ن پارسا

 .یدوستش داشت یلیکه خ یدونی. خودت هم مستین نطورینه مادر ا -

 :دیرا گرفت. مادرش پرس شیاشکها و

 ؟یدوستش دار یلیخ -

تکان داد و دوباره او را در آغوشش  دییپارسا را فشرد. نتوانست جواب دهد فقط سرش را به نشانه تا یراه گلو یزیچ

 :دیشن یمادرش را م یفشرد. صدا

 .عروس گلم رو یکن یم داشیبه خدا باشه. حتما پ دتیام -

 :دیحرفش لبخند زد. زهرا وارد اتاق شد. پارسا از او پرس نیاز او فاصله گرفت و به ا پارسا

 ؟یخوند ینامه هاش رو نم یآدرس فرستنده ها چوقتیه -

 .نامه هاش آدرس فرستنده نداشت چوقتیآمد. ه بینه آقا. چند مرتبه نگاه کردم. راستش برام عج -

کرده  ریمصر مانده بود. ذهنش را درگ تشیماندن اصل دهیهمه سر پوش نیا یبه چه علت رو نکهیساکت شد. فکر ا پارسا

 بود.چرا؟چرا؟چرا؟

 مادر؟ یکن کاریچ یخوا یحاال م -

 :کرد فکرش را متمرکز کند یسوال مادرش سع با

مخابرات برام  رمیصبح م نصورتیا ریشه در غ یازش م ی. ناچارم صبر کنم تا صبح. انشااله که خبریچیامشبه را ه -

 یمراعات همه  یتیامن ریاون ردش رو بزنم. گرچه که او با تداب قیکنم که از طر دایپ یشماره تلفن دیشا رندیبگ نتیپر

 .گرفت یتماس م ییبا جا رونیب یبودمش که از تلفن عموم دهیکرده. د یجوانب را م

اتاقش استفاده  یرا دعوا کرده بود که چرا از گوش ایجلو چشمانش نقش بست. آن روز رو نیصحنه مزاحمت رام ادی

که با  دیبه خود آمد مادرش را د یکرد. وقت یبود تا آشت دهیبود. چقدر آن شب نازش را کش نکرده و او هم قهر کرده

به  ازیاز او ن شتریخودش ب نکهیرا در آغوش گرفت. با ا اوشده. به کنارش رفت و  رهیاز اشک به او خ سیخ یگونه ها

 :کرد خوددارتر باشد یداشت سع یدلدار
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 ایتونم دنبال رو یبه شما برسم و نم دینکرده حالت بد بشه من با یینگران نباش مامان جان، فداتون بشم اگر خدا -

 .یو قوت قلب بهم بد یباش یبا خاطر من قو دیبگردم. پس با

 نید از شام ابود. هر شب بع یخال یلیخ شیفشرد. جا یقلبشان را م ایرو یخال یشام خوردند. صندل ،ییاشتها یدو با ب هر

از مادر و پسر نداشت او را  یآنشب زهرا که او هم دست کم یکرد، ول یبود که به خانم در رفتن به اتاقش کمک م ایرو

دو دلداده عاشق بود.  یبرا ی. شب سخت و تمام نشدندیرا داد و آن شب در اتاق او خواب شیکرد. داروها یم یهمراه

 یشده و بدون لحظه ا داریاز صبح زود ب نکهینکند پلک برهم نگذاشت. با ا دایو را پمبادا ا نکهیپارسا تا صبح از وحشت ا

در  اینشست،  یم ای دیکش یتخت دراز م یتو ایبود.  زانیاستراحت به شب رسانده بود. باز هم خواب از چشمانش گر

خوب  یکه فردا روز شدیندیب نیکرد ذهنش را از افکار بد منحرف کند و به ا ی. تالش مدیچرخ یم اطیدر ح ایاتاق و 

 ایشب آهسته به اتاق رو مهیزد. ن یبه دلش چنگ م نیو سهمگ بیعج یهمان دلشوره  یول ندیب یرا م ایخواهد بود و رو

 یشب سرش را البه ال مهیآشنا، در کمدش را باز کرد و در سکوت ن ییخوش او را حس کرد. بو یرفت. باز هم بو

 شیبرا یموضوع، زندگ نیاشک را بر چهره اش حس کرد. تا قبل از ا یسیخ یدر کمال ناباور. دیاو برد و بو کش یلباسها

 .ودنکرده ب هیداشت، بعد از فوت پدرش گر یگ بهیکردن غر هیآنقدر سهل و آسان بود که با گر

دلش گرفت و  شتریرود ب یشب راه م مهیبود و به دنبال او در ن ایبه خودش آمد که مثل ارواح سرگردان در اتاق رو یوقت

 :کرد هیراحت تر گر

شه. دوستم داره فقط دلش شکسته و مسلما حالش از  یدونم که نم یشه م یمنو فراموش کنه؟ نه نم ایکه رو شهیم ایآ -

 .اش مرهم بگذارم یکنم و به دل نازک زخم داشیپ دیمن بدتره. با

 :دیشن یاز اتاقش م شهیکه هم یهمان خواننده ا یرا زد. صدا یروشن دستگاه صوت دکمه

 ام بت پرست تو قسم به چشمون مست تو شده

 روز و شب شده ام جام دست تو آه شده ام جام دست تو خونهیکنج م به

 زنم یم نهیکنم شرر چو بر س یتو سجده م به

 تو بشکنم یبت رو نیخوام که بعد از ا یغصه م ز

 تمومه گل مهتاب بر سر بومه گهیهجران د شب

 تو زنده ام یجز بر تو حرومه که برا یعاشق



 

 
224 

بود،  دهیمبل لم انیآرامش گرفت. م یخواند کم یاو م یخواننده که انگار از راز دل او آگاه بود و فقط برا یصدا با

 سی. تمام بدنش خدیصبح بود که وحشت زده از خواب پر ی دهیشدن به سپ کیهمانگونه چشمانش گرم شد. با نزد

 .نداشت یکرد. در خواب هم راحت ینم دایرا پ ای. تا رودیکش ینفس م یسخت عرق بود و به

گرفت.  نتیاز مخابرات منطقه پر یوقت ادار نیزد. در اول رونیزود از خانه ب یلیصبحانه خورد و خ یخاطر مادرش کم به

ورقه آماده شده را  یوقت یکرد، ول یم ازیمشغول بود او هم به درگاه خدا راز و ن وتریبود. تا کامپ نیهم شیدهایاز ام یکی

. ناچار به کرج برگشت و دوباره دیشماره ها ند انیم یا بهیشماره غر چیه ادد یکرد همانطور که احتمال م یمطالعه م

پشت  زیم کیشد.  دانیشاپ در همان م یکاف کی. خسته شده بود وارد مودیرا پ دانیاطراف همان م یابانهایکوچه هاو خ

 یداشت به دقت نگاه م ایرومشابه  یرا که اندام یزل زد و هر خانم ابانیظهر به خ کیپنجره را انتخاب کرد و تا نزد

قرار مالقات داشت. سر ساعت در دفتر او حاضر بود. پرونده را با کمک هم  ییوفا یآقا لشانیکرد.ساعت دوازده با وک

 دیکرد و باز با ام ادداشتیبود. پارسا آدرس را  شیگرفته بود، منزل پدر ایاز رو ییوفا یکه آقا یکردند. آدرس یبررس

نداشت. صبح آنروز با همکارش تماس گرفته و به اطالعش  یمشکل بایتقر یآن منطقه به راه افتاد. از لحاظ کار یبه سو

چند بار با هشدار  ریداشته باشد. در طول مس بتیممکن است چند روز غ یآمدن مشکل شیرسانده بود که به علت پ

 یم یزده رانندگ جانیداد. نگران و ه ینم صیمواجه شده بود. اصال چراغ سبز و قرمز و تقاطع ها را تشخ ییراهنما سیپل

با عظمت و قصر مانند برخورد کرد. با تعجب به  یبه منزل زدیهمانطور که حدس م د،یبه آدرس مشخص رس یکرد. وقت

 !از نظرش گذشت و باز هم چرا بود که ذهن آشفته اش را آزرد؟ ایف مابانه روساختمان نگاه کرد و رفتار اشرا

خواهد با  یمستخدم منزل پاسخ داد. پارسا از او درخواست کرد که م یصدا یبعد از مدت کوتاه فون،یفشردن زنگ آ با

 :دیمودبانه پرس به او جواب داد. پارسا یجوان از پشت گوش یخانم یصاحبخانه صحبت کند. چند لحظه بعد صدا

 ه؟ینیمنزل ام نجای. ادیببخش -

 .تعلق داشته ینیام یمنزل قبال به آقا نیدانم که ا یم یآقا، ول رینخ -

 د؟یا دهیخر یو از چه کس یک نجارویتونم بپرسم شما ا یگردم. م یم ینیخوام من دنبال خانم ام یباز هم معذرت م -

 .ندارم ییهم آشنا ینی. با خانم اممیدیخر یبیبه نام حب ییرا سال گذشته و از آقا نجایبله ما ا -

 :دیهم در حال خاموش شدن بود. باز هم پرس دشیام یکورسو نیهم دوباره

 د؟یندار یبیحب یاز آقا یشماره تلفن ای یشما آدرس -

 .نه آقا متاسفم -
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 شناسند؟ یرو م ینیام یها چطور؟ خانواده  هیهمسا -

 .میندار ییها آشنا هیهمسادونم. ما با  ینم -

 نیچنگ انداخت. هم یکردن رد دایپ یرا زد. به هر جا برا یزنگ درب منزل کنار ،یو خداحافظ یاز معذرت خواه بعد

بود که خودش  ییزهایهمان چ بایکرد. تقر ینم تیجوابگو بود کرد. پاسخ او هم کفا فونیکه پشت آ یسوالها را از خانم

 یآدرس چیتنها عمه اش آنجا را ترک کرده و فروخته اند. ه با یزندگ یدانست. سال گذشته که پدرش فوت کرده برا یم

بود. غروب شده بود  دهیفا یب یپرس و جو کرد، ول گرهمید ی هیشماره تلفن هم موجود نبود. با سماجت از چند همسا ای

که مردم  ینباشد پارک کرد و تا زمان دیدر معرض د ادیکه ز ییر جاو د دانیدوباره به کرج برگشت. دور م یدیکه با ناام

نظر گرفت. آخر شب که با حال خراب به منزل بازگشت، زهرا خبر داد که از  ریدر حال رفت و آمد بودند خانم ها را ز

 انیش که روز قبل جرصبح چند مرتبه فشار مادرش باال رفته. مجبور شد فردا تا ظهر کنار مادرش بماند. بعدازظهر خاله ا

 یجا گریحال خراب مادر و پسر د یرو شده بود ول زیبود به آنجا آمد، همه چ دهینتلفن از خواهرش ش قیرا از طر

گذاشت. پارسا با آمدن خاله و خاطر جمع شدن از بابت مادرش، دوباره از  یرا به جا نم یو گله گذار یدلخور چگونهیه

 یرفت که جشن عروس ییابه همان ج میبه سرش زده بود. پس مستق یرفت. صبح همان روز فکر تازه ا رونیخانه ب

 لیتحو خیمنزل را در همان تار نیبه کرج برگشته بود. صاحبخانه گفته بود ا دیبرگزار شده بود و باز ناام ایدوست رو

اطراف  یدر کرج و کوچه ها دانیاطراف همان منداشت. از تمام مغازه داران  یاز صاحبخانه قبل یگرفته اند و آدرس

 .بود دهیفا یگرفت. باز هم ب ینیام یاز خواهر آقا ینشان

مختصر و  یاحوالپرس کی. فقط توانست دیشب به منزل برگشت. شهره را که به همراه مادرش عازم رفتن بودند د آخر

لحظه که چشمش به شهره افتاد و برعکس  کیدر  کنار مادرش مانده بودند با آنها بکند و نکهیا یکوتاه برا یتشکر

 یخاله و پارسا جا می. حال وخافتیرا در چهره اش  دلسوزنگاه مهربان و  کی طانشینگاه اغواگر و ش یو به جا شهیهم

دختر  ینیام ایرفت رو شده بود. رو یبه شمار م بشیرق یهم که زمان ایرو یاصل تیداد، خصوصا که شخص یمقابله نم

 .معروف و پولدار شهر

 یچند روز غذا نیدر ا نکهینداشته. با ا یبود. البته زهرا به اطالعش رساند که او امروز هم حال مساعد دهیخواب مادرش

 یبخورد پس م شتریشام خورد. احساس کرد اگر ب یاجبار مقدار کم یاشتها بود. از رو ینخورده بود باز هم ب یدرست

عذاب سخت،  دن،یدل بسوزاند. چند روز اصالح نکردن، نخواب شیبه شهره حق داد برا د،ید نهیدر آآورد. خودش را که 

کرد  یفکر م یخودش سوخت. چ یخودش هم دلش برا ینگذاشته بود. حت یاز او باق یزینخوردن و فکر خسته چ یزیچ

 .شد یکردن او قلبش فشرده م دایشد، نگران و افسرده از فکر پ یو چ
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 دیچرخ یمثل ارواح سرگردان م ایو شب تا صبح دراتاق رو دیچرخ یوار م وانهیکرج د یابانهایروز، صبح تا شب در خ ده

 چیکرد. وضعش به شدت نگران کننده شده بود. ه یزندان ایده روز از پا افتاد و خودش را در اتاق رو نیو باالخره بعد از ا

قائل بود و به واسطه  شیکه برا یادیمادرش را آن هم به خاطر احترام ز یت. مگر ساعرفتیپذ یکس را به داخل اتاق نم

 یزیکرد چ یداد او وارد شود، ازش خواهش م یرا از پشت در نداشت. اجازه م شیها هیگر دنیحالش طاقت شن ی

دون گذاشت و ب یاو م یپا ینشست و سرش را رو یاو دو زانو م ینشاند خودش جلو یمبل م یاو را به رو د،ینگو

از او  ری. به غازاردیکرد که الاقل او خودش را ن یکرد و التماسش م یم هیکوچک گر یمثل پسر بچه ها یخوددار

 دیرا نداشت. ق چکسیاو اعصاب برخورد و صحبت با ه یآمده بود ول دنشید یمرتبه برا نی. همکارش چندچکسیه

نداشت. شهره هم چند بار خواسته بود  یو مفهوم یمعن شیبرا گرید زیچ چیه یعنیرا زده بود.  زیشرکت و کار و همه چ

هر روز  بایتقر یکرد. دکتر خانوادگ یم یریاز وارد شدن دکتر هم به اتاقش جلوگ ی. حترفتیاو را هم نپذ یول ندیاو را بب

که  ییود. غذاحال آنها ب یایبا تلفن جو یبا نگران ایهر روز آنجا بود  ای یمیآمد. خانم فه یخانم سعادت م دنید یبرا

خدمتکارها به خاطر  هیمادرجون، زهرا و بق یخورد که زنده بماند، حت یم یگذاشتند فقط به اندازه ا یپشت در م شیبرا

بود غروب  یاو که مدت یشد، برا یمادر و پسر دست به دعا برداشته بودند. با آمدن غروب حال پارسا بدتر م میوضع وخ

حال هر روز با  ند،یتا او را بب دیایکرد هر چه زودتر از شرکت به خانه ب یم یروز سع را داشت و هر دارید دیتجد یبو

از  ایفکر، که رو نیصدم ا کی یکرد ول یعالقه را دو طرفه ثبت م نیقلبش ا نکهی. با اشدیغروب عذابش سختتر م دنیرس

محزون خواننده غرق  یگر با صدایدلتنگ، د یغروب دنیداد. هر روز با رس یترکش کرده آتشش م یعالقه گ یب یرو

بود و  دهیکه لحظه به لحظه عذاب بود. پارسا به مرز جنون رس یگذشت. ماه یم ایماه سخت از رفتن رو کیشد.  یم

خواست از پارسا دور  یعنوان نم چیاو به ه یکرد ول یشدن اصرار م یبستر یمادرش به مرز مرگ. دکترش هر روز برا

 .ماندخواست در کنارش ب یشود. م

او را هم از پا در آورده بود.  تیوضع نیکرد. ا یم یکه آنجا مانده بود و از خواهرش پرستار شدیچند روز م یمیفه خانم

 یبود و قفس مرغ عشقها را نگاه م منیغروب بود. خانم سعادت با خواهرش در اتاق نش کیآن روز بعدازظهر و نزد

 :و گفت ختیکرد. اشکش فرو ر

زبون بسته ها هم حال مارو  نیا نکهی. مثل ارهیم یاز مرغها بده و داره م یکیم به پارسا بگم حال کن یجرات نم -

 .دندیفهم

 :به کنارش آمد و او را در آغوش گرفت و گفت خواهرش

 .. اشکات تموم شدینکن خواهر تو که از پا در آمد هیگر -

 :شد شتریخانم سعادت ب هیگر شدت
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گوشهام  یخوند هنوز هم تو یبرام کتاب م یقشنگش وقت ی. صدایرو از دست داد یچ یبفهمکه  یآخه تو که نبود -

 .برد یخوند که آدم لذت م یگرم م نقدریکتابهامون رو برام خوند. ا شتری. بزنهیزنگ م

 :کند، گفت یم هیخانم باز هم گر دید یوارد شد. وقت یچا ینیبا س زهرا

 نیبه ا یلیچهل مرتبه سوره انعامش تموم شد. اون خ شبی. گوهر خانم ددینکن تیخودتون رو اذ نقدریخانم تورو خدا ا -

 .ادیامروز فردا خبرش م گهیداره. م دهیسوره عق

 :لرزانش گرفت یاشکش را با دستها خانم

 یچند شبه خوابهاهم دلشوره دارم.  ایرو یبرا یخدا از دهنت بشنوه زهرا جان. بچه م خودش رو داغون کرد. از طرف -

 .برهیبه سر م یاون تو چه وضع ستی. معلوم ننمیب یبد براش م

بلند شد، به محض جواب دادن زهرا و باز کردن در، شهره با عجله و دوان دوان  یدر پ یچند مرتبه پ فونیزنگ آ یصدا

زده خودش را در آغوش خاله  جانیه یزد با سالم یبرق م یاز خوشحال شیخود را به داخل ساختمان رساند. چشم ها

 :دیانداخت و او را بوس

 .کردم دایپ ایاز رو ینشون کیبده.  یخاله مژدگان -

جلو آمد، شهره را از او  یمیدست او را فشرد و اشکش روان شد. خانم فه یبه سخت د،یخانم سعادت پر یاز چهره  رنگ

 :به شهره گفت یجدا کرد و مضطربانه نبضش را به دست گرفت و سپس با ناراحت

 ؟ینیب یچه جور خبر دادنه مادر جون.مگر حالش رو نم نیا -

 .بود تصادف کنم کیآمدم که خبر بدم دو بار نزد یمامان، بس که خوشحال بودم و تند م یدون یآخه نم -

 :سعادت زمزمه کرد خانم

 .یضامن آهو متشکرم که ضامن بچه م شد ای -

 :دیبعد رو به شهره کرد و پرس و

 ؟یکرد داشیخاله پ یگیم یجد -

 :رفت جواب داد یم رونیاز اتاق ب کهیدر حال شهره

 .به پارسا بگم رمیکردم. م دایرد مطمئن ازش پ کی یخودشو نه ول -
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 :گفت یبا خوشحال زهرا

 .خانم. برم به گوهر خانم بگم ختم انعامش جواب داد دیدید -

 :سعادت به خواهرش لبخند زد خانم

 .خوام بعد از عقد بفرستمشون پابوس امام رضا یم -

 :چند ضربه به در اتاق پارسا زد و گفت شهره

 .بهت بگم یزیچ کیخوام  یپارسا در رو باز کن، م -

. رونینه از اتاق به ب دیرس یبه اتاق م رونیاز ب ییکه نه صدا یبلند شد، به صورت یدستگاه صوت یحرف او صدا متعاقب

مشت به  تیکنند و مزاحمش نشوند. شهره با عصبان شیکرد تا رها یکار را م نیآمد هم یپشت در اتاق م یکس نکهیهم

 :دیدر کوب

 !وونهیباز کن د -

 .که صدا به صدا نرسد دیکش یکرد و داد م یشد. انگار خواننده هم تالش م یرد و بدل نم ییصدا چیه

 رانتریهنگامه من هم از تو ح نیدر ا یرانیح تو

 رانتریمنم هر لحظه و یدر آغاز آباد تو

 خود یفرار از خود به سو یدان یرا چه م ییرها یبن بست ظلمان نیا در

 جانیشاد و پر ه هیوقت دوست نداشت چونکه با روح چیخواننده را ه نیغمناک ا یو کم نیپر احساس و سنگ یصدا

زد و  یم ادینداشت مخصوصا که بشدت فر ید هم خوانشاد و شلوغ بو یخواهان آهنگ ها و ترانه ها شهیشهره که هم

دو ترانه برسد. به محض تمام  نیسکوت ب هیپان دپس صبر کرد که چن دیایشد کوتاه ب یشد. نم یمانع از صحبتشان م

 :دیکش ادیجمع کرد و فر شیقدرتش را در صدا یشدن آهنگ، همه 

 .کردم دایپ ایبرات از رو ینشون کی وونهید یپارسا -

 یکه به نام پارسا م یکس دنیدستگاه قطع شدو متعاقبش در اتاق باز شد. شهره از د ینگذشته بود که صدا یا هیثان

بلند و نامرتب، حلقه کبود و گود افتاده دور چشم  یو موها شیشناخت متعجب و وحشتزده چند قدم به عقب برداشت. ر

سراغ  یتنومند و ورزشکار کلیاندامش که از آن ه بیعج یغرزده بود، همراه با ال رونیگونه که ب یها و استخوانها

 :به او نگاه کرد یسابق بود. پارسا جلو آمد و با شک و دودل یاز پارسا ریبه غ یداشت. کس
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 ؟یکن تمیاذ یخوا یم ایشهره  یگیراست م -

 :خودش را کنترل کرد شهره

 .بهتره میبا هم بر یکردم مطمئنه ول دایکه پ یکنم نود درصد رد ی. البته خودم فکر متهیحاال چه وقت اذ -

 .رمق پارسا برق انداخت یبه چشمان ب یدیام نور

 .میکجاست. زودتر بر -

 .دمشیجا د کی. مطمئن بودم قبال دمشیفکرم را مشغول کرده بود که کجا د دمیرا د ایکه رو یاز روز اول ادتهی -

 .پارسا لبخند بزند یدلگرم یکرد برا یسع

 .کنه یزود توجه ما خانمها را به خودش جلب م یلیخ ایرو یبه خوشگل یدختر یدونیم -

 :او گفت یبه صحبت ها دنیسرعت بخش یکرد برا یبه او نگاه م شانیپر کهیدر حال پارسا

 ش؟یدیخوب بگو کجا د -

 یبرا دیهم با کباریکرده، هر چند وقت  کیپالست یخانم دکتر متخصص جراح کیم رو  ینیکه ب شهیم یحدودا دو سال -

. دمیرا د ایاتاق انتظار مطب دکتر منتظر نوبتم بودم که رو یتو نجا،یبه ا ایقبل از اومدن رو یماه کی بایبرم. تقر نهیمعا

که مشخص  هینداشت با منش یاون با دکتر کار یبه طرفش برگشت، ول هانگاه  یوارد شد بسکه خوشگل بود همه  یوقت

و بعدش رفت.  زهایچ نجوریو ا یگفت بهم زنگ بزن یصحبت و بگو بخند کرد و م یهستند کم یمیبا هم صم یلیخبود 

ام.  ینیب مجدد نهیمعا یکرده بود تا امروز بعدازظهر نوبت گرفته بودم برا ریخانم شما ذهن مرا درگ ایبود که رو نیا

چشمم. مثل برق گرفته ها از جام  یاومد جلو ای. ناگهان رورونیاز اتاق خانم دکتر اومد ب هیرفتم نشستم که منش یمدت

 ینداره م یبشه گفتم اشکال ریاومده. گفت ممکنه د شیبرام پ یآخر وقت مشکل ی. بهش گفتم نوبتم رو بگذاره برادمیپر

 .گردم یرم و بر م

 :دیخند یبا خوشحال شهره

 .دمآور یکه برسم و خبر بهت بدم داشتم پر در م نجایتا ا -

 :غمزده نگاهش کرد پارسا

 اون بدونه کجاست؟ یکن یتو فکر م -
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 شیبرا زیچ چیگاه ه چیکرد و ه یم ریس یگرید یایاو که انگار در دن ی. برازدیکرد اشک نر یسع یبا خوددار شهره

عاشق را  کیکه با پارسا چه کرده. تا حاال  دید یقابل درک بود. قدرت عشق را م ریغ زهایچ نیمهم نبود. ا یو حت یکاف

 .لمس کند و باورش کند یتوانست آن را حت یحاال م یول تبه نام عشق را قبول نداش یواژه ا یبود. حت دهیند

 .بهت بدهکارم یکیباشه که  ادتیپارسا.  دمیبهت قول م -

 :به شانه اش زد و گفت و

 .هیطوالن ریکه مس میفقط زودتر بر -

 .میپس بر -

 ؟ینطوریکجا. ا -

 :. شهره گفتستادیزده بر جا ا رتیح پارسا

 یجاش رو عوض م رهیکجاست م ایاگر هم بدونه رو یخانم منش یکه تو دار یوضع نی. با ایدید نهیآ یخودت رو تو -

 .کنه که دست تو بهش نرسه

 :ساعتش نگاه کرد به

 هیگم  یو مناسب بپوش. من هم به زهرا م کیلباس ش کیرو بزن.  شاتیدم. برو حمام و ر یساعت بهت وقت م مین -

 .یفتیپس ن میبرات درست کنه که اونجا رفت یمقو زیچ

 :زد ادیبود فر ستادهیا ریو متح جیکه هنوز گ شیشد. به رو یاز او دور م کهیحال در

 .شهیم رید گهید بجنب د -

 :کرد شهره کنارش نشست و گفت یم یخوشحال ی هیسعادت گر برگشت، هنوز هم خانم منیشهره به اتاق نش یوقت

 .شینیب یم ینکن. اگه خدا بخواد به زود هیگر گهیخاله جان د -

 :سعادت دست او را گرفت و گفت خانم

 گفت؟ یچ یدون ی. مدمینظرش رو راجع به تو ازش پرس دیکه تو را د یبار اول یدون یم -

 :دیکنجکاو پرس شهره

 گفت خاله؟ یچ -
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 .داره یروح حساس و مهربان یتو ذوق بزنه ول ییجورا کیگفت ممکنه برخوردهاش  -

 :لبخند زد یاز خوشحال شهره

 خاله؟ یگیم یجد -

دختر  یخوشبخت بش شاالهیا ،یکه دنبالش گشت یمهربون بود نقدریگفت. تو ا یفهمم اون راست م ی. حاال مزمیآره عز -

 .زمیعز

 :مادرش گفت د،یمجددا او را بوس ،یالبا خوشح شهره

 ؟یکرد دایرا از کجا پ ایرو ،یتو که امروز نوبت دکتر داشت -

ساعت بعد پارسا مرتب و آماده و البته  میکرد. ن فیآنها هم تعر یرا برا انیبار جر نیدوم یبا آب و تاب برا شهره

. شهره پارسا را ختیر یاشک شوق م دید یم یمدت او را مرتب و با حال بهتر نیبرگشت. مادرش که بعد از ا شانیپر

 :دیپرس زانیسعادت اشک ر انمشده بود کرد. خ ایمه شیکه برا ییمجبور به خوردن غذا

 .نمشیخوام بب یمادر. م امیمن هم ب -

 :پارسا شهره پاسخ داد یجا به

 .یخواستگار دیکه بر دییاز اون اصل شمابعد  م،یکن داشیاول پ دینه خاله جان اجازه بد -

 :را تمام کند زد و گفت شیخواست غذا یبه پشت پارسا که نم فشیبا ک طیشاد کردن مح یبرا بعد

 .دم یآدرس دکتر رو هم بهت نم یبرمت وگرنه حت یم یاگه همش رو بخور -

 :رفتند شهره به خاله گفت یم یو وقت دندیخند همه

 .باشه میکن یکه ما فکر م یهمون دیشما هم برامون دعا کن میریما که م -

مطب دکتر  یبعد جلو یاو به راه افتادند ساعت لیزده بود با اتومب جانیه یلیخاطر که پارسا خ نیخواسته شهره و به ا به

کرد او را آرام کند.  یشد و شهره تالش م یم دهیبه وضوح در چهره و دستان لرزانش د جانیشدند، ه ادهیپ یبودند.وقت

 :شهره لبخند زد و گفت یبعد از جواب دادن تلفن به رو سایرفتند. پر سایبا هم وارد مطب شدند و به طرف پر

 .نفر برسه نیوقتتون به آخر دیمتاسفم. باعث شد -
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شهره باشد و مرد  دهیداو را  کیبار از نزد نیخانم دکتر است و چند ماریخانم را که ب نیتوانست تصور کند که ا ینم چیه

 :داشت پارسا سعادت باشد. شهره لبخند زد نیمضطرب و غمگ یکه نگاه یجوان

 .میمان ینداره. منتظر م یاشکال -

و در اتاق انتظار منتظر نوبتشان  گرینگران به شهره نگاه کرد و با اشاره او مجبور به نشستن شد. هنوز چند نفر د پارسا

 :دیپرس دیمال یرا به هم م شیدستها کهیبودند. پارسا در حال

 ؟یبهش نگفت یزیچرا چ -

 :با نگاهش او را آرام کرد و آهسته جواب داد شهره

 ست؟ی. بهتر نمیراحت باهاش صحبت کن میسرش شلوغه. بذار همه برند تا بتون ینیب ینم -

خانم  کردیخورد و فکر م یآمد. حرص م یطوالن شیماه عذاب برا کی یساعت به اندازه  کیناچار سر تکان داد.  پارسا

که  سایبه در اتاق دکتر و گاه به پر ی،گاه یواریبه ساعت د یدکتر در کارش کند است. با حرکات کالفه و نگران گاه

به نزد دکتر فرستاد، پارسا با  ساینفر را پر نیآخر یکرد. باالخره وقت یمرد جوان بود نگاه م نیا یمتعجب از رفتارها

 یپرونده ها بود. پارسا دو دستش را رو یمشغول دسته بند سایرفتند. پر سایشهره بلند شد و هر دو به طرف پر یاشاره 

 :شد و گفت رهیزد به او خ یدر آن موج م یکه نگران یخم شد و با نگاه سایگذاشت و به طرف پر زیم

 .خوام یخوام خانم ازتون کمک م یمعذرت م -

 :با تعجب گفت سایپر

 .آقا دییبفرما -

 .کرده اند یشما رو به ما معرف یکردن کس دایپ یبرا یشناسم ول یمن شما رو نم -

 :کرد یزده او را برانداز م رتیپرونده ها را در آغوش داشت و ح سایپر

 بله؟ منو؟ -

 !من پارسا سعادت هستم خانم -

 سایو دستپاچه پر دهیبه هم و به چهره رنگ پر یولو شد، پارسا و شهره با خوشحال نیزم یتمام پرونده ها بررو ناگهان

 ریباشد. با زحمت و تاخ یتر از آن بود که قادر به گفتن کلمه ا جیگ یکرد ول یهم به آنها نگاه م ساینگاه کردند. پر

 :گفت
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 ...شما...شما -

 :به التماس گفت ختهیآم یجد یبا لحن پارسا

 .ینیام ایگردم. رو یم ینیمن دنبال خانم ام دیکنم کمکم کن یخواهش م -

کرد. پارسا  یگاه به او و گاه به دختر کنارش نگاه م دیلرز یمنتظرانه م ریبرخورد غ نیا جانیاز شدت ه کهیدر حال سایپر

 :ادامه داد

 .که کجاست دیدون ینم ای دیشناس یاونو نم دیخدا نگ ی. محض رضادیمن هست یمنبع اطالعات نیخانم شما آخر -

 :شهره اشاره کرد و گفت به

 .دیکنه که دوست او هست یدخترخاله ام شما رو شناخته و فکر م -

 یدر چشمان فرو رفته و نگرانش به راحت شدیمرد جوان که غم را م نیدختر شهره باشد و ا نیشد که ا یباورش نم سایپر

 .ختیفرو ر اریاخت یب سایپر یداد پارسا باشد. اشکها صیتشخ

 د؟یچه کرد ایبا رو دیدون یم د؟یشما کجا بود -

 :کرد.پارسا گفت یم هیصدا گر یکرد. شهره هم ب یپارسا فشرده شد. به زحمت خودش را کنترل م قلب

فرو رفته بود.  نیشده و به زم یقطره آب یدنبالش گشتم ول دیخبر گذاشت و رفت. هر جا رو بگ یاون ازم فرار کرد. ب -

 .ازش نداشتم یرد و نشون چیه

 :انداخت و ادامه داد نییرا آهسته کرد و سرش را پا شیصدا

 .با رفتن او من هم نابود شدم -

 :خواست بغضش را نگه دارد. دوباره گفت یشد م ساکت

 .خانم دیداد یالاقل شما خبر م -

 :را گرفت و جواب داد شیاشکها سایپر

داد  یافتاده، اون فقط قسمم م نتونیب یدونستم چه اتفاق یبود و من نم یبستر مارستانیدر ب یحالش بد بود. مدت یلیخ -

 .گرفت که به شما خبر ندم یو ازم قول م

 :و با هق هق ادامه داد ختیفرو ر یشتریبا شدت ب شیاشکها نباریا
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 .گذاشت بهتون خبر بدم یخاطر نم نیدوستتون داره. به هم یلیاون خ -

کرد و اجازه  یم هینشان از انفجارش بود، شهره هم آرام گر شیپشت به آنها کرد و فاصله گرفت. لرزش شانه ها پارسا

بعد  قهیاو گذاشت. چند دق یشانه  یآورد و رو رونیب فشیکند. فقط چند برگ دستمال از ک هیداد پارسا خودش را تخل

 :دش کیدنز سایکه هر سه آرام گرفتند، پارسا برگشت و به پر

 نمش؟یتونم بب یحالش چطوره؟ کجاست؟ م -

 .دیفهم یتبسم کرد، وخامت حال او را م یکم سایپر

اون  دمیرس یاز منزل شما خارج شد، عمه به من تلفن زد و خواست خودم را به آنجا برسانم. وقت نکهیدو روز بعد از ا -

 .آورد یگفت و مدام اسم شما و مادرتون را م یم انی. هذدیفهم ینم یزیسوخت و چ یتب م یتو

 :ادامه داد سایبه او فرصت داد. پر یاو در آن حالت بغض کرد و مکث نمود. پارسا با صبور یادآوریبه  از

زنه، به سرعت به  یم ینه حرف خورهیم یزیخبر برگشته. نه چ یعمه گفت دو روزه که ب دمیاز حالش پرس یوقت -

 .میمشغول به کار هستم انتقالش داد که خودم یمارستانیب

 :تکان داد یسر

دکتر که  یصورت گرفت ول شیبه رو یمتعدد یها شیروز کامل آزما کی. میرو پشت سر گذاشت یوحشتناک یروزها -

خورد،  یعمه از کنارش تکون نم چارهی. بهیتب ها و سر دردها عصب نکهینشد به جز ا رشیدستگ یچیه دیرا د جهینت

رو برام  انیدارو و آمپول مسکن آرام گرفت جر یکل اکرد. باالخره بعد از سه روز که ب یخوند و نذر م یدعا م کسرهی

 .بود. منقلب شد و دلش شکسته بود دهیشمارو از پشت در شن یگفت.اون ناخواسته صحبت ها

 :در ادامه گفت سایسر تکان داد. پر پارسا

کرد و زار  یدوباره حالش بد شد. بهم التماس م دیشن نویدنبالتون، تا ا امیتم بخواس ی. مهیدونستم دردش چ یمن که م -

 .بذار اونا راحت باشند و منو فراموش کنند یکنم ول یگفت من تحمل م ی. مزدیم

 :گفت یبا ناراحت پارسا

 االن حالش چطوره؟ نمش،یخوام بب یکنم خانم م ی. خواهش مشهی. مگر فراموش مهیانصاف یب یلیخ -

و بهم  شانیپر دید یکه او م ییپارسا نکهیکند با ا یتاب یب شیحق داد که برا ایبا نگاهش او را مطمئن کرد. به رو سایپر

 .دیرس یجذاب و موقر و برازنده به نظر م یبود ول ختهیر
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 .بهش داد. خودم هم کنارش بودم یمرخص یهفته دکتر اجازه  کیسعادت. بعد از  یبهتره آقا یکم -

 :دیدوباره پرس پارسا

اون از  یول دمیسوال رو از خودش پرس نیاش رو آشکار کنه. من چند مرتبه ا یاصل تیخواست هو یخانم اون چرا نم -

ثروتمنده و به  یکه او دختر میخواست ما بفهم یداشت که نم یچه علت دیرفت. لطفا شما به من بگ یجواب دادن طفره م

 .قانع بود یپرستار

منتظر بمانند. سپس  یاز شهره و پارسا خواست کم سایآمد. پر رونیمراجعه کننده از اتاق دکتر ب نیموقع آخر نیهم در

باخبر بود و به  ایرو اناتیخودش به اتاق دکتر رفت و بعد از انجام کارش و رفتن دکتر به نزد آنها برگشت. دکتر از جر

را جمع کرد و کنار آنها  ختهیر یسا برگشت با کمک شهره پرونده هایپر ینبود. وقت سایپر یبرا یخاطر مشکل نیهم

 فیتعر شانیاو به وجود آورده بود را برا یرا که همکار پدرش برا ییو بالها ایفوت پدر رو انینشست، مفصال تمام جر

 :کرد و گفت

هنوز هم دستش  نکهیو با ا اناتیهم مغرور. بعد از اون جر یلیدنده و البته خ کی یلیخ ایسعادت، رو یآقا دیدون یم -

توانست از  یخواست نم یهم که دلش م یبمونه. اونطور کاریدست بگذاره و ب یخواست دست رو ینم ینبود ول یخال

که انتخاب  ییجا نیبهتر جانیو ه یریو درگ اهویهمه ه آنعلت و بعد از  نیاش استفاده ببره. به هم یمدرک مهندس

 لیکنه و دل دایمناسب پ تیتا موقع رهیاز سر و صداها فاصله بگ یخواست کم یرتون بود، مماد یبرا یپرستار نیکرد هم

 یتمندثرو اریبس ینیام ایخواست در قالب رو یبود که نم نیکرد ا یاش را پنهان م یاصل تیهو نکهیخودش از ا یمنطق

و هر کس او را  رهیخو بگ دشیجد تیبا شخص دیاش عوض شده و با یاجتماع تیداشت که شخص دهیکه بود، بماند. عق

 .نشود لیبشناسد و تحم دشیشناسد با وضع جد یم

 :پارسا گفت یماند و منتظر عکس العمل آنها شد. شهره به جا ساکت

 .میکنه. به خدا ما همه دوستش دار یاون اشتباه م -

 :انداخته بود دوخت نیینگاهش را به سمت پارسا که سرش را پا سپس

 .بهش عالقه مند شد یزیسا. اون قبل از مشخص شدن هر چخصوصا پار -

 :برگرداند و ادامه داد سایرا به پر نظرش

 .کنه یدق م شیام داره از دور چارهیخاله ب -

 :سرش را داخل آورد و گفت یشد، پشت سر مرتض دهیچند ضربه به در شن یصدا
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 م؟یبر یخوا یخانم نم سایپر -

 سایکه با هم گرم گفتگو بودند. فورا به خودش مسلط شد و نگاه پرسشگرش را به پر بهیو دو نفر غر سایپر دنید با

 .دوخت

 :به طرفش آمد، سالم کرد و دست او را گرفت و با خود به داخل آورد و به او گفت سایپر

 .خانم هم دخترخاله شون نیپارسا سعادت هستند و ا یآقا شونیا -

 :به پارسا کرد و ادامه داد رو

 .نامزدم دوار،یام یمرتض یهم آقا شونیا -

قرار گرفته  زیهمه چ انیمدت در جر نیکه در ا یکردند. مرتض یشدند و دست دادند و احوالپرس کیبه هم نزد انیآقا

 سایتا راهرو آمد، پر سایکرد و با پر ینگاه کرد. با اشاره او از آنها معذرت خواه سایبود متعجب از حضور آنها به پر

 :زده دست دور گردن او انداخت و گفت جانیه

 .دوستش داره یلیکنم پارسا هم خ ی. منکه فکر مارمیپر در م یدارم از خوشحال یمرتض یوا -

 :دیاو را بوس یمرتض

 ؟یدیرس جهینت نیاز کجا به ا -

 .دهیعذاب کش یلیماه خ کی نیاون هم در ا نکهی. مثل انهیچقدر غمگ یدیاز نگاهش، د -

 کردند؟ دایاز کجا تورو پ -

 .بودمش دهیبار د نیخانم دکتر بوده. حتما اون منو شناخته. من هم چند ماریشهره دختر خاله اش ب -

 امشب؟ هیمن چ ی فهیخوب وظ -

 :را جمع کرد و خودش را لوس کرد شیلبها سایپر

 .میبرس یا جهینت کیمن اومدم. بذار به  نیبش نیماش یساعت تو میفدات بشم، ن یاله -

 ایراجع به رو شیدر ادامه صحبت ها یکوتاه یمجددا به کنار پارسا و شهره برگشت و با معذرت خواه ،یرفتن مرتض با

 :گفت
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مرحوم پدرش به  لینداشت وک یمرخص شد و هنوز هم حال مساعد مارستانیاز ب نکهیهفته بعد از ا کیاتفاقا حدود  -

سال نگذشته  کیو هنوز  شهیاون همه بال به سرش آورده بود گرفتار چوب خدا م سراغش آمد. ظاهرا همکار پدرش که

قصد رفتن  ایکنند. رو دایرا پ ایشده بود و خواسته که رو مانیالعالج به بستر مرگ افتاده. از کرده اش پش یماریب کیبا 

اصال  هیقض نیگرفت. ا یم مآرا یقو یمسکن و قرص ها یگذراند و هنوز با آمپول ها ینداشت. دوران نقاهت رو م

که داشت  یضیحساس و مر هیرفت. با روح یبیحب یآقا دنیمن و عمه به د یبا اصرارها یطفلک یمهم نبود ول شیبرا

بهش وارد شده بود که دوباره چند روز در  یفشار عصب یبه حد نهیب یوحشتناک م تیاون رو در اون موقع یوقت

توانست بخوره. به  ینم ییغذا چیشد. ه یکرد که دکترش متعجب م یم یبیتند و عج یشد. تبها یبستر مارستانیب

 .بود لمدت سرم بهش وص نیا شتریخورد. ب یحالش بهم م یزیمحض خوردن هر چ

 .ختیر یکرد و شهره با او اشک م یم هیگر دوباره

 .ازش مانده یالغر شده، پوست و استخوان یلیخ -

 :دینگران تر از قبل پرس پارسا

 نه؟یخواد منو بب ی. دلش مزنهیم یحرف یز من چا -

 :تلخ کرد یتبسم سایپر

شد مدام اسم شمارو  یم ادیتبش ز یوقت یشه، ول یناراحت م میبزن یگه. اگر ما هم حرف ینم یزیتو داره. چ یلیاون خ -

بهتر شده  یخواد. حاال که کم ی. همه روح و جسمش شما رو مهیده دردش چ یزد. اندوه چشماش هم نشون م یداد م

که اون اتفاقها براش افتاد، به  ای. روزهیر یاشک م ایخنده  یم یشه. گاه یم رهیجا خ کیچند ساعت به  یگه گاه یعمه م

 .نداره تیبراش اهم یگرده ذره ا یاندازه ضربه نخورد. حاال که تمام ثروتش داره بهش بر م نیا

 :را گرفت شیاشکها دوباره

 .دوستتو نداره یلیخ یلی. خدیفهمم کمبودش شما هست یمن م -

که  ی. از فکر رنج و عذابستادیانداخت، بلند شد و از آنها فاصله گرفت. پشت به آنها و رو به پنجره ا نییسرش را پا پارسا

داد  رونیکرده شرمزده شد. نفسش را ب ییوفا یاو را متهم به ب نکهیبود. از ا جیوارد شده هنوز گ ایبدتر از خودش به رو

 :برگشت سایو به طرف پر

 نمش؟یبب دیکن یخانم کمکم م -

 :زد که از اضطراب او بکاهد یلبخند سایپر
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 .آمادش کنم دیسعادت با یآقا دی. اجازه بدهیشکوه سایاسم من پر -

را بزند.  فونیا اشاره از او خواست دکمه آگرفت و پارسا ب یطرف تلفن رفت. پارسا و شهره هم به دنبالش، شماره ا به

 .مسن بود یخانم یرا برداشت. صدا یاز آن طرف گوش یبعد کس هیو به خواسته او عمل کرد. چند ثان دیخند سایپر

 .سالم عمه جان -

 جان . حالت چطوره عمه؟ سایسالم پر -

 د؟یمن خوبم. شما چطور -

 .خوب باشه منم خوبم ایبابا. اگر رو یا

 :دیانداخت و پرس یبه چشمان نگران پارسا نگاه سایپر

 حالش چطوره؟ -

و  ایدارند که حضور رو یادار یکارها یسر کیگفت  یاومد دنبالش . م لمونی. امروز وکستیخوب ن ادیاالن که ز -

ره چه برسه به رو ندا اطی. حوصله اومدن به حیدون یاز مدارک الزمه. او هم قربونش برم خودت م یمقدار یامضاش پا

اتاقش  یآروم گرفت تازه رفت تو یکرد. داروهاش رو دادم کم یبرگشت بازم سرش درد م یشلوغ. وقت یابانهایخ نیا

 .هم تب داره یکم یول

 .تونم باهاش صحبت کنم عمه جون یم -

 .رو برداره. به مامانت سالم برسون خداحافظ یگم گوش یبهش م دهی. هنوز نخوابزمیآره عز -

شهره مانعش  یول ردیرا بگ یکرد گوش یلرزان سع یبعد دوباره وصل شد. پارسا با دستها هیقطع شد و چند ثان ارتباط

 :جواب داد ایخسته رو یبا نگاه از او خواهش کرد صبور باشد. صدا سایشد. پر

 !جان سایسالم پر -

 :و شهره حلقه زد سایبا دو دست صورتش را پوشاند. اشک در چشمان پر پارسا

 جان حالت چطوره؟ ایسالم رو -

 .اومده به سراغم ی. بازم اون سردرد لعنتستمیخوب ن -

 .امیب یخوا یم -
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 ی. مشمی. داروهام را خوردم استراحت کنم خوب میدار لیکرده که تو دوست عل ینامزدت چه گناه چارهی. بزمینه عز -

 .خسته شدم یادار یو کارها ابانهایخ یدونم از شلوغ

 :گفت تینگران و پر درد پارسا بود، با عصبان یکه شاهد چهره  سایپر

 ؟یکش یو عذاب م یجنگ یبا خودت م ی. چرا داریدونیتو که خودت درد خودت رو م -

 :آمد یم هیبا گر ایرو یصدا

 ؟یبازم شروع کرد -

حاال هم بد  نی. تا همنمیتو رو بب دنیدست بگذارم و رنج کش یدست رو ی. از من انتظار داریآره شروع کردم. پس چ -

خبرت چه کرده  یسعادت و مادرش با رفتن ب یآقا ستیکردم که به حرفت گوش دادم و بهت قول دادم. تازه معلوم ن

 .اند و چقدر نگرانند

 :آمد یم هیبا گر ایرو یصدا حاال

 .ولم کن ستیحالم خوب ن سایپر -

 :گفت جانیبرافروخته از ه یبا چهره ا سایپر

مثل سابق  گهی. گذشته از اون تو دییسعادت بدونه تو کجا یعاقالنه فکر کن. بذار الاقل آقا یول کنم. تورو خدا کم -

 .یثروتمند شد

 :کرد یم هیگر ایرو

 .کنه دامیخواست منو به خاطر خودم بخوان نه ثروتم. بذار اگر منو دوست داره پ یمن دلم م -

 :داد نگاه کرد یبه پارسا که سر تکان م سایپر

 .بشه یکنه. مگر معجزه ا داتیپ یآدرس چیبدون ه یتوقع دار ی. چطورایرو یانصاف یب یلیخ -

 .خوام عالقه او به خاطر خودم برام ثابت بشه یم یچقدر دوستش دارم ول یدونیجان هر کس ندونه تو که م سایپر -

 :گفت سایلبخند زد. پر شهره

 ؟یدیکنم. فهم یدلم بخواد م یهر کار گهیاونجا. اگر حالت بد باشه د امی. فردا مشهیسرم نم زهایچ نیمن ا -

 .شهیتا فردا حالم خوب م سا،یپر ییای. نیاز کارهات عقب یکاف یبه اندازه  گهی. دکاریچ یایب یخوا یم -
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 :بغض کرد سایپر د،یبه سرش کش یدست یاو را نداشت با سردرگم هیکرد. پارسا که طاقت گر یم هیگر هنوز

 .کارت دارم ام؟یب یدوست ندار یعنی -

 .یمراسم دار گهیچند روز د یبه نامزدت برس. به سالمت ت،یبه کارت، به زندگ ینگو. کم ی. الکیدار کاریچ -

 ؟یکمکم کن یاز لحاظ مال یتون یمشکل افتاده. م ی. مامان توامیخوام ب یم نیهم یبرا -

 کهیدر حال ریتاخ یبا کم ایتبسم کرد، رو ی. پارسا به نشانه قدرداندیبود که به نظرش رس یپارسا نگاه کرد. تنها بهانه ا به

 :گرفت پاسخ داد یاش را م هیگر یجاو

 بعدازظهر؟ ای یایشم. صبح م یراه بتونم خوشحال م نیتونم بکنم. اگر از ا یجبران زحمات تو نم یبرا یمن که کار -

 :به پارسا و شهره لبخند زد و گفت یبا خوشحال سایپر

سرحال و شاداب  دیکنم با یم دی. در ضمن دوباره تاکرهید یلی. صبح اول وقت. بعدازظهر خزمیعز امیفردا صبح م -

 . مفهوم شد؟نمتیبب

 .مفهوم شد. باشه فردا صبح منتظرم -

 سایمنزل پر قیصبح فردا را مشخص کردند. پارسا آدرس دق هم لبخند زدند و قرار و ساعت یبه رو روزمندانهیسه پ هر

راه با شور و شعف و  نیب سایفردا از هم جدا شدند. پر دیبه ام یاز مرتض یرا گرفت، جلو در با تشکر و معذرت خواه

ند نشان بل یاش را با خنده ها یکرد. خوشحال فیهمسرش تعر یبرا درا که اتفاق افتاده بو یجالب عیتمام وقا جانزدهیه

خوشحال و  دید یماه مالل آور او را شاد و سرحال م کی نیبعد از ا نکهیهم از ا یشناخت. مرتض یو سر از پا نم دادیم

 انیو او را در جر فتتماس گر ای، البته پنهان از رو ایبه خانه با عمه رو دنیبه محض رس سای. پردیرس یبه نظر م یراض

کرد. بعد  یکرد نگاه م یصحبت م یفردا قرار داد. مادرش با تعجب به او که پر شور و خوشحال تلفن یمالقات و برنامه 

بار برخوردش را  نیچندم ی. برادیبا عمه، مادرش را در آغوش گرفت و از ته دل و شاد خند شیاز تمام شدن صحبت ها

 .کرد فیاو هم تعر یبا پارسا برا

وارد  یشگیصبرانه منتظر آنها بودند. شهره با همان نشاط هم یخاله و مادرش ب ددنیپارسا و شهره به منزل رس یوقت

 یکه از خوشحال یرا به اطالعشان رساند. پارسا با چشمان ایکردن رو دایو خبر پ دیخاله و مادرش را بوس یشد.با خوشحال

خبر  نیداد. خانم سعادت از ا یو سر تکان م دیخند یبود. م وختهزد به حرکات جالب و لحن پر شورش چشم د یبرق م

 دنیهم از شن گرانی. مادرجون و زهرا و دختیر یپارسا اشک شوق م دیچهره بشاش و پر ام نیخوشحال کننده و همچن

 :و گفت دیسر پارسا را بوس یآمده بودند، مادرجون رو منیتازه و خوش به اتاق نش یخبرها
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انعام رو خوندم و به درگاه خدا زار زدم و التماس  یبارسوره  نیبسکه دلم برات کباب بود، چهلم شبیبه خدا مادر د -

 .مادر دیخوشبخت بش یکنم که حاجتم را داد. اله یکردم. خدارو شکر م

 :دیپرس یمیتشکر کرد. خانم فه شانیاز محبت ها پارسا

 م؟ینیعروس خانم رو بب میبر دیبا یخوب ک -

 :گفت شهره

 .میبا هم بر یخوابم که صبح همگ یم نجایفردا صبح. من هم امشب ا -

 :دیپرس یمیفه خانم

 چرا؟ گهیوا. تو د -

 :جواب داد یبا دلخور شهره

 گه؟یبهتون م یچ دیجون اگه بفهمه خواهر داماد رو نبرد ای. روهیا مامان فردا خواستگار -

 .دیخند شیشاد و روشن شد و به رو یپارسا با لبخند یبه پارسا نگاه کرد. چهره  و

 یم یاو را. هر چند سع یکرد. بو یوصال را حس م دیام یدر آن بو یپارسا بود، ول یبرا یشب تمام نشدن کیشب  آن

 یداغ یمدت به او وارد شده و حت نیکه در ا یو عذاب سخت ایرو نیشکسته و غمگ یصدا یبخوابد ول یکرد کم

تجسم  د،یاو را خواهد د نکهی، خواب را از چشمانش ربوده بود. در عوض فکر فردا و ابرخورد نیرا در آخر شیدستها

 .فشرد یعکس العمل او، چشمان روشن و نگاه معصومش قلبش را م

 رونیحال و کسل هنوز از تختش ب یآرامبخش ب یداروها یشد طبق معمول از اثرها داریاز خواب ب ایفردا که رو صبح

 :دیبود که عمه پر سر و صدا و با حرارت وارد اتاقش شد و چند لحظه نگاهش کرد و پرس امدهین

 ادیم سایاالن پر گهی. پاشو دزکمیعز یتخت یتو که هنوز تو -

 :سر تکان داد یحوصلگ یبا ب ایرو

 .اتاقم یتو ادیم سایتونم پاشم. پر یخسته ام عمه نم یلیخ -

 :دیکش رونیمد و پتو را کنار زد و غرغرکنان او را از تخت ب. به طرفش آدیچهره در هم کش عمه
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 چارهیب یسایالاقل فکر اون پر یستی. فکر خودت نارهیها داره تو را از پا در م یحوصله گ یرو بذار کنار. ب یپاشو تنبل -

باز هم  دیفهم یوقت شبید یدون یذاره به خودش برسه. نم یغصه تو نم یول شه،یجشن عروس گهیباش. مثال چند روز د

 .یکرد گناه داره طفلک هیچقدر گر یسر درد گرفت

 :و ادامه داد دیرا مال شیشانه ها

 .راحت بشه الشیخ ندتیسرحال بب ادیذره هم به خودت برس که م هیپاشو برو حموم.  -

 یصدا یبود و وقت را گرفته شیبازوها ریداد. تا جلو حمام ز یبه او نم یبحث چگونهیه یو جا زدیوار حرف م مسلسل

بود به او حق داد. واقعا  دهیعمه را شن یمنطق یکه صحبت ها ایراحت از آنجا فاصله گرفت. رو الیبا خ دیدوش آب را شن

گرم ماند تا اثرات دارو از سرش بپرد  مهیدوش ن ریز ی. کمدندیکش یاو عذاب م یپابه پا دیداشتند که با یآنها چه گناه

 یرو یگرفتن خستگ یآمد. برا رونیهنوز از دوران نقاهتش مانده بود خودش راشست و ب که یو بعد از آن با ضعف

 :تختش نشسته بود که عمه دوباره آمد

 .ادیاالن م گهیعمه. زود باش د یباز که نشست -

 :دادیو نظر م زدیلباسها را پس م یکی یکیبه سراغ کمد لباسها رفت.  خودش

بهتره و  هیسرخاب نیا دمی. آها فهمدهینشون م شتریرو ب تیدگیکرمه بهتره. نه رنگ پر نیرو بپوش. نه ا هیآب نیا -

 .کنه یشادابت م

 :شد کی. عمه با لباس مورد نظرش به او نزدستینگر یعمه، بدون کالم او را م بیاز حرکات دستپاچه و عج ریمتح ایرو

 کیخودتون  یهمون پودر موردها ایها  دآبیرخاب سفدونم با اون س یذره هم به صورتت برس. چه م هیبپوش  نویا -

 .فرستم تا موهات رو خشک کنه یرو م نتیکن. ز یلپات رو رنگ یکم

 د؟یتاب یچه خبر شده عمه. چقدر ب -

 .شکنه یدلش م ادیم سای. دوباره برات بگم. االن پریچ -

 :در برگرداند و گفت یدوباره سرش را از ال یرفت ول رونیاتاق ب از

 .نگام نکن ینجوریا گهیاهلل د ایمنتظرتم. د  گهیساعت د مین -

 فشیاندام ظر دیکه پوش یشانه باال انداخت و به خواسته عمه مشغول شد. لباس یحوصلگ یهنوز هم متعجب بود. با ب ایرو

کمر  یشد. باال یته مکوچک بس یونیبا پاپ یکیبار یکوتاه که با مغز یها نیهفت باز با آست قهیداد.  ینشان م باتریرا ز
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داد. در  یقشنگش را نشان م یو پاها دیرس یدامن تنگ داشت. تا زانو م و یخوردگ نیتکه چ کی نییشد و تا پا یجدا م

بود. حلقه کبود و فروافتاده دور  دهیچقدر رنگ پر یوحشت کرد. وا نهیآ ی بهیغر یایرو دنینگاه کرد. خودش از د نهیآ

بهم  یلیعوض شده بود. خودش هم اعتراف کرد که خ شیو گونه ها کیچشمانش به وضوح مشخص بود. گردنش بار

با زدن چند ضربه به در وارد شد و بدون  نتیماهه تحملش کردند. ز کی نیسوخت که ا سایعمه و پر ی. دلش براختهیر

آماده شد و از اتاق  یبلندش شد. وقت یشوار را برداشت و مشغول مرتب کردن موهاخودش س دیبگو یزیچ ایرو نکهیا

شده بود  دهیمرتب چ ییرایوسائل پذ گریو د ینیریو ش وهیبا م زیجلب شد، م ییرایتوجهش به اتاق پذ نیآمد، اول رونیب

 :گفت یافتاد به طرفش آمد و با خوشحال ایاتاق مشغول بود تا چشمش به رو لیوسا یو عمه با وسواس به وارس

 .یفدات بشه عمه. مثل ماه شد یاله -

 .فاصله گرفت یو دوباره کم دیرا بوس او

 یلیلباس هم خ نی. اینی. هنوز هم خوشگل تریشیدوباره خوب م ستیکه اون هم مهم ن یذره الغر شد هی. فقط هیعال -

 .ادیبهت م

 :دیان کند به اتاق اشاره کرد و پرستوانست تعجبش را پنه یکه نم ایرو

 عمه؟ یمهمون دار -

 .ستمیهنوز خودم آماده ن ی. چند تا از دوستام هستند. وازمیآره عز -

 !شناسمشون یمن م -

 !دیشا -

 .رو ندارم عمه جون یمن اصال حوصله مهمون باز یول -

 .نشاند یصندل یاو را به رو عمه

 .فکر خودت رو ناراحت نکن ستی. مهم نایب ینداره عمه. اگر حوصله داشت بیع -

 :صدا زد سپس

 .بشه تیتقو یکم دیحالش بهتره. با زمیعز یای. امروز رواریخانم صبحانه ش رو ب نتیز -

 :و همانطور دستپاچه ادامه داد ایبعد به رو و
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 ؟یستیصبحانه بخور تا من حاضر بشم. تنها که ن یتو حساب -

 رونی. عمه هراسان از اتاق بدیزنگ را شن یسر تکان داد، هنوز تازه صبحانه اش را تمام کرده بود که صدا رانهیمتح ایرو

 :دیآمد و پرس

 آمدند؟ -

 :را گذاشت و دکمه در باز کن را زد و گفت فونیآ یگوش نتیز

 .خانمه ساینه پر -

 :هل داد اطیآمد و او را حرکت داد و به طرف ح ایبه طرف رو عمه

 .غصه بخوره طفل معصوم یبرو عمه. نذار -

 :دست تکان داد شیبرا شهیسرحال تر از هم سایتراس رفت، پر یآمد. ناچار به رو یم بیعج شیحرکات عمه برا تمام

 .ی. چقدر خوشگل شدنمتیبب نییپا ایحال. ب یسالم خانم ب -

 :بود. جواب سالمش را داد و گفت شیپ یتر از روزها بیعج شیهم برا سایپر

 باال؟ یای یمگر نم -

 .نییپا ای. بیاستفاده نکن یبهار یهوا نیاز ا ادی ینم فتینه بابا. ح -

 :دیرفت پرس نییاز پله ها پا کهیدر حال ایرو

 . چه خبر شده؟دیزن یهر دوتون، هم تو و هم عمه امروز مشکوک م -

 :دیو از ته دل خند دیبا لذت او را بوس سایپر

 نیاز ا لیدل ،یستادیامروز سرحال و خوشگل جلومون وا یکرد تمونیماه که اذ کیچه خبر باشه. بعد از  یخواست یم -

 بهتر؟

 :را گرفت و به دور خود چرخاند ایرو دستان

 .رهیم جیسرم گ سایولم کن پر -

 .یدیفهم یزیامسال ازش چ یتو که عاشق بهار بود نمی. اصال بگو ببایرو ریسخت نگ نقدریا -
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 .نه یراستش رو بخوا -

 .یسرم بود ریو ز مارستانیب یمدت تو نیشه تمام ا یباورم م یاگر دروغ بگ ینه بابا. فکر کرد -

 :دیخند دوباره

 .اطیح یتو یاومد نیبب نجارویفصل گل. ا بهشتیولش کن. تورو خدا بو کن. االن ارد -

 :متاسف سر تکان داد ایرو

 .چارهیعاشق ب گه،ید نهید هم -

 .گذاشت ایرو یموها انیگل رز قرمز کند و م یغنچه  کیشد.  خم

 .نهیبب ینطوریبهتر شده، کاش پارسا تورو ا ینطوریا -

 .ها رفت یو به طرف صندل دیدستش را کش ایرو

 ؟یعذابم بد یاومد -

 :دیشد و پرس رهیخ نشیبه عمق چشمان غمگ دست او را گرفت و نگهش داشت. سایپر

 ؟یکن یم کاریچ شینیاگر بب ایرو -

 :غمزده سر تکان داد ایرو

 . تموم شده زیهمه چ گهیگردم. د یدونه من کجام و نه من برم ی. نه اون منمشیب ینم گهید -

گونه باال  میهراسان دستانش را تسل سایمشکوک و سرزنش بار او را مورد تهاجم قرار داد. پر یبرگشت و با نگاه ناگهان

 :برد

 .رهیسرش بره قول شرفش نم سایبد راجع من نکن. پر ینه نه فکرا -

 :تکان داد و ادامه داد سر

 .تموم شده زیکنه. پس نگو همه چ داتیکه اون پ یدار دی. تو هنوز امیگذار یسر خودت کاله م یدار یول -

 :سرسختانه ادامه داد سایشد. پر رهیخ ینگفت و به سمت یزیچ ایرو
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. پارسا ضشیها اومده، خانم سعادت با قلب مر چارهیسر اون ب ییبعد از رفتنت چه بال یفکر کرد یحاال که بهتر شد -

 .دوستت داره یلیخ یدونیخودت م ؟یچ

 .. تورو خدا نگوساینگو پر -

 .افکند و نمناک شد هیدر چشمانش سا قیعم یغم

 :وحشت زده داد زد سایپر

 .یکرد کارشیچ گهیکنه. عمه جون م یچشات پف م ینکن هیکنم گر یغلط کردم. غلط کردم. خواهش م -

 :بود گرفت و گفت دهیغلط شیگونه ها یکه به رو یدو قطره اشک ایرو

 .کردم یقاط یکنه. حساب یحالم بده. فکرم کار نم -

 :دیخند سایپر

 .ینبود یقاط ینداره. تو ک یتازگ نکهیا -

 :موقع عمه از جلو در صدا زد نیهم در

 .عمه. مامانت پشت تلفنه ایجان ب سایپر -

نشاند. با دقت به  یصندل یاو را گرفت و محکم به رو یشانه ها سایهمراه او بلند شد. پر ای. رودیو خند دیاز جا پر سایپر

 .نباشد سیچشمانش نگاه کرد که خ

 .ت خوبه هیروح یقشنگ نگاه کن و لذت ببر برا یگلها نیگردم. تا اون موقع به ا یزود بر م نیبش -

 :دست تکان داد شیرفت برگشت و برا یبه طرف ساختمان م کهیحال در

 !ایاقاق یبو کن. بو -

مشکوک بود دوباره نگاهش کرد و به داخل ساختمان رفت. در  یلیخ ایبار که به نظر رو طنتیش یبا لبخند سایپر

 یرز و بو یگلها دنیکرد. چهره اش را از آن سمت گرفت. با د میرا وادار به تسل ایبود که رو یرفتارش لطف مرموز

داد. سال گذشته به  هیتک یصندل یسرش را به پشت وشد چشمانش رابست  یپخش م اطیکه از داخل کوچه به ح ایاقاق

خانم در  دنیماه به آنجا رفته بود. تمام بوته ها غرق گل بودند. شبها که بعد از خواب نیفصل و هم نیآمد، در هم ادشی

 د،یکشآنها پر  یدوباره افکارش به سو سایپر یصحبت ها ادیکرد. با  یم جشیگ ایو اقاق اسیرزها،  یبو زدیقدم م اطیح
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دانست. شدت عالقه پارسا را  یم دیکنار آمده باشند. گرچه که بع هیقض نیآنها راحتتر از او با اقلب خواست که  میاز صم

آنها شده باشد، احساس عذاب  یباعث ناراحت نکهی. از اشانهیمثل مرغ پر کنده پر یستین یبود. زهرا گفته بود، وقت دهیفهم

 .وجدان کرد

عمه آمده اند. به  یبود که مهمانها نیکه کرد ا یرا گشود. تنها فکرباز شد چشمانش  فونیکه توسط آ اطیدر ح یصدا با

شود. ناچار برگشت  یم دهیدانست که د ینبود. م ادیز اطیبا آنها را نداشت. فاصله اش با در ح ییارویوجه حوصله رو چیه

 :دیاز جا پر دید یم شمانشکه چ یزیو به آن سو نگاه کرد. ناگهان از چ

 .نشم داریب یکاشک نم؟یب ی. دارم خواب مستیپارسا ن نیاشتباهه. ا -

و  نیریش اریبس قهیکرد. چند دق ینگاه م اقیبا اشت دید یکه در روز روشن م یبود و به خواب خوش ستادهیحرکت ا بدون

بودند و قدرت  رهیبهم خ نیریش یایرو نیوافر، از ا یخاص توام با لذت دیبا ترد ایرا گذراند.پارسا با لذت و رو رینفس گ

و  یبه راحت زیبرانگ نینافذ و تحس یبا نگاه قیعم یتیاز آنها سلب شده بود. پارسا همراه رضا یانجام هرگونه واکنش

از  یقیداد. نفس عم یم صیاو تشخ مینرم و مال یگذشته را در چهره  یماریکرد. ب یاو را برانداز م یپوشش چیبدون ه

او همراه لبخند  رهیخ اهبود و نگ جیگ رمنتظرانهیبرخورد غ نیکه از ا ایرداشت. رواو قدم ب یبه سو دویکش یسر آسودگ

 دنیشروع به لرز جانیبرده بود. از شدت ه تشیبه موقع یتازه پ دیدیم کتریخودش هر لحظه نزد یرا به رو نشیریش

در کار  ایبود که خواب و رو نیمحکم پارسا، نشانگر ا یبلند قلبش و قدم ها یبوران مانده بود. صدا انیکرد. انگار م

 یخال شیپا ری. زدید یروشن م هیرا سا زهایچ نیشد. حالش دگرگون شد. کم کم ا یم کشیبود که نزد قتی. حقستین

افتاد. پارسا بود که  شیشانه ها یبه رو نیسنگ زیچ کیوزن  یشد، دست پارسا در دستش و در حال پرواز بود. سبک و ب

زمزمه  ،یداریخواب و ب انیسقوط کند در آغوشش گرفت. م نکهیلرزان او انداخت و قبل از ااندام  یرا به رو ورشیپل

 .آشناتر ییآشنا و بو ییهمراه با صدا دیشن یم نیریش یها

و  ریو ز نیزم یهمه جا یرفت یفرو م نیو به زم یشد یقطره آب م کیکردم. اگر  داتیو خوشگلم، پ یفرار یپرنده  -

 .کردم یرو م

 یهم برا یتالش چیه ینداشت ول یتوان نکهیبلند منفجر شد. با ا ییدرهم شکست و با صدا ایرو نیکهنه و سنگ بغض

 یدر آغوشش فرو م شتریاش را جمع کرده و ب افتهیکرد. کم کم توان باز  یخودش از آن آغوش گرم نم دنیکش رونیب

 .دیکش یرا بو م دشبرد و همه وجو یاو فرو م نهیاش را به س یرفت. صورت باران

 .. من باهاتم در کنارتیکن تا سبک بش هی. گرزمیکن عز هیگر -
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 ینبود و نم خیبدنش  گریکرد. د یحس م شیچشمها و گونه ها ش،یموها یداغ پارسا را رو یحرکت لبها ه،یحال گر در

شد و  دایماهه اش پ کیدرد  ی. داروشدیپراحساس پارسا مخلوط م یبا اشکها شی. داغ داغ شده بود و اشکهادیلرز

فرو کش کرد. هنوز در آغوش هم بودند و از وجود گرم هم  یشاد هیرا. کم کم گر یداد. درد دور نیدردش را تسک

کرد. پارسا سر او  یخودش م یکرد و از خود ب یو بدون وقفه در گوشش زمزمه م زیر کیپارسا  یبردند. صدا یلذت م

 :فشرد و گفت نهیرا به س

 .یبدون نشون یکنه. حت یم داتیگرده پ یت شد چقدر دوست دارم. بهت گفته بودم دلم محاال باور -

فاصله چشمانش را در چشمان روشن او که غمزده از باران عشق بود دوخت. لبخند  یرا گرفت و با کم شیها شانه

 :و گفت دیاو پاش دهیرنگ پر یشادش را به چهره 

 .یقشنگ آورد یچشما نیبه سر ا ییچه بال ؟یازخودت چ یفرار کن یانصاف. از من تونست یخوشگل ب یا -

 :دید یپارسا را به وضوح م ی دهیرنج کش یچهره  راتییلبان خوش فرمش را به زحمت تکان داد. تغ ایرو

 .برات رمیکردم. بم تتیاذ یلیخ -

 :لبان او گذاشت و سر تکان داد یانگشتش را به رو پارسا

 .بگو ندمونی. از حاال و آیبگ یزیخوام از گذشته چ ینم گهیخدا نکنه شازده خانم. د -

 :لبخند زد و گفت شیهم به رو باز

 کرد؟ داتیبرام پ یک یدونیم -

 :لبخند زد سیبا صورت خ ایرو

 سا؟یپر -

 !شه.شهره ینه بگم باورت نم -

 :از تعجب گرد شد ایرو چشمان

 ؟یچطور -

 منتظره؟ رونیب یک یمفصله کوچولو. حاال اگر گفت انشیجر -

 .منتظرند رونی. مهمونها بگهیوقت د کی یبرا دیرو بذار یاحوالپرس ی هیبق د،یسعادتمند بش یآقا و خانم سعادت. اله -
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 :و پارسا دوخت. پارسا دستش را فشرد و گفت سایهمراه با خنده نگاه پرسشگرش را به پر ای. رودیخند پارسا

 .داخل انیب میمنتظرند ما دعوتشون کن رونیمامان و خاله و شهره ب -

 :دیهراسان و دستپاچه پرس ایرو

 .نجای. اونا...ایگیم یچ -

 :دیخند یحرکات او با خوشحال دنیبا د پارسا

 !ی. اومدن خواستگارهیخوب چ -

 .گلگون شد شیرا در صورتش حس کرد. گونه ها یحرارت ایرو

 .ندارم یمن آمادگ یوا -

 :دیخم شد و سرش را بوس پارسا

 .شازده خانم یشد دهیو آماده. از اون گذشته قبال پسند یخوشگل شهیتو مثل هم -

 شانیبه رو ایهم لبخند زدند، دن یفشردند و به رو گریرو به هم د شانی. دستهادندیرا شن سایاعتراض دوباره پر یصدا

 .دیخند

 " انیپا "

 

 


