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 کتابخانه مجازی رمانسرا
[Document subtitle] 

 خاکسترینام کتاب : 
   فرسارا زمانینویسنده : 

  ،هیجانیموضوع : عاشقانه
 587 تعداد صفحات :

 ناشر : رمانسرا
 98مهر انتشار: 
 :  ی کتابخالصه
انجام  یاست که برا یهر و برادر داستان خوا یخاکستر 

دست که به یتا با پول روندیم یگر یکار به شهر د
هر  ریترک کنند؛ اما تقد شهیهم یرا برا رانیا آورندیم

 پر از ظلم و... یاگذشته گرداند؛یبرم دو را به گذشته

 

ی رمانسرا در مجموعه یتبا عضوایم، ت این کتاب وقت و زمان صرف کردهبرای ساخ
 از ما حمایت کنید.
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 مقدمه :
کنه؛ چیزهایی که مانع فکر گاهی وقت ها یه چیزایی فکرت رو درگیر می

 شه.کردنت می
فهمی که شی، میشینی و به یه نقطه خیره میوقتی بی حرکت یه جا می

باید یه کاری کنی و همین جور دست رو دست نذاری؛ اون وقته که ممکنه 
 آدمی که نباید بشی. تبدیل به

آدم های خوب ) سفید ( که راهشون مشخصه، آدم های بد ) سیاه ( هم 
 دونیم.ی ما میکه سرنوشتشون رو همه

ها که تعداد زیادی ازشون نیست، نه آدم های خوبی اما یه سری از آدم
 هستن نه بد.

 مگه این آدم ها هم وجود دارند؟
، اما وجود دارن، حتی اسم هم دارند؛ اولش برای خود منم جای سوال بود

 های خاکستری.گن آدمبهشون می
شه، این جاست که کنن که باعث تعجبت میاین آدم ها یک کارایی می

 دوست داری کنار این آدم ها باشی تا بتونی بشناسیشون اما...
 های خاکستری خیلی سخته!اما متاسفانه شناخت آدم

 ید که وقت گذروندن با این آدم ها جذابه.دونولی یه چیزی رو خوب می
 شاید به نظرتون این یکم دیوونگی باشه ولی...

به نظرم بهتره ادامه ندم؛ چون این طور تموم محتوای رمان رو براتون 
 کنم.روشن می

 های خاکستری حتما رمان رو بخونید.بهتره برای شناخت آدم
ن واقعیت خیلی هاشون غیر شه که در عیخیلی چیز ها این جا نوشته می

 قابل باور هستند، خب کافیه.
مرز بین سیاه و سفید یه روایت خیلی جالب داره؛ اگه خیلی کنجکاو 
 هستین که راجع به این روایت مطالبی بدونید، من رو همراهی کنید!
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 ــــــــــ
 

با شنیدن صدای موتور، نگاهم رو از شبکه رادیو جوان که درحال پخش 
ی رو به روی دهه هفتادی ها از جیز بند بود گرفتم. از روی کاناپهآهنگ 

 تلویزیون بلند شدم و به سمت پارکینگ دویدم.
از پله ها که پایین رفتم، با دیدن موتور سواری که روی یه موتور مشکی 

 مشغول اجرای حرکات نمایشی بود، لبخندی به لبم نشست.
د و خیلی حرفه ای به محل پارک موتور سوار، موتور رو موازی زمین کر

 همیشگی رفت.
متمایز بود و این پارک  سمت پارک موتور همیشه از جاهای دیگه

 کرد.اضطراری رو راحت می
موتور رو هفت دور، دور خودش چرخوند به طوری که دود جلوی صورتم 

هام کردم و خطاب به موتور رو گرفت، لبخند رضایت بخشی چاشنی لب
 و باال بردم : دوباره گرد و خاک راه انداختی پسر؟سوار صدام ر

ها متمایز بود، با پارک موتور سر جای همیشگی که از محل پارک ماشین
پارسا کاله کاسکت مشکی رنگش رو از سرش در آورد و ذوق زده نگاهی 

بارید رو به من گفت: فکر بهم انداخت و با شوقی که از سر و صورتش می
 راحت کنیم.کنم وقتشه یکم است

 بعد از گفتن این حرف ساک مشکی رنگی رو به سمتم پرتاب کرد.
 توی هوا ساک رو قاپیدم و گفتم: چی گیر آوردی؟

 پرسی؟ به سمتم قدم برداشت و گفت: خودت نگاه کن. چرا می
 هوفی کشیدم و از پله های طویل به سمت باال حرکت کردم.

کاناپه پرت کردم. به سمت  به ورودی خونه که رسیدم، ساک رو روی
میزناهار خوری که نزدیک اپن بود رفتم، بطری شربتی رو که روی میز بود 

 برداشتم و رو بهش گفتم: تشنه ات نیست؟
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نشست گفت: خودت که جواب رو پارسا درحالی که روی کاناپه می
 پرسی؟دونی، چرا میمی

بطری رو از هوا با خنده بطری رو به سمتش پرتاب کردم، توی یک لحظه 
 قاپید و گفت: دمت گرم.

اش با باز کردن بطری، تموم شربت رو سر کشید و درحالی که مزه مزه
 کرد لب زد: خیلی چسبید.می

 ی شکالتی رنگ پریدم.سریع به سمتش حرکت کردم و روی کاناپه
 ساک رو از روی میز رو به روم برداشتم و گفتم: نوش جونت.

 ید و گفت: بذار بشمرم پول هارو.ساک رو از دستم کش
 پوفی کشیدم و گفتم: کار من رو راحت کردی.

تموم پول های توی ساک رو روی میز جلوی کاناپه ریخت و رو به من  
 گفت: پارمیس بیا کمکم جدا جدا بشمر سهمت رو بردار.

فهمیدم که دوباره قصد داشت سر به سرم بذاره، اما بیخیال با ذوق  
کردن سهمم شدم؛ درحالی که پنجاه درصد سهمم رو مشغول جدا 

میشمردم با شیطنت کمی بیشتر از سهمم برداشتم و سریع از روی مبل 
 بلند شدم و گفتم: من سهمم رو برداشتم.

پارسا  دستم رو گرفت و مجددا من رو کنار خودش نشوند، دست چپش 
و گفت:  ی کاناپه گذاشت، دست راستش رو به سمتم گرفترو روی دسته

 شیطونی نکن. 
نگاه مظلومی بهش انداختم و با لب و لوچه آویزون گفتم: هیچ جوره 

 شه سرت رو کاله گذاشت.نمی
 پولی که اضافه بود رو با بی میلی کف دستش گذاشتم.

ای روی لبش نقش بسته بود لب زد: پارسا درحالی که لبخند خبیثانه
 دزدی که از دزد دزدی کنه؛ شاه دزده

 اش کوبیدم طوریکه آه از نهادش بلند شد. شت محکمی به شونهم
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با خودم زمزمه کردم: امون از دست این پسر، همیشه برای سر به سر 
 کنه.گذاشتنم یه راهی پیدا می

ی آخر پول هارو روی میز انداخت، بی رمق به مبل تکیه داد و  پارسا دسته
که از لحن صداش دست راستش رو روی شونم گذاشت، با مهربونی 

 بارید گفت: دیگه از داداشی دلخور نباش، باشه؟می
کردند، نگاهم رو به با این لحن حرف زدنش، انگار قند توی دلم آب می

 داری گفتم: پارسا! های جذابش دوختم و با لحن کشچشم
 خوای؟طور که روی کاناپه لم داده بود گفت: باز چی میهمون  

په بلند شدم، دست هام رو مثل بچه های کوچیک به با ذوق از روی کانا
 هم دیگه کوبیدم و با صدای جیغ مانندی گفتم: وقت استراحته.

هاش نقش بست گفت: بذار یکم به ای دخترکشی که رو لببا خنده 
 خودم بیام چشم.

 
ی کوچیکی که به دیوار زده بودم ایستادم. موهام رو که از زیر جلوی آیینه
 زده بودند داخل کردم. شال بیرون

 دستی به مانتوی زرشکی رنگم کشیدم و با خودم گفتم: وقت جشنه.
 این دفعه خیلی به خودت رسیدی!-

با دیدن پارسا که تیپ اسپرت جذابی زده بود لبخندی زدم و گفتم: آفرین! 
 خوای بزنی؟این بار مخ کی رو می

 مخ دختر همسایه. پارسا دستی به موهای مشکیش کشید و با ناز گفت:
 به لحن حرف زدنش خندیدم و گفتم: روانی!

 پارسا تعظیم کرد و گفت: به جمع روانی ها خوش اومدی.
کاله کاسکت مشکی رنگش رو که به چوب لباسی آویزون بود رو برداشتم 

ای گفت: و به سمتش گرفتم. کاله رو از دستم گرفت و با لحن کشیده
 سپاس.

 خودم از چوب لباسی برداشتم و رو بهش گفتم: بریم. کاله زاپاس هم برای
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پارسا که انگار منتظر همین حرفم بود به سمت تلویزیون رفت و سیمش 
 رو از برق کشید، رو به من گفت:شیر گاز رو بستی؟

نگاهم رو به سمت آشپزخونه بردم، یه آشپزخونه که شاید شش متر یا 
 شد. کمتر بود و جای وسایل به زور می

 به داخل آشپزخونه رفتم و شیر گاز رو چک کردم.
 اس.با صدای نسبتا بلندی گفتم: بسته

 با گفتن این حرف سریع نگاهی به اطرف انداختم، همه چیز مرتب بود.
 هام رو پام کردم و سریع به پارکینگ رفتم.با قفل کردن در، کفش

ش قدم برداشتم پارسا درحالی که روی موتور نشسته، منتظرم بود. به سمت
 و گفتم: حاال قراره بریم کجا؟

 کاله کاسکتش رو سرش کرد و گفت: پارک کوهساران.
 جام.ام رو به سرم زدم و با ذوق لب زدم: ایول، من عاشق اونمنم کاله

سریع روی موتور پریدم و درحالی که محکم کمر پارسا رو گرفته بودم سرم 
 رو نزدیکش کردم: زود باش حرکت کن.

 موتور رو روشن کرد و سرش رو به طرفم چرخوند: خودت رو محکم بگیر. 
هاش رو چرخوند و چرخ جلوی های پارسا بود؛ دستنگاهم به دست

 موتور رو به هوا برد.
 از شدت ذوق با صدای جیغ مانندی گفتم: ایول پایتم.

 های اهواز مشغول سواری بودیم.توی خیابون
رسا موتور رو موازی زمین کرد و با صدای نسبتا با رسیدن به یه پیچ، پا

 بلندی گفت: محکم خودت رو بگیر.
 من هم جواب دادم: چشم.

های پارسا گذاشتم و خیلی با خارج شدن از پیچ، دستم رو روی شونه
 آهسته از سر جام بلند شدم.
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نفس عمیقی کشیدم، هیجان وصف ناپذیری توی وجودم بود.  با خیال 
م روی ترک موتور گذاشتم و پاهام باالی موتور قرار گرفت هاراحت دست

 کرد.شد نگاهم میطوریکه هر ماشین و هر موتوری رد می
 توی همون لحظه پارسا گفت: پارمیس پیچ جلومونه.

خیلی سریع پاهام رو روی گردن پارسا گذاشتم، سرعت رو کم کرد، نزدیک 
ا کردم و خودم رو روی پیچ که شدیم با یه حرکت سریع دست هام رو ره

 ترک موتور انداختم.
 مثل همیشه موتور موازی زمین شد.

کرد صدام رو با دیدن تابلویی که به سمت پارک کوهساران راهنمایی می
 بلند کردم : بپیچ فرعی.

 پارسا سرعت رو کم کرد و به سمت فرعی رفت.
 آوردم. با توقف موتور سریع پیاده شدم و کاله کاسکت رو از سرم در

پارسا با گذاشتن موتور روی دو جک، کاله کاسکتش رو در آورد و روی 
 موتور گذاشت.

به محض پیاده شدن به سمت پارکینگ رفت و با پارک موتور رو به 
 مسئول پارکینگ گفت: داداش هوای موتور مارو داشته باش.

 مرد دستی تکون داد و گفت: نگرانش نباش.
نما رفتیم و روی یکی از صندلی های به سمت آب با این حرف من و پارسا

 به رو نشستیم. رو
کرد به من گفت: چیزی نما نگاه میطور که به حرکت آبپارسا همون

 خوری برم برات از سوپر مارکت بخرم؟می
نفس عمیقی کشیدم تا هوای آزاد وارد ریه هام بشه، آهسته جواب دادم: 

 بخر.هرچی برای خودت خریدی واسه منم 
 شد گفت: زود میام.پارسا درحالی که از روی صندلی بلند می

 و به سرعت  ازم فاصله گرفت.
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داد و صدای گنجشک ها بوی خاک نم خورده حس و حال خوبی بهم می
 کرد.ی آدم رو تصفیه مینما روحیهبه همراه شرشر آب

 جا جمع شدن.ها اونوقتشه بریم زیر آالچیق همیشگی، بچه-
 سر جام بلند شدم و گفتم: بریم. از

 تا آالچیق همیشگی راه زیادی نبود. مسیر رو تا آالچیق طی کردیم.
 تارا به محض دیدن من و پارسا از زیر آالچیق دست تکون داد.

جا مسابقه دستم رو به طرفم االچبق گرفتم و به پارسا گفتم: بیا تا اون
 بدیم.

 داد و گفت: باشه. پارسا سرش رو به عالمت مثبت تکون
 و شروع به دویدن کردیم.

از روی جوب آب کوچیکی که جلوی پام بود پریدم و این باعث شد از 
 پارسا جلو بیوفتم.

 با رسیدن به آالچیق ایستادم و به پشت سرم نگاهی انداختم.
دوید به دختری برخورد کرد که باعث شد دختره طور که میپارسا همون

 جیغی بکشه.
 خوام.سا گفت: معذرت میپار

 دختره عصبی داد زد: مگه کوری؟
 با تشر جواب داد: نه که شماهم بدت اومده!

ی ما سه نفر از پارسا با این حرفش زد توی خال که باعث شد صدای خنده
 داخل آالچیق بلند بشه.

ای به دختر زد و به سمت ما اومد. تارا و محسن پارسا با جدیت تنه
زدن برای پارسا کردند. من با خنده گفتم: ایول خوب روی  شروع به دست

 دختره رو کم کردی.
هایی که خریده بود رو به سمتم انداخت و گفت: پارسا پالستیک خوراکی

 حقش بود.
 توی هوا پالستیک رو قاپیدم و گفتم: صد در صد.
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 پفکی رو از توی پالستیک در آوردم و بازش کردم 
 
. 

 و از دستم کشید و گفت: تک خوری ممنوع.تارا پالستیک ر
 پارسا روی زمین نشست و گفت: چه خبر بچه ها؟

ی اسکی بردش زد و توی هوا به دست گرفتش، محسن با پا به لبه
 نگاهی به پارسا کرد و لب زد: ما که بی خبریم.

 پفکی توی دهنم گذاشتم و گفتم: شب آتیش بازی داریم.
 گفت: جدی؟! تارا با ذوق وصف ناپذیری

ذاشتمش جواب دادم: پفک بعدی رو در آوردم در حالی که توی دهنم می
 آره.

 
با تاریک شدن هوا، پارسا دستش رو به سمت آسمون پرستاره کشید و با 

 صدای بلند گفت: وقت آتیش بازی رسیده.
 توی همون لحظه صدای جیغ مانندی به گوش رسید.

 هتی رنگارنگ شده بود، دوختم.نگاهم رو به آسمون که پراز نور
 ی زیبایی بود!چه صحنه

 ی مردم هم با لذت مشغول تماشای آتیش بازی بودند.همه
ی مشروبی که کرد شیشهمحسن همون طور که به آسمون نگاه می

دستش بود رو سرکشید، کمی اون طرف تر تارا با ذوق خاصی از آتیش 
 برد.بازی لذت می

شد، تموم مردم ذوق زده وی پارک پیچیده میصدای هیاهوی جمعیت ت
 کردند.به آتیش بازی توی آسمون نگاه می

شد، از جمع فاصله گرفتم یک لحظخ پارسا رو دیدم که از جمعیت دور می
 و تعقیبش کردم.
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گی پارسا گوشی رو در گوشش گذاشت و باصدای بلندی گفت: چی می
 صادق؟ صدات نمیاد.

 بازهم صادق؟!
دونست صادق همش دردسره چرا باهاش ستم با این که پارسا میدوننمی

 در ارتباط بود؟
با صدای پارسا پشت درختی ایستادم تا بفهمم راجع به چی صحبت  

 کنند.می
اش گوشش رو گرفت و گفت: آخه االن صداش رو باال برد و با دست دیگه

 بیام نادری؟
 م بری دیدنش پارمیس نیستم.عمرا بذارم بری این پسر رو ببینی، اگه بذار

 پارسا قدمی به جلوتر رفت و گفت: کار چی؟
رسید، تصمیم گرفتم از درخت باال برم تا صداش واضح به گوشم نمی

 کنند.بفهمم راجع به چی صحبت می
های نرمم گرفتم، نفس عمیقی کشیدم و ی زبر درخت رو میون دستتنه

 مثل گربه خودم رو باال کشیدم.
ی درخت که رسیدم شاخ و برگی که سد راهم بود رو کنار زدم و پای به باال

ای که باالی سر پارسا بود بشینم، اینطور راستم رو جلو بردم تا روی شاخه
 فهمیدم راجع به چی حرف میزدند.راحتتر می

ی درخت سر خورد. یک لحظه تعادلم رو از دست دادم، پام از روی شاخه
ی درخت رو سریع گرفتم و م حبس شد.  شاخهااز ترس نفسم توی سینه

 خودم رو به جلو کشوندم.
به باالی سر پارسا که رسیدم بی حرکت ایستادم و به حرف هاش گوش 

 دادم.
کالفه دستش رو روی موهاش کشید و گفت: با این همه دسته گلی که  

 طور بهت اطمینان کنم؟ به آب دادی چه
 شنیدم.صدای صادق رو نمی
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ا دستش رو توی جیبش گذاشت و گفت: باید با پارمیس هم پارس
 کنه یانه.دونم قبول می، نمیصحبت کنم

 کنم؟!چی رو قبول می
 نکنه واسه من از پارسا خواستگاری کرده بود؟

دستم رو کمی جلو بردم تا بفهمم موضوع چیه که توی همون لحظه 
باعث شد جیغ بلندی  تعادلم بهم خورد و از درخت جلوی پارسا افتادم که

 بکشم.
 پارسا با دیدن من گوشی رو قطع کرد و سریع به سمتم دوید.

 دستم رو روی پای راستم کشیدم و گفتم: آخ درد داره!
 پارسا با آشفتگی کنارم نشست و گفت: حالت خوبه؟ 

 کمی پام رو مالیدم و گفتم: آره خوبم، چیزی نیست.
ی خودم بایستم گفت: آخه باالی کرد روی پاطور که کمکم میهمین

 کردی؟کار میدرخت چی
های تورو گوش های نگرانش نگاه کردم و گفتم: داشتم حرفتوی چشم

 دادم.می
 پارسا اخمی کرد، دستم رو رها کرد و گفت: برای چی؟

 کنی؟با حرص جواب دادم: تو که قرار بود بهم بگی پس چرا سوال می
 مون به پشت سرمون برگشت.با شنیدن صدایی هردو نگاه

 پلیس! ایست.-
 انتظار این یکی رو دیگه نداشتم!

 بلند گفتم: پارسا بدو.
کنه، هرطوری بود توی اون لحظه فراموش کرده بودم که پام درد می

 خودمون رو به موتور رسوندیم و به سرعت سوارش شدیم.
موتور رو روشن  با دیدن پلیسی که دنبال ما دوتا اومده بود، پارسا سریع

 کرد و با سرعت هرچه تموم تر از پارک دور شدیم.
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بعد از کلی خوش گذرونی هوا به سمت تاریکی رفت، پارسا که منتظر 
همین لحظه بود دستش رو به سمت آسمون پرستاره کشید و با صدای 

 بلند گفت: وقت آتیش بازی رسیده.
 توی همون لحظه صدای جیغ مانندی به گوش رسید.

 نگاهم رو به آسمون که پراز نورهتی رنگارنگ شده بود، دوختم.
 ی زیبایی بود!چه صحنه

 ی مردم هم با لذت مشغول تماشای آتیش بازی بودند.همه
ی مشروبی که کرد شیشهمحسن همون طور که به آسمون نگاه می

دستش بود رو سرکشید، کمی اون طرف تر تارا با ذوق خاصی از آتیش 
 برد.ت میبازی لذ

شد، تموم مردم ذوق زده صدای هیاهوی جمعیت توی پارک پیچیده می
 کردند.به آتیش بازی توی آسمون نگاه می

شد، از جمع فاصله گرفتم یک لحظخ پارسا رو دیدم که از جمعیت دور می
 و تعقیبش کردم.

گی پارسا گوشی رو در گوشش گذاشت و باصدای بلندی گفت: چی می
 نمیاد. صادق؟ صدات
 بازهم صادق؟!

دونست صادق همش دردسره چرا باهاش دونستم با این که پارسا مینمی
 در ارتباط بود؟

با صدای پارسا پشت درختی ایستادم تا بفهمم راجع به چی صحبت  
 کنند.می

اش گوشش رو گرفت و گفت: آخه االن صداش رو باال برد و با دست دیگه
 بیام نادری؟
 بری این پسر رو ببینی، اگه بذارم بری دیدنش پارمیس نیستم.عمرا بذارم 

 پارسا قدمی به جلوتر رفت و گفت: کار چی؟
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رسید، تصمیم گرفتم از درخت باال برم تا صداش واضح به گوشم نمی
 کنند.بفهمم راجع به چی صحبت می

های نرمم گرفتم، نفس عمیقی کشیدم و ی زبر درخت رو میون دستتنه
 به خودم رو باال کشیدم.مثل گر

به باالی درخت که رسیدم شاخ و برگی که سد راهم بود رو کنار زدم و پای 
ای که باالی سر پارسا بود بشینم، اینطور راستم رو جلو بردم تا روی شاخه

 فهمیدم راجع به چی حرف میزدند.راحتتر می
ر خورد. ی درخت سیک لحظه تعادلم رو از دست دادم، پام از روی شاخه

ی درخت رو سریع گرفتم و ام حبس شد.  شاخهاز ترس نفسم توی سینه
 خودم رو به جلو کشوندم.

به باالی سر پارسا که رسیدم بی حرکت ایستادم و به حرف هاش گوش 
 دادم.

کالفه دستش رو روی موهاش کشید و گفت: با این همه دسته گلی که  
 طور بهت اطمینان کنم؟ به آب دادی چه

 شنیدم.صدای صادق رو نمی
پارسا دستش رو توی جیبش گذاشت و گفت: باید با پارمیس هم 

 کنه یانه.دونم قبول می، نمیصحبت کنم
 کنم؟!چی رو قبول می

 نکنه واسه من از پارسا خواستگاری کرده بود؟
دستم رو کمی جلو بردم تا بفهمم موضوع چیه که توی همون لحظه 

و از درخت جلوی پارسا افتادم که باعث شد جیغ بلندی تعادلم بهم خورد 
 بکشم.

 پارسا با دیدن من گوشی رو قطع کرد و سریع به سمتم دوید.
 دستم رو روی پای راستم کشیدم و گفتم: آخ درد داره!
 پارسا با آشفتگی کنارم نشست و گفت: حالت خوبه؟ 

 کمی پام رو مالیدم و گفتم: آره خوبم، چیزی نیست.
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کرد روی پای خودم بایستم گفت: آخه باالی طور که کمکم میهمین
 کردی؟کار میدرخت چی
های تورو گوش های نگرانش نگاه کردم و گفتم: داشتم حرفتوی چشم

 دادم.می
 پارسا اخمی کرد، دستم رو رها کرد و گفت: برای چی؟

 کنی؟با حرص جواب دادم: تو که قرار بود بهم بگی پس چرا سوال می
 با شنیدن صدایی هردو نگاهمون به پشت سرمون برگشت.

 پلیس! ایست.-
 انتظار این یکی رو دیگه نداشتم!

آخه این دیگه از کجا پیداش شده بود؟ با ترسی که تموم وجودم رو 
 احاطه کرده بود رو به پارسا بلند گفتم: پارسا بدو.

کنه، بی توجه به میحتی توی اون لحظه فراموش کرده بودم که پام درد 
درد پام هرطوری بود خودم رو به موتور رسوندم و به سرعت سوارش 

 شدم.
با دیدن پلیسی که دنبال ما دوتا اومده بود، پارسا سریع موتور رو روشن 

 کرد و با سرعت هرچه تموم تر از پارک دور شدیم.
 

 وقتی به خونه رسیدیم، موتور رو توی پارکینگ پارک کردیم.
رفتم زمان از موتور پایین رفتیم، درحالی که به به سمت پله ها میهم

 خواد؟دونم این صادق چی از جون ما میگفتم: من نمی
پارسا کاله کاسکت مشکی رنگش رو از سرش در آورد و خسته از مسیر 

 طی شده  گفت: تو چرا با صادق مشکل داری؟
ستم، نفسی تازه کردم ی اول نشدرد پام امونم رو بریده بود، روی پله

 فهمی؟ دردسر.جواب دادم: چون همش دردسره می
ی آخر حرفم رو با تأکید به زبون آوردم. پارسا آروم کاله کاسکتش رو تیکه

 روی موتور قرار داد و به سمتم اومد.
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 گفت؟ادامه دادم: حاال چی می
 یه خبر خوب برات دارم.-

 رو باال بردم: هان؟ طلبکارانه بهش زل زدم و عصبی تن صدام
پارسا اخمی به ابروهاش گره زد  و با حرص گفت: هان و زهرمار. ادب 

 داشته باش دیگه.
 پوفی کشیدم، از روی پله بلند شدم و لنگ لنگان از پله ها باال رفتم.

پارسا خودش رو جلو انداخت و گفت: وسایل ضروریت رو جمع کن 
 ریم تهران.می

 خکوب شدم با تعجب گفتم: کجا؟!با این حرفش سرجام می
 پارسا برگشت و با بی حوصلگی جواب داد: تهران، کجاش رو نفهمیدی؟

بازهم درد پام رو فراموش کردم؛ سریع از پله ها باال رفتم و گفتم: حاال  
 تهران برای چی؟

هم سر چند پله عقب تر بایستم. توی  از حرکت ایستاد که باعث شد من
هاش برق خاصی داشت و معلوم نبود این برق شمهام زل زد، چچشم

 خاص مال چیه؟!
 کمی صدام رو باال بردم و گفتم: بگو دیگه.

 جا.لبخندی به لبش نشست، جواب داد: یه کار عالی داریم اون
 سرم رو با بی میلی تکون دادم و گفتم: حتما سرقت بانک؟

طور که قفل در رو باز از کنارش با بی محلی رد شدم و به باال رفتم، همون 
 کردم پارسا گفت: نخیر دختر.می

 اش نشستم.در رو باز کردم و روی لبه
 هام به داخل رفتم و  لب زدم: منتظرم ببینم چی میگی.با باز کردن کفش

جا به دوتا آدم پارسا پشت سرم وارد خونه شد و گفت: یه نفر اون
 ای نیاز داره.حرفه

هام به داخل رفتم و به سمت مبل رفتم و روش ولو شبعد از باز کردن کف 
 شدم، کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و پرسیدم: دقیقا چه کاری؟
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پارسا با ذوقی که معلوم نبود به خاطر چی توی وجودش شعله ور شده 
طور که معلومه باید براش یه مدت زیادی بود کنارم نشست و گفت: این
تونیم با اون پول از ایران بریم. می دهن میکار کنیم. پول خوبی هم بهمو

شیم؛ تازه دونی پلیس اگه گیرمون بندازه بیچاره میخودت هم خوب می
 تونن پیدا کنن.هیچ مدرکی علیه ما ندارن ولی می

 زد کامال منطقی بود.هایی که میحرف
 آوردیم.توی تموم این مدت به از راه دزدی خرجمون رو در می

 گفتم: خیلی خوب قبوله. ولی یه چیزی؟به ناچار 
 ی کاناپه گذاشت و گفت: چی؟پارسا دستش رو روی دسته

 جا قراره بریم کجا؟سرم رو روی کاناپه گذاشتم، بهش زل زدم و گفتم: اون
پارسا کمی به فکر رفت. مشخص بود جوابی برای سوالی که ازش پرسیدم 

 نداشت.
 وی یک لحظه یه نفر رو به یاد آوردم.داد تمن هم فکرم به جایی قد نمی

 من و پارسا همزمان رو به هم گفتیم: سارا!
های پارسا نشست که فقط من معنی با اومدن اسم سارا غمی به چشم

 دونستم.این غم رو می
دل کندن از این خونه و مکان خیلی برام سخت بود چون تموم زندگیم رو 

قط اینجا زندگی کرده بودم، با بی توی اهواز بودم و این چندسال اخیر ف
رفتم گفتم: میلی تمام از روی کاناپه بلند شدم و  همین طور که به اتاق می

 من برم وسایلم رو آماده کنم.
پارسا با صدای نسبتا بلندی گفت: چیز زیادی نیار، فقط وسایل ضروریت 

 زنم.میرو بیار. منم االن به سارا زنگ 
 زیادی توش نبود رفتم تا وسایلم رو جمع کنم. به اتاق کوچیکم که چیز

 ام رو برداشتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم.پشتیکوله
شناسنامه، کارت ملی، گوشی، شارژر، کمی لباس و ... رو توی کوله 

 گذاشتم.
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رها کردن این متعلقات خیلی برام سخت بود، سنگینی خاصی توی قلبم 
رها کردن این خونه و خاطراتش بود احساس کردم و اون هم به خاطر 
رفتیم چون پلیس دنبالمون بود و اما باید در هرصورت از این جا می

 هرلحظه امکان پیدا شدن و دستگیر شدنمون توسط پلیس وجود داشت.
 کمی بعد پارسا به اتاق اومد و با صدایی گرفته گفت: حلش کردم.

 بود، برگشت. نگاهم به سمت پارسا که ال به الی در ایستاده
های قرمز رنگش به شد از چشمحالش بدجور گرفته بود و این رو می

 خوبی فهمید. 
جوری کنجکاو بودم چه حرفی بین خوش و سارا رد و بدل شده بود که این

 اوضاعش بهم ریخت.
اش نگاه کردم و  پرسیدم: های خستهبه سمتش رفتم و با نگرانی به چشم

 پارسا خوبی؟
موهای مشکی رنگش کشید و با صدای پر بغض لب زد: آره دستی به 

 خوبم.
 اش مشخص بود که حال و روز خوبی نداشت.ی رنگ پریدهاز چهره

با قدم های سنگین به سمت کاناپه رفت و مجددا لب زد: بی زحمت 
وسایل منم آماده کن. فردا جدا از هم باید بریم تهران. تو با اتوبوس 

 گیره.ور. ساراهم بلیط برات اینترنتی میری، من هم با موتمی
بعد از تموم شدن حرفش سکوت کرد، سکوتی که از هزاران حرف پرمعنی 

 تر بود.
 کرد، غم عجیبی توی صداش بود.توی تموم اون لحظه که صحبت می

دونستم نباید ازش سوالی بپرسم برای همین بدون هیچ حرفی به اتاق می
 رفتم و وسایلش

 
ه کردم. با آماده شدن وسایل پارسا پتویی برداشتم و از اتاق خارج رو آماد
 شدم.
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 به سمت پارسا که روی کاناپه دراز کشیده بود قدم برداشتم.
ای نامعلوم خیره شده بود، انداختم، سکوت رو به نگاهی بهش که به نقطه

سوال پرسیدن ازش ترجیح دادم تا توی حال خودش باشه. پتو رو روش 
م وبه اتاق رفتم، بی حوصله خودم رو روی تخت پرت کردم و به  انداخت

کردم که بین سارا و پارسا چه حرفی رد و بدل شده که پارسا این فکر می
جوری داغون شده بود، احساس خوبی نداشتم، چشم هام رو بستم و این

 سعی کردم که بخوابم.
 

 صبح با صدای پارسا از خواب بلند شدم.
 هر بلند شو.پارمیس خوا -

 هام مالیدم و نگاهی به ساعت انداختم.دستم رو به چشم
ساعت حوالی شش صبح بود. کش و قوسی به بدنم دادم و از روی تخت 

بلند شدم. خسته دستی به موهام کشیدم و از اتاق بیرون رفتم و به 
 سمت توالت حرکت کردم تا آبی به سر و صورتم بزنم.

با باد سرد کولر خنک شده بود رو توی دستم ی سرد در رو که دستگیره
گرفتم و بازش کردم. آبی به دست و صورتم زدم و نگاهی به آینه انداختم،  

 ای فرستادم.برای دختر پوست گندمی توی آینه بوسه
کردم از دستشویی همونطور که دست و صورتم رو با حوله خشک می

 بیرون رفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم.
ای که من و پارسا مدت زیادی رو توش زندگی دن از خونه مجردیدل کن

کرده بودیم، خیلی سخت بود. حوله رو روی تختم انداختم و زیرلب زمزمه 
گیرت و اگه گیر بیوفتی کارت تمومه کردم: باید بری، اگه نری پلیس می

 پس عجله کن.
بود اشکی لجوج ازش سرخورده  دستم رو با حرص روی صورتم که قطره

 کشیدم و  
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کرد، به ناچار هام رو عوض کردم، بغض سنگینی  گلوم رو خفه میلباس
 ام انداختم.کوله رو از کنار کمد برداشتم روی شونه

کردم ازش بیرون در اتاق رو باز کردم و در حالی که از اتاقم خداحافظی می
 رفتم.

 .با دیدن پارسا که تیپ مشکی رنگی زده بود دهنم باز موند
ی شلوار کتونی مشکی با پیرهن همرنگش پوشیده بود، باز بودن دکمه

 شد.آخرش باعث جذابیت بیشترش می
 با تحسین گفتم: خیلی جذاب شدی!

 لبخند کمرنگی زد و گفت: سپاس آبجی کوچولوی من.
ی ماتم قصد حرف زدن درمورد احساساتش رو نداشت اما اندوه از چهره

 کرد عادی به نظر برسه اما موفق نبود.سعی می بارید، خیلیاش میزده
 دل گرفته و با لب و لوچه آویزون از خونه بیرون رفتم.

کردگفت: پشت سرم پارسا از خونه خارج شد و درحالی که در رو قفل می
 رسونمت.با موتور تا پایانه مسافربری می

 ی باشه سرم رو تکون دادم و از پله ها پایین رفتم.به نشونه
 بعد از من پارسا خودش رو به پارکینگ رسوند و سوار موتور شد.

ذاشتم گفتم: پارسا پشت سرش نشستم و درحالی که کاله رو به سرم می
 تو راه میای حواست خیلی به خودت باشه.

زد جواب داد: پارسا موتور رو روشن کرد و درحالی که کالهش رو به سر می
 چشم. 

ز پارکینگ خارج شد و  به سمت میدون با سرعت هرچه تمومتر ا
 چهاراسب حرکت کرد.

 زیاد طول نکشید که به پایانه رسیدیم.
کنم از موتور پیاده شدم و مضطرب رو بهش گفتم: بازم بهت تأکید می

 خیلی مواظب خودت باش.
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ی باشه روی هم گذاشت و جواب داد: چشم، پول پلک هاش رو به نشونه
 شتم، توهم مواظب خودت باش.هامون رو توی حساب گذا

 باوشه. -
 راستی پارمیس!-
 جان؟-
 توی پایانه شرق منتظرتم.-

 دستم رو به  کوله گرفتم و جواب دادم: باشه.
 و با بی میلی تمام ازش دور شدم.

به هیچ وجه دلم راضی به این کار نبود از طرفی پام اینجا گیر بود و از 
لعنت بهت ر بود. حرقی زیرلب غریدم: هام توی این شهطرفی وابستگی

 زندگی!
میوه خریدم تا به عنوان صبحونه ای که توی پایانه بود کیک و آباز مغازه

 بخورمشون.
روی صندلی فلزی سردی که داخل پایانه بود نشستم و مشغول خوردن 

 شدم.
نزدیک های ساعت هشت بود که اتوبوس تهران به پایانه اومد، از روی 

ند شدم و به سمت اتوبوس مورد نظر رفتم، تموم جمعیت داخل جام بل
اتوبوس سعی در نشستن توی بهترین جا بودند اما مسئول همه رو سر 

 صندلی خودشون نشوند.
 ساعت هشت با تکمیل شدن نفرات، اتوبوس حرکت کرد.

هام رو روی هم گذاستم تاکمی به خودم بعد از حرکت اتوبوس چشم
هام گرم وجود اون همه صدا زیاد طول نکشید که چشماستراحت بدم، با 

 خواب شد.
های ی مردم از خواب بیدار شدم. دستی به چشمبا صدای همهمه

ام انداختم، ساعت دوازده شده ام کشیدم و  نگاهی به ساعت مچیخسته
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ام گذاشتم و از بود و  اتوبوس هم توقف کرده بود، کوله ام رو روی شونه
 رفتم تا یه کم حال و هوام عوض بشه.اتوبوس بیرون 

رفت به سمتش دویدم و با دیدن دختری که به سمت دستشویی می
همقدمش شدم. به دستشویی ها که رسیدم هرجوری بود کارم رو انجام 

 دادم و  سریع ازش بیرون رفتم.
سلف فالفلی نزدیک اتوبوس بود  به طرفش رفتم و یه فالفل و نوشابه  

هیچ معطلی خودم خودم رو به اتوبوس رسوندم تا ازش خریدم و بدون 
 عقب نمونم.

 به سمت صندلی ام که کنار پنجره بود رفتم و نشستم.
 نفس عمیقی کشیدم و شروع به خوردن ناهارم کردم.

عمومی جهان"  بعد از تموم شدن فالفل از توی کیفم کتاب "دانستنی های
 م.ی دوازده رو باز کردرو برداشتم و صفحه

آل کاپون با نام کامل آلفونزو گابریل کاپون ) هزار و چهارصد و چهل و -
کارهای آمریکایی بود. هفت تا هزار و هشتصد و نود و نه ( از جمله خالف

صد و  او نماد فرو ریختن قانون آمریکا بود و در سال های هزار و نه
 صد و سی سرمدار مافیای آمریکایی بود. بیست تا هزار و نه

 
هام کشیدم و از هام ربود، دستی به چشمتوقف اتوبوس خواب رو از چشم
 پنجره به بیرون نگاهی انداختم.

های زیادی توی پایانه که کنار هم دیگه ردیف شده بودند، خیالم اتوبوس 
 راحت شد که به تهران رسیده بودم.

 ام انداختم.ام رو از کنار دستم برداشتم و روی شونهکوله
هام ز اتوبوس پیاده شدم، نفس عمیقی کشیدم تا هوای تهران وارد ریها

 وارد بشه.
هم از محل جدید بی اختیار لبخندی زدم و با خودم زمزمه کردم: این 

 کارم.
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 ی ریزی به لبم نشست.با این حرفم خنده
شدند و به دور و برم نگاهی انداختم، تموم مردم از اتوبوس ها خارج می

 ویل گرفتن وسایلشون بودند.مشغول تح
 ام به خودم اومدم.با شنیدن صدای گوشی
 پارسا بود، جواب دادم: 

 بله؟-
 کجایی دختر؟-

 ام.پشت سرم رو نگاه کردم و گفتم: پایانه
 بینمت؟پارسا با کالفگی جواب داد: پس چرا نمی

م: با نگاه مشغول بررسی اطرافم بودم تا شاید پیداش کنم. جواب داد
 دستت رو باال بگیر بیینم کجایی.

 بیا دستم رو باال گرفتم.-
نگاهی به دورم انداختم، به جز مردم درحال عبور و خط اتوبوس چیزی 

 دیدم.نمی
 با حرص صدام رو کمی باال بردم و گفتم: کدوم قسمت این جهنمی؟

 بیا پیش در ورودی اجازه ندارم داخل بیام.-
 زودتر بگو.-
 منتظرم.-

با این حرف سریع گوشی رو خاموش کردم و به سمت در ورودی قدم 
 برداشتم.

که بهش نگاه کنم حرصی جواب دادم: با شنیدن صدای گوشی بی این
 دارم میام. چته باز زنگ زدی؟

 کجا میای؟-
لحنش پر از خنده بود، نگاهی به گوشی انداختم و با حیرت گفتم: سارا 

 تویی؟!
 خواستی کی باشه؟ش بلند شد: میمجددا صدای خندون
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با دیدن پارسا دستی براش تکون دادم و به سمتش دویدم و در جوابش 
 کس.گفتم: هیچی. یعنی هیچ

پارسا با نگاهی کنجکاو به من چشم دوخته بود. لبخندی به روش زدم و 
 گفتم: ساراست.

صدای سارا از پشت گوشی توی گوشم پیچید: پارمیس عزیزم بیشتر از 
تونم حرف بزنم. یه اتاق توی یه هتل واسه دوتاتون به اسم این نمی

خودم رزرو کردم نیازی به شناسنامه و چیزی نیست، اونجا برید، آدرس 
 فرستم. کاری نداری؟هم و از واتس آپ برات می

 با لبخند جواب دادم: نه عزیزم سپاس.
 پس خدانگه دار.-
 خدانگه دار.-

ی رو توی جیبم گذاشتم و گفتم: به چی گوش با تموم شدن حرفم گوش
 دادی خوش تیپ؟!می

 کالهش رو روی سرش گذاشت، روی موتور نشست و جواب داد: هیچی.
 رفتار پارسا سرد شده بود! 

 تونستم درک کنم.دلیل این رفتارش رو اصال نمی
 روی موتور پشت سرش نشستم و سکوت کردم.

نگینی حاکم بود و تنهای صدای تموم راه بین من و پارسا سکوت س
 رسید.ترافیک و بوق خودرو ها به گوش می

های کردم. انواع ماشینتر از اونی بود که فکرش رو میتهران خیلی شلوغ
اومدند، از لنکروزر گرفته تا لکسوس، هرچند شیک و خارجی به چشم می

 خوزستان هم دست کمی از تهران نداشت حتی ماشین های اونجا بیشتر
 اومد.از خارج می

با توقف موتور صورتم محکم به کاله کاسکت پارسا برخورد کرد، سریع 
 گفتم: چرا ایستادی؟

 جوابی نشنیدم!
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اند به جلوم نگاهی انداختم، چراغ هاهم ایستادهکه ماشینبا دیدن این
 قرمز بود!

صدای آهنگ مورد عالقه ام از توی یه دویست شش سفید به گوش 
 من هم همزمان با آهنگ شروع به خوندن کردم: رسید.می

هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم/ من واسه دیدنت با دنیا بهم 
 زدم/ اما تو...

 با حرکت موتور آهنگ نیمه تموم موند.
 پوفی کشیدم و با خودم زمزمه کردم : یعنی این پارسا از دیشب چشه؟

هاشون رو توی تاریکی شب چراغهای درحال عبور که نگاهم رو به ماشین
روشن کرده بودند انداختم. با خودم فکر کردم: یعنی آدم خالفکار 

 جاهم وجود داره؟ صد در صد وجود داره. مگه فقط ما دزدیم؟این
 شد؟ تصادف کردیم؟با ایستادن یهویی موتور ترسون داد زدم: چی
 پارسا خم شد و به چرخ جلو نگاهی انداخت.

 !بازهم سکوت
 جوابی ازش نشنیدم.

 با پیاده شدن پارسا گنگ و مات گفتم: چرا ایستادی؟
 آورد گفت: رسیدیم.پارسا درحالی که کاله کاسکتش رو در می

نگاهی به هتل لوکسی که جلومون بود انداختم و با حیرت گفتم: عجب 
 جای باحالیه!

 د زدم: بابا ایول.با در آوردن کاله کاسکت از سرم، از موتور پیاده شدم و دا
 پارسا جلوی دهنم رو گرفت و گفت: خودت رو کنترل کن.

 طور که محو زیبایی هتل بودم جواب دادم: چشم.همون
تونستم از پارسا که متوجه شده بود هتل چشمم رو گرفته طوریکه نمی

شدت ذوق قدم بردارم دستم رو گرفت و کشون کشون با خودش به داخل 
 بردم.

 ی هتل خیلی شیک بود.نمای داخل
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 دیوارهاش به رنگ طالیی و تزئیانتش ست مشکی و زرشکی بود.
 پرسنل هم لباسشون مشکی و زرشکی بود.

 با شنیدن صدای پارسا به خودم اومدم: سالم.
 نگاهم به خانمی که پشت میز بزرگی بود گره خورد.

 خیلی رسمی جواب سالم پارسا رو داد.
 ی گفت: یه اتاق به فامیلی خانم...اپارسا با لحن گرفته

 زد حواسم پرت شد.با شنیدن صدای پسری که داشت با گوشی حرف می
 

 دوباره نگاهم رو به زن دوختم.
 رویی جواب داد: باید نگاه کنم.زن با خوش

و نگاهش رو به سمت رایانه برد. بعد مدت کوتاهی، کلیدی به سمت 
 یصد و شش طبقه دوم.پارسا گرفت و گفت: اتاق شماره س

 
بعد از اینکه به اتاق رفتیم سریع دوشی گرفتم و لباسم رو عوض کردم. 

برای اینکه صبح خسته نباشم شب زود روی تخت دراز کشیم و خوابیدم. 
صبح با صدای آالرم گوشی از خواب بیدار شدم، به ساعت دیواری رو به رو 

 نگاهی انداختم، نزدیکی های ساعت هشت بود.
ش و قوسی به بدنم دادم و روی تخت نشستم، دستی به موهای ک

 ام کشیدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: پارسا بیدار شو.شلخته
 آروم از روی تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم.

 گیج و منگ صدام رو باال بردم: پارسا؟
 هم جوابی به گوشم نرسید. باز

ش خوابیده بود انداختم، اما شب رونگاهم رو به سمت مبلی که پارسا 
 نبودش!

 سریع به اتاق رفتم و موبایلم رو از روی میز کنار تخت برداشتم.
 خورد.دلشوره داشت تموم وجودم رو مثل خوره می



26 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 کنه؟کار میی پارسا رو گرفتم تا بفهمم کجاست و چیشماره
 بوق اول نخورده بود که جواب داد: جانم خواهر؟

 ن باز کردم: اول صبحی کجا رفتی؟مضطرب ده
پارسا بعد از مکث کوتاهی گفت: حاال حرف بزن. نگران نباش یه سر 

 اومدم با سارا حرف بزنم.
ی آخرش رو با کمی مکث به زبون آورد، با تعجب داد زدم: چی!؟ جمله

 اش؟نکنه رفتی خونه
 !ی سارا بلند که باعث شد از شدت تعجب شاخ در بیارمصدای خنده

 داد زدم: چه خبره؟ شما کجایید؟
 سارا با خنده گفت: چیه اول صبحی؟ اومدیم کافه.

 با غضب جواب دادم: چرا بی خبر از من؟
 صدای پارسا بلند شد: خواستم اول بله رو بگیرم.

 با این حرفش از شدت تعجب با صدای بلند گفتم: بله برای چی؟!
این قدر داد نزن صدات رو  صدای سارا توی گوشم پیچیده شد: دختر 

 شه برای همکاری.بلندگوعه. جوابت هم می
 من که از جریان بی خبر بودم پرسیدم: همکاری برای چی؟ جریان چیه؟

پارسا جواب داد: اومدم با سارا صحبت کنم تا کمکمون کنه. خودت این رو 
 دونی که توی تیم همیشه بهترین ما سارا بوده.خوب می

روی مبل نشستم، نفس عمیقی کشیدم و با خیال راحت  با خیال راحت
 گفتم: پس قضیه اینه؟

 می خواستی قضیه چی باشه؟-
 هیچی ولش کن. حاال قبول کرد؟-

ی سارا از پشت گوشی بلند شد: آره عزیزم متاسفانه قبول صدای خنده
زنم و کردم. اما مواقعی که همسرم خونه نیست به خودت زنگ می

 ذارم.خواید رو در اختیارتون مییاطالعاتی که م
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زد گفتم: پارسا اومدی با صدای جیغ مانندی که شادی توش موج می
 شیرینی یادت نره.
 ی پارسا بلند شد: چشم رئیس. امر دیگه ای نیست؟صدای پر از خنده

رفتم جواب شویی میاز روی مبل بلند شدم و همون طور که به دست
 کار داریم. دادم: فقط زود بیا که کلی

 چشم قربان.-
با این حرف سریع گوشی رو قطع کردم، با به یادآوری گذشته با خودم 

 گفتم: دوباره سه تا شدیم!
 

جلوی آینه نشستم و موهام رو که از زیر شال بیرون اومده بودند رو با 
 دست به داخل بردم، به دختر توی آینه چشمکی زدم.

خارج شدم. به سمت پارسا که روی مبل از روی صندلی بلند و از اتاق 
نشسته و مشغول تماشای تلویزیون بود رفتم و خیلی لوس پرسیدم: حاال 

 کار کنیم؟باید چی
پارسا کنترل رو توی دستش گرفت و تلویزیون رو خاموش کرد. کنارش 

 نشستم و با صدای بلند تری توش گوشش فریاد زدم: باتوام!
وخت و با شیطنت جواب داد: میشه پارسا نگاهش رو به سمت من د

 دوبارت تکرار کنی؟
 اش گذاشتم و گفتم: به طرف زنگ زدی؟بازوم رو روی شونه

پارسا دست چپش رو روی مبل گذاشت و با لبخند مهربونی جواب داد: 
که از کار ما مطمئن بشه یه آره بهش زنگ زدم. اون هم برای این

 ی ما ترتیب داده.مأموریت کوچیک واسه
ابرویی باال انداختم و دست به سینه رو به تلویزیون با ادعا لب زدم: انگار 

 کار مارو دست کم گرفته؟
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پارسا از روی مبل بلند شد، شلوارش رو کمی باال کشید و رو به سمت من 
گفت: وقتش رسیده که خودمون رو ثابت کنیم. هرچه زودتر این جریان 

 شیم.یتموم بشه زودتر هم از ایران خارج م
با حرف پارسا موافق بودم.، هدف اصلی ما فرار از ایران و گیر نیوفتادن به 

 دست پلیس بود.
از روی مبل بلند شدم، رو به روی پارسا ایستادم و با جدیت گفتم: حاال 

 کار کنیم؟باید چی
ی بیرون از هتل چشم دوخت و پارسا به سمت پنجره رفت، به منظره

 از یه خونه بدون هیچ اثری بدزدیم. گفت: باید یه فلش رو
ی بیرون چشم نفس عمیقی کشیدم، به سمت پارسا رفتم و به منظره

طور که محو دوختم؛ برج میالد در چند کیلومتری ما قرار داشت، همون
تماشای تهران خاکستری بودم دستم رو روی پنجره گذاشتم و با تمسخر 

 گفتم: آزمایش بهتر از این نبود؟!
ن به هم دیگه نگاهی انداختیم که باعث شد لبخند ریزی روی لبم همزما

 جا خوش کنه.
*** 

ی ویالیی که توی تجریش بود، با خارج شدن پورشه سفید رنگی از خونه
کش هام رو توی دستم گذاشتم و رو به پارسا گفتم: ده دقیقه دیگه دست

 بیرونم.
 پارسا با خاموش کردن ماشین گفت: در دسترس باش.

با باز کردن در نگاهی بهش انداختم، گوشیم رو جلوی  صورتش گرفتم و 
 جواب دادم: نگران نباش.

ی ماشین رو پایین کشید از ماشین خارج شدم و در رو بستم. پارسا شیشه
و گفت: سارا فقط برای ربع ساعت تونسته سیستم امنیتی رو قفل کنه، 

 کنی.شه. باید عجله بعد ربع ساعت سیستم باز می
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پلک هام رو آهسته باز و بسته کردم و گفتم: مشکلی نیست. ده دقیقه 
 دیگه توی ماشینم.

 با این حرف به سرعت از ماشین دور شدم و به سمت خونه رفتم.
نگاهی به اطرافم انداختم، کسی نبود؛ از دیوار باال رفتم و توی حیاط خونه 

 به پایین پریدم.
د، به سختی نفس عمیقی کشیدم، از کنار هام کار سختی بوشمارش نفس

 استخری که وسط حیاط بود رد شدم و وارد خونه شدم.
در رو آهسته باز کردم، با دیدن فضای داخلی خونه سوتی کشیدم و زیر 

 تونه زندگیت رو نابود کنه.لب گفتم: به نظرم یه فلش نمی
 م.رفت رسوندو خودم رو به سمت پله هایی که به طبقه باال می

 توی راهرو با دیدن اتاق اول، آهسته وارد اتاق شدم.
 ی گوشی رو روشن کردم تا جلوی پام رو به خوبی نگاه کنم.چراغ قوه

ی با بستن در اتاق نگاهم رو به دیوار سوق دادم؛ یک آن با دیدن چهره
خودم توی آینه از جا پریدم، جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای جیغم بلند 

 نشه.
پیدا کردن فلش به سمت میز رفتم، تموم کشاب هاش رو، زیر و رو  برای

 کردم اما اثری از فلش نبود.
سالنه سالنه به سمت تخت رفتم، زیر پتو و بالش ها رو با احتیاط گشتم 

 اما اون جاهم نبود.
با دیدن یک تابلوی طالیی رنگ که درست رو به روی تخت بود از تخت 

 فاصله گرفتم.
 هام گرفتمش.سمت تابلو رفتم و توی دستآهسته به 

با کنار رفتن تابلو با گاوصندوقی که به دیوار متصل شده بود رو به رو 
 شدم، برای باز کردن گاو صندوق نیاز به اثر انگشت بود.

 کار کنم؟دونستم چینمی
 با دیدن لیوان آبی روی میز لبخندی به لبم نشست.
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 شی، لیوان رو بررسی کردم.به سمت میز رفتم و با چراغ گو
با دیدن اثر انگشتی روی لیوان چسب نواری رو از جیبم خارج کردم و 

 روی اثر انگشت قرار دادم تا بتونم گاوصندوق رو باز کنم.
 با به جا موندن اثر انگشت به سمت گاوصندوق رفتم.

چسب رو روی محل گذاشتم و کمی صبر کردم، با شنیدن باز شدن 
 یرلب گفتم: ایوال  داری دختر.گاوصندوق ز 

 ای روی مدارک جا خوردم!با دیدن اسلحه
بی هیچ صدایی فلش خاکستری رنگی که زیر مدارک بود رو برداشتم و 

 گاوصندوق رو بستم،گو تابلو رو سرجاش آویزون کردم.
 چسب رو توی جیبم گذاشتم و به سرعت از خونه خارج شدم.

 
 خوای بگیم خوبیم نه، حاجی مگه زوره؟خالتوره، بچه همه جوره/ می

چی شده بال شدی، عمویی نچایی/ چی شده بال شدی، بگو حاال هست 
 چایی...

کردم، با موبایل توی طور که با آهنگ اپیکور بند زیرلب زمزمه میهمین
های تلگرام مشغول پیام بازی بودم. بی حوصله موبایل رو روی مبل گروه

 صدای موزیک شدم:، همانداختم و باصدای بلند
به... سابیلیکم/ چی شده این همه فرق/ اپل به جا نوکیا، لومیا، عینک، 

 گوچیتم میزنه برق...
توی دنیای خودم با آهنگ اوج گرفته و مشغول هم خوانی بودم، با 

 کرد از جا پریدم: مگه سر آوردی؟صدای پارسا که من رو مسخره می
 دونستم چی بگم.دت خجالت نمیلبم رو به دندون گزیدم، از ش

با پلی شدن آهنگ بهزاد لیتو ) دیوونه بازی ( پارسا به سمت مبل هجوم 
 آورد و گوشی رو قاپید که باعث شد جیغ بلندی بکشم: نه!
 ملتمسانه در ادامه گفتم: پارسا تو رو جدت عوضش نکن.



31 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 پارسا گوشی رو جلوی صورتم گرفت و با خنده ای شیطانی گفت: اگه
 تونی بیا بگیرش.می

به سمتش حمله ور شدم تا موهاش رو بکشم و گوشی رو از دستش 
ها بود، خیلی سریع از روی مبل بلند بگیرم؛ اما پارسا زرنگ تر از این حرف

 شد و به سمت اتاق فرار کرد.
 من هم عصبی از کارش سریع از سر مبل بلند شدم و به دنبالش دویدم.

 اق رسوند و سریع در رو  پشت سرش محکم بست.پارسا خودش رو به ات
لب و لوچم آویزون شد، ابروهام توی هم گره خورد، صدای قلبم رو که از 

شنیدم. با صدای بلند که شدت عصبانیت به تپش افتاده بود می
 زد داد زدم: تو یه مریضی.عصبانیت ازش موج می
ی خنده صدای هی پارسا بلند شد که در اداماز توی اتاق صدای خنده

ی من رو گوش های مورد عالقهنحس خودش بلند شد: تا تو باشی آهنگ
 نکنی.

 خواست من رو اذیت کنه.میهمیشه با این کارهاش فقط 
 با حرص پام رو به زمین کوبیدم و داد زدم: دعا کن دستم بهت نرسه!

 بعد از این حرف مشت محکمی  به در اتاق کوبیدم که باعث شد پارسا
 کمی صداش رو باال ببره: هوی خسارت وارد نکن.

اش همیشه حرصم با غیض به سمت مبل رفتم، با رفتارهای مثال مسخره
آورد.   با کنترل تلویزیون رو روشن کردم و زیر لب یه تیکه از رو در می

 آهنگی رو به زبون آوردم: از اونایی که بازیش زیاده.
 کی بازیش زیاده؟-
ه از پشت سرم بلند شد، نگاهم رو به سمت خودش صدای پارسا ک 

 چرخوند؛ با عصبانیت بهش زل زدم.
ای پارسا نشست که باعث شد عصبانیتم اوج های غنچهلبخندی به لب

 خندی؟بگیره و داد بزنم: به چی می
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ی مبل گذاشت و خودش  رو پارسا خیلی حرفه ای دستش رو روی لبه
 روش پرت کرد.

 شه یکم باهات شوخی کرد؟مهربونی گفت: نمی کنارم نشست و با
شی نیشگونی از بازوش گرفتم و با پرویی بهش زل زدم و گفتم: ساکت می

 یا ساکتت کنم؟
در حالی که دست راستش رو روی بازوی چپش گذاشت با صدایی که درد 

 زد گفت: مگه مریضی؟ازش موج می
 لبخندی پیروزمندانه روی لبم نقش بست.

 که که حال پارسا رو گرفتم توی دلم عروسی به پا شد.از این 
در عین ناباوری، توی کسری از ثانیه پارسا من رو روی مبل انداخت و 
شروع به قلقلک دادنم کرد، بدجوری قلقلکی بودم و این نقطه ضعف 

کردم دست برداره؛ خندیدم التماس میام بود، همون طور که میهمیشگی
 نبود.اما پارسا دست بردار 

 یک لحظه احساس خفگی شدیدی بهم دست داد.
احساس کردم که نفسم بند اومده و باال نمیره، نفس کشیدن واسم سخت 

شد و اطراف رو تار دیدم، با دیدن حال خرابم خودش رو کنار کشید و با 
 نگرانی گفت: پارمیس خوبی؟!

بیرون  هام رو به آرومی بستم و سعی کردم نفس عمیقی بکشم،نفسیپلک
کردم دادم و  کمی بعد به سختی روی مبل نشستم، در حالی که سعی می

 نفس های متوالی بکشم جواب دادم: آره خوبم.
کرد؛ تک هوفی کشیدم و به پارسا چشم دوختم، با نگرانی به من نگاه می

 سرفه ای کردم و با لبخند مهربونی گفتم: نگرام نباش چیزی نیست.
 بود.اما رنگت کبود شده -

نفس هام که منظم شد با شیطنت جواب دادم: تا تو باشی من رو اذیت 
 نکنی.
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رفتم پرسیدم: حاال از روی مبل بلند شدم و درحالی که به آشپزخونه می
 برنامه چیه؟

به آشپزخونه که رسیدم یخچال رو باز کردم و بطری آبی رو برداشتم، 
د و گفت: عصر باید برای نگاهم رو به سمت پارست بردم، از روی مبل بلن

 مالقات به شرکت آقای امینی بریم.
ذاشتم و جواب در یخچال رو بستم و درحالی که بطری رو روی میز می

 دادم: این طور که معلومه استراحت الزمیم.
 

مانتوی آبی رنگی رو از توی کمد برداشتم و جلوی خودم گرفتم؛با دیدن 
ی تخت پرت کردم. اصال حوصله  خودم توی آیینه عصبی مانتو رو روی

انتخاب کردن نداشتم، عصبی زیرلب غریدم: سخت ترین کار دنیا انتخاب 
 لباسه. گندش بزنن.

 ای رنگی رو سریع پوشیدم و شال مشکی رنگی به سرم زدم.مانتوی سورمه
با وارد شدن پارسا توی اتاق، دست هام رو باال بردم و با کالفگی گفتم: 

 چطوره؟
 ت آینه رفت و بی این که نگاهی بهم بندازه جواب داد: خوبه.به سم

 این اصال به من نگاه هم نکرد پس چطور گفت که خوبه؟
 نگاهم رو به سمتش دوختم، جلوی آینه مشغول شونه زدن موهاش بود.

 قدمی به جلو برداشتم و با کنایه گفتم: اصال به من نگاه کردی؟
 داد: حتما دیدمت که گفتم خوبه. پارسا به سمت من برگشت و جواب

یک دفعه صدای موبایل پارسا بلند شد،گوشی رو از جیبش در آورد و با 
ی بحث باهاش رو نداشتم پشت عجله از اتاق بیرون رفت؛ من که حوصله
 سرش از اتاق بیرون رفتم و در رو بستم.

*** 
 با ایستادن موتور، دست هام رو از دور کمر پارسا رها کردم.



34 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

نگاهی به ساختمون روبه روم انداختم، نمای بیرونی شرکت حال و هوای 
ی تشویق کشیدم و با داد، سوتی به نشونهنیویورک رو به آدم دست می

 حالت التی گفتم: بابا ایول!
 پارسا موتور رو روی جک گذاشت و از روش پیاده شد.

 نیم نگاهی به من انداخت و با لحنی سرد گفت: سنگین باش.
شد تعجبی نداشتم؛ اما از این که از این که مدام رفتارش با من عوض می

 کردم!شد تعجب میمدام رفتارش عوض می
 هو رفتارش عوض بشه؟ شه یه آدم یکبا خودم گفتم:آخه چطور می

 اون هم با همه نه فقط یک نفر؟
 هوفی کشیدم و با غیض گفتم: چشم.

 دوتایی همزمان وارد شرکت شدیم. بعد از رد و بدل شدن این حرف ها،
همین طور که محو تماشای شرکت به این بزرگی بودم، پارسا دستم رو 

 کشید.گرفته بود و به دنبال خودش 
 نمای داخلی شرکت دست کمی از نمای بیرونش نداشت، خیلی زیبا بود!

شدند همراه با گلدون هایی پله های مارپیچ که به سمت باال هدایت می
اومد که انگار خارج از ایران جای جای شرکت بودند طوری به نظر میکه 

 بودی.
 با وارد شدن توی  آسانسور پرسشگرانه بهش زل زدم.

کرد گفت: این دید زدن هات رو بذار برای پارسا همون طور که نگاهم می
 کارمون.

ی آسانسور بود نگاهی انداختم و گفتم: به بی محل به دوربینی که گوشه
 ریم.دونه که به دیدنش مینظرم آقای امینی می

 پارسا نگاهی به دوربین کرد و دوباره به من چشم دوخت.
با ایستادن آسانسور، همزمان ازش خارج شدیم و به سمت دفتر مدیریت 

 رفتیم.
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پارسا به سمت میز منشی رفت و دستش رو روی میز گذاشت و گفت: 
 اومدیم با آقای امینی صحبت کنیم.

هاش درخشید و با عشوه جواب منشی با دیدن پارسا برقی توی چشم
 داد: وقت قبلی دارید؟

هاش نشوند و جواب داد: اش رو روی لبپارسا لبخند دخترکش همیشگی
 حقیقتش خودشون از ما وقت قبلی گرفتن و گفتن که بیایم.

کمی خودش رو به منشی نزدیک کرد و گفت: فکر کنم بدونی منظورم 
 ؟چیه

 منشی تلفن کنار دستش رو برداشت و گفت: بگم کی اومده؟
 گفتم.من هم که فقط نظاره گر این صحنه بودم  چیزی نمی

پارسا دستش رو از روی میز برداشت، سینه ستبر کرد و جواب داد: بگو 
 همونایی که باهاشون تماس گرفتی اومدن.

کرد گفت: لطفا یمنشی لبخندی زد و در حالی که به صندلی ها اشاره م
 بشینید تا هماهنگ کنم.

کردم از نشستیم رو به پارسا گفتم: فکر نمیطور که روی صندلی میهمون
 پسش بر بیای.

از روی میز رو به رو بروشوری برداشت و جواب داد: من رو دست کمی 
 گرفتی؟

 لبخندی مهمونش کردم و جواب دادم: نه داداشم.
 تونید برید داخل.بلند شد: هماهنگه، می بعد مدت کوتاهی صدای منشی

 اومد.رفتارهای منشی یه جور خاصی بود، انگار که از پارسا خوشش می
 

با واردشدن به دفتر آقای امینی، پارسا دست به سینه رو به روی میز 
ایستاد و من هم پشت سر پارسا شش دونگ حواسم به مرد و پسری که 

 کنار همدیگه بودند، بود.
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گذاشت رو به من و ای رو به کناری میی امینی در حالی که پروندهآقا
 پارسا گفت: می تونید بشینید.

پارسا مغرورانه روی مبلی که رو به روی میز آقای امینی بود نشست و 
 کار کنیم؟سریع رفت سر اصل مطلب: ما باید چی

 گیره؟من هم سریع و بی برو برگشت گفتم: و چه قدر دست مارو می
پسری که کنار آقای امینی بود با لبخندی که روی لبش نشست جواب داد: 

 چه قدر زود سر اصل مطلب رفتید.
کنار پارسا روی مبل چرم مشکی رنگ نشستم و گفتم: هر چه قدر زودتر 

 کار تموم بشه به نفع هردو طرفه.
هاش رو چفت همدیگه کرد، آقای امینی که تا االن سکوت کرده بود دست

های باریکش نشست، نگاه ریزش رو به من ند رضایت بخشی به لبلبخ
 پارسا دوخت و گفت: همون طور که شنیده بودم.
 از روی صندلی بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.

های پروفسوری اش کشید و ادامه داد: قاطع، جسور و دستی به ریش
 زرنگ.

به سمت مبل حرکت کرد پسری که کنار آقای امینی نشسته بود از کنار میز 
 و گفت: دقیقا همون طوری که به ما گفته شده بود.

نگاهم رو روی پسر زوم کردم و حرکاتش رو زیر نظر داشتم؛ امینی حرف 
 پسر رو ادامه داد: دقیق...

پارسا با کالفگی حرفش رو قطع کرد و خیلی سریع گفت: لطفا تعریف و 
کار کنیم؟ فقط این رو بگم که چیخود رو تموم کنید. بگید باید تمجید بی

 کش نیستیم.ما آدم
پسر روی مبل رو به روی پارسا نشست، پای راستش رو روی پای چپش 

کرد گفت: شش ماه باید گذاشت و درحالی که دستش رو توی جیبش می
 دیم.قدر هم بخواید در قبالش بهتون میبرای ما کار کنید. هر چه
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م، خیلی سریع گفتم: از کجا معلوم آخر کار من که تا این لحظه ساکت بود
 سر ما رو زیر آب نکنید؟!

لبخندی به لب آقای امینی نشست، پارسا نیم نگاهی به من انداخت و 
 بعد نگاهش رو به پسر که مشغول بازی بود گره زد.

ذاشت جواب داد: همچین پسر همون طور که گوشی رو روی میز می
 یست این وسط کسی ضرر کنه.اتفاقی نمیوفته؛ چون قرار ن

پارسا از روی مبل بلند شد و به سمت آقای امینی که رو به روی پنجره 
 ایستاده بود رفت و گفت: پس به توافق رسیدیم.

دستش رو به سمت آقای امینی گرفت، لبخندی به لب هردو نشست و 
دیگه؛ با نگاه بین هردو چیزی رد و بدل شد که من دست در دست هم

 ازش سر در نیوردم.چیزی 
*** 

ها شدیم رو به پارسا گفتم: خیلی حرفهمون طور که از شرکت خارج می
 سر بود.

کرد جواب داد: پارسا در حالی که سوئیچ موتور رو از جیبش خارج می
 دوست داشتی آمار همه چیز رو در بیاری؟خیلی 

نم پیدا با این حرفش کمی بهم بر خورد، همیشه راهی برای عصبی کرد 
 کرد، بو لجبازی مشت محکمی به بازوش کوبیدم و گفتم: خیلی بدی.می

پارسا با دستش بازوش رو کمی ماساژ داد و با حالتی که درد ازش 
 بارید گفت: روانی.می

زد و روی موتورش نشست و درحالی که کاله کاسکتش رو به سرش می 
 گفت: پایه ای بریم یه دور بزنیم؟

ای کردم با ذوق کودکانهمی هام رو دور کمرش حلقهستدر حالی که د
 گفتم: پایتم.

با روشن شدن موتور جیغ کوتاهی کشیدم که باعث جلب توجه عموم 
 شد.
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از شدت خجالت کاله کاسکتم رو به سرم زدم، با اینکه دختر شاد و 
بشاشی بودم اما برای خودم حد و مرزی داشتم،آهسته به پارسا گفتم: 

 بریم.
 

بعد از مدت کوتاهی سواری موتور رو جلوی یک کافه نگه داشت، کاله 
کاسکتم رو از سرم در آوردم و به کافه نگاهی انداختم؛ نمای بیرونی کافه 

های شد آدمخیلی شیک بود و پنجره های بزرگی که داشت باعث می
 داخلش رو به راحتی دید.

هش از سرش در آورد و از موتور پیاده شدم، پارسا هم پشت سر من  کال
 از موتور پیاده شد.

زیاد از جایی که آورده بودم خوشم نبومد، طلبکارانه رو بهش گفتم: آخه 
 این جا هم جاییه که من رو آوردی؟

جا ی موتور گذاشت و جواب داد: یه چیزی اینکالهش رو روی دسته
 ریم گردش.خوریم بعد میمی

ه شدم؛ به محض این که وارد کافه هوفی کشیدم و به همراهش وارد کاف
 شدیم تموم نگاه ها به سمت مادوتا دوخته شد.

ی رو به روی ابرویی باال انداختم و بی خیال به سمت میزی که کنار پنجره
 موتور بود رفتم، با نشستن روی صندلی پارسا هم رو به روم نشست.

چشونه این  ی گرفته ام رو به پارسا دوختم و پرسیدم: این مردمچهره 
 کنن؟طوری به ما نگاه می

 بیخیال منوی روی میز رو برداشت و جواب داد: چیزی نیست آدم ندیدن.
 ام بلند نشه.تک سرفه ای کردم و جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای خنده

پارسا با اشاره به گارسون، منو رو روی میز گذاشت و با اخم گفت: هزار بار 
 باش. بهت گفتم توی جمع سنگین

ابروهام توی همدیگه گره خوردند و با غضب گفتم: توأم همش بهم گیر 
 بده.
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 گارسون به سمت ما اومد که باعث شد سکوت کنم و سکوت کنم.
 خوام.پارسا رو به گارسون گفت: یه قهوه تلخ می

من هم که دلم هوس بستنی کرده بود رو به گارسون گفتم: من هم یه 
 .خوامبستنی شکالتی می

دونستم که ها ازمون فاصله گرفت. خوب پیگارسون با نوشتن سفارش
که کمی اذیتش کنم، چشم هام رو ی خوبی نداره برای اینداداشم روحیه

 زنی؟ریز کردم و با شیطنت رو بهش گفتم: مشکوک می
ذاشت گفت: این قدر فکر نکن کچل همون طور که منو رو روی میز می

 شی.می
 ی خودم شدی.لبم نشست و گفتم: دوباره داداش بامزهخنده ای روی 

 هاش نشست.لبخند جذاب همیشگی روی لب
 ای به خدا.دیوونه -

 با اومدن گارسون هردومون سکوت کردیم.
ای ذاشت گفت: امر دیگهها رو روی میز میگارسون درحالی که سفارش

 نیست؟
د جواب داد: نه خیلی هاش بوپارسا در حالی که لبخند مهربونی روی لب

 ممنون.
که گارسون رفت دست هام رو روی میز گذاشتم، کمی به پارسا بعد از این

 نزدیک شدم و گفتم: عجب پسر خوشتیپی بود.
ای آهسته به بعد این حرفم چشمکی زدم که باعث شد پارسا ضربه

 هات رو درویش کن.ام بزنه و بگه: اون چشمپیشونی
 ای که جلوی روم بود توی دهنم گذاشتم. بستنی خودم رو عقب کشیدم،

 کنم.تالش خودم رو می -
شد حس خوبی بهم صدای موزیک مالیمی که توی کافه پخش می

 داد.می
 اش رو سر کشید به فکر فرو رفت.پارسا قهوه
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 دوباره برای چی تو فکر فرو رفت؟
فکر فرو  همیشه برای من جای سوال برد که چرا پارسا یک دفعه توی 

 رفت؟می
 خوردم گفتم: کجایی پسر؟طور که بستنی رو میهمین

همون طور که مشغول بازی کردن با کیک بود، بی این که نگاهی بهم 
 بندازه جواب داد: همین جام.

با تموم شدن بستنی رو به پارسا گفتم: این چند روزه تو حال خودت 
 نیستی. چته؟

و لبخندی به لبش نشوند تا از غمی که با بی میلی ظرف کیک رو پس زد 
 هاش پنهون شده بود چیزی نفهمم. توی چشم

 کنی.من هیچیم نیست تو فکر الکی می -
 ظرف بستنی رو کناری گذاشتم و با شک وشبه گفتم: مطمئنی؟!

شد جواب داد: آره. با اجازه من برم در حالی که از روی صندلی بلند می
 هزینه رو پرداخت کنم.

ز روی صندلی بلند شدم و از پنجره به موتور که دقیقا رو به روی پنجره ا
 رم کنار موتور تا توام بیای.بود نگاهی انداختم و گفتم: من می

 سری تکون داد و ازم دور شد.
 از کنار میز رد شدم و به سمت در قدم برداشتم.

) قرمز،  های اصلیهمون طور که داشتم به نمای کافه که ترکیبی از رنگ
کردم به یه نفر برخورد کردم؛ نگاهش کردم و گفتم: زرد، آبی ( بود نگاه می

 خوام.معذرت می
با دیدن دختری که نشسته بود تا کیفش رو بلند کنه کنارش نشستم تا 

 ی سارا از شدت تعجب دهنم باز موند!کمکش کنم؛ با دیدن چهره
 کنی؟!کار میهمزمان با تعجب گفتیم: تو این جا چی

با شنیدن صدای پارسا که حرفش نیمه تموم موند از جام بلند شدم و سر 
 جام ایستادم: وقتشه...
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 ی حرفش رو خورد.با دیدن سارا گنگ سر جاش ایستاد و ادامه
 نگاهم رو به سمت سارا دوختم و گفتم: ببین رفیق ما چطوره؟

نگاهی به من بندازه پارسا به سردی از کنار هردوی ما رد شد و بی این که 
 رم هتل تو خودت بعدا بیا.خیلی سریع گفت: من می

با این رفتار پارسا جا خوردم، حتی فرصت حرف زدن به من نداد و از کافه 
 خارج شد.

 
 سارا با لبخند زیبایی رو به من گفت: بیا باهم صحبت کنیم.

نگاهم رو به  کردم،من که تا اون لحظه هاج و واج به رفتن پارسا نگاه می
 سمت سارا برگردوندم و جواب دادم: اوهم باشه.

 باهم دیگه به سمت میزی که خودم و پارسا نشسته بودیم، رفتیم.
کردم؛ پارسا نشستم از پنجره به بیرون نگاه همون طور که روی صندلی می

روی موتور نشست و از پشت پنجره به من و سارا نگاهی انداخت، 
های سارا رو زیر نظر بال کردم، با نگاه تموم حرکتحرکت نگاهش رو دن

 داشت.
ذاشت سارا رو به روی من نشست و در حالی که کیفش رو روی میز می

 گفت: تو کدوم عالمی؟
 دوباره از پنجره به پارسا نگاهی کردم و جواب دادم: تو هردو عالم.

 پارسا کاله کاسکتش رو به سرش زد و از کافه با سرعت دور شد.
ی معصوم و دوست داشتنی سارا چشم نگاهم رو ازش گرفتم و به چهره

 دوختم.
 سارا خطاب به گارسون دستش رو باال برد و گفت: لطفا بیاید این میز.

 بعد رو به من ادامه داد: چه خبرا از تو؟
ی ها بود که سارا رو ندیده بودم؛ سارا یکی از عضوهای تیم سه نفرهمدت

 از ازدواج قابل پیش بینی دیگه ندیدمش. ما بود اما بعد
 لبخندی زدم و جواب دادم: دانشگاهم رو تموم کردم.
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 خوای ادامه بدی؟نمی-
ام رو جمع کردم، در حالی که دست هام رو محکم قفل لب و لوچه

 همدیگه کردم جواب دادم: نه بابا مگه همه مثل تو حوصله دارن.
خوام. درست مثل ی تلخ می: قهوهبا اومدن گارسون سارا رو بهش گفت

 همیشه.
 خوای؟و رو به من ادامه داد: تو چیزی نمی

 لبخندی زدم و جواب دادم: نه. من همین االن بستنی خوردم.
 با این حرف گارسون از میز دور شد.

طور که دنبال چیزی سارا کیفش رو از بغل دستش برداشت و همین
ع به این آقای امینی گیر آوردم. گشت گفت: یه سری اطالعات راجمی

 امیدوارم به دردتون بخوره.
با خارج کردن دفترچه ای از کیفش، دفترچه رو به سمتم گرفت و گفت: 

خواستم باهات یه قرار بذارم و ی اطالعات توی این جمع شدن، میهمه
 بهت بدمش؛ یک هو خدا من و تورو رو به روی هم گذاشت.

دونست سارا امروز به این کافه میاد، برای ا میتازه متوجه شدم که پارس
همین من رو این جا آورد تا همه چیز اتفاقی به نظر برسه.اما از کجا 

 دونست؟می
 خودش چرا رفت؟  

 کرد؟طوری رفتار مییعنی چه مشکلی با سارا داشت که این
 هام زد به خودم اومدم: کجایی دختر؟!با بشکنی که سارا جلوی چشم

 ین جام.هم-
کار دونه چیکنجکاوانه دفترچه رو ازش گرفتم و ادامه دادم: شوهرت می

 کنی؟می
آهسته زیپ کیفش رو بست، گذاشتش یه گوشه و با لحنی کشیده گفت: 

 نه! 
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دفترچه رو توی جیب مانتوم گذاشتم و گفتم: این اطالعات رو از کجا گیر 
 میاری؟

ه قرار بود هرکسی بدونه که خنده ای روی  لبش نشست جواب داد: اگ
 من این وسط هیچی نبودم.

ی سارا رو آورد و رو به روش حرفش کامال منطقی بود. گارسون قهوه
 ای میل ندارید؟گذاشت و گفت: چیز دیگه

 تونی بری.سارا لیوان قهوه رو برداشت و گفت: نه می
 با گفتن این حرف لیوان قهوه رو همون طور داغ سر کشید.

دت تعجب دهنم قفل کرد، با تعجب به لیوان اشاره کردم و بریده از ش
 بریده گفتم: هم... هم... همش...

چشم هام رو بستم و آب دهنم رو قورت دادم، سعی کردم به خودم 
 مسلط باشم، متعجب پرسیدم: همش رو خوردی؟!

ات مثل کیفش رو از کنار دستش برداشت و جواب داد: وقتی زندگی  
 شه، تلخیه قهوه در برابرش رقیب قدری نیست.می کامت تلخ

 در ادامه لبخند کمرنگی زد و از روی صندلی بلند شد.
حیرون از رفتارهاش به دنبالش از روی صندلی بلند شدم و گفتم: 

 خوای بری؟می
 بینم.با حالتی مست گفت: آره دیر برسم بد می

 منظورش از گفتن این حرف چی بود؟!
های ردیفش نهای جمعش نشست که زیبایی دندوروی لبلبخند محوی 
نداخت و گفت: کرد، همون طور کیفش رو روی شونش میرو نمایان می
 خدا نگه دار.

بی این که منتظر جواب من بمونه از میز فاصله گرفت و از کافه به بیرون 
 رفت.

من هم مثل شوک زده ها خودم رو روی صندلی انداختم و از پنجره به 
 بیرون چشم دوختم.
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 تونستم درک کنم که اوضاع از چه قرار بود؟اصال نمی
 هم از سارا.اون از رفتارهای پارسا، این

رفت دوختم؛ با نگاهم رو به سارا که به سمت پژو پارس سفید رنگی می
عصبانیت کیفش رو توی ماشین پرت کرد و وارد ماشین شد. با بستن در 

 ن گذاشت.عاجزانه سرش رو روی فرمو
بعد مدت کوتاهی گوشی اش رو در گوشش گرفت و مشغول صحبت شد؛ 

ره، با عصبانیت به خوبی پیش نمی اش مشخص بود اصال مکالمهاز چهره
 گوشی رو جلوی ماشین انداخت و به سرعت از کافه دور شد.

 
پشت سر سارا من هم سریع از کافه بیرون رفتم و تا مسیر هتل یه تاکسی 

ی تاکسی رو مسیر زیادی رو طی کرد تا به هتل رسیدیم، کرایه گرفتم،
 پرداخت کردم و ازش بیرون رفتم.

به نمای رو به روم نگاهی انداختم؛ رنگ آبی و طالیی هتل، چشم رو خیره 
 کرد.می

 قدمی به جلو برداشتم و به داخل هتل رفتم.
انداختم.  با شنیدن صدای موبایلم، از جیبم درش آوردم و نگاهی بهش

 پارسا بود، جواب دادم: جانم؟
 تو کجایی؟-

رو زدم و جواب دادم: توی آسانسورم دارم میام  وارد آسانسور شدم، دکمه
 باال.

 باشه منتظرتم.-
 گوشی رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم.

 با ایستادن آسانسور ازش خارج شدم و به سمت اتاق رفتم.
منتظر موندم که بعد مدت کوتاهی پارسا در تقه ای به در زدم، پشت در 

 رو باز کرد.
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کردی باهم به داخل رفتم و با حالت کسل گفتم: چرا زود رفتی؟ صبر می
 اومدیم هتل.دیگه می

پارسا در روپشت سرم بست، از من پیشی گرفت و به سمت مبل رفت، 
 جواب داد: حوصله نداشتم بمونم.

کرد. سعی کردم به خشمی الفه میاین اخالق مزخرفش همیشه من رو ک
رفت مسلط بشم، با خونسردی لب زدم: دروغگوی که روی اعصابم رژه می

 خوبی نیستی.
شد بی حوصله روی مبل نشست و با صدای خش دارش که  به خوبی می

 ازش فهمید گریه کرده جواب داد: حوصله ندارم باهات بحث کنم.
کنارش نشستم، مثل خودش  بی توجه به حال خرابش به سمتش رفتم و

 بی حوصله گفتم: تو کی حوصله داری.
شالم رو از سرم در آوردم وبه طرفی پرت کردم، به مبل تکیه دادم و دیگه 

 حرفی نزدم.
پارسا از روی مبل بلند شد و به سمت اتاق حرکت کرد و در جواب حرفی 

 .دونمکه بهش زدم گفت: دلیل این لوس بازی های تورو هم من نمی
شدم رو نداشتم، چشم هام اصال اعصاب اینکه باهاش دهن به دهن می

 رو به آرومی بستم و توی جوابش سکوت کردم.
صدای بسته شدن در اتاق به گوشم رسید. نفس عمیقی کشیدم و با 

 خودم گفتم: بیخیال همیشه اخالقش همین بوده.
و پارسا بود  اش عذابی برای منبا به یاد آوردن گذشته ای که هر لحظه

هام رو روی هم کرد. چشماحساس نفرت رو توی وجودم بیشتر می
گذاشتم تا کمی آروم بگیرم، احساس خستگی بدجور توی وجودم رخنه 

 کرده بود.
هام رو به آرومی باز کردم چشمبی حوصله تر از اونی که فکرش رو می 

 کردم و تلویزیون رو روشن کردم.
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سا صدام زد، تلویزیون رو کم کردم و صدام رو یک لحظه احساس کردم پار
 باال بردم: بله!

 جوابی نشنیدم.
وقتی متوجه شدم که مشغول صحبت با تلفنه گوش هام رو تیز کردم تا 

 کنه.بفهمم در مورد چی و با کی صحبت می
 با این مسئله مشکلی ندارم.-

 با خودم گفتم:با چه مسئله ای؟
 د؟زیعنی داشت با کی حرف می

 از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.
ای صحبت دم اتاق که رسیدم سکوت کردم تا بفهمم راجع به چه مسئله

 کرد.می
 ی پارسا بلند شد: من خوب متوجه منظورت شدم.صدای کالفه

بعد از مکث کوتاهی با صدای گرفته ای گفت: باشه پس آدرس بفرست تا 
 بیام ببینمت.
 در فاصله گرفتم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم. به آرومی از

 صدای پارسا از توی اتاق بلند شد: پارمیس؟
 کمی صدام رو باال بردم و جواب دادم: هان؟

در اتاق باز شد و پارسا با عجله ازظ به بیرون اومد.، درحالی که مشغول 
کجا  ی آخر لباس آبی رنگش بود جا خوردم و با کنایه گفتم:بستن دکمه
 خوشتیپ؟

 نگاهی به من انداخت و جواب داد: جایی نرو تا برگردم.
در یخچال رو باز کردم، بطری شربت رو ازش بیرون آوردم و جواب دادم: 

 جواب من رو ندادی؟
اخمی توی ابروهاش گره خورد و گفت: از کی تا حاال باید به تو جواب 

 پس بدم؟ 
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طور حرف وقت با من اینبا این لحن حرف زدنش جا خوردم. هیچ 
ی: چشم. حرف دیگه ای از دهنم خارج زد. ماتم زده به جز گفتن کلمهنمی

 نشد.
 به سمت در رفت و دوباره رو به من گفت: فهمیدی چی بهت گفتم؟

 در یخچال رو بستم  با غیض و جواب دادم: آره.
شت پارسا که انگار منتظر این حرفم بود از سوئیت خارج شد و در رو پ

 سرش محکم بست.
 

عقربه های ساعت انگار توانی برای راه رفتن نداشتند. نگاهم رو از ساعت 
 گرفتم و از پنجره به بیرون زل زدم؛ هوا تاریک شد و از پارسا خبری نبود.

 موبایلم رو توی دستم گرفتم، نه پیامی و نه تماسی.
 ی پارسا رو گرفتم.صفحه کلید رو باز کردم و شماره

وق اول بلند شد اما جوابی نیومد. با خوردن بوق دوم صدای پارسا ب
 ضربان تند قلبم رو کمی آروم کرد: جانم پارمیس؟

با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم و نگران جوابش رو دادم: کجایی تو؟ 
 پیدات نیست. از ساعت چهار بیرونی اصال معلوم هست کجایی؟

لرزوند جواب داد: یه ربع رو میبا همون لحن مهربون همیشگی که دلم 
دیگه میام هتل. با پسر آقای امینی بیرونم. وقتی برگردم تموم جزئیات رو 

 گم.ریز به ریز برات می
 به سمت آشپزخونه رفتم و جواب دادم: حله منتظرتم.

 کنم.پس من قطع می-
زدم وجواب دادم: میاز توی یخچال سیبی برداشتم و درحالی که  گازش 

 شه فعال خدا نگه دار.با
 خدا نگه دار آبجی خوشگلم. -

 یه تیکه دیگه از سیب گاز گرفتم و گوشی رو روی اپن گذاشتم.
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از آشپزخونه بیرون اومدم تا آهنگ بذارم و یکم برقصم اما صدای موبایل 
 مانعم شد. پوفی کشیدم و عصبی با خودم گفتم: هوف این دیگه کیه؟

کردم. گوشی رو برداشتم، بادیدن اسم سارا بی راهم رو به سمت اپن کج 
 اختیار لبخندی به لبم نشست. جواب دادم: سالم خانمی.

 سالم. پارمیس؟-
 به سمت مبل قدم برداشتم و گفتم: چه خبرا کم پیدایی؟

صدای پر استرس سارا از پشت گوشی دلم رو لرزوند. جواب دادم: 
 شده؟چی

 دی؟دفترچه ای که بهت دادم رو خون -
 روی مبل نشستم و گنگ گفتم: یادم رفت هنوز نخوندمش.

فرستم بیا اون جا یه امشب حتما بخونش. فردا هم یه آدرس برات می -
سری اطالعات خیلی ضروری رو توی یه هارد براتون گذاشتم. وقتی 

اومدی یه پیام برام بفرست تا آدرس جایی که هارد رو گذاشتم رمزی 
 نکنی. برات بفرستم. فراموش

دادم، با شنیدن صدا نگرانش مثل خودش هاش گوش میمن که  به حرف
 با نگرانی جواب دادم: چرا صدات این جوریه؟

 چیزی نیست باید قطع کنم خدا نگه دار. -
 اما... -

 صدای متوالی بوق موبایل بلند شد. نگاهی به موبایل انداختم.
 چرا این دختر قطع کرد؟

 پیش اومد؟یعنی مشکلی براش 
 با خودم گفتم: وقتی پارسا اومد باید همه چیز رو براش تعریف کنم.

موبایل رو روی مبل انداختم و دستی به موهام کشیدم، چشم هام رو 
 بستم و سرم رو روی مبل گذاشتم تا یکم استرس از وجودم بیرون بره.

پارسا  صدای باز شدن در به گوشم رسید. صدام رو کمی باال بردم و گفتم:
 سارا زنگ زد.
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با صدایی غریبی سریع چشم هام رو باز کردم: پس اون زنیکه بهتون 
 کنه؟کمک می

با شنیدن صدایی ناشناس عین برق گرفته ها از روی مبل بلند شدم و داد  
 زدم: تو کی هستی؟ چطور اومدی داخل؟

 مرد غریبه قدمی به جلو برداشت و گفت: اون دفترچه کجاست؟
های شخصیه که برای زمین زدنش اجیر حرف حس کردم که از آدم با این

 شدیم. اما این ما رو از کجا پیدا کرد؟
دونم راجع به چی حرف لرزون قدمی به عقب برداشتم و گفتم: نمی

 زنی.می
ی خون قرمز بودند. با صدای گرفته و دورگه اش هاش مثل کاسهچشم

 زنم هان؟جع به چی حرف میدونی راآهسته و شمرده جواب داد: نمی
ی آخرش رو داد گفت. خودم رو عقب کشیدم، سعی کردم خودم رو کلمه

خونسرد نشون بدم که توی این کار موفق شدم، جواب دادم: بهت گفتم 
 شه.دونم. بیشتر از این هم این جا بمونی برات گرون تموم مینمی

ای که رچ شیشهبه سمتم هجوم آورد که باعث شد جیغ خفیفی بکشم، پا
روی میز کنار دستم بود رو برداشتم و محکم به سرش کوبیدم و همین 

 کارم باعث شد مرد گیج بشه.
 ی پارسا رو گرفتم.به سرعت موبایلم رو از روی مبل برداشتم و شماره

 صدای پارسا از پشت موبایل به گوشم رسید: جانم؟
. تورو خدا بگو نزدیک ترسون و لرزون جواب دادم: پا...پارسا ک...کمک

 هتلی؟
 صدای وحشت زده اش از پشت گوشی بلند شد: چی شده؟

نگاهم به سمت مرد که دستش رو روی مبل گرفت دوختم و بلند داد زدم: 
 کجایی؟
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با صدای بوق گوشی از شدت ترس اشک از چشم هام سرازیر شد. ترس 
اگه مرد به دونستم بدجوری حالم رو خراب کرد، حس خوبی نداشتم و می

 حال خودش بیاد کارم تموم میشه.
 خون از سر و صورت مرد سرازیر شد، از حرکاتش فهمیدم که هنوز گیجه.

 با شنیدن صدای باز شدن در مسیرم رو به سمتش گرفتم. 
پارسا سراسیمه وارد شد، به سمتش دویدم و خودم رو توی بغلش 

 انداختم، گریون گفتم: داداشیم؟
شید و به مرد زل زد، با عصبانیت جواب داد: کاری که باهات من رو کنار ک

 نکرد؟
 از این لحن حرفش متوجه شدم کارد هم بهش بزنی خونش در نمیاد.

 سرم رو به عالمت نفی تکون دادم و چیزی نگفتم.
ی مبل تعادلش چشم های خیسم رو به سمت مرد دوختم. با کمک دسته

بهم بدید تا کاری باهاتون نداشته  رو حفظ کرد و گفت: اون دفترچه رو
 باشم.

 با این حرف پارسا به سمتش حمله ور شد و مشتی به صورتش کوبید.
مرد دهنش رو با دستش پاک کرد، به محض این که به خودش اومد تا 

اش رو گرفت و گفت: فقط خفه شو وگرنه گردنت رو حرفی بزنه پارسا یقه
 میشکنم.

رد کوبید رو به من گفت: برو یه طنابی مشت دیگه ای که به صورت م
 چیزی بیار.

 نگاهی به مرد که روی زمین
 

 افتاده بود انداختم و به سمت اتاق دویدم.
 به سمت کمد رفتم. تموم کشو هاش رو زیر و رو کردم اما طنابی نبود.

 توی همون لحظه فکری به سرم خطور کرد.
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تخت انداختم، کمربند تموم  کمد رو باز کردم و تموم مانتوهام رو روی
مانتوهام رو برداشتم. همشون رو محکم به هم گره زدم و یه طناب ازشون 

 ساختم. 
از اتاق بیرون رفتم، با دیدن پارسا که مرد رو روی مبل انداخته بود به 

 سمتش رفتم.
 نگاهی بهم انداخت و گفت: طناب گیر آوردی؟

 سمتش گرفتم و جواب دادم: آره. طنابی که با کمربند درست کرده بودم به
اش رو کنترل کرد و چیزی پارسا با دیدن طنابی که درست کرده بودم خنده

 نگفت.
 

پارسا روی صندلی رو به روی مرد نشسته  و من هم با خط کش باالی 
 سرش ایستاده بودم.

پارسا رو به جلو خم شد و دست هاش رو به هم گره زد و تهدیدوار 
 بینم کی اجیرت کرده؟پرسید: بگو ب

مرد نیشخندی زد، درحالی که خون روی لبش خشک شده بود گفت: با 
 تونید از من حرف بکشید.این کارهاتون نمی

 پارسا به من اشاره داد.
هام رو نزدیک گوشش خط کش فلزی رو جلوی گردن مرد گذاشتم، لب 

 بردم و با صدای گرفته گفتم: این خط کش رو می بینی؟
های من این شار دادن خط کش روی گلوش ادامه دادم: دستبا ف

 کشن پس دهنت رو باز کن.توانایی رو دارن که حتی با سنگ هم آدم می
 ی هیستریکی کرد.کمی سرش رو جا به جا کرد و خنده

خط کش رو کنار گذاشتم و رو به روش ایستادم و مشت محکمی به 
 ا به روی خودم نیوردم.صورتش کوبیدم، دست خودم هم درد گرفت ام
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ی سمت چپ لبم رو با دندون گزیدم و دستی به پیشونیم کشیدم، یقه
هام گرفتم و کمی نزدیکش شدم، با جدیت تن مرد رو محکم توی دست
 ی دیگه ای واسم نذاشتی.صدام رو باال بردم: چاره

 بعد این که این حرف رو گفتم ازش فاصله گرفتم و به اتاق رفتم.
خواد رد از بیرون به گوشم رسید که خطاب به پارسا گفت: این میصدای م

 کار کنه؟با من چی
 دونم!صدای بی خیال پارسا باعث شد لبخند شیطانی روی لبم بشینه: نمی

به سمت کشوی کمد رفتم، بازش کردم و قیچی آبی رنگی که مخصوص 
ین خوب خیاطی بود رو از توش در آوردم و با خودم گفتم: فکر کنم هم

 باشه!
 از روی زمین بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم.

زدی. ای به من کرد و گفت: به نفعت بود حرف میپارسا  رو به مرد اشاره
 کارت تمومه.

لبخندی به لبش نشست، دست به سینه به صندلی تکیه داد و حرکات 
 من رو زیر نظر گرفت.

خوای تم: هنوز هم نمیروی به روی مرد دست به سینه ایستادم و گف
 حرفی بزنی؟

 ی نفی باال برد و سکوت کرد.ابروهاش رو به نشونه
این حرکتش باعث شد حرصم اوج بگیره، حرصم با تموم وجود توی 

 ی محکمی به صورتش زدم.مشتم جمع کردم و ضربه
 پس تصمیم گرفتی الل بمونی هان؟ -
هاش نشوند، نگاهش رو به ی آخر رو با داد گفتم. نیشخندی روی لبکلمه 

 سمتم برگردوند و با قاطعیت گفت: گفتم که من چیزی نمیدونم.
 با کالفگی رو به سمت پارسا گفتم: دست راستش رو بذار جلوم.

 پارسا از روی صندلی بلند شد و به سمت مرد رفت.
 کار کنید؟خواید با من چیمرد با ترس گفت: می
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بلند شده بود نشستم؛ پای راستم رو روی  ای که پارسا از روشروی صندلی
پای چپم گذاشتم، قیچی رو جلوی صورتم گرفتم و گفتم: نترس فقط با هر 

 هات رو از دست میدی.سوال بی جواب یکی از انگشت
 آد.مرد خیلی خونسرد جواب داد: این کار ازت بر نمی

 شه.نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم: مشخص می
اش بخونم، اما به هیچ وجه رو نشونش ونستم از نگاهتترس رو می

 داد.نمی
 اس.پارسا دست راستش رو آزاد کرد و رو به من گفت: آماده

 از روی صندلی بلند شدم و جلو رفتم.
 مرد نیشخندی زد و سکوت کرد.

قیچی رو توی دست راستم گرفتم و به سمتش رفتم و پرسیدم: مطمئنی 
 خوای حرفی بزنی؟نمی

 قدر مطمئن نبودم.هیچ وقت این -
دندون هام رو با حرص به هم ساییدم، سعی کردم به خودم مسلط باشم، 

 ابرویی باال انداختم و نزدیکش شدم.
 هات رو انتخاب کن.خودت خواستی حاال یکی از انگشت -

 پارسا که تا االن ساکت بود گفت: من بگم؟
 داداش گلم.با لبخند مهربونی جواب دادم: تو بگو 

 اش رو قیچی کن.پارسا دست مرد رو صاف کرد و گفت:انگشت اشاره
 به روی چشم. -

اش رو بینش گذاشتم و قیچی رو نزدیک دستش بردم و انگشت اشاره
 آروم دم گوشش لب زدم: فقط داد نزن.

 با کمترین فشاری که به قیچی وارد کردم داد زد: صبر کن!
 خوای حرف بزنی؟کشیدم و گفتم: میاز حرکت دادن دستم، دست 

 بارید. لرزون جواب داد: آ...آره.ترس از نگاهش می
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هاش گذاشتم و گفتم: اگه یه قیچی رو از دستش دور کردم و جلوی چشم
 کنم.هات دروغ باشه زبونت رو قیچی میکلمه، فقط یه کلمه از حرف

 زنم.زنم. حرف میحرف می -
 منتظرم. روی صندلی نشستم و گفتم:

 
های پلیس روی صندلی نشسته و به مرد زل زده بودم. پارسا مثل مأمور

چرخید. زیرلب با خودم زمزمه کردم: باز خوبه تصمیم باالی سر مرد می
تونه انگشت رو قطع کنه؟ خدا بهم گرفت حرف بزنه وگرنه مگه قیچی می

 رحم کرد.
ی نبود چون ازشون دور و ها اصال واسم کار سختاعتراف گرفتن از این آدم

 برم زیاد بود و همشون رو به گل نشونده بودم.
 چشم غره ای به مرد رفتم و با خشونت رو بهش گفتم: حرف بزن!

مرد سر جاش کمی جا به جا شد و لب از دهن باز کرد: آقای امینی من رو 
 خواد. تورو خدا بذارید برم.میفرستاد و گفت دفترچه رو 

ی امینی بود، دلیل این کارش رو نفهمیدم اما فردا فرستادهپس این یارو 
شد، از روی صندلی بلند شدم و به جلوی مرد خم همه چیز روشن می

هام رو روی زانو هام گذاشته بودم درست عین شدم و درحالی که دست
 پلیس ها پرسیدم: چطور اومدی تو هتل؟

 با ناله جواب داد: سخت نبود یواشکی اومدم.
سا از پشت مبل دستش رو روی مبل گذاشت و سرش رو به مرد نزدیک پار

 کرد و دم گوشش لب زد: چطور اومدی داخل؟
 مرد با کالفگی جواب داد: در باز بود. انگار یادتون رفته بود ببندینش.

این هم از دسته گلی که پارسا به آب داده بود، چشم غره ای بهش رفتم 
 ازم بگیره.که باعث شد از خجالت روش رو 

نگاهم رو رو به مرد گرفتم و مجددا پرسیدم: امینی برای چی تو رو 
 فرستاد؟
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بارید با خستگی جواب داد: گفتم که دفترچه رو عجز از نگاهش می
 خواد.می

ترسید، نفس عمیقی قدر ازش میمگه توی دفترچه چی بود که امینی این
 بیرون دادم و به سمت پارسا قدم برداشتم.

دو یه کم از مرد فاصله گرفتیم، با صدای نسبتا آرومی نگاهی به مرد هر
 کارش کنیم؟کرد و بعد رو به پارسا گفتم: حاال چی

جا نگهش نیم نگاهی به مرد انداخت و آهسته جواب داد: شب رو همین 
 پرسیم.بریمش پیش امینی و دلیل کارش رو میداریم، صبح میمی

ن دادم و گفتم: باشه پس تو باید حواست ی تایید تکوسری به نشونه
 بهش باشه.

 مشکلی نیست.-
 قیچی رو به دستش دادم و گفتم: اینم به عنوان دفاع دستت باشه.

هاش نقش بسته بود پرسید: این رو از کجا ای که روی لبپارسا با خنده
 گیر آوردی؟

 شه.موقع اومدن به تهران آوردمش با خودم گفتم الزم می -
طور که خنده روی لبش بود روش رو به سمت مرد کرد و گفت: از ونهم

 دست تو. 
نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من برم بخوابم فردا باید همه چیز مشخص 

 بشه.
 پارسا سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت: برو خیالت راحت.

*** 
ی رفتیم باید یک دست لباس حساببرای اینکه به شرکت امینی می

پوشیدم برای همین یک دست لباس رسمی از کمد در آوردم و به تن می
کردم، نگاهی به آیینه قدی که به در کمد بود انداختم، لبخند 

بخشی روی لبهام نشست. دستی به لباسم کشیدم و درحالی که رضایت
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کردم  باصدای نسبتا بلندی پارسا رو شال آبی رنگ رو روی سرم درست می
 ا!صدا زدم:پارس

 ای؟صداش از بیرون اتاق بلند شد: آماده
کیف دستی کوچیکم رو از روی تخت برداشتم و درحالی که موبایلم رو 

 ذاشتم با صدای نسبتا بلندی جواب دادم: آره.توش می
 سریع از اتاق بیرون رفتم و در رو پشت سرم بستم.

 کرد  با تشر گفت: بلند شو.پارسا درحالی که مرد رو باز می
تونی رفتار مرد دستش رو کمی ماساژ داد و گفت: یکم مهربون تر هم می

 کنی.
 حرف نزن.-

 لحن جدی و عصبی پارسا به تن خودم هم رعشه وارد شد.
 مرد از روی صندلی بلند شد و قدمی به جلو برداشت.

کنه تهدیدوار انگشتم رو روی هوا برای این که مطمئن باشم فرار نمی
طاب به مرد گفتم: فکر فرار هم به سرت نزنه وگرنه برات چرخوندم و  خ
 شه.گرون تموم می

ای رو با این حرف خط و نشونی براش کشیدم که جای هیچ شک و شبه
 نذاشته بودم.

های برد پشت سرش کفشدرحالی که پارسا مرد رو از سوئیت بیرون می
 ده سانتیم رو به پا کردم و از سوئیت بیرون رفتم.پاشنه

ای نداشت رفتیم. سه نفری به سمت آسانسوری که زیاد ازمون فاصله
 اش رو فشردم و منتظر ایستادیم که آسانسور به باال برسه.دکمه

 بعد خارج شدن از هتل یه تاکسی به مسیر شرکت امینی گرفتیم.
 

به محض رسیدن نزدیک شرکت سریع هزینه تاکسی رو دادیم و به سمت 
راه افتادیم. پارسا که حسابی از این کار امینی عصبی شرکت بزرگ امینی 

 داد.بود مرد رو دنبال خودش مدام به جلو هل می



57 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

در ورودی به صورت خودکار باز شد، نگاه تموم کارمندها به سمت پارسا 
که عصبی وارد شرکت شده بود، خیره موند. سریع خودمون رو به 

 آسانسور رسوندیم.
ست نبود و این من رو هم درست مثل پارسا رفتارهای امینی اصال در

عصبی کرد، اخمی توی ابروهام گره خورده بود اما سعی کردم مثل پارسا 
بروز ندم و به خودم مسلط باشم؛ با ایستادن و باز شدن آسانسور به 

 سمت دفتر امینی که آخر راهرو بود حرکت کردیم.
شد و گفت: آقای منشی با دیدن من و پارسا از روی صندلی کارش بلند 

 امینی...
پارسا مرد رو به جلو هل داد و با عصبانیت گفت: به اون امینی بگو 

 آدمش رو براش آوردم.
منشی وحشت زده از خشم پارسا از پشت میزش بلند شد و سریع به 

 داخل دفتر امینی رفت.
پشت سرش پارسا مرد رو با خودش به داخل هل داد، من هم همونطور 

 دم دنبالشون راه افتادم.که ساکت بو
داخل دفتر که شدیم امینی با دیدن ما جا خورد، از پشت میزش بلند شد 

 و گفت: مشکلی پیش اومده؟
فرستی دنبال ما؟ پارسا مرد رو به سمت امینی هل داد و داد زد: آدم می
 مگه اعتماد نداری؟ اگه نداری برو سراغ چند نفر دیگه.

 از شدت ترس الم تا کام حرفی نزد.مرد خودش رو کنار کشید و 
هاش کشید و خیلی ریلکس با صدایی آروم امینی آروم دستی به عینک

 گفت: بشینید تا براتون توضیح بدم همه چیز رو.
 پارسا عصبی از خونسرد بودن امینی داد زد: بشینم؟ چطور انتظار...

 حرفش رو بریدم و رو بهش گفتم: داداش یه کم خونسرد باش. 
بازوش رو گرفتم و همراه خودم روی مبل نشوندمش، آروم دم گوشش 

 شن.لب زدم: این کارها با عصبانیت حل نمی
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 پارسا با غضب به امینی نگاه کرد و گفت: منتظرم.
نشست گفت: من اون دفترچه رو امینی درحالی که رو به رومون می

 خوام.می
به خاطر یه دفترچه آدم غریبه این بار من از کوره در رفتم و داد زدم: مگه 

 کنن؟رو وارد حریم شخصی مردم می
امینی خجالت زده به مرد نگاهی کرد و جواب داد: حق با شماست. من 

 خوام.معذرت می
 صدای خش دار پارسا بلند شد: بگو.

هاش رو از چشم هام در آورد و روی میز گذاشت، شروع به صحبت عینک 
های آقای رشادت فرستاده ز طرف یکی از آدمکرد: ببینید اون دفترچه ا

 شده، ممکنه اطالعات اشتباهی راجع به من برای شما فرستاده باشه...
ده قابل حرفش رو قطع کردم و گفتم: کسی که این اطالعات رو به ما می

 اعتماد ترین کسیه که توی تهران داریم.
 پارسا نگاهی به من انداخت و گفت: جریان دفترچه چیه؟

تازه یادم اومد که راجع به دفترچه چیزی به پارسا نگفته بودم، لب به 
دندون گزیدم و سکوت کردم. امینی رو به من گفت: اگه اطالعات غلطی 

 توش باشه چی؟
ما عادت داریم قبل همکاری با کسی راجع به اون شخص اطالعات  -

 کنیم.کسب کنیم و هیچ وقت اطالعات غلط رو دریافت نمی
 کنه.مسئله فرق می این-

 با تحکم جواب دادم: فکر نکنم فرقی داشته باشه.
 اون زنی که دفترچه رو ازش گرفتی همسر یکی از شرکای آقای رشادته. -

 با این حرفش یکه خوردم!
اما باز هم سارا بهترین دوست ماست و امکان خیانت به هیچ عنوان 

 وجود نداشت.
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د با قاطعیت جواب امینی رو داد: زن پارسا که تا این لحظه ساکت بو
خواد باشه مهم اینه چند ساله که همکار ماست و به ما هرکی که می
 کنه.خیانت نمی

 کنه.امینی با کنایه جواب داد: جایگاه همسر با دوست فرق می
 نیشخندی زدم و جواب دادم: نه همسر اجباری.

 های عصبیش رو به من دوخت.پارسا چشم
انگار متوجه منظورم شد ابرویی باال انداخت و جواب داد: پس امینی که 

 فکر نکنم جای حرفی باقی مونده باشه.
پارسا نگاهش رو از من گرفت و رو به آقای امینی گفت: فکر کنم یه چیز 

 رو فراموش کردید؟
 خوام.امینی از روی مبل رو به رومون بلند شد و جواب داد: معذرت می

های ما رو زیر نظر نگیرید در غیر این دیگه هم حرکتخیلی سریع گفتم: 
 کشیم کنار.صورت می

ی حرفم رو به امینی گفت: بهتره اسم اون زن وسط نیاد، پارسا در ادامه
 اگه مشکلی براش پیش بیاد همه چیز تمومه.

های ریزش هاش رو روی چشمامینی پشت میزش نشست و عینک
له. امیدوارم دیگه کارمون به این جا گذاشت و به آرومی جواب داد: قبو

 کشیده نشه.
 پارسا از روی مبل بلند شد و با کنایه گفت: امیدوارم.

من هم از جام بلند شدم و رو به مرد تهدیدوار با دست بهش اشاره دادم: 
 حواسم بهت هست.

به آرومی گفت: باید بهم جریان دفترچه  بعد از خارج شدن از دفتر پارسا
 رو بگی.

 بگی آویزون جواب دادم: چشم.سرم رو پایین انداختم و با لب و لوچه
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بعد از بیرون رفتن از شرکت امینی یه تاکسی دربست تا هتل گرفتیم. 
ای که کردم، گذشتهای که پر از سیاهی بود فکر میتموم مسیر به گذشته

ن به زندگی عزیزتریِن زندگیم رو به نابودی کشونده بودم. از شیشه ماشی
 مردم درحال عبور از خیابون نگاه کردم.

ی پر زیاد طول نکشید که به هتل رسیدیم و باز هم ذهنم درگیر گذشته
عیش و نوش خودم افتادم، درست زمانی که سارا وارد زندگیمون نشده 

بود؛ اون زمان بهترین ماشین سال زیرپام بود و برای خودم بهترین 
 ام خارج کردم.ز سینهها رو داشتم. آه سردی اتفریح

 وارد هتل که شدیم سریع به سمت آسانسور رفتیم.
فکرم به قدری درگیر بود که اصال متوجه نشدم کی به سوئیت رسیدم، 

 پارسا در رو باز کرد و داخل و من هم پشت سرش وارد شدم.
شالم رو از سرم در آوردم و روی مبل انداختم، پارسا در رو بست و به 

 کرد.سمتم حرکت 
ی مبل گذاشت و خیره به همزمان روی مبل نشستیم.  دستش رو روی لبه

 من گفت: زود باش منتظرم.
برای این که خودم رو به کوچه علی چپ بزنم با تعجب گفتم: ببخشید 

 شما؟!
 کشم.پارسا شروع کرد به قلقلک دادنم و گفت: من تو رو می

رو روی مبل انداختم و  کرد، خودمهاش بدجوری اذیتم میقلقلک دادن
 گم فقط تمومش کن.هام جواب دادم: غلط کردم. باشه میمیون خنده

 پارسا از قلقلک دادنم دست کشید و گفت: خب بگو.
از روی مبل بلند شدم تا ازش دور بشم اما زرنگ بازی در آورد، دستم رو 

ذارم گرفت و من رو سرجام نشوند و مجددا لب زد: تا حرف نزنی نمی
 هیچ جا بری.

 خوای بشنوی؟با کالفگی جواب دادم: چی می
 جریان دفترچه چیه؟ -
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روی مبل لم دادم و جواب دادم: همون روز که با پوز پر )زبان بختیاری. به 
معنی: با ناراحتی(  از کافه رفتی سارا یه دفترچه بهم داد و گفت اطالعاتی 

 دمون بخوره...راجع به آقای امینی به دست آورده ممکنه به در
با به یاد آوردن تماس سارا محکم دستم رو به پیشونیم کوبیدم و ادامه 

 دادم: وای! باید برم ببینمش.
های گشاد شده پرسید: برای العمل من جا خورد با چشمپارسا که از عکس

 چی؟!
 از روی مبل بلند شدم و موبایلم رو از جیبم در آوردم.

 بل بلند شد و گفت: با توأم.پارسا هم دنبالم از روی م
 با عصبانیت گفتم: وای پارسا! یه دقیقه من رو به حال خودم بذار.

پیغامی از طرف سارا برام اومده بود. واتس آپ رو باز کردم، با دیدن 
 لوکیشینی که سارا فرستاده بود دست پارسا رو گرفتم و گفتم: باید بریم.

 ریم؟!کجا میپارسا هم قدم من شد و متحیر پرسید: 
سارا آدرس رو فرستاده باید بریم تا من هاردی که واسمون آماده کرده  -

 رو گیر بیاریم.
 پارسا با لجبازی سر جاش ایستاد و گفت: باید بهم بگی جریان چیه؟

گم زنی؟ باز من خوبه بهت میمگه تو راجع به کارهات با من حرفی می -
 های لجباز نگاهم نکن بیا دنبالم. هرچی که باشه. حاال هم عین این اسب

اش گرفت جواب داد: به خدا که تو مثال زدن پارسا که از مثالم خنده
 رقیب نداری.

 لبخندی روی لبم نشست و گفتم: مسخره بازی در نیار دیگه.
سریع به دنبالم از سوئیت خارج شد و همزمان خودمون رو به بیرون هتل 

 رسوندیم. 
 پارسا رو بهم گفت: صبر کن برم موتور رو بیارم.دم هتل که رسیدیم 

 باشه.-
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بعد از شنیدن جوابم سریع ازم دور شد، زیاد طول نکشید که با موتور 
 کاوازاکی خاکستری رنگش جلوی روم ایستاد.

 بپر باال. -
 سریع سوار موتور شدم و گوشی رو جلوی روش گرفتم.

 باید بریم به این آدرس. -
و به سرش گذاشت و کاله زاپاس رو به سمتم گرفت و کاله کاسکتش ر

 گفت: اینو بزن به سرت. باشه.
هام رو دور کمرش حرکت دادم. درحالی که کالهم رو به سرم زدم و دست

 کرد صداش رو کمی باالبرد: سفت بچسب.موتور رو روشن می
 باشه. -

وبی شد که هوای گرم تابستونی رو به خسرعت باالی موتور باعث می
ها و ترافیک رو با سرعت هرچه تموم تر توی پوستم حس کنم. ماشین

 پشت سر گذاشت.
مدت نسبتا زیادی طول کشید که به آدرس فرستاده شده رسیدیم، با 

ایستادن موتور رو به روی یه باشگاه موتور سواری از روی موتور پایین 
 رم هارد رو بیارم.رفتم و رو به پارسا گفتم: تو این جا منتظر بمون تا من ب

 پارسا سری تکون داد و جواب داد: منتظرتم.
 به سمت باشگاه رفتم و به سارا پیامی دادم: م.ر )من رسیدم( 

زیاد نگذشت که پیام رمزی سارا به دستم رسید: د.ب_  الف. دال.ه_  
س.ر_ کا.الف_ د.ک.س.ر ) داخل باشگاه_ سمت راست_ اتاق دوازده_ 

 ل کشوی سمت راست(.کمد اول_ کلید داخ
 نفس عمیقی کشیدم و به آدرس رمزی که فرستاده بود، رفتم.

با رسیدن به اتاق دوازدهم از توی کشوی میز کلید رو برداشتم و به سمت 
 کمد رفتم و بازش کردم.

 دیدن هارد مشکی رنگی که توی کمد بود لبخندی روی لبم نشست. 
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لید رو سرجاش گذاشتم و از اتاق هارد رو برداشتم و کمد رو قفل کردم، ک
خارج شدم؛ از راهرو به سمت خروجی حرکت کردم، یک دفعه با شنیدن 

 صدای حامد سر جام میخکوب شدم.
اومد. نگاهی به تابلوی صدا از توی اتاقی که درست سمت چپم بود می

 باالی اتاق انداختم "مدیریت".
از ال به الی در به داخل در نیمه باز بود. بی اختیار پشت در ایستادم و 

 نگاه کردم.
 حامد صداش رو باال برد و گفت: اون هارد کجاست؟

 سارا با قاطعیت انگشت شصتش رو جلوی
 

 حامد گرفت و جواب داد: روی من داد نزن فهمیدی؟
ای که به صورت سارا خورد جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای جیغم با کشیده
 بلند نشه.

زد، گذاشت، نیشخندی به لبش تش که به سرخی میدستش رو روی صور
نشست، لرزش خاصی توی صداش بود: م...مطمئن با...باش دستت به 

 رسه پس فراموشش ک... کن.هارد نم...می
حامد دستش رو به سمت کمربند شلوارش برد؛ دستم رو به آرومی از 

 جلوی دهنم برداشتم، متعجب از حرکت حامد سر جام قفل شده بودم!
رفتم تا هارد رو بهش بدم، توان راه رفتن نداشتم اما باید پیش پارسا می

 برای همین خیلی آهسته از کنار در رد شدم.
هام رو روی صدای فریادهای حامد به گوشم رسید که  با شنیدنش چشم

 هم گذاشتم: حاال التماس کن از کتک زدنت دست بکشم.
رسید: تر از قبل به گوش میشدم صدای حامد وحشیانههرچی دور تر می

 چرا خفه شدی؟ داد بزن یکی بیاد کمکت کنه.
تونست با سارا همچین رفتاری داشته باشه؟ من این رو حامد چه طور می

های سارا نبود. قلبم وحشیانه خواستم، دلم راضی به کتک زدننمی
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 اومد؛کوبید اما کاری از دستم بر نمیام میی سینهخودش رو به قفسه
 توی دلم طوفان بود طوفانی که مجبور شدم با بی تفاوتی ازش بگذرم.

 سارا بهم گفته بود هر اتفاقی هم که افتاد باید از اون جا دور بشم.
 

 کوبیدم و گفتم: تو آدم بشو نیستی.
ای سر داد، دست هاش رو به باال بر د و گفت: تسلیم. غلط پارسا قهقه

 کردم خوبه؟
 ش گذاشتم و با حرص گفتم: بمیر.هارد رو توی بغل

هارد رو توی جیبش گذاشت و  جلوی روم ایستاده بود گفت: نبینم 
 اخمتو.

 به سمتی هلش دادم و با ناراحتی گفتم: دست از سرم بردار.
 ببخشید دیگه.-

 لحن حرفش با مظلومیت بود طوریکه دلم واسش سوخت.
 بیار. نگاهم رو به سمتش چرخوندم و گفتم: از دلم در

دستم رو توی دستش گرفت و سوئیچ موتور رو توی دستم گذاشت، 
هاش کرد و گفت: موقع برگشت تو موتور رو لبخند مهربونی چاشنی لب

 برون.
 گی؟!شگفت زده جواب دادم: جدی می

 گم.لبخند مهربونی روی لبش نشست و گفت: آره جدی می
داداش جذابم  موهای خیسش روی صورتش ریخته شده بود. چه قدر

ی کوچیکی شد، با دستم موهاش رو باال بردم، بوسهطوری مظلوم میاین
 روی پیشونیش نشوندم و گفتم: عاشقتم داداشی.

 
رفت سمتش با دیدن پارسا که گوشیش توی دستش بود و باهاش ور می

دویدم، با رسیدن بهش هارد رو به سمتش گرفتم و گفتم: بگیر بذارش تو 
 جیبت.
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 رو از دستم گرفت و توی جیب لباسش گذاشت و گفت: بپر باال. هارد
 روی موتور نشستم و کمرش رو محکم گرفتم و گفتم: راه بنداز برو.

 با حرکت موتور به باشگاه نگاهی انداختم؛ یعنی حال سارا چطور بود؟
 صدای پارسا به گوشم رسید: سارا هم اون جا بود؟

 زدم، جواب دادم: نه.به پارسا حرفی می آرامش خودم رو حفظ کردم نباید
با این حرف تموم راه بینمون سکوت حاکم شد؛ با دیدن تابلوی بوستان 
خرگوش دره حس کردم ضربان قلبم اوج گرفته از شدت خوشحالی توی 

 گنجیدم.پوست خودم نمی
خیلی خوشحال بودم که همچین داداشی خدا بهم داد بود. با ایستادن 

شعف توی وجودم یکم کمتر شد، از روی موتور به پایین موتور احساس 
 پریدم و با خوشحالی گفتم: ایول! دمت گرم داداش خودمی.

کاله کاسکتش رو از سرش در آورد، لبخندی زد و گفت: خواهر جونم 
 پوسید توی هتل.

با این حرف چشمکی تحویلم داد، از شدت خوشحالی پریدم توی بغلش و 
 داش دنیایی!گفتم: تو بهترین دا

دستی به سرم کشید و گفت: حاال تو جمعیت این طوری نکن. هرکی 
 کنه دوست دخترمی.ندونه فکر می

 با این حرفش از بغلش بیرون اومدم و  زیر خنده زدم.
 دستم رو باال گرفتم و همون طور با خنده گفتم: خوشم اومد! بزن قدش.

 یم.دستش رو محکم به دستم کوبید و گفت: بزن بر 
با دیدن نگهبان پارکینگ پارسا گفت: صبر کن برم هزینه پارک موتور رو 

 بدم و بیام.
 به عالمت مثبت سرم رو تکون دادم و جواب دادم: منتظرم.

کمی ازم فاصله گرفت و به سمت نگهبان رفت. بعد مدت کوتاهی به 
 طرفم اومد و گفت: بریم خوش بگذرونیم.

 جواب دادم: پس بدو بریم. من که منتظر این حرفش بودم
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 دقیقا از همون اول بوستان شروع کردیم به دویدن.
 هایی رو که بین درخت ها محصور بودن رو طی کردیم.جاده

پارسا خسته از دویدن ایستاد و نفس نفس زنان گفت: تو رو جدت صبر 
 کن.

زدم با شیطنت جواب دادم: جد من جد توهم من هم که نفس نفس می
 هست.

با این حرفم پارسا به سمتم دوید که باعث شد جیغی بکشم و از دستش 
 فرار کنم.

کرد، چه قدر دوست داشتم این دویدن نسیم خنکی صورتم رو نوازش می
 هیچ وقت تموم نشه.

 هوای به این خنکی توی این فصل رو هیچ جا ندیده بودم.
جا شد اونیخوزستان که چهار فصلش هوا گرم بود و لذتی از زندگی نم

 برد.
ی نامهی رو به رو مات سرجام ایستادم. درست مثل گنجبا دیدن صحنه

عباس آباد توی همدان؛ آبشارهایی از باالی کوه به زمین حمله ور شده 
 بود.

کردند. عجب جای باحالی بود! پریدند و شنا میتموم پسر ها توی آب می
کردم و به روم گرفتم: فکر نمیی زیبای ربا صدای پارسا نگاهم رو از صحنه

 قدر قشنگ باشه!این
 پارسا هم مات به فضای رو به رو چشم دوخته بود!

 دستش رو گرفتم و گفتم: بریم شنا؟
رم تو باید هارد رو بگیری پارسا لبخندی زد و گفت: این جا فقط من می

 که آسیب نبینه.
هام گره خورد، با اصال انتظار همچین حرفی رو نداشتم! اخمی روی ابرو

 ی  آویزون گفتم: پس من چی؟لب و لوچه
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پارسا اخمی توی ابروهاش گره زد و جواب داد: این جا همه پسرن که شنا 
 کنن تو چرا باید بری؟می

 این حرفش زنگ خطری بود برای من! حق با پارسا بود.
م؛ کردن بودی دزفول مشغول شنا زمانی که خوزستان بودیم  توی علی کله

 ی شناگرها پسر بودن...خوب یادم بود سیزده سالم بیشتر نداشتم، همه
 چشم هام رو بستم و سکوت کردم.

ی خودم یه روز ام رو کشید و گفت: اجی یکی یدونهپارسا با دستش گونه
 قدر دوست داری شنا کن.برمت استخر هرچهمی

 لبخند محوی زدم و گفتم: باشه.
 بش بود رو به دستم داد و گفت: بگیرش.پارسا هاردی که توی جی

هارد رو توی دستم گرفتم و جواب دادم: زودی بیا. بدون تو بهم خوش 
 گذره.نمی

 آورد گفت: چشم.پارسا در حالی که پیرهنش رو از تنش در می
لباسش رو به دستم داد و با رکابی سفید رنگش به سمت جمعیت درحال 

 شنا رفت.
 اری پارسا بدجوری توی چشم بود.بدن و بازوهای ورزشک

 نگاه تموم دخترا به سمتش خیره بود.
 پارسا با یک حرکت توی آب شیرجه زد و مشغول شنا کردن شد.

 روی یه تکه سنگ بزرگ نشستم و مشغول تماشا کردن اطرافم شدم.
 کرد.صدای آبشار حس خوبی رو بهم القا می
 تا به باالی کوه برسند.مردم مشغول باال رفتن از تپه ها بودند 

 هام رو بستم تا صدای آبشار وجودم رو تصفیه کنه.چشم
 ام داشت.انجام دادن این کارها تاثیر خیلی خوبی توی روحیه

 هام بشه.نفس عمیقی کشیدم تا هوای آزاد وارد ریه
 هام جا خوش کرد.بی اختیار لبخندی روی لب

 خندی خوشگله؟به چی می -
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 هام توی هم رفت.اخم با این حرف
هام رو باز کردم، با دیدن پارسا که دقیقا رو به روم ایستاده با صدای چشم

 کشمت.جیغ مانندی گفتم: پارسا می
پیرهنش رو به سمتش پرت کردم و ادامه دادم: دیگه از این کارها نکن. 

 ندازی؟کنی تیکه میمگه مریضی صدات رو عوض می
 وشید و از دستم فرار کرد.پارسا پیرهنش رو سریع پ

که از روی سنگ بلند شدم و به دنبالش دویدم. با خودم گفتم: مگه این
 دستم به این پسر نرسه.

از روی جوی آب پریدم و خودم رو به پارسا رسوندم، مشت محکمی به 
 اشسینه

 
بعد از گرفتن سوئیچ از پارسا سریع رو بهش گفتم: بدو بریم برسم به 

 عشقم. 
ی رویایی بوستان دره رو پشت سر گذاشتم و به سمت ریع منطقهس

 پارکینگی که توی ورودی بود، دویدم. 
خودم رو به موتور رسوندم و با اشتیاق روش نشستم، پارسا با مهربونی 

 کاله کاسکت خودش رو روی سرم گذاشت.
 سوئیچ رو چرخوندم و با ذوق گفتم: خودت رو محکم بگیر.

 ور کمرم رو گرفت و جواب داد: گرفتمت برو.هاش رو  ددست
 با حرکت موتور از شدت خوشحالی جیغی کشیدم و گفتم: عاشقتم زندگی.

گرفتم و تموم چراغ قرمزها ها سبقت میتوی تموم مسیر فقط از ماشین
 رو رد کردم، با سرعتی که داشتم سریع به هتل رسیدیم.

ردم و ازش پیاده شدم، به به محض رسیدن به هتل، موتور رو خاموش ک 
 همراه پارسا وارد هتل شدم و سمت سوئیت رفتیم.

در رو باز کردم و با ذوق به سمت مبل رفتم، شالم رو از سرم در آوردم و با 
 خوشحالی گفتم: عجب روز خوبی بود!
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 لبخندی روی لب پارسا نشست.
 به سمت اتاق رفت و گفت: باید ببینیم توی هارد چی هست.

 ه. لپ تاپ رو بیار.آر -
 زیاد طول نکشید که  با لپ تاپ به سمتم اومد و گفت: اومدم.

هنوز لپ تاپ رو روشن نکرده، صدای گوشیش بلند شد، لپ تاپ رو روی 
 رو از جیبش در آورد. میز گذاشت و گوشی

 نگاهی به گوشی انداخت.
 م: کیه؟های نگرانش دوختم و گفتلرزید، نگاهم رو به چشمهاش میدست

 که جوابم رو بده گوشی رو جواب داد: بله؟بی این
 پارسا؟-

 با عصبانیت سرم داد زد: ساکت شو پارمیس!
با بهت بهش زل زدم و سکوت رو واجب دونستم! صدای نگران پارسا بلند 

 شد: گریه نکن. االن میام دنبالت.
 بعد مکث کوتاهی جواب داد: آروم باش.

 زدم.ارسا چشم دوخته بودم و حرفی نمیهای پگنگ فقط به لب
 میام دنبالت.لجبازی نکن دارم -

 شده؟با نگرانی از روی مبل بلند شدم و رو به پارسا گفتم: چی
 ای به من رفت که باعث شد مجددا سکوت کنم.چشم غره

جا بعد قطع کردن گوشی رو به من گفت: وسایلت رو جمع کن. باید از این
 بریم.

 هش زل زدم.حیرون ب
 چی شده؟!-

دستی به موهاش کشید و با کالفگی گفت: شوهر سارا رو کشتن. باید برم 
 سراغش بیارمش پیش خودمون.

با این حرف پارسا تنم گر گرفت. آخه چطور ممکن بود؟ یعنی کی این کار 
 رو کرده بو؟
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شد که تعادلم رو از دست دادم و روی مبل دونم چیتوی یک لحظه نمی
 ادم.افت

 پارسا با نگرانی به سمتم اومد و لرزون گفت: پارمیس خوبی؟!
 های نگرانش زل زدم و جواب دادم: یعنی کی شوهرش رو کشته؟به چشم

 دونم.نمی-
کرد گفت: ام رو نوازش میدستش رو روی صورتم کشید و درحالی که گونه

 االن سارا حالش خوب نیست من و تو باید مواظبش باشیم.
 هاست. نمیاد.سا رو توی بغلم گرفتم و گفتم: سارا مغرور تر از این حرفپار

محکم من رو توی بغلش فشار داد و دم گوشم لب زد: اگه به حال  
 خودش بذاریمش شاید خودش هم آسیب ببینه.

 خودم رو از بغل پارسا  بیرون کشیدم و گفتم: ممکنه مرگ شوهرش...
 حرفم رو قطع کرد.

 هیس!-
 ش رو جلوی دهنم گذاشت و ادامه داد: فعال باید برم سراغ سارا.دست 

ی تأیید آروم باز و بسته کردم و جواب دادم: باشه. هام رو به نشونهچشم
 مواظب خودت باش.

شد گفت: گوش به زنگ باش توی راه به درحالی که از روی زمین بلند می
 کنه.گم یه جای امن برامون پیدازنم و میامینی زنگ می
 ی مثبت تکون دادم و چیزی نگفتم.سری به نشونه

 
پارسا سریع از سوئیت بیرون رفت و در رو پشت سرش بست، از روی مبل 
بلند شدم. هوای گرم بدجوری عصبیم کرده بود، کنترل کولر رو از روی میز 

 جلوی مبل برداشتم و کولر رو روشن کردم و به سمت اتاق رفتم.
ام توی دستم گرفتم و بازش کردم و به داخل رفتم. کولهی در رو دستگیره

هام رو توی رو از کنار تخت برداشتم و کمد رو باز کردم. وسایل و لباس
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پشتی پارسا هم که درست جفت کمد بود رو  کوله گذاشتم، خم شدم کوله
 ها و وسایلش رو روی تخت گذاشتم.برداشتم و روی تخت انداختم. لباس

ید که تموم کارها رو انجام دادم و کوله پشتی ها رو از روی زیاد طول نکش
 تخت برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

هام رو به هم فشردم و به صدای تیک تاک روی مبل عصبی و کالفه دست
های ساعت گوش دادم. زیاد طول نکشید که صدای در نگاهم رو از دست

 ام گرفتم.چفت شده
همراه پارسا وارد شد، نگران از روی مبل بلند  ی آشفته بهسارا با چهره

 شدم و به سمتش رفتم.
نگاهی به من انداخت و خودش رو توی بغلم انداخت، بی اختیار بغضم 

 شکست و به همراهش اشک ریختم.
 لرزید.هام میهاش روی شونهدست

 زده به سمت مبل رفت و روش نشست.پارسا غم
دلسوزانه گفتم: عزیز دلم بیا بشین. حالت  سارا رو از آغوشم خارج کردم و

 خوب نیست.
 دستش رو گرفتم و کمکش کردم تا روی مبل بشینه.

 ای که توی دستش بود زل زد.کنار پارسا نشست و مغموم به برگه
دونه که چیزی نمیی اینپرسشگرانه به پارسا نگاهی انداختم، به نشونه

 شونه باال انداخت.
ت هاش نزدیک کردم، خودش رو عقب کشید و هام رو به دسدست

دید شاید رفتارش با من بهتر گریون لب زد: اگه جواب این آزمایش رو می
 شد!می

 های خیسش کشید و دیگه چیزی نگفت.دستی به چشم
های سارا گذاشتم و با بین سارا و پارسا نشستم، دستم رو روی شونه

 ن از چه قراره؟ناراحتی گفتم: سارا برام توضیح بده جریا
 نگاه بارونیش رو به من دوخت و گفت: هارد رو گیر آوردی؟
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 آره. -
ناک از روی مبل بلند شد و گفت: توی این وضعیت بازم داری پارسا غضب

 کنی؟به هارد فکر می
 سارا لب به دندون گزید. 

ای طول کشید تا به خودش مسلط شد، شمرده جواب داد: کار با چندثانیه
 کنه.ه شخصی خیلی فرق میمسئل
 ای که توی دستش بود ازش قاپیدم و گفتم: این چیه؟برگه

 سارا نگاهش رو به زمین دوخت و سکوت کرد.
 برگه رو باز کردم، با دیدن چیزی که توش دیدم از تعجب دهنم باز موند!

دار شد، آخه دکتر گفته بود بچهشد که سارا داشت مادر میباورم نمی
 شه!نمی

 جریان چیه؟ -
 شه.به سمت پارسا برگشتم و با ذوق گفتم: سارا داره مامانی می

 ی پارسا عوض شد.با این حرفم چهره
 به سرعت برگه رو ازم گرفت و نگاهی بهش انداخت.

بعد مدت کوتاهی رو به سارا گفت: مگه دکتر بهت نگفته بود که بچه دار 
 شی؟نمی

صبی جواب داد: باید به تو یکی هم جواب نگاهی به پارسا انداخت و ع 
 پس بدم؟

 از لحن طعنه آمیز سارا جا خوردم و گفتم: این چه حرفیه؟!
سارا از روی مبل بلند شد و با تندی گفت: مگه عیبه آدم از شوهر خودش 

 بچه بیاره؟
 به اندام ظریفش نگاهی انداختم و جواب دادم: پارسا که چیزی نگفت. 

دگی دستی به موهاش کشید و رو به سارا گفت: من پارسا با درمون
 منظوری نداشتم.

 سارا ابروهاش رو باال انداخت و با کنایه گفت: مشخصه.
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از روی مبل بلند شدم و رو به روی سارا ایستادم و گفتم: بیا بریم 
 دونم اوضاع خوبی نداری.استراحت کن. می

 اش رو به من دوخت و سکوت کرد.نگاه خسته
وش رو توی دستم گرفتم و به اتاق بردمش. پشت سرم در اتاق رو باز

 بستم و با لحن دلسوزانه رو بهش گفتم: برو رو تخت استراحت کن.
به سمت تخت رفت و بی حوصله روش دراز کشید، دستش رو روی 

 پیشونیش گذاشت و نفس عمیقی بیرون داد.
جا ردی از اینآهسته به سمتش رفتم و گفتم: یکم دیگه که استراحت ک

 ریم.می
 با سردی جواب داد: پارسا تو راه همه چیز رو بهم گفت.

 دونی کی حامد رو کشته؟نمی -
 اومد جواب داد: نه.با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 از کنارش بلند شدم و گفتم: چیزی احتیاج داشتی بگو.
 یرون رفتم.جوابی ازش نشنیدم، نفس عمیقی کشیدم و از اتاق ب

 
در اتاق رو پشت سرم بستم و به طرف پارسا قدم برداشتم، کالفه روی مبل 

 هاش مخفی کرده بود.نشسته و صورتش رو بین دست
 کنارش نشستم و گفتم: داداشیم؟

هاش رو از جلوی صورتش برداشت؛ اشکی توی به خودش اومد، دست
ند طوری که انگار ی خون، قرمز شده بودهاش نبود اما مثل کاسهچشم

 های یک نفر پاشیده باشی.فلفل به چشم
اش گذاشتم و با لحن غمگینی گفتم: توی راهی قدم دستم رو روی شونه

 شه برگشت. به خاطر سارا هم که شده باید ادامه بدیم.برداشتیم که نمی
اش لب زد: حس نگاه بی روحش رو به من دوخت و با صدای گرفته

 ومدیم تهران.اکنم نباید میمی
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جا تونه ما رو از اینپارسا ما نباید ایران بمونیم. این مأموریت فقط می -
 فراری بده.

داد کف دست راستش رو بین ابروهاش کشید و درحالی که به مبل لم می
 کنه.لب زد: گیر افتادم. عقلم درست کار نمی

 بده.اش گذاشتم و گفتم: سارا خیلی حالش سرم روی بازوی مردونه
 تونم ناراحتی شما دوتا رو ببینم.دستی به موهاش کشید و گفت: نمی

ی خوبی نداشتم، هام سر خورد، اصال روحیهقطره اشکی لجوج از چشم
طور ببینم. دستی به صورتم کشیدم و تونستم حال داداشم رو ایننمی

ی پارسا برداشتم و با تحکم نفس عمیقی کشیدم، سرم رو از روی شونه
ی تم: تازه اول کاره ما نباید خودمون رو ببازیم. هیچکدوممون سابقهگف

 خوبی نداریم. باید از ایران بریم.
هاش رو بسته بود کمی جا به جا شد، به خودش پارسا درحالی که چشم

گی اومد و  نگاهی به من انداخت، مصمم توی جوابم گفت: تو درست می
 کار  تموم بشه.باید هرچه زودتر این

که سارا یکم به ی تأیید تکون دادم و گفتم: به محض اینسری به نشونه
 ریم. جا میخودش بیاد از این

 ی حرفم لب زدگ: راستی با آقای امینی صحبت کردی؟در ادامه
اش شلوارش رو کمی باال پارسا از روی مبل بلند شد طبق عادت همیشه
اده کرده آدرسش هم کشید و جواب داد: آره یه آپارتمان برامون آم

 ریم.جا میفرستاده. بعداز ظهر از این
من هم از روی مبل بلند شدم و گفتم: خیلی هم خوب پس بهتره برای 

 تسویه بری پایین.
 پارسا سری تکون داد و گفت: حله.

*** 
ساعت پنج بعداز ظهر بود. به اتاق رفتم. سارا مثل بچه های کوچیک 

 اب عمیقی فرو رفته بود.خودش رو بغل کرده و به خو
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به سمتش رفتم و کنار تخت نشستم، آروم موهای خرمایی رنگش رو با 
 انگشت کنار زدم و آروم در گوشش گفتم: بیدار شو.

ای چرخید و های جذابش تکونی خورد، غرولند کنان به سمت دیگهچشم
 گفت: بذار بخوابم پارمیس.

رو به همه چیز ترجیح ، همیشه خواب با لحن حرفش خنده ام گرفت
 داد انگار نه انگار شوهرش رو به قتل رسوندند.می

 از روی تخت بلند شدم.
 ناچار شدم استرسی به جونش بندازم تا از جاش بلند بشه.

کمی صدام رو باال بردم و با ترس مصنوعی که بهش اضافه کردم گفتم: 
 سارا شوهرت رو کشتن پاشو.

 از جا پرید و گفت: حامد؟چاره مثل برق گرفته ها بی
ام رو کنترل کنم به سمتش رفتم و گفتم: خیر در حالی که سعی کردم خنده

 خوابی؟سرت شوهرت مرده چطور انقدر راحت می
 دستی به موهای پریشونش کشید و جواب داد: یادم نبود.

زد شد یک هو با حالت سردی که بی خیالی ازش موج میدونم چینمی
 تر که مرد.گفت: همون به

 بارید گفتم: سارا؟!از لحنش جا خوردم و با صدایی که تعجب ازش می
 هان؟-

 ها بلند شید آماده بشید دیگه.با صدای پارسا هردو از جا پریدیم: خانم
سارا که تازه متوجه شده بود که چی گفته رو به من گفت: از ته دل نبود 

 دم.شد که اون حرف رو به زبون آوردونم چینمی
 گیرم.دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم: عیبی نداره نشنیده می

با این حرف به سمت در اتاق رفتم و رو بهش گفتم: زود بیا بیرون 
 منتظرتم.

ی تایید تکون داد و سکوت کرد. در اتاق رو به آرومی بستم سری به نشونه
 تا سارا راحت باشه.
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ونم گذاشتم، رو به پارسا گفتم: سه ام رو روی شبه سمت مبل رفتم و کوله
 شه با موتور بیایم.تایی که نمی

اش رو رای شونش گذاشت و جواب داد: درسته عزیزم. برای تو پارسا کوله
 و سارا تاکسی گرفتم، خودم هم با موتور میام.

ی  خوام برم خونهبا صدای سارا هر دو برگشتیم: کجا قراره برید؟ من می
 خودم.

محل بدون این که نگاهی بهش بندازه جواب داد: هچیکس پارسا بی
 ره. خصوصا تو سارا.هیچ جا نمی

 سارا خیلی سرد جواب داد: فکر نکنم کارهای من به کسی مربوط باشه.
ببین خانم محترم این رو توی گوشت فرو کن هرکی که شوهرت رو  -

 کشته ممکنه بعدش بیاد سراغ تو پس حرف گوش کن.
تر ایستاد و تکرار کرد: گفتم ک دندگی روی حرفش محکمسارا با ی

 ی خودم.خوام برم خونهمی
 پارسا دست من رو کشید و جواب داد: با من یکی به دو نکن.

 کشی دستم درد گرفت.با غیض گفتم: چرا من رو این طوری می
 تونم دست اون یکی رو بکشم مجبورم دست تورو بکشم.چون نمی -

 سارا زد زیر خنده و گفت: تو... با این حرفش
 اش به قهقه تبدیل شد در ادامه گفت: تو یه تخته ات کمه.خنده

 پارسا با خشم گفت: توهم با ما میای.
سارا پایین لبش رو بین دندون هاش گرفت و با جواب داد: پس باید 

 وسایلم رو از تو خونه بردارم.
 باشه برای یه روز دیگه. -
 همین االن. -

 پارسا نیشخندی زد و گفت: عمرا.
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ی لج و لجبازی بین خودش و پارسا بود. پارسا هم طبق معمول سارا برنده
به ناچار یک تاکسی برای من و سارا گرفت و خودش با موتور تا دم 

 ی سارا اومده بود.خونه
ی ماشین به بیرون نگاه کردم. عصبی از طول کشیدن کار سارا از شیشه

بیرون دادم تا حرصم فرو خورده بشه که موفق هم بودم.  نفس عمیقی
ی پارسا با موتورش نزدیک ماشین شد و کنار پنجره ایستاد، شیشه

 کالهش رو باال داد و نگران پرسید: به نظرت خیلی طولش نداده؟
 ام گذاشتم و حرصی جواب دادم: هوف، یه کم.دستم رو زیر چونه

م، زیاد طول نکشید که در باز شد و سارا به در ورودی خونه نگاهی انداخت
با کیف دستی بزرگی که دستش بود از خونه خارج شد، در رو پشت سزش 

 قفل کرد و به سمت تاکسی اومد.
نشست پرسید: خیلی در کنارم رو باز کرد و همونطور که توی ماشین می

 منتظرم بودین؟
ش نیم ساعتی ام انداختم شاید نیم رفت و برگشتنگاهی به ساعت مچی

 بود! جواب دادم: زیاد نه.
در رو پشت سرش بست و درحالی که کیف بزرگش رو بین خودم و  

 ذاشت جواب داد: خوبه.خودش می
راننده تاکسی از شیشه جلو نگاهی به من و سارا انداخت و پرسید: کار 

 دیگه ای ندارید؟ حرکت کنم؟
 همزمان جواب دادیم: آره.

اش رو ازم گرفت و نداختیم و خندیدیم، نگاه خستهبه همدیگه نگاهی ا
 شیشه رو پایین کشید، دستش رو روی شیشه گذاشت و به بیرون زل زد.

 ام رو ازش گرفتم و مثل خودش از شیشه کنارم به بیرون نگاه کردم.نگاه
پارسا از آیینه بغل ماشین مشخص بود، بی اختیار لبخندی به لبم نشست 

 شی!ید مقابل من کم نیاری ولی حریف سارا نمیو زیر لب گفتم: شا
 گرفتند.ها در حال تردد بودند و بی خیال از هم سبقت میماشین
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ام رو از جیبم در آوردم. نه پیغامی داشتم و نه پوفی کشیدم و گوشی
 تماسی!

 البته به جز پارسا هم کسی رو نداشتم که باهام تماس بگیره.
ام رو از گوشی گرفتم. راننده رو بهمون گفت: با متوقف شدن ماشین نگاه

 رسیدیم.
شدم کوله ام رو روی درماشین رو باز کردم و همونطور که ازش خارج می

 شونم انداختم.
پارسا با موتور کنار تاکسی ایستاد و رو به من و سارا گفت: شما دوتا برید 

 داخل آپارتمان تا کرایه رو بدم و بیام.
 شونش گذاشت و با کنایه گفت: بابا جنتلمن!سارا کیفش رو روی 

ام رو بگیرم اما موفق نبودم، با چشم غره ای که سعی کردم جلوی خنده
 هام ماسید.پارسا بهم رفت خنده روی لب

 داد؟دونستم چرا وقتی کم میاره به منه بدبخت گیر مینمی
 کرد.میطوری باش رفتار کنم حقش بود که سارا اینحاال که فکرش رو می

 همراه سارا وارد آپارتمان شدیم.
ام جور فضای داخلی ساختمون خیلی شیک و دنج و همچنین با سلیقه

 بود.
ی هم کف خیلی زیبا سنگ کاری شده نگاهی به دور و برم انداختگ، طبقه

 بود.
 ام به هوا رفت: آخ!با سوزش عجیبی روی بازوی چپم ناله

فت: ندید پدید بازی در نیار. باید بریم هاش رو ریز کرد و گسارا چشم
 طبقه چند؟

مالیدمش تا سوزشم کمتر بازوم رو با دست راستم گرفتم و درحالی که می
 بشه با ناله جواب دادم: باید صبر کنیم تا پارسا بیاد.
گذاشت به سمتش با دیدن پارسا که سوئیچ موتور رو توی جیبش می

 اومد.اشاره کردم و ادامه دادم: بفرما 
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 بی محل به من سمت آسانسور رفت، پشت سرش با درد گفتم: وحشی.
 پارسا نزدیکم شد و پرسید: با کی بودی؟

دست راستم رو از روی بازوی چپم برداشتم و جواب دادم: هیشکی ولش 
 کن.

ابرویی باال انداخت و به سمت آسانسور حرکت کرد؛ من هم دنبالش به  
به روم حرکت کردم. سه تایی وارد سمت آسانسور طوسی رنگ رو 

 آسانسور شدیم. 
ی طبقه هشت رو به من و سارا پارسا به محض فشار دادن دکمه

 کدومتون نبینم فهمیدید؟تهدیدوارانه گفت: سبک سری از هیچ
اش رو به دوربین مخفی آسانسور دوخت و با بی محلی جواب سارا نگاه

 داد: ببخشید شما؟
این دوتا بودم سکوت اختیار کرده بودم و چیزی من هم که شاهد بحث 

گفتم، پارسا حسابی از دست سارا عصبی بود و این از دست مشته نمی
شد فهمید؛ زیاد طول نکشید که ی دستش میهای متورم شدهشده و رگ

دم کی نفس عمیقی کشید و جواب داد: بذار بریم تو خونه بهت نشون می
 هستم.

 ترن.ها مقدمجلوتر حرکت کرد و گفت: خانمبا توقف آسانسور سارا 
برای اینکه بحث بینشون شدیدتر نشه سریع پشت سارا از آسانسور بیرون 

 رفتم و زیرلب به سارا گفتم: هیس بسه.
 

پارسا خودش رو جلو انداخت و دستش رو توی جیب شلوارش فرو برد، 
شدن در، کلیدی رو توی دستش گرفت. با چرخیدن کلید توی قفل و باز 

 به داخل حمله ور شدم و گفتم: بهترین اتاق مال منه.
پارسا جلوتر من خودش رو به  داخل خونه رسوند و به سمت یکی از 

 ها دوید.اتاق



80 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

حرصی از اینکه بهترین اتاق رو برای خودش برنداره به دنبالش دویدم و 
 جیغ جیغ کنان گفتم: من زودتر گفتم.

ی راهروی باریکی بود و در دو اتاق دیگه هم به سمت اولین اتاقی که تو
 اونجا قرار داشت رفت، در اتاق رو باز کرد و گفت: من زودتر اومدم.

سارا بی خیال به سمت اتاق جفتی رفت و گفت: هنوز شما دو تا عوض 
 نشدید.

ی ی من و پارسا، بمب خندهاین حرف سارا تلنگری شد برای خنده
 هردومون همزمان ترکید.

رسا کیفش رو روی تخت انداخت و گفت: دم امینی گرم خونه مبله پا
 آماده کرد واسمون.

صدای سارا از اتاق کناری بلند شد: این طور که مشخصه قراره کار پر از 
 ریسکی انجام بدین.

از اتاق بیرون رفتم و کنار در اتاق سا ا ایستادم و به دیوار تکیه زدم، 
 برا بچه خوب نیست.همونطور گفتم: زیاد فکر نکن 

سارا شالش رو از سرش در آورد و گفت: این المصب رو ببند داداشت من 
 رو این طوری نبینه.

 پارسا فعال قفل کرده تو اون اتاق از لج من هم که شده بیرون نمیاد.-
 ی اول مانتوش رو باز کرد و جواب داد: چی بگم.دکمه

 چه قدر این دختر پژمرده شده بود.
 رو کمی باال برد و در ادامه حرفش گفت: برو بیرون پارمیس.صداش 

 خوام بخورمت؟با غیض پرسیدم: مگه می
رنگ صورتش کمی سرخ شد صداش رو باالتر برد و گفت: بهت گفتم از 

 اتاق رو بیرون.
ناراحت از اتاق بیرون رفتم، در رو نیمه باز گذاشتم و سرم رو ازش بردم  

 داخل و گفتم: روانی.
 و آهسته اش به گوشم رسید: باشه. صدای گرفته
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العملی که نشون داد حس کردم دو تا شاخ روی سرم در اومد، در از عکس
اتاق رو بستم و به اتاق آخری رفتم و کیفم رو روی تخت رو به روی پنجره 

 انداختم.
 کرد.سمت پنجره رفتم و بازش کردم، نسیم گرمی صورتم رو نوازش می

 سمت در رفتم و بستمش.آهسته به 
 دکمه های مانتوم رو باز کردم و لباس راحتی پوشیدم.

 روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.
زد: صدای پارسا از بیرون بلند شد که با عصبانیت من رو صدا می

 پارمیس؟
 بی حوصله از روی تخت بلند شدم و زیر لب غرغرکنان گفتم: باز چشه؟

ز اتاق خارج شدم و با صدای نسبتا بلندی جواب دادم: پوفی کشیدم و ا
 هان؟

 پارسا از اتاقش خارج شد، با دیدن من گفت: این چه وضعشه؟
 پوفی کشیدم و گفتم: باز چیزی برای گیر دادن پیدا نکردی من سوژتم؟

هام گذاشت و با لبخند ریزی که به لب با این حرفم دستش رو روی شونه
یه شام خوشمزه درست کن واسم که خیلی  هاش نشست جواب داد:

 گرسنمه.
مشخص بود برای بیرون کشیدنم از اتاق اینطور صدام زد، با صدای در هر 
دو تایی نگاهمون به اتاق سارا چشم دوختیم، سارا در حالی که شالش رو 

بست رو به من و پارسا پرسید: چیزی واسه خوردن باالی سرش می
 نیست؟

به سمت من دوخت و گفت: پارمیس االن شام درست اش رو پارسا نگاه
 کنه.می

 تونم.بی میل نالیدم: نه! من نمی
سارا به سمت آشپزخونه رفت و گفت: امیدوارم چیزی باشه که بتونم شام 

 درست کنم.
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 وای عاشقتم سارا، به خدا نجاتم دادی. -
شحال سارا کابینت باالی ظرفشویی رو باز کرد و جواب داد: انقدر خو

 کنی باید آشپزی کنی.نباش، باالخره یه روز شوهر می
به سمت کاناپه رفتم، پریدم روش و گفتم: حاال تا اون موقع کلی راه 

 هست.
 قابلمه ای از کنار یخچال برداشت و به سمت ظرفشویی رفت.

پر از قابلمه آب کرد و بعد روی گاز گذاشت، یکم نمک توی آب ریخت، سر 
شت و گفت: پارمیس یه جور خودت رو سرگرم کن من رو قابلمه رو گذا
 عصبی نکن.

 تلویزیون رو روشن کردم و زدم شبکه موسیقی.
 با پخش شدن آهنگی ترکی جیغم رفت هوا و گفتم: وای عشقم!

 صدای شکسته شدن ظرف از توی آشپزخونه بلند شد!
 با ترس از روی مبل بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.

 کشمت.با عصبانیت بهم زل زد و گفت: پارمیس میسارا 
اش مشخص بود که بدجوری عصبانی شده، قشنگ از صورت سرخ شده

قدمی برداشت تا به سمتم حمله ور بشه اما با صدای من توقف کرد: 
 شیشه جلوی پاته، وقت برای کشتن من زیاده. بچه که طوریش نشد؟

 .اون ک هنوز کامل نشده سارا با غیض قدمی به عقب برداشت و گفت:
نگاهش رو به ظرف شکسته انداخت و با ناراحتی ادامه داد: هیچ وقت 

 حال خودم برای کسی مهم نبود.
 سارا خوبی؟! -

 با صدای نگران پارسا نگاهم به پست سرم برگشت.
از شدت خجالت از آشپزخونه بیرون رفتم و چیزی نگفتم. سارا سکوت کرد 

 تایید تکون داد. و سرش رو به عالمت
آلودش رو به من دوخت و گفت: خجالت بکش. دیگه بچه پارسا نگاه اخم

 نیستی.
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 سارا وسط پرید و گفت: تقصیر پارمیس نیست من یهو سرم گیج رفت.
کنم، پارسا روی زمین نشست و گفت: اون سطل رو بیار من جمعش می

 حواست باشه زخمی نشی.
 

ی لیوان رو جمع کرد، سارا ناهار رو کسته شدههای شبعد اینکه پارسا تکه
سکوت بین همه حاکم بود و شاید علت سکوت  آماده کرد. سر سفره

 بینمون اتفاقات اخیری که توی سال گذشته بینمون افتاده بود، بود!
بعد از صرف ناهار کمک سارا سفره رو جمع کردم و باهم مشغول شستن 

 ها شدیم.ظرف
سایید رو به من گفت: حاال قراره ها رو با کف میبسارا در حالی بشقا

 ؟ برنامه چیه؟کار کنیمچی
لیوان رو آب کشیدم و توی جاظرفی قراردادم، جواب دادم: به پارسا خبر 

 میدن باید از اون بپرسی.
 قاشق ها رو با کف مرطوب کرد و پرسید: مأموریت کلی شما چیه؟

 دونم.نمی -
خوای بدونی ها رو به سارا ادامه دادم: نمیاشقبعد از آب کشی کردن ق
 کی شوهرت رو کشته؟

 گیرش هستم.هاش رو با آب شست و جواب داد: پیدست
 با این حرفش جا خوردم، شوک زده پرسیدم: چه طور؟!

از آشپزخونه بیرون رفت و خونسرد جواب داد: انگار یادت رفته من کی 
 هستم؟

سارا رفتم و جواب دادم: به گمونم ها، نزدیک با تموم شدن ظرف
 گی...طوره که تو میهمین

 پارمیس آماده شو باید بریم بیرون.-
 با صدای پارسا حرف من و سارا نیمه تموم موند.

 ها پرسیدم: کجا؟!ام رو به سمتش دوختم و عین گنگنگاه
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 سوئیچش رو توی جیبش گذاشت و جواب داد: باید بریم سراغ رشادت.
 از حرفش لب زدم: کجا؟! حیرون

سارا به سمت مبل رفت و خیلی خونسرد با لحن طعنه داری گفت: اصال 
 دونی این یارو رو باید کجا پیدا کنی؟می

 پارسا دستی الی موهاش کشید و جواب داد: نه.
 کنی.تلویزیون رو روشن کرد و گفت: برو بام تهران پیداش می

 کرد!ه متعجب میاین خونسرد بودن سارا من رو همیش
قدر خونسرده؟ مگه این زن دل زیرلب با خودم گفتم: شوهرش مرده و این

 نداره؟یا واسش مهم نیست؟
 شاید هم براش مهم نبود!

 با صدای پارسا به خودم اومدم: برو بپوش.
 بی هیچ حرفی به اتاقم رفتم.

خونه  صدای پارسا به گوشم رسید که خطاب به سارا گفت: خواهشا از این
 بیرون نرو واست خطرناکه.

 از توی کمد مانتوی فیلی رنگم رو در آوردم و به تن کردم.
صدای سرد سارا از بیرون اتاق به گوشم رسید که خیلی سرد جواب داد: 

 تونی بری.می
رفتارهای سارا برام عجیب بود و اما عجیب تر همکاریش با ما بود! 

آوردم و به تن کردم و شال صورتی  مانتوی فیلی رنگم رو از کمد بیرون
رنگم رو به سرم زدم و همونطور که از اتاق بیروم رفتم به سمت پارسا قدم 

 برداشتم و گفتم: خیلی خوب تا دیر نشده باید بریم.
 پارسا رو به سارا که روی مبل نشسته بود پرسید: مطمئنی االن بام تهرانه؟

است، پس شک نکن تا  نبهشبکه رو عوض کرد و جواب داد: امروز دوش
 شه.یک ساعت دیگه اون جا حاظر می

که نگاهش کنه خیلی جدی خطاب بهش لب زد: دیگه تکرار پارسا بی این
 جا بمون تا ما بیایم.کنم همیننمی
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 ی سارا انداختم، بی خیال مشغول تماشای تلویزیون بود.نگاهی به چهره
 همراه پارسا از خونه خارج شدم.

ن در کنجکاوانه رو به پارسا پرسیدم: سارا این اطالعات رو از کجا با بست
 میاره؟

خنگ، مگه یادت رفته؟ امینی گفته بود که شوهر سارا برای رشادت کار  -
 کنه، خب سارا باید هم همه چیز اون هارو بدونه. می

مون بود، رفت. با فشار دادن دکمه به سمت آسانسور که توی چند قدمی
 شه ما یه قدم جلوتر باشیم.د: این باعث میادامه دا

سرم رو به عالمت تایید تکون دادم و گفتم: پس برای همین سارا رو 
 آوردی پیش خودمون.

تونه اش رو به سمت من دوخت و گفت: مگه دلیل دیگه ای هم مینگاه
 داشته باشه؟

ای پشت این کارش بود اما به روی خودم دونستم دلیل دیگهخوب می
 نیوردم. با رسیدن آسانسور زیرلب جواب دادم: شاید!

انگار متوجه جوابم نشده بود و یا شاید چیزی به روی خودش نیورد! 
 همزمان به داخل آسانسور رفتیم.

پارسا گوشیش رو از جیبش در آورد، بعد مدت کوتاهی با گوشی ور رفتن 
ه به سمت من گرفتش و گفت: این عکس رشادته. حواست باشه اگ

 دیدیش به من بگی.
با دیدن پسری حدودا  سی ساله ابرویی باال انداختم و گفتم: عجب تیکه 

 ایه.
 ی اخموی پارسا گره خورد.ام به چهرهبا کنار رفتن گوشی، نگاه

 گوشی رو توی جیبش گذاشت و با جدیت گفت: مسخره بازی بسه.
 دماغش رو توی دستم گرفتم و گفتم: داداش اخموی خودمی.

 دستم رو پس کشید و با بی حوصلگی گفت: پارمیس نکن.
 ی هم کف.طبقه-
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 با لب و لوچه آویزون زیر لب گفتم: آسانسور سخن گو.
هام پوفی کشید و ام گرفت. پارسا کالفه عز شیطنتاز تشبیه خودم خنده

های سنگین رو بهم گفت: یکم سنگین باشی چیزی ازت کم با نفس
 شه.نمی

 ایش. -
شم غره ای بهم رفت که باعث شد سکوت کنم. رفتارهای پارسا متناقض چ

بود،گاهی خوب و گاهی بد، گاهی مهربون و دلسوز و گاهی اخمو و 
هاش دوستش داشتم و براش اهمیت بدعنق اما با وجود تمام تناقض

هنجارش رو های نابهزیادی قائل بودم با اینکه هیچ وقت دلیل سردی
 نفهمیده بودم.

 
بعد بیرون رفتن از ساختمون پارسا موتورش رو از پارکینگ بیرون آورد، به 

سمت موتور کاوازاکی خاکستری رنگش رفتم و همونطور که روش 
 نشستم رو به پارسا گفتم: کاله من هم بده.می

ی موتور برداشت و همونطور که به کاله کاسکا زاپاس رو از روی دسته
 داد لب زد: بگیر.دستم می

هام رو دور شکمش اله رو از دستش قاپیدم و روی سرم گذاشتم. دستک
 حلقه کردم و گفتم: حرکت کن.

مسیر نسبتا طوالنی برای رسیدن به بام طی شد و کمرم از مدت طوالنی 
که روی موتور نشسته بودم، درد گرفته بود. وقتی رسیدیم با متوقف شدن 

کتم رو از سرم در آوردم، رو به موتور سریع از روش پایین پریدم و کاله کاس
 کار کنیم؟پارسا پرسیدم: دقیقا باید چی

گوشیش رو از جیبش در آورد و به سمتم پرتاب کرد و رو به من گفت: از 
 گیری.تک تک کارهاش بااین ماسماسک عکس می

گوشی رو توی هوا قاپیدم و با غیض بهش نگاه کردم و جواب دادم: 
 منه اونوقت دو قورت و نیم تو باقیه.همش کارهای سخت به عهده 



87 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 کاله کاسکتش رو کمی باال برد و گفت: برو سر کارت.
 ایش. چندش. -

ام رو به پوزخندی به لبم نشست و  با نیم نگاهی که بهش انداختم نگاه
 دور و برم دوختم.

 تموم آدم ها رو زیر نظر گرفتم.
ی موتور نشست و پارسا موتور رو دور از من پارک کرد و خودش رو

 درحالی که عین الت ها روش نشسته بود مشغول شکستن تخمه شد. 
پوفی کشیدم و غرولندکنان زیر لب گفتم: همیشه من باید همه کار ها رو 

 بکنم.
تیپی که خیلی شیک و مجلسی لباس پوشیده بود زیر با دیدن پسر خوش

 لب گفتم: وای خدا این پسره خلق کردی یا فرشته؟!
 بارید!های عسلی رنگش میبیت از چشمجذا

رسید، دستم رو متفکرانه روی ی این پسر آشنا به نظر میچه قدر قیافه
 پیشونیم گذاشتم و زیر لب گفتم: فکر کن دختر، فکر کن.

 یک آن یاد عکس رشادت افتادم!
ی سریع گوشی رو از جیبم در آوردم و گالری رو چک کردم، با دیدن چهره

دوباره به پسر نگاهی انداختم؛ با خوشحالی زمزمه کردم: مورد نظر 
 خودشه.

دوربین عکاسی گوشی رو آماده کردم و جلوی صورتم گرفتم، به طوری که 
 کرد درحال سلفی گرفتن بودم.دید فکر میهرکسی من رو می

با دیدن رشادت که به سمت میزی رفت تا بشینه دقیقا رو به روش 
 تم.ایستادم و ازش عکس گرف

اش رو به اش بود؛ اما چون فاصله زیاد بود چهرهپسر دیگه ای هم همراه
 شد.خوبی دیده نمی
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با حرص دندون هام رو به هم ساییدم، به ناچار گوشی رو از جلوم 
برداشتم و با خودم گفتم: فکر کن هرطور شده باید از هردوتاشون عکس 

 بگیری.
نان به سمت رشادت رفتم و ای به سرم زد. جیغ جیغ کیک لحظه جرقه

 تیپی!گفتم: وای چه پسری! عجب خوش
 رشادت نگاهی به اطرافش انداخت و حیرون رو به من پرسید: با منی؟!

 خودم رو عین بتمن بهش نزدیک کردم و گفتم: آره با شما...
کردم خودم رو ذوق زده ام رو از رشادت گرفتم، درحالی که سعی مینگاه

خوشتیپ رو به روش نگاهی کردم، جیغی کشیدم و با  نشون بدم به پسر
 ذوقی مصنوعی پرسیدم: این آقا با شماست؟

 خودش رو کمی عقب کشید و خیلی رسمی جواب داد: بله.
 تونم باهاتون یه سلفی بگیرم؟می-

های ورقلمبیده به من زل زدند، هردو انگار هنگ کرده بودن با چشم
 ورو خدا.مظلوم نگاهشون کردم و گفتم: ت

دستم رو به سمت دختری که کمی از ما فاصله داشت کشیدم و گفتم: 
اون دوستمه. باهم شرط بندی کردیم اگه با شما عکس نگیرم شرط رو 

 بازم.می
 ش...پسر دیگه با اخم جواب داد: نه خیر نمی

 رشادت با لبخند حرفش رو برید و گفت: مگه آدم قحطه؟
 و با طنازی گفتم: لطفا.خودم رو به غش و ضعف زدم 

لحن حرف زدنم طوری بود که جای هیچ مقاومتی رو براش نذاشته بودم، 
 رشادت رو به پسر گفت: رایان بیا عکس بگیره بره. دختر مردم گناه داره.

 با ذوق جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم: وای عاشقتم!
ها کارم تنها همین پارازیت انداخبازم پارازیت انداخته بودم! گاهی وقت

 کرد. خجالت زده لبم رو به دندون گزیدم و سکوت کردم.رو مشکل می
 رایان با اکراه گفت: خیلی خوب باشه.
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خودم رو مثل ندید پدید ها جلو انداختم و گوشی رو از جیبم در آوردم و 
 گفتم: لبخند بزنید. بگید سیب.

زدم و رو به ی دوربین لبخندی هردو لبخندی زدن، با فشار دادن دکمه
 هردو گفتم: ممنون از هردوتون.

 رشادت ابرویی باال انداخت و جواب داد: خواهش.
ازشون فاصله گرفتم و به سمت دختری که رو به رو بود رفتم. کمی کنارش 
ایستادم تا رشادت درمورد حرفی که بهش زدم اطمینان پیدا کنه که موفق 

 هم بودم.
 عکس دیگه هم ازشون گرفتم. مدت کوتاهی که گذشت از دور چند

نزدیکی های ساعت دو پارسا با موتور جلوی پام ایستاد صورتش 
داد، زیرلب غرید: بدجوری قرمز شده بود و این خشمش رو نشون می

 ذارم.ات نمیبرسیم خونه زنده
شد فهمید که هاش از شدت عصبانیت قرمز شده بود، خوب میچشم

زون روی موتور نشستم و با لرز گفتم: خ... قدر عصبی بود. لربابت چی این
 گرفتی.خب خو... خودت عکس می

ای وسط جمعیت گردنت ساکت شو پارمیس وگرنه بدون هیچ مالحظه -
 شکنم.رو می

 
ای به زبون بیارم پارسا کاری رو که گفته ی دیگهدونستم اگه کلمهخوب می
کت موندم. به محض کرد برای همین تموم مسیر تا خونه رو سابود، می

هام رو از پام دربیارم سریع وارد رسیدن به خونه بدون اینکه حتی کفش
خونه شدم و به سمت اتاق دویدم، پارسا پشت سرم در رو محکم کوبید و 

 با صدای بلند وارد خونه شد.
 پارمیس صبر کن. -
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خودم رو توی اتاق پرت کردم و در رو محکم پشت سرم بستم و با صدای 
بارید گفتم: به من چه؟ خودت گفتی ازش عکس دی که ترس ازش میبلن

 بگیرم.
در رو قفل کردم و به سمت تخت رفتم، دست و پام از شدت ترس به لرزه 

 افتاده بود طوریکه توان ایستادن نداشتم. روی تخت نشستم.
کرد: مگه من بهت صدای عصبانی پارسا ترس رو توی وجودم غوطه ور 

 شون سلفی بگیری؟ هان!گفتی بری باها
ی تخت رو محکم گرفتم و با جرأتی مصنوعی جواب دادم: هام لبهبا دست

 خب قیافه اون یکی پسره مشخص نبود.
کرد، های پارسا به در ترسم رو دوچندان های محکم دستصدای کوبش

کرد  و کردم سارا میانجی گری میلرزید؛ خدا خدا میبدنم مثل بید می
 کرد.روم میپارسا رو آ

با صدای کوبش محکمی که به در زده شد از جا پریدم و گفتم: چته؟ خب 
 گرفتی.خودت عکس می

 صدای سارا بلند شد: باز چتونه؟
 پارسا با عصبانیت فریاد زد: به تو مربوط نیست. تو برو به سوگت برس.

هام از شدت بدون رو در وایسی حرفش رو رک به سارا زد! که چشم
 گشاد شد!تعجب 

حرف رو بدون هیچ  داد، چطور تونست با سارا اینمغزم داشت ارور می
 رودرووایسی اینطور با سارا برخورد کنه.

 صدای خونسرد سارا بلند شد:
 دی. خوشم اومد.داری خودت رو نشون می

عین جغد روی تخت نشستم و به صحبت های سارا و پارسا گوش 
 سپردم.

رفت، با خشمی غیر قابل کنترل داد زد: خب که عصبانیت پارسا اوج گ
 خوای نقش ناجی رو بازی کنی؟چی؟ االن مثال می
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 اومد.مشخص بود که کارد به پارسا میزدی خونش در نمی
 های من نگاه کن.سارا صداش رو کمی اوج داد و با تحکم گفت: تو چشم

 با من سر و کله... -
دونی عصبی بشم هر ت خوب میصدای پر از خشم سارا بلند شد: خود

 کاری از دستم بر میاد.
های صدایی از پارسا بلند نشد، دوباره صدای سارا به گوش رسید: تو چشم

 من زل بزن.
 از روی تخت بلند شدم و آهسته به سمت در حرکت کردم.

ها عکس خور پارسا به گوشم رسید: پارمیس نباید با اون پسرصدای دل
 گرفت.می

 ش رو ازش پرسیدی؟دلیل -
 ی پارسا قلبم رو آتیش زد: نه.صدای گرفته

صدای مهربون سارا بلند شد: برو درست مثل برادر باهاش صحبت کن، 
خواهرت این طوری ممکنه از ترس بعدا خیلی چیزهایی که باید بهت بگه  

 و بهت نگه.
 کلید رو آهسته توی قفل چرخوندم.
 پارسا با شنیدن صدای سکوت کرد.

خجالت زده ال به الی در ایستادم و سرم رو پایین انداختم، نگاه پارسا که 
به سارا بود، سمت من چرخید؛ با خونسردی قدمی به سمتم برداشت و رو 

 خوام بیام باهات حرف بزنم.به من گفت: برو تو اتاق می
هاش نگاه کردم، نگاه مستش به من بود اما سرم رو باال بردم و به چشم

 جای دیگه. فکرش
 پشت سرم به داخل شد و در رو بست. داخل اتاق رفتم

 روی تخت نشستم و سکوت اختیار کردم.
 پارسا به سمتم اومد و خیلی آروم گفت: توضیح بده.
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اومد باال بردم: قیافه اون غیض آلود صدام رو که انگار از ته چاه بیرون می
 باشه. یکی اصال معلوم نبود خواستم اون هم توی عکس

 فاصله ات رو با اون یارو... -
اش کشید و با فکری درگیر پرسشگرانه ادامه مکث کرد، دستی به پیشونی

 داد: اسمش چی بود؟
 رشادت.-
 همون، حفظ کردی؟-

 ی تایید تکون دادم و جواب دادم: اوهوم.سرم رو آهسته به نشونه
وشی رو بده نفس عمیقی کشید و دستش رو جلوی روم گرفت و گفت: گ

 کار کردی؟ببینم چی
نیم نگاهی بهش انداختم و گوشی رو از جیبم در آوردم، گوشی رو سمتش 

 گرفتم و گفتم: سارا از حرفت ناراحت شد.
 دستش رو به سمت گوشی آورد و گفت: کدوم حرف؟

 دونی.گوشی رو محکم گرفتم و جواب دادم: خودت می
ی خودش نیاره تالش داشت سعی کرد چیزی به روهمونطور که سعی می

کرد گوشی رو از دستم بیرون بکشه اما موفق نبود، پوفی کشید و گفت: 
 کنم.رم عذر خواهی میباشه می

 گوشی رو سمت خودم کشیدم و مشکوکانه پرسیدم: مطمئن باشم؟
با کالفگی گوشی رو از دستم بیرون کشید و جواب داد: شده من حرفی 

 بزنم و بهش عمل نکنم؟
 این حرفش از هزار تا قول هم معتبر تر بود، جواب دادم: نه.

رفت رو به من گفت: دفعه دیگه مشورت همونطور که به سمت در می 
 کن واسه هرکاری.

 به ناچار دهن باز کردم و گفتم: چشم.
در رو باز کرد و از اتاق خارج شد، پشت سرش زبونم رو در آوردم و زیرلب 

 گفتم: بد اخالق.
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ه محض این که در اتاق بسته شد از روی تخت بلند شدم و به سمت در ب
 رفتم.

تر کرد، گوش هام رو صدای ضربه های آهسته پارسا به در رادارم رو قوی
 تیز کردم تا بفهمم اوضاع از چه قرار بود.

 ی سارا بلند شد: کیه؟صدای کمرنگ و گرفته
 پارسا تک سرفه ای کرد و جواب داد: منم.

 صبر کن. -
 بعد مدت کوتاهی صدای سارا به گوش رسید: بیا داخل.

صدای باز شدن در گوشم رو کمی اذیت کرد، با دست کمی گوش هام رو 
 مالیدم و به صدای هردو گوش سپردم.

 باید به این در روغن بزنم. -
 سارا با سردی جواب د

 
 تونم.اد: نیازی به زحمت شما نیست خودم می

 داره.رسا مشخص بود که داره به سمتش قدم بر میاز صدای پا
 ازم ناراحتی؟ -

 سارا خیلی عادی جواب داد: نه.
 این طور به نظر نمیاد.-

 بعد ثانیه های کوتاهی ادامه داد.
 تونم بشینم؟می -
 مشکلی نیست. -
 سارا؟ -
 بله؟ -
 خوام.معذرت می -

 سارا سریع جواب داد: ناراحت نشدم.
 قصد ناراحت کردنت رو...من  -
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 حرفش رو قطع کرد. 
 عصبی بودی، به دل نگرفتم. -
 دونی که دلت شکست.خودتم خوب می -

سارا لرزون جواب داد: پارس...ا حالم خوش نیست، ل...لطفا از اتاق برو 
 بیرون.

 صدای نگران پارسا بلند شد: بگم غلط کردم خوبه؟!
دنش داشت جواب داد: به خدا به سارا با بغضی که سعی در فرو خور

 خاطر حرف تو نیست.
 پارسا کالفه پرسید: پس به خاطر چیه؟

 رسید. به جز صدای باد، صدای دیگه ای به گوش نمی
خانواده همسرم به خاطر این که برای مراسم نرفتم شهرستان دلخورن،  -

 گن باید با برادر شوهرم ازدواج کنم.می
ردم! خودم رو کمی عقب کشیدم و با خودم زمزمه با این حرف سارا جا خو

 شن!کردم: عجب آدم هایی پیدا می
 با شنیدن صدای پارسا دوباره خودم رو به در چسبوندم: تو چی گفتی؟

 خوام.پارسا من این رو نمی -
ی اشکی که بی اختیار از چشمم سرازیر شد رو پاک کردم و به ادامه

 هاشون گوش سپردم.حرف
 ن این رو گفتی؟بهشو -

 صدای لرزون سارا دلم رو لرزوند: آره.
 چی بهت گفتن؟ -
 قانعشون کردم که میلی به این کار ندارم. -

 پارسا با صدای گرفته ادامه داد: چیزی راجع به بچه بهشون نگفتی؟
گردونن شهرستان. من خواد بدونن بچه دارم وگرنه برم مینه. دلم نمی -

 تموم رویاهای من توی تهرانه.خوام، این رو نمی
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در رو آهسته طوریکه سارا و پارسا متوجه صداش نشدند، باز کردم و از 
 اتاق خارج شدم.

 رسید.طور واضح تر به گوش میصدا ها این
گن باید با اون پسرشون ازوداج کنم. هنوز کفن شوهرم خشک نشده می -

 هه!
 ی کنار در به اتاق نگاه کردم.از گوشه

ارسا از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت، دست هاش رو توی پ
 است.جیبش گذاشت و به بیرون زل زد و گفت: زندگی خیلی پیچیده 

گذاشت زیر لب چیزی گفت که به سارا درحالی که کیفی رو توی کمد می
 گوشم نرسید.

کمد رو بست. به سمت پارسا چرخید و با صدای لرزون که مشخص بود 
کنی قا...قاتل ...میخاطر فرو خوردن بغضش بود پرسید: ک...کمکم میبه 

 شوهرم رو پیدا کنم؟
پارسا به سمت سارا چرخید، نگاهی بهش انداخت و با شرم سرش رو 

پایین انداخت؛با خودم لب زدم:  قربون شرم و حیات بشم داداش 
 محجوب خودم. 

 دم.ست انجام میآروم جواب داد: هر کاری که از دستم بر بیاد وا
لبخند تلخی به لب سارا نشست، رو به پارسا گفت: لطفا از اتاق برو بیرون 

 خوام لباس عوض کنم.می
با این حرف به سرعت به اتاقم رفتم، در اتاق رو باز و بسته کردم و با 

 صدای نسبتا بلندی گفتم: وای من گشنمه!
 اش شد.صدای پارسا بلند شد: باز این گرسنه

 اهر به ندونستن ماجرا کردم و پرسیدم: نتیجه چی شد؟تظ
پارسا بحث بین خودش و سارا رو به روم نیورد و با شیطنت جواب داد: 

 ماموریت انجام شد.
 پس بدو برو یه چیزی بخر بیار بخوریم. -
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 سارا با ذوق کودکانه ای گفت: موافقم دلم خیلی هوس پیتزا کرده.
 ار غم دنیا رو فراموش کرده بود.این حرفش طوری بود که انگ

 پارسا به سمت من اومد و گفت: به روی چشم.
 

بعد گفتن این حرف از اتاق سارا بیرون و به سمت اتاق خودش رفت، به 
سارا نگاهی انداختم و با شیطنت چشمکی نثارش کردم. خجالت زده به 

 ت.کمد رفت و شال خوشرنگی ازش بیرون آورد و به سمت میزآرایش رف
پشت سر سارا که جلوی آیینه ایستاده بود و مشغول مرتب کردن شالش 

هاش مالید، از توی آیینه بود، ایستاده بودم. ماتیک کمرنگی روی لب
 چشمکی بهش زدم و گفتم: به به خانم خانما، چه جذاب شدی!

به سمتم برگشت و شیشه عطری که روی میز آرایش بود به طرفم پرتاب 
 و بیرون تا شوتت نکردم.کرد و گفت: بر

 عطر رو توی هوا قاپیدم و گفتم: یکم هم عطر بزن.
طرفم اومد و به سمت در هلم داد و گفت: پارمیس بخدا حالت رو 

 گیرم.می
خندیدم و پام رو محکم روی زمین فشار دادم تا زور من رو نداشته باشه، 

اری اذیتم دونی حالم خوش نیست مگه مرض دبا کالفگی گفت: تو که می
 کنی؟می
 ام رو به طرفش گرفتم و لوس جواب دادم: آره.نگاه

 همون دیگه.-
از اتاق بیرون رفتم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم. صدای پارسا که با 

گرفت به گوشم رسید. بی اهمیت به زد و سفارش پیتزا میتلفن حرف می
ض کردم. نگاهی سمت کمد رفتم و لباسم رو با یک دست لباس راحتی عو

انداختم. خاطرات دوران شکوهی که داشتم توی ذهنم  نفرهبه تخت یک
نقش بست. کالفه از تصورات واهی به سمت تخت رفتم و روش دراز 

 کشیدم. حدود نیم ساعت بعد صدای پارسا به گوش رسید.
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 دخترا بیاید، پیتزا رسید. -
ا جیغ گفتم: خوشمزه سریع از روی تخت بلند شدم و اتاق بیرون رفتم، ب

 ترینش مال منه.
پارسا پیتزا ها رو توی بغلش گرفت و به سمت مبل رفت و گفت: نه خیر. 

 برا هرکی طبق سلیقه خودش سفارش دادم.
 با لب و لوچه آویزون داد زدم: بده دیگه.

 پارمیس بشین سر جات دیگه. -
وکیلی همیشه پارسا خودش رو روی مبل رها کرد و رو به سارا گفت: خدا 

 ناجی یکی از ما دوتایی.
 هاش نشست.سارا لبخند محوی روی لب

به سمت مبل اومد و رو به پارسا گفت: بده به من تا بذارمشون روی میز 
 شیطونی نکن.

پارسا درحالی که پیتزا ها رو توی بغلش گرفته بود حالت دفاعی به 
هشون دست بزنه خودش گرفت و صداش رو کمی باال برد: به خدا هرکی ب

 کشم.جیغ می
 ی من و سارا بلند شد. با حرف پارسا صدای خنده

 قهقه ای سر دادم و گفتم: خدا نکشتت پارسا.
سارا با خنده نزدیک پارسا شد و درحالی که دستش رو به سمتش کشیده 

 بود، گفت: اذیت نکن دیگه.
 پارسا خودش رو کمی عقب کشید و گفت: باشه بیا.

 رو تحویل سارا داد و گفت: واسه تو پپرونی خریدم. پیتزا ها
سارا به سمت آشپزخونه قدم برداشت و آهسته لب زد: هنوز یادته چی 

 دوست دارم؟
پارسا از روی مبل بلند شد و جواب داد: نا سالمتی عالوه بر همکار رفیقیم 

 دختر.
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تیک ی درهم به سمت میز رفت، پیتزاها رو از توی پالسسارا با چهره
بیرون آورد و روی میز قرار داد. به سمت میز حمله ور شدم و گفتم: مال 

 میرم.من رو بده که دارم از گرسنگی می
، روی صندلی نشست و پیتزایی به سمتم گرفت و گفت: خودت رو کشتی

 بیا.
با ذوق پیتزا رو باز کردم. بادیدن صحنه رو به رو مات به پیتزا زل زدم و با 

 عق!جیغ گفتم: 
 پارسا روی صندلی نشست و متعجب پرسید: چیه؟!

پیتزا رو به سمت پارسا گرفتم و جواب دادم: عوق، من که مخلوط دوست 
 ندارم.

 پیتزا رو به طرف خودش کشید و گفت: این مال منه.
سارا پیتزای دیگه ای رو به سمتم گرفت و گفت: بیا اینم ماداگاسکاری، 

 مال توعه.
 فتم: وای عاشقشم!جیغی کشیدم و گ

پیتزا رو گرفتم و بازش کردم و شروع کردم به قربون صدقه رفتنش: سالم 
 خوشگلم! وای تو چه قدر نازی! خوشگله شماره بدم؟! وای تو عالی ترینی!

یک لحظه به خودم اومدم، نگاهی به سارا و پارسا انداختم؛ هر دو با 
و از شدت خجالت سرم تعجب به من زل زده بودند! لب به دندون گزیدم 

 رو پایین انداختم.
سارا با ولع مشغول پیتزا خوردن بود، با هر تکه ای که توی دهنش 

زد؛ پارسا با خنده رو به سارا گفت: آروم تر ذاشت آویشن به پیتزا میمی
 دختر.

ای از پیتزا رو توی دهنش گذاشت و همون طور که ملچ مولوچ سارا تکه
 دونی چه قدر دلم هوس پیتزا کرده بود.کرد جواب داد: نمیمی
خوری ای از پیتزام رو توی دهنم گذاشتم و گفتم: این طور که تو میتکه

 منم دلم خواست.
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سس تند رو برداشت و به پیتزاش زد و گفت: بشین پیتزا خودت رو  
بخور. هرکی به پیتزا من نظر داشته باشه انگار به ناموسم نظر داره. 

 با من.دونه خودش می
با این حرف سارا تکه ای از پیتزا پرید توی گلوم و به سرفه کردن افتادم. 

 احساس کردم صورتم کبود شده بود، حس خفگی شدیدی داشتم.
 پارسا سریع نوشابه ای که جلوش بود رو باز کرد و گفت: بخور.

 بین سرفه بریده بریده گفتم: من... زرد... دو...دوست...
 واب داد: درد.پارسا با حرص ج

ی لیمویی رو با عجله باز کرد و توی لیوانی ریخت،  به سمتم گرفت نوشابه
 و گفت: بیا.

نوشابه رو از دستش گرفتم و جرعه ای نوشیدم. کمی نفس گرفتم، با خنده 
 رو به سارا گفتم: خدا نکشدت دختر.

 به تکه آخر پیتزاش آویشن و سس زد و گفت: درویش کن.
ن پیتزا توی دهنش انگشت  هاش رو یکی یکی توی دهنش با قرار داد

 گذاشت و مزه مزه کرد.
 خدا بگم چیکارت نکنه.-

 ی خالی سارا نگاهپارسا به جعبه
 

 ی کرد و گفت: خوشم میاد در همه حال شکمت از همه چی واجب تره.
کرد جواب داد: چون تو زندگی فقط سارا درحالی که شکمش رو نوازش می

 مه.شکم مه
 

 بعد از خوردن ناهار به کمک سارا سفره رو جمع کردم.
گشت! چرخید، انگار دنبال چیزی میسارا بی هوا توی آشپزخونه می

 متعجب صداش زدم: سارا؟!
 گنگ به من نگاه کرد و گفت: هان؟!
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 گردی؟با تردید بهش زل زدم و گفتم: دنبال چیزی می
نه ایستاده بود روی اپن رو نگاه کمی فکر کرد، درحالی که وسط آشپزخو

گشتم ولی یادم نمیاد چی دونم، دنبال یه چیزی میکرد و جواب داد: نمی
 بود.

هام رو روی شونه هاش گذاشتم و به سمت نزدیکش شدم، با لبخند دست
پذیرایی هلش دادم و گفتم: عوارض جانبی بارداریه تا یکی دوماه اول 

 اوضاعت همینه.
 ویزون شد و جواب داد: خاک بر سرم.لب و لوچه اش آ

 خدا نکنه دیوونه. -
هاش پس کشید و با صدای نسبتا بلندی گفت: دست هام رو با دست

 آها یادم اومد!
 شد؟!از جام پریدم و با بهت گفتم: چی

 تشنه ام بود. -
صورتم عین پوکر بی حالت شد. با خودم فکر کردم: آخه آدم تشنه بودن 

 ؟رهرو یادش می
بی حوصله از آشپزخونه بیرون رفتم به سمت مبل حرکت کردم و روش 

 نشستم.
 کنترل رو از کنار دستم برداشتم و تلویزیون رو روشن کردم.

رم بیرون کار ام رو از تلویزیون گرفتم: دختر ها من میبا صدای پارسا نگاه
 دارم ممکنه دیر هم بیام شما مواظب خودتون باشید.

 رسیدم: کجا؟بی مقدمه پ 
کت سورمه ای رنگ اسپرتش رو روی پیرهن سفید رنگش انداخت و 

 جواب داد: با امینی قرار دارم.
ذاشت گفت: دکمه باالیی رو سارا درحالی که لیوان آب رو روی اپن می

 ببند.
 پارسا دستش رو به سمت پیرهنش برد و با خنده پرسید: هنوز حساسی؟
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 آره. -
ی تشویق ن تیره رنگش انداختم و سوتی به نشونهنگاهی به شلوار جی

 کشیدم و در ادامش گفتم: خوشتیپ شدی!
 چشمکی بهم زد و توی جوابم پرسید: بهم میاد؟

 ی تایید باال گرفتم و گفتم: عالی.دستم رو به نشونه
سارا به سمت ظرفشویی رفت و گفت: کفش اسپرت سفید هات رو 

 بپوش.
هاش چرخوند و جواب داد: ال به الی انگشتاش رو پارسا عینک دودی

 اتفاقا همین تو سرم بود.
 رو به پارسا گفتم: موضوع قرار چیه؟

 کار خوشگلم! کار. -
با تعریف پارسا نیشم تا بناگوش باز شد. پارسا چرخی زد و همونطور که 

 کرد با اشاره به خودش پرسید : چیزی کم نیست؟به لباسش نگاه می
 برو.نه داداشم -

 به سمت در رفت و با صدای نسبتا بلندی گفت: مواظب خودتون باشید.
 من و سارا همزمان گفتیم: باشه برو دیگه.

 دیگه نگاه کردیم و زیر خنده زدیم.با این حرف به هم
 پارسا از خونه خارج شد و از ال به الی در گفت: حیف عجله دارم.

 ِد برو عجبا! -
 ت سرش بست.لبخندی زد و در رو پش

 سارا رو به من گفت: این داداشت یه تخته اش کمه.
 اخم مصنوعی به ابروهام گره زدم و گفتم: اصال هم این طوری نیست.

بی حوصله از آشپزخونه خارج شد و به سمتم اومد و گفت: بزن یه فیلم 
 جنگی.

 گردم.کردم جواب دادم: دارم میها رو عوض میهمون طور که شبکه
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شده بود و پارسا هنوز به خونه نیونده بود. روی مبل دراز کشیده و  شب
 مشغول تماشای فیلم سریع و خشن هشتم بودم.

هام گرم شده بود تا به خواب عمیقی برم که با صدای سارا خواب از چشم
 هام گرفته شد: پارمیس؟چشم

 با دست چشمم رو مالیدم و توی گلو گفتم: هوم؟
 خوابی؟جا مین انداخت و گفت: اینپتوی نازکی روی م

 پتو رو روی سینه ام کشیدم و جواب دادم: آره.
 رم بخوابم.کمی ازم فاصله گرفت و گفت: پس من می

 جوابی ندادم، بی حوصله تر از اونی بودم که بتونم جواب بدم.
هام سوز با صدای بسته شدن در به صفحه تلویزیون نگاه کردم؛ چشم

 هام رو به آرومی روی هم گذاشتم.و زیر سرم گذاشتم و پلکزد، دستم رمی
ای مردونه صدای باز شدن در ورودی از خواب بیدارم کرد، با دیدن سایه

ترسی توی وجودم نشوند، آهسته از روی مبل بلند شدم و بی صدا به 
 سمت آشپزخونه رفتم.

، سردی دستم رو به سمت جاقاشقی بردم و چاقوی بزرگی رو ازش برداشتم
چاقو با پوست دستم تناقض داشت. با حالت تدافعی از آشپزخونه خارج 

 شدم.
رسید، به سمت مرد حمله ور شدم؛ صدای قدم های سنگینی به گوشم می

یک آن مچ دستم رو پیچوند و توی دستش گرفت، چاقوی توی دست 
 دیگه ام رو گرفت و دستش روجلوی دهنم رو گذاشت.

هام رو بستم و با زانو بین پاهاش شنیدم، چشم صدای تپش قلبم رو می
 ای بلند شد: آخ! کوبیدم که باعث شد صدای گرفته
 با شنیدن صدای پارسا جا خوردم! 

خراشی رو ی دلپریز برق رو زدم و چراغ رو روشن کردم، ناگهان با صحنه
 به رو شدم! 
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تم تا خون از سر و صورت پارسا جاری بود، دستم رو جلوی دهنم گرف
 صدای جیغم بلند نشه.

 ی آخر رو باز کرد و گفت: تو رو خدا سرو صدا نکن.پارسا دکمه
لرزون دستم رو از دهنم برداشتم و همون طور که به سر تا پاش اشاره 

 کردم نگران گفتم: این چه وضعشه؟
 اش رو جلوی دهنم گذاشت و گفت: هیس!انگشت اشاره

 شوندمش.دستش رو گرفتم و به سمت مبل ک
 های اولیه رو بیارم.روی مبل نشوندمش و گفتم: صبر کن تا جعبه کمک

 دستش رو زیر لبش کشید و گفت: چیزی نیست.
های اولیه رو برداشتم و به سمتش رفتم و ی کمکاز توی آشپزخونه جعبه

 گفتم: تو نگاه به حال و روزت انداختی؟
 روزم خیلی هم خوبه.کتش رو از تنش در آورد و جواب داد: حال و 

اش بعداز گفتن این حرف روی مبل لم داد و دستش روی پیشونی
 گذاشت.

وضعیت پارسا بدجوری دلم رو لرزونده بود، کنارش نشستم و جعبه رو باز 
ای آغشته به ضدعفونی کننده کردم و روی لبش گذاشتم، یک کردم؛ پنبه

 ه.زنلحظه پارسا از جا پرید و داد زد: آخ! سوز می
 بازوش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و گفتم: ساکت شو.

بعد از ضد عفونی کردن لبش، سرش رو با دستمال پاک کردم؛ باند رو از 
های امینی دعوا طوری شد؟ با آدمشد که اینجعبه در آوردم و گفتم: چی

 کردی؟
 سرد جواب داد: نه.

 به سرت اومده؟ مشغول باند پیچی کردن سرش شدم و گفتم: پس چی
 پارمیس بذارم به حال خودم. -

رم تو اتاق باند رو کمی محکم بستم و گفتم: تو همین جا بخواب من می
 تا راحت باشی.
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پارسا روی مبل دراز کشید و پتو رو روی خودش کشید، من هم چراغ رو 
 خاموش کردم و با فکری آشفته به اتاقم رفتم.

 
غ سارا از جا پریدم. پتو رو از روی خودم نزدیکی های سحر با صدای جی

 پرت کردم و به سرعت از اتاق خارج شدم.
با دیدن پارسا که روی مبل نشسته و سارا که مات بهش زل زده بود 

 حیرون پرسیدم: چی شده؟!
سارا که رنگش مثل گچ سفید شده بود دستش رو سمت پارسا کشید و 

 گفت: این چی به سرش اومده؟
هام رو با نفس عمیقی سبک کردم و به سمتش قدم سنگینی نفس

 برداشتم و جواب دادم: چیزی نیست.
 کنه.پارسا دستش رو روی پیشونیش گذاشت و گفت: سرم درد می

های سرخ شده لب سارا خجالت زده سرش رو پایین انداخت و با گونه
 زد: فکر کنم باید معذرت خواهی کنم؟

د و گفت: نیازی نیست فقط بذارید پارسا خودش رو روی مبل پرت کر
 است.بخوابم بدنم یکم کوفته

سارا به سمت آشپزخونه که در چند قدمی پذیرایی بود رفت و پرسید: 
 اش نیست؟کسی تشنه

 من جواب دادم:نه.
های خشکش رو با بعد از جوابم، نگاهم رو به سمت پارسا سوق دادم، لب

 شنمه.آب دهنش یکم تر کرد و جواب داد: من ت
 سارا لیوان آبی رو سر کشید و پرسید: بد دل که نیستی.

هاش پارسا زیر چشمی بهش نگاهی انداخت، لبخند ریزی روی لب
 نشست و جواب داد: نه.

کمی آب از پارچ توی لیوان ریخت و رو به من گفت: پارمیس لیوان رو 
 بده به داداشت.
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راهم رو به سمت پارسا به سمت اپن رفتم و لیوان رو از دستش گرفتم، 
 امون رو ترکوندی.کج کردم و خطاب به سارا گفتم: کله سحر زهره

رفت جواب داد: از آشپزخونه خارج شد و همون طور که به اتاق می
 ترسیدم خو.

 لیوان رو به دست پارسا دادم و چیزی نگفتم.
 پارسا جرعه ای آب نوشید و گفت: برو بخواب آبجی خوشگلم.

ای چیدم و گفتم: دم و از پیشونی باندپیچی شده اش بوسهنزدیکش ش
 بهتر که شدی باید جریان رو بهم بگی.

های مهربونش رو به آرومی باز و بسته کرد و گفت: چشم آبجی چشم
 جونم.

اش کردم و از کنارش بلند شدم و به سمت اتاق لبخند مهربونی هدیه
 رفتم.

 هام رو به آرومی بستم.ش چشمروی تخت دراز کشیدم و با احساس آرام
داد، پتو رو روی خودم های گرم خورشید صورتم رو قلقلک میاشعه

 کشیدم و روی پهلو دراز کشیدم.
 رسید: پارمیس؟صدای سارا از بیرون به گوشم می

 تر روی سرم فشار دادم و جواب دادم: پارمیس خوابه.پتو رو محکم
 پاشو تنبل خانم. -

اومد، به سمت مخالفش چرخیدم و گفتم: از کنار گوشم میاین بار صداش 
 تو رو خدا ولم کن.

پتو رو از روم کشید و با لجبازی گفت: پاشو، اگه بلند نشی خودم بلندت 
 کنم.می

 بالشم رو روی سرم گذاشتم و گفتم: هرکاری دوست داری بکن.
 باشه. -
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ممکن مجبورم  دونستم اگه بلند نشم با بدترین نحواین رو خوب می
کنه که از جام بلند بشم، به ناچار روی تخت نشستم و گفتم: باشه بلند می

 شدم.
صداش از بیرون اتاق به گوشم رسید: آفرین دختر خوب حاال بیا 

 ات رو بخور.صبحونه
 ام کشیدم.کسل از روی تخت بلند شدم و دستی به موهای ژولیده

 
فتم و رو به روی  میز آرایش سفید بعد خوردن صبحونه مجددا به اتاق ر

 رنگم نشستم.
شونه رو از روی میز برداشتم و مشغول شونه زدن موهای مشکی رنگم 

 شدم.
هام رو تیز کردم؛ مشخص بود با با شنیدن صدای کمرنگ پارسا گوش

 کرد. گوشی صحبت می
 ی چونه زدن با تو یکی رو ندارم.ببین ادریس اصال حوصله -

 زنه؟ریز کردم. با خودم گفتم: یعنی با کی حرف می هام روچشم
 ابرویی باال انداختم و زیرلب جواب خودم رو دادم: به من چه.

موهام رو باال جمع کردم و بستم، از اتاق خارج شدم و با صدای نسبتا 
 بلندی گفتم: پارسا اون لعنتی رو قطع کن بیا کارت دارم.

 خطاب به من گفت: آخ گوشم کر شد.سارا که مشغول جمع کردن میز بود 
 کشمت.با صدای جیغ مانندی گفتم: می

تونم دخلت لبخندی زد و جواب داد: ببین فکر نکن چون حامله شدم نمی
 رو بیارم.

با نوک انگشت سرم رو خاروندم و سکوت کردم. واقعا حق با سارا بود 
یی سر شد حتما یکیمون یک بالچون اگه بحث بینمون باال کشیده می

 آورد.اون یکی می
 اول صبحی باز سر اوردی؟ -
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 به سمت پارسا چرخیدم و جواب دادم: فضولیش به تو یکی نیومده.
بعد از گفتن این حرف نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم: تا بازرسی نشی 

 کنم.ولت نمی
پارسا بازوش رو به دستش گرفتم و گفت: حتی پلیس هم از آدم مصدوم 

 خوای حرف بکشی.کشه که تو مییحرف نم
اخمی روی ابروهام گره زدم و رو به سارا گفتم: ساری ببین چطوری اذیتم 

 کنه.می
کشی کرد و توی جا ظرفی گذاشت و جواب داد: سارا بشقاب آخر رو آب

 به من مربوط نیست.
جیغ خفیفی کشیدم و گفتم: شما دو تا دست به یکی کردید که من رو 

 اذیت کنید.
پارسا لبخندی زد، دستم رو گرفت و من رو به سمت مبل کشوند و 

نشست پرسید: خب بگو ببینم چی همونطور که خودش هم کنارم می
 خوای بدونی؟می

دستم رو از دستش بیرون کشیدم، پای راستم رو روی پای چپم گذاشتم و 
 پرسشگرانه جواب دادم: بگو ببینم دیشب چی به سرت اومد و چرا؟

 خواست بهم دست درازی کنه.سا با عشوه گفت: یه پسره میپار
 ناراحت روم رو برگردوندم و زیرلب گفتم: لوس.

هاش نشست، سریع روی مبل نشست و دستش رو روی لبخندی به لب
هات رو باز کن تا برات هام گذاشت و با خنده جواب داد: اول اخمشونه
 بگم.

 طوری نکن.گانه ای گفتم: دیگه ایناش کردم و با حالت بچهمظلوم نگاه
ام چید؛ به سمتش چرخیدم و گفتم: خب ی مهربون از پیشونیبوسه

 منتظرم.
 شده.خوام بدونم چیسارا به سمت ما اومد و گفت: من هم می
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باالی سر من و پارسا ایستاد و دستش رو روی مبل گذاشت و گفت: 
 تعریف کن.

 پارسا شروع کرد به حرف زدن:
روز اول یه سر به دفتر امینی رفتم و راجع به کار باهاش صحبت کردم، دی

 یه خورده کارم طول کشید.
بعد از اون یه سر رفتن به دیدن یکی از آشناهایی که توی تهران داشتم؛ 

 باهاش به یه کافه رفتم و یکم گپ زدم.
نزدیکی های شب شده بود که یاد شما دوتا افتادم، با خودم گفتم خوب 

یست توی خونه تنها باشید، از دوستم خداحافظی کردم و سوار موتور ن
 شدم.

کنه؛ از موتور پیاده شدم، بد جوری دلم برای وسط راه یهو موتور پنچر می
زد که مبادا دیر به خونه برسم، همون لحظه بود چندتا شما دوتا شور می

و گرفته ام رو گرفتن. چشمشون موتور رپسر از اون الت هاش جلوی راه
 بود.

های سبز رنگی داشت نزدیکم شد یکی از پسرها که پوست سبزه با چشم
 و با اشاره به موتور گفت: این عروسک مال توئه؟

ی کتم کشیدم و مرتبش کردم و جواب دادم: گیریم که آره. دستی روی یقه
 خب که چی؟

 اشون که از لحن کالمم بدش اومده بود با عصبانیت گفت:یکی دیگه
 هوی درست حرف بزن عمو.

گردنم رو کمی تکون دادم و جواب دادم: اوال که من عموت نیستم، دوما تا 
 برای خودتون بد نشده برید پی کارتون.

کاره ای نفر سوم که یه پسر خیلی الغر بود با حالت مستی گفت: تو چی
 جا؟این

معمولی، با کالفگی دستی به موهام کشیدم و گفتم: هیچ کاره. یه آدم 
 ی دردسر هم ندارم.حوصله
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 چشم سبزه به سمت موتور رفت و گفت: خیلی خوشگله.
 مشت محکمی به دستش کوبیدم و با عصبانیت گفتم: بهش دست نزن.
موتور برای من حکم ناموسم رو داره و خیلی روش حساسم برای همین 

 بود که نتونستم خودم رو کنترل کنم.
طر موتور درگیر شدم، باالخره مردم اومدن و هیچی دیگه با پسرا به خا

 جدامون کردن.
ترین تعمیرگاه بردم و سال هم کمکم کرد و موتور رو تا نزدیکیه مرد میان

 درستش کردم و خونه اومدم.
هاش چشم دوخته بودم و با دقت در طول تمام صحبت های پارسا به لب

 دادم.هاش گوش میبه حرف
کردی و اخمی کردم و گفتم: راهت رو کج می هاشبعد تموم شدن حرف

 دادی ببین چی به سرت اومده.محلشون نمی
پارسا خندید. دستی به سرش کشید و گفت: من که خوبم، باید اون 

گری موی تای و بوکس رو دونستن که مربیدیدی. نمیبیچاره ها رو می
 شدن.دارم وگرنه باهام گالویز نمی

هاش رو از روی مبل برداشت و گفت: خسته سارا پوفی کشید و دست
 نباشی دالور.

ی مبل گذاشت و با پارسا به سمت سارا چرخید، دست راستش رو روی لبه
 اندازی؟لحن شیطنت آمیزی پرسید: به من تیکه می

 سارا در اتاقش رو باز کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت: شما اختیار داری.
 غیض زیرلب گفت: پارسا به سمت من برگشت و با

 
 مسخره.

 اش گذاشتم و گفتم: بیخیال داداش.دستم رو روی شونه
 دستی به موهای پر کالغی اش کشید و گفت: مهم نیست.

 با گفتن این حرف از روی مبل بلند شد و به اتاقش رفت.
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هام رو پشت سرش من هم به اتاقم رفتم و در رو پشت سرم بستم. قدم

دونم چطور شد که ت کردم و روش دراز کشیدم، نمیبه سمت تخت هدای
 هام روی هم رفت و غرق خواب شدم. چشم

هام رو هام گرفت. کالفه درحالی که چشمصدای در خواب رو از چشم
 مالیدم با صدایی که به خاطر خواب گرفته بود گفتم: کیه؟می

 منم پارمیس. -
اومد مجددا لب به سمتم می پارسا بود، در اتاق رو باز کرد و همونطور که

 زد: باند سرم رو باز کن.
ای بعد گفتن این حرف به سمتم اومد و روی تخت نشست. خمیازه

کشیدم و دستم رو به سمت باند روی سرش بردم. همونطور که باند رو باز 
اش گذاشت. نگاهی بهم انداخت و گفت: کردم دستی به پیشونیمی

 م شرکت رشادت.امینی زنگ زد امروز باید بری
 بی اختیار باند رو محکم کشیدم و با تعجب گفتم: چی؟!

ی پارسا درحالی که با عجز دستش رو روی پیشونیش گذاشته صدای ناله
 بود بلند شد: آخ!

 خودم رو جمع و جور کردم و آروم گفتم: ببخشید.
مالید پارسا از روی تخت بلند شد و درحالی که دستش رو به سرش می

 د: چت شد یهو؟پرسی
با دستم سرم رو خاروندم و با فکری که معلوم نبود کجاست جواب دادم: 

 شناسه.آخه رشادت من رو می
 قرار نیست با این قیافه بری. -

با صدای سارا که ال به الی در دست به سینه ایستاده بود، ابرویی باال 
 انداختم و گفتم: گیریم بخوام تغییر چهره بدم. چطوری؟

شد صداش رو کمی ارا روش رو برگردوند و درحالی که از اتاق خارج میس
 باال برد: دنبال من بیا.
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پرسشگر به پارسا نگاه کردم شونه هاش رو باال انداخت و رو بهم گفت: 
 دونم، این طوری نگام نکن.نمی

 از روی تخت پایین رفتم و از اتاق خارج شدم.
دلی ایستاده بود رو به سمت من به اتاق سارا رفتم، سارا کنار صن

 چرخوندش و گفت: بشین.
ی صورتی رنگ بی هیچ حرفی روی صندلی نشستم و چیزی نگفتم. شونه

رو از روی میز برداشت و به دستش گرفت، در حالی که موهام رو توی 
ریم شرکت کرد از آیینه نگاهم کرد و گفت: امروز میهاش جمع میدست

 کفش رشادت هست.تا ببینیم چه ریگی توی 
با کشیده شدن موهام به عقب درد شدیدی توی سرم حس کردم، طوری 

که انگار با یه دستگاه چمن زنی موهام رو از ریشه در آورده باشند! 
کنه هام رو از شدت درد روی هم ساییدم و با درد گفتم: درد میدندون

 وحشی.
 تر به عقب کشید و گفت: ساکت باش.موهام رو محکم

شه، دستم رو روی موهام حساس کردم مغزم داره از سرم خارج میا
 گذاشتم و گفتم: آخ!

قدر کم طاقت با کش موهام رو محکم جمع کرد و آهسته لب زد: این
 نباش.

کشابی رو باز کرد و کاله گیس طالیی رنگی رو بیرون آورد، درحالی که 
 کرد گفت: خیلی بهت میاد.بهش نگاه می
روی سرم گذاشت و با گیره مشغول محکم کردنش شد و کاله گیس رو 
 هات که به لنز حساس نیستن؟پرسید: چشم

 تک سرفه ای کردم و جواب دادم: نه.
 از روی میز لنز های سبز رنگی رو برداشت و گفت: دراز بکش.

 پوفی کشیدم و روی صندلی ولو شدم و پرسیدم: این کارا الزمه؟
 یین کشید و جواب داد: آره الزمه.زیر چشمم رو گرفت و به پا
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ام رفت، به سراغ با قرار گرفتن لنز توی چشمم چرخید و به سمت دیگه
هاش ذاشت لباون یکی چشمم رفت و درحالی که لنز رو توی چشمم می

 رو تکون داد: حرف نزن و ساکت باش.
هام گذاشت و گفت: با یه زیاد طول نکشید که لنزها رو هم توی چشم

کنی.از آیینه به دختر بور و چشم سبزی که رو حسابی هم تغییر میگریم 
 به روم بود چشمکی زدم و با شیطنت گفتم: عجب جیگری هستی.

 سارا درازم کرد.
 بشین سرجات و ساکت شو. -

بی هیچ حرفی دراز کشیدم و سکوت کردم.بعد از گذشتن نیم ساعت نگاه 
ه لب زد: چه قدر تغییر کردی تحسین برانگیزی به من انداخت و حیرت زد

 و خوشگل شدی!
مالیدم نالیدم: روی صندلی نشستم و درحالی که کمرم رر از شدت درد می

 کمرم خشک شد دختر.
با دیدن خودم توی آیینه دستم رو به صورتم نزدیک کردم و با بهت 

 پرسیدم: این منم؟!
 لبخند متعجبی به لبم نشست و خودم جواب خودم رو دادم.

 چه قدر ناز شدم! -
هایی که روی تخت گذاشتم رو بپوش تا سارا رو به من گفت: پاشو لباس

 هم آماده بشم.من
 از روی صندلی بلند شدم و به سمت تخت رفتم.

موهای خرمایی رنگش رو جمع کرد و در حالی که کاله گیس شرابی رنگی  
 زد پرسید: گوشیت شارژ داره؟رو به سرش می

یخی رنگی رو از روی تخت سفید سارا برداشتم و جواب دادم: شلوار جین 
 آره.

 مشغول پوشیدن شلوار شدم و رو به سارا پرسیدم: حاال نقشه چیه؟
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های جذابش گذاشت و رو به من گفت: لنز های آبی رنگی رو به چشم
 گم.توی راه بهت می

باالی زانوم ای رو که تا ی شلوار رو بستم و مانتوی زرشکی رنگ سادهدکمه
 بود رو به تن کردم و جواب دادم: خیلی خوب باشه.

 کار کرده.شال سفید زرشکی هم به سرم زدم و گفتم: باید ببینم پارسا چی
های آبی که ریش و سبیل با شنیدن صدای پارسا نگاهم به پسری با چشم

 های گشاد شده گفتم: پارسا!کم پشتی داشت گره خورد؛ با چشم
 اید؟ هاش زد و پرسید: آمادهای به چشمعینک ساده

های جمعش مالید و گفت: فقط من باید سارا رژلب قرمز رنگی به لب
 لباس بپوشم.

 پس من توی پذیرایی منتظرم. -
 سارا از روی صندلی بلند شد و رو به من گفت: کیف کنار دستت رو بردار.

 کیف جین کوچیکی که
 

 با حیرت گفتم: بابا شما ایول دارید!کنار تخت بود رو برداشتم و 
سارا به سمت کمد سفید رنگش رفت و بازش کرد و خندون لب زد: خوبه 

 هنوز کاری نکردیم.
شلوار لوله تفنگی لجنی رنگی برداشت و به پاش کرد و گفت: برای صدات 

 هم ورق صدا گرفتم که ضایع نکنی.
هام رو روی لی که دستروی تخت نشستم، تای ابروم رو باال دادم و درحا

 تخت تکیه داده بودم جواب دادم: نه بابا خیلی ریز بین شدی دختر.
کرد رو مانتوی قرمز رنگی رو از چوب لباسی در آورد و درحالی که تنش می

 به من گفت: کجاش رو دیدی تازه اولشه.
شال زیتونی رنگی رو هم به سرش زد و کمی از موهاش رو طرفی انداخت 

 بریم.و گفت: 
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از روی تخت بلند شدم و رو به سارا گفتم: یادت باشه توی تاکسی 
 ات رو بهم بگی.نقشه

 چشم.-
از اتاق خارج شدیم، پارسا با دیدن من و سارا گفت: تاکسی منتظر شما 

 دوتاست من هم پشت سرتون با موتور میام.
د رو اومکت و شلوار اسپرت کاربنی رنگش به لنزهای آبی رنگش خیلی می

 بهش گفتم: مواظب باش دخترها ندزدنت.
 لبخند ریزی به لبش نشست و با اشاره به در گفت: برو بیرون.

 
بعد گفتن این حرف پارسا زودتر از همه بیرون خونه رفتم و به سمت 

 آسانسور حرکت کردم. 
بعد خروج همه از آپارتمان، پارسا برای من و سارا یک تاکسی دربست 

هم با موتورش به سمت شرکت رشادت حرکت کردیم. گرفت و خودش 
بعد مدت نسبتا طوالنی تاکسی رو به روی شرکت رشادت ایستاد؛ باید 

 رفت.همه چیز درست طبق برنامه پیش می
 کرایه تاکسی رو پرداخت کردیم و ازش خارج شدیم.

با ایستادن موتور سنگین، خاکستری رنگی جلوی پای من و سارا با اخم رو 
 کشمت روانی! پسر چشم آبی گفتم: میبه 

سارا ورق صدا رو به لبم نزدیک کرد و گفت: این رو بکن تو حلقت صدات 
 تغییر کنه.

 ورق رو توی دستم گرفتم و داخل دهنم گذاشتم.
پسر موتور سوار لبخندی شیطنت آمیزی به لبش نشست و گفت: شماره 

 بدم؟
مانندی گفتم: پارسا کیفم رو توی سرش کوبیدم و با صدای جیغ 

 کشمت گورت رو گم کن.می
 با این حرفم خندید، گاز موتور رو چرخوند و از من و سارا دور شد.
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 کار کنی؟دونی که باید چیسارا نیم نگاهی به من انداخت و پرسید: می
 هام گذاشتم و جواب دادم: آره.عینک دودیم رو روی چشم

های آبی رنگش گذاشت و گفت: های دودیش رو به چشمسارا هم عینک
 باید جدا جدا بریم توی شرکت.

دونی که بعد از گفتن این حرف کمی ازم فاصله گرفت و مجددا پرسید: می
 کار کنی؟باید چی

 پوفی کشیدم و جواب دادم: همیشه کارهای سخت مال منه.
 ای بهم رفت و زیرلب گفت: این قدر غر نزن.چشم غره

ار باال انداختم، با چهره رو به شرکت رو به رومون که ابروهام رو به ناچ
 اونطرف خیابون بود  اشاره کردم و با غیض گفتم: باشه برو.

 به جلو قدم برداشت و ازم فاصله گرفت.
بعد از پنج دقیقه از وارد شدن سارا به داخل شرکت، کیفم رو روی شونم 

مشغول جوییدن انداختم، آدامسی توی دهنم گذاشتم و با ملچ مولوچ 
 شدم.

آوردم و با قدم به جلو برداشتم، همونطور که گوشی رو از جیبم در می
رم سراغ لمس شماره پارسا بهش زنگ زدم، سریع جواب داد:دارم می

 رشادت.
 در حال راه رفتن جواب دادم: دارم میام داخل.

 باشه. -
 گوشی رو قطع کردم و به سمت ورودی شرکت رفتم.

ی که جلوم بود باز شد، ملچ مولوچ آدامسم رو بیشتر کردم و در شیشه ا
 طبق عادت همیشه عین ندید بدید ها شروع به بررسی اطراف کردم.

گردن بندم که دوربین ریزی داخل قرار داشت رو  از زیر شالم خارج کردم و 
 های دوربین دار شرکت عکس گرفتم.از تمامی قسمت

بودن و این عکس گرفتن رو کمی برام کارمندها مشغول گذر از کنارم 
 کرد،سخت می
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 کنی خانم؟کار میبا شنیدن صدای خشنی برگشتم: این جا چی
با دیدن پسری که کت و شلوار مشکی رنگی تنش بود لرزه به تنم افتاد، 

دونستم چه جوابی بدم،  خودم رو کنترل کردم و خودم رو با عشوه نمی
 گردم.دنبال یه جنتلمن میبهش نزدیک کردم و جواب دادم: 

 دستش رو به سمت در کشید و گفت: برو خانم دنبال دردسر نگرد.
کردم که نباید! لوس خودم رو بهش شد باید جوری رفتار میباورم نمی

 تر کردم و طنازانه پرسیدم: یعنی تو جنتل من نیستی؟نزدیک
 گزیدم.های عسلی رنگش چشم دوختم و لبم رو به دندون مست به چشم

پسر دستی به کتش کشید و خطاب به خودش گفت: یکم به اطرافت نگاه 
 شی.کنی متوجه می

خوای به یه قهوه ای زدم و پرسشگرانه جواب دادم: نمیلبخند پر از عشوه
 من رو دعوت کنی؟

 چرا که نه. -
گوشی رو با نفرت توی دستم فشار دادم و با خودم گفتم: فقط تنها گیرت 

 دونم چی به سرت بیارم.یبیارم م
توی دل پوفی کشیدم و با خونسردی رو به پسر با حالت لوسی گفتم: 

 حاال اسمت چیه آقای جنتلمن؟
 جلوتر از من قدم برداشت و گفت: مهران.

کردم جواب پشت سرش به راه افتادم و درحالی که اطرافم رو بررسی می
 دادم: اسم من هم نازنینه.

با لبخند گفت: اسمت هم مثل خودت خیلی قشنگه. به سمتم برگشت و 
 لبخند کمرنگی زدم و زیرلب با خودم گفتم: بیچاره چه زود گول خورد.

روش رو به سمت آسانسوری که تا ده قدمی ما بود، برگردوند و گفت: 
 بریم یه جای خلوت.

خودم رو جلو انداختم و کیفم رو روی شونم پرت کردم و گفتم: من دوست 
 برم به باال ترین طبقه.دارم 
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 اش رو فشار داد و پرسید: مثال کجا؟با رسیدن به آسانسور دکمه
 گوشه لبم رو گزیدم و با طنازی جواب دادم: پشت بوم.

 ام زل زد و پرسید: چرا پشت بوم؟!با چشم های گشاد شده به چهره
با اومدن آسانسور به داخلش رفتم و لب زدم: آخه توی فضاهای بسته 

 شم.خفه می
 

کردم، جویدم به گوشه و کنار آسانسور نگاه میدر حالی که آدامسم رو می
که نفرت وجودم رو گرفته بود مهران نگاهی به من انداخت؛ با وجود این

 لبخندی تحویلش دادم.
، خودم رو به جلو هل دادم و ازش بیرون رفتم. فضای آسانسور ایستاد

 کرد.سر بیشتر اذیتم میی آسانسور با وجود یک پخفه
مهران هم پشت سرم از آسانسور بیرون اومد و به سمت دری که قفل بود 

دونستی چرخوند پرسید: میرفت و درحالی که کلیدی رو توی قفلش می
 که تو خیلی عجیبی؟

از دست خودم و رفتارهام برای کارهام عصبی بودم، با حرض دندون هام 
نترل کردن خشمم داشتم که موفق هم رو به هم ساییدم و سعی در ک

 شدم، لبخند مصنوعی زدم و  جواب دادم: اوهوم.
 با باز شدن در سریع از اون فضای بسته به بیرون پریدم.

 ای؟!مهران لبخندی زد و گفت: انگار خیلی هیجان زده
 با حالت ذوق زده ای متقابال لبخندی بهش زدم و گفتم: آره خیلی.

 صورتم رو به صورتش نزدیک کردم.بهش نزدیک شدم و 
هام دوخته شده بود؛ آهسته دستم رو های عسلی رنگش به چشمچشم

 توی جیب کتش کردم و کلیدها رو از جیبش در آوردم.
های ماشینی به محض بیرون آورین  کلید از جیبش صدای جیغ الستیک

 از خیابون به گوش رسید.
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م و به پایین چشم دوختم. ی پشت بوم دویدبی اختیار به سمت لبه
 دونستم.استرسی توی وجودم شعله ور شد و اصال دلیلش رو نمی

 شد.تجمع مردم مانع دیدن من می
 صدای مهران توی گوشم پیچیده شد: نازنین؟

 اش کنم به پایین زل زدم و جواب دادم: هان؟بی این که نگاه
 هان یعنی چی؟ -

ی ببینم چی شده؛ با دیدن دختری با باالخره موفق شدم که از بین شلوغ
لباس قرمز که وسط خیابون پهن شده زانوهام شل شد. لرزه به بدنم افتاد. 

 بی اختیار با دلهره گفتم: سارا؟
 مهران از صدای نگران من شوکه شد!

 نگاهی بهش انداختم، دقیقا االن وقت گرفتن حالش بود.
اش بلند بشه و صدای ناله با زانو محکم بین پاهاش کوبیدم که باعث شد

 پیچید.سرزانو روی زمین نشست، از درد به خودش می
 با کیف محکم به سرش کوبیدم و گفتم: ازت بدم میاد.

از کنار پام میله کوچیکی رو برداشتم و گفتم: شرمنده آقای جنتلمن باید 
 برم.

 با تموم قدرت میله رو به سرش کوبیدم که باعث شد از هوش بره.
ی پارسا رو گرفتم، بعد از یک سرعت به سمت آسانسور دویدم و شماره به

 بوق جواب داد: پارسا؟
پارسا با شنیدن صدای نگرانم جا خورد! صدای لرزونش بغضی رو توی 

 شده؟ چرا نگران... نی؟گلوم به وجود آورد: چ...چی
 بغضم رو به سختی فرو خوردم و جواب دادم: پارسا، سارا!

 اسم سارا صدای بلندش گوشم رو به درد آورد: سارا چی شده؟با شنیدن 
ی آسانسور رو فشار دادم و گریون و بریده بریده جواب دادم: سار... دکمه

 سارا... ت... تصا...
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هام ادامه دادم: سارا تصادف کمی به خودم مسلط شدم و میون اشک
 کرده.

 ه؟!شدتن صدای پر از نگرانی پارسا بلند شد: سارا چی
 با رسیدن آسانسور به باال گفتم: زود باش برو جلوی ساختمون.

 وارد آسانسور شدم و ادامه دادم: زود باش.
 با بسته شدن آسانسور، عصبی گوشی رو قطع کردم و دکمه رو فشردم.

 خورد.دلهره وجودم رو مثل خوره داشت می
 یت متنفرم!دستی به صورت خیسم کشیدم و با نفرت گفتم: از این مامور 

 آسانسور از حرکت ایستاد.
 ازش بیرون رفتم و به سمت در خروجی دویدم.

عموم هنوز دور سارا بودند، خودم رو به سمت عموم رسوندم و با صدای 
بلند گفتم: برید کنار، با دست زنی که رو به روم بود رو کنار زدم و عصبی 

 گفتم: برو کنار لعنتی.
روی زمین تنم گر گرفت، نای راه رفتن  با دیدن جسم بی جون سارا

 نداشتم.
 هام سرازیر شد.بی مهابا اشک

ام رو به خودش جلب کرد: صدای عصبی و نگران پارسا بین همهمه توجه
 سارا؟

به سمت سارا خیز برداشت و خودش رو روی زمین پرت کرد، بغضی که 
ده گفت: سعی در فرو خوردنش رو داشت قورت داد و لرزون با رنگی پری

 د... دووم بیار سارا!
دستش رو به آرومی زیر سرش برد و روی پاهای خودش قرار داد، صدای 

 ناله مانند سارا بلند شد: پارسا، بچه ام.
شه مهربون نگاهی بهش انداخت و با بغض گفت: همه چیز درست می

 نگران نباش.
 اما بچه!-
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 نه!پارسا با عصبانیت داد زد: یکی آمبوالنس خبر ک
 

 دو ساعت بعد
مصطرب باالی سر سارا که روی برانکارد درحال جا به جایی بود، ایستاده 

 رفتم.بودم و به سرعت دنبالش می
داد گفت: لطفا از تخت فاصله بگیرید پرستار در حالی که تخت رو هل می

 تا سریع به اتاق عمل منتقل بشه.
رنگ پریده رو به پرستار های لرزرنش رو از تخت رها کرد و پارسا دست

 شه؟ بچه چی؟پرسید: حالش خوب می
که به پارسا نگاهی بندازه جواب داد: خودش احتماال خوب پرستار بی این
 بشه اما بچه...

 ی حرفش با فاصله گرفتن ازمون قطع شد.ادامه
شد، پارسا با بهت به برانکاردی که سارا روش قرار داشت و ازش دور می

 زل زد!
محض وارد شدن تخت به اتاق عمل و بسته شدن در کنار پارسا به 

 ایستادم، پیراهنش پر از خون بود.
اش انداختم و با بغض گفتم: همه چیز درست نگاهی به رنگ پریده

 شه داداش.می
ای جواب! فقط به در اتاق عمل زل زده بود. مشخص بود که دریغ از کلمه

 اصال حال و هوای خوبی نداشت
ش رو توی دستم گرفتم و روی صندلی که همون نزدیکی بود حرکتش بازو

 نشوندمش صدلش زدم: پارسا؟دادم و درحالی که می
های خیسش رو بست و سرش رو به دیوار تکیه داد، اشک از چشم
 شدهاش روی صورتش چکید.های بستهچشم

 باز هم سکوت!
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ز روی صندلی با اومدن و شنیده شدن صدای چند مرد پارسا با خشم ا
بلند شد، به سمتشون حمله ور شد و داد زد: مگه بهتون نگفتم چهار دنگ 

 حواستون به سارا باشه هان؟ 
هاش گرفت و من ناباورانه فقط به حرفهر لحظه صداش بیشتر اوج می

 دادم.گوش می
با شمام، کدوم جهنمی بودید که سارا تصادف کرد هان؟ تک تکتون رو  -

 م بی عرضه ها.کشبه وقتش می
 همه اتون برید. -

 با شنیدن صدای پسر آقای امینی نگاهم به سمتش گره خورد.
قدمی به سمت پارسا برداشت و رو بهش گفت: عصبانیتت رو روی این 

 بیچاره ها خالی نکن.
اش رو با این حرف پارسا از کوره در رفت و به سمتش خیز برداشت، یقه

 ی دستش نشونهای متورم شدههاش گرفت، رگمحکم توی دست
داد که بدجور داغ کرده بود، با خشم گفت: اگه یه تار مو از سر اون می

 کشم فهمیدی؟دختر کم بکشه خودتون و اون شرکتتون رو به آتیش می
 قدمی به سمتش برداشتم و گفتم: پارسا...

هایی که درست مثل کاسه خون قرمز بودند حرفم رو قطع کرد و با چشم
به من نگاه کرد و غرید: پارمیس تو یکی ساکت شو و گرنه یه کشیده هم 

 خوری.تو این وسط می
 با این حرف پارسا سر جام میخکوب شدم و دهنم قفل کرد!

دوباره نگاه پر غضبش رو به سمت پسر امینی دوخت و عربده زد: قرار ما 
 این نبود.

ا حالی که پارسا داشت ترسیدم! از جا پریدم؛ خواستم حرفی بزنم اما ب
 شد.ترس مانع حرف زدن می

 های پارسا رو پس کشید و طلبکارانه گفت: دستت رو بکش.امینی دست
 شه؟پارسا نیشخندی زد و جواب داد: چیه؟ کت مارکت کثیف می
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 امینی گردنش رو کج کرد و گفت: درست حرف بزن پسر.
ه سمت اتاق عمل من که تا االن ساکت بودم همونطور که دستم رو ب

بینید سارا اون تو کشیده بودم با عصبانیت داد زدم: کافیه دیگه! مگه نمی
 کنه؟داره با مرگ دست و پنجه نرم می

پارسا با کالفگی دستی به موهاش کشید و چرخید، با حالت تهدید رو به 
 رسه دیاکو.امینی نگاهی کرد و گفت: به وقتش نوبت توهم می

 حرف به سمت صندلی رفت.بعد از گفتن این 
 

کردم، دیاکو هم عین هام بازی میدست روی صندلی نشسته و با انگشت
اش سرش تو گوشی بود و تکیه داده به دیوار پای راستش عادت همیشه

زد؛ رو هم روی  دیوار گذاشته بود، پارسا هم بی قرار توی راهرو قدم می
و با کالفگی پرسید: پس  آشفته و کالفه دستی به موهای پر پشتش کشید

 شه؟این عمل کی تموم می
اش رو توی جیبش گذاشت و  پاش روی از رو دیوار دیاکو بیخیال گوشی

قدر این زن واست بر داشت به سمتش رفت و با کنایه پرسید: چرا این
 مهمه؟

پارسا از شدت عصبانیت دوباره به سمتش هجوم برد و محکم به دیوار 
هاش گرفت و گفت: مجبورم نکن طوری توی دست اش روکوبیدش، یقه

 ات رر تشخصیت بده.کتک بزنم که پزشک قانونی هم نتونه جنازه
هاش گرفت و سعی در جدا کردنش های پارسا رو محکم با دستدست 

 داشت اما موفق نبود.
 پارسا با خشمی غیر قابل کنترل داد زد: فهمیدی یا نه؟

 کن. دیاکو با خشم جواب داد: ولم
های گره خورده اش مچاله کرد و با نفرت گفت: ی دیاکو رو توی مشتیقه

 شه!فقط دعا کن بالیی سر سارا نیاد وگرنه همه چیز تموم می
 همراهان بیمار! -
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با شنیدن صدای پرستار عین برق گرفته ها از روی صندلی بلند شدم؛ 
 د.پارساهم هراسون همراه من به سرعت به سمت پرستار اوم

 شده؟ پارسا با نگاه نگرانش رو به پرستار پرسید: چی
پشت سر پرستار دکتر از اتاق عمل بیرون اومد، با دیدن دکتر به سمتش 

هاش رو از دویدیم، دکتر با دیدن حال پریشون من و پارسا دستکش
 دستش در آورد و رو به ما پرسید: شما همراه بیمارید؟

 فت. جواب داد: بله.پارسا مجال صحبت رو از من گر
 اش سقط شده، یکی ازتون بیاد دنبالم.بیمارتون بچه -

پارسا ناباورانه دستی به پیشونی اش گذاشت و سکوت کرد، من هم توی 
 حیرت بودم! لب به دندون گزیدم و سکوت کردم.

 یام.رو به دکتر گفت: من باهاتون می
 بعد از گفتن این حرف به دنبال دکتر راه افتاد.

 با دیدن چهره آشنایی که از کنارم رد شد از پارسا و دکتر دور شدم.
 ای بسیار آشنا!پسری جوون با چهره

 خیلی آهسته به تعقیبش رفتم.
پسر با رد شدن از راهرو به سمت سرویس بهداشتی رفت و گوشی اش رو 

 به دستش گرفت.
رو زیر  هاشمن هم دنبالش حرکت کردم، پشت دیوار ایستادم و حرکت

 نظر گرفتم.
بعد از مدت کوتاهی گوشی رو روی گوش چپش گذاشت و گفت: انجام 

 شد داداش.
 با خودم فکر کردم: چی انجام شد؟ 

گه. یک لحظه هام رو تیز کردم تا متوجه بشم چی میبا کنجکاوی گوش
 یادم اومد که پسر کی بود.

 ناخودآگاه با صدای نسبتا بلندی گفتم: آها.



124 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

توجه حضورم شد، برای اینکه شک نکنه خودم رو جلوش پرت کردم پسر م
 و پام رو گرفتم و گفتم: آخ پام.

کمی پام رو ماساژ دادم و درحالی که سرم رو باال گرفته بودم بهش نگاه 
 جاست؟کردم و پرسیدم: ببخشید دستشویی زنونه این

 نه. اش رو توی جیبش گذاشت و بی محل رو بهم جواب داد:پسر گوشی
حدسم درست بود؛ همون پسری بود که توی هتل دیدم، درست روز اولی 

 که تهران اومدیم.
های رشادت بود؛ گفت که این پسر از آدمیه حس خیلی قوی بهم می

تونه اتفاقی باشه! پسر به چون وجودش هر جایی که ما هستیم نمی
 سرعت ازم دور شد.

 خوشت اومده؟ با شنیدن صدای دیاکو برگشتم: چیه؟ ازش
صاف ایستادم و با جدیت جواب دادم: فکر نکنم احساسات من به کسی 

 جز خودم مربوط باشه.
دیاکو با این حرفم جا خورد! دستی به موهای خرمایی رنگش کشید و 

 گفت: بیا دنبالم کارت دارم.
 ابروم رو باال انداختم و گفتم: کارت چیه؟ همین جا بگو.

گرفت و به دنبال خودش کشید و گفت: راجع به آستینم رو توی دستش 
 کاره بیا دنبالم.
 کردم که خودم رو از بندش رها کنم موفق نبودم.هرچی تقال می

های خالی بیمارستان رهام کرد و گفت: برو با رسیدن به یکی از اتاق
 داخل.

 نیم نگاهی بهش انداختم، با نفرت از کنارش رد شدم و به داخل رفتم.
های پزشکی بود ی کتابدن تیغ جراحی که روی میزی کنار قفسهبا دی

که دیاکو متوجه بشه به سمت میز لبخند خبیثی زدم؛ با احتیاط بی این
 رفتم و تیغ رو برداشتم و توی دستم مخفیش کردم.
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ای که رو به روم بود رفتم و توی همون حال گفتم: خب به سمت پنجره
 کارت رو بگو.
 شنیدم، تپش قلبم باال رفت.و کنار گوشم میهاش رصدای نفس

اش رو های روشنش به من زل زده بود؛ نگاهبه سمتش برگشتم، با چشم
 هام دوخت و با حالت مستی پرسید: خب که چی؟به لب

خوای راجع به کار باهام کمی خودم رو به عقب کشیدم و گفتم: گفتی می
 صحبت کنی.

گردنش نزدیک کردم و  با جدیت گفتم:  بهم نزدیک شد، تیغ جراحی رو به
 حد و مرزت رو حفظ کن.

 کمی خودش رو عقب کشید و با حیرت گفت: آروم باش!
 تیغ رو محکم رو گردنش فشار دادم و گفتم: برو عقب.

هاش رو باال برد و کمی خودش رو عقب کشید و با ترسی ک سعی دست
 ونت؟در پنهون کردنش داشت، پرسید: باشه حاال چرا خش

از بین دیوار و دیاکو بیرون اومدم و جواب دادم: گاهی یکم خشونت 
 الزمه.

دیاکو لبخندی زد که از هزار فحش هم بدتر بود، در ادامه لبخندش گفت: 
 یاد ها.قدر خشن باشه. شوهر گیرت نمیخوب نیست دختر این

کر باالی لبم رو آهسته گزیدم، نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: اینش ف
 کنم به خودم مربوطه.

 تونمخوام نشونت چه قدر میبه من نزدیک شد و گفت: می 
 

 بد باشم.
همین که دستش رو به صورتم نزدیک کرد مچش رو توی دستم گرفتم و 

پیچیدم پشت سرش، دم گوشش جواب دادم: حاال ببین چه قدر من 
 تونم بدتر باشم.می

 با ناله گفت: دستم رو ول کن.
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رو کمی فشردم و رهاش کردم، از پشت سرش به رو به روش رفتم  دستش
ای استخدام و با اعتماد به نفس پرسیدم: انگار یادت رفته آدم حرفه

 کردین؟
ام از جیبم بلند شد، گوشی رو از جیبم خارج کردم و نگاهی صدای گوشی

 بهش انداختم، پارسا بود.
 گوشی رو جواب دادم: جانم؟

 دلم رو لرزوند: پارمیس؟اش صدای گرفته
 شده؟بغضی که توی گلوم بود رو قورت دادم و با لرز پرسیدم: چی... چی 
 سارا تو کماست. -

هام سرازیر شد، جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای گریونم رو اشک از چشم
 نشنونه.

 کمی به خودم مسلط شدم و گفتم: االن کجاست؟ 
 های ویژه.مراقبت -

لرزوند، سریع گوشی رو قطع کردم و بی توجه به دیاکو از  جوابش دلم رو
 اتاق خارج شدم.

 
مثل مرغ سر بریده بی هدف در حال راه رفتن بودم. به قدری فکرم درگیر 

 بود که راهم رو گم کردم.
توی راهروها مشغول پرسه زدن بودم که پرستاری با دیدن حال پریشونم 

به من انداخت و پرسید: حالتون سوزی نگاهی به سمتم اومد و با دل
 خوبه؟

که نگاهش کنم پرسشگرانه جواب ها نگاه کردم و بی اینی اتاقبه شماره
 های ویژه کجاست؟دادم: مراقبت

باید برگردی عزیزم. همین طبقه میری راهروی سمت چپ، انتهای  -
 راهرو.

 بی تشکر راهم رو کج کردم و به سمت بخش قدم برداشتم.



127 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

هم رو به های ویژه" نگادن به سمت چپ تابلوی " بخش مراقببا پیچی
سمت خودش جلب کرد. قدم هام رو سریع تر کردم و خودم رو به بخش 

 رسوندم. در نیمه باز بود.
 از ال به الی در به داخل نگاه کردم.

با دیدن وضعیت سارا دلم ریخت؛ بی جون روی تخت بود و هزار دستگاه 
 بهش وصل شده بود.

 ریخت.پارسا  کنار تخت نشسته بود و اشک می
 داخل اتاق نشدم تا خلوتش رو بهم نزنم.

زد: سارا! های خشکش رو تکون داد و گریون باهاش حرف میپارسا لب
شد یهو؟ چه طور تصادف پاشو دیگه اذیتم نکن. بلند شو بهم بگو چی

 کردی؟ تو که محتاط بودی!
 زد.نگ میاش قلبم رو چلرزش صدای مردونه

خورم هرکی که اذیتت کرده رو نابود کنم فقط جان من بلند شو. قسم می -
 پاشو.

های پر سوز ام سر خورد رو با دست پاک کردم و به حرفاشکی که از گونه
 دادم، بیشتر به خاطر ناراحتی پارسا قلبم گرفته بود.پارسا گوش می

 سارایی؟ -
 شکش رو پاک کرد.سرش رو برگردوند و با دست راست ا

دوباره به سارا چشم دوخت و ادامه داد: به جون خودت که واسم عزیزی 
 مونه.کسی بی تقاص نمیهیچ

 سوخت تحمل این صحنه برام دشوار بود.دلم بدجور می
 شد: سارا؟از ال به الی در کنار رفتم و صدای پارسا کمرنگ تر می

 ون ندادم. العملی نشبا دیدن دیاکو رو به روم عکس 
 قدر این زن برای شما دو تا عزیزه؟نزدیکم شد و نگران پرسید: چرا این

 دونی.دستی به صورتم کشیدم و گفتم: تو هیچی نمی



128 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

شد از های میشس رنگش کردم؛ به راحتی غم رو مینگاهی به چشم
 نگاهش خوند.

 پارمیس؟ -
من رو به اسم شد توی این وضعیت صداش پر از احساس بود. باورم نمی

کوچیک صدا بزنه، نگاهی بهش انداختم و جز سکوت چیزی تحویلش 
 ندادم.

خودش رو کمی به من نزدیک کرد و آهسته دم گوشم لب زد: معذرت 
 خوام.می

هام رو روی هام درست عین ابر بهار شروع به باریدن کردند، دستاشک
 نیاد. صورتم گذاشتم و گفتم: تورو خدا دعاکن بالیی سر سارا

عصبی روی صندلی خاکستری رنگ بیمارستان که تکیه به دیوار بود، 
نشستم. دیاکو هم کنارم نشست و گفت: گریه نکن تیم پزشکی این 

 شه.بیمارستان عالین، سارا خوب می
نگاهم رو به سمتش چرخوندم و عین بچه ها میون اشک هام پرسیدم: 

 گی؟راست می
 گم.اب داد: آره راست میهاش نشست و جولبخندی به لب

با بیرون اومدن پارسا از روی صندلی بلند شدم. به سمتم اومد و با سردی 
 گفت: پاشو بیا دنبالم.

اش، تنها چیزی که هاش بود و نه حسی توی چهرهنه اشکی به چشم
 های قرمز رنگش بودند.مشخص بود چشم

: این ا گرفت و گفتدیاکو از روی صندلی بلند شد و نایلونی به سمت پارس
 وسایل ساراست.
اش رو به دیاکو دوخت و بی هیچ حرفی نایلون رو از نگاه سرد و گرفته

 دستش گرفت.
 نگاهی به هردوی ما انداخت و گفت: بیاید دنبالم.

 حرفش خیلی قاطعانه و مصمم بود.
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 پشت سرش به راه افتادیم و از بیمارستان بیرون رفتیم.

 دوساعت بعد.
ارسا در خونه رو باز کرد و به داخل رفت. پشت سرش من و دیاکو هم پ

 داخل خونه شدیم.
نایلونی که توی دستش بود رو روی مبل انداخت و رو به ما گفت: 

 بشینید.
لحن خشک و جدی پارسا جای هیچ اعتراضی رو باقی نذاشت، بی هیچ 

 حرفی روی مبل نشستیم.
رسا میزی که کنار مبل بود رو رو به بعد از این که روی مبل نشستیم پا

 رومون گذاشت و با حالت دستوری لب زد : اون نایلون رو بده به من.
نایلون رو از بین خودم و دیاکو برداشتم و به دست پارسا دادم. نایلون رو 

از دستم قاپید و تموم محتویاتش رو روی میز ریخت، روی زمین رو به 
ارم سارا خیلی اطالعات به دست روی میز نشست و گفت: من شک ند

 آورده باید وسایلش رو بگردیم.
 با این حرف پارسا جا خوردم!

 تونست توی این موقعیت به فکر کار باشه؟چه طور می
رسید، کرد به گوشم میصدای ضربان قلبم که از شدت ناراحتی بیداد می

از کردند، با عصبانیت هام سوز عجیبی رو توی خودشون حس میدست
 گی؟فهمی داری چی میروی مبل بلند شدم و رو به پارسا داد زدم: می

درحالی که بین وسایل مشغول سرکشی بود گفت: به خاطر این کار لعنتی 
 سارا به این وضع افتاد.

نگاهی به سر تا پای من انداخت و بیخیال به حالت عصبیم ادامه داد: 
 .هاش به باد بره. حاال بشینخوام زحمتنمی

 بغضی که راه گلوم رو بسته بود رو قورت دادم و دوباره روی مبل نشستم.
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هاش قرمز شدند؛ رم دوربین رو سریع خارج با دیدن دوربین سارا چشم
 کرد و گفت: باید ببینیم چی ضبط کرده.

 بعد از گفتن این حرف از روی زمین بلند شد و به سمت تلویزیون رفت.
 جز سکوت چیزی بینمون رد و بدل نشد. به دیاکو نگاهی انداختم،

ی سارا در با روشن شدن تلویزیون نگاهم رو بهش دوختم. صدای آهسته
 حال پخش بود: 

رم توی دفتر بایگانی، مسئول دفتر رو فرستادم دنبال خب من دارم می
 نخود سیاه تا بتونم مدارک مورد نظر رو چک کنم.

کرد؛ لبم رو از رو اذیت می صدای نفس های پر از استرس سارا گوشم
 های سارا گوش سپردم.شدت ناراحتی روی هم فشردم و به ادامه حرف

 بینید دفتر بایگانیه.جایی که میاین -
 به سمت میزی که انواع پرونده ها روش بود رفت.

 حاال باید دنبال مدارک اصلی بگردم. -
 رفت. بود های که پر از پروندلنز دوربین به سمت قفسه

 صدای پر از استرس سارا دوباره بلند شد.
 این طور که مشخصه رشادت توی کار جعل و فروش دالر هست.  -

 ام رو بیشتر به تلویزیون دوختم!های گشاد شدهبا این حرف چشم
 این رو از کاغذی که روی میز بود فهمیدم.   -

 ای صدای سارا قطع شد.لحظه
نگاه پر از تعجب هردومون به هم  یک لحظه نگاهی به دیاکو انداختم،

 دیگه خیره شد!
 دوباره صدا از تلویزیون بلند شد.

جا گفتم کسی یاد! من یه سری از اطالعات رو اینانگار یکی داره می -
 نباید بفهمه.

 طور که مشخص بود یادش رفته بود دوربین رو خاموش کنه.این
 م.با بغض فقط به تلویزیون زل زده بود
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 سریع به سمت آسانسور رفت و دکمه رو فشار داد. 
 صدای نا آشنایی بلند شد.

 هی تو؟ کی هستی؟  -
 با باز شدن در آسانسور پرید توی آسانسور و از صدا دور شد.
 گی؟صدای گوشیش بلند شد، بال فاصله جواب داد: چیه چی می

 بعد مکث کوتاهی دوباره صداش بلند شد.
د پیش خودت نکن من هیچ وقت پام رو توی شرکت نحس خوفکر بی  -

 ذارم.تو نذاشتم و نمی
با باز شدن در آسانسور گوشی رو قطع کرد و به سرعت به سمت در 

 خروجی رفت. 
 صدای مردی توی دوربین پیچیده شد: وایسا.

هاش سرعت بخشید و با سرعت هرچی تموم تر خودش رو سارا به قدم
 وند.به سمت در خروجی رس

با توقف حرکت دوربین ضربان قلبم باال رفت. مضطرب لب زدم:چرا 
 ایستاد؟ چی مانعش شد؟

 هام سرازیر شد.با به یاد آوردن حال سارا قطره اشکی لجوج از چشم
صدای رشادت توی دوربین پیچیده شد: سارا اگه یه قدم دیگه برداری 

 شه؟برات گرون تموم می
 های خیسم کشیدم و با خودم گفتم: چی؟!مدر کمال حیرت دستی به چش

 های ماشین...سرعت دوربین اوج گرفت و صدای جیغ الستیک
 نگاهم رو از تلویزیون گرفتم و زیر گریه زدم.

دونست سارا دستی به پیشونی ام کشیدم و گفتم: اون لعنتی از کجا می
 توی شرکتشه؟ 

رو به اسم کوچیک صدا  صدای فریاد پارسا بلند شد: تو به چه حقی سارا
 زدی؟ 

 کشمت!هام رو گرفتم: میناباورانه چنان دادی کشید که گوش
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دیاکو برای اینکه کاری کنه تا خشم پارسا کمی فروکش کنه از روی مبل 

اش گذاشت و گفت: بلند شد، به سمت پارسا رفت و دستی روی شونه
 آروم باش.

چه طور کرد و فریاد زد: عصبی دستش رو پس زد و با خشم بهش نگاه 
 آروم باشم؟ سارا روی تخت بیمارستانه.

هاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و درحالی که دیاکوهم بیخیال دست
 اومد گفت: تصادف سارا اتفاقی نبوده.به سمت من می

ام رو بهش دوختم! بی اختیار از روی مبل بلند شدم های گشاد شدهچشم
 ا ناباورانه همزمان گفتیم: چی؟!و بهش زل زدم؛ من و پارس

 دیاکو به سمت پارسا برگشت و گفت: رشادت اسم سارا رو صدا زد درسته؟
 گیج و منگ جواب دادم: آره!

خب پس با حیله های سارا آشنا بوده اما شما رو نشناخته. این یعنی  -
 دونست سارا میره شرکت.این که می

گاهی بهش انداختم و پرسیدم: یعنی کمی به فکر رفتم. حق با دیاکو بود، ن
 تصادف کار رشادت بوده؟

 سری تکون داد و متفکرانه گفت: حرفش رو توی فیلم یادته؟
شه" با به یاد آوردن این "اگه یه قدم دیگه برداری برات گرون تموم می

 حرف سریع بهش زل زدم و متحیر پرسیدم: پس تصادف کار رشادت بود؟!
کت بود با حرص رو به من گفت: فقط خدا خدا کنه پارسا که تا االن سا
 دستم بهش نرسه.

نگاهم رو به سمت دیاکو چرخوندم، متوجه نگاه معنادارم شد؛ به سمت 
 پارسا رفت و گفت: باید سارا رو به یه بیمارستان دیگه منتقل کنیم.

 نگاه مظلومش رو به دیاکو دوخت و با درموندگی پرسید: چرا؟
دونه سارا کجاست و این اهی کرد و گفت: رشادت میدیاکو به من نگ

 اصال خوب نیست.
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دونستم اگه االن به لب به دندون گزیدم و ترجیح دادم سکوت کنم، می
پارسا راجع به اون پسری که تو بیمارستان بود چیزی بگم همه چیز رو 

کنه برای همین به سمتش رفتم با مهربونی دستم رو روی خراب می
 اشتم و گفتم: داداشیم باید هر احتمالی رو در نظر بگیریم.اش گذشونه

صدای موبایلی بلند شد، نگاه پرسشگر من و پارسا به هم گره خورد. دیاکو 
 دستش رو توی جیبش فرو کرد و گفت: مال منه.

نگاهی به صفحه گوشی کرد؛ درحالی که جواب داد از من و پارسا فاصله 
 گرفت: بله؟

تونستم تشخیص بدم ای رو توی دلم حاکم کرد، نمیهتماس دیاکو دلشور
 علت این دلشوره چی بود.

 زنه!دونم چرا دلم شور مینگاهی به پارسا انداختم و مضطرب گفتم: نمی
 اش رو به من دوخت و چیزی نگفت.نگاه خسته

 چی؟!-
صدای بلند دیاکو طوری بود که از جا پریدم، مات بهش زل زدم و 

 ده؟!پرسیدم: چی ش
 گوشی رو سویع قطع کرد و گفت: باید بریم بیمارستان.

 پارسا با نگرانی جواب داد: چرا؟ چی شده؟
 گوشی رو توی جیبش گذاشت و با استرس گفت: سارا بیمارستان نیست.

 های گشاد شده گفتم: یعنی چی؟! پرواز که نکرده.با چشم
 اش رو فهمیدم. ام کرد، معنی نگاهمعنادار نگاه

که انگار یکی داشت محکم بهش ضربه یتپش قلبم اوج گرفت، طور
 زد!می

 به سمت در دویدم و گفتم: بریم بیمارستان.
 کرد.پارسا سرجاش میخکوب شده و بود حرکت نمی

های پارسا گذاشت، کمی تکونش داد تا به دیاکو دو دستش رو روی شونه
 خودش بیاد و گفت: به خودت بیا پسر.
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رو به چشم های دیاکو دوخت و لرزون پرسید: کار رشادته مگه  اشنگاه
 نه؟!

 احتمال صد در صد کار خود نامردشه. -
 با عصبانیت تن صدام رو باال بردم و گفتم: بریم دیگه.

دیاکو و پارسا به سرعت خودشون رو به در رسوندند و از خونه خارج 
 شدند.

اش رو زدم؛ با باال اومدن مهجلوتر از هردو به سمت آسانسور رفتم و دک
 آسانسور سریع به داخلش رفتیم.

قراری و حواس پرتی پارسا استفاده دیاکو نگاهی به من انداخت، از بی
کار کرد، خودش رو نزدیکم کرد و آروم دم گوشم پرسید: این رشادت چی

 سارا داره؟
دم: به های جذابش دوختم و با منگی جواب داام رو به چشمنگاه درمونده

 خدا واسه خودمم جای سواله!
آسانسور از حرکت ایستاد. پارسا سریع ازش خارج شد و رو به من و دیاکو 

 رسونم.گفت: شما دوتا باهم بیاید منم با موتور خودم رو می
 دیگه زل زدیم!متعجب از حرف پارسا به هم

 
بود،  به همراه دیاکو سمت لنکروزر مشکی رنگی که رو به رای ساختمون

 دویدم؛ با باز شدن قفل در رو باز کردم و روی صندلی شاگرد نشستم.
دیاکو سریع پشت فرمون نشست، با بستن در سوییچ رو چرخوند؛ نیم 

 نگاهی بهم انداخت و گفت: باز هم باهم تنها شدیم.
به محض روشن شدن ماشین جعبه دستمال کاغذی که جلوی شیشه بود 

م به سرش کوبیدم و با حرص گفتم: زهرمار رو توی دستم گرفتم و محک
 استارت رو بزن حرکت کن.

گفتی قصد ماشین رو روشن کرد و با خنده جواب داد: حاال انگار تو نمی
 روشن کردنش رو نداشتم!
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 کشمت.جیغ خفیفی کشیدم و گفتم: دیکی می
ای ماشین رو حرکت داد و با اخم رو به من گفت: اسمم با یه حرکت حرفه

 اکو هستش.دی
 کنه؟حاال هرچی. دیالوگ یا دراگون چه فرقی می -

زنم تو با عصبانیت دستی که نزدیکم بود رو باال برد و گفت: االن می
 دهنت ها.

پرخاشگرانه صورتم رو به سمتش گرفتم و با دست بهش اشاره کردم و 
های مبارک شما به من سیلی گفتم: بفرما بزن. اصال منتظر بودم دست

 نه.بز
پاش رو روی گاز گذاشت به طوری که به سمت شیشه پرتاب شدم. کمی 

 خودم رو عقب کشیدم و با ناله گفتم: خدا ازت نگذره.
که سرعتش رو کم کنه به اصلی پیچید و گفت: خودت رو محکم بی این

 بگیر.
 کمی به سمت راست کج شدم. 
 کنی.طوری رانندگی میبا غیض گفتم: تو مخصوصا این

آخه تو میکرد، در همون حال نیشخندی زد و گفت: با دقت به جلو نگاه
کی هستی که باهات رکه )اصطالح رایج بختیاری کنایه از  لج کردن( 

 بکشم.
از شدت عصبانیت احساس کردم که دود از سرم  بلند شد. بهش توپیدم و 

 گفتم: تو یه مریض سادیسمی.
 بی توجه بهم گفت: خیلی ممنون.

 وقف یهویی ماشین جیغ بلندی کشیدم که دیاکو داد زد: زهرمار چته؟با ت
رو به روی بیمارستان ایستاده بود؛ از ماشین خارج شدم و در حالی که در 

 بستم گفتم: بمیری با این رانندگی کردنت.رو می
 در رو چنان محکم بستم که دیاکو داد زد: هوی ماشین بابات نیست.

 ان دویدم و جوابش رو ندادم.به سمت ورودی بیمارست
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به سمت پذیرش رفتم و رو به خانمی که پشت کامپیوتر نشسته بود رفتم 
 و گفتم: اتاق خانم...

 بریم باال. -
 ی حرفم شد.صدای دیاکو مانع ادامه

طول مسیر راهرو تا پله ها رو دویدم، وقتی به پله ها رسیدم دیاکو گفت: 
 پارمیس با آسانسور بیا.

ی پله رو با دست راستم گرفتم و گفتم: دلم آشوبه تو آسانسور بند دسته
 شم.نمی

بعد از گفتن این حرف با سرعت هرچی تموم تر از پله ها باال رفتم و 
خودم رو به طبقه دوم رسوندم. با دیدن پارسا که آخر راهرو با دکتر و 
مردی که بی سیم دستش بود، مشغول صحبت کردن بود به سمتش 

 م.دوید
 نزدیک که شدم نفس نفس زنان صداش زدم.

 پارسا؟-
 نگاهش رو به سمتم گرفت و گفت: صبر کن.

 دیاکو هم به جمع پیوست و رو به من پرسید: خبری نیست؟
 نگاهش کردم و شونه باال انداختم و گفتم: تازه رسیدم به خدا.

 
ذاشته هاش رو توی جیب لباس سفید رنگش گپارسا رو به دکتر که دست

 بود پرسید: خود اون شخص گفت که از اقوام اون خانمه؟
های سبز رنگش رو که پشت عینک طبی مخفی شده بود رو دکتر چشم

 کمی ریز کرد و جواب داد: بله خودشون گفتن.
دیاکو از کنارم رد شد و به سمت دکتر رفت و گفت: سالم من دیاکو پسر 

 آقای امینی هستم.
دستش رو جلو آورد و گفت: بله آشنایی دارم منم  دکتر با دیدن دیاکو

 دکتر...
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با دیدن اسم و فامیلش روی لباسش حرفش رو قطع کردم و گفتم: دکتر 
 صانعی.

نگاهی بهم انداخت و رو به پارسا پرسید: این خانم و آقا همراه شما 
 هستن؟

 پارسا کالفه جواب داد: بله.
رو به دکتر گرفت و پرسید: این  اش رو از جیبش خارج کرد ودیاکو گوشی

 مرد همونیه که اون خانم رو از بیمارستان برد؟
های دکتر گوشی رو از دستش گرفت، عینکش رو کمی از چشم

 اش پایین آورد و جواب داد: بله خودشه.چروکیده
 کنه؟نگفت کجا منتقلش می -

رستان گوشی رو به سمت دیاکو گرفت و گفت: حرفی نزد اما گفت به بیما
 خواد منتقلش کنه.ای میخصوصی دیگه

 پارسا دستی به صورتش کشید و کمی از جمع فاصله گرفت.
 کرد.دیدن حال خراب پارسا قلبم رو متشنج 

هاش گذاشتم، به سمت من برگشت و سمتش رفتم و دستم رو روی شونه
 شم پارمیس.گفت: دارم دیوونه می

 داداش یه فکری دارم. -
 ای جواب داد: چه فکری؟دکانهبا ذوق کو

زده سرم رو پایین انداختم و جواب دادم: شماره رشادت رو از خجالت
ذارم، بعد قرار زنم، باهاش یه قرار میگیرم و بهش زنگ میدیاکو می

 ره.تعقیبش کنید ببینید کجا می
بعد از تموم شدن حرفم سرم رو باال گرفتم و بهش زل زدم، عین گرگ زخم 

 زد.بهم زل زده بود و حرفی نمی خورده
نفس عمیقی کشید تا کمی به خودش مسلط بشه، شمرده جواب داد: 

 باشه. فقط...
 جانم؟ -
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 حواست باشه نذاری کاری نکنه ها. -
 لبم رو کمی روی هم فشردم و گفتم: چشم.

بعد از راحت شدن خیالش از بابت من ازم فاصله گرفت و به سمت  
 نعی رفت.دیاکو و دکتر صا

که منتظر بمونم به سمت آسانسوری که در ده قدمی من بود رفتم بی این
 اش رو فشار دادم.و دکمه

 تا باال اومدن آسانسور یکم طول کشید.
نگاهی به پشت سرم انداختم، دیاکو و پارسا هم قدم هم به سمت من 

 اومدند.
 در آسانسور که باز شد سه تایی به داخلش رفتیم.

 ی طبقه همکف رو زدم و کمی عقب رفتم.دکمه
 

بعد بیرون رفتن از بیمارستان سه نفری به سمت ماشین که توی پارکینگ 
بیمارستان پارک شده بود رفتیم. پارسا و دیاکو همزمان در ماشین رو از 

 چپ و راست باز کردند و جلو نشستند؛ همزمان هم در ماشین رو بستند.
های ماشین به قیافه هر دو آیینه بغل روی صندلی عقب نشستم و از

نگاهی انداختم؛ پارسا به خاطر غرورش از دیاکو تشکر نکرد و دیاکو منتظر 
 حرفی از سمت پارسا بود.

 سرم رو با دست راستم خاروندم و سکوت رو شکستم.
 خواید باهم پیش برید؟طوری میهمین -

 نگاه هردو به سمت من برگشت.
ای زدم و به صندلی تکیه دادم و گفتم: دو تا مرد گنده لبخند پیروزمندانه

 قدر باهم مشکل دارید.دونم چتونه ایننمی
پارسا به صندلی تکیه داد، از پنجره به بیرون زل زد و جواب داد: من 

 مشکلی با این یارو ندارم.
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ای که خطاب به پارسا بود دیاکو هم ماشین رو روشن کرد و با طعنه
اب داد: آخه مگه این کیه که من باهاش مشکل داشته پرسشگرانه جو

 باشم؟
بعد از شیشه جلوی ماشین به من نگاه کرد و چیزی نگفت. ابرویی باال 

 انداختم و گفتم: نه انگار فایده نداره.
 ام رو از جیبم در آوردم و بازی انگری برد رو باز کردم.گوشی

ی گفتم: دیکی شمارهدرحالی که سرم توی گوشی و مشغول بازی بودم 
 خوام.رشادت رو می

با ایستادن یهویی ماشین گوشی از دستم پرت شد، پارسا هم که رشته 
 افکارش پاره شد داد زد: چته؟!

کمی خم شدم و گوشی رو که به زیر صندلی دیاکو رفته بود رو برداشتم و 
 شد رم کردی یهو؟عصبی گفتم: چی

متم برگشت، عصبی گفت: چی دستش رو روی صندلی گذاشت و به س 
 شنیدم؟

: چرا بهت بر پارسا نیم نگاهی بهش انداخت و به جای من جواب داد
 اش رو دادم.خورد؟ من اجازه

هام کردم گفتم: هام رو ریز کردم و با لبخند شیطانی که مهمون لبچشم
 شماره.

 گوشی رو از جیبش در آورد و با لحنی عصبی گفت: بنویس. 
ل گوشی رو باز کردم و همراه با خوندن دیاکو شماره رو توی ی قفصفحه

ی تماس زدم و گفتم: گوشی نوشتم. بعد از نوشتن شماره روی دکمه
 هیس. صدایی ازتون بلند نشه.

های متورم فشرد. رگپارسا به بیرون نگاه کرد و دیاکو فرمون رو می
 داد که چقدر عصبی بود.هاش نشون میی دستشده

 های ممتد گوشی صدای رشادت بلند شد: بله؟خوردن بوق بعد از
 با صدای جیغ مانندی صدام رو باال بردم: سالم جوجو.
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 گی خانم؟ کارت رو بگو.سرد جواب داد: چی می
 خوام ببینمت.با حالت لوسی گفتم: می

 تن صدای متعجبش به گوش رسید: جان؟! 
 گفتنت برم پسر. نشناختی؟ قربون جانام رو کنترل کردم و گفتم: خنده

 صداتون واسم آشناست. -
جیغ جیغو گفتم: همون دختره تو پارکم، تعجب نکن پیدا کردن شماره ها 

 واسم سخت نیست.
ی گوشی نگاه کردم. قطع صدای بوق گوشی بلند شد، با تعجب به صفحه

 کرد! 
سا اش نشم، پاردیاکو دستش رو جلوی دهنش گرفته بود تا متوجه خنده

کرد، با شنیدن صدای مسیج میهم با اخم از آیینه بغل به من نگاه 
 ام از جا پریدم.گوشی

ی رشادت و آدرسی که فرستاد مغزم هنگ پیام رو باز کردم، با دیدن شماره
 کرد؛ با صدای جیغ مانندی گفتم: آدرس فرستاد.

 نگاه متعجب پارسا و دیاکو به سمتم چرخید!
 

 نگاه کردم و با لحن تندی گفتم: چیه؟ خیره به هردوشون
 نگاه مضطرب پارسا بهم خیره شد. نگران پرسید: اگه تله باشه چی؟

، درضمن خودت گوشی رو دستش دادم و گفتم: برید به این آدرس
 ام پس نگران چی هستی؟دونی من خدای توطئهمی

گفت: حرفی که زدم خیال پارسا رو راحت کرد برای همین رو به دیاکو 
 حرکت کن.

 اش رو به سمت من آورد و گفت: خیلی مواظب باش.نگاه
 باشه دیگه. -

بعد گفتن این حرف دیاکو ترمز دستی رو پایین کشید و درحالی که 
کرد از آیینه نگاهی بهم انداخت. بی توجه به نگاهش ماشین رو روشن می
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وی رستوران روم رو ازش برگردوندم. زمان زیادی طول نکشید که رو به ر
 شیکی توقف کردیم.

پارسا گوشی رو باال گرفت همونطور که رو بهم نیم چرخی زد گفت: ما 
 حواسمون بهت هست.

 گوشی رو از دستش قاپیدم و گفتم: خیلی خوب باشه.
هاش در ماشین رو باز کردم و گفتم: ممکنه رشادت شک کرده باشه و آدم

 باشه؟ رو بفرسته پس در این صورت تعقیبم کنید
در رو محکم بستم، دیاکو شیشه رو پایین کشید و گفت: تو به این یارو 

 اعتماد داری؟
دونستم که هیچکس ای روی لبم نشوند، خوب میحرف دیاکو خنده

تونست به این راحتی ها از پس من بر بیاد برای همین سینه ستبر نمی
 اد دارم.کردم و با اعتماد به نفس  جواب دادم: من به خودم اعتم

های زیادی درحال بعد گفتن این حرف از ماشین فاصله گرفتم. ماشین
هبور بودند، با قرمز شدن چراغ راهنمایی و سبز شده چراغ عابر پیاده به 
سمت رستوران رو به رو حرکت کردم. به محض رسیدن به رستوران کنار 

 ایستگاهی که رشادت گفته بود ایستادم.
کرد، آدامسی از جیبم در آوردم و ه کم عصبی ام میعبور مردم از کنارم ی

ی شیرین آدامس خیلی به دلم بازش کردم و توی دهنم گذاشتم. مزه
 چسبید.

مشغول جوویدن آدامس بودم که یه آلفارومئوی مشکی رنگ جلوم 
 ایستاد.

 هاش رو پایین آورد و گفت: بپر باال.پسری که پشت فرمون بود عینک
 م عسلی رنگ نیشم تا بناگوش باز شد.با دیدن دوتا چش

به سمت ماشین رفتم و دستم رو روی پنجره گذاشتم، چشمکی نثارش 
 کردم و با تحسین گفتم: چه ماشین باحالی داری!

 اشاره ای به سمت در کرد و گفت: بیا باال.
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از جلوی ماشین دور زدم و به سمت در رفتم. همونطور که سعی داشتم 
 در رو باز کردم و روی صندلی شاگرد نشستم. عادی به نظر برسم

که به جلو با بسته شدن در، یک آن ماشین به سرعت اوج گرفت طوری
 پرتاب شدم؛ نگاهی به رشادت کردم و پرسیدم: اسمت چیه؟

 دونی؟فرمون رو به سمت چپ کشید، نیشخندی زد و گفت: یعنی تو نمی
 نه به جون هفت جدم. -

کم نکرد و این باعث شد حس کنم که ماشین داره  نزدیک مانع سرعت رو
 کنه.پرواز می

 شماره من رو از کجا گیر آوردی؟ -
 ضبط رو روشن کردم و جواب دادم: به نظر خودت چی؟

 ضبط رو خاموش کرد و گفت: دست نزن.
 گوشیم رو از جیبم در آوردم و پرسید: نگفتی اسمت چیه؟

اب شدم، با دست راستش پسم با چرخش یهویی ماشین به سمتش پرت
 زد و گفت: انقدر شل نباش.

 گم تارزان.برای این که از حالت خشک بیرونش بیارم گفتم: من بهت می
ماشین رو کنار پارکی متوقف کرد، سوییچ رو چرخوند و به سمتم نگاه کرد 

 و با لحن تندی پرسید: چرا افتادی دنبال من؟
نم رسید حرفی بود که ناخودآگاه از توی اون لحظه تنها چیزی که به ذه

 زبونم بیرون اومد.
 چون ازت خوشم اومده. -

 اش رو به من دوخت و پرسید: تو احمقی؟!های گرد شدهمتعجب چشم
 با حرفش جا خوردم اخمی کردم و گفتم: احمق جدته چی کارم داری؟

سرم  ای که  داخلش بود رو خارج کرد و رویداشبورد رو باز کرد و اسلحه
 گذاشت و گفت: حرف بزن.

بی خیال سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و خیلی سرد جواب دادم: از 
 چی بگم هان؟
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 ترسی؟با رفتاری که نشون دادم جا خورد،پرسید: از اسلحه نمی
ی لبم نشست. خیلی عادی جواب دادم: چرا باید لبخند محوی گوشه

 بترسم؟
 ترسی؟ددا پرسید: از مرگ نمیاسلحه رو روی سرم فشار داد و مج

 هام رو باال بردم و متفکرانه جواب دادم: تا حاال بهش فکر نکردم.چشم
 کالفه اسلحه رو غالف کرد و گفت: معلومه دختر نترسی هستی.

 ام کرد و ادامه داد: نگفتی واس چی دنبالمی؟ریز نگاه
زدم: دارم با عصبانیت مصنوعی که سعی کردم طبیعی به نظر برسه داد 

 گم ازت خوشم میاد کجاش واست سخته؟می
اسلحه رو مجددا توی داشبورد گذاشت و گفت: برو رد کارت دختر من 
یکی دیگه رو دوست دارم. این هم بهت بگم اگه بفهمم پلیس دنبالمه 

 کنم فهمیدی؟اونم به خاطر حمل اسلحه هرجا باشی پیدات می
 خوای؟ن رو نمیدر ماشین رو باز کردم و گفتم: پس م

 خیلی سرد جواب داد: خیر.
با غیضی مصنوعی از ماشین خارج شدم و با بغضی مصنوعی توی گلوم 

 داد زدم: تو اغفالم کردی، خدا ازت نگذره.
بعد از گفتن این حرف در ماشین رو محکم بستم و از ماشینش دور شدم. 

  حاال نوبت پارسا و دیاکو بود. ماشین رشادت ازم دور شد.
 گوشی رو از جیبم در آوردم و به پارسا زنگ زدم.

 
 الو پارمیس! -

دستم رو جلوی یک تاکسی باال گرفتم و جواب دادم: پارسا برید دنبال 
 رشادت جی پی اس گوشیت هم روشن کن واسم.

 دنبالشیم. باشه چشم. -
ه میکردم و رو به رانندتاکسی جلوی پام ایستاد، درحالی که در  رو باز 

 گم برو.گفتم: دربست به جایی که می
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 راننده نگاهی از آیینه جلو بهم انداخت و گفت: کرایه چی؟
در حالی که روی صندلی نشستم و در رو بستم. جواب دادم: دوبرابر بهت 

 دم حله؟می
 ماشین رو به حرکت در آورد و گفت: حله.

س گرفتم، به گوشی رو به دست گرفته بودم و رد پارسا رو با جی پی ا
ام رو سر راننده مسیر رو نشون دادم.مسیر یکم طوالنی بود و این حوصله

ام گذاشتم و به فضای بیرون ماشین برد. کالفه دستم رو زیر چونهمی
چشم دوختم. نزدیکی های مقصد بودم که گوشیم زنگ خورد. نگاهی 

 بهش انداختم؛ پارسا بود. جواب دادم: جانم؟
 کجایی؟ -

ره به بیرون نگاهی انداختم، با دیدن پارسا و دیاکو که کنار جاده از پنج
ایستاده بودند، گوشی رو از گوشم فاصله دادم و رو به راننده گفتم: من 

 شم.همین جا پیاده می
راننده ماشین رو متوقف کرد، گوشی رو دوباره روی گوشم گذاشتم و گفتم: 

 چند لحظه صبر کن اومدم.
بم در آوردم و به راننده دادم و گفتم: اینم کرایه کم که پنجاه تومن از جی

 نیست؟
 نه خانم خدا خیرت بده. -

در ماشین رو باز کردم و با بیرون رفتن ازش بستمش. پارسا کالفه به دور 
کرد و دیاکو هم بی حوصله به ماشینش تکیه داده بود. به و برش نگاه می

 گذاشتم. سمتشون قدم برداشتم و گوشی رو توی جیبم
پارسا با دیدن ناگهانی من لبخند مهربونی به لبش نشست و با خیال 

هاش رو باالی ، دیاکو هم عینکهاش رو توی جیبش گذاشتراحت دست
 موهای مشکی  رنگش گذاشت و با نگاه زهردارش به من زل زد.

 وقتی بهشون رسیدم به تندی رو به دیاکو گفتم: هان چیه؟



145 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

دستش بود رو فشار داد و به سمتم قدمی برداشت با حرص سوییچی که 
 و عصبی لب زط: تو مشکلت با من چیه؟

با دست به سر تا پاش اشاره ای کردم و جواب دادم: تو سر تا پا مشکلی 
 من باهات مشکل دارم؟

اش رو بگیره رو به هردمون با جدیت پارسا که سعی داشت جلوی خنده
 کنید یا نه؟گفت: تمومش می

اش کرد و جواب داد: خواهرت رو یه سر حتما پیش یه و عصبی نگاهدیاک
 شناس ببر.روان

گی قدمی سمتش برداشتم و با نیش گفتم: آخه توی سادیسمی می
 کار کنیم؟ هان؟چی

پارسا وسط هردومون ایستاد و خشمگین گفت: کافیه دیگه. با هردوتونم، 
 جاییم!انگار یادتون رفته واسه چی این

ل به دیاکو زبونم رو براش در آوردم و مهربون رو به پارسا گفتم: بیخیا
 چشم عشقم.

 
پارسا رو به من و دیاکو گفت: همین جا کنار هم بمونید از جاتون هم 

 تکون نخورید تا برگردم.
عصبی رو بهش جواب دادم: من و با این دراگون تنها نذار، من هم 

 خوام باهات بیام.می
گرفت نگاه غضب آلودش رو بهم دوخت و ن فاصله میدر حالی که ازمو

خواد چه غلطی خیلی جدی جواب داد: باید برم ببینم این رشادت می
 بکنه! همین جا بمونید.

با غیض لب و لوچم رو آویزون کردم و به سمت دیاکو که دستش روی 
 ماشین و بهم زل زده بود نگاه کردم، طلبکارانه بهش توپیدم: چته؟

 ماشین گرفت. کالفه پوفی کشید و گفت: به خدا تو مشکل داری. تکیه از
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آلود جواب دادم: معلومه کی سمت ماشین قدم برداشتم و با لحنی حرص
 سازه.مشکل داره که هیشکی باهاش نمی

 زنم تو دهنت ها!دستش رو باال برد و با عصبانیت داد زد: می
 ابا! گردنم رو کج کردم. نیشخندی زدم و گفتم: نه ب

خودم رو بهش نزدیک کردم. صورتم رو جلوی روش گرفتم و با صدای 
 بلندگفتم: بیا بزن، زود باش.

خشمش رو فرو خورد. رنگ صورتش عادی شد. دستش رو که توی هوا 
بود مشت کرد و آهسته پایین آورد. ابرویی باال انداختم و بی محل بهش 

 ن رفتم.با پوزخندی از کنارش رد شدم و به داخل ماشی
اش رو اش گوشیدیاکو از بیرون به ماشین تکیه داد و طبق عادت همیشه

 به دست گرفت.
ام شد که منتظر پارسا بودیم؛ نگاهی به ساعت مچیربع ساعتی می

انداختم، ساعت حوالی هفت بعداز ظهر بود. نگران پارسا بودم، همیشه 
هاش هم ومدنکرد و این دیر ایک جوری برای خودش دردسر درست می

 بدون دردسر نبود، نگران از ماشین خارج شدم.
درحالی که سعی داشتم موضع خودم رو حفظ کنم دستم رو روی ماشین 

 گذاشتم و خطاب به دیاکو گفتم: هوی عمویی؟
گوشی رو توی جیبش گذاشت و به طرفم چرخید، دقیقا مثل حالت من 

به بحن کنایه آمیزم بده  ایستاد. عادی و بیخیال بدون اینکه حتی اهمیتی
 گی؟پرسید: چی می

 اش کردم و جواب دادم: پارسا هنوز نیومده من نگرانم.ریز نگاه
خودش رو از ماشین جدا کرد، دستی به موهاش کشید و گفت: بیا کنار 

 ماشین رو قفل کنم بریم دنبالش.
ازم از ماشین فاصله گرفتم، با سوئیچ در ماشین رو قفل کرد و گفت: فقط 

 دور نشو.
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نیم نگاهی بهش انداختم که از نگاهش دور موند، زیرچشمی بهش 
هام رو سریع کردم و جلو نگاهی انداختم و ماشین رو دور زدم. قدم

ای که افتادم. دیاکو هم پشت سرم همراهم اومد؛ به سمت دفتر مشاوره
 اون سمت خیابون بود رفتیم.

بود، صدای دیاکو از پشت سرم بلند  ی وجودم رو فرا گرفتهدلشوره ذره ذره
 شد: یواش تر دختر.
رفتم و شاید دلیلش دونستم با چه سرعتی راه میحتی خودم هم نمی

نگرانی بود که بابت پارسا داشتم! با رسیدن به دفتر در رو باز کردم و به 
 جلو هل دادم.

 صدای بلند و عصبی پارسا به گوشم رسید: حرف بزن مردیکه.
تو نیا داخل وگرنه رشادت همه چیز رانم رو به دیاکو دوختم وگفتم: نگاه نگ
 فهمه.رو می

به سمت در دفترش که بعد از میز منشی بود رفتم و بازش کردم؛ با دیدن 
هاش وضعیت رشادت دهنم از شدت تعجب باز موند! روی صندلی دست

 به پشت بسته بود و خون از سر و صورتش جاری بود.
 شناسی؟آورد و با کنایه رو به پارسا پرسید: سارا رو از کجا می سرش رو باال

پارسا با عصبانیت مشتی به صورتش کوبید طوری که سرش نیم متر به 
 عقب چرخید، داد زد: اسم سارا رو به دهن کثیفت نیار.

 در رو پشت سرم بستم و آهسته رو به پارسا پرسیدم: این جا چه خبره؟
 گفت: پس شما دوتا باهمید.رشادت پوزخندی زد و 

پارسا به سمت من برگشت و با عصبانیت داد زد: مگه من بهت نگفتم 
 بیرون بمون؟

دونی یارو رفتم گفتم: دیوونه شدی؟ میمیبا هر قدمی که سمتش قدم 
 تونه ازمون شکایت کنه؟ این کارها یعنی چی؟می

گرفته لب زد:  لرزون و عصبی نگاه مظلومش رو به من دوخت و با صدایی
 کنه ماییم.این یارو سارا رو دزدیده. اونی که شکایت می
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 دستش رو به سمت رشادت برد و ادامه داد: نه این یارو.
 رسه.هاش کرد و گفت: دستت بهش نمیرشادت پوزخندی چاشنی لب

 پارسا عصبی زیر لب گفت: خدا لعنتت کنه.
رد و داد زد: نگاهش رو به طرفش چرخوند و به سمتش هجوم ب

 کشمت.می
طوری حرف سریع بازوش رو گرفتم و مانعش شدم.  عصبی گفتم: این این

 زنه. بذار من حلش کنم.نمی
اش رو ازم گرفت. بی حوصله و کالفه دستی به پیشونیش کشید و نگاه

اش کشید و زیرلب زمزمه وار جواب داد: ببینم دستی به صورت رنگ پریده
 کنی.کار میچی 

 
از کنار رشادت رد شدم و به سمت میزی که پشت سرش بود رفتم، نگاهی 

ای که روی میز بود یاد سیزده سالگی خودم به میز انداختم؛ با دیدن منگنه
که با منگنه دستم آسیب دیده بود، افتادم. لبخند خبیثی روی لبم نشست 

 و زیر لب گفتم: همین عالیه.
 ه سمت رشادت رفتم.منگنه رو از روی میز برداشتم و ب

پشت صندلی ایستادم و سرم رو به گوشش نزدیک کردم و کامال جدی دم 
 گی سارا کجاست؟گوشش لب زدم: پس نمی

گم سرش رو کنار کشید و گفت: شما اگه مادرم هم جلوی روم بکشید نمی
 سارا کجاست.

خودم رو عقب کشیدم و تای ابروم رو باال بردم، زیرلب غریدم: االن 
 شه.خص میمش

اش رو الی منگنه همون طور که پشت سرش ایستاده بودم انگشت اشاره
 گذاشتم و با خشمی کنترل شده زیر لب گفتم: حرف بزن.

هاش بود، نیشخندی زد و گفت: از پشت سر حواسم به تمام حرکت
 گم سارا کجاست.خوای بکن، چون به هیچ وجه نمیهرکاری می
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د، این پیام های بی موقع همیشه عصبیم صدای پیامک گوشیم بلند ش
کرد. حرصی پوفی کشیدم و در حالی که دندون هام رو به هم می
 ساییدم گفتم: خدا بهت رحم کرد.می

منگنه رو عصبی روی میز پرت کردم و گوشیم رو از جیبم در آوردم، نگاهی 
 اش انداختم.به صفحه

بیاید بیرون جای سارا رو ها رو باز کردم: شماره ناشناس بود صفحه پیام
 پیدا کردم.

شک نداشتم که دیاکو این پیام رو بهم داده بود. به سمت پارسا قدم 
 برداشتم و خودم رو بهش نزدیک کردم.

سرم رو بهش نزدیک کردم و آهسته دم گوشش گفتم: داداش دیاکو سارا 
 رو پیدا کرده.

 این کنیم؟ کارنگاه غضب آلودش رو به رشادت دوخت و پرسید: چی
سرم رو برگردوندم، نگاهی بهش انداختم و با خباثت جواب دادم: دهنش 

 رو ببند.
ی من بود به سمتش رفت، درست رو به روش پارسا که انگار منتظر اجازه

 ایستاد و با کنایه گفت: وقتشه یکم استراحت کنی.
بعد گفتن این حرف تموم حرصش رو روی صورت خون آلود رشادت خالی 

با خشمی غیر قابل کنترل که من هم حسش کردم، مشتی نثار صورتش  و
چاره از هوش رفت. حتی من هم به حای رشادت سمت راست کرد که بی

 صورتم درد گرفت.
کشید به سمتم چرخید و رو های لباسش رو پایین میهمونطور که آستین

 به من گفت: برو بیرون تا بیام.
 رون رفتم و در رو پشت سرم بستم.بعد از گفتن چشمی از اتاق بی

دیاکو خیلی خونسرد روی صندلی انتظار نشسته بود و با گوشی ور 
، توی همون رفت، متوجه حظورم شد اما نگاهش رو از گوشی نگرفتمی

 چاره آوردید؟حالت خیلی عادی پرسید: چی به سر بی
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 دستم رو پشت گردنم گذاشتم و درحالی که با انگشت شست و وسطم 
 دادم جواب دادم: فضولیش به تو نیومده.ماساژش می

از روی صندلی بلند شد، گوشیش رو توی جیبش گذاشت و پرسید: 
 داداشت کو؟

با صدای در نگاهم رو از دیاکو گرفتم و به پشت سرم چرخیدم، پارسا در 
 کرد جواب داد: این جام.اش رو درست میحالی که یقه

 کنیم.ریم مرخصش میمی فهمیدم سارا کجاست. االن -
کردم موضع خودم رو متحیربه سمت دیاکو برگشتم و درحالی که سعی می

 حفظ کنم که موفق هم بودم با طعنه گفتم: چه راحت پیداش کردی.
لبخند زیبایی روی لبش نشست و با غرور جواب داد: عصر، عصر ارتباطاته 

 دختر خوب.
کشیدم و بی این که بهش  با حرفی که زد قانع شدم. دستی به سرم

 نگاهی کنم رو به پارسا گفتم: بریم داداش.
 

 بیست و چهار ساعت بعد
بعد از انجام دادن کارهای انتقال سارا به بیمارستان مورد نظر پارسا بهم 

گفته بود که توی بیمارستان کنار سارا میمونه، من هم همراه دیاکو بودم. 
شد! شاید هم به خاطر درگیری عصبی نمی انگار پارسا از وجود دیاکو کنارم

ذهنیش حواسش نبود! توی حیاط بیمارستان مشغول هوا خوری بودم و 
کرد. با دیاکو هم بدون اینکه حرفی بزنه یا عصبیم کنه پا به پام حرکت می

خیال راحت نفس عمیقی از سینه بیرون دادم و رو به دیاکو گفتم: خب 
 خداروشکر این یکی به خیر گذشت.

طور که مشخصه خیلی نگاه معنی دارش رو به من دوخت و گفت: این
 برای هردوتون عزیزه.

 هام کردم و گفتم: خیلی.لبخندی مهمون لب
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بعد زیرلب با خودم زمزمه کردم: البته برای پارسا، من فقط حال داداشم 
 واسم مهمه.

 کمی ازش فاصله گرفتم.
 یه سوال ازت بپرسم؟ -

 متش زدم و سریع جواب دادم: هان.نیم پرخی به س
هاش زدم نگاه تب دارش رو به سر تا پام دوخته بود، بشکنی جلوی چشم

 و با کنایه پرسیدم: کجایی عمو؟
کرد به خودش اومد و رو به من دیاکو که انگار توی دنیای خودش سیر می

 گفت: پارمیس؟
دادم: عین  از لحن صدا زدن اسمم دلم براش سوخت اما وا ندادم جواب

 گربه شرک خودت رو مظلوم نشون نده.
 نگاهش رو ازم گرفت و بی حوصله لب زد: بریم.

لحنش دلخورش به قلبم چنگ انداخت، اصال دوست نداشتم کسی از 
رفتم صداش زدم: هام ناراحت بشه، در حالی که پشت سرش راه میحرف

 دیاکو؟
یهو بهش برخورد کردم  کردمیکهو ایستاد، من که از پشت سر دنبالش می

 و صدام رو کمی باال بردم: عین آدم راه برو.
هاش بود، نگاهم کرد و نگاهش رو به سمتم برگردوند. لبخندی روی لب

 شکنی دختر؟شی چرا دل میگفت: تو که خودت ناراحت می
 شم.دست به سینه ایستادم و جواب دادم: اصال هم ناراحت نمی

 باشه. -
 رو برسون خونه.بی زحمت من  -

*** 
موهام رو زیر شالم قایم کردم و به دختر چشم آهویی توی آیینه چشمکی 

 زدم.
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مثل همیشه عادی بودم، نگاهم رو از آیینه گرفتم و به سمت تخت سفید 
 رنگم رفتم؛ گوشیم رو از روی تخت برداشتم و به پارسا زنگ زدم.

 به گوشم رسید: جانم؟ اشبعد از دو بوق متوالی صدای خسته و گرفته
اش دلم رو لرزوند، لبخند مصنوعی زدم و با صدای جیغ مانند صدای گرفته

 و پر انرژی همیشگی پرسیدم: داداش خوشتیپ من چطوره؟!
صدای کم جونش که آغشته با لبخندی تلخ بود به گوشم رسید: خوبم 

 عزیز دلم، کجایی؟
 دارم میام بیمارستان. از تخت فاصله گرفتم و جواب دادم: عشِق دلم

 باشه منتظرتم. -
به سمت در اتاق رفتم و پشت سرم بستمش. به آشپزخونه حرکت کردم.  

با قطع کردن تماس، گوشی رو توی جیبم گذاشتم. داخل آشپزخونه و به 
سمت یخچال رفتم، بازش کردم. بطری آب رو ازش در آوردم و سر 

 کشیدم.
گذاشتم و از خونه بیرون رفتم. در رو  بعد نوشیدن آب بطری رو روی اپن

قفل کردم و کلید رو داخل جیب شلوارم قرار دادم، به سمت آسانسور رفتم 
اش رو فشار دادم. زیاد طول نکشید که آسانسور باال اومد و به و دکمه

 داخل رفتم.
 
* 

کمپوت هارو توی پالستیک گذاشتم و بعد از جواب تشکر فروشنده به 
 ن قدم برداشتم.سمت بیمارستا

اتاق سارا طبقه دوم انتهای راهرو بود؛ سوار آسانسورشدم دودقیقه طول 
 کشید که آخرین نفر از اون اتاقک کوچیک بو گندو خالص شدم.

به انتهای راهرو که رسیدم نفس عمیقی کشیدم، از پشت پنجره به داخل 
 ود.های سارا باتاق نگاه کردم؛ پارسا با عشق مشغول گرفتن ناخن

 دستم روی شیشه ماتش برده بود.
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 کشی داداش گلم.چی می- 
 

گیر رو روی میز کنار دستش گذاشت و بعد از گرفتن ناخن های سارا، ناخن
 هاش گرفت.راست سارا رو بین دست با مهربونی دست

 مظلوم بهش نگاه می کرد. 
دم و وارد پنج دقیقه ای میشد که پشت در ایستاده بودم، تقه ای به در ز

 شدم.
پارسا با دیدن من خودش رو جمع و جور کرد؛ زیاد موفق نبود که غم لونه 

 کرده کنج دلشو از تن صداش پنهون کنه.
 به به پارمیس خانم اومده! -

 ی نرمی به صورت سردش هدیه کردم و گفتمنزدیکش شدم، بوسه
 سارا چه طوره؟- 
 

 جوری.همونهنوز  -نگاهی بهش انداخت و جواب داد 
 

 پالستیک رو روی میز گذاشتم.
 داداشم! -

 همون طور که به جسم بی جون سارا چشم دوخته بود جواب داد
 جانم.-
 دونم سارا به مراقبت نیاز داره اما...می -
 

اش رو به از چیزی که می خواستم بگم پشیمون شدم. پارسا نگاه خسته
 من دوخت.

 اما چی؟ ادامه بده.-
 به دندون گزیدم و ادامه دادم لب

 خب...  -
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 پوفی کشیدم و عزمم رو جمع کردم
 
طوری ما باید روی کاری که به خاطرش اومدیم تهران تمرکز کنیم. این-

 فقط زمان...
بلند شدن یکدفعه ای پارسا باعث شد قدمی به عقب بردارم و کلمات 

 کند.صف کشیده و آماده ی دهنم منعقد نشده از ریشه بخش
هاش رو ش دیدم،  نه اخمی، نزدیکم شد و دستنه خشمی توی نگاه

 گی.فهمم چی میمی-هام گذاشت و جواب داد: روی شونه
 با خیال راحت نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم

 ریم سرکارمون؟پس کی می -
 آب. -

 ی سارا نگاه هردمون به سمتش گره خورد.با شنیدن صدای گرفته
 ی رو به رو جا خوردم! صحنه با دیدن

 سارا به هوش اومد؟! 
نگاهی به پارسا که در حالت شوک چشم هاش جاده ی کوتاه چشم و 

دهان نیمه باز سارا رو متر می کرد انداختم، دهانش باز مونده بود و چشم 
 هاش از فرط ذوق برق می زد.

 برو به دکترش بگو بیاد. -
 اتند کرد به سمت درحرفم از دهانم بیرون نیومده پ

 
 های خشک و کبود سارا دوباره جون گرفتلب

 آب. -
 کنارش نشستم و با مهربونی دستی به موهای لختش کشیدم و گفتم

 جونم، چشم. صبر کن دکتر بیاد معاینت کنه. -
 اش رو به من گره زد و گفتنگاه خسته

 پارمیس!  -
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 یدم.از شدت خوشحالی به خوبی صدای قلبم رو شن
 جانم!-لرزون و با ذوق جواب دادم. 

* 
ای که توی دستش بود رو بست و با لبخند رضایت بخشی رو دکتر پرونده

 به من و پارسا گفت
بیمارتون حالش خیلی خوبه. فقط چند روز دیگه هم بیمارستان بمونه -

 برای احتیاط.
 نگاهی به سارا انداختم که روی تخت نشسته بود.

 ست چپش شکسته بود.عزیز دلم د
پارسا به همراه دکتر از اتاق خارج شد،  من هم از فرصت استفاده کردم و 

 سمت سارا رفتم و کنارش نشستم.
 دست راستش رو با مهربونی توی دستم گرفتم و صوت صدام اروم بود

 خوبی؟-
 هاش رو روی هم فشرد و جواب دادچشم

 
 آره خوبم نگران نباش.-

 تنش نگاه کردمبا تردید به 
 کنه؟جاییت درد نمی-

هاش گذاشت و ام رو الی انگشتدستش رو از دستم بیرون کشید و بینی
 گفت

 مگه جاییم رو از دست دادم؟-
 ام با این حرفش ترکید.بمب خنده
 هام بریده بریده گفتممیون خنده

 ر... رو... روانی.-
 

 سارا نزدیک کردم و گفتم: با چنگال یه تیکه از کمپوت سیب رو به دهن
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 بخور.-
 دست راستش رو جلوی دهنش گذاشت.

 خودم بلدم بخورم. بچه که نیستم.-
 بااخم تصنعی چنگال رو دستش دادم 

 لجباز. -
 های من و سارا بود با خنده رو به هردومون گفت:پارسا که شاهد حرکت

 شید.باهم زوج خوبی می-
تخت بود رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم ای که روی میز کنار آبمیوه

 و حرصی جواب دادم:
 بمیر لطفا.-

 آبمیوه رو توی هوا قاپید و جواب داد
 ام بود.واقعا دستت درد نکنه تشنه -
 فهمی دنیا دست کیه.وقتی از حلق دارت زدم می -

 آبمیوه رو باز کرد و قبل این که شروع به نوشیدن کنه با شیطنت پرسید:
 رسه جوجه؟آخه تو زورت به من می-

سارا تیکه ای از کمپوت رو توی دهنش گذاشت و با خونسردی خطاب به 
 پارسا رو به من گفت:

ذاره رو کولش پارازیت جونم وقتی سگ رو محلش ندی دمش رو می-
 ره.می

 یهو زدم زیر خنده، پارسا با غیض رو به سارا گفت:
 با ماهم آره؟-
 ؟ببخشید شما -

دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، خنده ام به قهقه تبدیل شد، میون 
 خنده هام گفتم:

 دهنت سرویس دختر. -
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که رو به روی ما بود، بلند شد و با لحنی عصبی لب  پارسا از روی صندلی
 زد:

 کنم.چون مریضی مراعاتت رو می-
 شدی.میسارا لبخندی زد و جواب داد: من حالمم خوب بود حریفم ن

 در اتاق باز شد و دکتر با روپوش سفیدش وارد شد.
 پارسا به طرف تخت اومد و رو به دکتر پرسید

 شه؟بیمارمون امروز مرخص می-
 جا برم.خوام از اینسارا با غیض جواب داد: من نمی

 دکتر میون خنده رو به پارسا گفت:
 جا خوش گذشته!انگار خیلی به بیمار این-

 خت رو محکم گرفت و گفت:سارا ت
 خورم.جا تکون نمیمن از این -

ی سارا رو باز کرد و نگاهی بهش انداخت و لب از دهن باز هدکتر پروند
 کرد.

حال بیمارتون خیلی خوبه. فقط دو هفته دیگه برای باز کردن گچ دستش -
 اقدام کنید.

 سارا جیغی کشید: نه.
که توی گچ بود رو توی بغلش  نگاه هممون به سمتش رفت. دست چپش

 گرفته بود با صدای جیغ جیغو گفت:
 خوام بازش کنم.خوام، مال خودمه نمینمی-

پارسا با اخمی گره خورده توی ابروهاش نزدیک سارا شد و آروم دم 
 گوشش لب زد:

 خجالت بکش بچه که نیستی.-
 های جذاب پارسا چشم دوخت و جواب داد:مظلوم به چشم

 وشم میاد سرم توی دستم باشه.من خ- 
 کمی از سارا فاصله گرفت و با خنده گفت:
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 لجباز. -
هاش رو توی دکتر نگاهه متعجبش رو از روی سارا و پارسا برداشت! دست

 جیب روپوش سفید رنگش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد:
 های امروز.امون از دست جوون-

 اق بیرون رفت.بعد از گفتن این حرف با همون ژست از ات
 

روز ترخیص سارا از بیمارستان فرا رسید و تمام پرسنل از پرستار گرفته تا 
 دکتر سعی در جدا کردن سارا از روی تخت داشتند.
 دکتر کالفه از کنار تخت به سمت من و پارسا اومد.

این بیمار شما چه قدر لجبازه، مردم دوست ندارن توی بیمارستان بمونن -
 دختر قصد رفتن نداره؟ پس چرا این

 پارسا لبخند ریزی زد و زیر لب چیزی زمزمه کرد:
 همیشه متفاوت بود.-

 های تیز من دور نموند.این حرفش از گوش
 سرش رو باال آورد و رو به دکتر گفت:

 دونم.نمی-
 ولم کنید من از این تخت پایین نمیام. -

 گرفت و گفت: هاشپرستار با مهربونی دست سارا رو توی دست
 خانم مرخصی به خدا قرار نیست بمونی پس چته؟- 

 سارا لجباز تر از قبل با صدای جیغ مانندش جواب داد:
 ذارم.جا پام رو بیرون نمیمن از این- 

پارسا دستش رو جلوی لبش گذاشت تا کسی لبخندش رو نبینه سپس به 
 سمت تخت قدم برداشت.

 رفتند.پرستار ها از کنار تخت کنار 
 ها رو بهش گفت:یکی از اون

 تو رو خدا شما قانعش کنید.- 
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 پارسا نزدیک تخت شد و به سارای اخم آلود نگاه مهربونی انداخت.
 تو رو جون جدت بلند شو.- 

 هاش گرفت.های تخت رو محکم تر توی دستمیله
 عمرا.-  
 خوای؟چی می -

تونید ر ها گفتم: شما میقدمی به سمت تخت برداشتم و رو به پرستا
 برید.

ها همون طور که به پارسا خیره شده بود ابرویی باال یکی از پرستار
 انداخت و خطاب به سارا و رو به من گفت: امیدوارم قانع بشه.

زد، بی محل نگاهم رو به سمت سارا و پارسا طعنه توی صداش موج می
 دوختم.

روم دم گوشش چیزی گفت که سارا سرش رو نزدیک گوش پارسا برد و آ
 برای اولین بار حرفش رو نشنیدم.

 ی پارسا ترکید، میون خنده رو بهش گفت: روانی.در یک لحظه بمب خنده
از سارا فاصله گرفت و به سمت دکتر قدم برداشت؛ دکتر در حالی که 

هاش رو توی جیبش قفل کرده بود رو به پارسا پرسید: باالخره قانع دست
 شد؟
 ه دکتر جواب داد: بیمارمون یه شرط کوچیک داره.رو ب

هر شرطی باشه مشکلی نیست. امروز به خاطر بیمار شما نظم بیمارستان  -
 ما کمی بهم خورد و باید خیلی متشکر باشید که حراست رو خبر نکردیم.
 نگاهش رو به سمت سارا برگردوند و خطاب به دکتر جواب داد: شرمنده.

ای ا نشستم و رو بهش گفتم: خجالت بکش زن گندهروی تخت کنار سار
 هستی.

هام دوخت و با لبخند دروغین جذابش آلودش رو به چشمهای غمچشم
 جواب داد: یه کوچولو شیطنت باید وجود داشته باشه.
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کرد این رو به خوبی از نگاهش اش رو پنهون میغم از دست دادن بچه
 فهمیدم.

 به سارا گفتم: تو دیوانه ای به خدا.نگاهی به پارسا انداختم و 
 دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید. -

 مشت آرومی به شونه اش زدم و حرص آلود جواب دادم: خیلی بدی.
 هاش کرد جواب داد: همیشه در قلب منی.ای که چاشنی لببا خنده

 َاه! چندش برو اون طرف.  -
کار ه سارا گفت: بین چیپارسا به سمتمون قدم برداشت و با اخم رو ب

 کردی دختر.
 سارا نگاهی به دور و برش انداخت و جواب داد: بمب که ننداختم.

اش گره زد و با جدیت گفت: کل بیمارستان رو اخمی به ابروهای کشیده
 به هم ریختی. بمب ننداختی؟ تو چت شده؟

پرستاری از در وارد شد و به سمت تخت اومد و گفت: دور تخت رو 
 وت کنید لطفا.خل

 از روی تخت بلند شدم و به سمت پارسا رفتم.
پرستار کنار سارا ایستاد، سرمی به دستش زد و رو بهش گفت: به خاطر 

 شما تایم ساعت پرسنل عوض شده.
 خواستید نیاید بریزید روی سرم.گم گلم! اما میببخشید این رو می -

باشی  فت: اگه تو ملکهپرستار با حرص سرم رو توی دستش فرو کرد و گ
 منم سربازم نیش دارم.

 آخ! دستم. -
 پرستار لبخند خبیثی زد و گفت: دفعه ی بعد آروم نیش بزن خانم.

های ریز شده بهش زل زد و زیرلب گفت: خوبه خودت هم سارا با چشم
 گفتی ملکه.
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پارسا قدمی جلو برداشت که با پرستار درگیر بشه که دستش رو گرفتم و 
ع حرکتش شدم، نگاه خشمگینش  رو بهم دوخت و زیرلب غرید: ولم مان

 کن پارمیس.
 هیس! روز آخر دردسر درست نکن. -

 سارا رو به پرستار که در حال رفتن بود با لبخند گفت: ببخشید گلم؟
 پرستار با عشوه برگشت و جواب داد: جانم؟

د و با لطافت لبخند خبیثی به لب سارا نشست، ابروی راستش رو باال بر
وقت پا رو دم شیر نذار، هر چه قدر هم که زخمی باشه باز هم گفت: هیچ

 شیره.
پرستار که جوابی نداشت با عصبانیت از اتاق خارج شد و در رو محکم 

 بست.
 

 بعد از انجام کارهای ترخیص، از بیمارستان خارج شدیم.
 .دیاکو توی حیاط بیمارستان، کنار ماشین منتظرمون بود

پارسا سریع تر از ما به سمتش رفت و چیزی دم گوشش گفت و در عقب 
 ماشین رو باز کرد و رو به من و سارا گفت: برید داخل.

 سارا سریع تر از من داخل ماشین پرید، اروم نشستم و در بسته شد.
 زمان جلو نشستند.پارسا و دیاکو هم

 کردند.دیگه نگاه نمیهم بازهم مثل همیشه دیاکو و پارسا در حالت قهر به
سارا که انگار متوجه رفتار سرد دوتاشون شده بود با صدای بلندی داد زد: 

 چتونه شما دوتا؟
با حرف سارا یک لحظه کنترل ماشین از دست دیاکو خارج شد طوری که 
همگی به جلو پرتاب شدیم؛ پارسا عصبی روش رو به سمت ما برگردوند و 

 زنید.دخترا وقت و بی وقت جیغ می دونم چرا شماگفت: نمی
سارا سریع جواب داد: شما دوتا چتونه عین دوتا بزغاله روتون رو از هم 

 گرفتید؟ مگه جنگ ایران عراقه و هرکدومتون اهل یه کشورید؟
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پارسا نگاهش رو از سارا گرفت و به جلوی روش چشم دوخت، دیاکو 
 خانم. بیخیال لطفا! جواب داد: این بار شما بحث رو باز کردی سارا

 سارا با تعجب به من نگاه کرد و گفت: مگه قبال کی بحث رو باز کرد؟!
ی ریزی که روی لبم خونه کرده بود، سینه ستبر کردم و با  اشاره به با خنده

 خودم گفتم: بنده.
آلودش  های دراز دیاکو دور نموند، از آیینه  نگاه اخمحرفی که زدم از گوش

 ت.رو بهم دوخ
*** 

چرخیدن کلید توی قفل با صدای جیر جیر در همراه شد؛ وارد خونه 
 شدیم.

هرکدوممون به سمتی رفتیم؛ پارسا به طرف آشپزخونه برای نوشیدن آب، 
رو ) دست  دیاکو طول راهرو رو پیش گرفت و درحالی که ژست همیشگی

را از هاش رو توی جیبش گذاشته بود.( گرفته بود به سمت مبل رفت، سا
که دیاکو روی مبل بشینه خودش رو روی فرصت استفاده کرد و قبل از این

 مبل انداخت و گفت: تو نامحرمی بکش کنار.
من هم کنارش نشستم و نگاهی به پارسا که بطری رو روی اپن گذاشت 

 انداختم، به سمت من و سارا اومد و کنارم نشست.
بود به سمت پنجره  هاش توی جیب شلوارشدیاکو در حالی که دست

رفت، نگاهش رو به بیرون دوخت و گفت: این رشادت سرسخت تر از این 
هاست. یه جوری باید بتونیم توی شرکتش نفوذ کنیم که بتونیم سر حرف

 از همه چیز در بیاریم.
پارسا از روی مبل بلند شد و به سمت دیاکو رفت، متفکرانه درحالی که 

پنجره به بیرون چشم دوخت و گفت: دستش رو روی دیوار گذاشت از 
 شه باهاش توی شرکت نفوذ کرد، خیلی سخته.پیدا کردن راهی که می

 بعد از گفتن این حرف به سمت من و سارا برگشت.
 سارا به من نگاه کرد و گفت: پس باید یه فکری به حالش بکنیم.
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 دیاکو نگاهش رو از پنجره گرفت و رو به پارسا پرسید: چی بگم؟
گاه مرموز من و پارسا به هم گره خورد و همزمان لبخند خبیثی به ن

 هامون نشست.لب
 

اش متفکرانه به دیاکو به سمت پارسا چرخید، در حالی که ابروهای کشیده
هم نزدیک شده بود گفت: به خاطر موفقیت تو این ماموریت خوب 

 کنه!ذهنت کار می
جواب داد: چون قرار  نگاهش به دیاکو دوخت  شده بود، با تحکم 

 گذاشتیم و این عوض کاریه که پدرت قراره واسه ما انجام بده.
ی حرف پارسا گفتم: وقتی قراری گذاشته شد دیگه به من هم در ادامه

 شه، این قانون اول ماست.هیچ عنوان قرار به هم زده نمی
حرفم که تموم شد سوزشی عجیب روی بازوم حس کردم، جیغ خفیفی 

و نگاه خشنم رو به سارا دوختم و با عصبانیت زیر لب غریدم: آخ! کشیدم 
 روانی چته؟

ای رنگش رو ریز کرد و با لب و لوچه جمع شده های جذاب قهوهچشم
 کنم.گفت: حرف بزن وگرنه یه نیشگون دیگه هم تقدیمت می

 ام بازوم رو مالیدم و با ناله گفتم: هان! چیه؟با دست دیگه
 تم نگو هان.هزار بار گف -

با صدای پارسا نگاهم رو از سارا گرفتم و خطاب بهش رو به پارسا گفتم: 
 زنه.خوب عین زنبور همش نیش می

دیاکو درحالی که از پنجره فاصله گرفت و به سمت اپن رفت و رو به ما 
 سه تا گفت: ندیدم واس یه بارم که شده شما سه تا به جون هم نیوفتید.

عین میمون روی اپن پرید و گوشیش رو از جیبش در بعداز گفتن حرفش 
 آورد، عصبی بهش توپیدم: هوی رو اپن نشین.

اش رو جلوی صورتش گرفت و با لبخند مرموزش جواب داد: گوشی
 دوست دارم. مشکلیه؟
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 دندون هام رو با حرص به هم ساییدم طوری که صداشون بلند شد.
اشت، کمی هلم داد تا به سارا به آهستگی دستش رو روی شونه ام گذ

 خودم بیام و گفت: آروم باش دختر.
رفت چشم دوختم و با صدایی که با نفرت به دیاکو که با گوشیش ور می

بارید لب زدم: آخرش دست من به خون کثیف این پسر حرص ازش می
 شه.آلوده می

 این قدر به هم دیگه نپرید. کافیه دیگه. -
رو به سمتش چرخوند، هنوز کنار پنجره ی پارسا نگاهم صدای کالفه

 ایستاده بود بی این که تغییری توی حالت ایستادنش ایجاد شده باشه.
 سعی کردم خونسرد باشم، پوفی کشیدم و لب به دندون گزیدم.

ام حس کردم، با حرص دستش حرکت مهربون دست سارا رو روی شونه
 رم توی اتاقم.رو پس زدم و گفتم: من می

ی سرد چوبیش رو توی دستم گرفتم و به ی مبل بلند شدم، دستهاز رو 
آهستگی دورش زدم؛ صدای دیاکو مانع برداشتن قدم بعدیم شد: 

 پارمیس؟
ی نرم مبل رو با دستم کمی فشردم و جواب بی این که برگردم با خشم لبه

 دادم: پارمیس نه! پارمیس خانم. ابهت کالم داشته باش.
 ی شرک.حاال تو بگو گربه -

صدای طعنه آمیزش عصبی ترم کرد. کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و 
 زیر لب زمزمه کردم: پسره ی چندش.

 های کوتاه ازشون فاصله گرفتم.ی مبل رو رها کردم و با قدملبه
پرزهای زبر قالی کمی پوست پام رو آزار داد؛ اما بی محل مسیر اتاقم رو 

 طی کردم.
 ربان قلبم یکی درمیون میزد، نفس عمیقی کشیدم.از شدت عصبانیت ض
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های ی سرد در رو با دستای رنگ اتاق ایستادم  و دستگیرهجلوی در قهوه
گرمم به پایین کشیدم. در رو باز کردم، عصبی وارد اتاق شدم و پشت سرم 

 در رو محکم بهم کوبیدم.
اق بود ی رو به روی تخت که سمت چپ اتنگاه کالفه ام رو به پنجره

 دوختم و لبم رو به دندون گرفتم.
شالم که از روی سرم به پایین خزیده بود رو به چوب لباسی آویزون کردم 

 و به سمت تخت قدم برداشتم.
ی های مانتوم رو باز کردم، به تخت که رسیدم مانتو رو روی لبهدکمه

 تخت گذاشتم و روش ولو شدم.
 نفس عمیقی کشیدم.

 ا از بیرون اتاق به گوشم رسید.صدای کمرنگ پارس
خب وقتشه که یه کم استراحت کنیم و متاسفانه باید بگم فردا  -

 بینمت.می
صدای بی خیال دیاکو گوشم رو آزار داد: خوش حال شدم که امروز دیگه 

 بینمتون.نمی
 عصبی زیر لب گفتم: شرت کم.

 
 پوفی کشیدم و چشم هام رو به روی سقف بستم. 

 رنگ پارسا از بیرون اتاق به گوشم رسید: حالت خوبه؟صدای کم
 آره خوبم. -

چه قدر صدای سارا سرد و بی روح بود، تنها کسی که حال این دختر رو 
 کرد کسی جز من نبود!درک می

هام رو روی هم فشردم تا استرس این چند روز از مغزم بیرون عصبی پلک
 بره اما صدای پارسا مانع کارم شد: سارا؟

 هزار بار گفتم این طوری من رو صدا نکن. -
 لحن سردش پر از تشر بود.
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توی همون حال دستی به پیشونی ام کشیدم و زیرلب زمزمه کردم: مقصر 
 ی این اتفاق ها فقط پارساست.همه

 فهمم.دلیل این رفتار هات رو اصال نمی -
ر جام بلند شدم و فریاد پارسا لرزه به تنم انداخت، عین برق گرفته ها از س

 روی تخت نشستم.
 رو من داد نزن فهمیدی؟صدای خونسرد و بی روح سارا بلند شد: 

 باز هم دعوا؟
های لرزون به سمت در رفتم، به محض از روی تخت بلند شدم و با قدم

ی در صدای پارسا مانع حرکت دادن دستم شد: فقط لمس کردن دستگیره
 ردی؟بهم بگو چرا باهام این قدر س

 تنش، لرز، استرس و بغض رو توی صدای داداشم حس کردم!
 گوشم رو روی در گذاشتم و بهش تکیه دادم.

 جواب بده. -
هام همراه شد، چنگی به در زدم و با داد مجدد پارسا با بسته شدن چشم

 خودم گفتم: همش تقصیر منه.
 زنم.دارم با تو حرف می -
 این قدر روم داد نزن. -

تونستم بفهمم، اما دلیل رفتارهای سارا این همه خشم پارسا رو نمی دلیل
 شد.مانع حمایت از پارسا می

های گرمم ی در رو توی دستکمی از در فاصله گرفتم و آهسته دستگیره
 چرخوندم.

سارا بی این که به پارسا که رو به روش ایستاده بود، نگاهی بندازه روی 
 مبل نشسته بود.

 ونده جلوش زانو زد و مجددا صدا زدش.پارسا درم
 سارا؟ -
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سارا از کوره در رفت و با عصبانیت از روی مبل بلند شد و داد زد: دست از 
 سرم بردار.

پارسا از روی زمین بلند شد و با خونسردی شمرده شمرده گفت: چرا این 
 ای؟قدر یه دنده

، شاید فقط ای به گوش نرسیدبه جز صدای تیک تاک ساعت صدای دیگه
تونه این رو بهش بفهمونه دلیل این همه اتفاق و رفتارهای سرد زمان می

 دونست!سارا رو خوب می
 شاید به خاطر اینه که من مثل تو نیستم! -

ها قدم بعد از گفتن این حرف ازش فاصله گرفت و به سمت راهروی اتاق
 اقش رفت.برداشت، به من که رسید نیم نگاهی به من انداخت و به ات

صدای بسته شدن در بهم قدرت قدم برداشتن به سمت پارسا رو داد؛ به 
 طرفش قدم برداشتم.

های گره خورده اش رو روی پاهاش عصبی روی مبل نشست و دست
دونستم گذاشه بود، نگاهی بهش انداختم و آروم کنارش نشستم. نمی

 باهاش همدردی کنم یا نه.
 رمیس؟تو بهم بگو چی کار کنم پا -

 اش،قلبم رو لرزوند.تن صدای گرفته
مکث طوالنی کردم، سنگینی نگاهش رو روی خودم حس کردم، با حسرت 

 رو به سمتش پرسیدم : بابت چی؟ بابت کاری که باهاش کردیم؟
 لرزون لب زد: ت...توام؟!

ی نگاهم رو ازش گرفتم، نفس عمیقی کشیدم و در حالی که به صفحه
ل زده بودم جواب دادم: به خودمون نگاه کن. ببین خاموش تلویزیون ز 

 تونیم گذشته رو تغییر بدیم.کارمون به کجا کشیده شده؟ نمی
 پارمیس؟ -

هام رو روی هم گذاشتم و عجِز توی صداش قلبم رو به لرزه در آورد. چشم
 با سکوتم جوابش رو دادم.
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 تو دیگه سکوت نکن. -
ذارم تا بفهمی کم تو رو با گذشته تنها می از روی مبل بلند شدم و گفتم: یه

 چی به سر هرسه مون آوردیم.
بی این که منتظر جوابی از پارسا بمونم روم رو ازش برگردوندم و به سمت 

 اتاق حرکت کردم.
 

نرسیده به اتاق صدای شکسته شدن چیزی از اتاق سارا به گوشم رسید. 
پشت سر هم سارا رو صدا پارسا شریع خودش رو دم اتاق سارا رسوند و 

 زد.می
 سارا؟ سارا؟ در رو باز کن. -

 صدای پر از استرسم رو کمی باال بردم: چی شده؟
 دونم. های نگران بهم زل زد و لرزون جواب داد: ن... نمیبا چشم

ی در رو توی دستم فشردم و بلند داد بدجوری ترسیده بودم. دستگیره
 زدم: سارا؟ 

 م بذارید.تورو خدا تنها -
 همونطور که دستگیره ی در توی دستم بود لب زدم: حالت خوبه؟

 اش بلند شد: خوبم.اصال از حال و وضعیتش خبر نداشتم، صدای گرفته
 دستگیره رو رها کردم و رو به پارسا گفتم: بهتره تنهاش بذاریم.

دستی به صورت پریشونش کشید و آشفته پرسید: کی این ماجرا تموم 
 ؟شهمی

 جز سکوت حرفی برای گفتن نداشتم.
ی نامعلومی خیره شده بودم سرد آهی کشیدم و در حالی که به نقطه

 دونم.جواب دادم: نمی
بعد از گفتن حرف من عصبی ازم دور شد و به سمت آشپزخونه حرکت 

 کرد.
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با نگاهم تمام حرکاتش رو زیرنظر داشتم؛ تک تک کارهایی که انجام 
 سترس و خستگی بود.داد پر از امی

کالفه در یخچال رو باز کرد و بطری آب رو ازش بیرون آورد، جرعه ای آب 
نوشید و بی این که در بطری رو ببنده روی اپن قرار داد. لرزش 

 اش بود.ی استرس کنترل نشدههاش نشون دهندهدست
به سمت آشپزخونه قدم برداشتم، پارسا ازش بیرون اومد و با نگاه خسته 

های ناگفته بود. کالفه رو بهم لب زد: هاش پر از حرفهم زل زد، چشمب
 رم بیرون یه هوایی بخورم.می

 گرفته و آهسته جواب دادم: باشه.
بی هیچ حرفی به سمت جا کفشی نزدیک در رفت و کفش هاش رو به پا 

 کرد و از خونه خارج شد.
سرم قرار پوفی کشیدم و کالفه خودم رو روی مبلی که درست پشت 

 ی سیاه تلویزیون چشم دوختم.داشت انداختم و به صفحه
 پارمیس؟ -

ی سارا نظرم رو به خودش جلب کرد، گرفته جواب صدای جذاب و گرفته
 دادم: جانم؟

ی تلویزیون حرکاتش رو زیر نظر گرفتم؛ درست پشت سرم از توی صفحه
 ست.ایستاده بود. از پشت سرم به کنارم اومد و روی مبل نش

نیم نگاهی بهش انداختم، موهای خرمایی رنگش روی صورتش ریخته 
 بود.

 غم زده بی این که نگاهم کنه گفت: خسته شدم پارمیس.
دستم رو با کالفگی به پیشونی ام کشیدم و پرسیدم: هنوز از من و پارسا 

 دلخوری؟
ی ی من و پارسا دلگیر بود برامشخص بود که بدجوری از رفتارهای گذشته

 همین بدون هیچ معطلی از روی مبل بلند شد و سرد جواب داد: نه.
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 همونطور که روی مبل نشسته بودم با صدای زنگ گوشی از جا پریدم. 
 غرولند کنان با خودم گفتم: کیه آخه؟

اش انداختم دیاکو عصبی گوشیم رو از جیبم در آوردم؛ نگاهی به صفحه
: تو که همین االن رفتی چته زنگ بود پوفی کشیدم و حرصی جواب دادم

 زدی؟
 کسی کنارته؟ -

 صداش آروم و ریز بود من هم مثل خودش جواب دادم: نه. چطور؟
 واس بیای باهم بریم جایی. -

 با تعجب از جا پریدم و باصدای جیغ مانندی گفتم: کجا؟!
 هیس! آروم باش دختر. -

 خوای بری؟جا میمتفکرانه گوشی رو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم: ک
 خوام برم خونه رشادت یه چیزی بردارم به کمکت نیاز دارم.می -

 ای گفتم: آخ جون هیجان!با ذوق بچگانه
 صدای خنده مانندش از پشت گوشی بلند شد: دیوونه.

اما این وقت شب! چرا به من زنگ زد و از من درخواست کرد؟ چرا از 
 پارسا نخواست؟

ر گوشم گذاشتم و گفتم: چرا از پارسا نخواستی و به مشکوکانه گوشی رو د
 من زنگ زدی؟

 زنگ زدم جواب نداد. -
 شم بیا دنبالم.تای ابروم رو باال دادم و جواب دادم: پس آماده می 
 ده دقیقه دیگه جلوی ساختمونم. -

 از روی مبل بلند شدم و گفتم: باشه.
 گوشی رو قطع کردم و به سمت اتاق سارا رفتم.

ای به در زدم، کمی بعد ای کردم و دستی به لباسم کشیدم. تقهتک سرفه
 صدای سارا بلند شد.

 بیا تو. -
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 ی در رو توی دستم گرفتم و با باز کردنش سرم رو به داخل بردم.دستگیره
 سارا؟ -

همونطور که روی تخت مشغول شونه زدن موهای خرمایی رنگش بود 
 عادی پرسید: چیه؟

ای جواب دادم: ده دقیقه دیگه دیاکو میاد م، بدون هیچ مقدمهداخل شد
 دنبالم بریم خونه رشادت.

 خب؟ -
 من و من کنان گفتم: خب... ام... راستش...

 مشکلت پارساس؟ -
 با صدای جیغ مانندی گفتم: ایول بابا! دس خوش به هوشت.

هاش نشست. شونه رو روی تخت گذاشت و با لبخند محوی روی لب
 وهای رها شده از روی تخت بلند شد و لب زد: باشه. برو آماده شو.م

بدون هیچ حرف و تشکری از اتاق بیرون رفتم و در رو محکم پشت سرم 
کوبیدم. سریع به اتاق خودم رفتم. در کمد دیواری رو باز کردم و ازش یک 
دست لباس بیرون آوردم و به تن کردم. بعد مدت کوتاهی از اتاق بیرون 

 ای که ازش به راحتی جلوی ورودی ساختمون بود رفتم.به سمت پنجرهو 
از پنجره به پایین ساختمون نگاهی انداختم، هوا تاریک شده بود، با 

رم توقف ماشین دیاکو جلوی آپارتمان با صدای بلندی گفتم: سارا من می
 پارسا اومد بهش بگو.

 اش.سارا از اتاق خارج شد و گفت: باشه مواظب خودت ب
 به سمت در رفتم و گفتم: چشم. 

های اسپرت مشکی رنگم رو از جاکفشی بیرون آوردم و مشغول کفش
 پوشیدنشون شدم.

اش به سمتم اومد و گفت: پارمیس حواست باشه سارا با دست شکسته
 اون خونه پر از دزدگیره.
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: بند کفشم رو بستم، رو به روش ایستادم، دوباره و با تأکید جواب دادم
 چشم، چشم، چشم.

 در رو باز کردم و رو به سارا گفتم: مواظب خودت باش تا من بیام.
 لبخند کمرنگی زد و جواب داد: برو دیگه.

 بعد گفتن این حرفش سریع از خونه بیرون رفتم و در رو بستم.
 

دونم چطور و چقدر سریع اما انقدر هیجان زده بودم که خودم رو به نمی
 رسوندم. پایین ساختمون

ماشین دیاکو درست رو به روی ساختمون پارک بود و خودش هم کنار 
ماشین ایستاده بود، یکی از پاهاش رو به ماشین تکیه داده بود با گوشی 

 رفت.توی دستش ور می
در حالی که نگاهم به تیپ مشکی رنگ دیاکو بود به سمتش دویدم، با 

و از توی گوشی در صدای نفس نفس زدنم متوجه حضورم شد، سرش ر
 آورد و متعجبانه بهم چشم دوخت و پرسید: چه قدر زود آماده شدی!

 سینه ستبر کردم و مغرورانه جواب دادم: ما اینیم دیگه.
گوشیش رو توی جیبش گذاشت و در ماشین رو باز کرد و گفت: بپر باال تا 

 دیر نشده.
ز کردم و گفتم: از جلوی ماشین چرخیدم و به سمت راست رفتم، در رو با

 خوای برداری؟ی رشادت چی میحاال توی از خونه
سوئیچ رو چرخوند و بی این که نگاهم کنه جواب داد: تو راه برات توضیح 

 دم.می
 روی صندلی شاگرد نشستم و در رو بستم.

توی تمام مسیر دیاکو درمورد کاری که قرار بود انجام بدیم واسم توضیح 
کردم. بعد زمان نسبتا هاش گوش میقت به حرفداد و من هم با دمی

ای که من و پارسا فلش رو ازش برداشته طوالنی ماشین رو به روی خونه
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بودیم ایستاد، با خاموش کردن ماشین، دیاکو رو به من پرسید: فهمیدی 
 کار کنی؟باید چی

در رو باز کردم و درحالی که پای راستم رو بیرون گذاشتم با کنایه جواب 
 ادم: نه منتظر یادآوری شما بودم.د

 از ماشین خارج شدم و در رو محکم کوبیدم.
 دیاکو هم پشت سرم از ماشین بیرون اومد و گفت: باس عجله کنیم.

از کنار ماشین رد شدم و به سمت خونه قدم برداشتم، کوچه خلوت بود و 
 کرد.این کار ما رو راحت تر می

ها دلم هوای بهم القا کرد، گاهی وقت هوای خنک باال شهر حس خوبی رو
کرد که ازدواج کنم و آدم بشم، اما کی با یه بچه یتیم که دردسر این رو می

 کرد؟بارید ازدواج میهم ازش می
 زود باش. -

ی افکارم رو پاره کرد. کوله ام رو جلوم گرفتم و ی دیاکو رشتهصدای آهسته
 گوشی ام رو ازش بیرون آوردم.

هاش بود سعی در باز کردن در حیاط م با دو چیزی که توی دستدیاکو ه
ی گوشی رو روشن کردم و باالی دستش گرفتم تا بتونه داشت، چراغ قوه

 کارش رو درست انجام بده.
 عصبی و کالفه مشغول ور رفتن با قفل بود اما در باز بشو نبود.
شیده بود نگاهی به دیوار که شاخ و برگ درختی ازش به بیرون سرک ک
 انداختم، پوفی کشیدم و غرولندکنان زیرلب گفتم: بی مصرف.

 ام قرار دادم.گوشی رو توی جیبم گذاشتم و کوله ام رو محکم روی شونه
 به سمت دیوار رفتم و رو به دیاکو گفتم: خنگ.
شه این رو بینی در باز نمیتوجهش بهم جلب شد، ادامه دادم: وقتی می

 ور نیست.بدون دیوار واسه دک
بعد از گفتن این حرف عین مارمولک به دیوار چسبیدم و خودم رو ازش 

 باال کشیدم.
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اش منتظر دیاکو نشستم، وقتی به باالی دیوار رسیدم مثل گربه روی لبه

اون هم تقال داشت که به باالی دیوار برسه؛ بهش نگاهی انداختم و 
 ناامیدانه پوفی کشیدم.

 پارمیس کمکم کن. -
ام کوبیدم و زیر لب گفتم: این پسر چه قدر بی دست و ستی به پیشونید

 پاست.
 فهمیدم چی گفتی. -

 خواستم.ای کردم و بی خیال جواب دادم: من هم همین رو میتک خنده
زد با به زور خودش رو به باالی دیوار رسوند، درحالی که نفس نفس می

 خیلی نامردی.حرص گفت: 
خیره بود ازش گرفتمو سکوت کردم. همزمان به پایین نگاهم رو که بهش 

 پریدیم و در جواب رو بهش گفتم: نامرد نیستم نامحرمتم.
 بی توجه از کنارم رد شد و مسیرش رو به سمت خونه پیش گرفت.

های دور و بر درست مثل یه پشت سرش از کنار استخر رد شدم، درخت
 د.حصار دور تا دور دیوارها رو پوشونده بودن
ای رو به سمت خودش جلب نمای سفید رنگ ساختمون نظر هر بیننده

 کرد.می
برخورد پام با تکه سنگ کوچیکی تعادلم رو بهم زد، خودم نگه داشتم و 

 تعادلم رو حفظ کردم تا با زمین برخورد نکنم.
 غرولند کنان زیرلب گفتم: تو دیگه از کجا پیدات شد؟

 هیس آروم باش. -
 بود؟!  اما نه! سنگ که صدا نداره. صدا از سنگ

دیاکو نگاهش رو به سمتم برگردوند و با صدایی خفه گفت: چه خبرته 
 آروم باش.
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اخمی روی ابروهام نشست. استوار و با سرعت از کنارش رد شدم و با 
 کنایه بهش گفتم: باز خداروشکر بی دست و پا نیستم.

ی اتاق رشادت نجرهبه خاطر سیستم حفاظتی داخل خونه به سمت پ
)همون اتاقی که با پارسا ازش فلش رو برداشتیم( رفتم و رو به روش 

ایستادم و لب زدم: برای این که صدای اون لعنتی بلند نشه مجبوریم از 
 همین جا بریم داخل.

دیاکو دست به جیب درحالی که با نگاهش ارتفاع بین پنجره و زمین رو 
 شه؟ه زمین بخوریم چی میدونی اگسنجید پرسید : میمی

به سمت درخت کنار پنجره که سمت راست ساختمون بود رفتم و جواب 
 خوری زمین.ات باشه نمیدادم: اگه عقل تو کله

هام رو حصار درخت کردم و ازش باال رفتم، شاخ و برگ درخت کمی دست
قرار ی محکمی اذیتم کرد اما مانع باال رفتنم نشد؛ پای راستم رو روی شاخه

ی رو به روم گرفتم و به بالکن که رو به روم قرار دادم و دستم رو به شاخه
کردم احتمال داشت نگاهی کردم. اگه توی پرش حواسم رو جمع نمی

 افتادنم زیاد بود.
نفس عمیقی کشیدم و بی این که به زمین نگاه کنم به طرف بالکن پریدم، 

رو به سختی ازش باال  ی بالکن رو محکم گرفتم و خودمبا دست لبه
 کشیدم.

در حالی که مشغول پاک کردن مانتوم بودم از باال به پایین نگاهی کردم  
 و رو به دیاکو گفتم: به چی زل زدی؟ بیا باال دیگه.

 به سمت پنجره رفتم و زیرلب گفتم: امیدوارم کار سختی نباشه.
 ام رو جلوی روم گرفتم تا وسایلم رو در بیارم.کوله

 کنی؟چی کار می -
عین فنر از جا پریدم، دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای جیغم بلند  

 نشه.
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وحشت زده به پشت سرم نگاهی انداختم، با دیدن دیاکو اخمی کردم و 
 گفتم: یه جوری اعالم حظور کن.

 نگفتی؟ -
 بینه؟هات نمیخوام پنجره رو باز کنم مگه چشممی -

م رد شد و به سمت پنجره رفت، سوییچ ماشینش بی هیچ حرفی از کنار
 خواد زحمت بکشی.رو از جیبش خارج کرد و آهسته جواب داد: نمی

 سوییچ رو از ال به الی پنجره داخل کرد با فشار کمی قفلش رو باز کرد.
 تعجبم رو مخفی کردم و پشت سرش داخل اتاق شدم.

 صدای خش دار پنجره سکوت وطراف رو شکست.
 اش رو روشن کردم.رو از جیبم بیرون آوردم و چراغ قوه گوشیم

دیاکو از کنار تخت رد شد و به سمت تابلوی رو به رو رفت و بدون اینکه 
 نگاهم کنه گفت: تو میز رو بگرد.

 های سنگینم رو به سمت میز مطالعه حرکت دادم.قدم
بزنه، به تموم حرکاتم آهسته و با دقت بود تا مبادا اشتباهی از من سر 

میز که رسیدم آروم روی صندلی نشستم و تموم کشو ها رو گشتم اما 
اثری از کاست نبود، با دیدن لپ تاپ روی میز کنجکاوی شدیدی قلقلکم 

ی اینتر )وارد داد تا یک نگاه کوچیک بهش بندازم، بازش کردم و دکمه
 شدن( رو کلیک کردم.

یلم بود، فیلم رو باز کردم و وارد زباله شدم تنها چیزی که توش بود یه ف
 مشغول تماشاش شدم.

 رشادت و حامد توی یک کتاب خونه مشغول صحبت با همدیگه بودند.
حامد روی صندلی پشت میز نشست و رو به رشادت گفت: ببین ارسالن 

 دونم مشکل تو با من چیه. من و تو باهم دوستیم.من نمی
شید و آهسته به سمت ارسالن کالفه دستی به موهای خوش حالتش ک

 زنم؟دونی راجع به چی باهات حرف میمیز رفت و شمرده پرسید: تو نمی
 هاش رو چفت همدیگه کرد و جواب داد: نه.حامد خونسردانه دست
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ارسالن عصبی مشتی به میز کوبید و داد کشید: دارم راجع به سارا باهات 
 زنم.حرف می

صدای بلندی جواب داد: اسم زن  حامد خشمگین از روی میز بلند شد و با
 من رو به زبونت نیار.

شد: ی ارسالن لحظه به لحظه بلندتر میصدای داد و فریاد های پیوسته
 زن؟ مگه تو حرمت زن رو...

 حامد حرف ارسالن رو برید و غرید: حرف دهنت رو بفهم.
 ی هردو به بحثی شدید کشیده شد.صحبت ساده

 شه هان؟نفهمم چی می -
حامد از روی صندلی بلند شد به سمت ارسالن رفت، درست رو به روش 

 ایستاد و گفت: از این جا گورت رو گم کن.
 های عسلی رنگ ارکمی جلو رفت و به چشم

 
 سالن رشادت زل زد و متفکرانه پرسید: تو به زن من چشم داری؟

 رشادت با صدای آرومی جواب داد:  چشم ندارم. عاشقشم.
 های گشاد شده فقط به مانیتور چشم دوخته بودم! با چشم 

مشت محکمی که به صورتش توسط حامد زده شد بی جواب نموند و 
اش  رو محکم گرفت و روی میز درازش کرد و گفت: تو یه مریض تمام یقه

های خودم دیدم که چطور سارا رو کتک زدی، عیاری. من بارها با چشم
 اونم توی شرکت من.

تن این حرف حامد رو از روی میز بلند کرد و به سمت دیوار بعد از گف
پرتش کرد به طوری که سر حامد محکم به دیوار کوبیده و نقش زمین 

 شد.
هام رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای جیغم بلند نشه. دوباره به دست
 ی لپ تاپ چشم دوختم.صفحه

 بود؟خون روی زمین پخش شده بود. یعنی رشادت حامد رو کشته 
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های لرزونم لپ تاپ رو به حالت اولش برگردوندم و رو به دیاکو با دست
 که پشت سرم ایستاده بود پرسیدم: پیداش کردی؟

های مضطربم زل زد و با استرس پرسشگرانه جواب داد: حالت به چشم
 خوبه؟

درحالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم کوله ام رو روی دوشم 
 ره.گذاشتم و گفتم: آ

 باید بریم. -
 به سمت پنجره حرکت کردم و گفتم: منتظر چی هستی؟

 
 با پاهای مضطرب از ماشین دیاکو خارج شدم و داخل ساختمون رفتم.

نگهبان ساختمون با دیدن من از روی صندلیش بلند شد.مشکوک پرسید:  
 از اهالی ساختمونید؟

 جواب دادم و بی توجه به سمت آسانسور رفتم. 
ی طبقه هشت رو فشار دادم. بعد از مدت کوتاهی آسانسور متوقف کمهد

 شد. به سمت واحد قدم برداشتم.
با رسیدن به واحد صدای پارسا و سارا  که در حال بحث بودند به گوشم 

 رسید.
 پارسا با صدای عصبی داد زد: پارمیس غلط کرد با اون پسره بیرون رفت.

دم، از شدت خشم  در رو پشت سرم عصبی در رو باز کردم و داخل ش
 نبستم صدام رو باال بردم.

 گی برای خودت هان؟چی می -
پارسا که رو به روی سارا کنار پنجره ایستاده بود به سمتم هجوم آورد و 

 غرید: کدوم جهنمی بودی؟
 به سارا نگاهی انداختم و آروم جواب دادم: باید باهات حرف بزنم.

 زن.همین جا حرفت رو ب -
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هام گفتم: بیا تو عصبی و کالفه به سمت اتاقم قدم برداشتم و میون قدم
 اتاق کارت دارم.

 های لرزونم گرفتم و در رو باز کردم.ی در رو میون دستدستگیره
پشت سرم پارسا داخل اتاق شد، بی این که منتظر حرفی از سمتش باشم 

 به سمتش برگشتم و گفتم: در رو ببند.
 ی مضطربم در رو بست و متعجبانه به سمتم اومد.هرهبا دیدن چ

 شده؟!چی- 
 بی مقدمه جواب دادم: شوهر سارا رو رشادت کشته.

العمل شدیدی نشون داد، عصبی به سمت با گفتن این حرفم پارسا عکس
 دیوار برگشت و مشت محکمی به دیوار کوبید و سکوت کرد.

 گی؟ به سارا بگم یا میآروم به سمتش رفتم و دم گوشش لب زدم: 
جز سکوت چیزی تحویلم نداد، بازوش رو گرفتم و به سمت خودم 

های خیس از اشکش انگار یه تیر زهرآلود به کشوندمش؛ با دیدن چشم
 قلبم زدند!

هام زل زد و لرزون لب زد: های نم دارش کشیدم به چشمدستی به چشم
 چیزی به سارا نگو باشه؟
 برام بود! این حرفش زنگ خطری 

 کار کنی؟!خوای چیقدمی به عقب برداشتم و گنگ پرسیدم: می
پارسا که سعی داشت به اعصاب خودش مسلط باشه به سمت تختم رفت 

هاش مخفی کرد و با صدای و روش نشست، صورتش رو بین دست
 ای جواب داد: فعال که هیچی.خفه

 تی شده بود.تر از هر موقعیدونستم پارسا االن خطرناکخوب می
 به سمتش قدم برداشتم.

 بذار به سارا بگیم. -
هاش بیرون آورد و گفت: سارا خیلی کله شقه صورتش رو از میون دست

 کنیم بکنه.ممکنه هرکاری که فکرش رو نمی
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 پس... -
 با صدای جیغ سارا از جا پریدم!

 نگاهم رو از پارسا گرفتم و سریع از اتاق بیرون رفتم.
 پام.آخ!  -

 کنار آشپزخونه نشسته و مشغول ماساژ دادن پاش بود.
 شده؟!به سمتش رفتم و مات پرسیدم: چی

شد یهو پام دونم چینگاهی به من انداخت و ناله مانند جواب داد: نمی
 پیچ خورد.

 حالت خوبه؟ -
 با صدای نگران پارسا نگاهم به پشت سرم برگشت.

 ی؟رو به روی سارا نشستم: درد دار 
 که نگاهی بهم بندازه جواب داد: بهترم.بی این

 بازوش رو گرفتم: پاشو رو مبل بشین.
به سختی از روی زمین بلند شد و با کمک من به سمت مبل قدم 

 برداشت.
 آروم روی مبل قرمز رنگ نشوندمش. 

 خیلی درد داری؟ -
 نه.های بسته به مبل لم داد و جواب داد: لبخند تلخی زد، با چشم

نگاهم رو به سمت پارسا که کنار اپن ایستاده بود چرخوندم، نگاه 
 کرد.متفکرش رو به سارا دوخته بود و بی هیچ حرکتی فقط بهش نگاه می

 یاد نگاه خیره ی دیاکو افتادم!
 تونست باشه؟معنی این نگاه چی می 

 از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.
 

روی هم گذاشتم و تکیه به دیوار دادم. در اتاق رو نیمه هام رو کالفه چشم
شه. از جام تکون باز گذاشتم تا ببینم چی بین پارسا و سارا رد و بدل می
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خوردم و پشت در ایستادم. پذیرایی و مبل قرمز رنگ که از ال به الی در 
 درست رو به روی اتاقم قرار داشت، دقیقا توی دید رأسم بود.

طور که به سارا زل زده بود به ار اپن ایستاده بود، همونپارسا هنوز کن
 سمتش قدم برداشت و خیلی مهربون رو بهش پرسید: حالت خوبه؟

سارا به تلویزیون خاموش چشم دوخت، آه سردی کشید و جواب داد: آره 
 خوبم.

 سارا؟ -
 صدای پر بغضش که سعی در فرو خوردنش داشت بلند شد: هوم.

ی مبل گذاشت و کمی به سارا نزدیک شد و روی لبهپارسا دستش رو 
 زنی؟کنی؟ چرا حرف نمیکالفه پرسید: چرا سکوت می

اش رو به پارسا دوخت و با بغض جواب داد: این دومین نگاه خسته
 ای بود که از دست دادم. بچه

بعد از گفتن این حرف نگاهش رو از پارسا گرفت و مکث کرد. پارسا کمی 
ی که بچهکشید تا سارا راحت باشه؛ ادامه داد: بعد از این خودش رو عقب

که دوباره باردار بشم خیلی اولم رو از دست دادم دکتر گفت امکان این
 ضعیفه، یه امید اومده بود تو زندگیم اون امیدهم ازم گرفته شد.

که انگار قلبم صداش پر از درد و غم بود، غم به دلم چنگ انداخت طوری
 ت گرفته باشند و مدام با خشونت میون دست فشارش بدند.رو توی مش

 پارسا؟ -
 ؟ صدای لرزون و مهربونش گوشم رو نوازش کرد: جانم

های گشاد شده به هردو زل از جوابی که به سارا داد جا خوردم! با چشم
 زدم!

 سارا مظلوم جواب ادامه داد: خسته شدم به خدا.
ارمیس نیستم بذارم بهم دیگه برسید. نیشخندس زدم و با خودم گفتم: پ

 دوباره نه.
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دوباره صدای دیاکو که اسمم رو توی بیمارستان صدا زد توی گوشم 
 پیچیده شد: پارمیس؟

دونستم. عصبی و کالفه این لحن صدا زدن عادی نبود و این رو خوب می
شالم رو از سرم در آوردم و سمت تخت پرتاب کردم و با خشمی کنترل 

 م: پارمیس و مرگ.شده گفت
خونسرد دست راستم رو روی پیشونی داغم گذاشتم و زیرلب زمزمه کردم: 

 خسته شدم دیگه.
 سارا باید یه چیزی بهت بگم. -

 این حرف پارسا رادارم رو قوی کرد! 
 به سمت در چرخیدم و از ال به الش به بیرون نگاه کردم.

 .. خبر ب... بدیه؟سارا گنگ به پارسا زل زد و لرزون پرسید: خ.
کمی سرجای خردش جا به جا شد. مشخص بود که بابت حرفی که 

دونم خواست بزنه مردد بود. عزمش رو جزم کرد و آهسته لب زد: نمیمی
 دیگه باید خوب و بدش رو خودت تعیین کنی. فقط یه چیزی؟

 چی؟ -
ز های جذاب همدیگه زل زدند. شرمسار نگاهشون رو اای به چشمثانیه

 هم گرفتند.
پارسا نفس عمیقی بیرون داد و گفت: من و پارمیس فهمیدیم کی حامد 

 رو کشته.
های پارسا چشم دوخته بود و در انتظار های گشاد شده به لببا چشم

 ی حرفی از زبون پارسا سکوت اختیار کرده بود!ادامه
 ته...پارسا سرش رو به پایین انداخت و ادامه داد: رشادت شوهرت رو کش

 چیزی نگو، بسه. -
 اش گذاشت و ادامه داد: چیزی نگو.سارا دستش رو روی پیشونی

از اتاق بیرون رفتم و به سمت هردو قدم برداشتم اما انگار  متوجه حظور 
 من نشده بودند! پارسا نگران رو بهش پرسید: حالت خوبه؟
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 لطفا تنهام بذار. -
ید، با دیدن من جا خورد و از روی مبل بلند شد و به سمت من چرخ

 جایی؟!متعجبانه پرسید: تو از کی این
 همین یه کم پیش اومدم. -

بی این که حرفی بزنه از روی مبل بلند شد. به سمت مبل قدم برداشتم و 
خوای کمکت کنم ببرمت توی رو به روی سارا ایستادم و پرسیدم: می

 اتاقت؟
 تونم ممنون.لبخند تلخی زد و جواب داد: نه خودم می

 با گفتن این حرف ازم فاصله گرفت و به سمت اتاقش رفت.
 

 ساعتی بعد
روی تخت دراز کشیده و گوشی به دست مشغول بازی بودم، یک لحظه با 

 زنگ خوردن گوشی تعادلم بهم خورد و روی تخت پرتش کردم.
 بی این که نگاهش کنم ترسون زیرلب گفتم: یا خدا چی بود؟

ه خودم اومدم و مجددا لب زدم: یه گوشیه که زنگ خورده، کمی بعد ب
 مگه چیه؟

 گوشی رو از روی تخت برداشتم و جواب دادم: بله؟
 سالم جوجو. -

 جوجو!
ی ی رشادت رو که توی صفحهی گوشی زل زدم، شمارهبا بهت به صفحه

 گوشی دیدم سریع سمت گوشم گرفتمش و گفتم: اون که تویی نه من.
 ام ببینمت.خومی -

با اخم مصنوعی جواب دادم: مگه نگفتی یکی دیگه رو دوست داری؟ پس 
 دلیلی به دیدن من نیست.

هایی که از پارسا خورده بود دوست داشت دونستم بعد از کتکخوب می
 یک جوری انتقام بگیره برای همین سعی کردم که باهاش کنار نیام.
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 پارمیس؟ -
تونی ی رشادت از پشت گوشی بلند شد: میهمزمان با صدای پارسا، صدا

 با داداشت بیای.
 گوشی رو قطع کردم و جواب پارسا رو دادم: جانم؟
ی در کمی جا به جا از روی تخت بلند شدم، با چرخیده شدن دستگیره

 شدم.
 زدی؟پارسا با لبخند مهربونی داخل اتاق شد و پرسید: با کی حرف می

 .بی مقدمه جواب دادم: رشادت
کنی با اون یارو اخمی کرد و با لب و لوچه آویزون گفت: تو بیخود می

 زنی.حرف می
از روی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم و بستمش. پارسا پرسشگرانه 
به من چشم دوخت، شاید به این دلیل که رفتارهام عادی نبود. با بستن 

 ببینه. خواد من و تو رودر به سمتش برگشتم و گفتم: رشادت می
 چی؟! -

دار و متعجب پارسا رو با خونسردی جواب دادم: ولی نباید لحن کش
 بریم.

دونست و من باید به پارسا پارسا چیزی از احساس رشادت به سارا نمی
 گفتم. می

هام رو روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم: اگه چشم
ش رو بفرسته سارا رو ببرن، هابریم بیرون به دیدن رشادت ممکنه آدم

زنم که از جامون خبر داره باید شش دونگ حواسمون به سارا حدس می
 باشه.

 پارسا عصبی و کالفه داد زد: غلط کرده مردیکه مگه شهر هرته؟
 به سمتش قدم برداشتم و آهسته لب زدم: آروم باش.

 خواد؟هام زل زد و پرسید: چی از جون سارا میمظلوم به چشم
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دونستم قرار بود با چه واکنشی از سمت پارسا رو به رو بشم. دل اصال نمی
به دریا زدم، آب دهنم رو قورت دادم و با صدایی پر از استرس جواب 

 دادم: چون به سارا عالقه داره.
هاش رو روی هم فشرد و شمرده گفت: من اون یارو رو عصبی چشم

 کشم.می
های بود رو باز کرد و نفس  ی خون شده هاش که مثل کاسهچشم

 نامنظمش رو به صورتم کوبید.
 

شد کردم و این رو میعصبی بود، عصبی تر از چیزی که حای فکرش رو می
اش فهمید. دستی به پیشونی خیس از عرقش کشید، از صورت سرخ شده

بعد از مدت کوتاهی دست راستش رو به طرفم گرفت و با خشم گفت: 
 من. اون ماسماسک رو بده

 داری گفتم: هن!مات بهش زل زدم و با لحن کش
 تن صداش رو باال برد و غرید: هن و زهرمار گوشی رو بده به من.

شد خوند. صدای ضربان های قرمز رنگش مینفرت رو به خوبی از چشم
کوبید رو به خوبی ام میی سینهقلبم که از ترس محکم به قفسه

گوشی رو به سمتش گرفتم و گفتم:  تونستم بشنوم؛ با دست لرزونمی
 واسه چیته؟

سریع از دستم بیرون کشیدش و با حرص جواب داد: فضولیش به تو 
 نیومده.

 با لب و لوچه آویزون زیرلب گفتم: بد عنق.
 چشم غره ای بهم رفت که دهنم رو به هم دوخت.

 عصبی بی این که در اتاق رو ببنده از بیرون رفت، پشت سرش سارا داخل
 شد و متعجبانه رو به من پرسید: چی شده؟!

من هم که عین مترسک سرجام میخکوب شده بودم کمی خودم رو جا به 
 جا کردم و با خونسردی جواب دادم: هیچی.
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 ابرویی باال انداخت و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت.
دونستم پارسا کجا رفته و چی تود سرش بود؛ اما این رو خوب اصال نمی

 دونستم باید منتظر یه خبر بد باشم!می
 شالم رو از سرم در آوردم و به سمت تخت قدم برداشتم.

* 
در حالی که پاهام رو روی دیوار گذاشته روی تخت مشغول بازی کردن با 

 ی دیاکو روی گوشیم جا خوش کرد.گوشی بودم که شماره
 شدم.با غیض گفتم: خروس بی محل، داشتم برنده می

 : هان؟ب دادمجوا
 علیک سالم. -

پوفی کشیدم و چهار زانو روی تخت نشستم و توپیدم: چیه، چته همش 
 زنی؟به من زنگ می

 زد: تو انگار ادب نداری!از صداش شیطنت و خنده موج می
 هاش زنگ بزن.خیر، برو به اون با ادب -

 تا خواستم گوشی رو قطع کنم صداش مانعم شد: صبر کن.
 جواب دادم: چیه؟کالفه 

 خواد باهاتون صحبت کنه اما نه تو شرکت.امروز پدرم می -
از حالت چهار زانو خارج شدم، روی دو زانو نشستم و با بهت گفتم: پس 

 کجا؟!
 کنم برات.آدرس خونمون رو مسیج می -
 باشه. -

بعد از تموم شدن حرفامون گوشی رو قطع کردم و از روی تخت بلند شدم 
 صدای بلند صدا زدم: پارسا؟  سارا؟ و  با

هاشون بیرون به سمت در اتاق وفتم و بازش کردم.  هردو متعجب از اتاق
 شده؟!اومدند و همزمان گفتند: چی

 هام رو به هم کوبیدم و گفتم: امروز خونه رشادت...با خوشحالی دست
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 ام کوبیدم و ادامه دادم:ی آرومی به پیشونیاز خنگی خودم ضربه
 ی امینی دعوتیم.ببخشید. خونه

 
ای با ذوق به اتاقم رفتم و به سمت کمدم شیرجه بدون هیچ حرف دیگه

 زدم، از خودم پرسیدم: چی بپوشم؟ رسمی بپوشم یا مثل همیشه؟
 ی خنگ.رسمی دختره -

با شنیدن صدای سارا نگاهم به سمت در چرخید. دست به سینه ال به الی 
 اش به من چشم دوخته بود.نگاه خسته در ایستاده بود و با

 رو بهش پرسیدم: چی بپوشم؟
به سمتم قدم برداشت و با لبخند زورکی که به لبش نشست پرسشگرانه 

 پاچه ای؟ جواب داد: حاال چرا این قدر دست
 ناخودآگاه با صدای بلندی جواب دادم: کی من؟

 نه من.رو به روی کمد ایستاد و با صدای کمرنگی جواب داد: 
 کت و شلوار لیمویی رنگی از توی کمد بیرون آورد رو به سمتم گرفت .

 این عالیه.  -
 ای پرسیدم: شال چی؟کت و شلوار رو از دستش قاپیدم و با ذوق کودکانه

دوباره به سمت کمد چرخید و بعد از مدت کوتاهی با روسری همرنگ 
زنی. اون تین میکت و شلوار رو بهم گفت: این روسری رو قشنگ و م

کفش پاشنه بلندهات که شیری رنگن بپوش پات. یه دستی هم به این 
 صورتت بکش.

 با ذوق بغلش کردم و صورتش رو محکم بوسیدم.
 عشقی به موال دختر. -

بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. ذوق زده  رو به سمت آیینه ای که رو 
 سازم.ت یه عروسک میبه روی کمد بود چرخیدم و با خودم گفتم: از

لباس تنم رو با کت و شلوار توی دستم عرض کردم و با بیرون رفتن از 
 اتاقم به سمت اتاق سارا رفتم.



188 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

ای دلخراش رو به بی این که در بزنم داخل اتاق شدم. یه لحظه با صحنه
 رو شدم! 

 تمام بدن سارا جای کبودی بود!
که با عصبانیت به سمتم با دهن باز قفل شده بودم به بدن کبودش 

 برگشت.
 مگه بهت یاد ندادن در بزنی؟ -

لب به دندون گزیدم و سرم رو با خجالت پاییین انداختم.  شرمسار جواب 
 دادم: من...

 حرفم رو قطع کرد و داد زد: برو بیرون پارمیس. االن.
 خجالت زده از اتاق بیرون رفتم.

کار کردی دیدن من گفت: چی پارسا متعجب از اتاقش بیرون اومد و با
 دوباره؟! چیشده؟!

هاش زل زدم و سکوت کردم. پارسا با عصبانیت کمی مغموم به چشم
 صداش رو باال برد.

 حرف بزن پارمیس باز چی به سارا گفتی؟ -
 با صدای در هردو به سمت در برگشتیم.

یا سارا در رو باز کرد و در جواب پارسا گفت: هیچی مقصر من بودم. ب
 داخل پارمیس درستت کنم.

 هر دفعه همین رو میگی. -
 بعد گفتن این حرف پارسا به اتاقش رفت.

 بعد از رفتن پارسا به سمت سارا رفتم و معذب لب زدم: معذرت می...
 حرفم رو برید و با مهربونی گفت: اشکالی نداره.

وی میز هر دو باهم به اتاق رفتیم. روی صندلی مشکی رنگی که  رو به ر
 آرایش بود، نشستم و خجالت زده گفتم: من مخصوصا این طوری نکردم.

هاش گرفت و گفت: مشکلی نیست فقط راجع موهام رو میون دست
 پرسی.زنی نه ازم سوالی میبهش نه به پارسا حرفی می
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 باشه. -
موهام رو باالی سرم جمع کرد و گفت: با یه آرایش ساده خوشگل 

 شی.می
 ز آیینه رو به رو تحویلش دادم و سکوت کردم.لبخندی ا

 بعد مدت کوتاهی کارش تموم شد، واقعا کار این دختر حرف نداشت!
لبخند رضایت بخشی زدم و از روی صندلی بلند شدم، همین که خواستم 

بغلش کنم خودش رو عقب کشید و گفت: آرایشت خراب میشه برو 
 عقب.

 م: به خدا تو خود عشقی.چشمکی بهش زدم و با حالت لوسی گفت
بعد از گفتن این حرف سریع از اتاق بیرون رفتم و به اتاق خودم رفتم، 

های شیری رنگم رو به پا ام رو با وسواس به سرم زدگ و کفشروسری
 کردم.

کیف دستی براق طالیی رنگم رو از روی تخت برداشتم و توی دست گرفتم 
 و از اتاق بیرون رفتم.

ر پارسا و سارا ایستادم، پارسا در حالی که کت آبی آسمونی کنار مبل منتظ
کرد از اتاقش بیرون اومد و همون طور که سرش رنگش رو مرتب می

 پایین بود پرسید: آماده شدید؟
 سارا هنوز آماده نشده. -

یک لحظه نگاهش به من گره خورد. تحسین برانگیز بهن زل زد و گفت: 
 به به چه خانم شدی!

از شدت شرم لپم گل انداخته بود. داغی صورتم رو به راحتی  حس کردم
 حس کردم. دستم رو روی صورتم گذاشتم.

 تونیم بریم.می -
 با صدای سارا نگاه هردمون به سمتش چرخید.

 اش شدیم.با دیدن سارا محسور زیبایی
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دامن بلند آبی رنگ روشنی که با پیرهن سفید آستین بلندی ست کرده 
داد؛ با یه جذابش کرده بود همچنین قدش هم بلندتر نشون میبود خیلی 

 اش رو دو چندان کرد.سری جواهرات که زیبایی
شال سفید رنگی هم مدل عروسکی به سرش زده بود، با یه آرایش ساده 

 هم خودش رو تکمیل کرد.
بازوی پارسا رو که خیره به سارا زل زده بود رو نیشگونی گرفتم و آروم دم 

 گفتم: ندید پدید بازی در نیار.گوشش 
 سارا به سمتمون اومد و گفت: زود باشید که دیرمون شد.

 
* 
 

توقف ماشین، نگاهم رو از گوشی گرفت؛ راننده رو به پارسا که روی 
 صندلی شاگرد نشسته بود، گفت: رسیدیم.

 ی بیرون نگاه کردم.ی سنگ کاری شدهی ماشین به خونهاز پنجره
ی خاصی بهش داد و چشم هر بیننده ای رو به مرمر خونه جلوه دیوارهای

 کرد.سمت خودش خیره می
همین طور مات خونه بودم؛ در سفید رو به رو به صورت خودکار باز شد و 

 ماشین آهسته به داخل حیاط وارد شد.
های بلند قامت که دست به دست کاری شده و درختحیاط سنگ

ام رو به سمت خودشون حرکت دادند؛ حرکت هدیگه داده بودند چشمهم
کرد رو ماشین به سمت چپ استخر بزرگی که وسط حیاط خودنمایی می

 هام ظاهر کرد.جلوی چشم
 صدای سارا تمرکزم رو بهم زد: پارمیس بیا پایین.

 کمی سر جام جا به جا شدم و زیرلب گفتم: حواسم نبود.
پارسا جلوی من و سارا راه افتاد و در رو باز کردم و از ماشین بیرون رفتم، 

 ی زمرد رنگ حرکت کردیم.من و سارا به همراه همدیگه به سمت خونه
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نمای بیرونی خونه درست شبیه عمارت های توی فیلم ها بود، گل های 
 پیچک خودشون رو به طرز خاصی روی دیوارها نشونده بودند.

مسن خوشرویی در رو باز ای به در زد، بعد از مدت کوتاهی خانم پارسا تقه
 کرد و با مهربونی رو به هر سه تامون گفت: بفرمایید داخل.
 سرم رو پایین انداختم و به همراه پارسا و سارا داخل شدم.

های مارپیچی که دقیقا رو به رومون د به سمتمون اومد آقای امینی از پله
 ن.مون گفت: خوش اومدیو با لبخند مهربونی رو به هر سه تایی

 پارسا دستش رو سمت امینی گرفت و گفت: ممنون آقای امینی.
تونی متقاباًل لبخندی زد و دست در دست پارسا گذاشت و گفت: می

 سیاوش صدام کنی پسرم.
ی پارسا گذاشت و اش رو روی شونهبعد از گفتن این حرف دست دیگه

 همراه خود به سمتی کشید.
کنم این مرد یه ریگی فت: حس میسارا نگاهی بهم انداخت و آهسته گ

 به کفشش هست.
به دنبال پارسا قدم برداشتم و رو بهش جواب دادم: توأم که به همه 

 مشکوکی.
پشت سرم راه افتاد و گفت: خنگ منظورم این نیست که چیز بدی تو 

 سرشه.
 پس چی؟ -

 پوفی کشید و کالفه جواب داد: هیچی.
رد رنگی نشستند، من و سارا هم پارسا و امینی روی مبل مخملی زم
 درست رو به روی هر دو نشستیم.

 
امینی پای راستش رو روی پای چپش گذاشت و خطاب به سارا رو به من 

 پرسید: این خانم همونیه که تعریفش رو بهم دادید؟
 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و جواب دادم: بله.
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تعریفتون رو از دوستاتون خیلی لبخندی تحویلم داد و رو به سارا گفت: 
 شنیدم.

 نظر لطفته دوستامه. -
 امینی رو به پارسا گفت: ماشاءهلل خانم متینیه!

پارسا از روی میز رو به روش یه عدد سیب برداشت و مشغول پوست 
 کندن شد و جواب داد: درسته.

یاد، برای همین دونی از اینکه مقدمه چبنی کنم خوشم نمیخوب می -
 رم سر اصل حرفم.می

 طور که گوشم با امینی بود از روی میز رو به روم کمی میوه برداشتم.همین
 دوست دارم بدونم چی تونستید بفهمید. -

به مبل تکیه دادم و مشغول پوست کندن سیب شدم، پارسا جواب داد: 
 رشادت توی کار جعل اسکناسه.

 اده.یهو از دهنش در رفت و گفت: یه قتل هم انجام د
تکه سیبی که توی دهنم گذاشتم با این حرف پارسا توی گلوم پرید و 

 ی شدیدی گرفتم.سرفه
هر لحظه امکان داشت راه نفسم گرفته بشه؛ یهو لیوانی با محتویات آب 

 جلو روم قرار گرفت.
 سریع لیوان رو گرفتم و جرعه ای ازش نوشیدم.

 دیاکو دهنم چفت شد.سرم رو باال گرفتم تا تشکر کنم که با دیدن 
 ام گذاشت و مضطرب پرسید: خوبی؟!سارا دستش رو روی شونه

نفس عمیقی کشیدم و لیوان آب رو روی میز رو به روم گذاشتم و جواب 
 دادم: چیزی نیست خوبم.

سارا بعد از حرف من نگاه مضطربش رو به سمت پارسا دوخت و با لحنی 
 گرفته پرسید گفت: کی رو کشته؟

 یعنی این که پارسا حرفی بزنی کشتمت.این 



193 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

پارسا که تازه متوجه شد چه سوتی داده به سارا نگاه کرد و سکوت کرد، 
کردم ای کرد و گفت: فکر نمیی ما تک سرفهامینی با دیدن سکوت هرسه

 تا این حد پیش بره.
دستی به ریش های خاکستری رنگش کشید و متفکرانه رو به پارسا گفت: 

 و کشته؟حاال کی ر
لب به دندون گزیدم و خدا خدا کردم که پارسا حرفی نزنه اما در عین 

 ناباوری جواب داد: همسر سارا.
سارا با گفته شدن این حرف نگاه سریعی به پارسا انداخت که از چشمم 

 دور نموند.
 

لحن نگاه سارا به پارسا خیلی بد بود طوری که حتی امینی هم متوجه 
 ی ما شد.دل شده بین هرسهنگاه های رد و ب

دیاکو که تا این لحظه رو به روی من ایستاده بود به سمت پدرش رفت و 
کنارش نشست؛ پای چپش رو روی پای راستش گذاشت و با لبخند موذی 

ده که همکارتون از این موضوع خبر گفت: معنی این نگاه ها نشون می
 نداشت.

ز پارسا گرفت و موضع لب گزیدم و سکوت کردم، سارا نگاهش رو ا
های بانمکش کرد و جواب خودش رو حفظ کرد، لبخند ملیحی چاشنی لب

کردم که توی این موقعیت اینقدر داد: خیر، خبر داشتم منتها فکر نمی
 صریح بیان بشه.
ی دیاکو رو درهم کشید، ابرویی باال انداخت و جواب داد: حرف سارا چهره

 دیگه. دلیلی برای ناراحتی وجود نداره
 خب برگردیم سر بحثمون. -

لحن جدی پارسا توجه همه رو به خودش جلب کرد؛ خسته و کالفه از 
 روی مبل بلند شدم و گفتم: با اجازه من برم تو حیاط یه کم قدم بزنم.

 امینی لبخند مهربونی تحویلم داد و گفت: مشکلی نیست دخترم.
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سیر خونه رو تا در یعد از گفتن این حرف از جمعشون دور شدم و م
ورودی پیش گرفتم؛ گلدون هایی که دور تا دورم بود حس خیلی مزخرفی 

 همه لطافت و طبیعت دوستی آخه چی بود؟رو بهم القا کرد، دلیل این
 ی سرد در رو چرخوندم.پوفی کشیدم و دستگیره

نسیم خنکی به صورتم ضربه زد و این حس شیرینی رو توی وجودم غوطه 
 ور کرد.

ی آب که با آروم به سمت استخر وسط حیاط رفتم و به حرکت آهسته
 کرد زل زدم.موج های کوچیک حرکت می

 دونم که سارا تازه جریان رو فهمیده.خوب می -
شوک زده از این حرف به سمت صدا چرخیدم!  با دیدن دیاکو که طبق 

هاش توی جیب هاش بود، اخمی کردم و با اش دستعادت همیشه
 ی جواب دادم: فضولیش به تو نیومده.سرد

 چرا بهش نگفتید؟ -
 به سمت استخر چرخیدم و جواب دادم: گفتم که فضولیش بهت نیومده.

 حظورش رو کنار خودم حس کردم اما به روم نیوردم.
 دونستی؟خیلی مرموزی می -

پوفی کشیدم و کالفه جواب دادم: دور و برم نپلک حوصله تو یکی رو 
 ندارم.

بی این که منتظر جوابش بمونم ازش فاصله گرفتم و به داخل خونه 
 برگشتم.

 
ی کفش هام تموم فضای خونه رو پر کرد و این باعث جلب صدای پاشنه

توجه امینی و بقیه شد، خانمی باوقار که حدود پنجاه و دو، سه سال سن 
 داشت نگاهش رو از امینی گرفت و به من نگاه کرد.
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سردی سالم کردم و کنار سارا نشستم. امینی رو به پارسا رو به زن به 
شه فکر گفت: چیزها و کارهایی که ازم خواستی طبق برنامه انجام می

 نکنم مشکلی بینمون باشه دیگه، درسته؟
 پارسا دستی به چونه اش کشید و متفکرانه جواب داد: نه.

بازی کردن با ابرویی باال انداختم و نگاهم رو از جمع گرفتم و مشغول 
هام شدم، سوزش عجیبی توی بازوم حس کردم، از جا پریدم و یه انگشت

 دفعه با صدای نسبتا بلندی گفتم: آخ!
پارسا و امینی و زنی که کنار امینی بودند همزمان نگاهم کردند، دستم رو 

ای کردم و با تته پته گفتم: فک... فکر... جلوی دهنم گذاشتم و تک سرفه
 کنم...

 را حرفم رو برید و گفت: چیزی نیست ادامه بدید.سا
 گیری؟بهش زل زدم و آروم گفتم: چته روانی؟ چرا نیشگون می

دندون های سفیدش رو بهم سایید و با حرص جواب داد: رشادت به جز 
 حامد کیو کشته؟ 

گی یا یه نیشگون دیگه بازوم رو بین دو انگشتش گذاشت و گفت: می
 هم تقدیمت کنم؟

 بم رو گزیدم و ملتمسانه گفتم: تورو خدا ول کن تا بگم.ل
های عصبی اش گفت: بگو تا همین جا تو دستش رو کنار کشید و با چشم

 جمع نفله ات نکردم.
 تر.آب دهنم رو به سختی قورت دادم و لرزون گفتم: یه کم بیا نزدیک

 کمی نزدیک تر به من نشست و آهسته تر گفت: بنال.
کوبید؛ بی این که نگاهش کنم ام میشولوپ محکم به سینه قلبم شاالپ

اومد جواب نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می
 دادم: عمت رو.

 کنید که ما در جریان نیستیم.خب دختر ها راجع به چی صحبت می -
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 ی لبش نشوند وسارا که از بیمزگی من عصبی بود، لبخندی تصنعی گوشه
 در جواب امینی، رو بهش گفت: به بحث کار مربوط نیست.

پارسا نگاهش رو از امینی گرفت و رو به من و سارا گفت: دخترها وقتشه 
 که زحمت رو کم کنیم.

سارا که انگار منتظر همین حرف از پارسا بود از روی مبل بلند شد و گفت: 
 موافقم.

 بودید حاال؟  -
کو کمی دورتر از جمع به سمتمون قدم نگاهم به سمت صدا رفت، دیا

 برداشت و ادامه داد: این همه عجله...
 سارا حرفش رو قطع کرد و سریع گفت: عجله ای نیست کار داریم.

حرفش جای هیچ اصراری رو باقی نذاشت، امینی از روی مبل بلند شد و 
 مونم برای اعالم نتیجه.رو به پارسا گفت: پس منتظر می

 این حرف هردو با همدیگه دست دادند.بعد از گفتن 
 

 بعد از یه خداحافظی گرم سه تایی از خونه بیرون رفتیم.
بعد از بیرون رفتن از خونه سارا با صورتی قرمز و عصبی رو به من و پارسا 

 گفت: شما دوتا چرا گفتید که حامد رو رشادت کشته؟ 
ن هم از ترس رنگ پارسا پرید! نگاه سارا به سمت من دوخته شد و م

 خشمش دهنم بدجوری چفت شد.
عصبی تر از قبل تن صداش رو کمی باال برد و گفت: با مترسک حرف 

 زنم.نمی
توانایی حرف زدن نداشتم، باالخره عزمم رو جزم کردم تا حرفی بزنم که با 

 صدایی به عقب برگشتم: ک... م... کمک...
گش از شالش بیرون های سبز رنگ که موهای طالیی رندختری با چشم

 ریخته بود با عجز درخواست کمک داشت.
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پارسا از فرصت برای فرار کردن از دست سارا استفاده کرد، به سمت دختر 
 رفت و با نگرانی رو بهش گفت: حالت خوبه خانم؟

دختر خسته روی دو زانو نشست و درحالی که سرش رو به پایین گرفته 
 ا.بود ملتمسانه گفت: کمکم کنید لطف

 سارا نگاه سردی بهش انداخت و از کنارمون رد شد.
پارسا سریع یک تاکسی گرفت و رو بهم گفت: به خانم کمک کن سوار 

 تاکسی بشه.
 بعد این حرف پارسا به سمت دختر موطالیی رفتم و بازوش رو گرفتم. 

* 
شالم رو روی مبل انداختم، دختر خجالت زده سرش رو پایین انداخت و 

 ل خونه اومد.به داخ
 پارسا کفش هاش رو توی جاکفشی گذاشت و داخل شد.

سارا هم بی محل کیفش رو روی میز انداخت و به سمت آشپزخونه قدم 
 برداشت.

ی تأسف تکون دادم و غرولندکنان زیرلب گفتم: پیش سرم رو به نشونه
 خودش فکر کرده کیه؟

 لیوان آب بیارم. پارسا رو به دختر گفت: بشین روی مبل تا برات یه
ی برگشت دلمون نیومد دختر رو توی اون حال رها کنیم برای لحظه

همین با خودمون به خونه آوردیمش تا حالش بهتر بشه بعد بره. دختر 
 روی مبل نشسته و ساکت بود.

پارسا از توی یخچال بطری آب رو در آورد و کمی آب توی لیوان ریخت و 
 از آشپزخونه بیرون اومد.

 ارا با کنایه رو به دختر پرسید: چی به سرت اومده؟س
سوالش با اخمی از جانب پارسا همراه شد، شونه ای باال انداخت و گفت: 

 چیه حرف بدی زدم؟ یا بهت برخورد؟
 خسته و کسل صدام رو کمی باال بردم.
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 بینی چه حالیه دختر مردم؟گی آخه؟ مگه نمیسارا تو چته؟ چی می -
نثارم کرد و گفت: واقعا! پس خیلی مشتاقم ببینم چی به  پوزخند تلخی

 سرش اومده که از همه جا این طوری پریشون باید از ما کمک بخواد؟
نگاهم به سمت دختر که لیوان آب رو توی دو دستش گرفته بود رفت، به 

 سمتش رفتم، کنارش نشستم و گفتم: اسمت چیه؟
 داد: آتریسا.با صدایی که به زور به گوشم رسید جواب 
 پارسا رو بهش پرسید: چی به سرت اومده؟

های سبز رنگش به پارسا زل زد و پرسشگرانه جواب داد: از دختر با چشم
 اول تعریف کنم؟

 آره. -
 صدای محکم و پر از تحکم سارا توجه ام رو به خودش جلب کرد.

 عصبی از روی مبل بلند شدم و رو به سارا گفتم: تمومش کن دیگه.
دستی به گردنش کشید و با خونسردی گفت: از کی تا حاال تو این قدر 

 مهربون شدی؟
 با صدای دختر نگاه هر دومون به سمتش برگشت.

... 
 

خیره به ساختمون های دور و برم نگاه کردم؛ تهران بزرگتر از چیزی بود که 
 کردم.فکرش رو می

خودم گفتم: حاال  هام فشار دادم و باکوله ام رو محکم توی دست
 خوای چه غلطی بکنی هان؟می

 کنم دیگه.پوفی کشیدم و در جواب خودم گفتم: یه غلطی می
 هام رو سریع کردم و مسیرهای شلوغ تهران رو در پیش گرفتم.قدم

 کردم که خرجم رو چطوری به دست بیارم.توی تموم مسیر به این فکر می
ند خبیثی زدم و با هیجان داد زدم: ای رنگ لبخبا دیدن یه پورشه سورمه

 خودشه!
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 کردم.به سمت پورشه دویدم و همین طوری به اطرافم نگاه 
پورشه دقیقا رو به روی یه گلفروشی پارک شده بود، لب گزیدم و با 

 شیطنت گفتم: صاحبت چه دختر باشه چه پسر باید پول دیه بهم بده.
 رفتم. ماشین رو دور زدم و به سمت یه سوپر مارکت

ی سوپر مارکت به همین طور که از تو یخچال یه رانی برداشتم از شیشه
 کردم.بیرون نگاه می

کردم به سمت فروشنده رفتم و در حالی که از شیشه به بیرون نگاه می
 شه؟گفتم: چه قدر می

 اصال به چهره و عکس العمل فروشنده توجه نکردم: هزار و پونصد.
 آوردم و گفتم: بقیش رو بنداز صدقه.از جیبم دو تومن در 

ای رنگی که از گلفروشی با دیدن پسری که کت و شلوار رسمی سورمه
 داشت از مغازه بیرون رفتم.بیرون اومد و به سمت پورشه قدم بر می

 رانی رو باز کردم و جرعه ای ازش نوشیدم.
 که ماشین رو روشن کرده بیپسر سوار ماشین شد، با حس کردن این

 توجه به سمت ماشین رفتم.
 که توجهی به سمتم جلب بشه خودم رو به سمت ماشین رسوندم. بی این

با حرکت ماشین خودم رو جلوش انداختم اما سرعت ماشین توی همون 
 لحظه باال بود و محکم به زمین پرتم کرد.

هام رو روی هم فشردم و با خودم گفتم: خربزه خوردی از شدت درد چشم
 زشم بشین.پا لر

 با ناله داد زدم: عمو مگه کوری؟
 پسر از ماشین بیرون اومد و ترسون پرسید: حالتون خوبه؟

 به سختی از روی زمین بلند شدم و با لحن شاکی صدام رو کمی باال بردم.
 اد که خوب باشم؟آخه به این وضعیت می  -
 ببرمتون بیمارستان؟ -

 !زنگ خطری دم گوشم به صدا در اومد
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 یاری؟از جا پریدم و داد زدم: توقع داری مطمئن باشم بالیی سرم نمی
 درست حرف بزن بچه.پسر به سمتم قدم برداشت و گفت: 

کرد اما با پرویی پسر پام رو جفت کردم و پای راستم به شدت درد می
 گفتم: هوی طلبکارانه حرف نزن. زدی زیرم طلبکارم هستی؟

ت که متوجه شدم حسابی داره از درون هاش نشسپوزخندی روی لب
 سوزه، توی دلم عروسی بود اما به روی خودم نیوردم.می

 ی پوزخندش گفت: تو یهو سبز شدی جلوی راهم.پسر در ادامه
یاد به پلیس ای کردم و گفتم: اگه این طور به نظر میبه وضعیتم اشاره
 زنگ بزنم بهتره.

 نمی که ازش فرار کرده بودم.زنگ زدن به پلیس یعنی برگشت به جه
 رنگ پسر پرید و گفت: خوب چه قدر بهت بدم که بری بیمارستان؟

 آفرین پسر خوب! 
 پیروزمندانه جواب دادم: لبم که زخم شده، پام آسیب دیده.

از توی کیفم آیینه ام رو در آوردم و به صورتم نگاه کردم خداروشکر  
 پیشونیم هم یه کم کبود شده بود.

ی عصبی به خودم گرفتم و گفتم: صورتم رو که رسما آفساید کردی افهقی
 به نظرت چه قدر باید بدی؟

 پسر پوفی کشید و گفت: صبر کن.
 بعد از گفتن این حرف ازم فاصله گرفت و به سمت ماشین رفت.

بی توجه به درد پام به سمت ماشین دویدم و جلوی در ایستادم و گفتم: 
 دور زدن ممنوع.

اش رو از جیبش در آورد و گفت: سکوت کن این که نگاهم کنه گوشی بی
 لطفا.

 
های دست به سینه به ماشین باکالسش تکیه داده بودم و با چشم

 هاش رو زیر نظر داشتم.ریزشده تموم حرکت
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بعد از قطع کردن گوشیش به سمتم اومد و گفت: االن از وکیلم پرسیدم 
 و از ماشین در بیارم.حداقل برو اون طرف خودکارم ر

 از جام تکون نخوردم و مصمم گفتم: برم اون طرف که فرار کنی؟ عمرا.
هام زل زد و های خمار مشکی رنگش توی چشمکالفه و عصبی با چشم

 گفت: ِد برو کنار.
های چموش سرجام قفل کردم و جواب دادم: اگه جای درست عین اسب

 رفتی کنار؟من بودی می
 خودکاری در آوردم و به سمتش گرفتم و گفتم: بیا.ام از کوله

از جیبش دسته چکی در آورد و به روی کاپوت ماشین مشغول نوشتن 
 مبلغی شد.

 به سمتش قدم برداشتم و نزدیکش شدم.
سرم رو نزدیک دسته چک کردم اما به خاطر  چپ دست بودن پسره 

 تونستم مبلغ رو ببینم.نمی
 ت به سینه به جلوم نگاه کردم.خودم رو عقب کشیدم و دس

 
... 

 سارا حرفش رو قطع کرد و با جدیت پرسید: خب بگو آخرش چی شد؟
آتریسا با نگاه مظلومش به سارا که کنار اپن ایستاده بود و مشغول 
ریختن چایی برای خودش بود گفت: دارین جریان سر و وضعم رو 

 دم دیگه.پرسید منم توضیح میمی
چای توی استکان، قوری رو روی گاز گذاشت و گفت:  بعد از ریختن

 نگفتیم که قصه بگی.
از روی مبل بلند شدم و به سمتش رفتم و عصبی پرسیدم: سارا تو چته؟ 

 مشکلت با این دختر چیه؟
استکان رو نزدیک لبش برد و پوزخندی نثارم کرد و لب زد: هیچی شما 

 و باور کنید.های این دختر ردوتا هم مثل دو تا احمق حرف
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 ای چای نوشید و با سردی از کنارم رد شد.بعد از گفتن این حرف جرعه
کنی آتریسا نیم نگاهی بهش انداختم و دلخور پرسیدم: چرا قبول نمی

 دختر خوبیه؟
های به سمت پنجره رفت و ازش به بیرون زل زد و جواب داد: من به آدم

 وری بهت خنجر بزنن.دونن که چطخوب اعتماد ندارم چون خوب می
پارسا که تا االن ساکت بود از روی جاش بلند شد و عصبی رو به سارا 

 گفت: خب یه مثال بزن.
اش نوشید و با خونسردی رو به پارسا برگشت و ای از چاییی دیگهجرعه

 جواب داد: مثال واضحش خودت آقا پارسا.
این دختر  بعد از گفتن این حرف چایی رو روی اپن گذاشت و گفت:

اش زار میزنه بچه تهرانه اونوقت خودش رو فراری نشون میده، لحجه
هاش مارکه و پولی نداره برای یه مدت زندگی؟ فقط یه آدم مارموز لباس

 تونه خودش رو جلوی ماشین بندازه تا دیه بگیره نه یه آدم ساده.می
 هاش از جمعمون خارج شد و به سمت اتاقشبعد از تموم شدن حرف

 رفت.
 های سارا روم تأثیر خاصی گذاشت و من رو به فکر فرو برد.حرف

پارسا رو به آتریسا گفت: برو تو اتاق من، من هم از این به بعد تو 
 خوابم.پذیرایی می

 از حرفی که زد شوکه شدم. متعجبانه با صدای بلند گفتم: چی؟!
 سرد نگاهم کرد و جواب داد: خیلی واضح حرفم رو زدم.

ی چشم پارسا روز اول حاظر نبود از اون اتاق بیرون بزنه حاال به این دختره
 بخشید؟ سبز اتاقش رو می

ای بهش رفتم و با عصبانیت به سمت اتاقم رفتم و در رو محکم چشم غره
 پشت سرم  بستم.

صدای پارسا از بیرون اتاق به گوشم رسید که با مهربونی به آتریسا گفت: 
 خوام.این دو نفر ازت معذرت می من بابت رفتار
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کردم. حس دونستن باید چیکار میبه قدری عصبی بودم که اصال نمی

ی بخار شده بود. بی حوصله به سمت تخت کردم صورتم به داغی کوره
هام رو روی هم فشردم تا تنش  رفتم و خودم رو روش پرت کردم. چشم

بسته شدن در از بیرون های عصبی امروز از ذهنم بیرون بره که صدای 
 اتاق به گوشم رسید، شکی به بیرون رفتن پارسا از خونه نبود.

های بلندم خاروندم و کالفه پوفی کشیدم. گوشیم رو از گردنم رو با ناخن
جیبم بیرون آوردم و روی پهلوی چپم چرخیدم. کد گوشی رو باز کردم و 

ش دادن به آهنگ ترکی مالیمی رو باز کردم همون طور که غرق گو
هام گرم شد تا به خواب برم موسیقی بودم کم کم با صدای موسیقی چشم

هام کشیدم و غرولندکنان که بوی دود به مشامم رسید، دستم رو به چشم
 زیرلب گفتم: بوی این کوفتی از کجا میاد؟

عصبی روی تخت نشستم، هیچ صدایی به جز موسیقی به گوشم 
گذاشتم و از جام بلند شدم. با خودم  خورد، دست هام رو روی تختنمی

 گفتم: این دختر نیومده شروع کرده به سیگار کشیدن.
بوی دود کم کم حالم رو بد کرد، به سمت در اتاق رفتم و با فشردن 

دستگیره در به سمت اتاق پارسا رفتم، با اخمی که به ابروهام گره خوده 
 بساط راه انداختی؟بود در رو باز کردم و عصبی غریدم: هنوز نیومده 

آتریسا در حالی که مشغول شونه کردن موهای طالیی رنگش بود 
 متعجب نگاهم کرد و پرسشگر گفت: چی؟! 

گیج و منگ دستی به پیشونیم کشیدم و بی هیچ حرفی از اتاق خارج 
شدم، حتی فکر کردن به این که بوی دود از اتاق سارا می اومد واسم 

عمیقی از سینه بیرون دادم و قدم های رسید. نفس سخت به نظر می
سنگینم رو به سمت اتاقش هدایت کردم، با رسیدن به اتاق تقه ای به در 

زدم، صدایی به گوشم نرسید.آهسته در رو باز کردم؛ با دیدن سارا که 
موهای خرمایی رنگش روی شونه هاش ریخته بود و مغموم، سیگار به 
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جا خوردم، خودم رو جمع و جور کرد دست از پنجره به بیرون نگاه می
کردم و تک سرفه ای کردم، بدون این که به سمتم برگرده با صدای 

 خوای؟ای پرسیدم: چی میگرفته
در اتاق رو پشت سرم بستم و آهسته به سمتش قدم برداشتم و عصبی رو 

 کنی؟بهش گفتم: با خودت داری چیکار می
ی نامعلومی از فضای هکنارش ایستادم و درست عین خودش که به نقط

کرد، زل زدم؛ آه سردی کشیدم و ادامه دادم: تو خیلی بیرون اتاق نگاه می
 عوض شدی سارا.

سیگار رو از لبش جدا کرد و دودش رو خیلی ماهرانه از دهنش به بیرون 
فوت کرد. آهی کشید و خیلی سرد جواب داد: دیگه خودم رو به سرنوشت 

 سپردم!
ارنگ به یه دختر سرد و خاکستری تبدیل شدی این تو از اون سارای رنگ -

 نیستی.
هاش رو به همدیگه فشرد و جواب هاش کرد، پلکنیشخندی چاشنی لب

 داد: شاید این طور بهتر باشه!
نگاهم رو از شهر خاکستری رنگ تهران گرفتم و با صدایی گرفته لب زدم: 

 کنه خاموشش کن لطفا.بوی سیگار اذیتم می
گفتن این حرف قدمی برداشتم تا از اتاق خارج بشم که با صدای بعد از 

 خش دارش سرجام قفل شدم.
 فهمیدی که چی به سرم آوردین!کاش می -

حرفش تموم اتفاق های گذشته رو توی سرم زنده کرد، حرفی برای گفتن 
 نداشتم بی هیچ حرفی اتاق رو ترک کردم.

 
سمتش رفتم و بی حوصله  گوشیم همچنان مشغول پخش آهنگ بود، به

از روی تخت بلندش کردم و آهنگ رو قطع کردم. زیاد طول نکشید که 
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صدای زنگش بلند شد به صفحه اش نگاه کردم دیاکو بود، بی حوصله 
 جواب دادم: بله؟

 سالم خوبی؟ -
 پوفی کشیدم و کالفه جواب دادم: زنگ زدی حال منو بپرسی؟

 راستش آره. -
م جا خوردم! روی تخت نشستم، با به یادآوری حرف از جوابی که شنید

 سارا با دلی گرفته جواب دادم: بد نیستم کارت رو بگو.
صدای بم و مردونه اش توی گوشم پیچیده شد: این طور که معلومه 

 اوضاع خوب نیست.
یک لحظه یاد آتریسا افتادم، سریع گفتم: یه دختر غریبه امروز بعد از این 

رون اومدیم اومد سر راهمون من و پارسا هم حماقت که از خونتون بی
 کردیم آوردیمش خونه.

 صدای بلندش به گوش رسید که گوشی رو عقب کشیدم: چی؟!
 عصبی صدام رو کمی باال بردم و گفتم: چته کرم کردی.

 کنید.چی کار کردین؟ شما چرا احتیاط نمی -
 پارسا بگو.پوزخندی زدم و جواب دادم: این حرف ها رو به آقا 

به خدا اگه کارها خراب بشه دست از نفس محکم و کالفه ای کشید گفت: 
 دارم.سرتون بر نمی

 گی.عصبی بهش توپیدم: هوی بفهم چی می
 من رو باش به فکر کیم؟ -

 بعد از گفتن این حرف صدای بوق های متوالی گوشی به گوشم رسید.
ین چی گفت؟  یعنی چی من متحیر به گوشی زل زدم و با خودم گفتم: ا

 رو باش به فکر کی ام؟
ی ی گوشی زل زدم و بت فک قفل شده به اسم ذخیره شدهمات به صفحه

 دیاکو چشم دوختم.
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بعد از مدت کوتاهی که به خودم اومدم گوشی رو روی میز کنار دستم 
 گذاشتم و روی تخت نشستم.

 روز بعد:
هام گرفت؛ کش و رو از چشم وزش باد سوزناک پاییزی به صورتم خواب 

قوسی به بدنم دادم و پتو رو روی صورتم کشیدم تا دوباره مهمون خواب 
 بشم که با صدای پارسا اخم غلیظی روی ابروهام نشست.

 پارمیس؟ -
 جوابی ندادم تا فکر کنه خوابم اما پارسا سمج تر از این حرف ها بود.

 با توام دختر!؟ -
و با غرغر گفتم: کسی به اسم دختر این جا به سمت مخالفش چرخیدم 

 نیست.
پتو یهو از روم کنار کشیده شد، با عصبانیت روی تخت نشستم و داد زدم: 

 نکن روانی.
 صداتو بیار پایین. -

دستی به موهام کشیدم و با حرصی که از وجودم به تالطم اومد جواب 
 دادم: هان! چیه؟

 پاشو کار داریم. -
 قاپیدم و گفتم: پارمیس خوابه. پتو رو از دستش

عصبی پتو رو روم انداخت و در حالی که دندون های سفید بانمکش روی 
شدند گفت: به درک بگیر بخواب، خودت به خودت ضرر هم ساییده می

 زدی.
که به زیر پتو خواستم بخزم عین برق گرفته ها پتو رو روی هوا همین

هام قفل ردم و درحالی که دستانداختم، خودم رو روی شونه هاش پرت ک
اش کرده بودم لوس دم گوشش لب زدم: داداشی های مردونهشونه

 جونم؟
 شن. عقب نمونی.آماده شو، آتریسا و سارا هم دارن آماده می -
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سریع ازش فاصله گرفتم. پشت سرش ایستادم و با عجله به سمت در 
 م برو بیرون.اتاق هلش دادم و گفتم: جلوی تو چطوری آخه آماده بش

 بعد از گفتن این حرف در اتاق رو باز کردم و بیرونش انداختم.
به سمت کمد دویدم و سریع لباس اسپرت راحتی به تن کردم، با زدن 

شال به سرم سوییشرت کرم رنگم رو روی خودم انداختم و از اتاق خارج 
ی شدم تا به دستشویی برای شستن دست و صورتم برم که با دیدن چهره

شنگول آتریسا رو در رو شدم. چشم هام رو ریز کردم مشکوکانه 
 هاش رو زیر نظر گرفتم.حرکت

الحق که دختر خوشگلی بود، ست لباس آبی رنگش با سوییشرت 
 اومد.ای رنگی که به تنش بود خیلی بهش میسورمه

 به سمت دستشویی رفتم و آبی به دست و صورتم زدم.
ومدم پارسا با یه لیوان شیرکاکائو به سمتم وقتی از دستشویی بیرون ا

 اومد و گفت: بگیر بخورش ضعف نکنی.
لیوان رو به سمتم گرفت و با لحن شوخ همیشگی پرسید: چیه نکنه 

 خوای من بهت بدم بخوری؟می
 لیوان رو از دستش قاپیدم و جواب دادم: پس سارا کو؟
 نم.دواخمی چاشنی ابروهای مشکی رنگش کرد و گفت: نمی

بی اختیار ابروهام باال رفت. با لوچه آویزون جرعه از شیرکاکائو نوشیدم و 
 پرسشگرانه به پارسا چشم دوختم.

 خوایم بریم؟آتریسا به سمت پارسا رفت و با عشوه پرسید: نگفتی کجا می
 که نگاهش کنه جواب داد: قرار نبود کسی سوالی بپرسه.پارسا بی این

 
م رو به سمت سارا که کنار اتاقش ایستاده بود، برد. صدای در اتاق نگاه

 پاکت سیگاری که توی دستش بود آهسته توی جیبش گذاشت.
پارسا که روی مبل نشسته بود از جاش بلند شد و بی این که به هیچ 

 کدومونن نگاهی بندازه گفت: بریم.
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آتریسا هم عین جوجه اردک پشت سرش راه افتاد، به سمت سارا رفتم و 
 آهسته دم گوشش پرسیدی: چرا یه چیزی نپوشیدی؟ هوا سرده؟

 بی این که نگاهم کنه خیلی سرد جواب داد: سردتر از هوای دلم نیست.
 بعد از گفتن حرفش به سردی از کنارم رد شد.

چهارتایی از ساختمون بیرون رفتیم، پارسا به سمت پژو پارس سفید رنگی 
 دکمش رو فشرد و گفت: بشینید.رفت و از جیبش سوئیچی خارج کرد، 

پرسشگرانه به سمت ماشین رفتم و روی صندلی شاگرد نشستم. سارا و 
آتریسا هم عقب نشستند. پارسا پشت فرمون نشست و بی هیچ حرفی 

 ماشین رو روشن کرد.
تموم مسیر سکوت خفقان آوری توی ماشین حاکم بود، از آیینه بغل 

کرد، نگاهی رد به بیرون نگاه میماشین به سارا که از شیشه خیلی س
 انداختم.

 خوایم بریم؟نگاهم رو ازش گرفتم و رو به پارسا پرسیدم: کجا می
فرمون رو به سمت راست هدایت کرد و جواب داد: چرا دوست داری 

 هرچی سورپرایز هست رو خراب کنی؟
دستم رو سمت صورتش بردم و گونه اش رو کشیدم و جواب دادم: 

 شما نیومده.فضولیش به 
لبخندی چاشنی لب هاش شد و جواب داد: خب دیگه ساکت شو تا 

 برسیم.
بی این که جوابش رو بدم از پنجره به بیرون نگاه کردم؛ زیاد طول نکشید 

 که ماشین توقف کرد.
 

پارسا سوییچ رو چرخوند و بی اینکه به من نگاهی بندازه گفت: با دخترا 
 برید بیرون تا من بیام.

 ماشین رو باز کردم و جواب دادم: باش. در
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از ماشین بیرون رفتم، سارا و آتریسا هم پشت سر من همزمان از ماشین 
بیرون اومدند. وزش باد سرد روی پوست صورتم حس شیرینی رو بهم القا 

دونست کرد، چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم؛ پارسا خوب می
 ی روی روحیه ام تأثیر خوبی داشت.که بیرون رفتن توی هوای سرد پاییز 

 جا؟توی این هوا کی میاد این -
 تن صدای پر از غر آتریسا اخمی به ابروهام گره زد.

چشم هام رو باز کردم، همین که خواستم جوابش رو بدم صدای سارا 
 مانعم شد.

 جنس ما شهرستونیا با شما تهرانیا فرق داره، شاید واس همینه!  -
 شکنی که داد دلم رو خنک کرد.جواب دندون 

 پارک آب و آتش، سورپرایز من واسه خواهر خوشگلم. -
جیغ بلندی کشیدم و بی این که در قید جا و مکان شلوغ دور و برم باشم 

 خودم رو توی بغل پارسا انداختم و با ذوق گفتم: عاشقتم به موال.
ا لبخند من رو از آغوش گرمش بیرون کشید، بهم نگاهی انداخت و ب

هاش کرد لب زد: این که اولشه پس این قدر ذوق مهربونی مه چاشنی لب
 نکن.

لبم رو به دندون گرفتم، ناخودآگاه نگاهم به سمت سارا که پاکت سیگار رو 
از جیبش بیرون آورد، گره خورد. سیگاری از پاکت خارج کرد و بین 

به سمت سارا  های جذابش قرار داد. نگاه های پر از حرص آتریسا کهلب
بود هم از چشمم دور نموند. بی توجه به هردوتاشون دست پارسا رو توی 

دستم گرفتم و با شوق وصف ناپذیری گفتم: بریم ببینم دیگه چی واسه 
 آبجی کوچولت داری.

های مردونه اش فشرد و سکوت کرد. نگاهم رو دستم رو محکم توی دست
گذشت؛ به و آتریسا چی میبه پشت سرم چرخوندم تا بفهمم بین سارا 

غیر از دود سیگار حتی حرفی هم بینشون رد و بدل نشد. نگاهم رو از 
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هردوشون گرفتم و به پسرهایی که مشغول قلیون کشیدن بودند چشم 
 دوختم.

بعد مدت کوتاهی پارسا به جلوی روش اشاره کرد و گفت: به این جا 
 میگن پل طبیعت خواهری.

پایین رفتم با دیدن فضای رویایی رو به روم  از پله های جلوم آهسته
نیشم تا بناگوش باز شد، یه مکان گردشگری عالی که چشم هر بیننده ای 

 کرد.رو خیره می
دست پارسا رو رها کردم و با سرعت از پله ها پایین دویدم. نفس هام به 
خاطر سرعت زیادم کمی به شمارش افتاد، به باالی پله ها نگاه کردم و با 

 صدای نسبتا بلندی گفتم: چقدر آروم راه میاین الک پشتا.
سارا سیگار روی لبش رو روی زمین انداخت و زیر پا لهش کرد، دود 

غلیظی رو با نفسش بیرون انداخت و درست شبیه من جواب داد: زیادی 
 کنم.به خودت نناز چون امروز مال توئه باهات رقابت نمی

 زدم و آهسته گفتم: بدجنس.اخمی مصنوعی به ابروهام گره 
سه نفری به من رسیدند. مسیرمون تا جایی که اومده بودیم طول کشیده 

بود برای همین تقریبا نزدیک ظهر بود. پارسا سرد رو  به سارا رو به 
 آتریسا پرسید: دخترا بریم رستوران یه ناهار توپ بر بدن بزنیم؟

عشوه جواب داد: من آتریسا لبخند پسرکشی روی لب هاش نشوند و با 
 که موافقم.

سارا مجددا سیگاری رو لب هاش نشوند و گفت: نوش جونتون من 
 خوام هوا بخورم.می

 سارا؟ -
 صدای بم و مردونه ای توجه چهارتامون رو به خودش جلب کرد.

پسری جوون با تیپ اسپرت و امروزی به سمتمون اومد و با لبخند رو به 
 اینا کین؟: سارا، خطاب به ما پرسید
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با فندکی که توی دستش بود سیگار روی لبش رو روشن کرد و بی این که 
 به آتریسا نگاهی بندازه جواب داد: این که جفتمه یه غریبه.

با حرفی که زد صدای خنده ام بلند شد که باعث شد توجه پسر به من 
 جلب بشه؛ در ادامه گفت: این دو نفر هم همکارامن.

 ال انداخت و متفکرانه جواب داد: کار جدید داری؟پسر ابرویی با
 آره. -

بعد از جوابی که به پسر داد رو به ما گفت: شما برید ناهار بخورید من با 
 رفیقم یه کم حرف دارم.

سریع به پارسا نگاه کردم، چشم های پر از حرصش رو روی هم فشرد و با 
کم دیگه بهتون  خونسردی رو بهش جواب داد: خوش باشی ما هم تا یه

 شیم.ملحق می
سارا دست هاش رو توی جیب مانتوش گذاشت و رو به پسر گفت: پس 

 بریم.
 

بعد از این که سارا و پسر از ما دور شدند پارسا رو به من و آتریسا گفت: 
 وقت ناهاره.

ذوق زده به سمت رستوران سنتی که اطرافش پر از دوخت بود دویدم، 
 شت سرم حرکت کردند.پارسا و آتریسا هم پ

 فلش بک: 
سارا ملتمسانه وگریون درحالی که پشت سر پارسا ایستاده بود گفت: 

 پارسا بفهم من دوستت دارم با من این کار رو نکن.
اما پارسا بی اهمیت به تمناهای سارا روش رو ازش گرفته و نگاهی بهش 

کوت کرد. صورتش خیس اشک بود و دهنش قفل شده بود، مدتی سنمی
توی خونه حاکم بود که با صدای پارسا شکسته شد: ببین سارا بهتره با 

 حامد ازدواج کنی.
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سکوت تنها پاسخی بود که سارا به برادرم تحویل داد. من که باالی پله ها 
نظاره گر این صحنه بودم با عصبانیت به پایین قدم برداشتم و داد زدم: 

 ی.پس تو به خاطر داداشم با من رفاقت کرد
 نگاه پرتمناش به سمت من گره خورد و لرزون جواب داد: پارمیس...

 ی ما بیرون.ی حرفش شدم و داد زدم: گمشو از خونهمانع ادامه
 دوستی من و تو... -

ی با قدم های سریع خودم رو بهش رسوندم و با تمام قدرت کشیده
صداتو  محکمی نثارش کردم که صورتش از من گرفته شد. داد زدم: ببر

 سارا.
ام سرخ شده بود، گذاشت و رو به دستش رو روی صورتش که از کشیده
 ی ما نبود.پارسا گفت: این حق رفاقت چهارساله

 عصبی غریدم: کدوم رفاقت؟ رفاقتی که توش خیانت به من بود؟
 چه خیانتی؟ -

 دندون هام رو با حرص روی هم فشردم و زیرلب غریدم: فقط گمشو.
خیسش رو به سمت پارسا که چندمتر اونطرف ترمون ایستاده چشم های 

 بود، برد و لرزون گفت: پارسا؟
 بازوش رو توی دستم گرفتم و به سمت در هلش دادم و گفتم: برو بیرون.

پارسا که تا این لحظه مهر سکوت به لب هاش زده بود دهن باز کرد و 
 گفت: بهتره بری که بیشتر از این کوچیک نشی.

سته چشم های بارونیش رو روی هم فشرد و زیرلب گفت: هیچ دلشک
 بخشمتون.وقت نمی

بعد از گفتن این حرف کیفش رو از روی مبل زرد رنگ کنار پارسا برداشت 
 و از خونه خارج شد.

 حال: 
 پارمیس؟-

 با صدای پارسا به خودم اومدم. 
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 سرم رو باال گرفتم و گنگ جواب دادم: هان؟
 م؟ بریم خواهر -

 لیوان دوغ جلوم رو سر کشیدم و جواب دادم: بریم.
از جام بلند شدم و کیفم رو توی دستم گرفتم.  آتریساهم پالتوش رو روی 

 خودش انداخت و گفت: دستتون دردنکنه آقا پارسا.
پارسا تیشرتش رو از روی صندلی برداشت و رو بهش جواب داد: نوش 

 جان.
 تیم.سه نفری از رستوران بیرون رف

پوشید رو به من گفت: یه زنگ بزن به پارسا درحالی که تیشرتش رو می
 سارا ببین کجاست.

گوشیم رو از جیبم در آوردم تا به سارا زنگ بزنم که با صداش به عقب 
 برگشتم: نیازی نیست.

دوستش درحالی که کنارش ایستاده بود طوری به پارسا زل زده بود که 
درک کنم. سارا نیم نگاهی بهش انداخت و معنی نگاهش رو نتونستم 

 بینمت رفیق.درحالی که به سمتمون قدم برداشت گفت: بعدا می
با گفته شدن اسم رفیق بغض سختی راه گلوم رو بست. مدت زیادی بود 
که سارا به من و پارسا حتی رفیق هم نگفت. آهی کشیدم، سعی کردم به 

 خودم مسلط باشم.
نگاه گرفته اش رو از سارا دزدید و با صدایی گرفته پارسا دستم رو گرفت و 

 گفت: بریم.
 

سکوت سنگینی بین هممون حاکم بود، حتی دلیل بیرون آوردنمون رو 
نفهمیدم. وقتی به پارکینگ رسیدیم همگی سوار ماشین شدیم. از آینه بغل 

ماشین به سارا که از شیشه به بیرون زل زده بود، نگاه کردم. با خودم 
: خدایا ما چی به سر این دختر آوردیم؟ یعنی من و پارسا رو گفتم

 بخشیده؟
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 نفس عمیقی کشیدم و چشم هام رو روی هم فشردم.
 فلش بک:

موقع بسته شدن در به سمت پارسا قدم برداشتم و دلسوزانه لب زدم: 
 داداشی؟

هایی که رگ هاشون خودش رو روی مبل انداخت و صورتش رو با دست
 بودند، پوشوند و خیلی سرد گفت: ما یه مشت آشغالیم.متورم شده 

متحیر پاهام سرجاشون قفل شد. حرصم رو کنترل کردم و به سمتش 
رفتم، کنارش روی مبل نشستم و با خونسردی پرسیدم: چرا این حرف رو 

 زدی؟
هاش آزاد کرد و گفت: روی مبل لم داد، صورتش رو از حصار دست

رفتار زنونه داشته باشه به درد الی جرز دیوار  دختری که نتونه حتی یه کم
 خوره.می

 زنگ هشدار مغزم به صدا در اومد! منظور حرفش...
 عصبی از روی مبل بلند شدم و صدام رو باال بردم.

 گی؟تو چی می -
بی حوصله چشم هاش رو روی هم گذاشت و با لحنی که حرص ازش 

 و دیگه ندارم.بارید لب زد: حوصله جیک جیک تو یکی رمی
 پام رو محکم به ساق پاش کوبیدم و غریدم: هوی با توام.

اخمی روی ابروهاش گره خورد و با لحن عصبی غرید: هزار بار بهت گفتم 
 با متانت حرف بزن.

 پارسا تو یه آشغالی. -
لبخندی روی لبش نشست و در امتدادش جواب داد: تو که از من آشغال 

 تری.
دیدم. دستی روی پیشونیم ! برادر من چیزی نبود که میباور نکردنی بود

 گذاشتم و روم رو از پارسا گرفتم.
 حال: 
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هنوز از آینهبه سارا چشم دوخته بودم، کمی شیشه رو پایین کشید و 
سیگارش رو بیرون انداخت. ضبط ماشین رو روشن کردم تا کمی حالم 

 عوض بشه که آهنگ غمیگینی فضای ماشین رو پر کرد.
 نویسیآهای تویی که از اون می -

 بدون مرام اون از جنس سنگه...
دستم رو به سمت ضبط بردم تا آهنگ رو عوض کنم که صدا سارا مانعم 

 شد.
 بذارش لطفا.-

داد که حال خوشی ندشت. ی صداش به خوبی نشون میلحن گرفته
هاش نگاهی به پارسا به ظاهر تمرکزش روی رانندگی بود اما فشار دست

 روی فرمون ماشین عکس ماجرا رو نشونم داد.
 

نگاهم به بیرون دوخته شده بود و پارسا هم همچنان مشغول رانندگی؛ 
مدت زیادی طول نکشید که پارسا کنار یه کافه توقف کرد، دستش رو 

پشت صندلی من گذاشت و رو به آتریسا که عقب نشسته بود گفت: تو 
 ر داریم.برو اینجا ما سه نفر جایی کا

 آتریسا از لحن جدی و پر تحکم پارسا جا خورد و با غیض گفت: چرا؟
کشید سیگارش رو بیرون انداخت، سارا  درحالی که شیشه رو پایین می

نیشخندی زد و جواب داد: ما اصوال واسه کارهامون به کسی جواب پس 
 دیم.نمی

تریسا نشوند که ی سارا اخمی بت ابروهای طالیی رنگ آجواب پر از کنایه
از چشم من و پارسا دور نموند؛ با مرص از ماشین خارج شد و در رو 

 محکم پشت سرش بست.
برای یک لحظه احساس کردم توی هوا شناور شدم، دستم رو روی قلبم که 

از شدت ترس ضربانش باال رفته بود، گذاشتم و نگاهی به ماشین های 
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داختم. این طرز رانندگی پارسا گرفت انجلو که پارسا از همشون سبقت می
 داد و اون چیزی به جز خشم نبود! همیشه یه چیز رو نشون می

که حتی پلک بزنم متعجب بهش زدم و پرسیدم: بی هیچ حرفی بدون این
 چته؟

هاش فشرد و با خشم داد زد: تو یکی رو عصبی فرمون رو توی دست
دا بشه تا یقه اش رو خواد االن یکی پیاعصابم راه نرو که فقط دلم می

 بگیرم و خفه اش کنم.
هیچ وقت اینطوری پارسا رو عصبی ندیده بودم! از آیینه جلو به سارا که 
عقب نشسته بود نگاه کردم. خیلی خونسرد نیشخندی زد و به بیرون از 

پنجره چشم دوخت؛ با توقف ناگهانی ماشین قلبم از دهنم بیرون اومد که 
 .باعث شد جیغ بلندی بکشم

کمربندم رو سریع باز کردم و عصبی داد زدم: روانی، دیگه حق نداری وقتی 
 عصبی هستی پشت فرمون بشینی.

در ماشین رو باز کردم تا ازش بیرون برم که پارسا سریع و بی هیچ 
 ای گفت: دهنتو ببند و بشین تو ماشین.مقدمه

باشی که به  اخم غلیضی روی ابروهام نشوندم و داد زدم: نه بابا! تو کی
 دی؟من دستور می

 پارمیس بهت گفتم دهنت رو ببند و حرفی نزن. -
صدای نفس های نامنظم خودم رو به راحتی حس کردم، حتی سعی 

نکردم خشمم رو فرو بخورم، از ماشین بیرون رفتم و بی اینکه تن صدام رو 
دی تونی دهنم رو ببنپایین بیارم تو جوابش مثل خودش داد زدم: اگه می

 خودت ببند چته تو هان؟
 کنی حدت رو بدون.دیگه داری بلبل زبونی می -

 کشید، غریدم: با من درست حرف بزن.مغزم دیگه داشت سوت می
 تمومش کنید خیر سرتون... -
 مسائل ما به تو ربطی نداره تو یکی دیگه خودتو ننداز وسط. -
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 همدیگه رو بکشید به من هیچ ربطی نداره. -
ی به پشت سرم کردم، سارا بعد از گفتن این حرف درحالی که با نگاه

فاصله زیادی کنار پارسا ایستاده بود ازش فاصله گرفت و به سمت 
 ایستگاه تاکسی رفت.

هاش فشرد و پارسا که حسابی کالفه و آشفته بود موهاش رو میون دست
ش رو هاداد بلندی کشید. عین دیوونه ها لگدی به ماشین کوبید و دست

 داد ازش بعید بود. هایی که انجام میاز موهاش رها کرد. حرکت 
 اصال دلیل این دیوونه بازی ما دو تا چی بود؟

 نفس عمیقی کشیدم و از پیاده رو شروع به راه رفتن کردم.
طور رفتم از خودم پرسیدم: چرا این اواخر پارسا اینهمون طور که راه می

ز داداشم دور شدم، حتی دیگه از کارهاش هم کرد؟ این روزها خیلی امی
 دونم.چیزی نمی

ام ها مشغول سبقت گرفتن از همدیگه بودند و نگاه پر از معنیماشین
 بهشون خیره شده بود.

ها شیک تر و گرون تر بود و زمانی بود که ماشین من از تموم این ماشین
به دزدی و خالف  دادم اما حاال کارم فقطمن هم از بین همشون ویراژ می

 کشیده شده بود.
هام رو توی جیبم با صدای بوق ماشینی رشته افکارم پاره شد. دست

 گذاشتم و حتی به پشت سرم نگاه نکردم.
 صدای مردونه و کلفت پسری از توی ماشین بلند شد.

 کجا میری خانمی؟ -
ر عصبی روش داد زدم و جواب دادم: به تو چه آخه، برو رد کارت تا کا

 ندادم دستت.
 این حرفای قلمبه به تو نمیاد جیگر. -

 بی محل به راهم ادامه دادم و گفتم: گل بگیر دهنت رو.
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پسر که از چشم های سرخ شده اش مشخص بود بد عصبانیه ماشینش 
رو سریع کنار جدول پارک کرد و ازش بیرون اومد، عصبی به سمتم دوید و 

 عصبی غرید: چه غلطی کردی؟ 
 ط رو من نکردم تو کردی عمویی.غل -
 آلود بهم زل زد و گفت: انگار سرت به تنت زیادی اومده؟!غضب 

لگد محکمی بین پاهاش کوبیدم که خم شد و ناله کنان مثل یه مار دور 
 خودش پیچید.

پارسا از دور شاهد این ماجرا بود خودش رو بهم رسوند و عصبی پرسید: 
 این یارو چه غلطی کرد؟ 

گفتن این حرف به سمتش رفت و از روی زمین بلندش کرد، من که  بعد
دونستم پارسا حسابی عصبی بود طوری که حتی اگه کارد هم بهش می

اومد برای اینکه خودش رو خالی کنه جواب دادم: میزی خونش در نمی
 غلط اضافه کرده.

 پارسا هم که منتظر همچین فرصتی بود بی برو برگرد به جون پسر مردم
 افتاد.

چند مرد تا از دور پارسا رو از دیدند به سمتمون دویدند، پارسا و پسر رو از 
 هم جدا کردند.

دونفرشون پارسا و دونفر دیگه پسره رو گرفته بودند، از سر و صورت پسر 
بارید و پارساهم عین یه ببر زخمی مدام به سمتش حمله ور خون می

 نگاه کردم.شد، من هم فقط از دور فقط بهشون می
 کنم.پسر داد زد: ازت شکایت می

 پارسا رو به مردها داد زد: ولم کنید باهاش کاری
 

 ندارم.
 خودش رو از چنگال مردهای غریبه که مدام میگفتند ولش کن، رها کرد.
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هاش رو باال برد و به سمت پسر رفت و آروم بهش گفت: جراتشو دست
آب هم توش نیست ) کنایه از این نداری چون مزاحم ناموس مردم شدی 

شی، که قانون طرفت نیست( و خودت به هشتاد ضربه شالق محکوم می
 حاال برو شکایت کن.

 بعد از گفتن این حرف به سمتم اومد و گفت: بریم.
 

پارسا با حالتی گرفته مشغول گوش دادن به آهنگ غمگین مرتضی 
 پاشایی بود.

دم، مردم در حال عبور از خیابون بودند و ی ماشین به بیرون زل زاز شیشه
 سعی در فرار از هوای سرد پاییزی داشتند.

کمه واسه نوشتنه درد دله شکستم و/ کمه بگم چجوری من منتظرت  -
 نشستم و...

ی آهنگ هماهنگ شد، به سمتش برگشتم و به صدای پارسا با این تیکه
 های غمگینش نگاه کردم.چشم

 بیرون دادم. امآه سردی از سینه
توقف ماشین من رو به خودم آورد، به بیرون نگاهی انداختم، دیگه رسیده 

 بودیم.
 در ماشین رو باز کردم و ازش بیرون رفتم.

وارد آپارتمان شدم و به سمت آسانسور قدم برداشتم. صدای گوشی من 
اش نگاه کردم، رو به خودم آورد، از جیبم بیرون آوردمش و به صفحه

ی سرد آسانسور رو فشردم و پیغام رو واسم ارسال شده بود؛ دکمه پیغام
 باز کردم، دیاکو بود.

 کالفه دستی به پیشونیم کوبیدم و با خودم گفتم: بازم این؟
 کردم داخل رفتم.در آسانسور باز شد، درحالی که پیغام رو باز می

 پارمیس واجبه باهات حرف بزنم. -
 .جوابم رو براش ارسال کردم
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 اندازه موهای سرت  دردسر دارم تو دیگه بیخیال شو بذار به کارم برسم.  -
 ی آسانسور رو فشردم.گوشی رو توی جیبم قرار دادم و دکمه

مدت زمان زیادی طول نکشید که آسانسور توقف کرد، ازش بیرون رفتم و 
به سمت واحد خودمون قدم برداشتم. کلید رو توی قفل چرخوندم 

فضای ساکت راهرو پیچیده شد، بی حوصله داخل خونه صداش توی 
 شدم.

 صدام رو کمی باال بردم.
 کسی خونه نیست؟ -

 نگاهی به اطرافم کردم و مجددا تن صدام رو باال بردم.
 سارا؟ آتریسا؟ -

هیچ صدایی از هیچکدومشون به گوشم نرسید. تیشرتم رو از تنم در 
 ته به در کوبیدم و صدا زدم.آوردم و به سمت اتاق سارا رفتم، آهس

 سارا؟ -
ی سرد در رو توی دستم فشردم و آهسته بازهم جوابی نشنیدم. دستگیره

 بازش کردم، به داخل اتاق نگاه کردم اما اثری ازش نبود.
 پارمیس؟ -

صدای پارسا از بیرون اتاق به گوشم رسید، به محض این که خواستم از 
 ای روی میز کناِر تخت پاهام چفت زمین شد.اتاق بیرون برم با دیدن نامه

ی سارا قرار داشت، کتاب رو کناری نامه درست زیر کتاب مورد عالقه
 گذاشتم و نامه رو توی دست هام گرفتم؛ روی نامه نوشته شده بود.

 برسه به دست پارمیس. -
 تای نامه رو باز کردم و زمزمه وار شروع به خوندنش کردم.

ی خوبی ندارم باید هرچه زودتر به خودم بیام، تا من پارمیس روحیه -
نیستم کارها رو به نحو احسنت انجام بدید تا برگردم پیشتون سعی کنید 

اون آتریسای جادوگر نفهمه برای چی رفتم بهش بدجوری مشکوکم، 
 والسالم.
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نامه رو با خشم توی مشتم مچاله کردم و زیرلب غریدم: وای سارا! وای از 
 تو.

 هی یه ساعته... -
چشم از نامه گرفتم و به پارسا که توی چهارچوب در ایستاده بود نگاه 

کردم، حیرون خیره به من حرفش رو خورد و با همون حال پرسید: 
 چیشده؟! 

 لرزون لب زدم: سا... سارا...
 ای به تنم انداخت.صدای فریادش لرزه

 سارا چی؟ -
 خودت بخون.کردم و عصبی گفتم: ی مچاله شده رو به سمتش پرت نامه

خم شد و نامه رو که جلوی پاش افتاده بود رو توی دستش گرفت و 
 گفت: این چیه؟

تنه ای بهش زدم و از اتاق خارج شدم و با کنایه جواب دادم: سواد که 
 فهمی.داری، بخون خودت می

های  شالم رو از سرم در آوردم و به اتاقم پناه بردم، این اواخر دغدغه
زیادی داشتم. مانتوم رو از تنم در آوردم و خودم رو روی تخت انداختم؛ 
صدای بسته شدن در به گوشم رسید، شک نداشتم پارسا از خونه بیرون 

 رفت تا دنبال سارا بگرده.
 

دویدند و نگاه من همچنان به گذر های ساعت به دنبال همدیگه میعقربه
ی سوت و کور مشغول سا توی خونهزمان از ساعت بود. بی خبر از پار

 بودم. خوردن قهوه
فنجون قهوه رو روی میز گذاشتم و مجددا به ساعت نگاه کردم و با خودم 

 گفتم: کجایی پسر؟ 
کالفه دستی به موهام کشیدم و عصبی از روی مبل بلند شدم و به پارسا 

 زنگ زدم. 
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 باشد. مشترک مورد نظر خاموش می -
 وشی رو روی مبل پرت کردم و داد زدم.دیوونه وار گ

 کدوم جهنمی دیگه؟ -
مجددا نگاهم رو به ساعت دوختم، ساعت از دو نیمه شب گذشته بود؛ 

برای اینکه خودم رو به بیخیالی بزنم روی مبل نشستم و تلویزیون رو 
هام روشن کردم. روی مبل دراز کشیدم، طولی نکشید که ناخواسته چشم

 ب رفتم.گرم شد و به خوا
 پارمیس؟ -

های قرمز و متورم پارسا رو به رو مثل برق گرفته ها از جام پریدم، با چشم
 شدم.

 هام رو مالیدم و بهش گفتم: چیشد؟خواب آلود چشم
 هرچی گشتم پیداش نکردم. -

ای کشیدم و گفتم: هرکار کنی پیداش نمیکنی روی مبل نشستم، خمیازه
یم سراغ کارمون. خودش به وقتش دونی، واس بر خودتم خوب می

 گرده.برمی
 به سمت آشپزخونه رفت و پرسید: این دختر کجا رفته؟

 دختر نه جانم، زن. -
 مکثی کردم و دوباره زمزمه کردم: زن.

هات؟ خوای ثابت کنی بااین طعنه زدنپارسا با خشم غرید: چی رو می
 هان؟

یخیال پارسا دوباره از روی مبل بلند شدم و بیخیال جواب دادم: ب
ی دعوا رو ندارم. اینم بدون سارا دیگه تو رو دوست نداره اونم بعد حوصله

 از اون کاری که باهاش کردیم، غرورش رو زیر پاهامون له کردیم بفهم اینو.
خوام بدونم هام باشه، میخوام جلوی چشمغمگین لب زد: فقط می

 حالش خوبه.



223 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

رو از توی یخچال بیرون آوردم و گفتم: وارد آشپزخونه شدم و بطری آب 
 خودش خوب از پس خودش بر میاد.

ای بهم زد و بی هیچ حرفی به سمت اتاقش رفت. ما باید از ایران تنه
شدیم و این کارها فقط رفتنمون رو عقب هرچه زودتر خارج می

رفتیم پلیس ها زودتر دستشون انداخت پس هرچه دیر تر از ایران میمی
 رسید. به ما می

هام رو عوض ای آب نوشیدم و به سمت اتاقم حرکت کردم. لباسجرعه
رم بیرون هوا بخورم. گوشیم رو توی کردم و با صدای بلندی گفتم: من می
 جیبم گذاشتم و از خونه بیرون رفتم.

ی دیاکو رو گرفتم، زیاد طول گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و شماره
 پارمیس؟نکشید که جواب داد: الو 

 باید تو و بابات رو ببینم. -
 خیره. -
 خیر یا شرش  رو دیگه خودت تشخیص میدی. -

 ته مایه های تعجب از صداش به گوشم رسید.
 بیا شرکت. -
 حله. -

ی واحد خودمون انداختم. مطمئن نگاهی از پایین ساختمون به پنجره
 هام رو زیر نظر نگرفته.شدم پارسا حرکت

تا شرکت آقای امینی دربست گرفتم و راه شرکت رو در پیش  یه تاکسی
 گرفتم.

کردم، هرچی بیشتر به توی تمام مسیر به تصمیمی که گرفته بودم فکر می
خواستم انجام بدم مصمم کردم برای انجام کاری که میتصمیمم فکر می

شدم. با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم، کرایه تاکسی رو پرداخت تر می
 های استوار به سمت شرکت حرکت کردم.کردم و با قدم
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های مدل باالی زیادی پارک شده و کنار هرکدومش جلوی شرکت ماشین
 یه بادیگارد مشغول نگهبانی ازشون بود.

 ای چیزی دارن.تای ابروم رو باال انداختم و با خودم گفتم: حتما جلسه
ی معطر شرکت روحیه هوفی کشیدم و به داخل شرکت رفتم. هوای گرم و

ای به شرکت اومده بودم ام رو قلقلک داد، اما من برای کار دیگهدخترونه
 نه دید زدن.

 
اش رو فشردم، در طی باال رفتن موزیک وارد آسانسور شدم و دکمه

مالیمی درحال پخش بود. مضطرب پای راستم رو مثل چکش به زمین 
 رون رفتم.کوبیدم. با متوقف شدن آسانسور ازش بیمی

منشی امینی پشت میزش نبود. صدای داد و فریادهای  امینی و دیاکو از 
رسید، اینطور که مشخص بود منشی رو فرستاده توی دفتر به گوش می

 بودند دنبال نخودسیاه تا راحت تر حرف بزنند.
 بابا چرا این موضوع رو تا به امروز از من مخفی کردی؟ -
 نبر، حتما الزم ندیده بودم که بدونی.برای من صدات رو باال  -

در نیمه باز بود، آهسته به سمتش رفتم و از ال به الش به امینی و دیاکو 
 چشم دوختم.

دیاکو عصبی و آشفته به سمت پنجره رفت و گفت: اون دختر و پسر 
تونن پسرعمو و دخترعموی من باشن، فک و فامیل من یه مشت دزد نمی

 نیستن.
های ی ضربانک بزرگی بهم وارد کرد به طوری که متوجهحرف امینی شو 

 نامنظم قلبم شدم!
 انگار یادت  رفته خودمون از اونا بدتریم! -
خوایم اون نه دزدیم نه قاتل حتی خالفکار هم نیستیم، ما فقط می -

 رشادت لعنتی رو به گل بشونیم.
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ارسا و پسر اینو توی اون گوشت فرو کن باعث و بانی چیزی که پ  -
 پارمیس شدن منم، فهمیدی؟

تونست باشه؟ توان ایستادن روی پاهام رو منظورش از این حرف چی می
 نداشتم یعنی امینی واقعا عموی من بود؟

مشتی به شیشه کوبید، نیشخندی زد و با صدایی گرفته گفت: پارمیس 
 داره میاد اینجا.

 یزش رفت.امینی بدون این که به دیاکو اهمیتی بده به سمت م
کرد که واقعا عموی من های امینی ثابت میقدمی به عقب برداشتم، حرف

ی بود. سعی کردم به خودم مسلط باشم، نفس عمیقی کشیدم و ضربه
 ای به در زدم.آهسته

در رو باز کردم و داخل رفتم، دیاکو که از پنجره به بیرون زل زده بود به 
 سمت من چرخید و گفت: سالم.

ها بود، به داخل قدمی و برای من خیلی سخت تر از این حرفگفتن عم
 برداشتم و خیلی عادی گفتم: منشی نبود من هم خودم...

امینی حرفم رو قطع کرد و با اشاره به صندلی رو به روش گفت: بشین 
 دخترم.

هام لهش کنم، به قدری عصبی بودم که دوست داشتن فقط زیر مشت
 خیلی صریح حرفم رو بیان کردم.سمت صندلی قدم برداشتم و 

مدارکی که تا االن از رشادت گیر آوردیم رو فردا براتون میارم، اگه بخواید  -
کشه که مدارک رو بیاره، منتظر پارسا باشید مدت زمان زیادی طول می

 پس به امید اون منتظر نشینید.
از هاش جا به جا کرد و گفت: روراست تر هاش رو روی چشمامینی عینک

کردم. اما چیز دیگه ای هم هست که باید اونی هستی که فکرش رو می
واسم گیرش بیارید، چیزی که رشادت جایی مخفیش کرده جایی که 

 رسه.دست هیچ آدمی بهش نمی
 حاال اون چیه؟ -
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 فکر نکنم االن وقتش باشه بابا. -
رادرت گری دیاکو باعث شد امینی متفکرانه جواب بده: فردا با بمیانجی

 مدارک رو بیارید تا برای هردوتون بگم.
 دونه من اومدم اینجا.خودتون باید به پارسا زنگ بزنید بگید، اون نمی -

کرد لب ای که جلوی روش بود رو برداشت و درحالی که بازش میپرونده
 تونی بری.زنم، میزد: باشه خودم بهش زنگ می

هم به چهرهدی  امینی دوخته از روی صندلی بلند شدم. ناخودآگاه نگا
 اش تاحدودی شبیه بابام بود.شد؛ انگار واقعا حق با اون بود چون چهره

 به چی زل زدی؟ -
 صدای دیاکو من رو به خودم آورد. سرد جواب دادم: هیچی.

 هام رو دزدیدم و از دفتر بیرون رفتم.حتی به دیاکو نگاه نکردم سریع چشم
 

ن حرف های امینی به شدت واسم خفقان آور فضای شرکت بعد از شنید
شده بود، با سرعت هرچه تموم تر از شرکت بیرون رفتم. هوای تازه رو با 

نفس عمیقی وارد ریه هام کردم. برای اینکه بهتر فکر کنم  پیاده روی توی 
هوای سرد پاییزی رو به گرفتن تاکسی ترجیح دادم. دست هام رو توی 

 با فکری مشغول قدم زنان مسیرم رو طی کردم.جیب مانتوم قرار دادم و 
 حرف های امینی مدام توی سرم در حال چرخش بود.

 ما که از اونا بدتریم. -
متفکرانه با خودم زمزمه کردم: یعنی چی ما از اونا بدتریم؟ به قول دیاکو 

تونست نه دزد بودن نه خالفکار و نه قاتل پس منظور حرف امینی چی می
 باشه؟
پارسا برادر زاده های امینی بودیم؛ بااین ثروت و مال و منال پیدا  من و

کردنمون واسش سخت نبوده و این برای من جای سوال بود که چرا ما رو 
قاطی ماجرای خودش و رشادت کرده؟  و اینکه چرا به من و پارسا چیزی 

 اش با ما نگفت؟ در مورد رابطه
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 مجددا فکرم به سمت حرف هاش کشیده شد.
 باعث و بانی چیزی که پارسا و پارمیس شدن ماییم. -

دست هام رو به هم گره زدم و جلوی دهنم گذاشتم و با گرمای نفسم 
 سعی در گرم کردنشون داشتم.

صدای بوق ماشینی از پشت سرم من رو از افکارم بیرون کشید، بی محل 
خیال به صدای بوق ماشین راهم رو ادامه دادم اما راننده ماشین بی

 : هان چی...شد؛ با عصبانیت به سمت ماشین چرخیدم و داد زدمنمی
آلفارومئوی قرمز رنگی که دیاکو توش نشسته بود دهنم رو چفت کرد، 

اخمی کردم و بی محل بهش  چند قدمی به جلو برداشتم که صدای دیاکو 
 سرجام میخکوبم کرد.

 پارمیس صبرکن کارت دارم. -
 گردم و تگاهش کنم لب زدم: چیه؟ چیکارم داری؟بی اینکه به سمتش بر 

 اگه برگردی و بهم نگاه کنی چی میشه؟  -
کردم با پسری که پسرعمومه و فکر گشتم و بهش نگاه میاگه برمی

 شدم. است رو به رو میکردم به غریبهمی
 جونم در میاد. -

یگم شد: لج نکن پارمیس، دارم بهت متر میصداش بهم هرلحظه نزدیک
 کارت دارم دختر.

اش نکرده بودم، این لجبازی نبود بلکه حسی بود که هیچ وقت تجربه
 نمیدونستم اگه برگردم قراره چی بشه.

نفس های گرمش رو کنار صورتم حس کردم که با آهنگ صداش 
 هماهنگ شد: پارمیس تو دخترعموی منی، ناموس منی.

مانع بیرون اومدن کلمات  تنم مثل بید شروع به لرزیدن کرد، بغض سختی
 هام شد. از لب

 دونم شوکه شدی ولی به خدا قسم...می -
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دونم، حرف های خودت به سمتش چرخیدم و حرفش رو قطع کردم: می
 رو با بابات شنیدم. نیازی به قسم خوردن نیست.

های خمارش زل زدم و لرزون گفتم: ی زیادی بینمون نبود، به چشمفاصله
 م... من... 

حرفم رو قورت دادم و سکوت کردم، دیاکو قدمی به عقل برداشت و گفت: 
رسونمت، هر سوالی بیا بریم تو ماشین حرف بزنیم خودم هم تا خونه می

 هم که ازم داری بپرس.
بهش اعتماد داشتم برای همین بدون هیچ تردید و مخالفتی به سمتش 

 ماشینش رفتم و سوار شدم.
کشید، بخاری رو روشن کرد و به راه افتاد. مدت  ی ماشین رو باالشیشه

کوتاهی سکوت بینمون حاکم بود که دیاکو سکوتی که هرلحظه به گلوم 
 زد رو شکست.چنگ می

دونم تو یه زمانی بهترین ماشین رو داشتی و باهاش من می -
چرخیدی، مدام به خریدهای دخترونه مشغول بودی و خالصه مثل می

دونم چیشد ار یه زندگی اشرافی داشتی ولی اصال نمیتموم آدم های پولد
 ای هم درموردش بهم نمیگه.که این وضع زندگیتون شد و پدر حتی کلمه

 لعنت به عمویی که سالها از بودنش خبر نداشتم!
ام نسبت به این موضوع شد برای همین بحث رو متوجه حال گرفته

 عوض کرد.
 اس؟پارسا خونه -

 ون زل زدم و جواب دادم: آره ولی داغونه.از شیشه به بیر
 چرا؟ -

کردم جواب دادم: سارا آه سردی کشیدم و همونطور که به بیرون نگاه می
 رفته و معلوم نیست کی میاد.

 پس حدسم درست بود؟ -
 متعجب نگاهم رو به سمتش چرخوندم و گفتم: بابت چی؟
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 سارا عالقه داره.به اصلی پیچید و جواب داد: پارسا به این زنه  
ام افتاد، نگاهم رو ازش گرفتم و جواب دادم: تو چی؟ به کسی دوهزاری

 عالقه داری؟
اش رو به خوبی متوجه شدم. بعداز سکوت معنی داری کرد که معنی

سکوت کوتاهی که کرد نفس عمیقی کشید و جواب داد: آره به یه نفر 
 .دونم اون چه حسی بهم دارهعالقه دارم ولی نمی

 ابرویی باال انداختم و سکوت کردم.
 

از اول راه نزدیک خونه که شدیم دیاکو نگاهی به من انداخت و گفت: 
 زیاد حرف نزدی.

ای بهش زل زدم و در امتداد حرفش لب بهش نگاه کردم, با حالت گرفته
 زدم: ازم انتظار نداشته باش مثل دخترعمو های دیگه باهات برخورد بشه.

هی کردم و با لحنی که پر از کنایه بود ادامه دادم: هرچی باشه مکث کوتا
 ما دزدیم و در حد شما نیستیم.

به بیرون نگاه کردم دیگه رو به روی خونه بودیم متوجه شدم که دیاکو 
حواسش به رسیدنمون نبود برای همین سریع ترمز دستی رو باال کشیدم 

 و مجددا لب زدم: ممنون که رسوندیم.
که انجام دادم براش تعجب آور بود، حیرت زده رو بهم گفت: اصال حرکتی 

 متوجه...
 بیخیال. -

از اینکه حرفش رو قطع کردم عصبی شد اما خیلی محترمانه گفت: 
 بسالمت.

تونم به رفتم گفتم: نمیدر ماشین رو باز کردم و درحالی که ازش بیرون می
 ی کافی کالفه هست.پارسا در این باره حرف بزنم خودش به اندازه

ی ماشین رو کمی پایین بعد از گفتن این حرف در رو بستم، دیاکو شیشه
کشید و گردنش رو جلو آورد، نگاه مظلومش رو بهم دوخت و گفت: سعی 
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کن از این حال و هوا درش بیاری تا منم یه ردی از سارا پیداکنم، خبرش 
 رو بهتون میدم.
 م و گفتم: باشه.ی تایید تکون دادسری به نشونه

حرکت برق مانند ماشین باعث شد دود غلیظش توی هوا پخش بشه، 
ای کردم و نگاهی به باال انداختم. پارسا توی پنجره مشغول کشیدن سرفه

کرد، با دیدن من اشاره داد که سیگار بود و دودش رو توی هوا پخش می
باید خودم رو  به باال برم؛ اینطور که مشخص بود من رو با دیاکو دید پس

 کردم.ی یه دعوای دیگه آماده میواسه
ی طبقه ی هشت رو وارد آپارتمان که شدم  به سمت آسانسور رفتم، دکمه

فشردم.  زیاد طول نکشید که متوقف و باز شد. نفس عمیقی کشیدم و به 
سمت واحد خودمون رفتم، تا خواستم در بزنم با چهره ی غمگین پارسا رو 

 به رو شدم.
ی اینکه نگاهش کنم به داخل رفتم صدای آتریسا اخم غلیظی روی ب

 ابروهام نشوند.
 کی بود؟ -

کفش هام رو از پام در آوردم و با طعنه گفتم: منم، مگه منتظر شخص 
 خاصی بودی؟

 پارسا پشت سرم در رو بست و گفت: باید باهات حرف بزنم پارمیس.
ی با وجود آتریسا این من هم حرف های زیادی واسه گفتن داشتم ول

 ممکن نبود.
پارسا که انگار متوجه فکرم شده باشه رو به آتریسا گفت: شرمنده آتریسا 

خانم باید برای یه مدت کوتاه بیرون خونه باشید من و خواهرم باهم 
 حرف داریم.

 شالم رو از سرم در آوردم و به اتاقم قدم برداشتم. 
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و توی وجودم دوبرابر کرد. هوای گرم و مالیم خونه حس خستگی ر
های گرمم گرفتمش، سرماش با پوست لطیف ی در رو توی دستدستگیره

 دستم تناقض خاصی رو ایجاد کرد.
داخل اتاق که شدم مانتوم رو از تنم در آوردم و روی تخت انداختم، با 

صدای پارسا به سمتش چرخیدم: امینی بهم زنگ زد فردا مدارک رو 
 دیم.میریم بهش تحویل می

 خوبه. -
 هایی هست که تو باید بهم بگی.و اینکه گفت یه حرف -

به محض گفتن حرفش دوهزاریم افتاد، روی تخت نشستم و گفتم: ببین 
 آتی رفته بیرون یا نه؟

 باشه. -
توی مدتی که پارسا از اتاق بیرون رفت سریع یه دست لباس راحتی 

 پوشیدم، کمی صدام رو باال بردم.
 فت؟ر -

 صداش از توی هال بلند شد.
 آره.-

 با صدای نسبتل بلندی گفتم: بیا تو اتاق.
 روی تخت دراز کشیدم تا کمی خستگی از تنم در بره. 

 خب منتظرم. -
ام گذاشتم و خیلی همونطور که دراز کشیده بودم دستم رو روی پیشونی

 سریع وبی مالحظه گفتم: امینی عموی ماست.
العمل پارسا نشدم، همون صدای سته بود متوجه عکسهام که بچشم
 اش  رو باال برد.گرفته

بعدا خودش باید بقیش رو برام توضیح بده چون متوجه شدم که حال  -
 دونی.تو از من هم بدتره و چیزی بیشتر از این نمی



232 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

هام رو باز کردم. پارسا رو به روی تخت روی پهلوی راستم چرخیدم و چشم
 نشسته بود.

 پس بهت حق میدم که به دیاکو اعتماد داشته باشی. -
پتو رو روی خودم کشیدم و کالفه جواب دادم: به خدا دیگه مغزم 

 کشه.نمی
 پارمیس؟ -
 جونم داداشی؟ -

با زانوهاش خودش رو به تخت رسوند و آهسته گفت: این آتریسا از 
 کی ندارم.طرف رشادت اومده بین ما که جاسوسی کنه توی این مورد ش

 سارا از همون اول شک کرده بود. -
من هم از رفتارهاش متوجه شدم اما نباید به روی خودمون بیاریم، باید  -

خوان رفتار کنیم ولی قبلش باید سارا هرجور شده اونجور که خودشون می
 رو پیدا کنیم.

ا کنه خبرش رو میگه ولی چطور اونطور که اون هسارا رو دیاکو پیدا می -
 خوان رفتار کنیم؟ می

ام رو فردا بهت میگم، وقتی که داریم میریم شرکت امینی. حاال نقشه -
 بگیر استراحت کن خیلی چیزا هست که باید ازشون سر در بیاریم.

 
 هام رو روی هم گذاشتم تا کمی استراحت کنم.بعد رفتن پارسا چشم

ی حوصلگی پلک هام هام گرفت، با بصدای زنگ موبایل خواب رو از چشم
رو باز کردم و دستی بهشون مالیدم، غرولندکنان گوشی رو از کنار تخت 

 برداشتم و خواب آلود جواب دادم: بله؟
 پارمیس سارا رو پیدا کردم. -

مثل برق گرفته ها از جام پریدم و روی تخت نشستم. بهت زده کمی 
 خودم رو جا به جا کردم و گفتم: کجاست؟ 



233 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

ان، اما نگران نباشید چند نفر رو مخفیانه گذاشتم مراقبش رفته اصفه -
باشن و اخبارش رو بهم بگن نمیذارم رشادت دستش بهش برسه به پارسا 

دونم رشادت چرا این قدر پیگیر این هم بگو نگرانش نباشه، فقط نمی
 است؟زنه

 چون بهش عالقه داره. -
 ورد.این حرفم رو خیلی صریح گفتم طوری که دیاکو جا خ

 عجب!  -
 مش رجب. -
خب پس به پارسا خبر بده، حواستون هم به اون دختره آتریسا باشه  -

 چشم ازش برندارید تا آمارش رو در بیارم ببینم چیکارست.
 حله، دیگه خودت هم پیگیر باش تا فردا من و پارسا میایم شرکت. -
 کنم باس برم پیش بابا.من قطع می -
 ات برسون.سالمم رو به باب -

 این حرفم رو با طعنه گفتم طوری که دیاکو متوجه لحن کالمم شد. 
با شنیدن صدای بوق های متوالی گوشی رو از خودم فاصله دادم و روی 

میز گذاشتم. از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم، پارسا طبق 
یون اش رو مبل قرمز رنگ لم داده و مشغول تماشای تلویز عادت همیشه

بود؛ به سمتش رفتم و از پشت سرش آهسته دم گوشش گفتم: پارسا یه 
 خبر خوب برات دارم.

سرش رو به سمتم چرخوند، نفس های گرمش روی صورتم کوبیده شد. 
اش پر از لب هاش روی هم چفت شده بود اما چشم های متورم و خسته

 سوال.
 لبخند مهربونی زدم و آهسته ادامه دادم.

 د سارا رو گرفته.دیاکو ر -
هاش از شدت شوق پر از برق شد، با خوشحالی پرسید راست چشم

 میگی؟!
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آره دیاکو ردش رو گرفته اصفهانه، براش محافظ گذاشته نگرانش نباش  -
 رسه.هیچ جوره دست رشادت بهش نمی

نفس عمیقی کشید و با ذوق گفت: پارمیس خیالمو راحت کردی، عاشقتم 
 .آبجی کوچولوی خودم

بعد از حرف زدن با پارسا به سمت اتاقم رفتم و روی میز مطالعه نشستم، 
دست هام رو چفت هم کردم و مدارکی که تا به امروز گیر آورده بودیم رو 

 توی ذهنم مرور کردم.
چیزی که از رشادت فهمیده بودیم این بود که توی کار جعل اسکناسه. یه 

دم زمزمه کردم: جاعالی اسکناس لحظه توی فکر فرو رفتم و زیرلب با خو
معموأل خریدای بزرگ انجام میدن تا هربار حجم بیشتری از پوالى جعلی 

 رو رد کنن
تونه مواد مخدر،زیرخاکی، گنج و یا معامله اندام آدم. اما کدومشون می

 باشه؟
شد، این بار حرف دوباره به فکر فرو رفتم باید حتما یه چیزی دستگیرم می

غزم چرخید: رشادت یه چیزی داره و جایی گذاشته که دست امینی توی م
 رسه.هیچ آدمی بهش نمی

با خودم گفتم: اون هرچیزی که باشه کلید معماست. باید هرطور شده 
 گیرش بیاریم.

 ام گرفت.ی آخر رو با تحکم خاصی گفتم که حتی خودم هم خندهجمله
 

رم رو روی میز گذاشتم، ام رو با دو دست ماساژ دادم و کالفه سپیشونی
دادیم باید  فکر آتریسا خونه بود و نباید هیچ رفتار مشکوکی نشون می

داشتم برای همین از روی صندلی بلند رشادت رو ازمکان سارا دور نگه می
شدم و با حالت ذوق مانندی از اتاق بیرون رفتم، زیر چشمی نگاهی به 

رفت، انداختم؛ تموم آتریسا که روی مبل نشسته و با گوشیش ور می
 هام رو زیرنظر داشت.حرکت
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در اتاق پارسا باز بود، با خوشحالی مضحکی توی اتاقش پریدم و داد زدم: 
 سارا رو پیدا کردم.

پارسا که مشغول سیگار کشیدن بود یک دفعه دود سیگارش توی گلوش 
و گیر کرد و به سرفه افتاد، شوک زده به سمتش رفتم و با نگرانی دستم ر

 اش گذاشتم و گفتم: حالت خوبه؟! روی شونه
 سرفه کنان بریده بریده جواب داد: آ... آب...

سریع از اتاق بیرون رفتم و مثل بتمن خودم رو به آشپزخونه رسوندم. 
لیوانی رو از باالی کابینت برداشتم و توش آب ریختم، سریع به اتاق پارسا 

ی لرزونش رو به سمت لیوان رفتم و لیوان آب رو بهش رسوندم؛ دست ها
 کشید و ازم گرفتش، بریده بریده گفت: م... مم... ممنون.

 اش رو باال برد.جرعه ای ازش نوشید و مجددا تن صدای مردونه
 دادی. چته؟داشتی به کشتنم می  -

 ای به بیرون از اتاق کردم و گفتم: جای سارا رو پیدا کردم.اشاره
منظورم شد لحن صداش رو عوض کرد و از سر پارسا که به خوبی متوجه 

ی مهربونش جاش بلند شد، خوشحالی وصف ناپذیری رو مهمون چهره
 کرد و گفت: چی؟

 چشمکی خبیثانه بهش زدم و در جوابش گفتم: هیس! 
 آروم لب زدم: االن آتی میفهمه.

 پارسا تن صداش رو کمی پایین آورد و من رو همراهی کرد.
 باشه. -

 اهی به بیرون انداخت و مجددا به من نگاه کرد.نیم نگ
 حاال بگو سارا کجاست؟ -

پابلندی کردم تا کمی هم قد پارسا بشم زمزمه وار به طوری که آتریسا 
دونم چرا و برای متوجه بشه دم گوش پارسا لب زدم: رفته تبریز اما نمی

 چی.
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و از روی ای رنگش رپارسا خودش رو عقب کشید و پالتوی چرم قهوه -
هاش رو زیر تختش برداشت و به تن کرد، متعجب در حالی که حرکت

 خوای بری؟!نظر داشتم گفتم: کجا می
 بپوش بریم دنبالش. -
 ها؟! -

متوجه شدم قصد داره که فکر آتریسا رو به سمت تبریز منحرف کنه تا 
مونم خونه واست سریع به رشادت خبر بده برای همین گفتم: من می

 گیرم توهم سریع برو شاید سارا زودتر تو برگرده!تبریز می بلیط
 ای مهمون صورتم کرد و گفت: باشه آبجی جونم.بوسه

نگاهی به در اتاق انداختم، آتریسا سریع خودش رو پشت دیوار مخفی 
کرد من هم از فرصت استفاده کردم و دم گوش پارسا گفتم: با امینی یزد 

 ش بده من و دیاکو هم میریم سراغ سارا.قرار بذار برو مدارک رو به
ای ام خوشش اومده بود با ذوق جواب داد: یه دونهپارسا که از نقشه

 پارمیس.
ساکش رو از توی کمد در آورد و وسایل الزمش رو توش گذاشت برای 
اینکه مدارک رو به راحتی توی ساک بذاره از اتاق بیرون رفتم تا آتریسا 

 متوجه مدارک نشه. 
تریسا که مشغول دیدزدن بود با دیدن یهویی من جا خورد، خودش رو آ

 جمع و جور کرد و گفت: من داشتم...
 تای ابروم رو باال بردم و حرفش رو قطع کردم.

 کردی؟دقیقا داشتی چیکار می -
 از اتاق فاصله گرفت و گفت: هیچی.

 من و من کنان ادادمه داد: من... من... چیزه... امممم...
 هوم؟ -
 من برم بیرون یه هوایی بخورم. -
 باشه. -
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 سریع به اتاق رفتم تا بلیط پارسا به یزد رو اینترنتی  بگیرم.
بعد انجام کارها تاکسی شهری که پارسا گرفته بود، رو به روی ساختمون 

منتظرش بود؛ تا پایین آپارتمان بدرقه اش کردم، طبق عادت همیشه قبل 
 کردن من کرد. رفتن شروع به نصیحت

ببین پارمیس حواست به خودت خیلی باشه، تحت هیچ شرایطی بدون  -
 منطق کاری نکن.

 کالفه نفسی بیرون دادم و گفتم: وای پارسا! تورو خدا بسه برو دیگه.
 به سمت تاکسی هلش دادم و مجددا لب زدم: برو دیگه.

 باشه سامیار جون االن میام پیشت. -
شد نگاهم رو از پارسا گرفته بشه و به پشت سرم صدای آتریسا باعث 

آوردش. تای ابروم رو باال بچرخم. لباس قرمز رنگش بدجوری به چشم می
 دادم.

 تو کجا میری؟ -
گوشیش رو توی کیف دستی طالیی رنگ براقش گذاشت و با لبخندی که 

های قرمز رنگش کرده بود، جواب داد: یکی از دوست هام چاشنی لب
ماس گرفت من دیگه میرم پیش اون، از این که چندروزی بهم جا باهام ت

 دادید ازتون ممنونم.
 با کنایه رو بهش گفتم: انگار با سامیارجون زیادی راحتی؟!

از لحن کنایه دارم جا خورد، کمی خودش رو جا به جا کرد و جواب داد: 
گه آره شمارش رو نداشتم از یکی بچها گرفتم و باهاش تماس گرفتم دی

 میرم اونجا.
دونستم که کارش تموم شده و برای همین میخواست بره، با خوب می

اومد به سمتش رفتم و دستم رو وجود این که چندان ازش خوشم نمی
طرفش گرفتم، با لبخندی مصنوعی رو بهش گفتم: باشه، حتما بهمون سر 

 بزن از آشناییت خوشحالم.
 ن پارمیس جان.دستش رو توی دستم گذاشت و گفت: همچنی
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زد. نگاهش رو به سمت رفتارهای مصنوعیش بدجوری حالم رو بهم می
 پارسا حرکت داد و رو بهش گفت: از آشنایی با شماهم خوشحال شدم.

 همچنین. -
 بعد از یه خداحافظی نسبتا سرد از بینمون رفت.

قدمی به سمت داداش خوشتیپم که یه دست لباس ست مشکی اسپرتی 
 ه بود، برداشتم و با مهربونی گفتم: مواظب خودت باش.به تن کرد

 توهم همینطور خوشگل دادش. -
 برو دیگه چندش. -

ی هردومون به خاطر حرفم بلندشد. بعد به سمت تاکسی رفت بمب خنده
 و رو بهم چرخید

 یادت نره که... -
 حرفش رو قطع کردم و حرصی لب زد: گفتم باشه دیگه.

دستش رو واسم تکون داد، درجوابش دستی براش سوار ماشین شد و 
 توی هوا چرخوندم.

هوای سرد پاییزی تا مغز استخونم فرو رفته بود، خودم رو بغل کردم تا 
بدنم کمی گرم بشه. سریع داخل آپارتمان برگشتم تا من هم وسایلم رو 

آماده کنم. تموم مسیر تا واحدمون فکرم درگیر بود. درگیر این که اگه 
اومد؟ بدون فهمیدند چی به سرم میا و سارا خیلی چیزها رو میپارس

 توجه به افکار مزاحمم در خونه رو باز کردم و به داخل رفتم.
وارد اتاقم که شدم چمدون طوسی رنگم رو رو از باالی کمد برداشتم و چند 

های کمک دست لباس بیرونی و راحتی توش قرار دادم. لپ تاپ، جعبه
م رو هم محض دفاع شخصی توی چمدون گذاشتم و زیپش اولیه و خنجر

 رو بستم.
ی مشکی رنگ چمدون رو توی دستم گرفتم و کنار تخت هدایتش دسته

 کردم تا کمی به خودم استراحت بدم.
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روی تخت دراز کشیدم و هشدار گوشی رو روی ساعت نه شب تنظیم 
و به پهلوی کردم، بعد از تموم شدن کارم روی میز کنار تخت گذاشتمش 

 چپم چرخیدم.
زیاد طول نکشید که چشم هام گرم خواب شد و به خواب عمیقی فرو 

 رفتم.
 

ام گرفت. کش و قوسی های خستهصدای آالرم گوشی خواب رو از چشم
های ای کشیدم؛ نگاهی به ساعت انداختم، عقربهبه بدنم دادم و خمیازه

 ساعت خودشون رو به عدد نه رسونده بودند.
ز روی تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم، آبی به دست و ا

صورتم زدم و از آیینه به دختر مو مشکی رو به روم نگاه کردم. لبخندی به 
 خودم تحویل دادم و از دستشویی بیرون رفتم.

شکمم از شدت گرسنگی به صدا در اومده بود، یخچال از توی آشپزخونه 
وندم و از داخلش نون و پنیر و گردو بهم چشمک میزد. خودم رو بهش رس

 ی بزرگی درست کردم.بیرون آوردم و برای خودم لقمه
 لقمه رو توی دستم گرفتم و درحالی که میخوردمش به اتاق رفتم.

از توی کمد یه مانتوی مشکی دکمه دار که آستینهاش از پایین به هم گره 
مانتو رو به تن  خورده بود بیرون آوردم، لقمه رو توی دهنم گذاشتم و

 کردم.
ی آخر های مانتوم رو یکی یکی بستم. تکهای به لقمه زدم و دکمهگاز دیگه

رو خوردم و شلوار جین یخی رنگم رو از کمد بیرون آوردم و سریع به پام 
 کردم. 

صدای گوشی نگاهم رو به سمت میز چرخوند، به طرفش رفتم و جواب 
 دادم.

 الو. -
 آماده ای؟ -
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 ه فقط بیا چمدون رو کمکم بیار پایین.آر -
 باشه. -

گوشی رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم، به سمت کمد رفتم و شال 
 زیتونی رنگم رو ازش بیرون آوردم و به سر کردم.

 چمدون رو از کنار تخت برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.
، رژلب رفتم چمدون رو کنار مبل قرمز رنگ گذاشتم و به سمت آیینه

 کالباسی رنگی به لبهام مالیدم.
صدای زنگ خونه به گوشم رسید، سریع رژلب رو توی جیبم گذاشتم و به 

 سرعت سمت در رفتم و بازش کردم.
با دیدن دیاکو که پیرهن زرشکی رنگی پوشیده بود، رنگ زرشکی به 

 ای بهش دادم و گفتم: بیا داخل.اومد. اشارهپوست روشنش خیلی می
 کرد وارد خونه شد.لی که من رو برانداز میدرحا

 تغییر کردی دخترعمو!   -
 ذارم پای تعریف.حرفت رو می -

 خودش رو روی مبل انداخت و گفت: بی زحمت یه چایی برام درست کن.
 ابرویی باال انداختم و درجوابش گفتم: امر دیگه؟

 ی؟چسبه اگه یه چایی برام درست کنمگه دستت به کتری می -
 نخیر، جونم در میاد. -

 با غیض از روی مبل بلند شد و گفت: باشه بریم.
 ام گرفت.اش خندهبه قهر کردن دخترونه

 دیکی خیلی لوسی. -
 میون خنده ادامه دادم: بشین، بشین واست چایی درست کنم.

ای نثارم کرد و مجددا روی مبل نشست، درحالی که لم داده بود بیمزه
وی میز رو به روش گذاشت و گفت: وای توی این مواقع پاهاش رو ر

 چقدر خوبه آدم زن داشته باشه مدام بهش برسه.
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توی کتری برقی آب ریختم و سرجاش گذاشتمش و در جوابش گفتم: 
حتما خدا تو وجودت یه شری دید که نخواست کسی رو کنارت بدبخت 

 کنه.
 دستت دردنکنه دیگه. -

جوش اومد. توی یه استکان واسش آب  زیاد طول نکشید آب کتری
 ریختم و بعد یه چای نپتون توش انداختم.

 پارمیس یه سوال بپرسم راستش رو بهم میگی؟ -
 بستگی داره چی باشه. -

 قندون رو توی سینی گذاشتم و با چای به سمتش رفتم.
بین پارسا و سارا چه اتفاقی افتاده که این دختره مدام ازش دوری  -

 میکنه.
اخمی توی ابروهام گره خورد و با لحنی جدی جواب دادم: فضولیش به 

 تو نیومده.
 سینی رو محکم جلوش روی میز کوبیدم و مجددا لب زدم: زود بخور بریم.

 متعجب به حرکاتم زل زد و دیگه حرفی نزد.
 

حوصلگی گفت: اش روی مبل لم داد و با بیدیاکو بعد از نوشیدن چایی
 ریم اصفهان.کنیم میت بزنم بعدش حرکت میمن یه کم چر

 به سمتش رفتم.
تن لشت رو از روی مبل بلند کن باس زود بریم اصفهان سارا رو بیاریم  -

 که...
 غرولندکنان حرفم رو برید.

 بذار یه کم بخوابم دختر. -
رفت برای همین عصبی داد زدم: مگه تا رفتارهاش روی اعصابم رژه می

 ت رو نذاشته بودی خب بلند شو حاال.االن کپه مرگ
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عصبی روی مبل نشست و گفت: یه مدت میون الت های کوچه خیابون 
 بودی اصالت یادت رفته، یه کم شأن خودت رو حفظ کن.

 ی منی؟خواد مشکلیه؟ به تو چه آخه؟ مگه چیکارهدلم نمی -
گرفت از روی مبل بلند شد و درست رو به روم ایستاد، انگشتش رو جلوم 

 و عصبی شروع کرد به حرف زدن.
ببین پارمیس بعد از داداشت وظیفه منه هوای تو رو داشته باشم پس  -

 برای اینکه مشکلی بینمون پیش نیاد بهتره درست رفتارکنی.
 نه بابا!  -

قدمی به عقب برداشتم و ادامه دادم: اوال تو خودت یه مشکل بزرگی، 
م  زنده بودن نه عمویی داشتم نه پسرعمو دوما اون موقع که مامان و بابا

پس االنم من و تو هیچ نسبت خونی باهم نداریم اینو توی اون 
 های درازت فرو کن.گوش

بارید مشخص بود خودش رو کنترل خشم از سر و صورت دیاکو می 
کنه تا از خشم منفجر نشه، نفس عمیقی کشید که باعث شد سرخی می

تونست روی خودش مسلط ه اینقدر راحت میصورتش فرو بشینه. از اینک
شکنی  ای اگه جاش بود حتما جواب دندونباشه جا خوردم! هر کس دیگه

 داد.بهم می
 خیلی آروم به سمت چمدونم رفت، توی دست گرفتش.

 بریم تا دیر نشده. -
 از شدت تعجب دهنم باز موند، با خودم گفتم: بابا این دیگه کیه؟!

ش راه افتادم و از خونه بیرون رفتم. دیاکو کنار حیرت زده پشت سر
 آسانسور ایستاد و با همون لحن عادیش گفت: در خونه رو قفل کن .

کلید رو توی قفل چرخوندم و در رو قفل کردم به طوری که صداش توی 
 تموم راهرو پیچیده شد.

آسانسور که باز شد به سمت دیاکو رفتم و دوتایی داخل شدیم. توی 
خواست داد، دلم میور صدای موزیک مالیمی گوش رو نوازش میآسانس
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هایی که به دیاکو زده بودم ازش معذرت خواهی کنم اما حسی بابت حرف
 از درونم مانع این کار شد.

باالخره با کلی کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم ازش معذرت خواهی 
آسانسور باز و مانع کنم، دهنم رو باز کردم تا حرف بزنم که یه دفعه در 

 خواستم به زبون بیارم شد.حرفی که می
از آپارتمان بیرون رفتیم و دونفری پا به پای همدیگه به سمت یک پراید 

 قدم برداشتیم.
دیاکو صندوق عقب پراید رو باز کرد و همونطور که چمدون رو توش 

 ره.ذاشت گفت: واسه اینکه کمتر جلب توجه کنیم با پراید بریم بهتمی
 سکوت رو به حرف زدن باهاش ترجیح دادم.

 
بعد از نشستن من توی ماشین، دیاکو هم سریع سوار ماشین شد و 
ایستیم روشنش کرد و گفت: یه کم استراحت نزدیکی های صبح یه جا می

شینی تا من یه کم برای صبحونه، بعد از اون هم تو پشت فرمون می
 استراحت کنم.

آلود جواب دادم: ین تکیه دادم و با لحنی خوابسرم رو به شیشه ماش
 باشه.
هام خمار خواب بود، سنگینی حرفی که به دیاکو زده بودم روی چشم

 دوشم نشسته بود. قبل از اینکه به خواب برم صدام رو کمی باال بردم.
 دیاکو؟ -
 هوم؟ -

 هام رو روی هم گذاشتم و حرفم رو به زبون آوردم.چشم
 خوام منظوری نداشتم.معذرت می -
 هام رو نوازش کرد.تن صدای دلنشینش گوش 
 مشکلی نیست عزیزدلم. -

 ی آخرش رو به درستی متوجه نشدم و به خواب عمیقی فرو رفتم.کلمه
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هام رو اذیت کرد، دستی به صورتم کشیدم و پرتوهای نور خورشید چشم
 از ماشین بیرون رفتم.

ک وارد ریه هام بشه و وجودم رو تصفیه نفس عمیقی کشیدم تا هوای خن
 کنه. با صدای دیاکو نگاهم رو به پشت سرم چرخوندم.

 بیا بریم صبحونه بخوریم. -
ی اصلی بود نگاهی به رستوران بین راهی که نزدیک آسفالت و جاده

 انداختم و رو به دیاکو گفتم: دستشویی داره دیگه؟
 به نظرت ممکنه نداشته باشه؟ -

 ین فاصله گرفتم و به سمت رستوران قدم برداشتم.از ماش
اول به دستشویی رفتم و دست و صورتم رو شستم و بعد به سمت یه میز 

 قرمز رنگ دونفره که دیاکو روش نشسته بود رفتم.
دونستم اش بود خطاب به من لب زد: نمیدرحالی که سرش توی گوشی

 دم.خوای فقط برای خودم صبحونه سفارش داتو چی می
 آوردی.کوفت بخوری خب واسه منم از همون می -

 اش رو توی جیبش گذاشت و سرش رو باال گرفت.گوشی
 خوای خانم غرغرو؟حاال چی می -
 خوام.زهرمار می -
 دم.االن برات سفارش می -
 

از دست وقاحت های دیاکو دیگه خونم به جوش اومد عصبی از روی میز 
ات رو کوفت کن، من پیش ماشین ت صبحونهبلند شدم و گفتم: خود

 منتظرتم.
 بدون اینکه منتظر جوابی بمونم به سرعت ازش دور شدم.

هایی که اخالقشون شبیه خودم بود رو اصال نداشتم چون تحمل آدم 
اومد. به ماشین که رسیدم کنارش روی ها برابر از آب در مینتیجه حرف

 زمین نشستم و زیرلب غر میزدم.



245 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

ی بیشعور ک، پیش خودش چی فکر کرده؟ فکر کرده با کی طرفه؟ سرهپ -
تقصیر خودمه. آره تقصیر خودمه که ازش معذرت خواهی کردم. اصال حاال 

 ی وقیح.که اینجوره بره به درک. پسره
 کم غر بزن. -

با شنیدن صدای دیاکو عین برق گرفته ها از جام پریدم. در حالی که سعی 
م رو حفظ کنم، دستی به مانتوم کشیدم و با لحنی که کردم موضع خودمی

 کرد گفتم: به تو چه آخه هان؟حرص ازش بیداد می
 بیا این شیرکاکائو داغه بخور. -

لیوانی که توی دستش بود رو به طرفم گرفت و پیراشکی داغی هم که الی 
 یه کاغذ بود توی دستم قرار داد.

 ارین.دونم شما دخترها چی دوست دخوب می -
این حرفش مثل پارچ آب سردی بود که روم ریخته باشند. عصبی دستش 

 خورم.خوام، نمیرو پس زدم و گفتم: نمی
 خوام اصال تیر زهرآلود بخوری.به درک، می -

حقش بود تا حالش رو جا بیارم برای همین به سمت صندلی شاگرد رفتم 
 و گفتم: خودت رانندگی کن.

 رو با خشم روی زمین پرت کرد. شیرکاکائو و پیراشکی
 پس از گرسنگی تا ظهر بمیر. -
 بمیرم هم بهتره تا از دست تو یکی چیزی بگیرم بخورم. -

در ماشین رو باز کردم و داخلش نشستم، دیاکو هم به سرعت توی ماشین 
نشست و بدون توجه به قوائد رانندگی با سرعت زیادی از رستوران دور 

 شد.
 

های خسته اش کشید و با سرعت از بین ماشین ها عبور دستی به چشم
 کرد، رانندگیش طوری بود که هرلحظه امکان داشت تصادف کنیم. می

 دیاکو آرومتر. -
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ام جیغ مانند به زبون آوردم، طوری که دیاکو بی این که نگاهم کنه با جمله
 ترسی؟تمسخر پرسید: چیه می

 گه دار.ترسم به تو اعتماد ندارم، ننمی -
 دقیقا واسه چی باید نگه دارم. -

 داد زدم.
 گفتم نگه دار. -

سرعت ماشین رو باالتر برد و بیشتر به ماشین های درحال تردد جفت 
کرد. عصبی فرمون رو توی دست گرفتم و به سمتی هدایتش کردم، به 

محض رفتن ماشین توی جاده خاکی ترمز دستی رو باال کشیدم تا با 
 رد نکنیم.چیزی برخو

دیاکو که کنترل ماشین از دستش خارج شده بود رنگ پریده به من زل زد 
 تو مریضی!و گفت: 

 از ماشین پیاده شدم.
 کنم.برو اون طرف بگیر بخواب من رانندگی می -

 از پشت فرمون به سمت صندلی شاگرد خیز برداشت.
 بفرما فرمانده. -

، عصبی ترمز دستی رو پایین در رو باز کردم و پشت فرمون نشستم
 کشیدم و در جوابش گفتم: بمیر.

 اطاعت. -
 ی راه رو رانندگی کردم.از جاده خاکی بیرون رفتم و ادامه

نزدیکی های ظهر بود که با دیدن تابلوی اصفهان لبخندی به لبم نشست. 
ی بیرون دیاکو سرش رو از روی صندلی برداشت و در حالی که به منظره

 کرد گفت: به به رسیدیم خانم راننده.نگاه می
 مرگ. -
 به خدا خیلی بی ادبی. -
 شناسیشون.ها گشتی که خوب میادبزیادی با بی -
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 اشون گشتم.با تو یکی بیشتر بقیه -
 هات ببین سارا کجاست.زنگ بزن به اون آدم -

ای  بدون این که جوابم رو بده موبایلش رو از جیبش بیرون آورد و شماره
 هاش نشدم.گرفت. من هم که مشغول رانندگی بودم درست متوجه حرف

کردم تا جایی کردم به داخل شهر هم نگاه میهمون طور که رانندگی می
برای ناهار پیدا کنم؛ با دیدن یه کبابی ماشین رو نزدیکش پارک کردم و رو 

م سراغ به دیاکو گفتم: کم حرف بزن، بیا بریم یه چیزی بخوریم بعدا بری
 سارا.

 
سریع ناهارمون رو خوردیم تا به دنبال سارا بریم، این بار دیاکو پشت 

 فرمون نشست.
 صدای گوشیم که بلند شد دستم رو توی جیبم کردم و ازش درش آوردم.

 الو؟ -
 سالم پارمیس خوبی؟ رسیدین؟ -
 گیریم.ریم دنبال سارا بعد یه هتل میاوهوم رسیدیم، االن می -

 ای مهربونش توی گوشم طنین انداز شد.صد
 باشه عزیزم حواست به خودت باشه، فعال خداحافظ. -
 فعال. -

 دیاکو بهم نگاهی کرد و گفت: پارسا بود؟
 آره. -
 رسوندی.سالم می -
 رانندگیت رو بکن. -

بی حوصله نگاهش رو از من گرفت و مشغول رانندگیش شد. ضبط رو 
 الیجناب عشق از ایوان بند بلندشد.روشن کرد صدای آهنگ ع

 آهای عالیجاب عشق
 ی عذابش فرشته
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 شه این قلب بی صاحابش...حریف تو نمی
اومد. ها خوشم میام اما از این آهنگی نسبتا پسرونهبا وجود روحیه

 زیرلب باهاش زمزمه کردم:
 منو دیوونه میخواد تو این خوشی عشق.

 ق نشدی؟به نظر میاد تا حاال عاش -
 نگاهم رو به سمت دیاکو چرخوندم.

 ها؟ -
 ها و مرگ. مگه ادب یادت ندادن؟ -
 حاال منظورت از این سوال چی بود؟ -

دستی به سرش کشید و جواب داد: آخه اصال با حس و حال آهنگ 
 ارتباط برقرار نکردی.

 خواننده هم بودی و خبر نداشتم؟ -
 ه در کالمش بود رد کرد.لحن کنایه دارم رو با بی محلی ک

تونه با حس آهنگ ارتباط برقرار خواننده نیستم، هر آدم معمولی هم می -
 کنه اما انگار تو توی  این چیزها زیاد وارد نیستی.

دوباره به بیروم از ماشین نگاه کردم و گفتم: خیلی وقته که از این چیزها 
 دور شدم پسرعمو.

ه خودش هم متوجه لحنم شد؛ با توقف پسرعمو رو با طعنه گفتم طوری ک
 ماشین از پنجره به هتلی که کنارش توقف کرده بودیم نگاه کردم.

 ماشین رو خاموش کرد و گفت: زود پیاده شو باید بریم اتاق بگیریم. 
رسیم باید بریم اول اونو پیدا کنیم بعد بیایم سراغ طوری به سارا نمیاین -

 هتل.
کنه اما بهتره اونجا تنها کار میدونم اونجا چینمی سارا االن قبرستونه، -

گن که سارا گیرن میباشه. تا ماهم اتاق بگیریم بچه ها تماس می
 کجاست.
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های دیاکو کمی ذهنم رو بابت سارا آروم کرد، از ماشین بیرون رفتم و حرف
ها رو توی دست گرفته بود به داخل هتل رفتم. همراه دیاکو که چمدون

اخلی هتل خیلی شیک و زیبا بود طوری که چشم هر بیننده رو به نمای د
کرد. دیاکو به سمت زنی که پشت میزی نشسته و میخودش خیره 

مشغول کار با کامپیوتر بود رفت و در حالی که چمدون ها رو روی زمین 
رها کرد رو به زن گفت: سالم دوتا اتاق به اسم سیاوش  و دیاکو امینی 

 گرفتیم.
 ون اینکه به دیاکو نگاهی کنه جواب داد: صبر کنید چک کنم.زن بد

 
 شرمنده کسی به این اسم اینجا اتاق رزرو نکرده. -

 شه یه بار دیگه نگاه کنین.میبهت زده به زن نگاه کردم و گفتم: مگه 
 صبر کنید لطفا. -

های زن چشم زدم و منتظر، به لبمضطرب پاهام رو به زمین ضربه می
 ه بودم.دوخت

 زن مجددا لب زد: شرمنده کسی به این اسم اینجا اتاق رزرو نکرده.
دیاکو خودش رو به میز نزدیک کرد و با تن صدای مالیمش رو به زن 

 گفت: اتاق خالی هم ندارید؟
 زن نگاهش رو از سیستم گرفت.

 شرمنده اتاق خالی هم نداریم. -
بیرون بردم و گفتم: توروخدا همراه دیاکو چمدون ها رو به کمکش از هتل 

 ببین وضعیت مارو.
 صبر کن زنگ بزنم به بابا.-

ی به گوشیش رو از جیب شلوار مشکی رنگش بیرون آورد و شماره
 اصطالح عموجان رو گرفت.

 الو سالم. -
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ها رو توی دستم گرفتم و به های دیاکو و پدرش چمدونبی توجه به حرف
د طول نکشید که دیاکو هم خودش رو به سختی تا پیش ماشین بردم. زیا

 ریم یه مسافرخونه.ماشین رسوند و گفت: می
 در پراید سفید رنگ رو باز کرد.

 تو بشین تا چمدون ها رو بذارم صندلی عقب. -
گوشیم رو توی دستم گرفتم و منتظرش روی صندلی شاگرد نشستم، بعد از 

 شید.تموم شدن کارش سریع سوار شد و ترمز دستی رو ک
 لعنت بهش!  -
 هان؟ -

بدون این که نگاهم کنه ماشین رو به حرکت در آورد و در حالی خشم از 
 بارید شروع به بد و بیراه گفتن کرد.سر و صورتش می

نشونت میدم، ِد آخه مردیکه پیش خودت چی فکر کردی؟  یه بالیی  -
تو از کجا سرت میارم که نفهمی کی این بال رو سرت آورده. بگو المصب 

 فهمیدی من اومدم اصفهان؟
 ای بهش زده باشنید از جا پرید.یک دفعه انگار که جرقه

 سریع باید بریم دنبال سارا. -
 مغزم دیگه از شدت تعجب ارور داد؛ بی اختیار مجددا لب زدم: هان؟ 

های دستش متورم شده بود، با خشم غرید: هان و از شدت عصبیانت رگ
 اریت نیوفتاد؟مرگ واقعا دوهز

 گیج و منگ جواب دادم: نه! 
ای به هاش رو برای لحظهملتمسانه به باالی سرش نگاهی کرد و دست

 حالت التماس باال گرفت.
 خدایا من رو دیگه از دست این دختر نجات بده. -
 این دختر که کنارته اسم داره. حاال بگو ببینم چت شده؟ -
 بت نشده بود؟بنظرت تو لیست هتل اسممون ث -

 در جوابش سکوت کرد که باعث شد حرفش رو ادامه بده.
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اون رشادت لعنتی معلوم نیست از کجا فهمیده که اومدیم اصفهان و  -
اینکه از کجا فهمیده مهم نیست چون مشخصه که دنبال چیه برای همین 

 بدون هیچ معطلی باید سارا رو گیر بیاریم.
ی سارا رو گرفتم. بعد از در آوردم و شمارهبدون معطلی گوشیم رو از جیبم 

 یک بوق جواب داد: الو؟
 سارا کجایی؟ -
 یبار گفتم  رفتم جایی که... -

سریعا حرفش رو بریدم: وقت این حرفها و این کارها نیست ما اومدیم 
دونم از کجا بو برده که تو اصفهان دنبالت این رشادت لعنتی هم نمی

 باید بگی کجایی که سریعا بیایم دنبالت. اومدی اصفهان برای همین
پارمیس من خودم رو تحویل رشادت میدم تا این یارو فکرش از بابت  -

 من راحت باشه اینطوری شما کارتون رو...
با عصبانیت حرفش رو بریدم: چرت و پرت تحویل من نده. زود بگو کدوم 

 جهنمی؟
 اما آخه... -

 گو کجایی بیشتر از این عصبیم نکن.اینبار عصبانیتم اوج گرفت: ِد ب
 مگه مهمه؟ میدونی تو و داداشت چی به سرم آوردین. -

 صدای پر از خشم سارا تنم رو لرزوند؛ اما کم نیوردم.
 ها وقت زیاده زود بگو کجایی؟ فواسه این حر -
 بیاین سی و سه پل من نزدیکشم. -
 ت دنبالتن.های رشادمنتظر باش اومدیم، حواست باشه آدم -
 خیلی خوب باشه. -

سریعا گوشی رو قطع کردم و رو به دیاکو که متعجب از رفتار خشن من 
مشغول رانندگی بود و جرات سوال پرسیدن نداشت گفتم: زود باش برو 

 سی و سه پل.
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رفتارهای اخیر رشادت بی برنامه نبود، توی این مورد اصال شک نداشتم و 
ود که ما اومدیم اصفهان اصال جای تعجب اینکه چطور متوجه شده ب

دونستم که رشادت دنبال چی بود.  این که نداشت چون خوب می
چطوری فهمیده که سارا و ما اصفهانیم هم واسم جای نبود چون رشادت 

 یکی از کله گنده های تهران بود.
مدت زمان زیادی طول نکشید که توی ترافیک سنگین اصفهان گیر کردیم. 

ماشین رو باز کردم و به هوای سرد اصفهان که تا مغز استخونم ی شیشه
 رفت سالم کردم.فرو می
های سرسبز دست به دست هم داده بودند تا مسیر رو برای درخت
 ها از حالت کسل کنندگی شهر در بیارند.راننده

 انگار آب و هوای اصفهان خیلی بهت ساخته! -
 درحال تردد گرفت.های صدای دیاکو نگاهم رو از ماشین

 خب که چی؟ -
 هیچی بابا. -

نگاهی به جلوش انداخت و گفت: تقریبا نزدیک شدیم دیگه به سارا زنگ 
 ها.بزن بگو بیاد سمت ایستگاه اتوبوس

های شهری که درحال سوار کردن مردم نگاهی به تاکسی ها و اتوبوس
 بودند، انداختم و گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم.

 ی سارا رو گرفتم، بوق اول نخورده جواب داد.رهشما
 الو کجایید؟  -
 ها ایستادن.بیا اینطرف پل که تاکسی، اتوبوس -

هاش هماهنگ شد طوری که مشخص صدای نفس نفس زدنش با حرف
 کرد.بود در حین راه رفتن صحبت می

 دارم میام یه جای مشخص نگه دارید که ببینمتون. -
 باشه. -
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رو قطع کردم و رو به دیاکو گفتم: رو به روی پل نگه دار که سارا ما  گوشی
 رو ببینه.

با رفتن یه تاکسی سریع ماشین رو به جاش پارک کرد و گفت: بهتره 
 بیرون وایستیم که راحتتر پیدامون کنه.

سوئیچ رو چرخوند و از ماشین بیرون رفت، پشت سرش از ماشین بیرون 
 شد. شلوغی مردم مانع دید راحتمون می رفتم و کنارش ایستادم.

اومد، دستم رو باال سارا رو دیدم که سریع داشت به این طرف پل می
 گرفتم که راحتتر ما رو ببینه.

با رد شدن اتوبوس شهری از رو به رومون، یک لحظه سارا از جلوی چشمم 
 محو شد! 

ین جمعیت از شدت تعجب دهنم باز موند! گیج و منگ در حالی که از ب
 گشتم به دیاگو گفتم: دیکی، دیکی سارا محو شد!دنبال سارا می

گشت بیخیال جواب همون طور که با نگاه از بین جمعیت دنبال سارا می
 داد: مگه روحه که محو بشه، خب دوباره بگرد ببین کجاست.

نگاهم رو از مردم درحال عبور گرفتم و رو به دیاکو گفتم: ماشین رو قفل 
 ریم دنبالش بگردیم، اینطوری فایده نداره.کن ب

سرش رو به عالمت مثبت تکون داد، ماشین رو خاموش کرد و گفت: من 
گردم توهم برو رو پل دنبالش بگرد، هرکی پیداش ها رو میهمین طرف

 کرد به اون یکی زنگ بزنه.
 ی باشه تکون دادم و ازش دور شدم.سرم رو به نشونه

آورم تا به سارا زنگ بزنم اما تماسم بی نتیجه بود  گوشی رو از جیبم در
ها چون جوابم رو نداد. چندبار پشت سر هم بهش زنگ زدم اما این تالش

داد؛ کم کم دلشوره مثل خوره تموم بی ثمر بود چون اصال جواب نمی
 وجودم رو پر کرد. 

نگاه مضطربم بین مردم دنبال کسی بود که چندین سال بی خبر ازش 
 ی کردم و همراه داداشم تموم زندگیش رو به باد دادم.زندگ
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پاهام از شدت استرس سست شده بودند طوری که نای ایستادن نداشتم، 

 استرس بدجوری توی وجودم قالب شده بود و این تمرکزم رو بهم میزد.
شد؛ تجمع بیش از حد مردم که روی پل بودند مانع دید بهترم می

های مشغول بازی و حتی دختر و ی، کودکای مشغول عکاسخانواده
 پسرهایی که مشغول راه رفتن و سلفی گرفتن بودند.

مجددا به گوشی سارا زنگ زدم اما دریغ از اینکه جواب بده. این بار 
 ی دیاکو رو گرفتم، بوق اول نخورده جواب داد.شماره

 الو کجایی دختر؟ -
 سارا رو پیدا کردی؟ -

 مم رو تلخ کرد.صدای ناله مانندش کا
 نه اصال معلوم نیست کجاست. انگار آب شده رفته تو زمین! -

یک لحظه مردی با کت و شلوار مشکی که به تن داشت از جلوی چشمم 
رد شد که توجهم رو به خودش جلب کرد، از بین جمعیت دنبالش راه 
افتادم و به دیاکو گفتم: زودباش بیا اول پل پشت سر یه مردی هستم 

دونم چرا اما اصال حس خوبی بهش ندارم. کنم نمی، تعقیبش میدارم
 انگار که یه ربطی به این ماجرا داره!

 چرا الکی دنبال مردم راه میوفتی آخه؟ -
 الکی نیست یه جورایی شبیه محافظ هاس. -
 خیلی خوب متوجه شدم! -

 های تعجب بود که با قطع کردن گوشی بهش خاتمهصداش پر از ته مایه
 داد.

مرد دستی به کتش کشید و موبایلش رو از توی جیبش بیرون آورد؛ 
 نگاهی بهش انداخت و دوباره توی جیبش گذاشتش.

با دیدن دیاکو از بین جمعیت که رو به روم ایستاده بود بهش اشاره دادم 
ی تایید تکون داد. با خیال که حواسش به مرد باشه، سرش رو به نشونه
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تعقیب کردن مرد کشیدم و به سمت ماشین حرکت  راحت سریع دست از
 کردم.

شلوغی سرسام آور اصفهان بدجوری حالم رو گرفته بود چون سارا رو هم 
 توی همین شلوغی گم کردم.

 دیاکو هم سریع به سمت ماشین اومد و گفت: بپر باال.
مثل فشنگ در ماشین رو باز کرد و داخلش نشست، پشت سرش توی 

 پرسیدم: چیشد؟ماشین نشستم و 
های رشادته استارت زد و جواب داد: بچه ها آمار طرف رو بهم دادن از آدم

 باید دنبالش کنیم، شک ندارم نبود سارا هم به این آدم و رشادت مربوطه.
 یعنی سارا رو بردن؟ -
 شک ندارم. -

تونستم این خبر رو به گوش پارسا با این حرفش ته دلم لرزید، اصال نمی
 شد.نم وگرنه بد عصبی میبرسو

کردیم سکوت توی تموم مسیر که داشتیم آدم رشادت رو تعقیب می
 سنگینی بین من و دیاکو حاکم بود و قابل شکستن نبود.

مدت زیادی رو توی تعقیب ماشین شاسی بلند مشکی رنگ بودیم؛ تقریبا 
لت جیغ دیگه از شهر بیرون رفته بودیم که با دیدن تابلوی نجف آباد با حا

 مانندی گفتم: دیکی، دیکی من اینجا آشنا دارم.
 یک لحظه کنترل ماشین از دست دیاکو در رفت.

 هزار بار گفتم موقع رانندگی اینطور جیغ نزن. -
 باشه بابا، دارم بهت میگم... -
 لعنتی! گمش کردم. -

دادی که دیاکو کشید ضربان قلبم رو به حدی باال برد که یک لحظه حس 
 دم سکته رو زدم.کر
 همش تقصیر توئه. -
 وا! به من چه آخه؟ چرا روم داد میزنی؟ -
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 به سمت پایانه چرخید. عصبی فرمون رو چرخوند و از فلکه
 حاال اون آشنات کدوم جهنمیه؟ -
برو سمت درمانگاه شبانه روزی، رو به روش یه محل خرید و فروش  -

قدیما به همچین جاهایی  خودروهای فرسوده است باس بریم اونجا،
 میگفتن گاراژ دیگه.

مجددا به سمت فلکه حرکت کرد، این بار فلکه رو دور زد  و به سمت 
درمانگاه رفت، با دیدن یه پارکینگ سریع به سمتش رفت و ماشین رو 

 اونجا پارک کرد و رو بهم گفت: بریم. 
یاکو هم از ماشین بیرون رفتم و به سمت محل تعین شده حرکت کردم، د

 پشت سرم به راه افتاد.
های شصت، هفتاد و یا ای که متعلق به سالنگاهی به خودروهای فرسوده

شد، انداختم. همه کنار هم یا روی هم های پنجاه میشایدهم به سال
 تلنبار شده بودند با شنیدن صدایی برگشتم.

 گردید؟ببخشید دنبال کسی می -
کاری که به تن داشت گره خورد. جواب نگاهم به سمت مردی با روپوش 

 دادم: دنبال اوس کاظمم.
 چه نسبتی باهاتون داره؟ -

کردم شبیه خودش حرف به سمتش قدم برداشتم و در حالی که سعی می
 ی اوستا چنگیز اومده.بزنم جواب دادم: بش بگو نوه

مرد درحالی که آچار توی دستش رو توی جیب لباس کار آبی رنگش 
روش رو ازمون برگردوند و به سمتی رفت. به سمت دیاکو  ذاشتمی

 برگشتم و گفتم: تو هیچی نگو بیا دنبالم.
ی تسلیم دست هاش رو باال برد و گفت: من زیپ دهنمو به نشونه

 کنی.بندم ببینم چیکار میمی
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همراه دیاکو دنبال مردی که مشخص نبود کیه راه افتادم. زیاد طول 
ی چوبی که مشغول نوشیدن م رو روی یک چهارپایهنکشید که استاد کری

 چایی بود، دیدم.
 

 شدم صدام رو کمی باال بردم.همون طور که بهش نزدیک می
 خبرا؟سالم اوس کاظم چه -

 استکان چاییش رو روی زمین، کنار چهارپایه گذاشت و بلند شد.
 به به چه عجب یادی از ما کردی! -

 دم و گفتم: راستش...خجالت زده بهش نزدیکتر ش
مکث طوالنی مدتی کردم که استاد کاظم متوجه شد به کمکش نیاز دارم. 

های سبز رنگش رو ریز کرد های سفیدرنگش کشید، چشمدستی به ریش
 و لب زد: باز چیشده؟

 نگاهی بهش انداختم و جواب دادم: سارا رو که یادته اوستا؟
اب داد: همون دختر دستش رو توی جیب لباس کارش گذاشت و جو

 هکره؟
 گم.ایول! مشتی داری. آره خودشو می -
 خب باز دردسر درست کرده؟ -

 هاش زل زدم.های نگرانم رو بهش دوختم و به چشمچشم
 راستش اینبار خودش تو دردسر افتاده. -

 متفکرانه جواب داد: که اینطور.
 به کمکت نیاز دارم اوس کاظم. -

های قدیمی که روی هم تلنبار شده بودند کرد و گفت: ای به ماشیناشاره
 بینی؟ها رو میاین ماشین

لب کجی کردم و لب زدم: ببخشید این حرف رو میزنم ها ولی خب چه 
 ربطی به حرف ما داره.
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ای که توی جیبش قرار داشت رو به دست گرفت، به سمت آچارفرانسه
خش دارش جواب داد:  ای رفت و با صدای گرفته وماشین اوراقی شده

های قراضه و ممکنه نبودش به خاطر این باشه که قلبش مثل این ماشین
 قدیمی کهنه شده باشه و خودش رفته باشه.

 نه اوستا، حقیقتش خودش نرفته یه سری آدم دزدیدنش. -
بابا اینقدر لقمه رو تو دهنت نپیچون همه چیز رو به این اوس کاظمت  -

 بگو بره دیگه.
به سمت دیاکو چرخیدم و انگشتم رو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم:  عصبی

 هیس! 
 وقت نداریم داداشت هم اگه بفهمه کارمون زاره. -
 این پسره کیه با خودت آوردی؟ تازه حواسم اومد سرجاش. -

دستی به سر کچلش کشید و ادامه داد: این روزها خیلی حواس پرت 
 شدم.

 خوام کمکم میکنی یا نه؟  یه کمک ازت میاش مفصله اوستا، فقط قصه -
خیلی خوب باشه بریم بشینیم، سر پا ایستاده خوب نیست. درست برام  -

 تعریف کن ببینم چیشده.
مون قرار داشت بعد از گفتن حرفش به سمت کانکسی که در ده قدمی

حرکت کرد، من و دیاکو هم پشت سرش راه افتادیم. درحالی که به سمت 
رفتیم دیاکو بی توجه به حرفی که بهش زده بودم ماجرای سارا کانکس می

کرد، استاد در کانکس رو باز کرد و گفت: رو برای استاد کاظم تعریف می
 برید داخل بشینید یه چایی بخوریم.

کفش هام رو از پام در آوردم به داخل کانکس که یه قالی قدیمی توش 
 پشتی قرمز رنگ تکیه دادم.پهن شده بود رفتم؛ روی زمین نشستم و به 

های کالج مشکی رنگ چرمش رو از پاش در آورد و به دیاکو هم کفش
 داخل اومد.

 هوا خیلی سرد شده تا مغز استخوون آدم فرو میره المصب. -
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خواید در کانکس رو آهسته بست و مجددا لب زد: خب پس از من می
 درسته؟که بفهمم این مردی که گفتید، اینجا مکانش کجاست 

 
هاش رو از پاش در آورد ی تأیید تکون دادم. استاد کفشسرم رو به نشونه

و به سمت سماور رفت، قوری رو از روش برداشت و توی دو استکانی که 
کنار سماور بود، چایی ریخت و کمی آب جوش توشون ریخت تا کمی 

 ذاشت گفت:رقیق بشه؛ درحالی استکان ها رو با قندون توی سینی می
 تونم جای این آدم رو براتون پیدا کنم اما یه چیزی واسم جای سواله؟می

 چی؟! -
اش استاد به لحن متعجب من و دیاکو که همزمان به صدا در اومد خنده

 گرفت. سینی رو جلوی من و دیاکو گذاشت و کنارمون نشست.
 ها شدی؟چطور شد قاطی این آدم -
 پرسیدی.ن چیزها سوالی ازم نمیاوستا تو که هیچ وقت درمورد ای -
 نگران خودت و داداشتم، زیادی خودتون رو قاطی این کارها نکنید. -

 استکان چایی رو برداشتم و فوتی بهش کردم.
 نگران نباش حواسمون هست. -
 ببین دختر به حرفت اعتماد کردم ها. -

 ای از چای نوشیدم و لب زدم: نگران نباش.جرعه
شد گفت: همین جا منتظر بمونید االن ز روی زمین بلند میدر حالی که ا

 میام.
 ام رو نوشیدم.کردم چاییهمون طور که با نگاهم تعقیبش می

 این یارو رفیق بابابزرگمونه؟ -
 استکان رو توی سینی گذاشتم رو به دیاکو جواب دادم: آره.

به  های داغش روسریع خودش رو به من رسوند و کنارم نشست. نفس
 صورتم کوبید و دم گوشم آهنگ صداش رو به نمایش گذاشت.

 یه وقت این پیری دورمون نزنه. -
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های جذابش عصبی نگاهم رو به سمتش چرخوندم، ناخودآگاه با چشم
زد آرامش چشم تو چشم شدم؛ نفس های گرمش که به صورتم سیلی می

ای رو که خاصی رو توی وجودم پر کرد. نگاه گیراش احساس ناشناخته
 هیچوقت توی وجودم حس نکرده بودم، بهم منتقل کرد.

 پارمیس؟ -
 بازهم همون لحن صدا! 

صورتم بدجوری داغ شده بود طوری که احساس شرم توی وجودم شعله 
ور شد، سرم رو پایین انداختم. به قدری صورتم داغ شده بود که حس 

 کردم گونه هان سرخ شده.
 هوم؟ -
 .به من نگاه کن -

 بدون این که سرم رو باال بگیرم لب باز کردم و گفتم: بگو.
 جای این یارو رو واست پیدا کردم. -

 ای انداختم.صدای استاد رو که شنیدم سریع بین خودم و دیاکو فاصله
 آدرس جاش رو بنویس بهمون بده. -

ای بود رفت و درحالی که رو یک تیکه استاد به سمت میز چوبی که گوشه
نوشت و گفت: فقط حواست به خودت باشه، این یارو غذ چیزی میکا

 خیلی خطرناکه.
از روی زمین بلند شدم و به سمت استاد که پیش میز ایستاده بود رفتم، 

 کردم گفتم: باشه، چشم، حتما، خوب شد؟همون که مانتوم رو مرتب می
ما رو  کاغذ رو به دستم داد و رو به دیاکو گفت: پسرم هوای این دختر

 داشته باش.
دیاکو سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و جواب داد: چشم، مثل 

 هام هواش رو دارم.چشم
 رو حرفت حساب کردم ها؟ -
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بارید که یک دفعه دیاکو های استاد میی حرفنگرانی از کلمه به کلمه
 گفت: جون پارمیس جون من هم هست اصال جای نگرانی نیست.

ی استاد مشخص بود رو از بین برد و سی که توی چهرهحرف دیاکو استر
 هاش کرد.به جاش لبخند رضایت بخشی چاشنی لب

اش گفت: وار همیشگیی دیاکو زد و با لحن لوطیی آرومی به شونهضربه
 دمت گرم پسرم، خیلی مردی.

بابت کمکتون هم ازتون ممنونم کارمون که تموم بشه حتما از خجالت  -
 ام. االن هم عجله داریم باید بریم. شماهم در می

 باشه مواظب خودتون باشید. -
هام شدم، دیاکو هم در از کانکس بیرون رفتم و مشغول پوشیدن کفش

کرد به استاد گفت: لطفا به این پارمیس حالی که کفش هاش رو به پا می
 خانم هم بگید یه کم با آدم های اطرافش مهربون تر باشه.

کردم جلوی استاد درست تادم و در حالی که سعی میرو به روش ایس
 رفتار کنم عصبی غریدم: کم حرف بزن بلند شو.

 
بعد بیرون رفتن از گاراژ به سمت ماشین رفتیم و بدون هیچ حرفی سوار 

 ماشین شدیم.
توی تموم مسیر بین من و دیاکو سکوت حاکم بود و این سکوت باعث 

 ی پر از ظلمم برگرده.این بود که فکرم به سمت گذشته
 فلش بک: 

 پارمیس خواهرم؟ -
مثل یه گرگ زخم خورده داد زدم: دست از سرم بردار سارا، اصال دلم 

 خواد حتی ریختت رو ببینم.نمی
هاش که ای رنگش پر از اشک شد، دستی به اشکهای جذاب قهوهچشم

 رقصیدند، کشید.اش میروی گونه
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بخشم چون ننگ کثیفی بهم برادرت رو نمی به خدا قسم هیچوقت تو و -
ی داداش پست فطرتت زدین، اما این هم بهت بگم چون تن به خواسته

ندادم من رو مثل یه زباله انداخت دور. به روز نوبت من هم میشه تا 
 ی بالهایی که سرم آوردین رو تک به تک سرتون بیارم.تالفی همه

 ه زیادی به خودت حق میدی.روم رو ازش گرفتم و زیرلب غریدم: دیگ
 خودت رو به خریت زدی که به خودت حق بدی ولی حق با تو نیست. -

ای نثارش کردم، دستش رو روی صورتش که به سمتش برگشتم و کشیده
 قرمز شده بود، گذاشت.

 آره دیگه باید هم بزنی، دمت گرم خوب حق رفاقت رو به جا آوردی. -
روز میرسه که داداشت دیوونه وار دنبالم  پوزخندی زد و ادامه داد: یه

ی داداش خودشیفته و مغرورت رد داده بود ولی بگرده. دلم بدجوری واسه
 خیلی ساده دلم این وسط بیچاره شد. دیگه حرفی ندارم.

کرد. نگاهم رو بهش برادر من همچین آدمی نبود که سارا توصیفش می
 شد، دوختم...که داشت ازم دور می

 س؟پارمی -
 با صدای دیاکو به خودم اومدم.

 هان؟ -
 چیزی شده؟ -

نگاهم رو از بیرون پنجره گرفتم و به دیاکو که مشغول رانندگی بود، 
 دوختم.

 نه چطور؟  -
 پس چرا گریه میکنی؟ -

ام کشیدم، صورتم خیس اشک بود. کاری که با سارا کرده دستی به گونه
تونستم چیزی به دیاکو بگم چون بودیم غیر قابل بخشش بود اما نمی

ممکن بود نوع نگرشش نسبت به من عوض بشه برای همین سعی کردم 
 خودم رو خوب نشون بدم.
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 هایی که داره میوفته چیه.همه اتفاقدونم دلیل اینراستش نمی -
ی متروکه دیاکو بحث رو عوض با متوقف شدن ماشین جلوی یک کارخونه

 کرد.
 پیاده شو. - 

ای ازم نپرسید! از ماشین برای اینکه بیشتر ناراحت نشم چیز دیگه شاید
کردم نالیدم: آخه ی مخروبه نگاه میبیرون رفتم و درحالی که به کارخونه

 اینجا چرا؟ 
 چون عقل کسی به همچین جایی قد نمیده. -
 تقریبا بیرون شهره. -

 دیم.در ماشین رو قفل کرد و گفت: بهتره بریم دنبال سارا بگر
قدم برداشت تا به داخل بره که یک دفعه با صدای نسبتا بلندی گفتم: 

 صبر کن! 
 حیرون به سمتم برگشت و با چشم های گشاد شده دهن باز کرد.

 چیه؟! -
 در ماشین رو باز کن باس از تو ماشین یه چیزی در بیارم. -
 بیخیال بابا، دنبالم بیا. -
 اما آخه... -

 د: زود باش دیگه.حرفم رو قطع کر
ی راه رفتنم ناچارأ پشت سرش به دنبالش راه افتادم. توی لحظه به لحظه

؛ چون کردم با احتیاط راه برم تا مبادا خطایی ازم رخ بدهسعی می
های رشادت که معلوم نبود کجا بودند، ی آدمهرلحظه ممکن بود سر و کله

 پیدا بشه.
 صبر کن. -
 چیه؟!-
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و به طرف دیواری که سمت چپ از دید مردی که جلوی  آستینم رو گرفت
جا خیلی آدم ورودی مشغول نگهبانی بود کشید و آهسته لب زد: این

 واسه نگهبانی گذاشته. 
تموم وجودم رو استرس احاطه کرد، اوضاع خطرناک تر از چیزی بود که 

انتظارش رو داشتم. نفسم رو بیرون دادم و ترسون رو به دیاکو گفتم: 
 یاکو؟ د
 جانم. -

ام هام به سنگینی از بینیاش زل زدم. نفسی رنگ پریدهحیرون به چهره
اومد لب زدم: باید شد، با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میخارج می

 جدا بشیم دنبال سارا بگردیم.
 این طور همش دلم تو فکرته. -

توان ایستادن رو نداشتم. ای که به زبون آورد ضربان قلبم رو باال برد، جمله
 کنه؟ از خودم پرسیدم: این پسر چرا اینطور رفتار می

بارید زل زدم و لب زدم: باید های مستش که نگرانی ازشون میبه چشم
 جدا بشیم.

 شیم.جا جدا میاز کنار دیاکو به نگهبان نگاه کردم و گفتم:  از همین
 

هایی که دیم از بین ستونای که توی مدت کوتاهی کشیده بوطبق نقشه
 ردیف شده بودند، یکی یکی با احتیاط رد شدم.

هایی که روی هم گذاشته شده بودند رفت و از دیاکو به سمت شاب
روشون خودش رو به باالی دیوار رسوند و سعی کرد که از پنجره داخل 

کارخونه بشه، یک لحظه پای راستش سر خورد و تکه سنگ کوچیکی روی 
تاد که توجه نگهبان رو به خودش جلب کرد.  احساس کردم ها افشاب

افتادیم کارمون زار هرلحظه ممکنه قلبم از حلقم بیرون بزنه؛ اگه گیر می
 کار کنم.دونستم چیبود! به قدری استرس داشتم که نمی
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کردم چیکار کنم تا نگهبان دیاکو رو نبینه یک همون طور که داشتم فکر می
یکی رو جلوی پام دیدم، برش داشتم و به سمت لحظه قلوه سنگ کوچ

 ورودی پرتش کردم.
نگهبان با شنیدن صدا سریع خودش رو به سمت ورودی رسوند و همونجا 

نشست. بی سیمی از زیر کتش بیرون آورد و چیزی گفت که متوجه 
 نشدم.

به دیاکو که خودش رو از پنجره باال برده بود نگاهی کردم و با اشاره بهش 
 که داخل بشه. گفتم

 حاال نوبت من بود که داخل آپارتمان بشم، اما چطور؟
اش هاش برداشت، با دیدن قیافهیک لحظه نگهبان عینکش رو از چشم

 لبخندی به لبم نشست.
سریع از کارخونه بیرون رفتم و خودم رو به ماشین رسوندم و صدام رو که 

دم؟ کسی اینجا نیست؟ کردم عجز و درموندگی ازش بباره باال برسعی می
 کمک! 
 رفتم.های آهسته نزدیکتر کارخونه میبا قدم

 الو؟ کسی اینجا نیست. -
 مهرداد اسلحه به دست از کارخونه بیرون اومد و گفت: کی این جاست؟

ای که توی دستش بود احساس ترس رو کمی توی وجودم جا داد اسلحه
 اما خودم رو نباختم.

 ز دارم.ببخشید به کمک نیا -
 اش رو کشید و به سمتم گرفت.ی اسلحهماشه

 کنی؟تو کی هستی؟ اینجا چیکار می -
 : م... ما... ماشینم...دست هام رو باال بردم و با لکنت گفتم

 عصبی بهم نزدیک شد و غرید: خفه شو.
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مشخص بود اینبار قصد داره که کارش رو به خوبی انجام بده؛ از شدت 
هام سرازیر شد. گریون روی زمین نشستم و گفتم: ترس اشک از چشم

 دونم چش شد یهو؟ماشینم یهو ایستاد نمی
 انگار که دلش برام سوخته باشه اسلحه رو غالف کرد و نزدیکم شد.

 پاشو. -
از روی زمین بلند شدم، عزمم رو جزم کردم و توی یک حرکت ناگهانی 

وبیدم و اسلحه رو ازش اش کی سینهی محکمی با بازوم به قفسهضربه
 گرفتم.

 لعنتی! تو کی هستی؟ -
اسلحه رو سمتش گرفتم و جواب دادم: از شانس بلندت پلیس نیستم، 

 تونم خالصت کنم اما اگه کمکم کنی کاری بهت ندارم. حاال بشین.می
 آهسته روی زمین نشست.

 هات رو بگیر باال.دست -
 تو کی هستی؟هاش رو باالی سرش گرفت و گفت: پس دست

 فضولیش به تو نیومده، بی سیمت هم رد کن بیاد. -
 مکث طوالنی مدتی کرد که باعث شد داد بزنم.

 زود باش. -
 بی سیم رو از جیب کتش در آورد.

 طرف.پرتش کن این -
آهسته به طرفم انداختش و مجددا گفت: اگه بازهم خراب کنم رئیس من 

 کشه.رو می
تونه زمین برداشتم و لب زدم: اگه زنده بمونی میبی سیم رو از روی 

 بکشتت. حاال بلند شو.
 هاش باالی سرش بود از روی زمین بلند شد.آهسته درحالی که دست

 بیوفت جلو. -
 بارید.خودش رو جلو انداخت، ترس از سر و صورتش می
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 خوای باهام چیکار کنی؟ می -
زنم. حاال من رو ببر جایی که اگه باهام همکاری کنی بهت صدمه نمی -

 رئیست سارا رو برده.
 ببین دختر... -

 حرفش قطع کردم: خفه شو و حرکت کن.
رفت گفت: شاید بتونی من رو مجبور کنی به طور که راه میهمین
 های بیشتری هست.هات گوش کنم اما جلوتر آدمحرف

 فعال که یکی از خودشون با یه اسلحه تو دست منه. -
 ون زنه هم پیش ماست.ا -

 با اسلحه به جلوی هلش دادم.
 دهنت رو گل بگیر و به تن لشت حرکت بده. -
 لعنت بهت! -
 

از ورودی که داخل شدیم دو نفر دیگه کنار یکی از درهای داخلی شرکت با 
کالنشینکف ایستاده بودند. آهسته اسلحه رو پشت کمر مهرداد گذاشتم و 

دم: دست از پا خطا کنی کارت تمومه چون آروم دم گوشش زمزمه کر
 است.اسلحه آماده

ها که شدیم یکیشون رو به مهرداد پرسیدم: این زنه کیه نزدیک نگهبان
 باهاته؟

اسلحه رو بهش فشردم. آهسته لعنتی نثارم کرد و با خونسردی جواب 
داد: خواهرمه برای اینکه نگهبان زنه باشه آوردمش هرچی باشه بهش 

 محرمه.
های آبی رنگی داشت کمی کنار رفت و رو به من گفت: یکیشون که چشم

 حواست خیلی جمع باشه دختره زرنگه.
پوزخند روی لبم رو مخفی کردم و بدون هیچ حرفی همراه مهرداد ازشون 

 عبور کردم.
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 این تازه اولشه. -
 هام غریدم: حرف نباشه. برو جلو.عصبی از الی دندون
با فضای بی روح کارخونه احساس عجیبی رو به آدم هوای سرد پاییزی 

کردند. صدای کرد. پنجره های باز، باد سرد رو مهمون کارخونه میالقا می
خش خش سنگ ریزه ها و کاغذها باطله ها زیر پام گوش رو آزار 

 دادند.می
 راه نجاتی نداری. -

توهم  هام رو از شدت حرص روی هم ساییدم و جواب دادم: انگاردندون
 سرت به تنت اضافی اومده.

 زنی؟خیلی خوب بابا چرا می -
 دهنت رو ببند. -

 رسید.ای نسبتا دور به گوش میصدای ارسالن رشادت از فاصله
 زودباش من رو ببر جایی که اون رئیست هست. -

قدم هاش رو کمی سریع تر کرد و با کنایه پرسید: نه بابا انگار فیلم زیادی 
 بینی؟می

 ات کنم؟رو روی سرش فشردم و گفتم: ساکت میشی یا خفه اسلحه
 به سمت اتاقی که انتهای راهروی باریکی بود حرکت کرد.

 صدات در نیاد. -
 از ال به الی در به داخل اتاق نگاه کردم.

 ای که کنار یک قرار داشت بسته بود.ارسالن، سارا رو به صندلی
: دست از سر اون خواهر و برادر انه گفترو به روی سارا نشست و ملتمس

 بردار.
 اش رو از ارسالن گرفت و سکوت کرد.نگاه گرفته

 ِد حرف بزن لعنتی. -
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ای بینشون رد و بدل نشد. از روی به جز صدای سکوت هیچ چیز دیگه
زمین بلند شد و گفت: این ثروت، نگهبان ها و تموم مال و اموالم رو به 

 از من نگذر لعنتی.کنم اما نام تو می
 بعد از مکث کوتاهی مجددا لب زد: تو به اون پسره عالقه داری درسته؟

 صدای سرد و بی روح سارا بلند شد.  
 زنی.دونم درمورد کی حرف مینمی -
ات هم تحقیق کردم. خودت رو به اون راه نزن، من حتی درمورد گذشته -

 کردن.دونم اون یارو با خواهرش باهات چیکار می
های سارا سرازیر شد اما بازهم غرورش رو به بیان کردن اشک از چشم

 های دلش ترجیح داد.حرف
ارسالن کالفه دستش رو الی موهاش فرو کرد و ادامه داد: داری دیوونم 

کنی سارا، آخه اون دوتا به جز نابود کردنت واست چیکار کردن؟ حتی می
کر میکنی شوهرت رو من کشتم؟ عموشون هم پدر و مادرشون رو کشته. ف

نه. من باهاش درگیر شدم اما نکشتمش لعنتی، بعد اون اتفاق بردمش 
 بیمارستان خدا میدونه کی دستگاه تنفس رو ازش جدا کرده و کشتش.

های ارسالن غیر قابل باور بود! بغضی راه گلوم رو سد کرد. دلشکسته حرف
ن، بابای من رو کشته بود؟ این با خودم زمزمه کردم:  یعنی پدر دیاکو ماما

 کردیم؟همه مدت من و پارسا داشتیم برای آدم بده کار می
 ی سارا سکوت سرد فضا رو شکست.صدای گرفته

 داری دروغ میگی. -
حتی اون دختر و پسر بیچاره هم هیچی درمورد اون نمیدونن. تموم  -

منه بدبخت  مدارکی هم که این وسط پیدا کردین از خود ناَکسش بود که
 رو آدم بده نشون بده.

 صدای جیغ سارا تموم فضا رو پر کرد: دروغ میگی.
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تموم این مدت نخواستن تو رو ببینم که حرفی بهت نزنم وگرنه چرا باید  -
امینی اون دوتا و تو رو از من مخفی کنه. سارا تو که زرنگ بودی چی به 

 سرت اومده؟
و بدل نشد. زیاد طول نکشید  باز هم چیزی به جز سکوت بینشون رد

 صدای هق هق سارا بلند شد.
ارسالن خودش رو بهش نزدیک کرد و با بغض گفت: گریه نکن لعنتی. تو 

 رو خدا گریه نکن.
 ریخت. اما سارا سرش رو پایین انداخته بود و فقط اشک می

ی دست غم به دلم چنگ انداخت، تمام این مدت من و پارسا بازیچه
 یم. بی اخیتار صدام بلند شد.امینی بود

 یعنی تمام این مدت دیاکو از همه چی خبر داشت؟  -
 دونه.حتی پسرش هم چیزی نمی -

صدای مهرداد طوفان قلبم رو آروم کرد. چه قدر دلم با این حرفش آروم 
شد، با خیال راحت از این که دیاکو توی کارهای باباش شریک نبود به 

: فقط بذار ببینم حه رو به دستش دادم و گفتمسمت مهرداد برگشتم. اسل
 دیگه از چی خبر ندارم.

 اسلحه رو توی جیبش قرار داد.
 من برم نگهبانی بدم کسی نیاد اینجا. -

 گرفت گفتم: دیاکو هم اینجاست.طور که ازم فاصله میهمون
با شنیدن این حرفم سرجاش میخکوب شد، اولش جا خورد اما بعد خیلی 

 فرستمش پیشت.فت: وقتی دیدمش میریلکس گ
 ش...می -

 شناسمش.حرفم رو قطع کرد: خوب می
 
 اگه دوستم داری چرا من رو اینجوری اینجا بستی؟ -
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چون همیشه یه راهی برای فرار از من پیدا کردی و هیچ وقت به حرف  -
 هام گوش ندادی.

دیوارهاش سیاه  مجددا به سمت در رفتم و از ال به الش به داخل اتاق که
 شده بود نگاه کردم.

هام گوش ارسالن به سارا نزدیک شد و پرسید اگه بازت کنم به حرف
 میدی؟

 دونم کی رو باور کنم.به خدا دیگه نمی -
لرزید و این از گریه هاش نبود، از حالت رفتارش بدنش مثل بید می

ی طناب رهمشخص بود که سردشه اما نشون نمیده. ارسالن در حالی که گ
کرد دم گوشش لب زد: واقعا فکر کردی هیچ وقت نفهمیدم که رو باز می

 کرده؟حامد باهات چیکار می
 واسم مهم نیست. -

طناب رو کناری انداخت، کت چرم مشکی رنگش رو از تنش در آورد و 
 روی سارا انداخت.

 فهمی چقدر دوستت دارم.هیچ وقت نمی -
کسی که دوستش داشتم نفهمید چه قدر فهمم چون یه زمانی نمی -

 دوسش داشتم.
از روی صندلی بلند شد و خودش رو در آغوش گرفت. همونطور که 

 سرجاش ایستاده بود اشک هاش رو پاک کرد و گریون گفت: ارسالن؟
 جانم؟ -
 تو رو خدا دست از سرم بردار. -

فهمی نمیارسالن در حالی که رگ های گردنش متورم شده بود غرید: چرا 
 تونم؟نمی

آهسته نزدیک سارا قدم برداشت، از رفتارش مشخص بود که پشیمون از 
 دادی بود که سر سارا کشیده بود.

 کنی به خدا.داری دیوونم می -
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 به خدا خسته شدم ارسالن خسته شدم. -
روی زمین نشست و به ستون خاکستری رنگی که نزدیک صندلی بود، 

 تکیه داد.
 ها چیه در میاری؟یاین باز  -

هاش مخفی کرد و با کالفگی ادامه داد: دیگه صورتش رو بین دست
 ام کردی.کالفه

 پارمیس؟ -
متعجب از شنیدن صدای دیاکو سریع از روی زمین بلند شدم و سریع 

 دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم: هیس!
 این صدای کی بود؟ -

ه بود، سریع نزدیک دیاکو شدم و ترس تموم وجودم رو مثل خوره پر کرد
 مضطرب بهش نگاه کردم و گفتم: بدبخت شدیم.

 سارا رو پیدا کردی؟ -
 هیس! -
 کی اون بیرونه؟ -

صدای ارسالن ترس توی وجودم رو چند برابر کرد، دستم رو محکم به 
 ام کوبیدم و نالیدم: کارمون تمومه.پیشونی

سوند و رو به من گفت: نگران مهرداد سریع خودش رو به من و دیاکو ر
 نباش.

ارسالن در اتاق رو باز کرد، با دیدن من و دیاکو جا خورد و عصبی رو به 
 مهرداد داد زد: اینجا چه خبره؟ این دونفر چطور اومدن اینجا؟

کرد استرسش مهرداد کمی خودش رو جا به جا کرد و درحالی که سعی می
دونه جای دختره همه چیز رو می رو مخفی کنه رو به ارسالن جواب داد:

 نگرانی نیست.
 این حرف مهرداد تلنگری شد که ارسالن و دیاکو همزمان به من زل بزنند.

 چی؟! -



273 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

تونم پدرت آب دهنم رو قورت دادم و رو به دیاکو لب زدم: این وسط نمی
 رو برای کمک انتخاب کنم.

 یعنی چی؟ -
 اش زل زدم.های عسلیشمنگاهم رو به سمت ارسالن دوختم و به چ

ام برای من و دیاکو تعریف خوام همه چیز رو در مورد خانوادهازت می -
 کنی؟

 اینجا چه خبره؟ -
به سمت سارا دویدم وبهش گفتم: اومدم دنبال تو اما یه چیزهایی رو 

 ناخواسته شنیدم.
 

ارسالن متعجب از وضعیت پیش اومده دهنش قفل شده بود، به داخل 
 ق رفت. من که منتظر حرفی از جانبش بودم به رفتنش نگاه کردم.اتا

 سارا کت رو محکم دور خودش پیچوند و به دنبال ارسالن حرکت کرد.
 شما دوتا هم بیاید داخل. -

ای بودم به سرعت داخل اتاق رفتم و خطاب به دیاکو من که منتظر جرقه
 گفتم: زود باش.

ای رنگش توی ای ایستاد،  موهای قهوهی بدون شیشهارسالن کنار پنجره
 دادند.نور خورشید بیشتر خودشون رو نشون می

ای  بدنم گرم شد، به پشت سرم نگاه انداختم دیاکو پالتوش رو از لحظه
تنش بیرون آورده و روی من انداخته بود، لبخند مهربونی تقدیمش کردم 

 و لب زدم: ممنونم.
گرده درست موقعی که با امینی توی یه همه چیز به چندماه پیش برمی -

جشن بودم، توی اون جشن خیلی از کله گنده های تهران اومده بودن. 
 ای نداشت کسی بفهمه.اون روز خیلی چیزها فهمیدم که امینی عالقه
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نگاهش رو از بیرون پنجره گرفت و به سمت ما برگشت، درحالی که به 
داد: اتفاقی همه چیز رو  دیوار تکیه داد نفس عمیقی کشید و ادامه

 فهمیدم. 
 ی سارا دوخت.ی خستهنگاه مستش رو به چهره

کردیم اما حامد خیلی وقت بود که اون موقع من و حامد باهم کار می -
شدم که به بدترین رفتارش مثل قدیم نبود. همیشه یه جوری متوجه می

رو کنه و حتی میزنش و این قلب من نحو ممکن سارا رو اذیت می
تونستم اومد و حتی نمیکرد هیچ کاری ازم بر نمیبدجوری جریحه دار می

 کاری کنم چون سارا زن شرعی و قانونی حامد بود... بگذریم.
هاش رو توی جیب شلوارش کرد و مسیر اتاق رو آه سردی کشید و دست

 طی کرد.
 اون روز توی جشن حامد و سارا هم اومده بودن. امینی هم برای یه -

لحظه از توی جمعیت غیب شده بود و من کارش داشتم اونم یه کار 
خیلی مهم برای همین خیلی دنبالش گشتم ولی ندیدمش، اما من دست 

های سالن دیدمش که از گشتن برنداشتم تا اینکه توی یکی از اتاق
هایی میزد که باعث مشغول صحبت با تلفنه. پشت تلفن داشت یه حرف

 هاش گوش کنم. رفشد داخل نرم و به ح
دیاکو برای لحظه ای رو به ارسالن گفت: از کجا بدونم دروغ نمیگی تا 

 بابام رو پیشم خراب نکنی؟
 هام حقیقت محضه.به روح مادرم قسم تک تک حرف -

نشستم رو به من که خسته از ایستادن بودم درحالی که روی زمین می
 دیاکو گفتم: بشین.

به سمت من چرخوندش و گفت: بشین رو ی صندلی رو گرفت و لبه
 صندلی.

 راحتم. -



275 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

صندلی رو کناری گذاشت و جفتم نشست. سارا به ارسالن نزدیک شد و با 
 صدای خش دارش آهسته لب زد: ادامه بده.

 ارسالن لبخند کمرنگی تحویل سارا داد و حرفش رو ادامه داد.
و برادر بفهمن امینی داشت پشت گوشی میگفت که نباید اون خواهر  -

دونم طرف بهش چی گفت که امینی عصبی داد زد: من که عموشونه. نمی
حالیم نیست باید اون دختر و پسر جلوی چشمم باشن و حواشون رو 

داشته باشم چون من ظلم بزرگی در حقشون کردم. بعد از اون روز خیلی 
برادر  پی حرف امینی رو گرفتم و دربارش تحقیق کردم تا اینکه فهمیدم که

و زن برادرش رو کشته و اموالشون رو باال کشیده حتی مدرک هم ازش 
دونم پیدا کردم. زمانی که امینی فهمید که جریان تموم کارهاش رو می

شما رو اجیر کرد که مثال دست من رو رو کنید و خودش کلی مدرک 
 ام گذاشت. دروغین توی شرکت و خونه

حتی تو و برادرت فلشی که فایل ها و نگاهی به من کرد و مجددا لب زد: 
اسناد مهم شرکت بود رو ازم دزدیدین و بردین. بعد از اون هم من شده 

 بودم آدم بده.
 شد کل فضا رو پر کرد.صدای پر از نفرتم که هرلحظه بلندتر می

 عمو؟ هه عمو. عمو، عمو، عمو، عمو... -
 پارمیس؟  -

ی مارو از هم یدم: بابات، خانوادهبا نفرت دیاکو رو کنار زدم و داد کش
دونستم عمو پاشید. مگه بابام باهاش چیکار کرده بود؟ اصال برای چی نمی

 دارم؟ برای چی اومدین تهران؟ 
 دادم.هرلحظه صدام رو بیشتر اوج می

ایه؟ من ی خونیحتی فامیلیمون هم شبیه هم نیست، این چه رابطه -
له های اشرافی کشیده شدم پایین به دختر پولداره شهرمون بودم. از پ

 خاطر پدر تو.
 من... -
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 عصبی حرفش رو بریدم و داد زدم: تو چی هان؟
 آروم باش پارمیس. -

 از روی زمین بلند شدم و داد زدم: اسم من رو به زبونت نیار.
 صداش دم گوشم پیچیده شد.

 من خبری از این چیزا نداشتم. -
 و صدام رو باالتر بردم. روم رو به طرفش برگردوندم

شدن؟ روزهای عذابم دونستی چی میشد؟ پدر و مادرم زنده میاگه می -
 شد هان؟شد؟ چی میشیرین می

 سارا به سمتم اومد و آهسته گفت: آروم باش دختر.
 هق زدم و به طرفی هلش دادم.

 تو دخالت نکن به تو مربوط نیست. -
 غرید: چیکارش داری؟ارسالن به سمتش دوید و رو به من 

 دیاکو رو به ارسالن گفت: باهاش درست حرف بزن.
 جمع کن دختر عموت رو. -

شد و این رو به خوبی با تموم وجودم جو هر لحظه بدتر و خشن تر می
 حس کردم.

 اش رو محکم گرفت.دیاکو به سمت ارسالن حمله ور شد و یقه
 خاره؟نه انگاری تنت می -

محکم به صورت دیاکو کوبید به طوری که نقش زمین ارسالن سرش رو 
 شد، ناخودآگاه جیغی کشیدم و گفتم: ولش کن.

 سارا هم به سمت ارسالن رفت و داد زد: ولش کن.
 تو دخالت نکن باید حقش رو کف دستش بذارم. -

بارید کشید، پوزخندی نثارش اش که خون ازش میدیاکو دستی به بینی
 کرد و

 
 م کی؟ تو؟لب زد: اون
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 سریع خودش رو از روی زمین بلند کرد و به ارسالن حمله ور شد.
 تو رو خدا به خاطر من بس کن. -

 صدای همزمان من و سارا هردو رو متوقف کرد.
 

سریع خودم رو به دیاکو رسوندم و با نگرانی بهش نگاه کردم. بدجوری از 
وردم و به ستمش اومد؛ از توی جیبم دستمالی در آاش خون میبینی

 گرفتم.
 خوبی؟ -

هاش با دیدن نگرانی من برق زد، دستمال رو از دستم گرفت و با چشم
 شیطنت گفت: ترسیدی؟

لب به دندون گزیدم و از شدت خجالت سرم رو پایین انداختم. زیر 
 چشمی حواسم به سارا و ارسالن بود. 

ت و سارا بیخیال ارسالن بی حوصله روی زمین و تکیه زده به دیوار نشس
 کرد.فقط نگاهش می

ای و مدت زیادی سکوت بینمون حاکم شد که با وارد شدن یک دفعه
 صدای نگهبان های رشادت شکسته شد.

 چیشده آقا؟ -
 رشادت بی حوصله لب زد: چیزی نیست همتون از اینجا گمشید.

 اشون گفت: مشکلی نیست همه برید.مهرداد رو به بقیه
این حرف خودش رو به سمت ارسالن رسوند، کتش رو از  بعد از گفتن

 تنش در آورد و روش انداخت.
 خوبی داداش؟ -

 نگاهش رو روی سارا متمرکز کرد.
 آره خوبم. -

اش دلم رو بدجوری داغ کرد، به دیاکو نظری انداختم لحن خسته و آزرده
 و رو بهش گفتم: بشین رو صندلی تا من بیام.
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رفش نموندم و به سمت ارسالن رفتم. آهسته روی زمین منتظر حرفی از ط
رو به روش نشستم و با شرمندگی رو بهش گفتم: راستش من معذرت 

 می...
 کسی که باید ازش عذر بخوای ساراست. -

مهرداد که از اتفاق پیش اومده بی خبر بود رو به ارسالن گفت: چیشده 
 داداش؟ حرف بزن.

 .یه بار که گفتم چیزی نیست -
یک دفعه با به یادآوردن پارسا از جا پریدم و مثل جن زده ها داد زدم: 

 وای نه! 
 نگاه همه به سمت من خیره شد که باعث شد دهن باز کنم.

 نباید بذاریم پارسا اون اسناد جعلی رو بده به امینی. -
ناگهان چشمم به دیاکو افتاد!  متفکرانه روی صندلی نشسته بود طوری که 

هام رو به سمتش حرکت دادم و نزدیکش جو اطرافش نبود.  قدم متوجه
 شدم.

 دیاکو؟ -
هاش سرش رو باال گرفت، برای لحظه ای نگاهمون به هم گره خورد. چشم

هاش بی حرکت بود، مجددا لب زدم: حرفی برای گفتن داشتند اما لب
 دیاکو؟

 دهن باز کرد: جانم؟ 
 ببین، بهت حق میدم... -

ی حرفم پشیمون شدم، واقعا همچین درخواستی ازش سخت بود از ادامه
ذاشتم که اوضاع از این بدتر بشه. آب دهنم اما چاره ای نداشتم. نباید می
 هام رو به حرکت در آوردم.رو با استرس قورت دادم و لب

 ببین دیاکو... -
اش رو به چشم هام بازهم مکث طوالنی کردم، مجددا چشم های خسته

 خوای؟دونم چی ازم میو با مهربونی گفت: میدوخت 
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 پرسشگرانه نگاهم رو بیشتر و بیشتر بهش دوختم.
بابام باید به سزای اعمالش برسه، این شوخی یا لج و لجبازی نیست.  -

 است.این بحث یه آدم بی گناه و زندگی که خراب شده
ست خوالبخند رضایت بخشی مهمونش کردم؛ از شدت خوشحالی دلم می

شد. روی زمین نشستم و با بپرم توی بغلش و ماچش کنم اما نمی
 شیطنت بهش گفتم: من رو ببین.

 چی میگی؟  -
هام رو با مهربونی روی هم گذاشتم و با لبخندی که بهش هدیه چشم

کردم خیلی خیلی ممنونم، تو بااون چیزی که فکرش رو میکردم لب زدم: 
 فرق داری.

 
کرد و مأموریت ما برعکس شده بود، به قبل فرق میحاال جریان نسبت 

گرفتیم تا مبادا رشادت این بار باید اون مدارک جعلی رو از امینی پس می
 انداخت.رو زندان می

 چشم به دیاکو که توی فکر روی صندلی نشسته بود، دوختم.
 صدای سارا سکوت حاکم توی فضا رو شکست.

 به امینی برسونه.نباید بذاریم پارسا مدارک رو  -
بی درنگ دستم رو توی جیب شلوارم تا گوشیم رو ازش در بیارم اما... اما 

 گوشی تو جیبم نبود.
 گندش بزنن. -
 چیشد؟! -

محکم به پیشونیم کوبیدم و رو به دیاکو گفتم: گوشیم تو ماشین جا 
 مونده.

 گوشیش رو از توی جیبش در آورد.
 زن.بیا، با گوشی من بهش زنگ ب -
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از روی صندلی بلند شد و گوشی رو به سمتم گرفت. سریع گوشی رو از 
ی پارسا رو گرفتم. بوق اول خورد اما جواب نداد، دستش قاپیدم و شماره

 بوق دوم هم خورد اما بازهم جواب نداد.
 لعنتی. -
 الو؟ -
 الو پارسا کجایی؟ -
 ی کیه؟سالم پارمیس تویی؟ این شماره -

 دادم: االن وقت سوال جواب نیست. مضطرب جواب
 صدای نگرانش بلند شد.

 چیشده؟ -
 مدارک رو به امینی دادی؟-
 آره بهش دادم. -

نگاه پر استرسم رو به دیاکو دوختم و نالیدم: داد بهش، همه چیز تموم 
 شد. بدبخت شدیم.

یک لحظه گوشی ازم قاپیده شد، به پشت سرم چرخیدم سارا گوشی رو 
گذاشت و سریع گفت: پارسا هرطور شده مدارک رو از امینی  دم گوشش

 بدون اینکه بفهمه پس بگیر.
مدت کوتاهی مکث کرد طوری که مشخص بود پارسا مشغول صحبت 

 کاری که من گفتم رو بکن.باهاش بود. سریع جواب داد: 
در حالی که گوشی رو قطع کرده بود پالتوی ارسالن که روی شونه هاش 

ود رو به تن کرد و گفت: باید سریع باشیم و خودمون رو به یزد انداخته ب
 برسونیم.

 همه پالتوهایی که رومون انداخته بود رو به تن کردیم. 
 کرد صداش رو باال برد.ارسالن در حالی که کت رو به تن می

 مهرداد؟ -
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مهرداد سریع خودش رو به جمع چهارنفری ما رسوند و جواب داد: جونم 
 داداش؟

 سوئیچ لندکروز رو بهم بده. -
مهرداد سریع سوئیچی از جیبش بیرون آورد و کف دست ارسالن گذاشت 

 و با تعجب پرسید: چه خبر شده؟
ها چیزی نگو. فقط به بچه ها آماده باش بده، حواست باشه به نگهبان -

 بچه ها رو بفرست یزد هرطور شده.
 خوای بهم چیزی بگی؟نمی -
 اداش.وقت نیست د -
 خیلی خوب باشه هوات رو دارم. -

های ارسالن و مهرداد همگی از اتاق بیرون بعد از رد و بدل شدن حرف
 رفتیم و تموم مسافت کارخونه رو دویدیم.

ی بعدازظهر یکی شده بود. فضای سرد و بی روح کارخونه با هوای گرفته
وقت به اونجا  ی بین اصفهان تا یزد خیلی نبود اما ممکن نبود سرفاصله

رفتیم دیاکو با خوشحالی گفت: بابا برسیم؛ درحالی که از پله ها پایین می
 این پله ها از دیوار رفت و آمدشون خیلی بهتره.

ب سرد آهنی پله ها گذاشتم تا تعادلم رو موقع راه دستم رو روی دسته
هام نشست، توی جوابش ی ریزی روی لبرفتن از دست ندم. خنده

 وانی.گفتم: ر
وقتی از پله ها به پایین رسیدیم تقریبا نفسی برای هیچکدوممون باقی 

نمونده بود. سارا رو به ارسالن گفت: نمیشه با ماشین بریم خیلی دیر 
 میشه.

ارسالن به سارا نگاهی کرد و جواب داد: با هواپیما هم نمیشه رفت معلوم 
دیر بشه، باید  نیست برای کی پرواز داشته باشن اینطور ممکنه خیلی

 هرطور شده خودمون رو به یزد برسونیم بدون هیچ توقفی.
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ای همگی که انگار منتظر این حرف ارسالن بودیم به سمت لندکروزر نقره
 رنگی که توی حیاط کارخونه پارک شده بود، حمله ور شدیم.

ارسالن در ماشین رو باز کرد و پشت فرمون نشست و رو به دیاکو گفت: 
 جلو بشین دخترها عقب راحت باشن.تو بیا 

اش کامال دیاکو با این حرف ارسالن ضدحالی بهش خورد که از چهره
مشخص بود، با ابروهای گره خورده در جلوی ماشین رو باز کرد و داخل 

 ماشین شد. من و سارا هم سریع عقب ماشین نشستیم.
 
 کی بد بود من یا تو؟ -

 اش رو هخواست چشمکی با جون و دل می
 کی به عشقت راهی دریا شد...

آهنگ سنگدل از میثم ابراهیمی فضای ماشین رو پر کرده بود. دیاکو از 
 کرد.آیینه بغل به من و ارسالن از آیینه جلو به سارا نگاه می

کرد، از کنار صندلی آروم دیاکو رو صدا گرمای ماشین بدجوری اذیتم می
 زدم.

 دیکی؟ -
 بله؟ -
 رو خاموش کن مردم از گرما.بخاری  -

 آهسته خودش رو به سمت من چرخوند و لب زد: هوا سرده دختر.
لب و لوچم رو آویزون کردم و با غیض گفتم: من و باش دارم به کی میگم 

 هه.
 همین که خواستم به صندلی تکیه دادم صدای دیاکو مانعم شد.

 بابا چته؟ -
 هیچی آهنگت رو گوش کن. -

که ارسالن و سارا صداش رو نشنوند آروم گفت: به یه شرط برای این 
 کنم.خاموشش می
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بارید با ذوق نزدیکش شدم و درحالی که شور و شوق از صدام می
 پرسیدم: چه شرطی؟

 سر یه فرصت مناسب جریان سارا و پارسا رو بهم بگی. -
کون ی تأیید تای به حرفش فکر کنم سرم رو به نشونهبدون این که  لحظه

 دادم و جواب دادم: باشه، حاال اون المصب رو خاموش کن.
ی کولر رو زد؛ به محض هاش نشوند و دکمهلبخندی از روی رضایت به لب

خاموش کردن کولر شیشه رو پایین کشیدم. باد سرد پاییزی به صورتم 
 سیلی زد و این حس خاصی رو توی وجودم القا کرد.

وم نگاهش به سارا متمرکز بود نگاه کردم، از به ارسالن که از آیینه جلو تم
رفتارهاش کامال مشخص بود که دلش پیش سارا گیر کرده. ناخودآگاه یاد 
روزی افتادم که سوار ماشینش شدم و اسلحه به سرم گرفت؛ اون روز گفته 

کردم اون شخص سارا باشه بود که کسی رو دوست داره اما فکرش رو نمی
و توی لپ تاپش دیدم، با به یاد آوردن اون روز با تا زمانی که اون فیلم ر

 صدای بلند گفتم: وای نه! 
یک لحظه کنترل ماشین از دست ارسالن خارج شد، نزدیک بود تو جاده 
خاکی بزنه که دیاکو فرمون رو کمکش کرد و ماشین رو به جاده هدایت 

 کرد.
 زهرمار. -

 بون آوردند. هرسه تاشون باهم این حرف رو خطاب به  من به ز
 ای وسط رانندگی اینجور نکن. مگه آدم نیستی؟هزار بار گفتم یه دفعه -
 این مهم نیست دیکی یه مدرک وحشتناک و البته دروغین... -

مکث کوتاهی کردم، دروغین نبود اما بازهم حامد رو ارسالن به قتل 
 نرسونده بود. ادامه دادم.

 .یه مدرک وحشتناک از ارسالن داریم -
باز هم دلیل نمیشه وسط رانندگی اینطور کنی، نزدیک بود تصادف کنیم  -

 ی خنگ.دختره
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کردم، با نگرانی از آیینه به ارسالن عصبی تر از حدی بود که فکرش رو می
 سارا نگاه کرد و لب زد: خوبی سارا؟ 

 من دیگه عادت کردم، خوبم. -
دیاکو از سکوت کوتاه  ی ارسالن رو به هم ریخت.لحن سرد سارا چهره 

 مدت حاکم توی ماشین استفاده کرد و سر صحبت رو باز کرد.
 حاال اون مدرک چیه؟  -
 فیلمیه که از توی لپ تاپ ارسالن برداشتیم. -

اش رو از توی شیشه نگاه کردم. آب دهنش رو قورت ی رنگ پریدهچهره
منظورت  داد و درحالی که سعی در پنهون کرد استرسش داشت لب زد:

 بحث ارسالن و حامده؟
 آره خودشه. -

ارسالن که مشغول رانندگی بود با حیرت گفت: شما چطور اون همه 
 ی من پشت سر گذاشتید؟!سیستم حفاظتی رو توی خونه

 از آیینه نگاهی به من کرد و ادامه داد.
 اونم دوبار؟ -

این حرکتم از  هام گذاشتم و نگاهم رو به سارا دوختم.لبم رو الی دندون
کرد لب زد: پس با ارسالن دور نموند، با طعنه درحالی که به سارا نگاه می

 کمک سارا.
 نه. -

هاش کرد بی هیچ کالمی ابرو باال انداخت و نیشخندی چاشنی لب
 اش کرد.حواسش رو متمرکز رانندگی

 راستش سارا فقط برای بار اول کمکم کرد. -
 خواست.اون که اثر انگشت میردی؟ چطور گاوصندوق رو باز ک -

ذوق زده عین بچه ها بین صندلی ارسالن و دیاکو قرار گرفتم و گفتم: 
راستش اصال سخت نبود، جای اثر انگشتت رو لیوان کنار میز بود، از اون 

 استفاده کرد.
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 که این طور!  -
 اوهم. -
یرون تونم همه اون مدارک جعلی و مزخرف رو از دست امینی بمی -

 بکشم و به دست بیارم. اما به دست آوردن یه چیزی خیلی سخته.
اش بیرون فرستاد و مجددا لب زد: مکث کوتاهی کرد و آه سردی از سینه

 به دست آوردن قلب کسی که دوستش دارم خیلی سخته.
کرد نگاهم رو به سمت سارا چرخوندم، از شیشه به بیرون ماشین نگاه می

 ای تحویل احساس ارسالن نداد.دیگه و جز سکوت هیچ چیز
 

تموم فضای ماشین تا یزد رو موسیقی پر کرده بود. حوالی ساعت نه شب 
ی ماشین بود که به یزد رسیدیم، شیشه رو پایین کشیدم و روی پنجره

ی جلو رو باز کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت: بیا نشستم. دیاکو پنجره
 بشین داخل مریض نشی میمون.

ای که ی پنجره رو گرفته بودم به سمت پنجرهخم شدم در حالی که لبه
 دیاکو نشسته بود سرم رو خم کردم.

 میمون خودتی، پوست کلفت. -
یک لحظه ماشین بدون هیچ اطالعی از سمت رشادت متوقف شد، سریع 

ی داخل ماشین رو توی دستم گرفتم که مانع افتادنم و بی درنگ دسته
 ماشین بیرون پرید و سریع گفت: خوبی پارمیس؟ شد. دیاکو از

ی کوچیکی رو احساس کردم اما بی محل بهش از پنجره بیرون سرگیجه
 پریدم و گفتم: مگه چیشد که بد باشم؟

 میمون. -
توی جوابش زبونم رو واسش در آوردم و با حالت لوسی جواب دادم: 

 خودتی.
 صدای ارسالن نگاهم رو از دیاکو گرفت.
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ریم سراغ مسخره بازی بسه. امشب رو بهتره استراحت کنیم فردا می -
 پارسا.

 صدای سارا مانع جواب دادنم شد.
 شه.این طوری دیر می -

در ماشین رو قفل کرد و به سارا چشم دوخت. پوزخندی نثارش کرد و در 
 ؟امتدادش لب زد: انگار واسه دیدنش عجله داری

 برو بابا. -
هاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و لب زد: من برم بی حوصله دست
 دوتا اتاق بگیرم.
های سنگین و استوارش دوختم، از طرز راه رفتنش نگاهم رو به قدم

 مشخص بود که از رفتارهای سارا به ستوه اومده بود.
ی سنتی که یه حوض نسبتا سه نفری پشت سر ارسالن وارد مسافرخونه

 شدیم. کردبزرگ وسطش خودنمایی می
اش رو باال برد: بشینید رو ارسالن بی این که نگاهمون کنه صدای گرفته

 تخت تا من بیام.
سه تایی روی تخت چوبی که فرش قدیمی روش پهن شده بود نشستیم. 

 نسیم سرد پاییزی پوستم رو سوزوند. 
کردم هام رو بستم و فکرم رو همسوی باد کردم. هیچ وقت فکر نمیچشم

داداشم به اینجا بکشه، شاید همش به خاطر ظلمی بود که در کار من و 
 حق سارا کردیم!

 پارمیس؟  -
 فکر کردن در مورد گذشته رو کنار گذاشتم و در جواب دیاکو لب زدم: هوم؟ 

 میشه باهم حرف بزنیم؟  -
 متفکرانه ابروهام رو باال بردم و پرسیدم: در مورد؟

 از روی تخت بلند شد.
 بهت یادآوری کنم. پاشو تا -
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ی استخر که دو درخت کنارش از روی تخت بلند شدم و به سمت دیگه
 بود رفتم، دیاکو هم پشت سرم راه افتاد.

 خب تعریف کن. -
 راجع به چی حرف میزنی؟ -

 خودش رو بغل کرد تا توی این هوای سرد کمی گرم بشه.
 ی چیکارش کردین.قرار بود در مورد سارا بهم بگی؟ قرار بود بهم بگ -

 یک لحظه که انگار آب سردی روم ریخته باشند گفتم: نه.
 های گرد شده اش رو بهم دوخت.چشم

 اما تو بهم قول دادی! -
دادم بدجوری الی منگنه گیر کرده بودم، توی دلم فقط به خودم فحش می

که چطور شد یک هو همچین قولی به دیاکو داده بودم. نفس عمیقی 
به قرص ماه که توی بغل آسمون لم داده بود نگاه کردم، کشیدم و 

هام رو روی هم فشردم و درحالی که خودم رو بغل کرده بودم به چشم
 دیاکو که به من چشم دوخته بود، نگاه کردم.

 به یه شرط؟  -
هاش درخشید، نگاه کردنش به من عادی نبود برق خاصی توی چشم

 کرد.خیلی با همیشه فرق می
 شرطی باشه قبوله. هر -
 هیچ وقت به روم نیاری. -
 باشه قبول. -
 
گرده به چهارسال قبل، درست زمانی که من دانشجو همه چیز بر می -

ی حسابداری. روز اول دانشگاه با یه دختر شاد و بودم. دانشجوی رشته
مهربون آشنا شدم. اون زمان چون من بچه پولدار شهر بودم دوست و 

 اشتم اما تنها دوست اون دختر، من بودم...رفیق زیاد د
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بغض سختی راه گلوم رو پر کرد، نگاهی به دیاکو کردم و با بغض گفتم: 
 من آدم نامردی نیستم دیاکو.

 های مستش رو بهم دوخت و با مهربونی لب زد: میدونم.چشم
نگاهم رو به حوض رو به روم که شکل ماه توش افتاده بود، دوختم؛ نفسم 

یرون دادم و ادامه دادم: یه روز پارسا با موتورش اومده بود دنبالم، رو ب
اون روز سارا هم تا دم دانشگاه همراهیم کرد، همیشه از اونجا مسیرمون 

رفت؛ سارا اون روز برای اولین بار شد و هرکی راه خودش رو میجدا می
 پارسا رو دید. 

 ا امروز هم میاد دنبالت؟روز بعد که رفتم دانشگاه سارا ازم پرسید: پارس
 من هم جواب دادم: نه خودم میرم.

ی رفتارهای مشکوک پارسا شدم، تماس بعد یه مدت که گذشت متوجه 
ها و رفت و آمد های مشکوک. اون زمان اصال باهاش راحت نبودم چون 

خیلی خودخواه و مغرور بود و هیچکس جرات سوال پرسیدن رو ازش 
 نداشت.

ه شده بودم برم دانشگاه پارسا اومد توی اتاقم و بهم گفت: یه روز که آماد
 رسونمت دانشگاه.امروز خودم می

من هم از خدا خواسته قبول کردم. اون روز شروع شک کردن من به 
رفتارهای سارا و پارسا بود... پارسا درست مثل مواقعی که با رفیق های 

 رفت لباس پوشیده بود. فابش بیرون می
انشگاه رسوندم، سارا دم دانشگاه با یه تیپ ساده و جذاب وقتی به د

اومد.  پارسا منتظرم بود. آرایش ملیحی هم که کرده بود خیلی بهش می
کردن. من هیچ وقت ندیده و سارا اون روز خیلی باهم خوب رفتار می

 بودم که پارسا با دختری اینطور برخورد کنه.
عالقه داره و باهم چندباری رو  چندماهی گذشت و فهمیدم سارا به پارسا

 ذاشتن خب اوضاع خوب بود تا اینکه...قرار می
 مکث طوالنی کردم که صدای دیاکو بلند شد: تا اینکه چی؟
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 دیاکو من آدم بدی نیستم. -
 هام دوخت و لب زد: بگو.های جذابش رو به چشمچشم

پارسا بود،  تا اینکه پدر و مادرم فوت کردن. روزهای سختی برای من و -
ی بزرگ، یه ثروت عظیم و کلی شرکت که کارشون متوقف شده یه خونه

اومدیم. اون روزها اصال حال من و پارسا بود. تنهایی از پسشون بر نمی
خوب نبود و این باب آشنایی حامد با پارسا شد، حامد که یکی از 

وی های رفیق صمیمی پارسا یعنی حسام بود یه روز که سارا رو تدوست
دانشگاه دیده بود ازش خوشش اومد و از پارسا خواست که سارا رو 

باهاش آشنا کنه در عوضش شرکت و ثروت ما رو نجات میده، درست 
همون موقع ها بود که سارا پسر عموش به خواستگاریش رفته بود اما 
سارا به پارسا عالقه داشت. واسه همین نقشه کشیدم که سارا و حامد 

 ن تا ماهم از اون وضعیت نجات پیدا کنیم.باهم ازدواج کن
سارا اصال به این موضوع واکنش خوبی نشون نداد. پارسا هم تصمیم 

گرفت بیخیال این موضوع بشیم. سارا رو اون زمان با زور به پسرعموش 
 دونم چیشد که بهم زدن. نامزد کردن اما خوب نمی

ع من و سارا بعد یه سال چندتا از شرکت ها ورشکست شدن اون موق
 هنوز باهم دوست بودیم. 

ی خواست خونهمن که دختر لوس و پولدار این داستان بودم دلم نمی
اشرافی و ماشین لوکسم رو از دست بدم سعی کردم دوباره بین سارا و 
پارسا رو خوب کنم تا یه نقشه دیگه بکشم که با حامد ازدواج کنه چون 

 حامد هنوز هم سر حرفش بود. 
سه ماه طول کشید که سارا رابطش با پارسا بهتر شد. پارسا دلش حدود 

کردم. مرتب دم گوشش راضی به اینکار نبود اما مدام من مجبورش می
مونه و فالن تا اینکه یه روز شیم، زندگی برامون نمیمیخوندم بدبخت می

پارسا و سارا باهم بیرون رفتن نمیدونم چی بینشون گذشته بود که وقتی 
بودن خونه بینشون بحث شده بود. اون روز من هم خیلی بد با  اومده
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سارا رفتار کردم. همون روز فهمیدم که پارسا کار زشتی رو به سارا پیشنهاد 
 داده بود و اونم رد کرده بود. 

بازهم زمان زیادی طول کشید که به رابطشون بهبود بدم و باز هم موفق 
ریزی کردم که حامد و سارا باهم  شدم اینبار هر طور بود یه جور برنامه
 توی خونه باشن که موفق هم شدم.
ای نداشت و هدف ما از نگه داشتن پارسا اون زمان به سارا هیچ عالقه

سارا حفظ کردن زندگیمون بود. برای همین سه نفری نقشه کشیدیم  به 
سارا ننگ بزنیم تا خانوادش به اولین کسی که اومد خواستگاریش 

که موفق هم شدیم. سارا هیچوقت نفهمید این کار رو ما شوهرش بدن 
 کردیم. 

اما باالخره اتفاقی که نباید افتاد، خونه و ماشین رو برای خسارت 
ورشکستگی فروختیم و داداشم هم بعد از ازدواج سارا با حامد فهمید که 

 به سارا عالقه داره.
شون بهم نگفته دونستم و چیزی ازپارسا  از خیلی کارهایی که من نمی

بود، پشیمون بود. بعد از دست دادن سارا، پارسا هم به یه آدم دیگه 
تبدیل شد؛ اون آدم مغرور، خشن و بی اعصابی که هیچکس جرات حرف 

زدن باهاش رو نداشت به یه آدم مهربون، عاشق و دلسوز تبدیل شده 
رای همین بود. بعد از اون اتفاق ها حامد متوجه عالقه پارسا به سارا شد ب

 اش رو به تهران برد تا مبادا سارا رو ازش بگیریم.زندگی
 

فرستاد، ماهم تا یک سال بعد سارا از راه دور خرج و مخارج برامون می
بعد از اون دست به دزدی های کوچیک زدیم، کم کم دزدی هامون بزرگتر 
 و به سرقت کشیده شد. قرض سارا رو توی چندماه دادیم و برای خودمون

یه خونه کوچیک توی زیتون کارمندی یکی از قسمت های پولدار نشین 
 اهواز خریدیم. 
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دونم سارا جریان ازدواج و ننگش رو از کجا فهمید اما بعد از اون از اما نمی
ما و زندگیمون دور شد تا اینکه این ماجرا پیش اومد و دوباره به هم 

ستگی سارا و نادیده برخورد کردیم. با وجود اون همه اتفاق و دل شک
گرفتن عشق پاکش بازهم کمکمون کرد ولی حاال به یه آدم سرد و بی روح 

 تبدیل شده و اون دختر قبلی نیست.
 
 پارمیس؟!  -

ته مایه های تعجب از صداش مشخص بود، این بار سعی نکردم بغضم 
 رو قورت بدم یعنی توانش رو نداشتم. ناخودآگاه بغضم شکست.

 لی پشیمونم.به خدا خی -
دیاکو هم بدجوری از شنیدن حرف هام جا خورد! روش رو ازم گرفت و با 

اش گفت: تو زندگی یه نفر رو به خاطر خودخواهی هات صدای گرفته
 نابود کردی.

 من خودخواه نیستم. -
 روش رو ازم گرفت و عصبی به موهاش چنگی زد.

 هضم این ماجرا خیلی سخته. -
 رفت صداش زدم.ت تخت چوبی نزدیک استخر میهمون طور که به سم

 دیاکو؟ -
هاش مالید و لب زد: حاال روی تخت نشست و چشم هاش رو با دست

 فهمم.دلیل این رفتارهای این دختر بیچاره رو می
 با قدم های آهسته نزدیکش شدم و رو به روش ایستادم.

 دیاکو؟  -
. روی تخت کنارش ای زل زدنگاهش رو ازم گرفت و به سمت دیگه

 نشستم، اشک های روی صورتم رو پاک کردم.
 من خیلی پشیمونم. -
 بهش حق میدم از داداشت دوری کنه. -
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 مجددا بهم چشم دوخت و ادامه داد.
 آخه مگه میشه قلبی رو که شکست دوباره به دست آورد؟ -
 دونم قلبای نداره ولی با این که میدرسته پشیمونی هیچ فایده  -

 خوام جبران کنم.شکسته رو نمیشه ترمیم کرد می
 دو کفتر عاشق قصد ندارید بخوابید؟ ساعت یک شبه ها. -

صدای ارسالن بحث بین من و دیاکو رو نیمه تموم گذاشت، از روی تخت 
 بلند شدم و رو بهش گفتم: شب بخیر.

 هاش رو روی تخت گذاشت و بهشون تکیه داد.دست
 شب توهم بخیر. -
کرد، رسالن دست به سینه تکیه زده به دیوار به من و دیاکو نگاه میا

 نزدیکش شدم و آهسته گفتم: من رو ببخش.
 های جذابش کرد.لب لبخندی چاشنی

 ای که رو سرت گذاشتم؟ بابت اسلحه -
 با به یاد آوردن اون روز لبخند کمرنگی روی لبم نشست.

 توی اون مورد من باید ببخشمت. -
 برو تو اتاق پیش سارا. صبح کلی کار داریم. -

بی هیچ حرفی از کنارش رد شدم و به سمت اتاقی که کرایه کرده بود 
حرکت کردم؛ با دیدن سارا که توی چهارچوب در منتظر من ایستاده بود 

 به سمتش رفتم و پرسیدم: منتظر من بودی؟
 آره. بیا بریم بخوابیم. -

خل اتاق رفت من هم بی معطلی پشت سرش بعد از گفتن این حرف به دا
 راه افتادم و به داخل رفتم و در رو پشت سرم بستم.

هوای گرم اتاق جریان خون رو توی بدنم راحت تر کرد طوری متوجه 
حرکت خون توی رگ هام شدم. پالتوی دیاکو رو از تنم در آوردم و به 

ر بود رفتم و چوب لباسی آویزون کردم، به سمت تخت فلزی که کنار دیوا
 گفتم: سارا؟
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درحالی که روی تخت دراز کشیده بود پتو رو روی خودش انداخت و  
 جواب داد: جانم.

 من رو ببخش. -
لبخند مهربونی تحویلم داد و لب زد: خیلی وقته بخشیدمتون ولی 

تونم دوباره به داداشت دل ببندم بهش بگو الکی دل هیچوقت نمی
 خودش رو خوش نکنه.

 وم رو از تنم در آوردم و با تاپ مشکی رنگم روی تخت ولو شدم.مانت
 تونم دلش رو بشکنم.نمی -

نگاهش رو به سقف دوخت و در جوابم گفت: پس من خودم بهش میگم 
 تا بی حساب بشیم.

 پتو رو روی خودم کشیدم و روی پهلو ولو شدم. 
 سارا؟  -

 ارم.با عجز نالید: باز چیه؟ بذار کپه مرگم رو بذ
 تو خیلی خوبی. -
 کنم اما دست خودم نیست.نه. من هم خیلی در حق ارسالن دارم بد می -
 واقعا بهت عالقه داره. -
 شب بخیر. -

شد از لحن بیانش فهمید برای ای به حرف زدن نداشت این رو میعالقه
 همین دیگه کشش ندادم و چشم هام رو روی هم گذاشتم.

 
 دختر، بلند شو زود باش. پارمیس بیدار شو -

های نیمه باز رو به سارا که باالی کش و قوسی به بدنم دادم و با چشم
 سرم ایستاده بود گفتم: باشه االن بلند میشم.

زود باش، تا صبحونه رو بیارم تو اتاق بخوریم یه آب به دست و صورتت  -
 بزن.

 پتو رو از روی خودم برداشتم.
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 چشم قربان. -
 رفت لبخندی زد و گفت: مسخره بازی در نیار.که از اتاق بیرون میدرحالی 

کمی روی تخت نشستم تا حال و هوای خواب از سرم بپره. نگاهی به 
 ساعت مچی توی دستم انداختم، ساعت هفت صبح بود.

 ام کشیدم و از روی تخت بلند شدم.دستی به موهای شلخته
ارم به توالت رفتم و دست و اول تخت رو مرتب کردم، بعد تموم شدن ک

صورتم رو شستم. به دختر توی آیینه چشمکی زدم و گفتم: باید سعی 
 کنی همه چیز رو درست کنی.

 ای روی دیوار برداشتم و دست صورتم رو خشک کردم.حوله رو از جاحوله
 بیا صبحونه رو آوردم. -

 سریع حوله رو سر جاش گذاشتم و از توالت بیرون رفتم.
سینی بزرگی که توی دستش بود رو روی زمین گذاشت و گفت: زود  سارا

 بیا صبحونه بخوریم که کار داریم.
رو روش گذاشت. درحالی  تابهی یک بار مصرف رو پهن کرد و ماهیسفره

 ذاشتم رو به سارا گفتم: پسرا کجان؟ که نون بربری رو روی سفره می
 فره گذاشت.های چایی رو به همراه شکر روی ساستکان

 ها هم دارن صبحونه میخورن.اون -
 ام رو شیرین کردم و مشغول خوردن صبحونه شدم.چایی

 حاال امروز باس چه کنیم؟ -
 باز کانالت که عوض شد. -

ای توی دهنم گذاشتم و با دهن پر جواب دادم: دست خودم نیست. لقمه
 ها گذروندم.زمان زیادی رو بین الت

 ات رو بخور بعد حرف بزن.بهم زن، اول لقمه زهرمار حال -
 ای چایی شیرین نوشیدم.پشت سر لقمه جرعه

 رفت پایین. -
 زود باش.  -
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مون رو خوردیم و سفره رو جمع کردیم. سارا که آماده بود سریع صبحونه
: آماده شو تا من برم اینارو بساط رو توی سینی چید و رو بهم گفت

 تحویل بدم و بیام.
از روی زمین بلند شدم و به سمت تخت رفتم، مانتوم رو از روش برداشتم 
و به تن کردم. به طرف چوب لباسی رفتم و شالم رو از روش برداشتم و به 

 سرم زدم، پالتوی دیاکو هم روی خودم انداختم و از اتاق بیرون رفتم.
 م.بستم متوجه صدای سارا و ارسالن شدهام رو میدرحالی که بند کفش

 دختر دارم بهت میگم باید بریم خرید. -
ها بهشون نگاه کردم. سارا از کنار ارسالن رد شد و عصبی گفت: از الی نرده

 ای به این کارا ندارم.دارم بهت میگم من عالقه
 اتفاقا واسه روحیت خوبه. -

آهسته از روی زمین بلند شدم و در چوبی اتاق رو بستم. هوای سرد 
 کرد. وبی رو بهم القا میپاییزی حس خ

 سارا نگاه عصبیش رو به ارسالن دوخت.
 روحیم خیلی هم خوبه چشه؟ -
 عجب گیری افتادم ها. -

دیاکو از کنار حوض، ارسالن و سارا رو دور زد و متعحب رو بهشون پرسید: 
 چتونه سر صبحی شما دوتا؟

 ادم.ی حرف زدن بهشون ندسریع از پله ها پایین رفتم و اجازه
 هیچیشون نیست بیا بریم بیرون. -

نگاهی به سارا و ارسالن انداختم و رو به هردوشون گفتم: زود بیاید شما 
 دوتا هم.

های طالیی رنگ ریخته باد سرد پاییزی انگار که بازیش گرفته بود برگ
 کرد.شده روی زمین رو با خودش همسو می

 ارسالن در ماشین رو باز کرد و گفت: کسی با اون پسره تماس گرفته؟ 
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العمل نشون داد: اون منظور حرفش رو متوجه نشدم، سارا سریع عکس
 پسره اسم داره اسمش هم پارساست.

 چرخوند انداختم.نگاهی به ارسالن که با خشم سوییچ رو می
 زنم بهش.االن زنگ می -

ین همه حاکم کرد. درحالی که توی ماشین این حرف دیاکو سکوتی ب
نشستم در رو بستم و به دیاکو که روی صندلی شاگرد نشسته بود و می

 گوشیش رو دم گوشش گرفته بود، نگاه کردم.
سارا هم با حرص در ماشین رو محکم بست و به ارسالن که پشت فرمون 

 نشسته بود نگاه کرد. 
 الو سالم کجایی پارسا؟ -

ن آوری توی ماشین حاکم بود که با صدای دیاکو شکسته سکوت خفقا
 شد.

 مدارک رو گیر آوردی؟ -
خودم رو بهش نزدیک کردم و آروم دم گوشش لب زدم: صدا رو زیاد کن 

 بفهمم چی میگه.
 صدای گوشی رو زیاد کرد و سرش رو بهم نزدیک کرد.

 آره گیرشون آوردم اما برای چی؟ -
شون بعد خودم به بابا تحویل بدم. با سارا و خوام اول من ببینممی -

 پارمیس داریم میایم سراغت.
 صدای پارسا که انگار مشکوک شده بود بلند شد: خبریه؟ جریان چیه؟

 دیدمت بهت میگم. -
 باشه بیام کجا؟  -
 فرستم.آدرس رو برات می -
 پس آماده میشم تا بفرستی. -

خوای کجا قرار کو گفتم: حاال میکمی خودم رو عقب کشیدم و رو به دیا
 شناسیم.بذاری؟ ما که اینجا رو نمی
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 گوشی رو توی جیبش قرار داد.
 دونم از خودت بپرس، محل قرار رو تو انتخاب کردی.نمی -

اخمی به ابروهام گره زدم و با غیض جواب دادم: خب مگه من کف دستم 
 رو بو کرده بودم که اینطور میشه؟

 کنید خدا نکشه سازنده اینترنت رو.حاال دعوا ن -
حرف ارسالن آتیش بحث من و دیاکو که هرلحظه ممکن بود روشن بشه 

 رو خاموش کرد.
 

کردیم که کجا رو برای مالقات با پارسا انتخاب کنیم، تا همه به این فکر می
رفتیم در غیر این صورت ممکن بود یه حد امکان باید جای خلوتی می

 آورد.از کارمون در میجوری امینی سر 
 پیدا کردم. -

درست مثل جن زده ها از روی صندلی بلند شدم طوری که سرم محکم به 
دادم رو به سارا سقف ماشین برخورد کرد، همون طور که سرم رو ماساژ می

 گفتم: ای درد، ای مرگ، ای زهرمار.
ه هم ارسالن برو سمت یه قبرستون هست به اسم " جوی هرهر "  متروک -

 هست. آدرس دقیقش رو از مردم بپرس بریم اونجا.
نگاهش رو به سمت دیاکو عوض کرد و ادامه داد: توهم آدرس رو برای 

 پارسا بفرست.
آورد زیرلب ارسالن عصبی از اینکه سارا مدام اسم پارسا رو به زبون می

 چیزی گفت که متوجه نشدم.
ون متروکه رسیدیم. مدت زمان زیادی طول نکشید که به اون قبرست

ارسالن ماشین رو کناری پارک کرد و گفت: خب بهتره پیاده شیم، به نظر 
 من پارسا زودتر از ما رسیده.
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موند به نظر من اصال فکر خوبی نبود که ارسالن هم توی جمع ما می
کرد برای همین به سمت ارسالن چرخیدم و وگرنه پارسا خون به پا می

 نیای.گفتم: بهتره تو با ما 
 خواین دورم بزنی؟نکنه می -
 خواد توهم بیا.اگه خیلی دلت کتک می -
ترسم؟ اون دفعه هم که کاریش نداشتم و واقعا فکر کردی از داداشت می -

 خواستم.تونست من رو به صندلی ببنده چون خودم می
 بی محل بهش زیرلب زمزمه کردم: امروز یه بالیی سرت میاد.

 های ریختهر درحالی که توی فکر فرو رفته بود، روی سنگپارسا رو از دو
ی قبرستون دیدم؛ با دیدنش اون هم توی این موقعیت دلم بدجوری شده

 براش آتیش گرفت.
سریع به سمتش دویدم، بنظر اومد که پارسا متوجه حضورم شده بود از 

 روی زمین بلند شد و گفت: اوم...
اومد اخم غلیظی روی ا به پای سارا میبه محض دیدن ارسالن که از دور پ

 ابروهاش نشست و رو بهم پرسید: این یارو با شما چیکار داره؟
 قبل از هر چیزی آروم باش پارسا، این مسئله شوخی بردار نیست. -

کرد آرامشش رو حفظ کنه نفس عمیقی کشید و درحالی که سعی می
 رو نریختم. شمرده لب زد: تعریف کن تا همین جا خون این یارو

 کردیم نیست. باید به خودت مسلط باشی.ماجرا اون جور که فکر می -
هاش بخونم اما خب در هر صورت تونستم از چشمخشم رو به راحتی می

 کرد منطقی برخورد کنه.سعی می
هر سه نفرشون به ما رسیدند. دیاکو با دیدن پارسا نزدیکش شد و گفت: 

 خوبی دادا؟
 و جواب داد: این یارو با شما چیکار میکنه؟گردن کجی کرد 

 اش مفصله.قضیه -
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این بار نتونست به خودش مسلط باشه عصبی داد زد: یکیتون یه جواب 
 درست به من بده.

ارسالن درحالی که بهش نزدیک میشد در جواب پارسا لب زد: بهتره آروم 
 باشی پسر.

 تونم ریختت رو ببینم.چطور آروم باشی؟ نمی -
ی ارسالن به سارا خیلی خوب آگاه بود رو به سارا گفت: پارسا که از عالقه
 سارا تو بهم بگو.

 العمل شدید پارسا رو به رو شدیم.سکوت معنی داری به کرد که با عکس
 شماها دست به یکی کردید من رو دور بزنید؟ -
 داداش آروم باش قضیه اونطوری که فک... -
 دونم که این یارو به سارا عالقه داره.ن رو خوب میهرچیزی رو ندونم ای -

منظورش از یارو رو خوب متوجه شدم، آهسته نزدیکش شدم و دستم رو 
 روی شونش گذاشتم.

 داداشم آروم باش. -
دستم رو محکم گرفت و به دنبال خودش کشید: تو با من میای مدارک رو 

 میدیم امینی.
 دستم رو ول کن پارسا. -
 صبر کن. پارسا -

میانجی گری دیاکو باعث شد خیلی راحت دست پارسا رو پس بزنم و 
 ازش دور بشم.

 توهم این وسط خام شدی؟ -
 یه لحظه گوش کن... -
 هاتون گوش کنم.حاظر نیستم حتی یه لحظه به حرف -
 اون مدارک رو بده به من. -

قیم میره نیشخندی نثارش کرد و لب زد: حرفش هم نزن، این مدارک مست
 دست بابات.
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 این یه اشتباه محضه. -
 اشتباه شمایید که به اون یارو اعتماد کردید. -
من و بابام تو رو استخدام کردیم، پس بهت دستور میدم مدارک رو بهم  -

 تحویل بدی.
 های وفادار رو بازی میکنه.ولش کن بابا اون االن داره ادای آدم -

سالن کنترلش رو از دست داد و مثل یه شیر پارسا با شنیدن این حرف ار
 وحشی بهش حمله ور شد.

 تو چی واسه خودت زر زر میکنی مردیکه؟ -
 جیغ بلندی کشیدم: پارسا ولش کن.

اما پارسا دست بردار نبود باید حتما ارسالن رو کتک میزد تا دلش خنک 
نتظر اش رو گرفت و مشتی نثار صورتش کرد. ارسالن که مبشه. محکم یقه

 تونست کتکش زد.همچین فرصتی بود به جون پارسا افتاد و تا می
 دیاکو جداشون کن. -

 سارا به سمت ارسالن رفت و داد زد: ولش کن ارسالن.
 برو عقب من باید با این یارو تسویه حساب کنم. -
 خوای بکنی؟ِد آخه تو چه غلطی می -

رسالن کوبید که با جیغ من بعد از گفتن این حرف با زانو محکم به شکم ا
 همراه شد.

 دیاکو جداشون کن.-
 بابا این دوتا جن زده شدن. -

 صدای جیغ های متوالی سارا بلند شد: ارسالن دارم بهت میگم ولش کن.
ی به پارسا زد که داداشم کدوم قصد کم آوردن نداشت، ارسالن ضربههیچ

 نقش زمین شد.
 پارسا. -

ه با اسم داداشم بود به سمتش دوید و گفت: بعد از جیغی که همرا
 خوبی؟
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 های خونینش کشید.دستی به لب
 برو کنار. -

دیاکو از فرصت استفاده کرد و به سمت ارسالن رفت. بازوش رو محکم 
 گرفت و صداش..

 
 رو بلند کرد: کافیه دیگه.

جو کمی آروم شده بود، به سمت پارسا دویدم. سارا کمکش کرد روی 
بارید، این وسط متوجه شدم که هاش نگرانی میبشینه؛ از چشم زمین

سارا هنوز به پارسا عالقه داره اما دلخوری بزرگی مانع بخشش پارسا 
 شد.می

 خوبی داداش؟ -
خواید بی اینکه از جاش تکونی بخوره روی زمین نشست و گفت: شما می

 واسه این آدم کار کنید؟ 
 تان ارسالن نیست.ی این داسداداشم آدم بده -

کرد های خاکیش رو پاک میاز روی زمین بلند شد و درحالی که لباس
گفت: من مدارک رو به امینی تحویل میدم چون اون برای کار استخدامم 

 کرده.
بعد از گفتن این حرف دستش رو به سمت ارسالن کشید و گفت: نه این 

 عوضی.
 پارسا؟ -
 با من بیا. -

 ی نفی تکون دادم و لب زدم: شرمنده.هنسرم رو به نشو
 گندش بزنندی نثارم کرد و ازم دور شد.

 
ارسالن، دیاکو رو به سمتی هل داد و با لحن پر از خشمش غرید: ولم کن، 

 شماهم بیش از حد به این یارو بها دادید.
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پوزخندی به سارا تحویل داد و ادامه داد: واقعا برای توهم متاسفم، با 
که زندگیت رو نابود کرد هنوز دوسش داری، احمقی اگه فکر وجود این

کنی که دوستت داره کسی که یه نفر رو دوست داره باهاش همچین می
 کاری نمیکنه.

عصبی از حرف های ارسالن، خودم رو بهش نزدیک کردم طوری که 
ام رو جلوی صورتش قرار دادم ی زیادی بینمون نبود، انگشت اشارهفاصله

 ب زدم: حق نداری درمورد برادر من اینطور حرف بزنی.و عصبی ل
 ابرویی باال انداخت و با تشر گفت: برو بابا.

 پارمیس... -
با شنیدن صدای سارا به سمتش پرخیدم و حرفش رو میون دادهای 

 ام قطع کردم.متوالی
شدی! کاش هیچ وقت همش تقصیر توئه. کاش وارد زندگیمون نمی -

 شدم! کاش...باهات آشنا نمی
 تمومش کن. -

 جواب داد ارسالن رو مثل خودش بهش دادم.
 تو یکی خودت رو قاطی نکن. -
 دیگه داری شورش رو در میاری. -

نگاهی به دیاکو کردم و رو بهش گفتم: ببین چطور داره باهام رفتار 
 .کنهمی

 تونم بهت حقدیاکو با تاسف سرش رو تکون داد و آهسته لب زد: نمی
 بدم.

رفتارهای ارسالن و دیاکو بدجوری حالم رو بهم زده بود به خصوص دیاکو 
گرفت. غضب آلود به سارا چشم غره ای رفتم، که اصال طرف من رو نمی

 بی اهمیت نگاه بی روحش رو ازم گرفت و به سمت ماشین رفت.
 ی...دختره -

 عصبی به سمت ارسالن برگشتم و داد زدم: چی؟ هان؟
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 وار جواب داد: خیلی تهوع آوری.چندش  
 تهوع آور... -
 پارمیس کافیه دیگه. -

با میانجی گری دیاکو، ارسالن هم سریع خودش رو از مهلکه نجات داد و 
 به سمت ماشینش رفت.

 صدای دیاکو نگاهم رو به سمتش چرخوند.
 اصال انتظار این رفتارها رو از تو نداشتم. -

 هام رو باال بردم.شونه
 مگه من چیکار کردم؟ -

ی تاسف تکون داد و بی هیچ حرفی به خلوت سرش رو به نشونه
ی ارسالن و سارا رفت. عصبی و کالفه پشت سر دیاکو به سمت دونفره

 ماشین قدم برداشتم.
همه بی حوصله و کالفه با چهره های درهم توی ماشین نشستیم، چیزی 

 نبود.ی ماشین جز سکوت حاکم فضای خسته کننده
شیشه رو پایین کشیدم و به ردپای رفتن پارسا چشم دوختم. رفتارهای 

اخیرش اصال معقول نبود و دلیل این دو شخصیت شدن پارسا رو 
دونستم، شاید دلیلش عشقی بود که به سارا داشت! تحمل دیدن نمی

شد عشقش کنار ارسالن براش خیلی سخت بود و این رو از کارهاش می
 فهمید.
 سارا نگاهم رو از بیرون ماشین گرفت.صدای 

 بریم یه زهرماری کوفت کنیم. -
ی پایین کشیده شده بعد از گفتن این حرف دستش رو روی شیشه

 گذاشت.
 

 ارسالن بی هیچ معطلی ماشین رو روشن کرد و از قبرستون دور شد.
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سکوت سنگینی بین همه حاکم بود و هیچکس هم حاظر به شکستنش 
 یاکو که جلو نشسته بود نزدیک شدم و صداش زدم.نبود، به د

 دیاکو؟  -
 اخمی روی ابروهاش گره خورد و با ناراحتی جواب داد: چیه؟ 

 کنی؟تو دیگه چرا باهام این طور رفتار می -
 زنیم.بعدا باهم حرف می -
 اما آخه... -
 ام باهام حرف نزن.فعال از دستت عصبی -

شید و دیگه حرفی نزد، با غیض به صندلی تکیه ی ماشین رو باال کشیشه
 دادم و من هم مثل خودش سکوت کردم.

بعد مدت کوتاهی ارسالن رو به روی یه رستوران ایتالیایی ایستاد و گفت: 
 برید پایین تا من ماشین رو تو پارکینگ پارک کنم.

سه نفری از ماشین بیرون رفتیم و دم رستوران منتظر ارسالن ایستادیم، 
ذاشت به کمی بعد ارسالن درحالی که سوئیچ ماشین رو توی جیبش می

 سمتمون اومد و گفت: بریم.
بی هیچ حرفی دنبالش راه افتادیم و به داخل رستوران رفتیم، نمای 

اش هم شیک و ساده درست به سبک ایتالیایی چیده شده بود؛ داخلی
به آدم منتقل فضای گرم و عطر دلنشین رستوران حس و حال ایتالیا رو 

 ای خودم رو توی ایتالیا حس کردم.کرد طوری که برای لحظهمی
ی دنج رستوران بود رفتم و رو به ای که یه گوشهبه سمت میز چهارنفره

 دیاکو گفتم: دیاکو؟ 
 دست از دیدن زدن فضا کشید و به طرفم اومد.

 قرار بود باهم حرف بزنیم. -
 نشست دهن باز کرد.که روش می صندلی رو کمی عقب برد و درحالی

 در مورد؟  -
 خودم رو به جلو و صورتم رو بهش نزدیک کردم.
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 کنی؟چرا اینطور با من رفتار می -
با دست صندلی رو جلوتر کشید و صورتش رو به صورتم نزدیک کرد و با 

 لحنی مشکوک پرسید: مطمئنی همه چیز رو بهم گفتی؟
م کرد یا شاید ترسوندم. خیلی عادی ااین طرز صحبتش بدجوری عصبی

 پرسیدم: منظورت چیه؟
خودش رو به صندلی تکیه داد و خیلی خونسرد لب زد: من شک ندارم تو 

 خیلی چیزها رو بهم نگفتی.
 شم.در جوابش پوزخندی بهش تحویل دادم و گفتم: متوجه حرفت نمی

ش رو هاکالفه دستی به پشت گردنش کشید و دوباره درحالی که دست
 کرد بهم نزدیک شد.چفت همدیگه می

 کنم پارسا هیچ اعتمادی بهت نداره.حس می -
 کنه.حست اشتباه می -

کنه، پارسا برادرته چرا امروز حاظر ابروهاش رو باال برد و جواب داد: نه نمی
 هات رو گوش بده؟نشد حتی یه کلمه از حرف

د، بی اهمیت به حس ترس هرلحظه بیشتر و بیشتر توی وجودم حاکم ش
 و حال درونم خیلی ریلکس گفتم:  بیخود داری این مسئله رو کش میدی.

هام به ستوه اومده بود عصبی مشتی روی دیاکو که انگار بدجوری از حرف
 میز کوبید و داد زد: ِد بگو لعنتی.

بارید گفت:  اعتماد ی حرفش با لحنی که خشم ازش میآهسته در ادامه
 بت به خودت از بین نبر.من رو هم نس

اصال دلم راضی به عصبی کردن دیاکو نبود برای همین سعی کردم آرومش 
 کنم.

 ببین دیاکو... -
 سعی نکن قانعم کنی حرف بزن. -

 کالفه دستی به صورتم کشیدم و از روی صندلی بلند شدم. 
 من برم یه آبی به دست و صورتم بزنم. -



306 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

دن طفره بری؟ باالخره یه روز دستت رو تا کی میخوای از جواب دا -
 میشه. پس بهتره با من رو راست باشی.

 بینم که واسه تو چیزی تعریف کنم.دلیلی نمی -
رفت گفت: پس از روی صندلی بلند شد و در حالی که به سمت سارا می

خواستم فهمم، فقط میدیگه کاری با تو ندارم. جواب سوالم هم خودم می
 که متاسفانه انگار قصد نداری چیزی بگی.خودت بهم بگی 

 
برای این که خودم رو از سوال، جواب های دیاکو نجات بدم سریع ازش 

فاصله گرفتم و به سمت توالت حرکت کردم. فضای خلوت رستوران مانع 
شد، از رفتارهاش کامال مشخص بود که بدجوری مخفی شدنم از دیاکو می

 بهم شک کرده بود.
شدن توی دستشویی سریع در رو پشت سرم رو بستم و  به محض داخل

بهش تکیه دادم. برای رهایی از تنفس های سنگینم نفس عمیقی کشیدم 
 فهمه تو چیکار کردی.: آروم باش دختر آروم، کسی نمیو با خودم گفتم

کالفه از در فاصله گرفتم و به سمت روشویی رفتم تا آبی به دست و 
ی رو به روم نگاه کردم، رنگم باز کردم و به آیینهصورتم بزنم. شیر آب رو 

 هام رو پراز آب کردم و به صورتم پاشیدم.بدجوری پریده بود. دست
مجددا به آیینه نگاه کردم، قطره های آب از صورتم به سمت پایین حرکت 

خواست دیاکو کردند. برای خودم جای سوال بود که چرا دلم نمیمی
فهمه؟ هیچ وقت برام مهم نبود که کسی چیزی در چیزی در مورد کارهام ب

رابطه با موضوع چندسال پیش بفهمه و البته این موضوع درمورد پارسا 
 اومد. استثنا به حساب می

نفس عمیقی کشیدم، سعی کردم به خودم مسلط باشم درغیر این صورت 
 کردم.ام رو خودم با این ضایع بازی ها فاش میراز چندساله
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که روی سرم بدحالت شده بود رو درست کردم و دستی به مانتوم شالم رو 
کشیدم، نفسم رو بیرون دادم و به دختر گرفته ی توی آیینه گفتم: آروم 

 فهمه چه غلطی کردی.باش دختر، هیچکس نمی
بغضی که راه گلوم رو سد کرده بود رو قورت دادم و از دستشویی بیرون 

ر رو توی دستم گرفته بودم و ی سرد درفتم. درحالی که دستگیره
بستمش به دیاکو همراه سارا و ارسالن روی همون میز که توی دنج می

 ترین جای رستوران بود نشسته بودند، چشم دوختم.
ی ارسالن قدم هام رو سریع کردم و خودم رو بهشون رسوندم. توی چهره
رد، نگاهی کو دیاکو اخم جا خوش کرده بود؛ به سارا که منوی غذا نگاه می

 انداختم و روی صندلی رو به روش نشستم.
 نشستم پرسیدم:همون طور مه روی صندلی می

 سفارش دادین؟ -
 سارا جواب داد: نه هنوز.

دونم چرا از این کرد، نمیدیاکو سکوت کرده بود و حتی بهم نگاه هم نمی
قدر ناراحت شدم. صندلیم رو جلو بردم و لب زدم: کسی رفتارش این

 خواد؟انتخاب نکرده چی می
 همه نسبت به من سرد بودند. 

 من االن میام. -
نگاهی به دیاکو که از روی صندلی بلند شد انداختم، بی هیچ حرفی ازمون 

 فاصله گرفت و همچنان نگاه من بهش بود.
 انگار بهش عالقه داری؟  -

د، گرفتم. با این حرف ارسالن نگاهم رو از دیاکو که ازمون دور شده بو
 کنی.منوی رو به روم رو برداشتم و بیخیال جواب دادم: اشتباه فکر می

 فهمم.من بچه نیستم، معنی نگاه یه عاشق رو خوب می -
نگاهی به سارا کرد و با لحنی که خالی از حسرت نبود ادامه داد: چون من 

 خودم عاشقم.
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 سارا بی توجه به حرف ارسالن منو رو روی میز گذاشت.
فهمم. یه پیتزا ایتالیایی میخورم با دلستر بابا من هیچی از اینا نمی -

 لیمویی.
ارسالن خسته از بی توجهی های سارا نگاهش رو از ش گرفت و من هم 

به دنبال حرفش منوی رو به روم رو برداشتم و  نگاهی بهش انداختم، اکثر 
مین من هم شناختم برای هغذاهایی که اسمشون توی لیست بود رو نمی

 مثل سارا یه پیتزای ایتالیایی سفارش دادم.
اومد سرم رو پایین انداختم با دیدن دیاکو که از در ورودی به سمتمون می

 و سکوت کردم.
 

نشست رو به ارسالن صندلی رو عقب کشید و همونطور که روش می
 است باید خودمون مدارک رو گیر بیاریم.گفت: بی فایده

 ..پارسا خیل. -
نگاهی به دیاکو کردم و به جای اینکه حرفم رو ادامه بدم دیگه ادامه 

ها رو بگم بیام ندادم. ارسالن از روی میز بلند شد و گفت: من برم سفارش
 گارسون اینجا سرش شلوغه.

ای داد و ازمون دور شد. کمی بعد از بعد از گفتن این حرف به سارا اشاره
 لی بلند شد.رفتن ارسالن سارا از روی صند

 هام رو بشورم بیام.من برم دست -
از رفتارهای سارا و ارسالن مشخص بود مخصوصا من و دیاکو رو باهم 

تنها گذاشتند. دیاکو که مشغول بازی کردن با موبایلش بود سکوت رو به 
 حرف زدن باهام ترجیح داد. 

 دیاکو؟  -
 دارم بازی میکنم، یه لحظه ساکت شو. -
 رم.کارت دا -
 بذار واسه بعد. -
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هاش حرصم رو در آورد، عصبی گوشی رو از دستش کشیدم و با حرف
بارید لب زدم: وقتی میگم کارت دارم یعنی کارت لحنی که حرص ازش می

 دارم.
 گوشی رو بهم بده وحشی. -
 هام اهمیت نمیدی.نمیدم وگرنه دوباره به حرف -

 دهن کجی کرد: مگه تو حرف هم میزنی؟ 
 تو چت شده؟  -

 ابرویی باال انداخت و با کنایه جواب داد: مگه مهمه؟
 یعنی چی مگه مهمه؟ خب معلومه که مهمه؟ -
 اونوقت چرا؟  -

دونستم، در حتی خودم هم دلیل این حرفی که به زبون آورده بودم رو نمی
 جوابش گفتم: چون پسر عمومی.
 کمی خودش رو بهم نزدیک کرد.

 پدر، مادرتم.پسر قاتل  -
 گوشیش رو محکم روی میز کوبیدم و گفتم: نوش جان.

 از روی صندلی بلند شدم و ازش دور شدم.
تو اوج هر سختی برادرم کنارم بود اما اینبار راهمون جدا شده بود و تنها 
دلیلیش سارا بود. از همون اول هم دلیل جدایی های بین من و داداشم 

 عشق لعنتیش به سارا بود.
در رستوران رو باز کردم و ازش بیرون رفتم. هوای آفتاب وسط آسمون 

 کمی از سرمای هوا گرفته بود.
به سمت پارکینگ قدم برداشتم تا پیش ماشین برم که صدای دیاکو 

 سرجام میخکوبم کرد.
 پارمیس؟  -

 نفس عمیقی کشیدم اما جوابش رو ندادم، دوباره به پاهام حرکت دادم
 صبرکن. -
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خواست دوباره دیاکو گار با خودم لج کرده بودم اما اصال دلم نمیان
 کوچیکم کنه برای همین اصال به حرفش گوش ندادم.

 دختر دارم بهت میگم صبر کن. -
دادم و شاید دلیلش این بود که دیگه سوالی ازم حتی جوابش هم نمی

 نپرسه و من رو الی منگنه قرار نده.
 بینی.وقت منو نمیاگه نایستی دیگه هیچ  -

ی حرکت رو بهم آگاه با این حرفش سرجام خشکم زد، قلبم اجازهناخود
 اومد! داد. انگار نبودنش برام یه تهدید به حساب مینمی

 بدون اینکه به سمتش برگردم لب زدم: چیه؟
 هات چیه؟ دلیل این رفتار -
 خوام باهات حرف بزنم.نمی -
بهتره برگردی و بهم نگاه کنی در غیر این  اما من باهات دارم، پس -

 شنوی.صورت هیچ وقت حتی صدام هم نمی
ای نثارش کردم و به سمتش انگار نقطه ضعفم نبودش شده بود. لعنتی

 برگشتم.
 هان؟  -
 برگرد بریم رستوران. -
 نمیام. -
اینقدر مثل اسب افسار گسیخته رفتار نکن هرچی میگم باید به حرفم  -

 دی.گوش ب
 رو چه حسابی؟ -
 رو حساب اینکه ناموسم به حساب میای. -

بی اختیار ته دلم هری ریخت، خیلی از این حرفش خوشم اومد. 
 ناخودآگاه لبخند ریزی روی لبم نقش بست.

 باشه. -
 آفرین دختر خوب. -
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هم قدم دیاکو به سمت رستوران رفتم. داخل که شدیم ارسالن و سارا روی 

ر ما نشسته بودند. به دیاکو نگاهی کردم و پرسیدم: حاال چی میز منتظ
 بهشون بگیم؟ 

 خواد چیزی بگی.تو نمی -
 ی آویزون بهش زل زدم و گفتم: باش.با لب و لوچه

 به سمت سارا و ارسالن رفتیم.
 کجا رفته بودین؟ یه لحظه غیب شدین. -

گفت: دیدیم نشست توی جواب سارا دیاکو درحالی که روی صندلی می
 نیستید رفتیم یه بادی بزنه به صورتمون.

 تو این هوا؟!  -
 سارا توی جواب ارسالن گفت: مگه چیه؟

 برای اینکه دوباره بحثی پیش نیاد سریع میون حرفشون پریدم.
بابا بخورید بریم دیگه، باید یه فکری بکنیم که مدارک رو از امینی گیر  -

 بیاریم.
بردم ارسالن تیکه پیتزایی توی دهنش عقب می درحالی که صندلی رو

 کنیم.گذاشت و گفت: کار سخت تر از اونیه که فکرش رو می
ای سس ی دیگهنگاه متعجب هممون بهش خیره شد! خیلی ریلکس تیکه

 زد.
 چون پارسا حاال طرفشه و دونفر هم طرفشن. -

م نیومد اما منظورش من و سارا بود. اصال از حرفی که به زبون آورد خوش
جوابش رو ندادم. تیکه پیتزایی سس زدم و توی دهنم گذاشتم، همونطور 

ی حسابی بریزیم وگرنه کردم دیاکو گفت: باید یه برنامهکه مزه مزه می
 همه چیز خراب میشه.

 دیاکو یه سوال ازت دارم صادقانه بهم جواب بده؟ -
 نگاهی به سارا که این سوال رو ازش پرسید انداختم.
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 بپرس. -
 این بار به دیاکو که پیتزاش رو سس و آویشن میزد نگاه کردم.

 چرا داری کمکمون میکنی؟ -
 خیلی خونسرد جواب داد: گفتی صادقانه جواب بدم درسته؟

 آره. -
 تونم چیزی در موردش بگم.خیلی صادقانه بهت میگم شرمنده نمی -

 دلیل خصوصی.چشم به من دوخت و مجددا لب زد: به خاطر یه 
با بلند شدن صدای موبایلش چشم از من گرفت و پیتزاش رو سرجاش 

 گذاشت.
گوشیش رو از جیبش در آورد و نگاهی بهش انداخت. بعد از اینکه پیامی 

 که واسش اومده بود رو خوند متوجه نگاه پرسشگر من شد.
 پیام از همراه اول بود. -

گرفت و با اشاره به من گفت: بعد از این حرفش پیتزاش رو توی دستش 
 بخور، سرد بشه از دهن میوفته.

پیتزام رو توی دهنم گذاشتم و به دیاکو چشم دوختم، رفتارش عادی بود و 
 دونم چرا دلم به شک افتاده بود.حالت غیرعادی نداشت اما نمی

 
بعد از صرف ناهار دیاکو از روی میز بلند شد و رو به همه گفت: من باید 

 ایی کار دارم بعدا میام مسافرخونه.برم ج
 سریع رو بهش گفتم: من هم باهات میام.

 نمیشه تو با ارسالن و سارا میری. -
 عصبی بهش نگاه کردم که باعث شد اخم غلیظی روی ابروهاش بشینه.

وقتی حرفی بهت میزنن لجبازی نکن، حتما به تو مربوط نیست که میگم  -
 حق نداری بیای.

 ز بلند شدم و باشه ای گفتم.از روی می
 حاال تو کجا؟ -
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نگاه تندی بهش کردم و جواب دادم: فکر نکنم به تو مربوط باشه، راه 
 مسافرخونه هم بلدم.

 هرطور راحتی. -
ی کل کل رو نداشتم برای همین از جمعشون فاصله گرفتم و به حوصله

 بیرون رفتم.
کسی که از دور به رستوران شد، با دیدن یه تاماشین های زیادی رد می

 شد دستم رو باال بردم وگفتم: دربست.نزدیک می
 تاکسی جلوی پام متوقف شد، راننده گفت: کجا میری خانم؟

نشستم جواب دادم: فعال سریع در عقب رو باز کردم و درحالی که می
 کنی  تا بهت بگم.ماشین رو جلو پارک می

 باشه. -
اننده هم طبق حرفم کمی جلوتر ماشین رو در ماشین رو محکم بستم. ر

پارک کرد. زیاد طول نکشید که پشت سرم دیاکو از رستوران بیرون اومد و 
 یه تاکسی گرفت. رو به راننده گفتم: این ماشین رو تعقیب کن.

 شما پلیسی؟  -
 گیری زود باش.فضولیش به تو نیومده، کارت رو میکنی پولت رو می -

 و پشت پرایدی که جلومون بود حرکت کرد. ماشین رو روشن کرد
مدت زیادی توی شهر چرخیدیم تا اینکه کنار یه پارک ایستادیم. کرایه 

 راننده رو پرداخت کردم و از ماشین بیرون رفتم.
کردم، از کنار بچه هایی که مشغول بازی فوتبال پشت سر دیاکو حرکت می

و بدون اینکه متوجه  بودند رد شد و به سمت توالت عمومی رفت. آروم
حضورم بشه دنبالش کردم. پشت توالت ها پسری منتظر ایستاده بود، 

هام از دیاکو نزدیکش شد و سالمی تحویلش داد؛ با دیدن پارسا چشم
 حدقه بیرون زد.

 خسته شدم از بس فیلم بازی کردم. -
 مدارک رو بهم بده، نباید به دست بابام برسه. -
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ی رو که توی دستش گرفته بود به سمت دیاکو ای رنگکیف چرم قهوه
 گرفت و با لحن گرفته ای پرسید: سارا خوبه؟ 

 آره نگرانش نباش خوبه. -
 با اون عوضی تنهاش نذار. -
نگران نباش پارسا، من تو حل این پرونده به کمکت نیاز دارم باشه؟ قول  -

 میدم واست تخفیف بگیرم.
 یخوای چیکار کنی؟ پارمیس خیلی خراب کرد اونو م -
 ذارم پاش به زندان برسه.نمی -

متعجب فقط به حرف های دیاکو و پارسا گوش سپردم و تموم 
 هاشون رو زیر نظر گرفتم!حرکت

دیاکو من قسم میخورم پیشنهاد به اون زشتی به سارا ندادم، همش کار  -
 پارمیس و حامد بوده.

اهاش حرف بزنی شاید به پارمیس حرف نمیزنه پارسا، خودت باید ب -
 توبگه.

 ی تاسف تکون داد.سری به نشونه
کنم اون دختر خواهرمه، من بهش اعتماد ندارم، اصال احساس نمی -

 خیلی خراب کرد خیلی.
 تو بهم بگو... -

 حرفش رو برید.
 نه.-
 آخه چرا؟  -
 ی پارمیس رو تودونم به پارمیس عالقه داری، نمیخوام وجههخوب می -

ذهنت عوض کنم پس بهتره خودش بهت همه چیز رو بگه. فقط این رو 
 بدون توی اون ننگ من هیچ کاره بودم، تهدید شدم تهدید.

برای اینکه پارسا بیشتر از این چیزی به دیاکو نگه سریع خودم رو نشون 
 دادم.
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 پس شما دست به یکی کردید که همه مارو دور بزنید؟ -
 ذارم.تاده بود سریع گفت: من شمارو تنها میدیاکو که توی مخمصه اف

 تهدیدوار رو بهش گفتم: بعدا با توهم کار دارم آقای دیاکو امینی.
 

اش رو توی مشتم به محض رفتن دیاکو به سمت پارسا حمله ور شدم، یقه
های جذابش خیره شدم و با خشم غریدم: تو مچاله کردم. توی چشم

 میخوای همه چیز رو بگی؟ 
هام گذاشت و پسشون زد. اش رو روی دستهای زمخت مردونهتدس

کمی خودش رو عقب کشید و نالید: لعنتی عشق من این وسط پایمال 
 شد به خاطر خودخواهی های تو.

حوف پارسا تموم وجودم رو سرشار خشم کرد. عصبی رو بهش گفتم: من 
 خواستم خودم و خودت رو نجات بدم بفهم اینو.می

، بهش که توی دوقدمی من بود نگاهی کردم و با کنایه ادامه مکثی کردم
 دادم.

 تو یه احساسی احمقی پارسا.-
ی تهدید جلوم گرفت و با حرص گفت: اش رو به نشونهانگشت اشاره

حدت رو بدون پارمیس، چون خواهرمی تا به امروز بهت کاری نداشتم، 
 حق نداری با برادر بزرگترت این طور حرف بزنی.

 دام رو باال بردم.ص
هارو نجات بدی ولی ندادی ات بود که شرکتتو به عنوان برادر وظیفه -

 رفتی پی ولگردی و عیاشی.
این حرف رو که زدم خط قرمزی که بینمون بود رو از بین برد. چشم های 

 ی خون قرمز شده بود، دستش رو باال برد و داد زد: تو...پارسا مثل کاسه
د. سعی کرد به خودش مسلط باشه، دست مشت شده حرفش رو قطع کر

اش رو پایین آورد و زیرلب غرید: تو زندگی من رو با خودخواهی هات 
 نابود کردی.
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 با غیض جواب دادم: من خودخواه نیستم.
کرد بغض توی صداش رو فرو ازم فاصله گرفت و درحالی که سعی می

شی پا روی همه چیز بخوره گفت: هستی؛ تو وقتی به چیزی عالقه مند ب
 میذاری تا بهش برسی.

 دو دستم رو روی گوش هام گذاشتم و داد زدم: تمومش کن.
 نه تازه شروع کردم. -

 داد زدم: بسه.
تأکید وار گفت: میگم، میگم تا بفهمی چی به سر زندگی من و سارا 

 آوردی.
گرفت گفتم: چیه؟ خیلی نیشخندی زدم و رو بهش که ازم فاصله می

 ست داری برو به سارا بگو و خودت رو خالص کن اقا پارسا.دو
اش بود رفت و روش نشست، به سمت سکویی که درست توی نیم متری

 رو بهم چرخید.
ی تو خوام چهرهگم چون نمیبینی چیزی به سارا نمیبدبخت اگه می -

پیشش خراب بشه ولی این رو بدون من و سارا قربانی خودخواهی های 
 .تو شدیم

 صدام رو سرش باال بردم.
 تمومش کن دیگه. -

 پوزخندی نثارم کرد و گفت: حقیقت تلخه خواهر. تلخ!
هاش همون طور که روی سکو نشسته بود کالفه صورتش رو میون دست

مخفی کرد و با صدایی پر از بغض و حسرت لب زد: تو هیچ وقت واسه 
ه زدی بدتراز همه من خواهری نکردی، همیشه یه جوری به زندگیم ضرب

 عشقم رو ازم گرفتی.
سوخت و از طرفی حس دفاع از خودم از طرفی دلم برای داداشم می

شد که اصال احساس شرمندگی نکنم. اصال دوست نداشتم حتی باعث می
 جلوی پارسا کوچیک بشم.
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لعنتی تو از حامد خواستی من رو تهدید کنه اگه با سارا ازدواج نکنه   -
ه دونم رو ازم بگیره. چطور دلت اومد؟ تو کی اینقدر سنگ خواهر یکی ی

 دل شدی؟
تونستم اجازه بدم به کرد اما نمیهاش حتی دل سنگ رو هم آب میحرف

 سارا نزدیک بشه خصوصا که حاال دیگه دختر نبود.
نزدیکش شدم و با مهربونی دستم رو روی شونش گذاشتم امت پارسا 

 عصبی دستم رو پس زد. دلخور تو از این حرف ها بود،
 های دلسوز رو واسم در نیار.کنم ادای آدمخواهش می -
 چی به دیاکو گفتی؟ -

 هاش مالید و در جوابم پوزخندی نثارم کرد.صورتش رو با دست
 نکنه عاشقش شدی؟ -

 شم؟پرسیدم: تو فکر کردی من عاشق می
 تیکه انداخت.

 خیلی بدبختی. -
از روی سکو بلند شد و درحالی که روی چمن های  بعد از گفتن این حرف
گرفت گفت: مواظب خودت رفت و ازم فاصله میسبز رنگ پارک راه می

 تونم بیشتر از این فرار کنم.باش خواهر. من برم خودم رو معرفی کنم نمی
 هام رو بگیرم لرزون اسمش رو صدا زدم.این بار نتونستم جلوی اشک

 پ... پا...پارسا. -
ی اینکه نگاهم کنه دلخور جواب داد: دیگه داداشی نداری که نگران از ب

 دست دادنش باشی.
 بعد از گفتن این حرف سریع ازم فاصله گرفت.

تونستم جلوی برادرم رو شد. نمیهام مانع دیدن پارسا میسماجت اشک
بگیرم چون مصمم تر از این حرف ها بود. گریون زیرلب گفتم: مامان، 

 ذاره. دیگه هیشکیو ندارم.اره تنهام میداداشم د
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کرد. گرفتم وگرنه خودش رو معرفی میهرطوری بود باید جلوش رو می
 حتی گوشیم هم همراهم نبود. عصبی داد زدم: گندت بزنن.
رسید. مثل مرغ کالفه دستی به پیشونیم کشیدم، هیچ راهی به ذهنم نمی

ای به ه یک دفعه جرقهکردم کسربریده مدام سرجای خودم حرکت می
سرم زد! سریع مسیر پارک رو طی کردم؛ بچه های کوچیکی که روی 

سرسره مشغول بازی بودند رو رد کردم و به جاده خودم رو رسوندم. کنار 
 پیاده رو ایستادم و با دیدن اولین تاکسی دستم رو باال بردم.

 راننده نگاهی بهم انداخت و گفت: کجا میری خانم؟
ار ماشین شدم و جوابش رو دادم: تو رانندگیت رو بکن و من رو سریع سو

 به جایی که میگم برسون. درضمن دربست هم میرم.
راننده بی هیچ حرفی حرکت کرد، توی مسیر آدرس مسافرخونه رو بهش 

 کردم که سریعتر حرکت کنه.دادم؛ مدام بهش تاکید می
االن یه آقا میاد  به محض رسیدن به مسافرخونه رو به راننده گفتم:

 حساب میکنه پوالم ته کشیده.
بعد از گفتن این حرف از ماشین بیرون رفتم و سریع به سمت مسافرخونه 

ی مضطرب من با نگرانی پرسید: حرکت کردم، دیاکو با دیدن چهره
 چیشده؟ 

بدون هیچ مکثی سریع جواب دادم: زود برو کرایه تاکسی رو بده. زود 
 باش.

 اما... -
 رفش رو بریدم.ح
 وقت ندارم زود باش. -

دیگه حرفی بهش نزدم و به سمت اتاق خودم و سارا رفتم. سارا رو درحال 
باز کردن در اتاق دیدم، بی هیچ معطلی خودم رو بهش رسوندم و دست 

ظریفش رو توی دستم گرفتم و با استرس شدیدی که توی صدام موج 
 میزد بهش گفتم: باید با من بیای.
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 ه؟!های گشاد شده نگاهی بهم خیره شد و پرسید: چیشدچشمبا 
پارسا داره میره خودش ای آرامش تند تند جواب دادم  بدون حتی لحظه

 رو معرفی کنه. 
از حرفم جا خورد، دستش رو از دستم بیرون کشید و درحالی که یک قدم 

 ازم فاصله گرفته بود با لحنی کشیده گفت: چی؟!
 تونی جلوش رو بگیری.کنم سارا! فقط تو میخواهش میمضطرب نالیدم: 

 اما آخه برای چی؟  -
 برا چی داره؟ خب داره میره خودش رو معرفی کنه. -
 کی داره میره خودش رو معرفی کنه؟ -

اخمی به ابروهام گره زدم و رو به ارسالن که پایین ایوون کنار استنر به 
 چه آخه؟کرد گفتم: به تو من و سارا نگاه می

دیاکو به سمت ارسالن که وسط حیاط کنار حوض ایستاده بود، رفت و رو 
به من  و سارا که جلوی نرده ها بودیم پرسید: چتونه؟ االن پرتمون میکنن 

 بیرون.
درحالی که با سارا پایین می رفتم دستم رو به سمت ارسالن گرفتم و  

تو همه چیز دخالت خطاب به دیاکو جواب دادم: به این بگو سعی نکنه 
 کنه.

 باز چیشده؟  -
با هر زوری که بود دست سارا رو توی دستم فشردم و به دنبالم 

 کشوندمش.
 دستم رو شکستی دختر. -
 سارا عجله کن. -

به وسط حیاط که رسیدیم دیاکو رو به ارسالن گفت: سوئیچ ماشینت رو 
 خوان برن.بده من ببرمشون هرجا که می

 مشون.برخودم می -
 سریع گفتم: تو نه.
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 هاش رو روی هم سایید.ارسالن بهم نگاهی کرد و با حرص دندون
 تو مشکلت با من چیه؟ -
 خوام باهام بیای حالیته؟نمی -

با بی میلی تموم سوئیچ ماشین رو به دیاکو داد و گفت: لطفا حواست به 
 ماشین باشه.

 باشه. -
 

سافرخونه بیرون رفت تا ماشین رو آماده دیاکو زودتر از من و سارا از م
 کنه، پشت سرش من و سارا هم از مسافرخونه بیرون رفتیم.

زیاد طول نکشید که دیاکو ماشین رو از پارکینگ خارج کرد و جلومون 
بست با ایستاد. دوتایی سریع سوار شدیم. سارا درحالی که در رو می

: حاال میره کجا خودش رو بارید رو به دیاکو گفتاسترسی گه از لحنش می
 معرفی کنه؟

 احتماال به نزدیکترین کالنتری که نزدیک پارکه. -
 بعد از چرخوندن سوییچ گفت: کمربندهاتون رو ببندید.

 بستم به دیاکو گفتم: تو رو جون عزیزت فقط سریع برو.کمربندم رو که می
 کنیم.باشه دختر بهم استرس نده وگرنه تصادف می -

گفتن این حرف پاش رو روی پدال گاز گذاشت و با سرعت هرچه  بعد از
 تموم تر حرکت کرد.

تموم مسیر فکرم درگیر پارسا بود. با خودم درگیر بودم اگه خودش رو 
 معرفی کنه چی قراره به سرش بیاد؟

دیاکو گوشیش رو از توی جیبش در آورد و درحین رانندگی پیامی ارسال 
 د.کرد که از چشمم دور نمون

 کی بود؟ -
 این قدر تو همه چیز دخالت نکن، تو فکر داداشت باش. -
 لعنت بهت دیاکو! -
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بعد مدت نسبتا کوتاهی به کالنتری ای که حدود نیم ساعت تا پارک 
 فاصله داشت رسیدیم.

 پارسا رو مردد رو به روی کالنتری دیدم، سریع به دیاکو گفتم: نگه دار.
، کمربند رو باز کردم و از ماشین بیرون رفتم. ماشین رو سریع نگه داشت

هاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد دستهمون طور که به تابلو نگاه می
 کرده بود، سریع خودم رو بهش رسوندم. 

 پارسا؟ -
صدام نگاه پارسا رو به سمتم چرخوند اما دقیقا به پشت سرم مات زل زده 

 ورد جا خوردم!بود. یک دفعه با کلمه ای که به زبون آ
 سارا؟ -

ی سارا که کنار ی رنگ پریدهبه پشت سرم نگاه کردم، با دیدن چهره
ماشین به پارسا زل زده بود، یکه خوردم! از حال هواش مشخص بود اصال 

 ی درست و حسابی نداشت.روحیه
 دیاکو از ماشین بیرون اومد و در رو پشت سرش بست.

 پارسا؟  -
ا به قلبم چنگ انداخت. همه چیز از سمتی درست صدای دلشکسته ی سار

شد. همه سرجامون خشکمون زده بود و و از سمت دیگه داشت خراب می
 داشت.هیچکس قدمی برای رسیدن به دیگری برنمی

های دم کالنتری هرکدوم کالنشینکفی توی دستشون داشتند و این نگهبان
پارسا گفتم: باید ترس وحشتناکی رو توی وجودم شعله ور کرد. رو به 

 حرف بزنیم.
 حرفی برای گفتن نمونده. -
 پارسا؟ -

های بی قرار پارسا صدای گریون سارا نگاهم رو از پارسا گرفت. چشم
های سارا رو نداشت، قدم های داد که تحمل دیدن اشکنشون می
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سستش رو به سمت سارا که کنار ماشین ایستاده بود و بهمون زل زده 
 د.بود، حرکت دا

دیاکو هم از این فرصت استفاده کرد و به سمتم اومد.  بدون هیچ معطلی 
 سعی کرد از آب گل آلود ماهی بگیره.

 االن دیگه نمیتونی قصر در بری باید همه چیز رو بهم بگی. - 
 وحشت زده صدام رو باال بردم.

 نه. -
 

 اکو؟های مضطربم رو به دیاکو دوختم و لرزون لب زدم: دی...دیچشم
 جانم؟ -

های جذابش زل زدم و گفتم: از اینجا بریم من بازم همون لحن! به چشم
 ترسم.می

 با مهربونی سرش رو به عالمت تایید تکون داد.
 باشه بیا بریم. -
پارسا و سارا رو باهم ببریم بذاریم جایی که راحت باشن من و تو نباشیم  -

 بهتره.
 نگاهی به هردوشون انداخت.

دونن ولی من این رو خیلی چیزا هست که هیچکدومشون نمی -
 فهمم.می

ی آخر حرفش رو با نگاه کردن به من بیان کرد، سعی کردم خودم رو تیکه
 نبازم و روی حالت عادیم متمرکز باشم.

دونستم ماه پشت شد، این رو خوب میکم کم همه چیز داشت برمال می
تم از همشون دور بشم مخصوصأ مونه برای همین تصمیم گرفابر نمی

 ی مأمور مخفی بودنش، شدم.دیاکو که امروز متوجه
 ؟دیاکو -
 جان؟  -
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رم مسافر خونه توهم پارسا و من مینگاه مهربونی بهش انداختم و گفتم:  
 سارا رو ببر جایی که راحت باشن.

 هاش رو روی هم گذاشت و مثل خودم لب زد: باشه.پلک
هایی که بهش گفتم رو به سارا هم میگه و دیاکو چیز دونستمخوب می

گفتم برای همین تصمیم مونه که خودم باید میهایی میاین وسط حرف
 گرفتم همین امروز فلنگ رو ببندم و از یزد فرار کنم تا دستشون بهم نرسه.

 برای همین رو به دیاکو گفتم: دیکی؟ 
لبخند ریزی زد و جواب  کردم!اومد اینطور صداش میانگار خوشش می

 داد: جان؟
 یه مقدار پول بهم قرض میدی؟ دستم خالیه. -

کارتش رو از جیب پیراهنش خارج کرد و به سمتم گرفت، کارت رو ازش 
 گرفتم و پرسشگرانه بهش زل زدم.

 یازده، بیست و دو. -
 ممنون. -

بده با گرفتن کارت از دستش مجددا رو بهش گفتم: یه کم هم نقد بهم 
 واسه تاکسی.

 دستش رو توی جیب شلوارش کرد و کمی هم پول نقد بهم داد.
 ؟امر دیگه -

 لبخندی تحویلش دادم: نه، ممنون.
 سریع ازش فاصله گرفتم و به سمت فرودگاه یه تاکسی دربست کردم.

تموم مسیر احساس عذاب وجدان تموم وجودم رو پر کرده بود. این رو 
بمونم و داداشم همه چیز رو بفهمه من رو کنار دونستم اگه خوب می

 شدم.زنه و راهی زندان میمی
 هام رو بستم و زیرلب زمزمه کردم: من رو ببخش داداش.چشم

هام سرازیر شد، اصال دوست نداشتم جلوی داداشم و اشک روی گونه
بار به عشقش شرمنده بشم برای همین رفتن رو ترجیح دادم تا این
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د و مانعی برای عشق پاکشون نباشم چون زیادی بینشون همدیگه برسن
 فاصله انداخته بودم.

دستی به صورت خیسم کشیدم و به خودم گفتم: قوی باش دختر، قوی 
 باش.

 از این به بعد توی زندگیم تنها بودم، تنهای تنها.
 خانم رسیدیم. -

 اه رفتم.کرایه رو پرداخت کردم و از تاکسی پیاده شدم و به داخل فرودگ
اش، جمعیت مردمی که توی فرودگاه بودند زیاد بود. یکی باهمسر و بچه

 یکی با همکارهاش و منی که برای فرار پا به فرودگاه گذاشته بودم.
ی بلیط فروشی رفتم. زنی مهربون پشت باجه نشسته و به سمت باجه

 مشغول کار با کامپیوتر بود.
 کجا میخواید برید؟ -
 اهواز. -
 
* 

از هواپیما بیرون رفتم. هوای اهواز دست کمی از شهرهای دیگه نداشت 
 اما بازهم سرد بود.

ی سابق خودم و پارسا گرفتم؛ خودم هم از فرودگاه یه تاکسی تا خونه
دونستم برای چی اونجا رو برای مخفی شدن انتخاب کردم؟ شاید به نمی

 جا پناه ببرم! کردند که به اوناین خاطر بود که فکرش رو نمی
 شکست سختی خورده بودم اون هم بعد از اون همه بازی که در آوردم.

به محض رسیدن به خونمون یادم اومد که کلیدی برای وارد شدن بهش 
 کردند! کردم جام رو پیدا مینداشتم. اگه هم از کارت دیاکو خرج می

 کنار ورودی نشستم و پاهام رو توی بغلم گرفتم.
مثل خوره به جونم افتاده بود، زیرلب با خودم گفتم: غلط کردم پشیمونی 

 خدایا، همه درها به روم بسته شده یه در رو به روم باز کن. 
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ام سر خورد. سرم رو روی پاهام گذاشتم و به قطره اشک لجوجی روی گونه
 حال و روز خودم زار زار گریه کردم.

  شد؟چرا باید سرنوشت من به اینجا کشیده می
 زدم.میون گریه هام با خدا حرف می

 خیلی بدی کردم قبول من آدم بده خدایا ولی تو اینقدر بهم بد نده. -
حق با پارسا بود من به خاطر خودخواهی های خودم کارم به اینجا 

داد که از همون اول کشیده شد. ترس طرد شدن بدجور ترس بهم می
 همه چیز رو به پارسا بگم.

 پارمیس؟! -
با شنیدن صدایی آشنا از روی زمین بلند شدم. متعجب از دیدن تارا لب 

 زدم: تارا! 
 کجا بودی دختر! پارسا کجاست؟ -

با شنیدن اسم پارسا خودم رو توی بغلش انداختم و فقط گریه کردم. تارا 
 داد و سعی داشت آرومم کنه.محکم تو بغلش فشارم می

 آروم باش دختر. -
ش رها کردم و درحالی که صورت خیس اشکم رو پاک خودم رو از بغل

 کردم، مظلوم پرسیدم: بهم جا میدی؟ می
 صدای گوشیش بلند شد.

 یه لحظه صبر کن گلم. -
نگاهی به گوشیش انداخت و مجددا لب زد: مامانمه صبر کن جوابش رو 

 بدم.
رفتارش خیلی عادی بود و این مسکنی برای روحم شد. گوشیش رو توی 

 ش گذاشت و گفت: بگو ببینم چیشده؟ پارسا کجاست؟ جیب
 راستش با پارسا قهر کردم. -

 باهم همقدم شدیم.
 وا؟ مگه میشه آدم با داداشش قهر کنه. -



326 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 سرم رو پایین انداختم، واقعا جوابی برای حرفش نداشتم.
 چیزی نیست بیا بریم خونه ما. -
 

ه ی تارا با خونه ی توی تموم مسیر سکوت کرده بودم، مسیر خون
سابقمون زیاد نبود شاید یکی دو کوچه بینمون بود! وقتی رسیدیم آیفون 

 خونه رو زد و رو بهم گفت: یه کم خودت رو جمع و جور کن.
لبخند کمرنگی تحویلش دادم و سکوت کردم، با بازشدن در دوتایی داخل 

 خونه رفتیم.
سبزی بود رو به من مامانش درحالی که روی ایوون مشغول پاک کردن 

 گفت: به به پارمیس خانم.
 سالم خاله جون خوبی؟ -
 شما کجا اینجا کجا؟ -

برمش تارا رو به مامانش گفت: مامان حال پارمیس خوب نیست من می
 تو اتاق استراحت کنه.

کارتهای بانکی و همه چیزم پیش پارسا بود و این حتی خرید کردن هم 
مین قید همه چیز رو زدم و تصمیم گرفتم کرد برای هواسم مشکل می

 همه چیز رو تموم کنم.
 پارمیس؟ -

 با شنیدن صدای تارا به خودم اومدم: ها؟
 به سمت اتاقش هدایتم کرد و گفت: برو بشین برات چایی بیارم.

 خوام.نه نمی -
باهم داخل اتاق شدیم، به سمت کمدش رفت و گفت:  پس یه دست 

 استراحت کن. لباس راحت بهت میدم
 باشه. -
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از توی کمدش یه یقه اسکی لیمویی با یه شلوار مخمل مشکی بیرون آورد 
کنی من برم یه چیزی بیارم باهم و به دستم داد و گفت: تا عوض می

 بخوریم. ولی باید برام تعریف کنی چیشده.
تونستم جا کشونده بود اما نمیاین تعریف نکردن ها کار من رو به این

 ی به تارا بزنم.حرف
به محض اینکه از اتاق بیرون رفت سریع لباسم رو عوض کردم و از توی 

 ی توی آیینه نگاه کردم.آیینه قدی رو به روم به دختر پژمرده
هام رو کنار تخت گذاشتم و روش ولو شدم. شاید یه استراحت لباس

 کرد! حسابی حالم رو بهتر می
 دای تارا به گوشم رسید.هام رو روی هم گذاشتم که صچشم

 اومدم گلم. -
 ام تارا.هام رو باز کنم لب زدم: خیلی خستهبدون اینکه چشم

هات رو بذارم لباسشویی بشورم تا تو باشه پس من میرم لباس -
 استراحت کنی.

 ممنون. -
روی پهلوی چپم دراز کشیدم و سعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم، کم کم 

 فرو رفتم.به خواب عمیقی 
 پارمیس؟ -

 ام جواب دادم: هان؟هام رو روی هم فشردم و با صدای گرفتهچشم
 پاشو دختر یه چیزی بخور ضعف نکنی. -

 کالفه از روی تخت بلند شدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: وای تارا.
 ای داخل اتاق شد و گفت: چقدر میخوابی تو؟تارا با ظرف میوه

 ش رو کنار زد و دوباره گفت: بلند شو دیگه.موهای طالیی رنگ
 از روی تخت بلند شدم و گفتم: باشه، باشه.

 صدای آیفون به مسخره بازی های تارا خاتمه داد.
 من برم درو باز کنم. -



328 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

تو همین جا : ای رنگی از توی کمدش بیرون آورد و گفتشال سورمه
 باش.

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم.
 باشه. -
 

 کجاست؟ای از توی هال به گوشم رسید: صدای آشنای مردونه
 شک نداشتم این صدای پارسا بود اما چطور؟

دونستم باید چیکار کنم که یک دفعه با دیدن چاقوی از شدت ترس نمی
 میوه خوری توی بشقاب سریع خم شدم و برش داشتم.

ب من هرلحظه تندتر شد و ضربان قلصدای پارسا هرلحظه نزدیک تر می
 میزد. 

 تو اتاقه آقا پارسا ولی توروخدا دعواش نکنید حالش خوب نیست. -
 چاقو رو به دستم نزدیک کردم که یک دفعه در اتاق باز شد.

 با دیدن پارسا سریع جیغ کشیدم.
 نیا جلو، نیا. -

 شد دید.هاش به خوبی میترس رو از چشم
 .سارا هم پشت سرش وارد اتاق شد

 شد.نه! نباید اینطور می
 ن... نیا... نیاید جلو. -

 سارا نزدیکم شد و آروم گفت: پارمیس نترس.
 گفتم نزدیک نشو. -

 : آدم فروش، ازت متنفرم.تارا من رو فروخته بود، عصبی رو به تارا گفتم
 پارمیس؟ خواهرم؟ -

 ع دیدم شد.هام ماناش دلم رو لرزوند. باز هم هجوم اشکلحن دلسوزانه
 دستم لرزید و چاقو از دستم افتاد.

 تو... تو دوستم نداری. -
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مگه ی همیشگیش جواب داد: قدم به سمتم برداشت و با لحن برادرانه
 میشه؟ تو خواهرمی.

 گریون خودم رو توی بغلش انداختم.
 اگه بفهمی با سارا چیکار کردم منو میکشی. -

 ای از پیشونیم چید.د و بوسهبا مهربونی موهام رو نوازش کر
نه عزیزم کاریت ندارم فقط حرف بزن و این مشکالت رو تموم کن.  -

 کنم.خواهش می
 های خیسش انداختم و گفتم: من خیلی بد کردم.نگاهی به چشم

 خودم رو از آغوشش رها کردم و به سمت سارا رفتم. 
 سارا؟ -

ش قبل از طوفان بود شک طبق معمول فقط سکوت تحویلم داد. این آرام
 نداشتم.

 آخه چرا؟ مگه گناه من چی بود؟ -
هاش نگاه کردم، حال سارا هم دست کمی از های خیسم به چشمبا چشم

 حال من نداشت.
 احمق بودم، احمق. -
آخه چرا؟ مگه تو دوستی برات کم گذاشتم؟ من تورو مثل خواهر خودم  -

 دونستم.می
 جریان نبود ولی داداشم گناهی نداره.سارا نمیگم پارسا تو  -
 دیاکو و پارسا به اندازه کافی بهم گفتن حاال دیگه نوبت خودته. -

 هق زدم: غلط کردم.
ی محکمی نثارم کردطوری که یک طرف صورتم سوخت. دستم رو کشیده

 روی صورتم گذاشتم و سکوت کردم. 
 دونم.هاشون رو نمیاین به خاطر کارایی که باهام کردی و هنوزم خیلی  -

لرزید، سکوت کردم چون این کشیده حقم بود. منتظر تنم مثل بید می
 ی بعدی بودم که در کمال ناباوری سارا بغلم کرد! کشیده
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 با اشک همدیگه رو همراهی کردیم.
 من رو ببخش سارا. -

هاش بریده بریده گفت: م... خودش رو از بغلم رها کرد و میون اشک
 من... 

 هات از حامد.چیزی نگو، باعث و بانی همش من بودم، حتی کتک -
 شد.دیگه وقت حرف زدن بود، وقتش بود که همه چیز برمال می

متحیر از حرفم اشک ریختنش متوقف شد! دستی به صورت خیسش 
 کشید و گفت: چی؟! 

 حتی... حتی... -
باید امروز دیگه دیگه اشک امونم رو بریده بود. نای حرف زدن نداشتم اما 

 شد.همه چیز تموم می
حتی پارسا اون پیشنهاد فجیه رو بهت نداد، من با گوشیش بهت پیام  -

 دادم.
 از شدت ترس روی زمین نشستم و های زدم: غلط کردم.

 
شدم و توی هام گرفتم، از شدت شرم داشتم آب میصورتم رو میون دست

ست و سعی در بلند کردنم ام نشهایی روی شونهرفتم. دستزمین می
داشتند، همراهشون از روی زمین بلند شدم و گریه کنان به صاحب اون 

 های مهربون نگاه کردم.دست
 س... سا... -
 آروم باش، ولی االن باید همه چیز رو بهم بگی. -

لحن مهربونش قلبم رو کمی آروم کرد، دستی به صورتم کشیدم و جواب 
 دادم: چشم.

رون اتاق ایستاده بود رو از الی در دیدم که مشغول درست کردن تارا که بی
 شالش بود.

 بهتره بیاید بشینید توی پذیرایی تا من واستون یه چایی آماده کنم. - 
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 روم رو به سمت پارسا که پشت سرم ایستاده بود چرخوندم.
 داداشی جونم؟ -

 هاش رو روی هم قرار داد.مهربون پلک
 ن مسئله ختم به خیر بشه پارمیس.وقتشه دیگه ای -

سرم رو تکون دادم و به همراه سارا و پارسا که دلسوزانه من رو همراهی 
 کردند به پذیرایی رفتیم.می

ی خرابم کمی آرامش داد. به سمت هوای گرم و مطبوع خونه به روحیه
ی بزرگی های سلطنتی بنفش رنگ توی پذیرایی که رو به روی پنجرهمبل

ای ی حریر سفید رنگ قرار داشتند رفتم. روی تک نفرههای سادهپردهکه با 
 نشستم.

هام رو چفت هم بی اینکه منتظر حرفی از سمت سارا و پارسا باشم دست
 کردم و سرم رو پایین انداختم و به فرش زیرپام زل زدم.

راستش زمانی که با حامد ازدواج کرده بودی و هنوز خوزستان زندگی  -
ین خیلی ترسیدم که به سرت بزنه و ازش جدا بشی، اگه از حامد کردمی

شد ی تو و پارسا باهم خوب میشدی شک نداشتم دوباره رابطهجدا می
افتاد من تنها چون شما واقعا به هم عالقه داشتین و اگه این اتفاق می

شدم، ترس از تنهایی باعث شد که یه روز گوشی پارسا رو بردارم و می
های عاشقانه بدم تا حامد سریع جمع کنه و از اهواز بره، ت پیامباهاش به

از شانس و اقبال بلندم انگار همون روز حامد خونه بوده و پیام ها رو 
 خونده بود. 

مکث بلند مدتی کردم. پارسا در حالی استکان چایی رو از توی سینی که 
 داشت لب زد: نترس. ادامه بده.دست تارا بود، برمی

 ای به سینی چایی کرد و گفت: بردار.به سمت من اومد، اشارهتارا 
استکان چایی رو برداشتم و ادامه دادم: حامد تورو برداشت و به تهران 

 برد. اما...
 ی حرفم شد.بغض سختی راه گلوم رو سد کرد که مانع ادامه
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استکان چایی رو روی میز رو به روم گذاشتم، بغضم رو فرو خوردم و 
دونستم که حامد تورو کتک میزنه. به خدا لب زدم: نمیمجددا 

 دونستم.نمی
 پارمیس؟  -

 نگاهم رو به سارا که کنار پارسا نشسته بود دوختم.
 من رو ببخش. -
کشه تا هضم کنم تونم تظاهر کنم بخشیدمت اما در اصل طول میمی -

کاری که باهام  ی ازدواجم با حامد گرفته تا اینچه کارا که نکردی. از نقشه
 کردی. بخشیدنت خیلی سخته.

لب پایینم رو الی دندون هام گذاشتم. واقعا انتظار بخشش از سمت سارا 
 توقع باالیی بود.

 پارمیس از صبح هیچی نخوردی حداقل چایی بخور. -
کرد رو از سارا داد میصدای تارا باعث شد نگاهم رو که شرم توشون بی

 بگیرم.
و از روی میز برداشتم و با تکه قندی که از قندون برداشتم استکان چایی ر

 نوشیدم.
 پارمیس؟ -

 استکان رو خالی شده رو روی میز قرار دادم.
 جونم داداش؟ -
 خوام به خواهرم اعتماد کنم...می -

باقی حرفش رو خورد و نگاهی به تارا انداخت، تارا که دوهزاریش افتاد از 
 دی رفت و گفت: من برم یه سر تو حیاط.پذیرایی به سمت در ورو

ی در رو گرفت و از داخل خونه بیرون بعد از گفتن این حرف دستگیره
 رفت.

 مجددا صدای پارسا فضای خونه رو پر کرد. 
 پارمیس؟ -
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از روی مبل بلند شدم و به سمتش حرکت کردم. روی مبل دونفره کنار سارا 
. روی مبل تکی نزدیکش نشستم و نشسته بود و حرکاتم رو نظاره گر بود

 جواب دادم: بهت قول میدم دیگه از این کارا نکنم ولی به یه شرط؟ 
 هام در انتظار حرفم چشم دوخت. دلسوزانه بهم زل زد و به لب

 به شرط اینکه هیچوقت خواهرت رو تنها نذاری و پشتش باشی. -
 لبخند مهربونی زد و به سارا نگاهی کرد.

 یا زوده؟ بهش بگیم -
 به نظرم همین االن بفهمه خیلی بهتره. -

های گشاد شده به هردوتاشون که با نگاه حرف یا چیزی بینشون با چشم
شد نگاه کردم. رفتار و حرف زدنشون مشکوک بود اما رد و بدل می

کردند دونستم چی قرار بود بهم گفته بشه و پیش خودشون فکر مینمی
 االن وقتش نیست.

 نگاهش رو به سمت من چرخوند و رو بهم گفت: پارمیس؟ پارسا
 کرد جواب دادم: هان؟!داد میای که تعجب ازش بیبا لحن کشیده

 اخم مصنوعی به ابروهاش گره زد.
 کنم.من باالخره تو رو درست می -
 شده؟!چی -
 

ای لب زد: من هاش رو به من دوخت و بدون هیچ مقدمهمضطرب چشم
 خوام...می

 نه! االن نگو. -
 سرش رو به سمت سارا چرخوند و پرسشگرانه بهش زل زد. 

ی خوبی نداره بذار سر فرصت بهش پارسا االن پارمیس خودش روحیه -
 بگیم.

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و دیگه حرفی نزد.
 هامون تارا به داخل اومد.ی حرفبعد از خاتمه
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 شماها شام خوردید؟ -
 دیگه باید رفع زحمت کنیم، ممنون تارا که بهم کمک کردی. ما -

 نگاه غضب آلودم رو به تارا دوختم و با لحنی حرصی لب زدم: آدم فروش.
هاش نشست، توی جوابم با لحن لوسی گفت: عزیز لبخند ریزی روی لب

 دلم کاری نکردم انشاءاهلل بعدا جبران میکنی.
 ام رو باال بردم.از روی مبل بلند شدم و رو بهش صد

 تارا به خدا... - 
 ندازین؟بابا شما دوتا هنوز باهم کل می -

بازهم پارسا آتیشی که توی وجودم بود رو با این حرفش خاموش کرد. با 
اشاره انگشتم رو زیر گردنم کشیدم و آروم بدون اینکه پارسا بفهمه رو به 

 کشمت.تارا گفتم: می
 ردیم تهران کلی کار داریم.خب پارمیس بپوش باید برگ -
 بذارید صبح برید. شام بخورید فردا با اولین پرواز برید تهران. -

شیم شد جواب داد: نه مزاحم نمیپارسا درحالی که از روی مبل بلند می
 شیم.اینجور اسباب زحمت شماهم می

 این چه حرفیه آقا پارسا. -
مجددا لب زد: محسن  بعد از گفتن این حرف به سمت آشپزخونه رفت و

 شه، خیلی دلش واست تنگ شده بود.هم تا پنج دقیقه دیگه پیداش می
 نمیشه خواهِر من... -
 تونم و از این چرت و پرتا نداریم.نمیشه و نمی -

با صدای محسن نگاه همگی به سمت در چرخید. در رو پشت سرش 
 بست و با ذوق به سمت پارسا دوید.

 م! گل خود به به داش پارسای -
رفاقت همیشگی پارسا و محسن هیچ وقت تمومی نداشت. هردو مشت 

ی سالم و علیک به هم کوبیدند و بعد از دست دست هاشون رو به نشونه
 دادن به هم، همدیگه رو بغل کردند.
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 ؟شما کجا اینجا کجا -
 ای کرد.نگاهی به من که متعجب بهش زل زده بودم انداخت و تک سرفه

ه تازه متوجه سر و وضعم شدم با صدای نسبتا بلندی گفتم: وای خدا کمن
 لعنتت کنه تارا!

 بعد از گفتن این حرف سریع به سمت اتاقش دویدم.
 اشون بمب خشمم ترکید.با شنیدن صدای خنده

 تارا دستم بهت برسه کشتمت. -
های به سمت کمد سفید رنگش رفتم و بازش کردم. پر  کمدش لباس

نگ ردیف شده بود؛ از روی یک چوب لباسی که پراز روسری و شال رنگار
 مختلف بود یه شال لیمویی برداشتم و به سرم زدم.

چرخیدم. با دیدن تارا که از خنده صورتش  صدای در اتاق رو که شنیدم،
 قرمز شده بود به سمتش حمله ور شدم.

 میکشمت. -
 از دستم به سمت تخت فرار کرد و جیغ زد.

 بابا من خودمم حواسم نبود. -
گفتی داداشت میاد، من با بلوز و بدون روسری ای نمیری، زودتر می -

 جلوش بودم.
 از شدت خجالت رو بهش گفتم: خاک به سرم.

 خدانکنه دختر، صبر کن یه تونیک بدم به جا این بپوش تنت. -
 بعد از گفتن این حرف به سمت کمدش رفت و از پایینش که چند کشو

داشت، کشویی رو باز کرد و لباسی ازش در آورد. به سمتم برگشت و 
 تونیک یاسی رنگی رو به طرفم گرفت.

 بپوش. -
تونیک یاسی رنگ ساده رو از دستش گرفتم و رو بهش گفتم: برو بیرون تا 

 دستم به خونت آلوده نشده.
 رفت صداش رو کمی باال برد.درحالی که از اتاق بیرون می
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 ی آمپرت زده باال.بدجور  -
 گمشو. -

 در رو سریع پشت سرش بست و از اتاق خارج شد.
رسید عوض کردم و شالم رو سریع بلوز رو با تونیکی که تا سر زانوهام می

هم روی سرم درست کردم. بلوز رو روی تختش انداختم و درحالی که 
 زدم با خودم گفتم: آدم فروِش باوفا.لبخند می

 باس از اتاق بیرون رفتم و به جمعشون اضافه شدم.بعد از تعویض ل
 

پارسا و محسن روی مبل کنار هم نشسته و مشغول صحبت با همدیگه 
بودند، سارا هم همراه تارا توی آشپزخونه مشغول پختن شام بود. به 

 کنید؟سمت آشپزخونه حرکت کردم و رو به تارا گفتم: چی درست می
 کباب غاز با چلو. -

 د روی میز ناهار خوری نشستم و لب زدم: بی مزه.غیض آلو
نشست سارا ظرفی رو روی میز گذاشت و درحالی که روی صندلی می

کنم توهم زود یه ساالد ای درست میچته خل و چل، کباب تابهجواب داد 
 درست کن.

 کباب غاز که مزه نداره. -
 چی؟ تارا کلی سبزیجات معطر جلوی سارا گذاشت و پرسید: دیگه

 رب انار هم بیار و کمی زعفرون که با آب جوش دم کشیده. -
 عجب!متعجب رو بهش لب زدم: 

تموم سبزی های معطر از جمله شوید، نعناع، اسفناج، برگ سیر و گشنیز 
خورد شده رو توی ظرفی که غاز خورد شده بود ریخت و قاطیشون کرد تا 

 خوب به خورد گوشت برن.
انار رو روی میز گذاشت و رو به سارا گفت: اینم از این. تارا زعفرون و رب 

 چطور میشه؟ من تا حاال امتحان نکردم.
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ریخت جواب داد: شک به سارا درحالی که زعفرون رو توی ظرف می
 خوشمزگیش نکن. فقط روغن زیتون هم واسم بیار با ظرف ماکروویو.

 چشم. -
رده بود. بعد از اضافه بوی خوش زعفرون تموم فضای آشپزخونه رو پر ک

کردن زعفرون دو قاشق غذاخوری رب انار به مواد اضافه کرد و خوب 
 قاطیشون کرد.

تارا بعد از دم گذاشتن برنج سبد سبزیجات رو جلوم گذاشت و گفت: یه 
 ساال درست کن تنبل خان.

چاقو رو از توی سبد برداشتم و توی جوابش گفتم: یه ظرف واسه ساالد 
 ده.بیار بهم ب

از روی اپن روغن زیتون و طرف ماکروویو رو برداشت و جلوی سارا 
های سفید رنگ ظرفی برای ساالد در گذاشت. درحالی که از توی کابینت

آورد خطاب به سارا پرسید میگم سارا خانم این طرز آشپزی رو از کجا می
 یاد گرفتی؟

ت و جواب داد: سارا غاز مخلوط شده با مواد رو توی سینی ماکروویو ریخ
 اینترنت.

پس تو من هم که در حال آماده کردن ساالد بودم رو به سارا گفتم: 
 آشپزی باید بی رقیب باشی.

 نه بابا در اون حد نیستم. -
 کمی روغن زیتون روی موادش ریخت و از روی میز بلند شد.

تارا ظرف رو جلوم گذاشت و رو بهم گفت: نبابا زرنگ شدی، خیارها رو 
 پوست کندی تا ظرف برسه؟ 

ظرف ساالد رو ازش گرفتم و رو حرصی جواب دادم: برو ترشی و ماست 
 آماده کن واسه سر سفره.

 یک لحظه یاد مامانش افتادم، سریع پرسیدم: پس مامانت کجا رفته؟
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مامان برای اینکه راحت باشیم رفت خونه عمم. دو سه کوچه خونشون از  -
 ما باالتره.

 آهان. -
بعد از تکمیل شدن کارها سارا به سمت یخچال رفت و رو به تارا گفت: 

 بااجازه.
 صاحب اختیاری. -

در یخچال رو باز کرد و دوتا لیمو سنگی ازش بیرون آورد. لیمو ها رو از 
وسط دو نیم کرد و آبشون رو با آبمیوه گیر دستی کوچیکی گرفت و بعد 

 ی کوچیکی ریخت.توی کاسه
 ت کردن ساالد رو به من گفت: ساالد رو بده من.بعد از درس

ابرویی باال انداختم و ظرف ساالد رو به دستش دادم، آبلیمویی که گرفته 
بود رو توی ساال ریخت، کمی نمک و فلفل سیاه هم بهش اضافه کرد، در 

 آخر هم کمی روغن زیتون بهش اضافه کرد و بهمش زد.
 اینم از این. -

شویق تای ابروش رو باال داد و گفت: بابا ایول! تو کار ی تتارا به نشونه
 طبیعی هستی ها.

سارا در جوابش لبخند مهربونی تحویلش داد و لب زد: آدم هرچی به فکر 
 سالمتش باشه خیلی بهتره.

 
چید با آماده شدن شام، تارا درحالی که کمک من و سارا میز رو می

 س.اصداش رو بلند کرد: آقایون شام آماده
 تونستم از پشت اپن ببینم.هردوشون رو درست می

محسن از روی مبل بلند شد و رو به پارسا گفت: بهتره بعد شام حرف 
 بزنیم.

 پارسا همراهیش کرد.
 باشه داداش، فقط باید شب زود بخوابم چون فردا عازم تهرانیم. -
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 خیالی نیس. -
 هام رو بشورم توالت کجاست؟ببخشید باید دست -

 داد گفت: آخر راهروعه.محسن در حالی که به طرفی اشاره می
 ممنون. -

نگاهم رو ازشون گرفتم و صندلی که کنارم بود رو عقب دادم و روش 
 نشستم.

تارا هم دیس برنج رو روی میز گذاشت و کنارم نشست. محسن  به 
نشست لب زد: خب داخل آشپزخونه اومد و درحالی که کنار خواهرش می

 رمیس خانم از شما چه خبر؟پا
کمی ساالد توی بشقابم ریختم و جواب دادم: سالمتی، هیچ خبر خاصی 

 نیست.
کرد سوتی به پارسا هم وارد آشپزخونه شد و در حالی که به سفره نگاه می

 ی تشویق کشید و گفت: به به! ببین دخترا چیکار کردن. نشونه
ا لب زد: دیگه وقتشه کنار سارا، درست رو به روم نشست و مجدد

 پارمیس و تارا هم شوهر بدیم.
 ناخودآگاه از دهنم پرید.

 من تا تورو تو لباس دامادی نبینم شوور واس چیمه؟ -
پارسا درحالی که مشغول نوشیدن آب بود یک دفعه به سرفه افتاد. طوری 

های گشاد شده بهش زل زدم تا که رنگ صورتش کبود شده بود. با چشم
 حالش رو بپرسم سارا نگران رو بهش پرسید: خوبی پارسا؟خواستم 

ِاهمی کرد و درحالی که به چشم خاش زل زده بود توی جوابش با 
 مهربونی لب زد: چیزی نیست خوبم.

زدند به من هایی که از شدت ذوق برق میبعد از گفتن این حرف با چشم
 نگاه کرد، لبخند مهربونی تحویلش دادم و سکوت کردم.

عد از صرف شام به کمک سارا و تارا سفره رو جمع کردم و ظرف ها رو ب
 شستم.
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با تموم شدن کارها تارا که انگار تازه متوجه لباس سارا شده بود دستی به 
 : ای وای بر من! اش کوبید و گفتپیشونی

 حیرون بهش نگاه کردم.
 چیشد؟! -
 ببین دختر بیچاره هنوز لباس بیرون تنشه. -

 رو با خیال راحت بیرون دادم و گفتم: ترسوندیم روانی. نفسم
: زود باش برو یه دوش بگیر تا لباست رو بندازم بعد رو به سارا گفت

 ها خودم بهت میدم بپوش.لباسشویی بشورم، از لباس
سارا خجالت زده سرش رو پایین انداخت و در جوابش گفت: خیلی 

 زحمت دادیم بهت.
 رفیه؟!نه بابا این چه ح -

بعد از گفتن این حرف از آشپزخونه بیرون رفتیم. تارا حمام رو نشون سارا 
 داد و بعد همراه همدیگه به اتاق رفتیم.

 روی تختش نشستم و رو بهش گفتم: تارایی؟ 
 هان؟ -
 هان و مرگ. -

حوله سرپایی قرمز رنگش رو روی تخت گذاشت و به سمت کمد لباسش 
 رفت.

 د بگو. -
 حاال عاشق شدی؟تا  -

ی یقی اسکی طوسی یه ساپورت شلواری مشکی به همراه تونیک ساده
آره چند وقت دیگه هم نامزد رنگ از کشو بیرون آورد و جواب داد: 

 شیم.می
 متحیر از روی تخت بلند شدم و با صدای بلندی گفتم: چی؟!  

 آروم روانی. -
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ورد و همراه لباس ها شال  صورتی رنگی رو هم از توی کمدش بیرون آ
 روی تخت انداخت.

 طرف کیه؟ -
 پسر خالم. -
 عه بسالمتی. -
 تارا؟  -

 این صدای محسن بود که تارا رو برای کاری صدا زد.
 کالفه جواب داد: بله؟

 اتاقم رو آماده کن واسه من و پارسا میخوایم بخوابیم. -
 بندازم.: شرمنده من برم جا از من عذر خواهی کرد و گفت

 باشه. -
 ی قرمز رنگ رو از روی تخت برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.حوله

ای از خونه به سمت حمام که نزدیک دستشویی انتهای راهرویی که گوشه
 رو بهش اختصاص داده بودند، رفتم.

 ای زدم.آروم به در حمام تقه
 کیه؟ چیکار داری؟ -
 منم واست حوله آوردم. -

 م رو باز کرد و از الی در حوله رو از دستم گرفت.در حما
 ممنون. -
 خواهش. -

 بعد از تحویل دادن حوله به اتاق تارا رفتم.
 با بستن در به سمت تختش رفتم و روش ولو شدم.

 
هام هام گرفت. دستی به چشمصدای باز شدن در خواب رو از چشم

 کشیدم و روی تخت نشستم. 
 ن تخت خوابیده بود و اما جای سارا خالی.تارا روی تشک پایی
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دستی به موهام کشیدم و آهسته از روی تخت پایین رفتم. پالتوی دیاکو 
که تموم مدت باهام بود رو از روی چوب لباسی برداشتم، بوی عطر تلخش 

 هام نشوند.روی پالتوش بی اختیار لبخندی روی لب
 از اتاق بیرون رفتم. پالتو رو به تن کردم، آهسته و بی هیچ صدایی

رسید. آهسته به صدای کمرنگ پارسا و سارا از توی حیاط به گوش می
 سمت در حرکت کردم.

پشت پرده ایستادم و از الی در به پارسا و سارا که مشغول حرف زدن با 
 همدیگه بودند نگاه کردم.

سارا برای جلوگیری از سرد شدنش خودش رو توی بغل گرفته بود و به 
 کرد.توی آسمون نگاه می ماه

 سارا؟ -
 جانم؟ -

ای دم گوشش لب زد: هنوز خیلی کمی نزدیکش شد و با لحن عاشقانه
 دوستت دارم.

نگاهش رو از ماه گرفت و به سمت پارسا چرخید، نگاهشون قفل همدیگه 
های پارسا که عشق ی زیادی باهم نداشتند. سارا به چشمشد، فاصله
 زد و با لبخند زیبایی جواب داد: من هم دوستت دارم.بارید زل ازشون می

کرد و هاشون به هم برخورد میی کمی بینشون بود طوری که نفسفاصله
 شد، مشخص بود.شون خارج میاین از بخاری که به خاطر سرما از بینی

 کاش هیچوقت این... -
 های پارسا گذاشت.اش رو جلوی لبانگشت اشاره

 هیس! -
 دش رو عقب کشید.کمی خو

 پارسا؟ -
 ؟جون دلم -
 بیا دیگه به گذشته فکر نکنیم، این طور برای هردومون خیلی بهتره. -
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 پارسا لبش رو میون دندون هاش گرفت و جواب داد: راستش...
 های برادرم زل زد تا شاید به حرفش ادامه بده.پرسشگرانه به چشم

خواستم تو زن دم، اگه من نمیراستش تا حدی من هم در حقت بدی کر -
 حامد...

 حرفش رو قطع کرد.
 کنم اسمش رو به زبونت نیار.خواهش می -

 اش چکید چشمم رو خیره کرد.با گفتن این حرف برق اشکی که از گونه
 هاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و به ماه خیره شد.پارسا دست

 یه زمانی دو... خوای اسمش رو به زبون بیارم؟ یعنیچرا نمی -
 نه. -

 کالفه به سمت سارا چرخید و پرسید: پس چی؟  
نگاهی بهش انداخت تا جوابی بشنوه اما سارا سکوت کرد. مجددا لب زد: 

 سارا؟
سرش رو که به پایین انداخته بود باال آورد و به پارسا زل زد. لب به 

 خواست به زبون بیاره، شد.دندون گزید و مانع حرفی که می
 کنم حرف بزن.خواهش می -

 ی پارسا باعث شد که زبون باز کنه.صدای ملتمسانه
 کرد، خیلی.حامد خیلی اذیتم می -

کرد. ی آخر رو طوری به زبون آورد که حتی دل سنگ هم آب میکلمه
 خدا لعنتت کنه حامد!زیرلب گفتم: 

ده نشستم و به نگاهم رو ازشون گرفتم و پشیمون از کارهای گذشته کنار پر
دیوار تکیه دادم، با خودم زمزمه کردم: من راضی به اذیت شدنت نبودم 

 سارا.
 کرد؟دست روت بلند می -

سکوت سنگینی بینشون حاکم شد، این سکوت با لحن عصبی پارسا 
 شکست.
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 این حرف نزدن هات داره دیوونم میکنه. -
 کرد.زد شکنجه میکتک نمی -

و جریحه دار کرد. دستم رو روی زانوهام گذاشتم و صدای گریونش قلبم ر
درحالی که صورتم رو مخفی کرده بودم زیرلب گفتم: همش تقصیر منه، 

 من.
ی سارا چیری بفهمم چون عذاب دیگه نتونستم اونجا بمونم و از گذشته

کرد؛ از روی زمین بلند شدم، سریع خودم رو وجدانم رو بیشتر و بیشتر می
 و روی تخت دراز کشیدم. به اتاق رسوندم

 
تصویر دردآورد خاطرات روی سقفی که بهش زل زده بودم، نقش بسته 

بود، دستم رو زیر سرم گذاشتم و با به یادآوردن روزهایی که کسی نبود تا 
ام رو بشنوه، خودم رو به چالش بازی با زندگی کشیدم. تمنای قلب خسته

های ز پارسا همین شکستشاید دلیل اصلی من برای جدا کردن سارا ا
 خواستم دوباره شکست جدیدی رو تجربه کنم!خودم از زندگی بود و نمی

صدای گرفته و پرتمنای سارا توی گوشم پیچیده شد " اون من رو شکنجه 
خواستم که سارا آسیبی ببینه، تنها دلیلی هم داد". من هیچ وقت نمیمی

ن حامد بهش بود، فکر خواستم با حامد ازدواج کنه دوست داشتکه می
تونه با محبت کردن بهش کاری کنه که دست از عشق کردم حامد میمی

کردم؛ حامد تنها عاشق سارا نبود بلکه پارسا بکشه اما اشتباه می
هاش رو گرفته بود، برای همین ترس از خودخواهی هاش جلوی چشم

 کرد.دست دادنش بدجور اون رو مجبور به اذیت کردنش می
 م غلطی زدم و نگاهم رو از سقف سفید و بی رنگ اتاق گرفتم.سر جا
هام رو روی هم گذاشتم و به یاد روزهای دانشگاه که همه سارا رو چشم

شد چون برخالف من دوست داشتند افتادم؛ همیشه به سارا حسودیم می
ی خیلی زیبا و قد بلندی نداشت، قدش به نسبت کوتاه بود و چهره
بانمکی داشت اما همیشه همه رو با رفتارهای خاصش ی معمولی و چهره
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خواستم بهم کرد. شاید یکی دیگه از دالیلی که نمیمجذوب خودش می
 نزدیک بشه حسادتم نسبت بهش بود! 

های زیادی داشتم اما توی کانون خانواده چندان زندگی مرفه و دوست
پارسا هم کرد چون محبوب نبودم، البته این تنها درمورد من صدق نمی

دست کمی از من نداشت. مامان و بابا همیشه سرگرم کار بوند، بابا 
کرد و اصال وقت سر خاروندن نداشت چه برسه به شرکت ها رو اداره می

محبت کردن به دختر و پسرش. مامان هم که مدام به فکر خودنمایی 
 کرد.کردن و به خودش رسیدن بود و توجه آن چنانی بهمون نمی

 شگاه دوست های زیادی داشتم اما هیچکدوم رفیق پایه نبود.توی دان
ام بیرون دادم و زیرلب زمزمه کردم: آه زندگی! بی اختیار آه سردی از سینه

 آه!
دست سرنوشت بدجوری ما رو به بازی گرفته بود و البته برای پارسا بد 

نشد چون عشق واقعی رو درک کرد و حاال هم داشت به عشقش 
 رسید.می

ناخودآگاه به یاد دیاکو افتادم، به یاد " جانم" گفتن هاش. بی اختیار 
ی " جانم" گفتن هاش هام نشست. چه قدر دلم واسهلبخندی روی لب

 تنگ شده بود.
با به یاد آوردن اینکه پالتوش توی تنمه سریع روی تخت نشستم و پالتو 

 رو از تنم در آوردم و سریع توی بغلم گرفتمش. 
 ی عطر تلخش دلنشین بود!چقدر بو

 داد.عطرش بوی جنگل و استواری کوهستان رو می
هام رو روی هم گذاشتم، ناخودآگاه فکرم به سمت روزهایی که با چشم

 دیاکو بودم، رفت.
 روزی که به کارخونه برای نجات سارا از رشادت رفته بودیم و دیاکو...

 پارمیس؟ -
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ی تاده و نظاره گر من بود، رشتهی سارا که الی در ایسصدای آهسته
 افکارم رو پاره کرد.

 سریع پالتو رو کنار گذاشتم مثل خودم جواب دادم: هوم؟
خودش رو از تکیه در رها کرد و به طرفم اومد. سرم رو تکون دادم و با 

 صدایی آروم لب زدم: چیه؟
 نزدیک تخت شد.

 چرا این وقت شب بیداری؟ -
لش جواب دادم: خودت چرا بیداری؟ اصال کجا برای طفره رفتن از سوا

 بودی؟
سکوت معناداری کرد و دیگه حرفی به زبون نیورد. پالتوش رو از تنش در 

هاش رو زیرسرش گذاشت و آورد و روی تشکش دراز کشید. دست
 درحالی که به سقف خیره شده بود دهن باز کرد.

 رفته بودم دستشویی. -
وقت شب اون هم با پالتو به دستشویی  دروغگوی خوبی نبود، کی این

رفت؟ بی توجه به جوابش روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم می
 کرد.بخوابم اما عذاب وجدان سختی روی دوشم سنگینی می

پتو رو روی خودم انداختم، صدای نفس زدن های سنگین سارا به گوشم 
ارا حالت رسید؛ سر جام غلطی زدم و آروم صدام رو کمی باال بردم: س

 خوبه؟
با صدای تو دماغی که مشخص بود به خاطر گریه اینطور شده بود، جواب 

 داد: آره خوبم.
 اش بیرون بکشم و حرفی نزنم.ترجیح دادم پام رو از حریم خصوصی

 هام سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفتم.کم کم چشم
 
 پاشو تنبل خان، بلند شو دختر. -

 های تارا بی رمق پتو رو روی خودم کشیدم. بدون توجه به غرغر
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 بذار کپمو بذارم. -
 ای که به سرم خورد داد زدم: هوی روانی چته؟با ضربه

ای نشستم با چهرهدستی به سرم کشیدم و درحالی که روی تخت می
 عصبی رو به تارا گفتم: مریض.

 بلند شو تا یکی دیگه نخوردی. -
و به سمتش پرت کردم اما تارا زرنگ تر از بالش کنار دستم رو برداشتم 

 ها بود و بالش رو توی هوا قاپید.این حرف
 پاشو. -

کالفه از روی تخت بلند شدم. هنوز هم مست خواب بودم اما باید از جام 
 شدم.ی رفتن میشدم و آمادهبلند می

درحین مرتب کردن تخت فکرم درگیر دیاکو بود. تموم روزهایی که 
های رون بودم، بدون حتی نگاه کردن حسابی بهش، چشمباهاش بی

مست و براقش توی ذهنم نقش بست. "پارمیس" گفتن های خاصش 
 چرخید.توی مغزم می

 پارمیس اومدی؟ -
 ی ذهنیم رو نسبت به دیاکو از بین برد.صدا تارا دغدغه

 بالش رو سرجاش گذاشتم و صدام رو باال بردم: اومدم.
زدمش ی تخت برداشتم و درحالی که به سرم میاز لبه شال آبی رنگی رو

 های پارسا و محسن به گوشم رسید.از اتاق بیرون رفتم. صدای صحبت
 شه.ذارم تنها برید فرودگاه؟ تا خودم نبرمتون خیالم راحت نمیمگه می -
 اصال حرفش هم نزن! دیگه زیادی زحمت بهتون دادیم. -

ه سمت توالت رفتم تا آبی به دست و ی بحثشون ببی محل به ادامه
 ی در رو توی دستم گرفتم و داخل رفتم.صورتم بزنم. دستگیره

آب خنکی به صورتم پاشیدم و به خودم توی آیینه نگاه کردم، زیر 
شد کاری کرد. نفس عمیقی بیرون هام کمی پف داشت اما خب نمیچشم
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ی بد کردی. خیلی! باید ی توی آیینه گفتم: خیلپریده دادم و به دختر رنگ
 همش رو جبران کنی. باید! 

هام رو با صابون شستم و مجددا آبی به صورتم پاشیدم تا خواب از دست
 سرم بپره.

ای که کنار در آویزون بود دست و صورتم از توالت بیرون رفتم و باوحوله
 رو خشک کردم.

 پارمیس؟  -
 زد.این بار صدای سارا بود که اسمم رو صدا می

 بابا چخبرتونه اومدم دیگه. -
سریع خودم رو به آشپزخونه رسوندم، همه سر میز مشغول خوردن 

مالید گفت: صبحونه بودند. پارسا همونطور که به نون تستی کره می
 زودباش باید صبحونه بخوریم برگردیم تهران.

 خواست به تهران برگردم و این به خاطر احساس ترسی بوداصال دلم نمی
دونستم که دیگه قرار نبود برخوردش که از دیاکو داشتم، این رو خوب می

 مثل قبل باهام باشه.
 بی حوصله به سمت میز رفتم و روی صندلی کنار تارا نشستم.

ای که توش شکر ریخته بود رو هم میزد رو سارا درحالی که استکان چایی
 اس.به پارسا گفت: بلیط ها هم آماده

 ر.خب خداروشک -
ی حسادت رو توی وجودم شعله صمیمیت بین سارا و پارسا مجددا شعله

 دونستم.ور کرد، حسادتی که حتی خودم هم دلیلش رو نمی
بعد از صرف صبحونه به همراه تارا سفره رو جمع کردیم و کارها رو انجام 

دونستم قراره دادیم. تموم مدت فکرم درگیر دیاکو بود، درگیر کسی که می
 بالم رو بچینه اون هم با به زندان انداختن داداشم. پر و 

هام رو عوض کردم، با بعد از تموم شدن کارها به اتاق تارا رفتم و لباس
ی خودم توی آیینه بدجوری حرصی شدم. دختر بااعتماد به دیدن چهره
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نفس و پرشور همیشگی بدجوری شکسته شده و دلیل این شکستگی 
 خودش بود.فقط و فقط خودخواهی های 

های سنگینم رو با یه نفس عمیق تنظیم کردم و شالم رو به سر زدم. نفس
ی اتاق بود بعد از تعویض لباسم به سمت میز آرایش سفید رنگی که گوشه

رفتم و از روش رژلب صورتی رنگی برداشتم، نگاهی به آیینه انداختم، با 
 های بی جونم کمی رنگ دادم.دقت و وسواس به لب

 ای؟ادهآم -
با شنیدن صدای سارا که متوکه حضورش نشده بودم رژلب رو سرجاش 

 گذاشتم و بهش نگاه کردم.
 آره. -
 چرا اول صبحی پکری؟ -

 به سمتش رفتم.
 دیشب خوب نخوابیدم. -

 کنار دیواردست به سینه به در تکیه داد.
 خورم.تا بهم حرفی نزنی از جام تکون نمی -
 کجا گیر کردین دخترها؟سارا؟ پارمیس؟  -

 صدای پارسا من رو از سوال و جواب کردن های سارا نجات داد.
برای فرار از دستش سریع از کنارش رد شدم و با صدای بلندی گفتم: داریم 

 میایم.
 مون کرد. تارا برای استقبالمون تا دم حیاط همراهی

رو به فرودگاه  محسن هم سمند سفید رنگشون رو از خونه بیرون برد تا ما
 ببره.

این لحظات خیلی سریع بدون اینکه بفهمم چطور، سپری شد. بازم فکر 
دونستم چرا دیاکو ذهنم رو مشغول خودش کرد. حتی خودم هم نمی

تصویر دیاکوی لعنتی توی مغزم حک شده بود و صداش مثل اکو توی 
 شد؟گوشم پیچیده می
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 ماشین محسن شدیم. بعد از خداحافظی گرمی با تارا همگی سوار
محسن ضبط رو روشن کرد. آهنگ ترکی قشنگی از تارکان فضای ماشین 

رو پر کرد. سکوت سنگینی توی ماشین پر شده بود و تنها صدایی که 
 شکست صدای موسیقی بود.سکوت رو می

برد، اون هم یه حس و آهنگ تارکان آدم رو به حال هوای عاشقی می
به شیشه تکیه دادم. یاد روزی افتادم که دیاکو با حال ناب و زیبا!  سرم رو 

 ماشینش من رو تا خونه رسونده بود؛ اون روز چقدر زود گذشت.
 میگم داداش کارتون تو تهران چیه؟ -

پارسا که انگار خودش رو برای این سوال آماده کرده بود جواب داد: 
 حقیقتش اینه که من رو به عنوان حراست انتخاب

 
 رمیس هم برای بخش حسابداری.کردن و پا

محسن فرمون رو به سمت راست هدایت کرد و تای ابروش رو که از آیینه 
 جلو مشخص بود، باال برد.

 طرف آشناست؟ -
 از آشناهای پدر خدا بیامرزمه. -

 آهانی در جواب پارسا گفت و ساکت شد.
موندن  مدت زیادی طول کشید که به فرودگاه رسیدیم، هرچی بود بهتر از

 توی این شهر خفقان آورد بود. شهری که زمانی برام بهشت من بود.
 

بعد از اینکه به فرودگاه رسیدیم پارسا رو به محسن گفت: دمت گرم 
 داداش.

کرد در ترمز دستی رو پایین کشید و در حالی که ماشین رو خاموش می
 جواب پارسا لبخندی زد.

 دتا آقا پارسا داریم؟این چه حرفیه وظیفه بود. مگه چن -
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های الکی پارسا و محسن در ماشین رو باز کردم و ازش بی محل به تعارف
 هام کرد. بیرون رفتم. فضای فرودگاه لبخندی چاشنی لب

 چیه انگار دلت بدجور هوای تهران رو کرده؟ -
که از حال و هوای درونیم باخبر نشه جواب دادم: آره. آب و برای این

 اخته.هواش بهم س
ی همراه سارا به داخل رفتیم و روی صندلی انتظار نشستیم تا شماره

پروازمون رو اعالم کنند. کمی بعد پارسا هم به جمع دونفریمون اومد و 
کنار سارا نشست، بااینکه به دنبال من اومده بودند اما از رفتارهاشون 

مشخص بود که هنوز من رو نبخشیدند البته حق هم داشتند چون 
 شقشون رو با خودخواهی تمام نادیده گرفتم و زیر پام لهش کردم.ع

هام شدم، توی سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی کردن با انگشت
 تمام مدت که نشسته بودیم پارسا و سارا زیاد تحویلم نگرفتند.

هام رو روی بازهم صدای دیاکو توی گوشم پیچیده شد" پارمیس". چشم
هاش توی تاریکی مطلق ذهنم بیرون بره اما تصویر چشمهم فشردم تا از 

 هام به تصویر کشیده شد.چشم
 حرصی زیرلب زمزمه کردم: خدا لعنتت کنه!

ی پروازمون  رو اعالم کرد. بی معطلی برای صدای زنی توی بلندگو شماره
 فرار از بی محلی های پارسا و سارا از روی صندلی بلند شدم.

اه نفسم رو بدجوری گرفته بود، مشخص بود رفتارهای سردشون ر
های خوبشون فقط برای آبروداری جلوی تارا و برادرش بود. من اخالق

 چقدر احمق بودم!
 سه نفری به سمت مسیر مسافرین رفتیم و سوار هواپیما شدیم.

 ام رفتم.ی صندلی توی دستم انداختم و به سمت صندلینگاهی به شماره
ی گرد هواپیما بود، سریع و بدون هیچ معطلی سرجام صندلیم کنار پنجره

نشستم و با نگاه به پارسا و سارا که به سمت صندلی توی ردیف دیگه 
 رفتند، نگاهی انداختم؛ براشون غریبه شده بودم.می
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احساس غریبی داشتم، گلوم پر بغض طوری که نفس کشیدن واسم کار 
انداختم. زیاد طول نکشید  سختی شده بود. نگاهم رو از پنجره به بیرون

 که هواپیما به جلو حرکت کرد و بعد از مدت کوتاهی اوج گرفت.
کرد اما دیگه واسم عادی شده باال رفتن هواپیما همیشه حالم رو بد می

هام رو بستم تا کمی حال و هوام بهتر بود. به صندلی تکیه دادم و چشم
 بشه.

 
داد واقعا دیگه از خودم ذابم میهای پارسا بیشتر از هرچیزی عبی محلی

 شرمنده بودم. عصبی به خودم گفتم: احمقی دیگه. احمق! 
پسری که کنارم مشغول خوندن کتاب بود متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 جان؟! 
 هیچی بابا با تو نبودم. -

ام بدجور حال پسر رو گرفت، اخمی به ابروهاش گره زد و بی لحن عصبی
 دوباره به کتاب خوندنش ادامه داد. اینکه جوابم رو بده

 نگاهم رو ازش گرفتم و به پارسا که کنار سارا نشسته بود نگاه کردم.
 های زن دار بیشتر توجهت رو جلب میکنن! انگار مرد -

حرف پسری که کنارم بود عصبیم کرد، با خشمی کنترل شده لب زدم: 
 حرف نزن بابا.

 حدت رو بدون خانم. -
 حدت رو دونستی آقای محترم؟مگه شما  -

لحن طعنه وارم بدجوری حرصیش کرده بود، با خونسردی کتابش رو 
 بست و نفس عمیقی کشید.

ابرویی باال انداختم و با خودم گفتم: تا تو باشی با من دهن به دهن 
 نشی. مردیکه.

 مردیکه رو کمی بلند گفتم تا متوجه بشه.
 فهمیدم چی گفتید. -
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 کوکی؟به خودت مش -
هندزفری مشکی رنگش به گوشش گذاشت و درحالی که با گوشیش 

کرد لب زد: حاال هرچقدر دلت میخواد با خودت حرف آهنگی انتخاب می
 بزن.

 بعد از گفتن حرفش آهنگی رو پلی کرد و سرش رو به صندلی تکیه داد.
هاش رو بسته بود، دستم رو مشت کردم و با حرص به صورتش چشم

 م.نزدیک کرد
 روانی. -

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم اما رفتار پسر 
های عمیق متوالی کشیدم تا شاید بهتر بدجوری حالم رو گرفت. نفس

 شد.بشم اما بازهم همون گرفتگی همیشگی مانع نفس زدن منظمم می
دستم رو روی گلوم گذاشتم و کمی ماساژش دادم تا بهتر بشم ولی 

 شد؛ رفتارهای سرد پارساهم حالم رو بدتر کرده بود.ه حالم بدتر میهرلحظ
 بریده بریده گفتم: ل.. لعن... لعنتی.

انگار چیزی راه گلوم رو سد کرده بود! سعی کردم تا نفس عمیق بکشم اما 
 شد.هام بریده، بریده و کوتاه از دهنم خارج میتونستم و نفسنمی

 خانم خوبی؟ -
 وی هم فشردم، سعی کردم حرفی بزنم اما نتونستم.هام رو رچشم

 خانم؟ -
دادم، باعث و بانی حال خرابم شده بود توی دلم فقط به پسره فحش می

 خواست محکم بزنمش.پرسید؟  فقط دلم میحاال ازم حالم رو می
 صبر کن. -
 آ... آخه... م... می...میخوا... -
 حرف نزن حالت بدتر میشه. -
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کوچیکی که پایین پاش گذاشته بود و ماسک تنفسی رو از کیف چرم 
توش که به کپسول تنفسی کوچیکی وصل بود خارج کرد و جلوی دهنم 

 گذاشت.
 حاال نفس عمیق بکش. -

 کمی حالم بهتر شده بود! سعی کردم نفس بکشم.
 آفرین دختر خوب. -
 پارمیس خوبی؟ -

ی دهنم گذاشتم و جواب با شنیدن صدای پارسا دستم رو جلوی ماسک رو
 دادم: آره.

هام تنظیم شده بود. نفس عمیقی کشیدم و ماسک رو بعد از مدت نفس
 کوتاهی از جلوی دهنم برداشتم.

 خوبم. -
 پسر به پارسا نگاهی کرد و گفت: نسبتی باهاش دارید؟

 بله برادرشم. -
د: بعد از جواب دادن به حرف پسر نگاه نگرانش رو بهم دوخت و پرسی

 چت شد یهو؟
 چیزی نیست. -

ذاشت خطاب به پارسا پرسید: پسر درحالی که ماسک رو توی کیفش می
 خواهرتون آسم داره؟

 خدانکنه، این چه سوالیه؟ -
زد. پسر لحنش عصبی بود اما ترس و نگرانی توی صداش بیشتر موج می

 خیلی خونسرد جواب داد: خب خداروشکر. اما چرا...
شم دم: چیزی نیست، هرموقع زیاد از حد ناراحت میحرفش رو بری

 شم.اینطور می
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ابرویی باال انداخت و دیگه حرفی نزد، با دیدن پارسا که باالی سرمون 
ایستاده بود از روی جاش بلند شد و گفت: تا من یه سر میرم دستشویی 

 شما بشین کنار خواهرت.
 پارسا تشکری کرد و با رفتن پسر کنارم نشست.

کنی؟ مگه بهم قول نداده بودی واسه دیوونه چرا خودت رو ناراحت می -
 هر چیز بیخودی ناراحت نشی.

 بغضی توی صدام بود.
 بی محلی های تو و سارا الکی نیست. -

های خمارش زل زدم و مجددا لب زدم: تو داداشمی پارسا، غریبه به چشم
 کنی.باهام رفتار می طوریتونم ببینم ایننیستی. باهات بزرگ شدم، نمی
 دستش رو به صندلی تکیه داد.

 رفتار تو بدتر نبود؟ -
هام رو بگیرم، سرم رو از شدت شرم پایین انداختم، نتونستم جلوی اشک

 گریون بهش نگاه کردم و جواب دادم: من که گفتم پشیمونم.
پشیمونی تو چی رو درست میکنه؟ چهارسال دل شکستگی منو؟ به سارا  -

قدر شناختم اینه کن. ببین چی به سرش اومده. پارمیسی که من مینگا
 ظالم نبود.

 کار کنم؟فین فین کنان با لب و لوچه آویزون توی جوابش گفتم: چی
شه فراموش کرد نه عوض، حداقل سعی کن از این به گذشته رو نه می -

 بعد به عشق احترام بذاری.
ام رو ن نگاه کردم، با دستش چونهنگاهم رو ازش گرفتم و شرمسار به پایی

 گرفت و سرم رو باال آورد: به من نگاه کن.
 روم رو به طرفش چرخوندم.

 هوم؟ -
عزیز دل داداش سعی کن جبران کنی. میخوام بهت اعتماد کنم و سارا رو  -

 دست تو بسپرم.
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 چی؟! ای گفتم: حیرون بهش زل زدم و با لحن کشیده
 ِاهم. -

رفمون رو نیمه تموم گذاشت. پارسا درحالی که از روی صدای پسر ح
 شد  از پسر پرسید: شما دکترید؟صندلی بلند می

 بله دکترم. -
 لطفا هوای خواهرم رو داشته باشید. -

نگاهی به سارا که توی ردیف دیگه نشسته بود کرد و مجددا لب زد: من و 
 نامزدم اون طرف نشستیم.
 ت و رو بهپسر نیم نگاهی بهم انداخ

 
 پارسا گفت: باشه چشم.

 خیلی ممنون. -
 بعد از گفتن این حرف رو به من گفت: حواست به خودت باشه.

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و جواب دادم: چشم.
 

پارسا با خیال راحت ازمون دور شد، پسر درحالی که روی صندلی 
 هم مدیونی.نشست بی این که نگاهم کنه گفت: جونت رو بمی

 باشه ممنون. -
 یه کم مهربونتر. -

 نگاهم رو ازش گرفتم.
 بلد نیستم. -

 پوفی کشید و لب زد: بیچاره شوهرت.
ی جواب دادنش رو نداشتم. دست به جوابش رو ندادم. یعنی حوصله

 هام رو روی هم گذاشتم.سینه به صندلی تکیه دادم و چشم
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شد. مدام صداش توی سرم دور نمیفکر و خیال دیاکو اصال از ذهنم 
کرد البته شاید هم با وجود چرخید و این خواب رو واسم مشکل میمی

 این پسر نخوابیدن واسم بهتر بود! 
ای کشیدم، با پشت دستم جلوی دهنم رو گرفتم؛ خسته ناخودآگاه خمیازه

 تر از اونی بودم که با خواب مبارزه کنم. 
 خوابم گرفت. کم کم خستگی بهم غالب شد و

 پتویی که روم بود رو با دست روی صورتم کشیدم. پتو؟! 
یک دفعه از جا پریدم! با دیدن پتو مسافرتی که روم انداخته شده بود به 
اطرافم نگاه کردم. هنوز توی هواپیما بودم، با خیال راحت نفس عمیقی 

 کشیدم.
 پنج دقیقه دیگه هواپیما فرود میاد بهتره بلند شی. -

کرد، دستی به صورتم کشیدم و خودم رو حس خستگی بدجوری اذیتم می
 روی صندلی درست کردم.

 پتو از توعه؟ -
 کتابش رو توی کیفش گذاشت.

 آره. -
 پتو مسافرتی آبی رنگ رو از روم برداشتم و بهش دادم.

 ممنون. -
 ای تاش کرد و ساک مشکی رنگی رو کهپتو رو از دستم گرفت، خیلی حرفه

 کنار صندلی بود رو برداشت.
 قابلی نداشت. -

 پتو رو توی ساکش گذاشت و زیپش رو بست.
 تونم بپرسم اسمت چیه؟: میبا کنجکاوی پرسیدم

 از جیبش کارتی رو بیرون آورد و به سمتم گرفت. -
رامین رادمنش هستم. امیدوارم الزم نباشی به آدرس نوشته شده توی  -

 کارت بیای.
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 کردم جواب دادم: خوشبختم. من هم...میی که نگاهی به کارتش درحال 
 حرفم رو قطع کرد.

 بله سعادت دارم برادرتون اسمتون رو صدا زد. -
 پس خوشبختم. -
 همچنین. -
مسافرین محترم هواپیما در حال فرود آمدن، لطفا کمربندهای خود را  -

 ببندید.
 این صدای مهمان دار بود! 

 و بستم و رو به رامین گفتم: پس کارت تهرانه؟ کمربندم ر
 آره. -
 ؟تونم یه سوال دیگه بپرسممی -

 بفرما. کمربندش رو بست و جواب داد:
 کردین؟پس خوزستان چیکار می -
 ام سر بزنم.رفته بودم به خانواده -
 آهان. -

: از کرد لب زدبا فرود اومدن هواپیما درحالی که کمربندش رو باز می
 آشناییت خوشحال شدم.

 کمربندم رو باز کردم و از روی صندلی بلند شدم.
 مشخصه. -

 ی لبش چال بیوفته.هاش کرد که باعث شد گوشهلبخندی چاشنی لب
 شرمنده اشتباه قضاوت کردم. -
 مشکلی نیست. -
 

سه نفری از هواپیما بیرون رفتیم البته سارا و پارسا باهم و من هم پشت 
شون، بدجوری ازم دلخور بودند اما بهشون حق دادم، حق داشتند با سر

 من این طور رفتار کنند. زیرلب با خودم گفتم: لعنت بهت پارمیس.
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تر از صدای سید اما واضحی مردم به گوش میتوی فرودگاه همهمه 
 " پارمیس". شد مردم، صدای دیاکو بود که توی گوشم پیچیده می

 پارمیس و درد. پارمیس و مرگ، -
 پارسا و سارا متعجب بهم زل زدند. به خودم اومدم.

 چیه؟ -
 شاید به نظرشون اومد که دیوونه شدم! 

 پارمیس. -
 باز هم صداش توی گوشم پیچیده شد.

 اش راهم رو به بیرون فرودگاه گرفتم.بی محل به صداهای پخش شده
 پارسا؟ -

دوید یدن دیاکو که به سمتمون میحیرون به پشت سرم نگاه کردم! با د
جا خوردم. هر سه متوقف شدیم. نفس نفس زنون خودش رو بهمون 

 رسوند.
 ایستید؟چرا نمی -

به سرتاپاش که با تیپ جذاب و اسپرتی جلوم ظاهر شده برد، نگاهی 
 کردم. زبونم انگار قفل شده بود. 

 شرمنده. -
ون از دست شماها. زودباشید امبی اینکه نگاهم کنه رو به پارسا گفت: 

 بریم بیرون که هرچه زودتر باهاتون کار دارم.
دونستم چرا در طی حرف زدنش حتی نیم نگاهی هم بهم نکرد، اصال نمی

های دیاکو واسم مهم شده بود؟  نفس سنگینم رو به بیرون بی محلی
 انداختم و همونطور ساکت به دنبالشون راه افتادم.

رون رفتیم دیاکو سریع در لکسوس طوسی رنگش رو باز از فرودگاه که بی
 کرد و گفت: بشینید.

با خودم گفتم: لعنت بهت! چیکار با من کردی که تموم فکر و ذهنم 
 درگیرت شده؟
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در عقب رو با درموندگی باز کردم و داخل شدم. وقتی توی ماشین 
 هم بدی.نشستم دیاکو لب زد: راستی پارمیس یادت باشه بعدا پالتوم رو ب

این حرفش شوک بزرگی بهم داد! آخه چرا؟ اگه پالتو رو بهش پس 
ام بی اینکه کردم؟  با صدای گرفتهدادم بوی عطرش رو چطور حس میمی

 بهش نگاه کنم جواب دادم: باشه.
ام گذاشتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. هوای سرد دستم رو زیر چونه

م بدجوری هماهنگ شده بود. قطره بارونی اپاییزی با حال و هوای گرفته
خودش رو به شیشه کوبوند. بی اختیار لبخند کمرنگی روی لبم نشست. با 

 خودم زمزمه کردم: آسمون انگار حال توهم دست کمی از حال من نداره.
نم نم بارون با آهنگ مالیمی که دیاکو از دانیال هندیانی گذاشته بود، 

 هماهنگی خاصی داشت.
ام رو روی هم گذاشتم و با آهنگ زمزمه کردم: بیا با من شوخی هچشم

 نکن...
صدای پارسا و دیاکو سکوت توی ماشین رو شکست. به صندلی تکیه 

 هاشون گوش سپردم.های بسته به حرفدادم و با همون چشم
 ی خودم تا اونجا راحت باشید.برمتون خونهپارسا امروز می -
 م باید کجا فرار کنم.دونبه واهلل دیگه نمی -

ی پارسا اخمی به ابروهام گره زد. کارمون از کجا به صدای خسته و کالفه
کجا کشیده شده بود، خیرسرمون قرار بود از ایران فرار کنیم نه اینکه 

کارش  رو گرفته بمونیم و پارسا خودش رو معرفی کنه هرچند جلوی این
 بودم.

 ل پخش گوش سپردم.هاشون به موسیقی درحابی خیال حرف
 

توقف ماشین ذهنم رو از گوش دادن به موسیقی دور کرد. پارسا و سارا که 
از ماشین پیاده شدند، با اینکه اصال دلم راضی نبود اما پالتوی دیاکو رو از 
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اش دادم، از آیینه جلو نگاهی بهم تنم در آوردم و به صندلیش تکیه
 انداخت و لب زد: نگفتم که همین...

 ممنون.لی سرد جواب دادم: خی
 دونستم.دلیل رفتارهای سرد خودم هم نمی

 پارمیس؟ -
هام رو روی هم گذاشتم. لعنت به ضعفی که بازهم همون لحن صدا! چشم
 نسبت به این لحنش داشتم! 

رفتم خودم رو نباختم. در ماشین رو باز کردم و درحالی که ازش بیرون می
 شم.ممنون می گفتم: دیگه صدام نکن ازت

اومد، در ماشین رو سریع بستم و نگاهم رو ازش که از ماشین بیرون می
 گرفتم.

 هه، تو... -
 حرفش رو قطع کرد. 

 دونم واقعا واسم متأسفی.می -
ای  که ماشین رو به روش پارک بعد از گفتن این حرف به سمت خونه

 شده بود رفتم.
 ز سارا فاصله گرفت و به سمتم اومد.ام ای گرفتهپارسا با دیدن چهره

 خوبی؟ -
صداش پراز نگرانی بود، لبخند محوی زدم و جواب دادم: آره، چیزی 

 نیست.
 مطمئنی؟ رنگت پریده. -

 با لحن تندی گفتم: میگم خوبم.
نگاه دیاکو و سارا به سمتم چرخید، عصبی بهشون توپیدم: چیه؟ چتونه؟ 

 اصال من یه آدم عوضی، خوب شد؟
 کسی که به... -

 حرف پارسا رو قطع کردم.
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 زنید از هزارتا تنبیه هم بدتره.همین که حرفی نمی -
 آروم باش چرا داد میزنی؟ -

 بغضم رو فرو خوردم تا لرزشی که توی صدام بود مشخص نشه.
 تونم مثل عشقت باشم.ببخشید، من نمی -

 دیاکو عصبی به سمتم اومد.
 ؟  چته یدفه هار شدی -
 مثل سگ گاز گرفتی هاری گرفتم. -
 پارمیس؟ -

 نیم چرخی به سمت پارسا زدم.
 به خاطر اتفاق توی هواپیما نیازی نیست به حالم دلسوزی کنی. -

کم آوردم. لعنت!  این حال بهم احساس ضعیف بودن داد.  بازهم نفس
 پارسا سریع خودش رو بهم نزدیک کرد.

 پارمیس؟ -
رفی هلش دادم، صدام توی گلوم خفه شده بود. سارا که با دستم به ط

ام کرد به سمتم اومد، دستی روی شونهتموم مدت ساکت بود و کاری نمی
 گذاشت: سعی کن به خودت مسلط باشی.

 تونست کمکم کنه؟ کمک کسی که نابودش کرد.آخه چطور می
 دیدند. هام هم تار میراه نفسم بند اومد، دیگه حتی چشم

 پارمیس؟ -
ای از صدای نگران دیاکو توی گوشم پیچیده شد. تعادلم رو برای لحظه

 دست دادم و روی زمین سرد ولو شدم.
 پارمیس؟ -

 کرد.ام میشون بیشتر عصبیصدای همزمان همه
 احساس سرما بدجوری توی وجودم رخنه کرد. 

 پارسا زنگ بزن اورژانس. -
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م منتقل کرد، اما از حال خرابم حتی صدای نگران دیاکو حس خوبی رو به
 ای هم بهتر نکرد.ذره

 سعی کردم صداش بزنم.
 دی... دی... -
 جون دلم؟ آروم باش، سعی کن نفس عمیق بکشی. -

هام بسته بود اما صداها جون دلم گفتنش بدجوری به دلم نشست. چشم
 تونستم بشنوم. سرم از سطح زمین باال رفت و توی آغوش کسیرو می

 قرار گرفت.
 پارمیس؟ بخشیدمت، توروخدا سعی کن نفس عمیق بکشی. -

صدای نگران سارا به قلبم چنگ انداخت، به خاطر سارا هم که شده بود 
 کردم نفس بکشم.باید سعی می

 های سریعم رو کنترل کنم. سعی کردم نفس
 از بینی بکش داخل از دهن بده بیرون. -

 گفت عمل کنم، سخت بود اما نه غیرممکن.سعی کردم به کاری که سارا 
 به داخل کشیدم. هوای سرد رو به سختی از طریق بینی

 آفرین! حاال با دهن بده بیرون. -
 ام باال و پایین شد، موفق شدم نفسم رو از دهنم خارج کنم.سینه

 س... سر... -
 فعال سعی کن نفس بکشی. -

 صدای آژیر آمبوالنس به گوش رسید.
هام ام حس کردم، نفس عمیقی کشیدم و چشمسک تنفسی روی بینیما

رو باز کردم، پارسا باالی سرم نشسته و با مهربونی دستم رو توی دستش 
 ام برداشتم.گرفته بود. ماسک رو از جلوی بینی

 نکن دختر بهش نیاز داری. -
 کمی خودم رو عقب کشیدم.

 .وقتی تو کنارمی نیاز به این چیزا ندارم -
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 ی گرمی روش نشوند. دستم رو باال برد و بوسه
 پس سارا و دیاکو کجان؟ -
 دیاکو رفته چیزهای مورد نیازت بخره، سارا هم پیش دکتره. -

 کمی از جام بلند شدم و به تخت تکیه دادم.
 آهان. -
 م؟بهتری خواهر -

 لبخند مهربونی تحویلش دادم و جواب دادم: آره بهترم.
 طور بشی. نداشت تو یه روز دوبار اینسابقه  -

دستم رو از دستش بیرون کشیدم. تا خواستم دهن باز کنم که مردی با 
 ای توی دستش بود، وارد اتاق شد.روپوش سفید که پرونده

 بیمارمون چطوره؟ -
 نگاهی بهش انداختم، سرش توی پرونده بود. جواب دادم: بهترم.

 .سرش رو باال گرفت
 مطمئنی مشکل تنفسی یا آسم نداری؟و یه روز دوبار؟ آخه ت -

 م!  همون پسر توی هواپیما؟! های میشی رنگش زل زدمتعجب به چشم
 هاش کرد.لب لبخند مهربونی چاشنی

 راستش منم متعجب شدم که آوردنت اینجا. -
 حیرون به پارسا زل زدم و لب زدم: این...

 هنت، هنوز بهبودی کامل پیدا نکردی.بهتره ماسکت رو بذاری جلوی د -
 من که هنوز توی شوک این اتفاق بودم خیره بهش دهنم چفت شده بود.

 پرونده رو بست و رو به پارسا گفت: وسایلش رسید؟
 رفتن تهیه کنن. -
 اومدم. اومدم. -

با شنیده شدن صدای در نگاه هممون به سمت صاحب صدا که دیاکو بود 
هاش رو توی روپوش سفید رنگش گذاشت و رو به چرخید. رامین دست

 زد گفت: انگاردیاکو که نفس نفس می
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 زیادی به خودت سخت گرفتی؟

 نفس عمیقی کشید و جواب داد: نه. 
 هام بازی کردم. سرم رو پایین گرفتم و با دست

؟ از این به بعد تا به این حال رسیدی باید از خب خب پارمیس خانم -
فاده کنی. پس باید این اسپری در همه حال باهات همراه اسپری است

 باشه.
 ای لب زدم: چی؟! با لحن کشیده

اعتراض نداریم، مشکل تو از ناراحتی و اعصابه اما بازهم به تنفست ربط  -
 کنه پس استفاده از اسپری برات ضروریه.پیدا می

ه اصال دچار امروز حواستون باشنگاهی به پارسا انداخت و ادامه داد: 
ناراحتی یا چیزی نشه چون در طول روز دوبار دچار این عارضه شده پس 

 خیلی مواظبش باشید.
 چشم، خیلی ازتون ممنونم. -

های دولتی نگاهی به اطرافم انداختم، فضای اطرافم اصال شبیه بیمارستان
 نبود. رو به دیاکو گفتم: اینجا بیمارستان خصوصیه؟

 این چیزها.مهم حال توئه نه  -
با حرفی که زد توی دلم عروسی به پا شد، حرف زدنش خیلی بهم آرامش 

 داد. سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم.می
 خب وقتشه من برم. -

بعد از رفتن رامین و بسته شدن در پارساهم از روی صندلی کنارم بلند شد 
 : دیاکو کنارش باش تا برم دستشویی و بیام.و گفت

و که انگار منتظر همچین فرصتی بود به سمتم حرکت کرد و جواب دیاک
 داد: باشه.
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روی صندلی کنارم نشست، نگاه شرمسار و مضطربش حال دلم رو دگرگون 
 کرد.

 پارمیس؟ -
توی صداش لرزش خاصی بود. نگاهی بهش انداختم و با دلخوری جواب 

 دادم: هوم؟
 امروز چته؟ -
 هیچ!  -

 داد. نفسش رو بیرون
 دونم.این هیچی که گفتی پرش حرف بود، این رو خوب می -

ی حرف زدن رو نداشتم اما دوست هام رو بستم، حال و حوصلهچشم
 هاش آروم بشم.ها کنارم بشینه تا با صدای نفسداشتم دیاکو ساعت

 ای؟خسته -
 اوهوم. -
 پس من بر... -

 م.هام رو باز کردم و حرفش رو بریدسریع چشم
 نه! کنارم باش. -

دونستم چرا یک هو این حرف از دهنم پرید اما دلم با خودم هم نمی
هام رو روی هم فشردم، بازهم شد. دوباره چشمحضورش آروم می

هام نامنظم شد اما نه مثل قبل بلکه این نامنظم بودن با اون یکی نفس
ا کمی بهتر کرد، ماسک رو جلوی دهنم گذاشتم تزمین تا آسمون فرق می

 بشم اما قلبم تمنای تپش شدیدتر از حد عادیش رو داشت.
 صدای مهربون دیاکو توی گوشم پیچیده شد.

 بخواب گلم. -
های های خشکم نشست. دلم بااین حرفبی اختیار لبخندی روی لب
 دونستم. رفت و خودم اصال دلیلش رو نمیقشنگ و شیرینش قنج می
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ی خواب دیاکو رو پیش خودم نگه داشتم و هونهاومد اما به بخوابم نمی
های تمناهای دلم رو برای وجود گرمش خاموش کردم. صدای نفس

 منظمش حس شیرینی رو بهم القا کرد. 
 دیاکو؟ -

ام بیرون کشید. با خودم گفتم: نه. ی سینهصدای پارسا قلبم رو از قفسه
 تورو خدا نه.

 بله؟ -
 ل خوشی نداره باید ببرمش استراحت کنه.پیش پارمیس باش. سارا حا -
 ببر دکتر ببینش. -
 نه از نظر روحی مساعد نیست. -
 اوکی باشه.  -

 ی بینشون خیالم رو راحت کرد. خسته و کالفه سعی کردم بخوابم.مکالمه
 

کرد بهم آرامش ی دیاکو که آهنگی رو زیرلب زمزمه میصدای گرفته
 خاصی رو تزریق کرد.

و ببخش، خدای احساس/ دلت چه دریاست/ من رو ببخش، من من ر -
رو ببخش/ ببین چه تنهام، غروب دنیام/ من رو ببخش، من رو ببخش که 

 بی تو کوه دردم.
هیچ کار دیاکو بدون دلیل و بی معنی نبود، حتی آهنگ خوندنش هم 

دونستم. برام جای دلیل خاصی پشتش پنهون بود و من این رو خوب می
 تونست باشه؟د تنهایی دیاکو چی میسوال بو

 شاید پدرش که گناهکار از آب در اومده و خودش هم مأمور مخفی بود! 
 من رو ببخش که بی تو کوه دردم. -

 ی آهنگ رو با لحن سوزناکی به زبون آورد.این تیکه
خواست لب از دهن باز کنه و آهنگ بخونه، خوندنش واسم بازهم دلم می

 حس دنیا بود.لذت بخش ترین 
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 زیاد طول نکشید که خواب جاش رو به خوابیدن مصنوعی من داد. 
 پارمیس؟ -
 ماسک رو از روی دهنم برداشتم و بی رمق لب زدم: هوم چیه؟ 
 پاشو دختر مرخصی. -

 هام بسته بود به طرفی چرخیدم و گفتم: حال ندارم.طور که چشمهمون
 کشید. پتویی که روم انداخته بود رو پایین

 شی یا بلندت کنم؟بلند می -
 عصبی زیرلب غریدم: گندت بزنن.

چشم هام رو به ناچار باز کردم و روی تخت نشستم. دلم بدجوری ضعف 
 رفت. از تخت پایین رفتم و گفتم: دیکی؟

 آورد جواب داد: جانم؟همونطور که پالتوش رو از تنش در می
 میگم من گشنمه. -

برمت واسه ناهار شت و گفت: اگه تنبلی نکنی میبه سمتم قدمی بردا
 بیرون.

 ساعت چنده؟ -
 دو ظهر. -

 های مشکی رنگم رو به پا کردم.خم شدم و کفش
 ممنون. -

 دیاکو با ایستادن من پالتوش رو روم انداخت و گفت: بپوش سردت نشه.
 به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم.

 پس خودت چی؟ -
 ن شدی؟االن تو نگران م -

ای تشر؛ در جوابش تنها لب به توی لحنش نه کنایه بود و نه حتی ذره
 دندون گزیدم و سکوت کردم.

 پالتوی خوش عطرش رو به تن کردم و همقدمش از اتاق بیرون رفتم.
 کارهای ترخیص رو انجام دادی؟ -
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 تو نگران نباش همش انجام شده. -
رین بود و این توی مغزم رفتارهای دیاکو خیلی واسم عجیب اما شی

قدر رفتارهاش برام مهم بود عالمت سؤال بزرگی رو ایجاد کرد که چرا این
خواست وارد زندگیم بشه؟ بوی اون هم درست برعکس هرکسی که می

الکل بیمارستان با مذاقم ارتباط خوبی برقرار کرد، از بچگی عاشق بوی تیز 
رفتم رچندمتری که میالکل بودم. دیوارهای سفید بیمارستان توی ه

تابلویی رو که کودکی دستش رو به عالمت سکوت جلوی دهنش گذاشته 
ی کشید. کنار آسانسوری که گلدونی از گل بنفشهبود رو به رخم می

 مصنوعی بود ایستادیم.
 دیکی؟ -
 جانم؟ -

 این "جانم" گفتنش بدجوری دلم رو لرزوند.
 میگم... -

 جواب داد: بازم منتظری بگم جانم؟ی آسانسور رو فشرد و دکمه
 نه. -
 پس چی؟ -
 راستش... ام... هیچی ولش کن. -

 کنجکاو به سمتم نیم چرخی زد و پرسید: بگو. کنجکاوم کردی.
 شی؟چرا وقتی اسمت رو اینطوری میگم عصبی نمی -

در آسانسور باز شد. دوتایی همزمان به داخلش رفتیم. دیاکو در حالی که 
های خوای مثل شخصیتفشرد جواب داد: چیه میهمکف رو میی دکمه

 ها روت هوار بکشم یا باهات کل بندازم؟ها یا رمانتو فیلم
 سرم رو پایین انداختم.

 نه.  -
 مردد بودم سوال بعدیم رو بپرسم، باالخرت دل به دریا زدم.

 دیکی؟ -



370 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 خندید: باز چیه؟
 یه سوال دیگه هم دارم؟ -
 .بپرس خب -
 ام...  -
 د بگو دیگه. -
 خب چرا وقتی صدات میکنم به جای بله یا هان میگی جانم؟ -

 این بار بلندتر خندید. 
 دیوونه. -

ی سوال خیلی کنجکاو بودم که دلیلش رو بهم بگه، امروز باید جواب همه
شد. با حالت لوسی گفتم: گرفتم تا این درگیری فکریم تموم میهام رو می

 ب.بگو خو
هم دلم رو های خاص، نگاهی که توی کارخونهنگاهم کرد، از اون نگاه

 لرزونده بود. 
 واقعا دوست داری بدونی؟ -

 نگاهش کردم و در جوابش سکوت تحویلش دادم.
های مغرور رو در بیارم یا اینکه خودم رو واسه خوشم نمیاد ادای آدم -

 طور راحت ترم.کسی بگیرم. این
 تاد.آسانسور ایس

 خوب چرا نمیگی بله؟ -
 بازرسی یا مفتش؟ -
 دراگوِن زشت. -

از آسانسور بیرون رفت و لب زد: دیگه قرار نیست روم لقب بذاری. خوشم 
 نمیاد.

 کار کنم؟خب نیاد چی -
 نه تو انگار دلت بدجوری هوای یه کل کل حسابی کرده؟ -

 کالفه لب زدم: میشه بیخیال بشی؟
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انسور بیرون رفتم. به سمتم چرخید و با شیطنت جواب پشت سرش از آس
 داد: من که شروع نکردم.

 پوفی کشیدم و کالفه گفتم: باشه بابا من تسلیم.
 

فضای بیرونی بیمارستان خیلی جذاب تر از داخلش بود. درست شبیه 
باکالس تو حیاطش ردیف شده  ها، انواع ماشینهای توی فیلمبیمارستان

 هام بشه.میقی کشیدم تا هوای آزاد وارد ریهبودند. نفس ع
ها رو روی زمین های طالیی و قرمز روی درختهوای سرد پاییزی، برگ

 پهن کرده بود. زیرلب زمزمه کردم: پاییز فصل دلدادگی.
 تشبیه خوبی بود ولی به نظرم فصل دلدادگی بهاره. -
 اون وقت چرا؟ -
 د میشه. بازم بگم؟ها شکوفه میزنن، سال جدیچون درخت -

 به سمت آلفارومئوی قرمز رنگش حرکت کردم.
 پاییز میدونی چرا؟ -

 در ماشین رو باز کرد.
 نه. -
ها قرمز و زرد چون اشک آسمون روی زمین میریزه، درسته برگ درخت -

های ها با قدم عاشقمیشه و از همه قشنگتر صدای خش خش برگ
اس خیلی هم دل لشکستهدلشکسته  یکی میشه، فصل پاییز د

 اس.شکسته
تونم نشست لب زد: انگار تو این مسائل نمیدرحالی که توی ماشین می

 باهات کل بندازم.
 ی مستی روی لبم نشسته بود توی ماشین نشستم.همونطور که خنده

بستم با شیطنت بهش نگاهی انداختم و درحالی که در ماشین رو می
 گفتم: پس تسلیم شدی؟ 

 ییچ رو چرخوند و با خنده جواب داد: آره.سو
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های نارنجی، جاروی بزرگی از پنجره به بیرون نگاه کردم، پیرمردی با لباس
های زرد پاییزی رو درو کشید و برگرو که توی دستش بود رو به زمین می

 کرد.می
دیاکو دستش رو به سمت ضبط لمسی ماشین برد و آهنگ مالیمی رو 

یرون ماشین با آهنگ درحال پخش ارتباط خاصی به پخش کرد. فضای ب
 تر بود.هم داشتند. سکوت بین من و دیاکو با موسیقی دلنشین

 زیاد طول نکشید که سکوت بینمون شکسته شد: پارمیس؟
 هوم؟ -
 چرا اون سؤال های توی بیمارستان رو ازم پرسیدی؟ -

 خودم هم جوابی برای این سوال نداشتم.
 دونم.خوای نمیراستش رو ب -

 جوابم بدجوری حالش رو گرفت.
 آهان. -
 دیکی؟ -
 بله؟ -

 جوابی که بهم داد بدجوری توی ذوقم زد. اما به روی خودم نیوردم.
 ریم؟کجا می -
 برمت یه رستورانی جایی.می -
 خواد ببرم پیش پارسا و سارا.نمی -

ب گفت: مگه کرد اخمش رو پنهون کنه با تعجدرحالی که سعی می
 ات نبود؟گرسنه

هنوزم هست، میرم خونه یه چیزی میخورم اینطور میدونم چیزی که به  -
 خوردم میدن چیز مفیدیه.

 خیلی خوب باشه. -
 پالتوش رو از تنم در آوردم و گفتم: ممنون.

 واسه خودت. -
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 های تو ندارم.نه ممنون خودم دارم نیازی به لباس -
برد و چیزی نگفت. پالتوش رو کنار صندلی گذاشتم. تای ابروش رو باال 

سکوت و گوش دادن به موسیقی رو به حرف زدن ترجیح دادم. با آهنگ 
 زمزمه کردم: ای کاش لحظه هام بوی تو رو داشت/ ای کاش! ای کاش...

ی آهنگ رو خیلی دوست داشتم بدون اینکه حتی دلیلش رو این تیکه
 بدونم. 

 پارمیس؟ -
 هوم؟ -
 چرا ناراحتی؟ مگه دکتر نگفت واست خوب نیست عصبی بشی؟ -
 ام.ناراحت نیستم، کالفه -
 خوای ببرمت خرید؟می -

 هام پیش پارساست.بی میل جواب دادم: نوچ، کارت
 خوب با کارت خودم بخر بعدا بهم پس بده. -
 ای به خرید ندارم.عالقه -
 واسه روحیت خو... -

بارید، نگاه کردم و حرفش رو بریدم: ه جذبه ازش میرخش کدلخور به نیم
 خوام.اصرار نکن نمی

کرد خشمش رو کنترل اخمی به ابروهاش گره زد و درحالی که سعی می
 کنه لبخند مصنوعی زد و لب زد: باشه.

خواست وقت بیشتری رو باهام بگذرونه! انگار اون هم مثل من دلش می
شد همون حسی ن من و دیاکو میاما یه حس غریب مانع صمیمیت بی

 که هیچ وقت بهم اجازه نداد پسری رو توی حریمم وارد کنم.
اش که رنگ کالفگی ازش مشخص بود، گرفتم و به نگاهم رو از چهره
 بیرون نگاه کردم.
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ی دیاکو که سارا و پارسا توش بودند، رسیدیم؛ زیاد طول نکشید به خونه
قدای ضبط رو کم کرد و گفت: صبر کن کارت دیاکو قبل اینکه پیاده بشیم 

 دارم.
تر از های جذابش نگاه کردم، نوع نگاه کردنش خاص بود، خاصبه چشم

هاش که برق زدم و به چشمهر چیزی که دیده بودم. الم تا کام حرف نمی
ها حرفی برای گفتن داشتند اما چه زدند نگاه کردم؛ این چشمخاصی می

 حرفی؟ 
هاش رو دوست داشتم، برای اینکه دوباره این کلمه از گفتنخیلی "جانم" 

 بین لب هاش بیرون بیاد صداش زدم.
 دیاکو؟ -
 جون دل دیاکو. -

های کوهی که در حال ریزش بود. به خودم اومدم. قلبم لرزید. مثل سنگ
 سریع نگاهم رو از نگاهش دزدیدم.

 کارم داشتی. -
 ید.دنده رو خالص کرد و نفس عمیقی کش

 خوام یه چیزی بهت بگم.راستش خیلی وقته می -
طرز حرف زدنش استرسی رو توی قلبم به وجود آورد که هیچ وقت 

 نداشتم.
 چی؟  -

ها وقتی میخوان خبر بدی رو به هایی که دکترمکث کرد؛ از اون مکث
ی بیمار بدند، از اون خبرهایی که بدجوری دل آدم رو خوانواده

 سوزوند.می
دهنش رو قورت داد، مجددا نگاهی بهم انداخت. لب از دهن باز کرد  آب

 تا حرفی بزنه که یک دفعه صدای موبایل لعنتیش بلند شد.
 دارش رو ازم گرفت و گوشیش رو از جیبش بیرون آورد.نگاه تب

 الو. -
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 هاش بود.مکث کوتاهی کرد، نگاهم به لب
 ایم، اومدیم.دم خونه -

شد ی جیبش گذاشت و درحالی که از ماشین پیاده میعصبی گوشی رو تو
 گفت: پیاده شو.

 بستم گفتم: دیاکو؟از ماشین بیرون رفتم و درحالی که درش رو می
 در ماشین رو قفل کرد و با کالفگی نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: جان؟

 خواستی بهم بگی؟چی می -
 با صدایی گرفته آهسته لب زد: چیز مهمی نبود.

 ولی آخه... -
ی آیفون رو فشرد. ماشین رو بی توجه به من سریع دم خونه رفت و دکمه

دور زدم و به سمت دیاکو که کناری ایستاده بود رفتم، زیاد طول نکشید 
 که در حیاط باز شد.

 در رو به جلو هل داد و خودش رو کنار کشید.
 برو داخل. -

داخل رفتم. پشت سرم در رو ازش سبقت گرفتم و بی اینکه نگاهش کنم 
های نما شده بست و به داخل اومد. نمای حیاط ساده و شیک بود، دیوار

 کرد.ای رو به خودش خیره میو حیاط پر از گل و درختش چشم هربیننده
پارسا روی ایوون خونه ایستاده و به دیوار رو به ما تکیه داده بود. سریع از 

اش رو ودم رو بهش نزدیک کردم. تکیههای سمت راست باال رفتم و خپله
 از دیوار گرفت و رو بهم گفت: خوبی خواهری؟

 خوبم. سارا کجاست؟لبخند مهربونی بهش هدیه کردم و جواب دادم: 
 نگاهش رو به سمت دیاکو چرخوند و جواب داد: خوابیده.

 ای رو به طرفی کشید و بازش کرد.در شیشه
 بریم داخل. -

ام بود سریع به داخل خونه رفتم و خودم رو به سنهمن که حسابی گر
ای که درست آخر خونه بود دویدم، در یخچال طوسی رنگ رو آشپزخونه
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باز کردم، با دیدن کلی مواد غذایی توی یخچال جا خوردم! درحالی که 
آوردم با صدای بلندی خطاب به نون و پنیر از داخل یخچال بیرون می

 ینجا زیاد زندگی میکنی؟دیاکو پرسیدم: مگه تو ا
نشستند های قرمز رنگ سلطنتی میدیاکو همون طور که با پارسا روی مبل

خوام با خودم هایی که میجواب داد: زیاد میام اینجا، خصوصا وقت
 خلوت کنم.

 
روی میز ناهارخوری سفید رنگ نزدیک اپن نشستم و دوباره پرسیدم: مگه 

 با پدرت مشکل داری؟
 یزیون رو توی دستش گرفت و جواب داد: نه.کنترل تلو

 کمی پنیر الی نون گذاشتم و گفتم: آهان.
خوام خودم رو معرفی پارسا که تا این لحظه ساکت بود دهن باز کرد: می

 کنم.
ام توی گلوم گیر کرد و بااین حرفش که انگار تیر خالصی رو زده بود لقمه

کردم توقف شده حس میبه سرفه افتادم. طوری که جریان خون رو م
 انگار که صورتم کبود شده بود.

 چیشد؟!  -
کردم آب دهنم رو قورت دادم که لقمه هم پایین همون طور که سرفه می

های ریزی داشتم، یک دفعه دستی لیوان آبی جلوم رفت اما هنوز سرفه
 گرفت. لیوان رو ازش گرفتم و سریع یه کم آب خوردم.

 خوبی؟ -
سا که با نگاه نگرانش بهم زل زده بود، کردم. از روی صندلی نگاهی به پار

 بلند شدم و خودم رو توی بغلش انداختم.
 نه توروخدا نه. -
 پارمیس... -
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هام سرازیر هایی که بی اختیار از چشمحرفش رو بریدم و میون اشک
 خوام. نه، نباید این کار رو کنی.شدند گفتم: نمی

 واهرم؟گرفته دم گوشم لب زد: خ
 ذارم این کار رو کنی. بیشتر بهش چسبیدم و گریون گفتم: نمی

 هاش رو دور کمرم گرفت و سرش رو روی شونه ام گذاشت.دست
 عزیز دلم؟ -

کار رفت من چیهام بی مهابا روی صورتم می ریختند، اگه پارسا میاشک
 نه. کردم. هق زدم: کردم؟ کی رو اذیت میکردم؟ چطور زندگی میمی

 کرد.گرمای تنش عطش وجودش رو کنارم بیشتر می
 پارسا توروخدا نه. -

 دستش رو مهربون روی سرم کشید.
 سپرم.خواهرم، عشقم رو دست تو می -

 خوام. خودت بمون پیش عشقت.زار زدم: نه! نمی
داد. هرلحظه سوخت، فکر کردن به نبود پارسا خیلی عذابم میقلبم می

 فشردم.و بهش میمحکمتر خودم ر
 ذارم بری.نمی -

سعی در جدا کردنم از خودش داشت اما من مثل سریش بهش چسبیده 
 بودم.

 تو رو خدا نه پارسا. -
 صدای لرزونش بلند شد: م... مانعم... نشو.

 هام نفس کشیدن رو برام سخت کرده بود.سیل اشک
 تو رو جون سارا نرو. -

 بغضش ترکید.
 قسمم نده. -
 تو رو روح مامان، تو رو روح بابا، تو رو به جون خودم قسم میدم نرو. -
 کنم.قسم نده دختر، قسم نده. خواهش می -
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جیگرم کباب شده بود، دلم از شدت ترس و ناراحتی آتیش گرفته بود 
شد، ملتمسانه خودم رو روی زمین انداختم و دست آتیشی که مهار نمی

 به دامنش شدم.
 ذارم. ینه، من نم -

هاش گرفت. های لرزونم رو میون دستروی زمین کنارم نشست و شونه
هام دوخت و لب زد: های خیسش رو به چشمصورتم رو باال گرفتم، چشم

 خواهر گلمی تو.
ی گرمش رو روی پیشونیم حس هام رو روی هم گذاشتم، بوسهچشم

 کردم. دوباره خودم رو توی بغلش انداختم.
 میمیرم.تو بری من  -

های گرمش رو روی صورتم حس من رو توی بغلش فشرد، هرم نفس
 شه.هاش رو نزدیک گوشم کرد و لب زد: چیزی نمیکردم. لب

 اش فکر کردی؟پس سارا چی؟ اون چی؟ اصال به دل شکسته -
 مرددم نکن. -

صدای شکسته شدن قلبم رو حس کردم، خرد شدن قلبی که با فوت پدر و 
ر شکسته بود و حاال با رفتن پارسا قرار بود شکسته بشه. مادرم یک با

 نالیدم: پارسا.
 بسه، با خودت این طور نکن. تازه مرخص شدی عزیزدلم. -

تونست جلوی پارسا رو از این کار بگیره فقط یک نفر بود تنها کسی که می
و اون شخصی نبود جز سارا!  خودم رو از بغلش بیرون کشیدم. خبیثانه و 

 دونه؟ حرص پرسیدم: که میخوای خودت رو معرفی کنی؟ که سارا نمیبا 
 از روی زمین بلند شدم و با صدای بلندی داد زدم: آره؟

پارسا که متوجه منظورم شده بود از روی زمین بلند شد و مضطرب گفت: 
 اینکار رو نکن.

 کنم.با لجبازی تمام جواب دادم: می
 پارسا...با صدای بلندی داد زدم: سارا، 
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 جلوی دهنم رو محکم گرفت.
 نکن. -

اش بیرون بکشم های مردونههرچی تقال کردم خودم رو از حصار دست
کردم وگرنه موفق نبودم، هرجوری بود باید با سر و صدا سارا رو بیدار می

 تونستم جلوی پارسا رو بگیرم.نمی
 دیاکو یه چیزی بیار دهنش رو ببندم. -

دادم خودش رو معرفی کنه. لگد محکمی بین پاهاش نباید اجازه می
 هاش از جلوی دهنم رها شد.کوبیدم که دست

 آخ!  -
 داد زدم: سارا؟

 گریون از آشپزخونه بیرون دویدم.
 صدای گوش کر کن پارسا بلند شد.

 دیاکو جلوش رو بگیر. -
 جیغ بلندی کشیدم که گلوی خودم هم درد گرفت.

 کشم.به خدا خودمو می -
 اومد دیدم.سارا رو درحالی که هراسون از پله ها پایین می

 چیشده؟! -
 نگاهی به پارسا که توی آشپزخونه با اخم بهم زل زده بود انداختم.

 
 با تشر رو بهم گفت: خودخواه.

های خیسم کشیدم و خودم رو به سارا که از ترس رنگش دستی به چشم
 پریده بود رسوندم.

 خواد خودش رو معرفی کنه.پارسا می -
سارا که انگار شوک بزرگی بهش وارد شده بود تعادلش رو از دست داد و 

 روی زمین ولو شد!
 صدای پر استرس پارسا درحالی که به سمتش دوید، بلند شد.
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 سارا؟ -
از حرفی که بهش زدم پشیمون شدم و سریع خودم رو به سارا رسوندم، 

خوبی نداشت. سریع سرش رو باال گرفتم و  یمشخص بود حال و روحیه
هاش سنگین شده بود و رنگش هم مثل گچ روی پاهام گذاشتم. نفس

 سفید. 
اش نگاه های آزردهدست سردش رو توی دستم گرفتم و نگران به چشم

 کردم.
 خوبی؟ -
 سارا، عشقم؟ -

گاه نشست  به پارسا نبه کمکم کمی بلند شد و درحالی که روی زمین می
 های خشکش رو تکون داد.کرد، لب

 پارمیس راست میگه؟ -
 پارسا نگاه پراز خشمش رو بهم دوخت و سکوت کرد.

 این بار محکمت تر صداش رو باال برد.
 جواب من رو بده.-

 لعنت!  پارسا عصبی مشت محکمی به زمین کوبید و فریاد زد:
 های سارا سرازیر شد.اشک از چشم

خوای بزنی؟ قرار بود من و تو عقد کنیم. چرا لت هم میزیر این قو -
 دلی؟قدر سنگاین

تونست قید عشقش حرف سارا دلم رو مجددا کباب کرد. پارسا چطور می
 خواست رو طی کنه؟ رو بزنه و راهی که خودش می

خواست بعد چهارسال نادیده گرفتن عشق به این پاکی این بار خودش می
 بگیره؟ این عشق رو نادیده 

تو : من که تا لحظاتی شوک زده از حرف سارا بودم رو به پارسا پرسیدم
 خوای؟چی می

 با بغض جواب داد: پارمیس همه چیز رو خراب کردی.
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 صدای سارا نگاهم رو به سمتش چرخوند.
 بازم بشکن، بشکن، لعنت به من که دوباره باورت کردم!  -

جاری شد. پارسا بااین حرف سارا  هاشبعد از گفتن این حرف سیل اشک
 خودش رو بهش نزدیک کرد.

 نه عشقم اینطور که تو فکر میکنی نیست. -
 ی سارا بلند شد.صدای خفه

 هست. -
شد مجددا لب زد: برو. برو خودت رو درحالی که از روی زمین بلند می

 بینی، این بار میای سرمعرفی کن ولی این بار من رو با یکی دیگه نمی
 خاکم.

 پارسا عصبی از حرف سارا سرش داد زد: ساکت شو. 
 بندم.سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و لب زد: باشه بازم دهنم رو می

 م...منظ... منظور من... -
 حرفش رو برید.

 نه منظورت همین بود. -
بعد از گفتن این حرف سریع خودش رو به پله ها رسوند و ازشون باال 

 ا هم کالفه پشت سرش از پله ها دنبالش دوید.رفت. پارس
 همین که خواستم دنبالشون برم صدای دیاکو مانعم شد.

 صبر کن. -
گذشتم؟ شاید چون های قلبم میچرا باید به خاطر دیاکو از خواسته

ی من خودش بود!  بی این که به سمتش برگردم گفتم: خواهش خواسته
 ...می

بذار، به خاطر خودت نذار دوباره بینشون جدا  حداقل این بار تنهاشون -
 بشه.

ذاشتم، همیشه با خودخواهی هام حق با دیاکو بود بهتر بود تنهاشون می
داشتم تا تکیه گاهی داشته باشم اما االن هیچ پارسا رو کنار خودم نگه می
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تکیه گاهی نداشتم که خودم رو توی آغوش گرمش بندازم و گریه کنم، 
 م و خودم.فقط خودم بود

 گریه نکن. -
های داغش به ای به تنم انداخت. نفساش لرزهصدای مهربون و گرفته

شد. دلم بدجوری به حال خودم سوخت، به حال کسی صورتم کوبیده می
 که نیمی از زندگیش رو توی تاریکی گذرونده بود.

 پارمیس؟ -
به سمتش لحنش بدجوری قلبم رو سوزوند، کاش قدرت این رو داشتم که 

 هام رو روی هم گذاشتم و سکوت کردم.برگردم و نگاهش کنم اما چشم
 های من.ببین این شکست رو توی چشم -

اومدند، نای ایستادن رو نداشتم. احساس هام به سختی بیرون مینفس
 تونستم وزن خودم رو تحمل کنم. سنگینی روی پاهام داشتم و نمی
 زی که برای خودم ساخته بودم زار زدم. روی زمین نشستم و به حال و رو

 لعنت به این زندگی که واسه خودم ساختم!  -
 پارمیس؟ -

 هام پنهون کردم.صورتم رو میون دست
 پارمیس مرد، دیگه مرد. -
 خدانکنه. -

شد، مشخص بود درست رو به روم صداش این بار از جلوی روم شنیده می
 .کردنشسته و به حال زارم نگاه می

 هات رو ندارم.تو رو جان عزیزت گریه نکن. طاقت دیدن اشک -
 آخه جون عزیزم رو قسم میدی؟  -

هاش که به خاطر هام بیرون آوردم و به چشمصورتم رو از میون دست
 اشک مثل خون قرمز شده بودند نگاه کردم.

 ؟عزیزی که داره میره -
 مگه من مردم بذارم گریه کنی. -
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 یچ تکیه گاهی ندارم.های زدم: ه
 تو من رو داری؟لرزون لب زد: 

داد. های خیسش زل زدم، چه قدر این نگاه گیرا بهم آرامش میبه چشم
هاش جادوی خاصی داشتند که هام رو سد کرد، چشمنگاهش راه اشک

 کردند.مدام من رو جادو می
 ؟دیاکو -
 ؟جون دلم -
 افتاد!هاش به تپش میآخ که قلبم با هربار "جونم" گفتن  
 
 نذار پارسا خودش رو معرفی کنه. -
 باشه هرچی تو بگی. -

ی آروم کردن قلبم این رو گفت برای همین مجددا دونستم واسهخوب می
 گفتم:  بهم قول بده.

 بهت قول میدم نذارم فعال خودش رو معرفی کنه. -
اش پارسا مرحله "فعال" دیگه چی بود؟ مگه بازی بود که هر معنی این

 قصد معرفی کردن خودش رو داشت؟
 پارمیس؟ -

اومد توجهم رو به خودش صدای پارسا که همراه سارا از پله ها پایین می
 جلب کرد، دستی به صورت خیسم کشیدم و جواب دادم: جونم؟

 زدند.هاش برق میخودش رو سریع بهم رسوند، چشم
ن اومدیم رو تموم نکنیم خودم رو تا وقتی این کاری که براش به تهرا -

 کنم.معرفی نمی
زده از روی زمین بلند شدم و با خوشحالی که تموم وجودم رو پر کرده ذوق

 بود خودم رو توی بغلش پریدم.
 وای عاشقتم داداشی. -
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محکم دور کمرم رو گرفت و دم گوشم لب زد: این رو بدون خیلی واسم 
 مهمی.

 ای.کردم و گفتم: تو یه دونه ماچ محکمی به صورتش هدیه
به سارا که پشت سر پارسا ایستاده بود و از  نگاهش برق شادی موج 

زد، نگاهی انداختم. خودم رو از بغل پارسا بیرون کشیدم، برای اینکه می
هام رو به هم ای دستکاری برای هردوشون کرده باشم بدون هیچ مقدمه

تا دوروز آینده باید شما دوتا عقد  ای گفتم: پسکوبیدم و با ذوق کودکانه
 کنید.

با این حرفم صورت هردو از شدت خجالت سرخ شد. پارسا سرش رو 
پایین انداخت، دستی به پشت لبش کشید و لب زد: پارمیس دیگه داری 

 کنی.زیاده روی می
به سمت سارا که از شدت خجالت لب به دهن گزیده بود رفتم و دستش 

 رو توی دستم گرفتم.
 خوام از هم جدا باشید، هیچ وقت.دیگه نمی -

تونست پارسا رو پیش من نگه داره سارا بود پس باید تنها کسی که می
شدم چون عالوه براینکه عشق پارسا بود محافظش هم باهاش خوب می

 بود. 
 زیرچشمی به پارسا نگاهی انداخت و لبخند ریزی روی لبهاش نشست.

اهی شدم، روم رو از سارا گرفتم و به دیاکو یک لحظه متوجه سنگینی نگ
که کمی اونطرف تر پارسا بهم زل زده بود نگاه کردم. دست سارا رو از 

 : بیا من و تو بریم تو اتاق کارت دارم.دستم رها کردم و رو بهش گفتم
 چیکار؟ -
 میخوام واسه عروسیت آمادت کنم. وا خب کارت دارم. -

هاش از شدت خجالت سرخ شد. از سی گونهدوباره با آوردن اسم عرو
هایی موند. اصال حرکتتموم وجود خوشحال بودم که داداشم کنارم می

 دادم دست خودم نبود.که انجام می
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 زهرمار، گمشو بریم تو اتاق. -
بعد از گفتن این حرف سریع دست نرمش رو توی دستم گرفتم و کشون 

 کشون با خودم از پله ها باال بردمش. 
 پارمیس دستم درد گرفت. -

نزدیک اولین اتاقی که شدیم درش رو باز کردم و به همراه سارا سریع به 
 داخلش رفتم. 

 هیس!  -
 ؟!هام بهم زل زد و پرسید: تو چت شدهحیرون از حرکت

در اتاق رو محکم بستم و درحالی که قلبم مثل یک گنجشک به شاالپ 
 سارا؟شولوپ افتاده بود رو بهش گفتم: 

 
های گشاد شده هام روی تخت نشست و با چشممتعجب از حرکت

 پرسید: چت شده؟!
خواست دونستم چم شده بود اما هرچی بود دلم میحتی خودم هم نمی

با سارا صحبت کنم. به سمتش قدم برداشتم و جواب دادم: سارا یه چیزی 
 ها.فحر خوام بهت بگم ولی قول بده از این اتاق بیرون نره اینمی
 تر از قبل لب زد: چی؟!بار متعجباین

 اخمی به ابروهام گره خورد.
 آرپیچی. -

 خندید: باشه بگو.
نشستم با حسی غریب اما شیرینی که درحالی که روی تخت کنارش می

 توی قلبم بود پرسیدم: سارا عشق چطوریه؟
 متحیر بهم زل زد!

 عاشق شدی؟ -
اب دادم: االغ دارم بهت میگم چطوره بعد مشتی به سرش کوبیدم و جو

 قدر خنگی؟تو میپرسی عاشق شدم؟ مامانت سر تو چی خورده که این
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هاش رو چفت هم کرده بود سرش رو پایین انداخت و درحالی که دست
 لب زد: عشق.

لحنش خیلی خاص بود، اونقدر خاص بود که توصیف کردنش 
حال ادامه داد: عشق خیلی ترین کار توی دنیا بود. توی همون مشکل

ها در برابر شیرینه مثل عسل ولی گاهی هم مثل زهر تلخه، اما این تلخی
شیرین بودنش اصال هیچی نیستن، عشق رو باید احساس کنی چون 

شه توصیفش کرد نه با نوشتن و نه با گفتن. عشق رو باید با تموم نمی
 وجود لمسش کنی، حسش کنی و براش ارزش قائل باشی. 

شد. تر از قبل میزد صورتش لحظه به لحظه سرخطور که حرف میهمون
 هاش گوش سپردم.توصیفش از عشق خیلی قشنگ بود. دوباره به حرف

مونی و هاش پاش میعشق به قدری با عظمته که با وجود تموم سختی -
 جنگی.واسه رسیدن به عشقت با تموم مشکالت می

های مستش نگاهی بهم رد و با چشمهاش رو از هم باز کی دستگره
 انداخت.

ها کنارش وقتی کنار عشقتی قلبت آروم و قرار نداره، حتی اگه ساعت -
شه، وقتی کنار عشقتی اصال متوجه گذر باشی بازهم دلت براش تنگ می

ها به کنی زمان ایستاده تا فقط ساعتزمان نیستی و حس می
 هاش نگاه کنی.چشم

زد لحظه به لحظه بیشتر به سالخی هایی که میدلم با تک تک حرف
های دیاکو شد. هرلحظه از حرف زدنش من رو به یاد چشمکشیده می

کردم حرفی برای گفتن هایی که هروقت بهشون نگاه مینداخت. چشممی
 داشتند.

شه های تب دارش گرفتم و مجددا پرسیدم: چطور مینگاهم رو از چشم
 فهمید عاشق شدی؟

یچ مکثی جواب داد: وقتی بودنش رو به غرورت ترجیح بدی بدون ه
 یعنی عاشق شدی.
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های سارا سر در نیوردم و شاید به این خاطر بود که هیچی از حرف
همیشه عاشق خودم و زندگی شاهانه بودم! سارا درحالی که از روی تخت 

 شد گفت: حاال چرا پرسیدی؟بلند می
حتی بهش نگاهی کنم جواب دادم:  کهسرم رو پایین انداختم و بی این

 دونم.خودم هم نمی
هاش کرد و لب زد: به زیرچشمی نگاهش کردم، لبخندی چاشنی لب

 فهمی.وقتش می
ای گلگون باالی سرم بهم نگاه سرم رو باال گرفتم و به سارا که با چهره

 کرد زل زدم.می
حاال چته ای پرسیدم: برای اینکه جو بینمون عوض بشه با لحن مسخره

 قرمز شدی؟
ذاشت جواب داد: اینم یکی هاش میهاش رو روی گونهدرحالی که دست

 از عالئم عشقه.
دیگه از این حرفش جا خوردم! از روی تخت بلند شدم و یه قدم به 

 سمتش حرکت کردم.
 چه جالب. -
 جالب ترش زمانیه که کنار عشقتی. -
 

دستگیره رو توی دستش گرفت  بعد از گفتن این حرف به سمت در رفت و
 که یک دفعه بهش حمله ور شدم و گفتم: نه.

بارید دست از چرخوندن دستگیره کشید و با لحنی که تعجب ازش می
 پرسید: چیه؟!

 بازوش رو گرفتم و به سمت تخت کشیدمش.
 ی عقد.باید تو رو آماده کنم واسه -
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نداخت و با صورتش با گفتن این حرف سرخ شد، سرش رو پایین ا
خوایم بریم خجالت گفت: پارمیس االن وقتش نیست، درضمن ما می

 محضر سریع عقد کنیم، والسالم.
عصبی از حرفش روی تخت نشوندمش و با تشر بهش گفتم: نه بابا دیگه 

 چی؟
من یه داداش هام رو روی پهلوهام گذاشتم و مجددا لب زدم: دست 

 لباس دامادی ببینم. هم توی خوام اونبیشتر ندارم، می
 اما ما اینطوری توافق... -

 حرفش رو قطع کردم.
من توافق موافق حالیم نیست واال من که باید حسابی به خودم برسم  -

 گیریم.پس یه عقد مختصر اما خوب توی همین خونه می
 شد گفت: پارمیس لطفا بیخیال شو.درحالی که از روی تخت بلند می

گذاشتم و روی تخت نشوندمش. اخم غلیضی روی  دستم رو روی شونش
 ابروهام نشوندم.

 حرف نباشه. -
 پارمیس؟ -

کرد. با صدایی بلند اومد که من رو احضار میصدای پارسا از پایین می
 جواب دادم: اومدم.

مجددا به سارا نگاهی انداختم و رو بهش که روی تخت نشسته بود گفتم: 
 دیگه مخالفتی نبینم.

از اتمام حجت با سارا سریع به سمت در اتاق رفتم و دستگیره رو توی بعد 
دستم گرفتم، یک لحظه با به یادآوردن سر و وضع سارا به سمتش 

چرخیدم و ریز نگاهش کردم. سارا که متوجه نگاهم شد از روی تخت بلند 
 شد و با بی حوصلگی پرسید: باز چیه؟

و رو بهش گفتم: جلوی داداشم  هاش اشاره کردمام به لباسبا دست دیگه
 هم به خودت برس.
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 کرد پرسید: مگه چمه؟درحالی که خودش رو برانداز می
 فهمی.دستگیره رو توی دستم فشردم و جواب دادم: کم کم خودت می

بعد از گفتن این حرف از اتاق بیرون رفتم و مسیر پله ها رو تا پایین طی 
سته و مشغول صحبت با دیاکو بود کردم. پارسا در حالی که روی مبل نش

کرد خیلی عادی و صمیمی از سرجاش بلند شد و همون طور که نگاهم می
 رو بهم گفت: بیا بشین کارت دارم.

 ی سرد رو توی دستم گرفتم و از آخرین پله پایین رفتم.میله
ی کمتر ده متری که رو به روم دیاکو نگاهش رو از پارسا گرفت و از فاصله

تونستم بود بهم زل زد. دلیل این نگاه کردنش رو هیچوقت نمینشسته 
کردم به بفهمم. به سمت پارسا قدمی برداشتم و درحالی که سعی می

های قلبم که با دیدن دیاکو نامنظم شده بود، بی اهمیت باشم رو تپش
 بهش گفتم: کارم داری؟

رد و طور که روی مبل نشسته بود به جای خالی کنارش اشاره کهمون
 خیلی مهربون لب زد: بیا بشین کنارم کارت دارم.

 گیج و منگ به سمتش رفتم و روی مبل، بغل دستش نشستم.
 

کردم طرز برخوردش خیلی باهام خوب و برعکس چیزی که فکرش رو می
صمیمی بود. لبخند مهربونی تحویلم داد و در حالی که لیوان آبی رو که 

ها این د: پارمیس بعضی وقتداشت لب زروی میز بود، بر می
 هات یه سودی برای آدم داره.خودخواهی

ای از آب نوشید متعجب از حرفش با نگاهی پرسشگر بهش زل زدم. جرعه
دم امروز با سارا باهم برید خرید یه کم و ادامه داد: کارتت رو بهت می

روحیتون بیاد سرجاش، خیلی وقته که نه جایی رفتید و نه حال خوشی 
 تید، بهتره تا قبل انجام کارمون یه کم روحیمون رو باال ببریم.داش

با نگاهی که تموم حرکاتش رو زیر نظر داشتم جواب دادم: پس تو و 
 دیاکو چی؟
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ذاشت گرفتم و به دیاکو که از نگاهم از پارسا که لیوان رو سرجاش می
 کرد، چشم دوختم.کناری بهم نگاه می

 دادم.هاش گوش میکنه به حرفکار مییکه پارسا چبی توجه به این
مونیم خونه و تموم مدارکی که از اول کارمون تا االن من و دیاکو هم می -

 کنیم تا ببینیم چه چیز بدردبخوری گیرمون میاد.گیر آوردیم رو بررسی می
نگاهم رو از دیاکو که مست نگاه کردنم بود گرفتم و سرم رو پایین 

نامنظم شده بود، احساس گر گرفتگی رو توی تموم  انداختم. ضربان قلبم
بدنم حس کردم؛ هیچ وقت همچین حسی  رو توی زندگیم تجربه نکرده 

بودم. بی توجه به احساس درونم که مثل آتیش تموم وجودم رو 
سوزوند سرم رو باال گرفتم و رو به پارسا گفتم: یعنی از االن قراره با می

 خودش دنبالمونه.پلیس همکاری کنیم؟ آخه پلیس 
زدند جواب داد: هایی که برق میپارسا به طرفم نیم چرخی زد و با چشم

ذاریم تو بیوفتی زندان این یک، بعدش ببین پارمیس من و دیاکو نمی
 اینطور توی مجازاتم هم خیلی تخفیف میخوره پس بهتره همکاری کنیم.

کردم مغموم ی میهام باز سرم رو پایین انداختم و درحالی که با انگشت
 پرسیدم: پس رو تصمیمت هستی؟

های مهربونش ام گرفت و سرم رو باال برد، به چشمدستش رو زیر چونه
 نگاه کردم.

خواهر گلم، فعال کنارتم پس از چیزی نترس، بعدش تو دیاکو و سارا رو  -
 داری تا من برگردم.

 به سمتش نیم چرخی زدم و چهارزانو روی مبل نشستم.
 ب یه شرط دارم.خ -

های جذابش بهم زل زده بود پرسید: هر شرطی طور که با چشمهمون
 باشه قبوله.

 با شیطنت جواب دادم: گفتی هر شرطی باشه ها.
 خندید: آره، هر شرطی باشه قبوله.
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هام رو ذوق زده از سرجام بلند شدم و درحالی که روی مبل ایستادم دست
 سارا باید تا دو روز دیگه عقد کنید.بهم کوبیدم و گفتم: پس تو و 

های گشاد شده از روی مبل بلند شد و درست رو به روم ایستاد. با چشم
 نیم چرخی به سمت پارسا زدم و گفتم: دیگه قول دادی.

دستی به موهای مشکی رنگش کشید و با صورتی سرخ شده که شرم 
 بارید لب زد: حیف که قول دادم.ازش می

ی خودم رو از روی مبل توی بغلش انداختم که باعث شد از شدت خوشحال
 هردومون نقش زمین بشیم.

خندید من رو از روی خودش به طرفی پرت کرد و پارسا درحالی که می
 گفت: برو گمشو روانی.

 ام فضا رو پر کرد.صدای خنده
 مگه چیه داداشمی.  -

الی که از صدای خندون دیاکو هم بلند شد، نگاهی بهش انداختم درح
 ات کمه دختر.شد خطاب به من گفت: تو یه تختهروی مبل بلند می

 زبونم رو براش در آوردم و توی جوابش گفتم: همینه که هست.
خواید من و سارا رو چهارزانو روی زمین رو به دیاکو پرسیدم: پس عصر می

 بفرستید پی نخود سیاه؟
ها روحیه نخیر، شما زنداد:  شد جوابپارسا درحالی که از کنارم بلند می

حساسی دارید و فقط با خرید میاید سرحال پس خودت و سارا باهم 
 گردید خونه.میرید خرید و قبل غروب هم برمی

هاش رو زیر نظر داشتم غرولند کنان رو بهش گفتم: طور که حرکتهمون
 کنی.بازم که داری حکم صادر می

های ایستاد و درست مثل طوطی حرفدیاکو در امتداد حرف پارسا کنارش 
همیشگی پارسا رو تکرار کرد: همینه که هست، شب خطرناکه دو تا خانم 

 بدون هیچ مردی تنها باشن.
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کالفه از رفتار هردوشون از روی زمین بلند شدم و رو به دوتاشون درحالی 
بردم گفتم: باشه بابا تسلیم. ی تسلیم باال میهام رو به نشونهکه دست

 تون.ش. حاال من میرم یه استراحت کنم با اجازهای
 هردو دست به سینه بهم نگاه کردند و همزمان گفتند: باشه برو.

درحالی که روم رو ازشون گرفتم متعجب زیرلب گفتم: الحق که این دوتا از 
 ان!یه رگ و ریشه

 
ی کردم اما حوصلهشکمم بدجور ضعف رفته بود و احساس گرسنگی می

چیزی بخورم رو نداشتم برای همین به سمت پله های رو به روم که  اینکه
موکت قرمز رنگی روشون رو پوشونده بود رفتم. صدای پارسا و دیاکو 

 هام رو تیز کرد.گوش
 بهتره برگردیم سرکارمون. -

هاشون به سمت اتاقی که سارا توش ی مضمون صحبتبی توجه به بقیه
ش کنار پاگرد اول پله ها قرار داشت. بود رفتم، اولین اتاقی که در

 ی در رو توی دستم فشردم آهسته بازش کردم. دستگیره
سارا با موهای باز که بالش رو پوشونده بودند درست مثل بچه ها روی 

تخت خوابیده بود، قلبم از این همه بی رحمی که در حقش کردم به درد 
به سمت  کمد  اومد. در رو آهسته پشت سرم بستم و بی هیچ صدایی

دیواری رفتم، درش رو باز کردم و بالش و پتوی زاپاسی که توش بود رو 
 ازش بیرون آوردم.

 بالش و پتو رو توی یه دستم گرفتم و با دست دیگه در کمد رو بستم.
کشیدم بالش رو نزدیک تخت روی زمین پرت کردم و درحالی که دراز می

. شالم رو از سرم در آوردم و باالی پتو رو تکونی دادم و روی خودم انداختم
 سرم گذاشتم تا راحت باشم.

دستم رو زیر سرم گذاشتم و به سقف اتاق خیره شدم، تصویر تمام 
روزهایی که گذرونده بودم مثل یه فیلم جلوی چشمم ردیف شده بود. 
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چشم هام رو بستم و برای رهایی از این تصاویر سرم رو کمی به چپ و 
 راست تکون دادم. 

 روی پهلوی راستم دراز کشیدم و پتو رو تا روی گردنم گذاشتم.
 هام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم.زیاد طول نکشید که چشم

 پارمیس؟ پارسا صدات میزنه، بیدار شو. -
هام رو از هم باز هام گرفت، پلکصدای مهربون سارا خواب رو از چشم

 کردم و به پهلوی چپم چرخیدم.
 د شو دیگه دختر َاه. بلن -

عصبی از غرغرهای سارا پتو رو از روی خودم پایین کشیدم و با حرص 
 گفتم: وای چه قدر غر میزنی تو.

 دونی ساعت چنده؟ پاشو ببین داداشت چیکارت داره. می -
 من که هنوز مست خواب بودم پرسیدم: ساعت چنده؟

ولندکنان جواب داد: کرد،  غربه سمت تخت رفت و درحالی که مرتبش می
 پرسه ساعت چنده. بلند شو دیگه.این رو باش، از من می

 دیوونه وار از سر جام بلند شدم و صدام رو باال بردم.
 باشه بلند شدم بسه دیگه. -

به طرفم چرخید و درحالی که یه دستش رو روی کمرش گذاشته بود رو 
ببین داداشت چی  بهم گفت: زود باش جات رو جمع و جور کن برو پایین

 میگه.
پتو و بالش رو از روی زمین برداشتم و همون طور که به سمت کمد 

 رفتم جواب دادم: چشم ننه بزرگ.دیواری می
 حرصی از جوابم به سمتم حمله ور شد.

 کشمت.به خدا یه بار دیگه بهم بگی ننه بزرگ می -
 بالش رو به سمتش پرت کردم و جیغ بلندی کشیدم.

 اونور روانی زنجیری. برو -
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بالش رو توی هوا قاپید و مجددا به سمت خودم پرتاب کرد، من که 
انتظار همچین چیزی رو نداشتم با برخورد بالش بهم تعادلم رو از دست 

 دادم، کمد رو گرفتم و عصبی رو بهش گفتم: سارا به خدا...
 با باز شدن در اتاق حرفم نیمه تموم موند.

 چیشده؟ -
به پارسا که هراسون توی چهارچوب در ایستاده بود انداختم؛ پارسا  نگاهی

 اش ترکید.با دیدن من بمب خنده
عصبی پتویی که توی دستم بود رو به طرفش پرت کردم و با غیض گفتم: 

 خندی؟چته؟ به چی می
ای به خودم کرد و میون خنده هاش بریده بریده جواب داد: مو... اشاره

 موها... موهات.
کشید داد دستی به موهام کشیدم و با حرصی که توی وجودم زبونه می

 زدم: مگه چمه؟
اش رو کنترل کنه با دست کرد خندهنزدیکم شد و درحالی که سعی می

ای از موهام رو کنار زد و جواب داد: هیچی، اش که خالی بود طرهدیگه
 شون کن.فقط برو شونه

 
ای که بهش زدم از کنارش رد شدم. درحالی بیمزه ای نثارش کردم و با تنه

زد گفت: بابا اینقدر بی ظرفیت نباش که با خنده نیم چرخی به سمتم می
 خودت رو تو آیینه بیین بعد قهر کن.

زیرلب حرفش رو تکرار و مسخره کردم، با اعصاب به هم ریخته با خودم 
 ی مزه.گفتم: پیش خودش چی فکر کرده؟ فکر کرده مسخره گیر آورده. ب

رفتند انداختم و بی حوصله ازشون نگاهی به پله ها که به سمت باال می
باال رفتم. اولین اتاق نزدیک پله ها که سمت راست بود رو بی حوصله رد 

کردم و به سمت دستشویی که کنار حمام، آخر راهرو بود قدم برداشتم. 
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ش وجود هوای خونه نسبت به بیرون گرم بود اما باز هم سوز سرما تو
 داشت.

ی در دستشویی رو باز کردم و داخلش رفتم. دمپایی بی رمق دستگیره
های آبی رنگی که دوبرابر سایز پام بود به پا کردم و با خودم گفتم: چه 

 گیری افتادیم ها.
ای که باالی روشویی بود نگاهی در رو پشت سرم بستم و به آیینه
توی آیینه به پارسا حق دادم که ی خودم انداختم، یک دفعه با دیدن چهره

های خودم هم خنده جا خوش طور بهم بخنده، بی اختیار روی لباون
 کرد.

شیر آب گرم رو باز کردم تا دست و صورتم رو بشورم، کمی صابون مایع به 
 ی خوشبخو و شیرین صابون به مذاقم خوش اومد. دستم زدم، رایحه

اشیدم تا آب از سرم بپره که بی هام آبی به صورتم پبعد از شستن دست
اثر هم نبود، با تموم شدن کارم آیینه رو کمی فشردم و به طرفی کشیدم. 

ی مخصوص اصالح ی آیینه انواع شونه وجود داشت از شونهداخل جعبه
ی گرد مخصوص آرایشگری رو برداشتم و مشغول مو گرفته تا برس. شونه

دیدن خودم توی آیینه لخت و شونه کردن موهام شدم. هرلحظه با 
هام داد و این لبخندی روی لباحساس اعتماد به نفس بهم دست می

 کشید.ام رو به رخم مینشوند طوریکه  چال روی گونهمی
بعد از تموم شدن کارم شونه رو سرجاش گذاشتم و از دستشویی بیرون 

 رفتم. 
راحتی شد که احساس صدایی از دیاکو توی خونه نبود و این باعث می

 داشته باشم.
 ای؟پارمیس آماده -

 از پله ها پایین رفتم و خودم رو به اتاق اولی که سارا توش بود رسوندم.
 ام.آره آماده -
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ها زود آماده بشید که تاکسی صدای پارسا از پایین به گوشم رسید: دختر
 بیرون منتظره.

جمع کردم و رو رسیدند توی دستم موهای مشکی بلندم رو که تا کمرم می
 ای؟به سارا که شالش رو به سر میزد پرسیدم: تو آماده

 آره. -
ی اتاق کنار تخت انداخته بستم به شالم که گوشهدرحالی که موهام رو می

 ای کردم و رو به سارا گفتم: بی زحمت شالم رو بهم بده.بود اشاره
کرد بلند می طور که شال رو از روی زمیندستی به مانتوش کشید و همون

 جواب داد: امر دیگه؟
 خندیدم: نه ممنون.

 شال رو از دستش گرفتم و به سرم زدم. 
 خیلی پرویی پارمیس. -

روم رو ازش گرفتم و به سمت در حرکت کردم و توی جوابش گفتم: خیلی 
 ممنون.

در اتاق باز بود، از اتاق بیرون رفتم و به پایین پله ها حرکت کردم. پارسا 
هاش توی جیب شلوارش بود و به درست اول پله ها درحالی که دسترو 

 کرد رو به روم دیدم.باال نگاه می
 وقتی بهش رسیدم آروم لب زد: هوای عشقم رو داشته باش.

 با شیطنت جواب دادم: ای بابا کشتی توهم ما رو با این عشقت.
 میکنم.ی آرومی به پیشونیم زد و آهسته گفت: زبونت رو قیچی ضربه

 دستم رو طرفش دراز کردم.
 کارتم رو رد کن بیاد. -

از توی جیب شلوارش کارت بانکیم رو بیرون آورد و درحالی که توی کف 
 ذاشتش گفت: زیاده روی نکن.دستم می

 شدم با لحن کشیده ای جواب دادم: چشم.طور که از کنارش رد میهمون
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ینکه صبر کنم تا سارا بیاد به پشت سرم سارا از اتاق بیرون اومد. بی ا
هام رو ی چوبی سفید رنگ کفشسمت در رفتم و از جاکفشی سه تیکه

 بیرون آوردم و مشغول پوشیدنشون شدم.
 سارا هوای آبجیم رو داشته باش. -
 چشم. -

بعد از این حرف پارسا با خیال راحت نفس عمیقی کشید و گفت: کرایه 
 پاساژ هم بهش دادم. تاکسی رو هم خودم دادم آدرس یه

از سرجام بلند شدم و رو به سمتش چرخیدم و جواب دادم: حله تا قبل 
 غروب هم بر میگردیم.

 آفرین. -
هاش رو به پا کرد و همراهم از سارا هم بعد نصیحت های پارسا کفش

 خونه خارج شد.
 

ت کار بعد اینکه از حیاط بیرون رفتیم سریع رو به سارا گفتم: ببین تا هروق
 مونیم حتی اگه از غروب هم رد شد.داشتیم بیرون می

های گشاد شده نگاهی بهم انداخت و سارا متعجب از حرفم با چشم
 گفت: تو که به پارسا گفتی قبل غروب برمیگردی؟! 

کردم جواب دادم: حاال من یه زری درحالی که در عقب تاکسی رو باز می
 زدم تو که نباید جدی بگیری.

گفتن این حرف سریع سوار تاکسی شدم، سارا هم پشت سرم سوار بعد 
 بست گفت: بیچاره میشیم که.شد و همونطور که در رو می

 نترس چیزی نمیشه. -
ترسید، ترسون جواب العمل بعد پارسا میسارا که مشخص بود از عکس

 داد: پارسا رو چیکار کنیم؟
م بهت گفتم اگه کارمون طول دارم میگم با من، خوبه هکالفه جواب دادم: 

 کشید. شاید هم زود کارمون تموم بشه.
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 عاهان. -
هامون گوش کرد و به حرفبه راننده تاکسی که از آیینه جلو بهم نگاه می

کنی؟ مگه داد نگاهی انداختم، با تشر رو بهش گفتم: به چی نگاه میمی
 آدم ندیدی؟

 مون میکنه.پیادهسارا بازوم رو فشار داد و گفت: هیس. االن 
ام رو از راننده گرفتم و به سارا که خیلی خونسرد کنارم نشسته نگاه عصبی

بود، انداختم. سرم رو نزدیکش کردم و خیلی آروم دم گوشش لب زدم: 
 کنه.خب بابا بدجور داره نگاه می

بذار نگاه کنه تو نگاه تر از قبل درست مثل من آهسته جواب داد: بیخیال
 نکن.

های این دختر رو باید با طال نوشت. بی اینکه بحث رو لحق که حرفا
 ادامه بدم از پنجره به بیرون نگاهی انداختم.

کرد، انگار یک چیزی توی مردم درحال عبور همیشه توجهم رو جلب می
 رفت و آمدشون جذاب بود.

زیاد طول نکشید که ماشین جلوی یک پاساژ مجلل و بزرگ متوقف شد. 
ینکه حرص اول راهم از راننده رو خالی کنم به محض پیاده شدنم از برای ا

ماشین در رو پشت سرم محکم کوبیدم. راننده عصبی از ماشین پیاده شد 
کرد عصبی داد زد: این چه و درحالی که از باالی ماشین  نگاهم می

 وضعشه خانم؟
د بست جواب داد: حواسش نبوسارا درحالی که در ماشین رو آروم می

 شما ببخش.
ها بود که با یه عذرخواهی کوچیک جا بزنه. راننده عصبی تر از این حرف

 در ماشین رو بست و به سمتم اومد.
 اگه آسیبی ببینه من ضرر میکنم. -
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ام گل کنه، از حواس های گذشتهعصبانیت راننده باعث شد که شیطنت
ی داد پرتیش استفاده کردم و به پشت سرش رفتم، مثل خودش عصب

 زدم: حاال که خسارتی وارد نشد.
کیف پولش پشت جیب شلوارش بود، بدون اینکه منتظر بمونم تا سمتم 

 بچرخه سریع کیف پول رو قاپیدم و توی جیب شلوارم هلش دادم.
میانجی گری سارا برگ برنده رو به دستم داد: خب شما بگو خسارتتون 

 چه قدر میشه؟
هاش نشست و ش شکفت، لبخندی روی لبراننده با این حرف گل از گل

 جواب داد: هر چه قدر کرمته خواهر.
 زیرلب با خودم گفتم: حاال کرم رو نشونت میدم. 

مونه تا من رو به مرد که درست رو به روم بود گفتم: خواهرم کنار شما می
 برم از کارتم پول بکشم بیام.

کرد در رو می مردیکه با خودش چی فکر کرده بود؟ شک نداشتم فکرش
 دزدم.کرد که کیفش رو ازش میماشین رو بکوبم اما فکرش رو هم نمی

سارا که کنار تاکسی ایستاده بود رو بهم سری تکون داد و گفت: برو. من 
 مونم تا بیای.می

بست رو پنهون کردم. هام نقش میلب لبخند شیطانی که هرلحظه روی
رفتم. همون دم پاساژ که رسیدم به  ازشون فاصله گرفتم و به داخل پاساژ

ای پاساژ معلوم نباشه. کیف هام از در شیشهپشت دیواری رفتم تا حرکت
پول رو از جیبم بیرون آوردم و هرچی پول توش بود رو ازش بیرون آوردم. 
برای اینکه نفهمه که کیف پولش رو دزدیدم، کیف رو توی گلدونی که کنار 

 از پاساژ بیرون رفتم.در بود گذاشتم و خیلی عادی 
مردم درحال خروج و ورود توی پاساژ دیدم رو نسبت به سارا و راننده کم 

کرد اما هرطوری بود از بین جمعیت خودم رو بهشون رسوندم. دستی می
که توش پول بود رو به طرف راننده گرفتم و با طعنه رو بهش گفتم: بیا 

 بدبخت.
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بارید متوجه مقدارشون نشده بود، هاش میراننده که برق شادی از چشم
 ها رو از دستم گرفت.با ذوق پول

 حاال شد. -
 ها از خودت بودن.با خودم فکر کردم: ای بدبخت، حتی نفهمیدی پول

 نیشخندی زدم و رو به سارا گفتم: بریم.
 

هاش بود انداخت و رو به من نگاهی به راننده که مشغول شمردن پول
 گفت: بریم.

گفتن این حرف از تاکسی دور شدیم و به سمت پاساژ که تقریبا  بعد از
هایی که  پایین در بودند باال توی ده متریمون بود حرکت کردیم، از پله

ای رو به سارا گفتم: یه درسی به اون رفتیم، به محض رسیدن به در شیشه
 رانندهه دادم که تا عمر داره فراموش نکنه.

نشسته بود جواب داد: تو که هیچی بهش ای که روی لبش میون خنده
 نگفتی.

با کنار رفتن در به داخل رفتیم، سریع به سمت گلدون کنار دیوار سفید 
داشتم گفتم: مگه قرار میرنگ رفتم و درحالی که کیف پول رو از توش بر

 دادم؟بود حتما جوابش رو می
متعجب  ای رنگی که توی دستم بودهسارا با دیدن کیف پول چرم قهو

 کار کردی؟!پرسید: تو چی
کیف رو توی جیبم گذاشتم و خندون جواب دادم: حالش رو گرفتم، پولی 

هم که بهش دادم از خودش بود، نزدیک دوتومن فقط نقد تو کیف پولش 
ها معلومه تاکسی رانی شغل دومشونه پس باید خیلی زرنگ بود. بابا این

 باشی گولت نزنن.
 رد و با لحنی متعجب لب زد: عجب!تای ابروش رو باال ب
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کشیدم به سمت مانتو فروشی که درست درحالی که دست سارا رو می
اول پاساژ بود رفتم و گفتم: بریم یه چند دست مانتو بخریم که بعدش 

 باید کفش و لباس راحتی هم واسه تو خونه بگیریم.
ر بردمش صدای پطور که کشون کشون به سمت مانتو فروشی میهمون

 پارمیس ول کن، دستم درد گرفت.از حرصش بلند شد: 
 ببین اون مانتو زرشکیه رو که تو تن مانکنه. -

ذوق زده به سمت مانکن جلوی مغازه رفتم و با همون حالت گفتم: خیلی 
 خوشگله! 

 بنظر من این آبیه قشنگه. -
ای که بلندیش تا پایین من که محو تماشای مانتوی زرشکی رنگ ساده

 رسید، بودم، جواب دادم: خب سلیقه ها متفاوته.زانو می
رفتم گفتم: بریم چشم از مانتو برداشتم و درحالی که به داخل می

 بخریمشون.
داخل مغازه پر از مانتوهای رنگارنگ بود که به چوب لباسی روی دیوارها 

 رو پر کرده بودند؛ از مانتوی مجلسی گرفته تا راحتی و اسپرت.
د تا مانتو به همراه یه نمونه از همون مانتوی کاربنی رنگی که توی سارا چن

تن مانکن بود، برداشت و به سمت فروشنده رفت. من هم یه نمونه از 
مانتوی زرشکی رنگ رو توی دستم گرفتم و به همراهش خودم رو پشت 

 میز فروشنده رسوندم.
سرش رو  های میشی رنگ بود،چهره با چشمفروشنده که یه دختر خوش

از توی کاتالوگی که توی دستش بود بیرون آورد و با خوشرویی رو به 
 هردومون پرسید: چیزی انتخاب کردید؟

ها رو خیلی سریع توی جوابش گفتم: آره، اتاق پرو ها خالیه که بریم لباس
 پرو کنیم؟
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پروهایی که در  هاش نشوند و درحالی که به اتاقلبخند مهربونی روی لب
کرد با اشاره بهشون جواب داد: هردوتاش نگی داشتند، نگاه میسفید ر
 خالیه.

 ذ ق زده به سمت یکیش دویدم و گفتم: دمت گرم.
رو پرو کنم.  در اتاق رو باز کردم و سریعا پشت سرم بستمش تا لباس

مانتوی مشکی رنگم رو از تنم در آوردم و به چوب لباسی آویزون کردم. 
کردم و از توی آیینه به خودم نگاهی انداختم. تن  مانتو رو سریعا به تن

اومد، لبخندی از آیینه به خودم خور مانتو خوب بود و خیلی بهم می
 تحویل دادم و با ذوق زیرلب گفتم: میخرمش.

سریع مانتو رو از تنم در آوردم و با مانتوی خودم که از چوب لباسی برش 
 داشتم جا به جا کردم.

رفتم رو به دختر که دم و درحالی که ازش بیرون میدر اتاق رو باز کر
مشغول برداشتن یه مانتوی کالباسی رنگ از چوب لباسی بود، گفتم: این 

 خرم.رو می
رفت جواب داد: درحالی که با مانتوی توی دستش به سمت اتاق پرو می

 بذارش روی میز تا بیام.
نتوی دیگه هم نظرم به سمت میز رفتم و مانتو رو روش گذاشتم. چندتا ما

اش بود نگاهی رو جلب کرد؛ به سایز مانتوی زرشکی رنگ که پشت یقه
 کردم و زیرلب گفتم: دیگه از هرکدوم از همین سایز برمیدارم.

مانتوهای دیگه رو که دوتاش جفت هم بود و یکی دیگش سمت چپ 
 نزدیک میز فروشنده بود رو برداشتم.

 دارم.پس من همش رو بر می -
ا شنیدن صدای سارا که مشغول صحبت بود دختره بود به سمتشون ب

 چرخیدم و رو به فروشنده گفتم: من هم چندتا دیگه برداشتم.
دختر پشت میز رفت و درحالی که ماشین حسابش رو کنار دستش 

 ؟کنید یا باهمذاشت پرسید: جدا حساب میمی
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 همزمان جواب دادیم: جدا.
ماشین حساب قیمت مانتو ها رو حساب کرد و  بعد از گفتن این حرف با

 کرد پرسید: نقد یا با کارت؟مجددا درحالی که نگاهمون می
 کارت. -

بعد از پرداخت هزینه مانتو ها رو توی پالستیک گذاشت و رو بهمون 
 گفت: مبارک باشه. بسالمتی تن کنید.

 خیلی ممنون. -
بهم پرسید: خب حاال بریم  رفتیم سارا رودرحالی که از مغازه بیرون می

 کجا؟
 بریم کیف و کفش بخریم، بعد اون هم لباس راحتی. -
 

سوز سرما حتی توی پاساژ هم بود، با به یادآوردن اینکه پالتوی دیاکو توی 
تنمه سریع رو به سارا که همقدمم شده بود گفتم: بهتره پالتو هم بخریم، 

 فصل سرما تازه بعد از اینه. 
 کرد رفتیم.برقی که رو به باال حرکت می به سمت پله

 پس بهتره اول پالتو بخریم بعد بریم سراغ لباس مباس. -
 باشه.خندیدم: 

هایی که باال رفتن پله طور که پام رو روی پله برقی گذاشتم به مغازههمون
 اومدند نگاه کردم.به چشم می

 پارمیس؟ -
 ؟هوم :به پشت سرم نیم چرخی زدم و جواب دادم

 یه سوال بپرسم راستش رو میگی؟ -
داشتم به باال رسیده بودیم. درحالی که از روی پله قدمی به جلو بر می

 جواب دادم: بپرس.
 امروز صبح چرا ازم از عشق پرسیدی؟ -

 دونم.سوالی که ازم پرسید دقیقا سوال خودم هم بود. جواب دادم: نمی
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 جب گفت: وا! درحالی که کنارم ایستاده بود متع
کرد حرکت کردم ای که جلوی چشمم خودنمایی میبه سمت پالتو فروشی

 : واال.و جواب دادم
 آخه مگه میشه؟ -
 چمیدونم حاال که شده. -

از همون اول مغازه یه پالتوی مشکی چرم که دور کالهش خز کرم رنگ 
 داشت توجهم رو جلب کرد. سریع به طرفش رفتم که صدای سارا بلند

 آروم تر دختر، بذار من هم بهت برسم.شد: 
 اینقدر کند نباش دختر. -

های زیادی داشت. صاحب مغازه یه مرد نسبتا چهل ساله بود که مشتری
ها برای اینکه مغازش خلوت بشه از بیرون به پالتوهایی که توی تن مانکن

نش کردیم. سارا از یه پالتوی مشکی رنگ عروسکی که پاییبود نگاه می
کمی چین داشت خوشش اومد. با لبخند شیرینش درحالی که بهش 

 کرد رو بهم گفت: پارمیس این قشنگه به نظرت؟اشاره می
اومد. درجوابش لبخند به اندام ریزنقش و نحیفش خیلی این مدل می
 مهربونی زدم و گفتم: به نظرم خیلی بهت میاد.
به سارا بگم: زودباش تا چندنفری از مغازه بیرون رفتند که باعث شد رو 

 دوباره شلوغ نشده.
ها رو انتخاب کرده بودیم دو نفری سریع به داخل رفتیم، چون از قبل پالتو

خریدشون زیاد طول نکشید؛ به سختی از توی جمعیت داخل مغازه 
پالتوهای سایزمون رو برداشتیم و به سمت فروشنده رفتیم. یک زن نسبتا 

ساب کتاب با فروشنده بود، مثل یه سی و پنج،شش ساله مشغول ح
خوام هزینه می: الی ازدحام رد شدم و رو به فروشنده گفتم موش از ال به
 پرداخت کنم.

 مرد لبخند مهربونی تحویلم داد و گفت: صبر کن دخترم.
 بیشتر از این منتظر بمونم این وسط مثل کره له میشم. -
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ذاشت. با هر زحمتی آدم نمی پر بودن فضای مغازه راه نفس کشیدن برای
 بود از بینشون رد شدم و رو به فروشنده گفتم: ببخشید...

 
ی حرفم شد: عمو جان این رسید ها رو بگیر بعدا برو صدای سارا مانع بقیه

 پیش بوتیک بغلی پول رو ازش بگیر.
 : ایول بابا!با این حرف سارا از شدت تعجب دهنم باز موند!  با خودم گفتم

عد با صدای نسبتا بلندی رو به من گفت: پارمیس فقط خودت رو از ب
 اینجا خالص کن برو بیرون.

ی کوچیک با هر رنج و زحمتی بود خودم رو از جمعیتی که توی یک مغازه
 آورد بیرون رفتم. نفس آدم رو بند می

 ی نقلی بود، نفسفضای آزاد پاساژ با اینکه سرد بود اما بهتر از اون مغازه
 عمیقی کشیدم و با خودم گفتم: اصال این دختر نبوغ تفکراته!

 اینم از این. -
 با شنیدن صداش به پشت سرم چرخیدم و حیرون بهش زل زدم.

 !بابا ایوال داری -
 خندید: فقط زود باش که باید سریع بریم خونه.

 باشه. -
 هاش کرد و از دهنش بیرون داد.کالفه هوای سرد رو وارد ریه

 به خدا دیرمه برم خونه. -
 پس بریم سراغ کارمون که زود بریم خونه. -

 سری تکون داد: باشه.
ی خریدمون رو خیلی سریع انجام دادیم و از بعد از گفتن این حرف بقیه

شدیم رو به سارا پرسیدم: پاساژ بیرون رفتیم؛ درحالی که از پاساژ خارج می
 ها نیست؟صندوق پست این نزدیکی

 واسه چی؟ -
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کالفه با لحنی که خستگی ازش موج میزد جواب دادم: کیف پول اون یارو 
 رو بندازم توش.

 ها که آگهی بزنن.دادی ب یکی از مغازهباید می -
 تونم دیگه.من که دیگه حوصله نداشتم حرصی لب زدم: نمی

 هاش رو روی زمین کنار پام گذاشت و گفت: کیف رو بهمپالستیک خرید
 بده.

کیف پول رو از توی جیبم بیرون آوردم و توی دستش گذاشتم. درحالی که 
 گرفت خطاب بهم گفت: حواست به چیزها باشه تا بیام.ازم فاصله می

 پوفی کشیدم: باشه.
ای منتظر سارا ایستاده بودم تا یه تاکسی بگیریم که بریم اما پنج دقیقه

محل به ماشین سرم رو  صدای بوق ماشینی توجهم رو جلب کرد. بی
 پایین انداختم که صدای دیاکو به گوشم رسید: بپر باال دختر تا سارا بیاد.
 سرم رو باال گرفتم و به دیاکو که پشت فرمون نشسته بود نگاهی کردم.

 تو از کجا پیدات شد؟ -
نیم ساعت پیش سارا خبرم کرد بیام دنبالتون، حاالهم به جای سوال و -

 .جواب بپر باال
برای فرار از سوز سرما سریع پالستیک ها رو روی صندلی عقب ماشین 

 گذاشتم و خودم جلو کنار دیاکو نشستم.
 خسته نباشید. -

اومد به صندلی تکیه دادم و جواب دادم: من که حسابی خوابم می
 سالمت باشی.

هام رو روی هم گذاشتم تا یه کم خستگی خرید از تنم بیرون بره که چشم
 ای در عقب ماشین بلند شد.صد

 سالم سارا خانم، کاری ندارید؟ بریم دیگه. -
 صدای بسته شدن در به گوشم رسید.

 بریم. -
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کرد توی مغزم های تعجب توش بیداد میصدای دیاکو که ته مایه

 پیچیده شد: تو نگاه کن چقدر خرید کردن!
زدم: تو رو خدا  هام رو بیشتر روی هم فشردم و با صدایی خسته لبچشم

 حرف نزن بذار بخوابم.
 سارا خانم این دخترعموی ما چشه؟ -

از اینکه من رو دخترعمو خطاب کرد اصال خوشم نیومد، همونطور با 
های بسته اخمی به ابروهام گره زدم و گفتم: مگه زبون آدم حالیت چشم

 نیست؟
 فهمم.ی سرمستش بلند شد: نه زبون تو رو نمیخنده

 ذاشتم.جات بودم سر به سرش نمیمن  -
 ای به لبم نشوند.این حرف سارا لبخند پیروزمندانه

 چرا؟ -
 چون خانم وقتی پاچه بگیره کارت تمومه. -
 من که چیزی نگفتم. -

هام رو باز کردم و لحن دلخور دیاکو به قلبم چنگ انداخت، به ناچار چشم
صبی به نظر برسه گفتم: َاه سرم رو باال گرفتم. با لحنی که سعی کردم ع

 چقدر حرف میزنید؟
 خسته نباشی پارمیس خانم. -

 جا دستمال کاغذی جلوم رو برداشتم و به سرش کوبیدم.
 کنم.من تو رو آدم می -

 دستش رو به حالت دفاع باالی سرش گرفت و صداش رو باال برد.
 کنیم.نکن بابا دیوونه االن تصادف می -

ی پوکش بزنم، دستش رو سپر فتم تا مشتی به اون کلهدستم رو باال گر
 خودش کرد و عصبی تن صداش رو باال برد.

 نکن میگمت. -
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 جا دستمال کاغذی رو سرجاش پرت کردم و گفتم: آدم باش.
سارا رو از آیینه دیدم که ریز به من و دیاکو میخندید. نگاهم رو به بیرون 

 م خندیدم.پنجره دوختم بی اختیار به رفتار خود
دیاکو ضبط رو روشن کرد، صدای موسیقی مالیمی فضا رو پر کرد؛ حوصلم 

های مالیم و عاشقانه سر رفته بود برای همین به سمت از این آهنگ
 های جدید نداری؟دیاکو نیم چرخی زدم و رو بهش گفتم: از این آهنگ

 همون طور که مشغول رانندگی بود جواب داد: این جدیده دیگه.
عد از گفتن این حرف صدای موسیقی رو کمی زیاد کرد. من که خسته از ب

های مالیم و عاشقونه بودم دستم رو به سمت ضبط بردم و آهنگ آهنگ
 رو عوض کردم.

 چیکارش داری؟ خوب بود که. -
ها بدرد کردم جواب دادم: اینها رو عوض میهمونطور که آهنگ

 خورن.نمی
 مگه چشونه؟ -

نگ شادی از شهرام شکوهی دست از تعویض آهنگ کشیدم با پخش آه
 ای گفتم: آهان همینه.و شروع به بشکن زدن کردم، با حالت کشیده

 صداش رو زیاد کردم و رو به دیاکو گفتم: به این میگن آهنگ آقا دیاکو.
بعد شروع به همخوانی با آهنگ کردم. کم کم یخ دیاکو هم آب شد و با 

 رد.من شروع به خوندن ک
بعد تموم شدن آهنگ ماشین جلوی یک رستوران ایستاد. هوا تاریک 

رفتیم، متعجب از کارش با خودم زمزمه کردم: شده بود و باید به خونه می
 این چرا اینجا ایستاد؟

 ترمز دستی رو باال کشید و گفت: پیاده شید که پارسا داخل منتظره.
پیاده شد و گفت: پس بریم  سارا با شنیدن اسم پارسا با سرعت از ماشین

 شام بخوریم که من خیلی گشنمه.
 ام رو قورت دادم.لبم رو به دندون گزیدم و خنده
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 تو برو من االن میام. -
بست جواب داد: باشه داخل رستوران درحالی که در ماشین رو می

 منتظرتونم.
 

دیاکو دستش رو روی فرمون گذاشت و به سمتم نیم چرخی زد: خب 
 خب؟

 بهش زل زدم و طلبکارانه گفتم: هان چیه؟
لبخند شیطنت آمیزی روی لبهاش نشوند و جواب داد: دلت دعوا میخواد 

 ها.
 روم رو ازش برگردوندم و در رو باز کردم.

 صبر کن. -
های میشی رنگش زل زدم، با لحنی در رو جفت کردم و مجددا به چشم

 بارید جواب دادم: بگو.که خستگی ازش می
 برنامت چیه؟ -

 گنگ پرسیدم: برای چی؟
 واسه عقد سارا و پارسا. -

 دونم. فعال هیچی.من که تازه دوهزاریم افتاد جواب دادم: آهان، نمی
ای یعنی چی فعال هیچی؟ گفتی دو روز دیگه باید عقد کنن و برنامه -

 نداری؟
داش زدم: کردم صای آویزون کردن و درحالی که بهش نگاه میلب و لوچه

 دیکی؟
 جان؟ -
 ها رو بسپرم دست تو همشو انجام میدی؟کار -

خودش که انگار منتظر همین حرف از سمت من بود با لحن ذوق زده ای 
جواب داد: منتظر بودم همین رو بهم بگی، خودم دارم همش رو ردیف 

 میکنم.
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 ذوق زده دست هام رو به هم کوبیدم وگفتم:  ایول بابا دمت گرم!
کرد با مهربونی رو بهم گفت: خب بریم در حالی که در ماشین رو باز می

 شام بخوریم.
در نیمه باز رو هل دادم و از ماشین بیرون رفتم. پشت سرم محکم در رو 

بستم و رو به دیاکو که اون طرف ماشین، نور رستوران به سمتی از 
 خورد گفتم: ممنون.صورتش می

کرد جواب داد: ی که ماشین رو قفل میدر رو پشت سرش بست و درحال
 فهمم.تازه دارم معنی واقعی دوست داشتن و انسانیت رو می

ای های ناگفتهمعنی حرفش رو متوجه نشدم اما عمق نگاهش پر از حرف
 آوردشون.بود که به زبون نمی

پا به پای هم بی اینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه از ماشین فاصله 
 مت رستوران حرکت کردیم.گرفتیم و به س

کردند طوریکه های رستوران خودشون رو به بیرون پرتاب مینور چراغ
 کرد.چشم همه رو به سمت داخلش هدایت می

 ها مقدم ترن.دیاکو در ورودی رو به جلو هل داد و آهسته لب زد: خانم
لبخندی تحویلش دادم و بی هیچ حرفی داخل شدم خودش هم پشت 

 اومد و در رو پشت سرش بست. سرم به داخل
ای کنار هم نشسته بودند، از پارسا و سارا درحالی که روی میز چهارنفره

 ی نسبتا دور برای هردومون دست تکون دادند.فاصله
سریع به سمت میز که نزدیک ستونی پر از گل پیچک بود دویدم. بوی 

 کرد.مطبوع فضا و هوای گرم توی رستوران حس خوبی رو بهم القا 
 

صندلی رو به روی پارسا رو عقب کشیدم و رو بهش گفتم: خب جریان 
 رستوران آوردن چیه؟

ذاشت جواب داد: هیچی به خاطر پارسا درحالی که منو رو روی میز می
 شما دوتا به دیاکو گفتم بیایم رستوران که دیگه روزتون عالی بشه.
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 ت کنه.البته بیشتر به خاطر اینکه کسی نبود شام درس -
ی دار حرف پارسا بود، با این حرف بمب خنده صدای دیاکو ادامه

چهارتامون بلند شد به طوری که تموم مشتری ها بهمون خیره شدند؛ از 
ام رو بگیرم. اومد که باعث شد جلوی خندهدور گارسون به طرفمون می

 میاد. سرم رو پایین گرفتم و آهسته رو به سارا و پارسا گفتم: گارسون داره
 کم کم صدای همه خاموش شد.

گارسون درحالی که دستمال سفید رنگی رو میون آرنجش که به داخل 
 شکمش جمع شده بود، قرار داشت به سمتمون اومد.

 چی میل دارید؟  -
 پارسا و سارا همزمان جواب دادند: باقالی پلو با ماهیچه.

 من هم بدون هیچ فکری جواب دادم: چلو کباب.
 کو هم سریع یه چلوکباب سفارش داد. دیا

 مخلفات چی؟ -
 ساالد فصل، ترشی، دوغ. -

 ها رو توی دفترچه اش نوشت و بعد از بستنش ازمون دور شد.سفارش
 خب چی از مدارک دستگیرتون شد؟ -

 پارسا که آروم با سارا صحبت میکرد متوجه حرفم نشد.
 خیلی چیزها. -

 و از دو کفتر عاشق گرفت.صدای مغموم دیاکو نگاهم ر
 خب بهم بگو. -

 این حرف رو بدون اینکه نگاهش کنم به زبون آوردم. 
بینم که برات چیزی رو پارمیس اینقدر سریش نشو اصال دلیلی نمی -

 توضیح بدم.
از لحن عصبیش جا خوردم. سریع حالت تدافعی گرفتم و گفتم: چته حاال؟ 

 انگار بهت بدهکارم.
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ندم توجه سارا و پارسا رو بهم جلب کرد. عصبی صندلی رو تن صدای بل
: من شدم رو بهشون گفتمعقب فرستادم و درحالی که از روش بلند می

 سیرم.
 تو که از صبح هیچی نخوردی! -

 لحن متعجب پارسا بیشتر عصبیم کرد.
 نه ممنون. -
 چت شد یهو؟ -

خونسردیم رو  کردمصندلی رو سرجاش گذاشتم و درحالی که سعی می
 حفظ کنم جواب دادم: هیچی.

 دیگه منتظر حرفی نموندم و سریع از رستوران بیرون رفتم.
 

سوز سرد زمستونی با بیرون رفتن از رستوران توی بدنم رخنه کرده بود. 
دونستم چرا خودم رو بغل کردم و از رستوران دور شدم؛ اصال نمی

ست، به سمت ماشین قدم شکهای طعنه آمیز دیاکو قلبم رو میلحن
 برداشتم. صدای رعد و برق رعشه به اندامم وارد کرد. 

 غرولندکنان زیرلب گفتم: گندت بزنن.
هوای سرد پاییزی با بارون حس و حال خوبی باهم داشتند، شاید آسمون 
با ابرها دست به یکی کرده بود که نذاره به حال خودم باشم. بی توجه به 

 رفتم.شدند فقط راه میرلحظه شدیدتر میهای بارون که هقطره
هام رو به هم سوزوند، دستهای بارون پوستم رو میسردی هوا با قطره

: آخ ساییدم تا شاید کمی گرم بشم. عصبی تر از قبل حرصی زیرلب گفتم
 از دستت دیاکو، آخ. ببین من رو به چه روزی انداختی.

اجازه رو دادم باهام اینطور عصبی از دست خودم که چطور به دیاکو این 
 برخورد کنه بیشتر غر میزدم.

 م کردی. خدا ازت نگذره مریض روانی، ببین چطور آواره -
 بی اختیار جیغ بلندی کشیدم: آی بمیری!
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 کم غر بزن دختر. -
 با شنیدن صدای دیاکو از جام پریدم. 

 آی بمیری!  -
 هاش رو کنار گوشم حس کردم.گرمی نفس

 نفرین کن. کم -
کردم شده بود. گرمی ضربان قلبم سریع تر از چیزی که فکرش رو می

هام و بعد بدنم حس کردم طوریکه انگار بارون دیگه خاصی رو روی شونه
های کرد، پالتوی چرمش رو روم انداخته بود، لبهبه بدنم برخورد نمی

 هام گرفتم.پالتوش رو با غیض محکم تری دست
شده بودند و توانی برای راه رفتن نداشتند. اصال دست  پاهام چفت زمین

خودم نبود اما قلبم از اینکه دیاکو دنبالم اومده بود بدجوری به تپش 
افتاده بود طوری که انگار کبوتر از اسارت آزاد شده بود. لبخندی که روی 

 هام جا خوش کرده بود رو با اخم مصنوعی خاموش کردم.لب
 بیوفتی دنبالم؟کی به تو گفت راه  -
 قلبم. -

هاش با صورت سردم تنم با لحن گرم صداش گر گرفت. گرمای نفس
شد که تپش قلبم از درون فریاد تناقض خاصی داشت و این باعث می

 بزنه" کنارم باش" اما چیزی مانع بیان کردن این جمله بود.
 دیاکو؟ -

 هاش به صورتم کوبید.هرم نفس
 جاِن دل دیاکو؟ -

هام رو روی هم فشردم و ی هشت ریشتری لرزید. چشمم مثل یه زلزلهقلب
 آروم لب زدم: اصال نیازی نبود بیای دنبالم. اینم بدون ازت دلخورم.

 صدای لبخند مانندش توی گوشم پیچیده شد.
 ی قهر قهرو. ببخشید، خوب شد؟باشه بچه -
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ری توی هاش بدجوبی اختیار لبخندی زدم و به سمتش چرخیدم. چشم
کردند، خودشون رو به نمایش نوری که مستقیم بهشون برخورد می

 کشیده بودند.
 انقدر حرصم نده مگه چی میشه؟ -

 خندید: آخه خیلی بانمک میشی ولی چشم.
های ناشناخته لرزوند اما دلیل این حسحتی خندیدنش هم دلم رو می

ر خودش کرده و ها ذهنم رو درگیواسم غیر قابل هضم بود. حسی که مدت
هام زل زده بود با این رو برای اولین تجربه کرده بودم. درحالی که به چشم

لبخند مهربونی لب زد: برگرد بریم رستوران، مریض میشی دختر. این چه 
 بینی بارونه؟وضعشه؟ مگه نمی

 دونم، اما نمیام مگر به یه شرط؟با غیض جواب دادم: خیلی هم می
 ن. باشه دختر عمو جا -

این "دخترعمو جان" گفتن هاش من رو یاد آهنگ دخترعمو جان از عماد 
 کشم.انداخت. حرصی رو بهش گفتم: من آخر تو رو میمی

 ی تسلیم باال برد و گفت: غلط کردم خوبه؟هاش رو به نشونهدست
های شدید بارون که به سمت زمین حمله ور شده بودند باعث شد قطره

ه بدنش بچسبه  طوری که هیکل خوش فرمش از پیرهن سفید رنگش ب
 زیر پیرهنش مشخص بود. سرم رو با شرم پایین انداختم.

اومد گفتم: به شرط خیلی آهسته با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می
 اینکه اینقدر سر به سرم نذاری.

هاش کرد و جواب داد: لب زیرچشمی نگاهش کردم، لبخندی چاشنی
 م.باشه قول مید

 
ی اخمو رو سعی کردم حالت تدافعی خودم رو حفظ کنم با همون چهره

 بهش گفتم: پس بریم تو رستوران.
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هاش رو باال برده بود و بدنش رو سپر بارون کرده بود طور که دستهمون
 خندید: بهتر نیست از این هوا یه لذت ببریم بعد بریم داخل رستوران؟

ما اصال دوست نداشتم زیر بارون بمونم به هوای بارونی عالقه داشتم ا
شدم رو خوردم. درحالی که از کنارش رد میچون همیشه زود سرما می

 بهش گفتم: من که اصال دوست ندارم مریض بشم.
 تر کرده بود.اش رو بانمکموهای خیسش روی صورتش ریخته و چهره

سینه  هرچی باشه اینطوری دلم خوشه، سرماخوردگی که سهله حتی اگه -
 مونم.پهلو هم بکنم زیر بارون می

 پالتوش رو از تنم در آوردم و به طرفش گرفتم.
 رم تو رستوران.حداقل این رو بکن تنت من می -

 خوام.مثل بچه های لوس جواب داد: نمی
گونه اش لبخندی روی لبهام نشوند، زیرلب زمزمه کردم: امون از لحن بچه
 دست تو.

گرفت با لحن خاص الی که پالتو رو از دستم مینزدیکم شد و در ح
 اش دم گوشم لب زد: تو از من مهمتری.همیشگی

بعد گفتن این حرف توی کسری از ثانیه پالتوش رو از دستم بیرون کشید 
 و مجددا روی خودم انداخت.

های گرم و قلبم با این رفتارش به سالخی کشیده شد. باز هم نفس
از حدش به من، بدجوری  زد. نزدیکی بیشمی نامنظمش به صورتم سیلی

هاش حالم رو دگرگون کرده بود. خودم رو عقب کشیدم تا دوباره با چشم
 جادوم نکنه.

بی هیچ حرفی ازش فاصله گرفتم و به سمت رستوران حرکت کردم. ضربه 
های بارون به پالتوی چرمی رنگ دیاکو بوی عطر خاصش رو هرلحظه 

هام سرعت رو محکم به خودم چسبوندم و به قدمکرد. پالتو کمتر می
بخشیدم. با اینکه برام سخت بود اما بدون اینکه حتی به پشت سرم 

 نگاهی کنم مسیر خودم رو ادامه دادم.
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 پارمیس؟ -
با شیدن صداش سرجام میخکوب شدم. بدون این که به سمتش برگردم 

 کنی؟با عجز نالیدم: چرا اینطوری می
 د و رو به روم ایستاد.از کنارم رد ش

 کنم؟مگه چیکار می -
شد فهمید که دویده. سرم رو نفس زدنش سریع بود طوری که خوب می

 تکون دادم.
 هیچی. -

سرم رو پایین انداخته بودم، دیاکو هم سرش رو پایین آورد و بهم نگاه 
 کرد.

 های تو کلی توش حرف هست.این هیچی گفتن -
 بایستم، سرما می خورم. خوام زیر باروننمی -
 مطمئنی؟ -

کنم؟ این حرف هایی که میزنم قبلش فکر نمی عصبی جواب دادم: مگه به
 چه سوالیه؟

 ی تسلیم باال برد.هاش رو به نشونهدست
 ای بابا، باشه. ببخشید. -

تونست داشته باشه؛ یا هاش در برابرم دوتا معنی میزود تلسیم شدن
 خواست بهم نزدیک بشه.اومد یا اینکه فقط میاینکه ازم خوشش می

ی زیادی با رستوران نداشتیم، بی این که نگاهش کنم دوباره قدم فاصله
 هام رو به سمت رستوران حرکت دادم.

 
در رستوران رو باز کردم و از همونجا به سارا و پارسا که درست از رو به 

شتند؛ عشقی که با گذر روم معلوم بودند نگاه کردم، چه عشق شیرینی دا
لنگید ها آخرش مثل عسل شیرین شد اما یک چیزی این وسط میتلخی
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و اون قلب به من بود که تمنای وجود دیاکو رو داشت و هرلحظه پمپاژ 
 رفت.خونم با دیدنش باال می

 کنی؟به چی نگاه می -
ی سراپا خیسش انداختم، بدنش بدجوری توی عموم نگاهی به چهره

 اومد.کرد و اصال از این موضوع خوشم نمییی میخودنما
 هیچی، بریم. -

همقدم همدیگه به سمت میز رفتیم. پارسا با دیدن دیاکو متعجب از سر و 
 وضعش پرسید: چرا اینطور خیس شدی؟ پس پالتوت...

 با دیدن پالتوی دیاکو توی تنم حرفش رو خورد.
نشستم به میزی که تموم صندلی رو عقب فرستادم و درحالی که روش می

 ها روش چیده شده بود نگاه کردم.سفارش
 پالتو رو از تنم در آوردم و روی صندلی گذاشتم.

 پارمیس لطفا یه دقیقه بلند شو. -
 گیج و منگ نگاهم به سمت دیاکو که این حرف رو زد چرخید.

 واسه چی؟ -
 پالتو. -

ی بلند شدم و پالتوش رو دیگه حرفی نزد، یعنی سکوت کرد. از روی صندل
 ی صندلی برداشتم.از تکیه

 بیا. -
گرفت درحالی که پالتوش رو از دستم که به سمتش کشیده شده بود می

 لب زد: ممنون.
 سریع سر جام نشستم و جواب دادم: خواهش.

قاشق رو توی دستم گرفتم و رو به پارسا گفتم: خب فردا نوبت تو و 
 دیاکوهه که برید خرید.

نگاه مستش که به سارا خیره شده بود رو به سمت من چرخوند و با لحن 
 متعجبی پرسید: چرا؟!
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 چون چ چسبیده به را. خب برای اینکه کت و شلوار بخری دیگه. -
 کت و شلوار برای چی؟ -

حرصی نگاهش کردم و جواب دادم: برای اینکه دو روز دیگه تو و سارا 
 کنید.عقد می

هردوشون از شدت شرم گلگون شد. درحالی که قاشق رو به ی دوباره چهره
 هام نشست.کردم لبخند رضایت بخشی روی لبدهنم نزدیک می

موقع صرف شام حرفی بینمون رد و بدل نشد. اما توی قلبم آشوبی به پا 
شد این آشوب رو از بین برد و شاید این شده بود که هیچ جوره نمی

کنارم نشسته بود توی قلبم رخنه کرده آشوب به خاطر حضور دیاکو که 
 بود.

شامم رو سریع تموم کردم و از روی صندلی بلند شدم، دیاکو به من که از 
 سر جام بلند شده بودم نگاهی انداخت و پرسید: کجا؟!

 میرم یه آبی به صورتم بزنم. -
زود کرد رو بهم گفت: پارسا همونطور که چنگالش رو توی ظرف ساالد می

 که باید بریم.بیا 
 سرم رو تکون دادم و گفتم: باشه.

هایی به سمتشون از همشون دور شدم و به سمت دستشویی که با فلش
 شدم رفتم.راهنمایی می

 
از پله های آخر راهرو پایین و به سمت دستشویی ها رفتم. دستگیره در 

 ای رنگ رو توی دستم فشردم و به داخل رفتم.چوبی قهوه
ی باالی روشویی ایستادم و به تصویر خودم که توش نقش هجلوی آیین

 ام مشخص بود.بسته بود نگاه کردم. حال دگرگونم به خوبی از چهره
هام رو با صابون شستم، عطر خوشبخوی شیر آب گرم رو باز کردم و دست

یاس مشامم رو پر کرد. نگاهم رو از آیینه گرفتم و سرم رو پایین بردم، 
از آب کردم و به صورتم پاشیدم. گرمی آب با پوست  هام رو پردست
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سردم تناقض خاصی داشت و اصال با این تناقض احساس عصبی بودن 
 نداشتم بلکه کمی آرومتر شده بودم.

هردفعه دیاکو رو صدا میزدم با لحن خاصی که توش محبت موج میزد 
 انداخت.جوابم رو میداد و این کارش همیشه قلبم رو به تپش می

 مجددا آب گرمی به صورتم پاشیدم تا از فکر دیاکو خارج بشم.
سرم رو باال گرفتم و از توی آیینه به خودم نگاهی انداختم. شالم خراب 
شده بود. دستی بهش کشیدم و با خودم گفتم: به خودت بیا دختر، به 

 خودت بیا.
ام بیرون دادم و به سمت در رفتم. دستگیره رو نفس عمیقی از سینه

 چرخوندم از دستشویی ها بیرون رفتم.
سارا باالی پله ها منتظر من ایستاده بود، سریع ازشون باال رفتم و خودم 

 رو بهش رسوندم.
 زیاد طولش دادم؟ -
پسرها رفتن تو ماشین من هم گفتم بیام دنبال تو. مگه گیر کرده بودی  -

 تو دستشویی؟
 خندیدم: نه بابا. یه کم فکرم درگیره.

 اهش رو از من گرفت و چرخید.نگ
 من حالیم نیست، رفتیم خونه باید همه چیز رو  واسم تعریف کنی. -

 برای اینکه از جواب دادن بهش طفره برم سکوت کردم.
 دونفری از دستشویی ها دور شدیم و از رستوران بیرون رفتیم. 

س اومد و شاید دلیلش حهوای بارونی بیروم رستوران خاص به نظر می
 کشید.غریبی بود که توی وجودم زبونه می

سریع به سمت ماشین دویدیم و سوارش شدیم. درحالی که در رو پشت 
بستم دیاکو از آیینه نگاهی بهم انداخت و پرسید: دوتاتون سرم می
 اومدید؟

 آره. -
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سارا بازوم رو فشرد به قدری دردم گرفت که خواستم جیغ بشکم اما خودم 
 غم رو توی گلو خفه کردم.رو کنترل و جی

 چه مرگته تو؟ -
 آروم سرش رو بهم نزدیک کرد و پرسید: تو از دیاکو خوشت میاد؟

دونستم باید چی شوک زده از حرفش زبونم قفل کرده بود، اصال نمی
جواب بدم. باز هم در جوابش سکوت معنی داری کردم و نگاهم رو ازش 

 گرفتم.
 

شد مالیمی که توی ماشین پخش می بارونی بودن هوا با موسیقی
های دلم به بیرون چشم دوختم، ضربه هماهنگی داشت. عصبی از تمنا

های درحال حرکت کم ی ماشین دیدم رو به ماشینهای بارون به شیشه
 کرد.می

توی تموم مسیر سکوت بین همگی حاکم بود. اصال متوجه گذر زمان و 
 اینکه کی به خونه رسیدیم نشدم.

های توی ماشین سریع ازش بیرون ونه که ایستاد بی توجه به خریددم خ
رفتم. بارش بارون نم نم شده بود. پشت سرم بقیه هم از ماشین بیرون 

 اومدند.
خریدهای من و سارا توی دست پارسا و دیاکو بودند. سارا که کلید خونه 
دستش بود در رو باز کرد و به داخل رفت، من هم پشت سرش سریع به 

 داخل رفتم.
بی هیچ معطلی به داخل خونه رفتم، گرمای خونه کمی حال و هوام رو 

 بهتر کرد.
هام رو سرعت بخشیدم و از پله ها باال و به اتاقی که ظهر با سارا قدم

کردم اما دونستم از چی و چرا فرار میتوش نشسته بودم، رفتم. نمی
 هرچی بود یه حس خاص و  شیرینی بود.
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تگی روی تخت دراز کشیدم و دستم رو روی پیشونیم گذاشتم؛ از فرط خس
ام کرده بود. صدای در به گوشم رسید چون خرید های امروز خیلی خسته

 دونستم سارا وارد اتاق شده از جام تکون نخوردم.می
 قرار بود واسم تعریف کنی چت شده. -

تو رو  ام،هام رو روی هم فشردم و جواب دادم: سارا خیلی خستهچشم
 جدت بذار بخوابم.

 صدای بسته شدن در به گوشم رسید.
 تا تعریف نکنی ول کن نیستم. -

عصبی از جام بلند شدم و بهش که روی تخت دقیقا کنارم نشسته بود، 
نگاه کردم. سارا که بدجوری پیگیر من شده بود دست از تفتیش کردن من 

 نکشید.
 حرف بزن. -

سرم رو پایین انداختم. خیلی دلم  هام رو چفت هم کردم ودست
خواست بفهمم چی به سر حال و روزم اومده بود برای همین دلم رو به می

 دریا زدم.
 سارا؟ -

 کمی خودش رو بهم نزدیک کرد.
 بگو دیگه. دق کردم. -

 من و من کنان جواب دادم: م... من... 
 دونم چمه.نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: نمی

 یعنی چی؟ -
 های دلم کردم.به سیم آخر زدم و شروع به بیرون ریختن حرف

من نمیدونم چمه. یه حالیم واسه خودم وقتی دیاکو کنارمه آرامش دارم  -
اما از طرفی قلبم یه جوری میشه وقتی صدام میکنه یه جور خاصی صدام 
میکنه که تنم میلرزه وقتی صداش میزنم انقدر قشنگ میگه جانم که قلبم 

توش زلزله میاد. چشماش رو که نگو همش انگار یه حرفی واسه  انگار
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پیچه. همش با خودم درگیرم، گفتن دارن. صداش مدام تو گوشم می
 کنم.مدام بهش فکر می

 نگاهی به سارا انداختم و با حالتی گرفته پرسیدم: من چم شده؟
هاش درخشید. با ذوق جواب داد: وای دختر داری برق خاصی تو چشم

 شق میشی!عا
بااین حرفش که انگار آب سردی روم ریخته باشند سریع گفتم: نه بابا 

 عشق کیلویی چنده؟
کردم یه چیزی بین تو از روی تخت بلند شد و هیجان زده گفت: حس می

 و دیاکو باشه ها.
 نگاهم رو به سمتش چرخوندم و توی جوابش گفتم: الکی جو نده بابا.

 میتونه بفهمه که دونفر به هم عالقه دارن یا نه.روانی فقط یه نفر سوم  -
 با کنایه جواب دادم: نه بابا.

کرد با همون ذوقش گفت: من سارا درحالی که هیجانش رو کنترل می
های عاشق دیاکو که زار میزنه دوستت فهمم وای چشمبینمتون میمی

 داره! 
 قلبم مثل زلزله لرزید! اما وا ندادم.

 چرند نگو. -
 توهم که دست کمی از اون آقای عاشق نداری. -

بالش سفید رنگ کنار دستم رو برداشتم و به سمتش پرت کردم و با 
 صدای نسبتا بلند و عصبی گفتم: سارا تمومش کن.

بالش رو توی هوا قاپید و به سمتم پرید، همونطور که بالش رو بغل کرده 
 به حرفم میرسی. بود روی تخت کنارم نشست و گفت: تازه اولشه بعد

بی محل به حرفش روی تخت دراز کشیدم و گفتم: برو اونور میخوام کپمو 
 بذارم.

درحالی که از روی تخت بلند میشد جواب داد: باشه ولی خوب به 
 هام فکر کن.حرف
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ی غیر قابل هضمی واسم بود برای همین فکر درگیر شدن با عشق مسئله

 شد. ل ترین کار دنیا برام تلقی میهای سارا مشککردن در مورد حرف
های سارا به زیرش پتوی زیر پام رو روی خودم کشیدم و برای فرار از حرف

پناه بردم اما تموم رفتارهای دیاکو توی مغزم حک شده بود و همه جوره 
 راه فرار رو واسم بسته بود. 

ه ی عاشقانشاید حق با سارا بود! شاید کم کم داشتم وارد یه رابطه
کردم! نگاه های تب دار دیاکو جلوی شدم و خودم درست حسش نمیمی

هام رو باز کردم تا از این تصویر فرار هام نقش بست، عصبی چشمچشم
اش توی تاریکی مطلقی که ساخته بودم، جلوی کنم اما بدتر این بار چهره

 هام به تصویر کشیده شد.چشم
پتو رو از روم پایین کشیدم و  دیگه از این همه درگیری خسته شده بودم.

عصبی روی تخت نشستم. باور کردن اینکه قلبم برای کسی اینقدر تمنا و 
کرد برام سخت بود! پتو رو از روی تخت برداشتم و دور خواهش می

خودم پیچیدم، از روش پایین رفتم و به سمت در اتاق رفتم. تاریکی توی 
ی در رو توی ینم. دستگیرهشد که جلوی راهم رو درست نباتاق باعث می

دستم فشردم و بازش کردم، بی هیچ صدایی از اتاق بیرون رفتم و پشت 
 سرم در رو به آرومی بستم.

از پله ها آروم به پایین رفتم تا مبادا با سر و صدا کسی رو از خواب بیدار 
 کنم.

فضای خونه سوز داشت انگار که ینفر در رو باز گذاشته بود! به سمت در 
ای که کنار کشیده شده بود رفتم تا ببندمش اما با دیدن دیاکو یشهش

کرد. متوقف شدم؛ روی ایوون ایستاده و به بارش شدید بارون نگاه می
پتو رو بیشتر به خودم فشردم و بی اینکه حتی دمپایی بپوشم به بیرون 

 رفتم.
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سردی زمین با پوست گرم پام تناقض داشت و من همیشه عاشق این 
 قض ها بودم. نزدیکش شدم و آروم پرسیدم: بیداری؟تنا

های سریع به پشت سرش چرخید، نگاه تب دارش رو به من دوخت. لب
 خشکش رو تکون داد: نه خوابیدم.

 لبخند کمرنگی زدم: بیمزه.
های بارون که توی مسابقه بودند تا به سطح کنارش ایستادم و به قطره

 زمین برسند، چشم دوختم.
خاصی که هیچ وقت از زبونم بیرون نیومده بود گفتم: عاشق این  با لحن
 هوام!

بعد گفتن این حرف یاد دیاکو که نزدیک رستوران زیر بارون ایستاده بود، 
 افتادم. مجددا لب زدم: البته اصال دوست ندارم زیر بارون بایستم.

دونی نفس عمیقی بیرون داد و با حس و حال غریب خودش گفت: نمی
ایستی، اصال انگار تو یه دنیای خاصی حس خوبیه وقتی زیر بارون میچه 

 ی خودت هستی.واسه
هاش بدجوری تنگ شده بود، قلبم اصرار داشت دلم برای "جانم" گفتن 

اسمش رو صدا بزنم تا شاید دیاکو دوباره با عشق جوابم رو بده؛ تسلیم 
 ی قلبم شدم و صداش زدم: دیاکو؟خواسته

 جانم؟ -
لرزوند طوری که خ که این "جانم" گفتن هاش بدجوری وجودم رو میآ

داد. نگاهم دادند وقتی اینطوری جوابم رو میی دنیا رو بهم میانگار همه
رو از بارون گرفتم و به سمتش نیم چرخی زدم. خودش هم که انگار منتظر 
همچین فرصتی بود به سمت من چرخید. مست نگاه جذابش شدم. چه 

هاش خواست این لحظه ها اصال تموم نشه و فقط به چشممی قدر دلم
 نگاه کنم.
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زدند. هاش به صورتم سیلی میی زیادی بینمون نبود طوریکه نفسفاصله
گفتم چه حسی توی قلبم رخنه کرده شاید وقتش رسیده بود که بهش می

 بود! 
فقط نگاهش کردم و سکوت معنی داری تحویلش دادم. صدای شر شر 

 داد.ن به سکوت بینمون حس و حال خاصی میبارو
 

 صدای مهربونش دم گوشم طنین انداز شد.
 خوام یه اعترافی بکنم.می  -

تونستم هاش توی قلبم طوفانی به پا کرد که هیچ جوره نمیهرم نفس
آرومش کنم. قدمی به عقب برداشتم تا کمی بینمون فاصله ایجاد بشه اما 

ی کوتاه بینمون تم برداشت بازهم همون فاصلهبا قدمی که دیاکو به سم
داشتم اما بازهم دیاکو دست بردار باقی موند. هرلحظه قدم به عقب بر می

 شد، با تته پته گفتم: چ... چی... چیکار...نبود و بهم نزدیک می
 هام گذاشت آروم لب زد: هیس.اش رو روی لبانگشت اشاره

به دیوار برخورد کردم دیگه راه فراری  اینبار با قدمی که به عقب برداشتم
هاش رو روی دیوار گذاشت و بهم نزدیک واسم باقی نمونده بود. دست

 های مستش زل زدم. شد، به چشم
 کنم.دیاکو خواهش می -

 بی توجه به حرفم صورتش رو نزدیکم کرد و آروم گفت: نترس.
رو باال برد. های داغش دمای بدنم هاش رو نزدیک صورتم کرد، نفسلب

 احساسی خاصی تموم وجودم رو پر کرد.
 دی... دیاکو؟ -
 پارمیس دوستت دارم. -

های بدنم از حرکت ایستادند، با این حرفش احساس کردم تموم سلول
 احساس سردی عمیقی وجودم رو فرا گرفت.
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هاش انداختم، نزدیکی بیش از حدش بهم تنم رو لرزوند. نگاهی به چشم
 و روی هم فشردم و آهسته لب زدم: م... من... هام رچشم

دونستم حسی که توی قلبم آب دهنم رو به سختی قورت دادم اصال نمی
 بود چی بود؟ هرچی که بود نتونست جلوم رو بگیره.

هام رو بهش دوختم، نزدیکی بیش از حدش بهم احساس آرامشی چشم
 داد.میکه همراه با استرسی پنهون شده توی قلبم بود، بهم 

 من هم... -
هام برای شنیدن حرفی ازشون، حرفم رو قورت دادم، دیاکو همچنان به لب

زل زده بود. احساس کردم صورتم داغ شده بی توجه به تموم دوگانگی 
 های وجودم لب زدم: راستش شاید من هم دوستت داشته باشم! 

 خندید: شاید؟
انداختم. خودش رو عقب لب به دندون گزیدم و سرم رو با شرم پایین 

کشید، درحالی که نفس عمیقی از روی آسودگی خیالش کشید رو بهم 
گفت: وقتی از حست مطمئن شدی بهم بگو تا تکلیفم رو با خودم 

 مشخص کنم.
 

خم شدم و از زیر بازوش مثل یک موش فرار کردم و  به پشت سرش 
رخید و متحیر از رفتم. دیاکو که از حرکتم جا خورد خیلی سریع به سمتم چ

کنی؟ حتی روزهای فرار کردنم پرسید: پارمیس تو چرا مدام از من فرار می
 خواستی با چاقوی جراحی گردنم رو ببری. این چه وضعشه؟اول هم می

خواست های بیمارستان میبا به یاد آوردن روزی که توی یکی از اتاق
م، بی اختیار اذیتم کنه و برعکس من با یه ضربه فنی حالش رو گرفت

 خندیدم.
 خب اون موقع حقت بود. -
 اون وقت چرا؟ -
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پتو رو به خودم فشردم و جواب دادم: خیلی روت زیاد بود، خیر سرت 
 خواستی من رو آدم کنی.می

 خندید: ببین ما عاشق کی شدیم؟ یه خانم ورزشکار.
با این حرفش دلم قنج رفت، سرم رو پایین انداختم، لحن حرف زدنش 

 من رو هم به خنده وا داشت.
ام شده بود لحن صداش عوض دیاکو که انگار تازه متوجه چال روی گونه

ات هم شی وقتی میخندی، اون چال گونهشد و گفت: چه قدر قشنگ می
 کنه.خیلی قشنگترت می

از تعریفش احساس خیلی شیرینی بهم دست داد اما احساس شرم به 
 م صورتم از تعریفش سرخ شده بود.اون حس زیبا غالب شد. حس کرد

 نمیای بریم زیر بارون؟ -
طور که سرم رو پایین انداخته بودم جواب دادم: گفتم که دوست همون
 ندارم.

 شی.نزدیکم شد و آروم دم گوشم لب زد: قول میدم پشیمون نمی
 سرم رو باالرفتم.

 شم.وقتی سرما بخورم عین چی پشیمون می -
 خیلی سوسولی. -

اخم غلیظی روی ابروهام نقش بست. پتو رو از روی خودم برداشتم و روی 
دم کی های ایوون گذاشتم و رو بهش گفتم: االن بهت نشون میمیله

 سوسوله.
بعد گفتن این حرف پا برهنه از پله ها پایین رفتم و به وسط حیاط 

 دویدم.
باال برد: روانی یه  گر رفتارم بود صداش رو کمیدیاکو که باالی ایوون نظاره

 چیز بپوش پات.
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کوبیدند و من بی توجه بهشون رو به های بارون به سر و صورتم میقطره 
دیاکو که درست رو به روم ایستاده بود گفتم: مگه نه عاشق بارونی زود 

 باش بیا زیر بارون ببینم.
از همون باالی ایوون دستش رو روی میله گذاشت و به پایین پرید، یک 

حظه با این حرکتش دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و جیغ خفیفی ل
کرد و اش کم میکشیدم. درحالی که وزنش رو از روی زانوهای خم شده

شد با ذوق نگاهی به من انداخت و شیطنت آمیز پرسید: چیه بلند می
 ترسیدی؟

منکه هنوز ضربان قلبم از شدت شوکی که بهم وارد شده بود هنوز نامظم 
 بی رو بهش گفتم: اگه چیزیت میشد چی؟بود عص

 قدم به سمتم برداشت و جواب داد: پس دوسم داری؟
خواست از آب گل حرفش بدجوری حرصم رو در آوده بود، المصب می

گشتم که آلود ماهی بگیره. نگاهی به اطرافم انداختم، دنبال چیزی می
ازش  ی دیاکو بکوبم. عصبی با لحنی که حرصشد باهاش به کلهمی
 بارید رو بهش گفتم: حیف که هیچی اینجا نیست تا حالت رو بگیرم.می

خندید گفت: واسه یه بارم که شده نزدیکم شد و درحالی که به حرفم می
 قدر خشن نباش.این

 
ریزی. عصبیم نکن دیاکو که اگه مقصر تویی که همش اعصابم رو بهم می -

میشه یه دل سیر فقط کتک هام قاطی کنه محرم، نامحرم حالیم نسیم
 دونی که حریفم نمیشی.میزنم خودت هم می

هاش رو باز کرد و رو به آسمون گرفت، درحالی که سرش رو باال دست
های بارون کرده بود گفت: حیف این گرفته بود و خودش رو تسلیم قطره

 هوا نیست ازش لذت نبری؟
خاصی داشت که به  گفت واقعا ایستادن زیر بارون یه حسبیراه هم نمی

هام رو باز کردم و باال ارزید. مثل خودش دستسرما خوردن بعدش می
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بردم. نفس کشیدن توی هوای بارونی چه حس خوبی بود و 
 دونستم. نمی

هام رو روی هم گذاشتم و خودم رو تسلیم بارون کردم، باد سردی که چشم
ما کمی بعد خودم سوزوند اوزید با بارش بارون بدجوری پوستم رو میمی

 رو جزئی از این بارون حس کردم.
صدای دلنشین دیاکو از پشت سر توی گوشم پیچیده شد: دیدی گفتم 

 پشیمون نمیشی.
 نفس عمیقی بیرون دادم و به سمتش چرخیدم. 

 دیاکو؟ -
اش ریخته شده بود باال زد و جواب موهای خیسش رو که روی پیشونی

 داد: جانم؟
 راستش... -

هام منتظر حرفی از من بود. سرم رو پایین انداختم و گفتم: یره به لبخ
 راستش پیشت احساس آرامش دارم.

این یکی از عالئم عشقه، عشقی که بدجوری من رو مست تو کرده.  -
شم، حالم نوشم مست میمونه که هرچی ازش میعشقت مثل شراب می

 دگرگون میشه ولی کنار گذاشتنی نیستی.
شین صداش قلبم رو از جاش در آورد. تشبیهاتش از عشق خیلی لحن دلن

دوست داشتنی بود شاید واقعا حسش به من یه عشق خالص و ناب بود 
و من بیخود و بی جهت به عشقم نسبت بهش شک داشتم. دل به دریا 

 های مهربونش زل زدم.زدم و به چشم
 دیاکو؟ -
 جون دلم؟ -

و ضعف رفتنم رو بگیرم سرم رو  کردم جلوی غشدرحالی که سعی می
 پایین انداختم و خیلی آروم لب زدم: دوستت دارم.
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چه قدر گفتن این جمله سخت اما دلنشین بود، حسی که بهش داشتم یه 
دوست داشتن سطحی نبود بلکه یه حس نامعلوم که شاید اسمش غرور 

 شد! بود مانع فهمیدن احساسم می
 دونی چیه؟می -

 نگاهش کردم.
 چیه؟ -

ذوق زده و سرمست نگاهش رو ازم گرفت و رو به آسمون گفت: امشب 
کنم. امشب، بیست و شش مهر، شب پنج رو هیچ وقت فراموش نمی

 کنم.شنبه رو هیچ وقت فراموش نمی
 خجالت زده سرم رو پایین انداختم و لب به دندون گزیدم.

 با صدای نسبتا بلندی گفت: عاشقتم پارمیس!
ی "عاشقتم" یک جور خاصی به نظرم اومد، جوری که هیچ هگفتن کلم

وقت به عمق خاص بودنش پی نبرده بودم. داغ شدن بدنم رو توی هوای 
زد و شاید این هم یکی از عالئم سرد حس کردم. قلبم هرلحظه تندتر می

 عشقی بود که برای اولین بار توی وجودم جا خوش کرده بود!
 

باال بردم و تموم احساسم رو خالی کردم: من هم مثل خودش صدام رو 
 عاشقتم دیاکو! 

ی شیرینش فضای بینمون رو عاشقانه تر کرد، میون خنده صدای خنده
هاش گفت: آروم تر دیوونه، اگه داداشت بفهمه دهن جفتمون رو گل 

 میگیره.
 خندیدم: دیاکو؟

 جون دلم؟ -
 خوریم.میدونم فردا بدجوری دوتامون سرما بریم داخل، می -
 تونم قید این لحظه رو بزنم آخه خیلی شیرینه.نمی -

 گرفتم گفتم: من که میرم داخل.درحالی که عقب عقب ازش فاصله می
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داشت. دل رفتم دیاکو هم به سمتم قدم بر میبا هر قدمی که عقب تر می
کندن از لحظات شیرین عاشقی خیلی سخت بود؛ نگاهم رو ازش گرفتم و 

له ها رفتم، سریع ازشون باال رفتم. صدای دیاکو از پشت سرم به سمت پ
 روی آخرین پله متوقفم کرد.

 پارمیس؟ -
اسمم رو که به زبون آورد قلبم از جاش کنده شد. نگاهم رو به طرفش 

 چرخوندم و گفتم: جان؟
 اومد جواب داد: میری بخوابی؟درحالی که از پله ها باال می

 ام.دم و جواب دادم: آره خیلی خستهلبخندی روی لبهام نشون
 خوب بخوابی. -
 توهم همینطور. -

دلم راضی به جدایی از این لحظه ها نبود اما هر لحظه امکان اومدن 
شد درمورد این مسائل پارسا وجود داشت و من هم هیچوقت روم نمی

 حرفی بهش بزنم.
نداختمش رو میهام پتو رو از روی میله برداشتم و درحالی که روی شونه

 به دیاکو که به باالی ایوون رسیده بود گفتم: شبت به خیر.
 شب توهم به خیر. -

قلبم بدجوری تمنای موندن کنار دیاکو رو داشت اما پا روی خواهش و 
 تمناهای دلم گذاشتم و به داخل رفتم.

فضای تاریک خونه راه رفتن رو کمی واسم سخت کرده بود اما بی محل 
ی قدم هام رو به سمت پله ها هدایت کردم. پاهای خیسم روی به تاریک

 های زخیم موکت حس چندش آوری بهم داد.پرز
ی های خرید گوشهپتو رو از روم برداشتم و به داخل اتاق رفتم. پالستیک

اتاق بودند، به سمتشون رفتم و از توی خریدهای خودم یه تونیک 
ل مشکی در آوردم و بی سر و کاموایی صورتی رنگ رو با یه شلوار مخم

 های خیس توی تنم عوض کردم.صدا با لباس
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های خیسم رو پتو رو که روم انداخته بودم روی زمین پرت کردم و لباس
روش انداختم، شالم رو از سرم در آوردم. موهای خیسم رو که جلوی 

هام ریخته شده بود باال بردم و به سمت کمد دیواری رفتم. نگاهی چشم
سارا که خوابیده بود انداختم، آهسته در کمد رو باز کردم و ازش پتوی به 

 ای بیرون آوردم.دیگه
کردم سالنه سالنه به سمت تخت رفتم و درحالی که پتو رو درست می

هام رو روی هم گذاشتم، حس شیرین عاشقی روش دراز کشیدم. چشم
به یاد آوردن " قلبم رو تسخیر کرده بود. پتو رو روی صورتم کشیدم و با 

هام شب به خیری" که دیاکو بهم گفته بود لبخند شیرینی روی لب
 نشوندم.

 
هام رو قلقلک   داد، پتو رو روی صورتم پرتو های نور خورشید چشم

 انداختم تا بیشتر بخوابم که صدای سارا اخمی به ابروهام گره زده.
 پارمیس بیدار شو که کلی کار داریم. -

ر داریم" ها به معنی کاری بود که به خاطرش به تهران اومده این "کلی کا
بودیم. با بی میل تمام پتو رو از روم پایین کشیدم و چهار زانو روی تخت 

 نشستم.
هاش برق زد و کرد با دیدن من چشمی اتاق رو مرتب میسارا که پرده

 گفت: خوشتیپ شدی!
ه سمتش پرت کنم، بی کالفه تر از اونی بودم که بالش رو بردارم و ب

 حوصله از روی تخت بلند شدم و رو بهش گفتم: حوصله ندارم کل بندازم.
ای کشیدم و هام رو باالی سرم کش داده بودم خمیازهدرحالی که دست

 پرسیدم: کار امروز چیه؟ 
از توی کمد شال صورتی رنگی که دیروز خریده بودم رو در آورد و گفت: 

 زنیم.یه صبحونه بخوریم بعد درمورد کار حرف می برو پایین تا منم بیام
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ام گذاشتم. به سمت در اتاق رفتم و شال رو از دستش گرفتم و روی شونه
 جواب دادم: باشه.

ای کشیدم و درحالی که دستم رو جلوی دهنم گذاشته بودم ی دیگهخمیازه
سمت به سمت توالت قدم برداشتم. گیج و منگ پله ها رو باال رفتم و به 

 توالت که درست نزدیک اتاق آخری بود رفتم.
ی گردی رو که ی در رو توی دستم فشردم به داخلش رفتم. شونهدستگیره

دیروز استفاده کرده بودم رو از توش در آوردم و مشغول شونه زدن موهام 
 شدم. بعد تموم شدن کارم موهام رو بستم و شیر آب رو باز کردم.

های گرم شستم. با به یاد آوردن دیشب و حرفدست و صورتم رو با آب 
دیاکو احساس کردم صورتم قرمز شده، از توی آیینه به خودم نگاه کردم، 
لپ هام گل انداخته بود؛ به دختر توی آیینه نگاه کردم و با تأسف گفتم: 

 خاک تو سرت کنن که اینقدر زود وا نری.
رف رو بهم زده بود بار توی جواب حرفم که انگار یکی دیگه این حاین

 جواب دادم: خوب مگه چیه؟ دوسش دارم.
 ی خاک تو سرت تکون دادم.دستم رو جلوی آیینه گرفتم و به نشونه

 بدبخت. -
ی در کلنجار رفتن با خودم رو کنار گذاشتم و شالم رو به سرم زدم. دستگیره

 رو چرخوندم و بازش کردم.
 اس.میس بیا صبحونه آمادهصدای سارا از پایین به گوشم رسید: پار

دستی به صورتم کشیدم و خودم رو به سمت پله ها رسوندم. هوای خونه 
با وجود گرم بودن سوز داشت؛ از پله ها پایین رفتم و با صدای نسبتا بلند 

 ای گفتم: صبح به خیر.و کشیده
 

 صدای پارسا از توی آشپزخونه بلند شد.
 چیه دختر سر صبحی سرآوردی؟ -
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ودم رو از پله ها سریع پایین رسوندم و به آشپزخونه که درست رو به خ
 روی پله ها بود رفتم.

سارا نون بربری ها رو روی میز گذاشت و رو به روی پارسا نشست. دیاکو 
با دیدن من سرش رو پایین انداخت، لب به دندون گزیدم و سکوت 

 کردم.
و بیشتر زبونه حس عجیبی توی قلبم بود، حسی که با دیدن دیاک

کشید. نگاهم رو ازش که مشغول صبحونه خوردن بود گرفتم و روی می
 صندلی کنار سارا نشستم.

داشت پارسا که متوجه حال سرخوشم شد درحالی که تیکه نونی رو برمی
 رو بهم گفت: چیشده انقدر بشاشی؟

 لیوان شیر رو برداشتم و جواب دادم: دیشب خیلی خوب خوابیدم.
ای از شیرم نوشیدم. اما پارسا ول کن نبود، تن این حرف جرعهبعد گف

هام کرد که باعث شد نگاهم رو ازش بدزدم و سرم رو نگاهی به چشم
پایین بندازم؛ خودش عاشق بود پس صد در صد از نگاه کردن به من 

 فهمید که عاشق شدم برای همین سکوت کردم.می
 پارمیس تو یه چیزیت شده. -

 ترسی به دلم راه داد که صدای سارا بلند شد. لحن مشکوکش
 خب کارمون امروز چیه؟ -

خوشحال از اینکه سارا بحث رو عوض کرد تا لو نرم نفس عمیقی کشیدم 
و رو به دیاکو پرسیدم: دیروز چیکار کردین و چرا نباید من و سارا 

 موندیم خونه که فرستادینمون پی نخود سیاه؟می
ا زل زدم و ریز نگاهش کردم. پارسا که از بعد این حرف به پارس

العمل من جا خورد منتظر حرفی بود تا دیاکو یه جوری جوابم رو عکس
بده اما صدایی از دیاکو در نیومد به ناچار مقداری از چاییش نوشید و لب 

 زد: امون از دست تو پارمیس.
 ظرم.ی نون و پنیرم رو توی دهنم گذاشتم و با دهن پر گفتم: منتلقمه
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 زنیم.حاال صبر کن صبحونه بخوریم بعد درموردش حرف می -
 مجددا لیوان شیر رو توی دستم گرفتم و جواب دادم: فکر نکن یادم میره.

اش رو بگیره ای ازش نوشیدم و به سارا که سعی داشت جلوی خندهجرعه
 نگاه کردم. 

 کنم دیگه.گفتم که بعد صبحونه تعریف می -
با لحن تهدیدآمیز همیشگی که یعنی نباید حرفی میزدم، این حرفش رو 
 به زبون آورد. 

 میون خنده رو بهش جواب دادم: باشه داداش گلم.
 دستت دردنکنه سارا خانم. -

 صدای دیاکو نگاهم رو از پارسا گرفت.
 نوش جونتون. -

 رو بهش گفتم: تو که هیچی نخوردی.
گاهی بهم انداخت و جواب داد: درحالی که از روی صندلی بلند میشد ن

 زدید من مشغول خوردن بودم.وقتی داشتید حرف می
برای اینکه جلوی پارسا سوتی ندم دیگه حرفی به زبون نیوردم و سکوت 

 کردم.
بعد از صرف صبحونه پارسا پیش دیاکو رفت و باهم مشغول صحبت 
ا هشدند، من هم کمک سارا سفره رو جمع کردم و مشغول شستن ظرف

 شدم.
ها بودیم سارا پرسید: به دیاکو عالقه همونطور که مشغول شستن ظرف

 داری؟
بشقابی که برای آبکشی توی دستم بود رو به سرش کوبیدم و جواب 

 کشه.دادم: صدات رو بیار پایین، پارسا بفهمه من رو می
 خندید: وا! مگه چیه؟

 هیس کن. -
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های خونه بیرون و به سمت مبلها همراه سارا از آشپزبعد شستن ظرف
سلطنتی که رو به روی اپن چیده شده بودند رفتیم؛ پارسا و دیاکو درحالی 

کردند.  که یک برگه آ، دو روی میز گذاشته بودند با همدیگه صحبت می
به سمت پارسا که روی سه نفره نشسته و دیاکو هم اون طرفش بود رفتم 

ی روی میز نگاه کردم و پرسیدم: و کنارش نشستم، با کنجکاوی به برگه
 این چیه؟

کشید پارسا درحالی که با خودکار توی دستش روی نوشته،ای خط می
 جواب داد: لیست مدارکی که گیر آوردیم.

 خب پس چرا رو فلش خط کشیدی؟ -
 چون مال رشادته باید پسش بدیم. -

ول داخل نگاهم رو از برگه گرفتم و رو بهش گفتم: دیوونه شدی؟ باید ا
فلش رو نگاه کنیم ببینیم چی توش هست. شاید رشادت دروغ گفته 

مدارک شرکت توشه! اگه اینطور بود چرا نذاشتش تو شرکتش؟ چرا تو 
 گاوصندوق خونش بود؟

پارسا متفکرانه نگاهی به من انداخت و آهسته لب زد: راست هم میگی 
  اس؟دونست اون فلش توی خونهها. پس امینی از کجا می

 شک ندارم این فلش مربوط به هردوشونه. -
نشست چرخید. شونه باال نگاه هممون به سمت سارا که روی مبل می

 انداخت و گفت: چیه خوب؟ شاید باهم هم دستن.
 اش گذاشت نگاهش رو به باال برد.دستش رو متفکرانه زیر چونه

 شاید هم یکیشون از اون یکی آتو داره. -
چون گاوصندوق ارسالن هم پشت یه تابلو بود. صدای حق با سارا بود 

 دیاکو نگاهم رو از سارا گرفت.
ای که سارا تهیه کرده تا فلشی ی مدارک رو چک کنیم از دفترچهباید همه -

 که پارمیس دزدیده.
 کرد لب از دهن باز کرد.ی رو به روش نگاه میپارسا درحالی که به برگه
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تصادفش توی شرکت رشادت گرفت رو دوباره  باید فیلمی که سارا قبل -
 ببینیم شاید یه چیزی دستگیرمون شد!

دیاکو از روی مبل بلند شد و به سمت کمدی که پایین پنجره مثل کمد 
دیواری بود، کیف چرمی رو که مدارک توش بودند بیرون آورد و با حالت 

کرده  ای به سمتمون چرخید. درحالی که با همون حال سرجاش قفلگرفته
بود، ماتم زده رو بهمون گفت: باید بابام رو دستگیر کنم. حتی اگه کاری 

 نکرده باشه مسئول مرگ پدر و مادر شما دوتاست.
دونستم این بغض برای از بغض سختی به گلوم چنگ انداخت و نمی

دست دادن پدر و مادرم بود یا غم دیاکو. سرم رو پایین انداختم و 
ای رو روی های مردونهه کردم، گرمی دستهام رو چفت همدیگدست
های پارسا که غمی هام حس کردم. سرم رو باال گرفتم و به چشمدست

توشون بود چشم دوختم، خودش هم غمگین بود اما سعی داشت که 
هاش کرد و لب زد: جونی چاشنی لبچیزی از حسش بروز نده. لبخند بی

 غصه نخور عزیزم.
 

دست هاش بیرون کشیدم و به دیاکو که درست های لرزونم رو از دست
رو به روم ایستاده بود نگاه کردم. نفسش رو بیرون داد و با کیفی که توی 

 دستش بود به سمتمون اومد.
روی مبل کنار پارسا نشست و محتویات توی کیف رو روی میز خالی کرد، 

رش ای که سارا آمار امینی رو توش نوشته یود سریع ببا دیدن دفترچه
 داشتم و نگاهم رو به سمتش چرخوندم.

 سارا این چیزهایی که توش هست موثق هستن؟ -
 درحالی که به مبل لم داده بود با بی خیالی جواب داد: شک نکن.
 خونمش.پارسا دفترچه رو از دستم قاپید و خیلی سریع گفت: اول من می

زدم: بدش  به سمتش حمله ور شدم و حرصی از رفتارش با عصبانیت داد
 به من، من زودتر برش داشتم.



438 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

پارسا درحالی که سعی داشت با دستی که خالیه من رو از خودش دور نگه 
 داره گفت: برو اون طرف لوس نشو.

 جیغ کشیدم.
 گفتم بدش به من.-
 اصال زن من گیرش آورده من باید بخونمش. -

تم: عصبی از این حرفش مشت محکمی به شکمش کوبیدم و حرصی گف
 کنم.حاللت نمی

ی دیاکو و سارا به خودم اومدم، روی مبل ایستاده با شنیدن صدای خنده
و مثل یه جغد باالی سر پارسا ایستاده بودم. خجالت زده روی مبل 
رسه نشستم و تهدیدوار رو به پارسا زیرلب گفتم: حاال نوبت من هم می

 آقا پارسا.
نشو بذار ببینیم اوضاع از چه  ریز خندید و رو بهم لب زد: حاال عصبی

 قراره.
نگاهم رو با غیض ازش گرفتم و به دیاکو که کنارش نشسته بود نگاه 

 کردم، چشمکی بهم زد، خجالت زده سرم رو پایین انداختم.
زیرچشمی به سارا نگاهی انداختم، از رفتارش مشخص بود که این 

هام گذاشتم تا ونرفتارمون از چشمش دور نموند. لب پایینم رو الی دند
 ام رو بگیرم.جلوی خنده

 پارمیس زود اون فلش رو بزن به تلویزیون ببینیم چی توشه. -
بی محل به حرف پارسا با همون لحن دلخورم جواب دادم: نمیرم، به من 

 چه.
 پاشو دیگه لج نکن. -
 اصال من میرم تو اتاق. -

ستم رو گرفت و روی مبل همین که از روی مبل بلند شدم تا به اتاق برم د
 نشوندم، با مهربونی گفت: حاال قهر نکن.
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دیاکو از روی مبل بلند شد و فلش خاکستری رنگ رو از روی میز بلند کرد 
رفت گفت: حاال بحث نکنید، پارمیس و درحالی که به سمت تلویزیون می
 ذارم.هم فکر نکنم سر در بیاره خودم می

 
ها که آخر راهرو بود تلویزیون رو به روی مبلنگاهی به دیاکو که به سمت 

انداختم، دستش رو به پشت تلویزیون برد و درحالی که فلش رو بهش 
 کرد گفت: روشنش کنید.وصل می

کنترل رو سریع از روی میز قاپیدم و انگشت شستم رو روی دکمه فشردم. 
 پارسا که از حرکتم جا خورد متحیر از رفتارم پرسید: چت شده تو؟!

ذاشتم بهش نگاه کردم و جواب دادم: درحالی که کنترل رو سرجاش می
 هیچی تو چته؟

دفترچه رو روی میز گذاشت و درحالی که یک سری سند و کاغذ از روی 
 ها بنداز تا اون فلش رو راه بندازه.داشت گفت: یه نگاه به اینمیز بر می

و توی دستم گرفتم، ای با جلد زرد رنگ رو از روی میز برداشتم پرونده
کنم یه چیزی این وسط حس میکردم لب زدم: درحالی که بازش می

 هست که ما ازش بی خبریم.
 توی همین حین صدای دیاکو بلند شد.

 خب انگار یه فیلمی هست که باید نگاهش کنیم. -
رفت نگاهم رو از پرونده گرفتم و به دیاکو که از جلوی تلویزیون کنار می

 اومد گفت: بذار ببینم این چیه.م، درحالی که به سمت میز مینگاه کرد
کنترل رو از روی میز جلوم برداشت و نگاه کوتاهی بهم انداخت، انگار 

 نداخت.اوجود پارسا ترس به جونش می
دور از چشم پارسا چشمکی بهش زدم جواب چشمکم رو با لبخند مهربونی 

 داد و گفت: لطفا کنترل رو بهم بده.
دادم نگاهی به پارسا که سرش توی برگه و رحالی که کنترل رو بهش مید

 سند ها بود انداختم و گفتم: یاد بگیر.



440 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 خوره؟کی چایی می -
 پارسا توی جواب سارا گفت: لطفا برای من قهوه درست کن.

شد رو به من دیاکو گفت: شما دوتا سارا درحالی که از روی مبل بلند می
 چی؟

گم نگاهی بهم انداخت، به سارا گار منتظر بود من چی میدیاکو که ان
 خوام.چشم دوختم و رو بهش گفتم: من هم قهوه می

تا دیاکو دهن باز کرد که حرفی بزنه سارا سریع گفت: پس برای همه قهوه 
 کنم.درست می

دونست که دیاکو منتظر بود تا من سفارشم رو بدم بعد خودش خوب می
ین منتظر حرفی نموند و سریع به آشپزخونه رفت. حرفی بزنه برای هم

ای که دیاکو کنترل رو به سمت تلویزیون گرفت و روشنش کرد، روی پوشه
 روش نوشته بود "محرمانه" کلیک کرد.

 
فیلم باز شد و صدای ارسالن و زنی که توی دفتری که مشخص بود توی 

 شرکتش بودند توی فضا پخش شد.
 د و سارا بکش بیرون فهمیدی یا نه؟پات رو از زندگی حام -

با صدای شکسته شدن چیزی که از توی آشپزخونه بلند شد دومتر به هوا 
 پریدم.

 یا خدا چی بود؟! -
پارسا هراسون و سریع از روی مبل بلند شد و به سمت آشپزخونه دوید، 

 دیاکو فیلم رو متوقف کرد و با نگرانی رو به من پرسید: تو خوبی؟
شدم مضطرب رو بهش گفتم: فقط به سارا که از روی مبل بلند میدرحالی 

 برس ببین چی شده؟
سارا بهت زده از آشپزخونه بیرون اومد و رو به دیاکو گفت: فیلم رو بذار رو 

 پخش.
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العمل سارا جا خورده بود رو بهش گفت: مطمئنی؟ دیاکو که از عکس
 رنگت بدجور پریده ها.

 برد.تن صدای عصبیش رو باال 
 گفتم بذارش رو پخش. -

دیاکو که از لحن عصبی سارا  یکه خورد سریع تلویزیون رو روی پخش 
 گذاشت.

 حامد شوهر منه چرا باید قیدش رو بزنم؟ هان؟ -
ی آخرش رو با داد به زبون آورده بود. متحیر از حرِف زن مات کلمه

ون آورد و تلویزیون موندم!  ارسالن دست چکش رو از جیب پیرهنش بیر
 به سمت میزش رفت.

نویسم برای خرج بچه و زندگیت ولی دست از سر زندگی  یه مبلغ می -
 اون دو نفر بردار.

ام تو شکممه تو از ی زیبایی داشت عصبی داد زد: من بچهزن که چهره
 پول واسم حرف میزنی.

ی محکمی به گوش زن بزنه که ارسالن دستش رو باال برد تا کشیده
توی هوا متوقف شد، با حرص دستش رو مشت کرد و درحالی که  دستش

 کرد به خودش مسلط باشه شمرده لب زد: تو غ...سعی می
 خوام.حرفش رو قطع کرد و با خشم فریاد زد: من شوهرم رو می

کدوم شوهر بدبخت؟ اون تورو صیغه کرده و حاالهم اعتبار اون صیغه  -
 تموم شده.

کرد گرفتم و به سارا که با رنگ پریده بهش نگاه می نگاهم رو از تلویزیون
اش هاش کشید تا اشک روی گونهچشم دوختم، عصبی دستی به چشم

 سر نخوره. مجددا به فیلم درحال پخش چشم دوختم.
 ببین ارسالن به حامد بگو اگه برنگرده واسش گرون تموم میشه. -

ن گرفته بود که باعث ی تهدید جلوی ارسالاش رو به نشونهانگشت اشاره
 شد صبرش لبریز بشه.
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اگه پات رو از زندگی اون دونفر بیرون نکشی برای تو گرون تموم میشه  -
فهمیدی یا نه؟ حاال هم از دفتر من برو بیرون. دیگه هم این دور و بر 

 کنم.های خودم دفنت مینبینمت وگرنه با دست
ویزیون لرزه به تنم لحن ارسالن طوری بود که حتی من هم از پشت تل

 افتاد.
سارا که تموم مدت سکوت کرده بود با بغض گفت: من بهش خیانت 

 نکردم حتی با وجود این که دلم با یکی دیگه بود اون وقت اون...
هاش ی حرفش شدند، صورتش رو میون دستهاش مانع ادامهاشک

رفتم  ی ریختن داد، دلسوزانه به سمتشهاش اجازهپنهون کرد و به اشک
 و با لحن مهربونی صداش زدم.

 سارا؟ -
 بذارم به حال خودم، لطفا. -

صدای غمگینش روحم رو آزرد، کمکش کردم تا روی مبل بشینه. پارسا که 
عصبی از دیدن فیلم بود زیرلب غرید: خدا لعنتش کنه، مردش هم دست 

 داره.از سرمون برنمی
 
   

دجوری عصبی کرد. پارسا مدام دور فیلمی که توی فلش بود هممون رو ب
چرخید و سارا درحالی که روی مبل صورتش رو پوشونده بود خودش می

ریخت، من و دیاکو هم روی میل نشسته و نظاره گر بی صدا اشک می
هایی میزد که اصال متوجهشون پارسا بودیم. پارسا مدام زیرلب حرف

 شدم.نمی
های زدن دم، دیاکو که متوجه ضربهکوبیعصبی و کالفه پام رو به زمین می

سریع پام به زمین شد به سمتم چرخید و آروم لب زد: بهتر نیست که رو 
 کارمون تمرکز کنیم؟
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ام رو بهش دوختم و جواب دادم: دیاکو یه کم خودت رو جای نگاه خسته
 پارسا بذار اگه من...

 عصبی حرفم رو قطع کرد.
 پارمیس ساکت شو. -

گزیدم و سکوت کردم. مشخص بود دیاکو از حرفی که زدم لب به دندون 
بدجوری عصبی شده بود، نگاهی به پارسا و بعد به سارا دوخت، زیاد 

هاش رنگ غم گرفت؛ دلم بدجوری برای پارسا و سارا نگذشت که چشم
های بینشون من بودم. بغض سختی راه سوخت و تنها مقصر اتفاقمی

رهایی که در حقشون کردم از روی مبل بلند گلوم رو سد کرد، پشیمون از کا
شدم و سریع به سمت اتاق حرکت کردم تا بیشتر از این زجر کشیدن 

 های خودم نبینم که صدای دیاکو بلند شد.برادرم و عشقش رو با چشم
 پارمیس؟ -

ها رو توی دستم گرفتم و بی محل به دیاکو سریع به اتاق پناه ی پلهدسته
 بردم. 

رو پشت سرم بستم و بهش تکیه دادم، بغضم شکست بغضی که در اتاق 
شکست این بار برای حال داغونش ها برای نگه داشتن برادرم میمدت

 شکسته شده بود.
هام صادر کردم. حالم هام رو با بستن چشمی ریخته شدن اشکاجازه

 های خودم بود. بدجوری خراب شده بود و تنها دلیلش بی رحمی
 وبی؟ پارمیس خ -

هام جواب دادم: صدای دیاکو از پشت در به گوشم رسید، میون گریه
 توروخدا تنهام بذار.

مشت محکمی به در کوبید و با صدای نسبتا بلندی داد زد: جواب من رو 
 بده.

پاهام سست شده بود و نای ایستادن نداشتم همونطور تکیه زده به در 
 یاکو خوبم.روی زمین نشستم و گریون لب زدم: خوبم د
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 نگرانتم دختر. -
کردم به تن صدای آروم و مهربونش قلبم رو لرزوند، درحالی که سعی می

 خودم مسلط باشم گفتم: بد کردم دیاکو، خیلی بد کردم.
 در رو باز کن باهم حرف بزنیم. -

هام خودم رو بغل کردم، سرم رو خم کردم پاهام رو جمع کردم و با دست
 خوام تنها باشم.ذاشتمشون گفتم: میزانوهام می و درحالی که روی

 نریز تو خودت، اینطور مریض میشی.  -
 دیاکو من خیلی ظالمم بفهم این رو. -
 پارمیس؟ -

لحن دلنشین صداش تنم رو لرزوند این لحن صدا زدنم رو دوست داشتم. 
اب سرم رو از روی زانوهام برداشتم و درحالی که کمی آرومتر شده بودم جو

 دادم: جانم؟
 در رو باز کن عزیزم، باز کن. دست از لجبازی بردار دختر. -

تونست از عذاب وجدانم کرد اما نمیشاید وجود دیاکو حالم رو بهتر می
چیزی کم کنه!  از روی زمین بلند شدم و درحالی که لباسم رو مرتب 

 کردم نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم. می
 به دیوار نشسته بود با باز شدن در از روی زمین بلند شد. دیاکو که تکیه

 پارمیس؟ -
 سرم رو پایین انداختم و گفتم: بیا تو.

 
سریع از روی زمین بلند شد و به من نگاه کرد. حال دیاکو هم بهتر از من 

داد که حال خوبی اش نشون میهای قرمز و رنگ پریدهنبود، چشم
 ون داد.های خشکش رو تکنداشت. لب

 خوبی؟ -
 دستی به صورت خیس از اشکم کشیدم و لرزون جواب دادم: خ... خوبم.

 قدمی به سمتم برداشت و با نگاه مضطربش بهم چشم دوخت.
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اما رنگت پریده دختر، همین چند روز پیش دکتر گفت نباید خودت رو  -
 ناراحت کنی.

کردم جواب ینگاهم رو ازش گرفتم و درحالی که به سمت تخت حرکت م
 هاییه که عصبی میشم.دادم: اون مال وقت

 خوای اسپری تنفس واست بیارم؟می -
 سرد جواب دادم: نه.

های دیاکو چشم دوختم. هرچی روی تخت نشستم و بی روح به قدم
 شد. شد تمناهای قلبم برای موندنش کنارم بیشتر مینزدیک تر می

 دیاکو؟ -
 جانم عزیز دلم؟ -

های خیسم رو روی هم بردم! چشماهم بود تا به آغوشش پناه میکاش پن
 فشردم و لب زدم: من ظالمم؟
 ی نشستن دیاکو کنارم بود.باال و پایین شدن تخت نشونه

 نه عزیزم هرکسی که اشتباهی میکنه. -
های میشی رنگش رو زوم نگاهم کرده بود، هام رو باز کردم، چشمچشم

هایی که دلم آدم رو به لرزه و خاص بود، از اون هاینگاهش از اون نگاه
 برد.تپش قلب رو باال می

اما من عمدا اون کارها رو کردم بدون اینکه فکر کنم همش یه  -
 خودخواهی محضه.

اش قطره هاش گرفت و با لبهکمی نزدیکم شد، پایین شالم رو میون دست
های این و بخششها ی چشمم بود پاک کرد. مهربونیاشکی رو که گوشه

های بی دریغش سرم رو پایین آدم تمومی نداشت، خجالت زده از محبت
 انداختم.

 پارمیس؟ -
 فین فین کنان جواب دادم: جان؟

 های قشنگت حیفه که خیس اشک بشن.گریه نکن، این چشم -
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هاش کمی آروم گرفت اما حس عذاب وجدان بدجوری کمرم دلم با حرف
خواست سرم رو روی پاهاش بذارم و نوازشم کنه میرو شکسته بود. دلم 

اما این ممکن نبود، حتی با وجود فامیل بودنمون بازهم باهم محرم 
 نبودیم.

 سرت رو بگیر باال. -
های مهربونش که عشق ازشون خجالت زده سرم رو باال گرفتم و به چشم

ی چشمش صدای شکسته بارید زل زدم، با دیدن قطره اشکی گوشهمی
هام بیشتر جاری شد که دیاکو مجددا شدن قلبم رو شنیدم. سیل اشک
 اسمم رو به زبون آورد: پارمیس؟

هاش شکسته بود با لحنی که عصبی از اینکه غرورش رو با ریختن اشک
کنی هان؟ چرا غرورت رو با داد لب زدم: چرا گریه میحرصم رو نشون می
 کنی؟شکنی و گریه میدیدن اشک من می

ر آدمی غرور داره اما اگه کسی غرورش رو به عشقش ترجیح بده یه ه -
 ای که توی بازی زندگی باخته.اس، بازندهبازنده

حرفش قلب طوفانی از دردم رو آروم کرد طوریکه احساس شیرین شناور 
هام بودن توی اقیانوس عشق رو بهم هدیه کرد. لبخند کمرنگی روی لب

 یاکو، ممنون که کنارمی، ممنون که...نشوندم و گفتم: خیلی ممنون د
هام گذاشت حرفم رو قطع کرد: هیس! اش رو جلوی لبانگشت اشاره

ی هر عاشقی کسی از عشقش به خاطر عشق ورزیدن تشکر نمیکنه، وظیفه
 آروم کردن عشقشه.

 تو خیلی خوبی. -
رنگ صورتش از تعریفی که درموردش کردم سرخ شد، سرش رو پایین 

درحالی که سعی داشت لبخند دخترکشش رو پنهون کنه جواب انداخت و 
 داد: خوبی از خودته.
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روی زانوهام نشستم و نزدیکش شدم، صورتم رو کنار صورتش بردم و 
 آروم دم گوشش زمزمه کردم: دوستت دارم.

های گرمش رو هاش با گفتن این حرف به شمارش افتاد، داغی نفسنفس
و که انگار منتظر همچین فرصتی بود مثل کنار صورتم حس کردم. دیاک

 خودم دم گوشم نجوا کرد: من هم دوستت دارم.
بی اختیار لبخندی روی لبم جا خوش کرد، خودم رو عقب کشیدم و به 

های مستش چشم دوختم بازهم نگاهش حرفی برای گفتن داشت چشم
حرفی که انگار به زبون آوردنش براش سخت بود! کمی خودش رو عقب 

های نامنظمش رو منظم کنه لب د و درحالی که سعی داشت نفسکشی
 زد: بهتره بریم پایین.

 دیاکو؟ -
 جان؟ -

هاش رو زیر نظر رفت با نگاهم حرکتدرحالی که از روی تخت پایین می
 گرفتم.

 به نظرت االن سارا و پارسا حالشون چطوره؟ -
ونم. بهتره بریم دبه سمت در که باز بود حرکت کرد و جواب داد: نمی

 پایین ببینیم اوضاع چطوره.
دونم رفتم لب زدم: پارسا رو نمیهمون طور که از روی تخت پایین می

دونم سارا بابت خیانتی که بهش شده بدجوری داغونه چون ولی می
خودش به خاطر تعهدی که داشت پا روی قلبش گذاشت و به حامد 

 خیانت نکرد.
واقعا میسوزه خیلی تو راه عشقشون عذاب دلم برای پارسا و سارا  -

 کشیدن خصوصا سارا.
کرد طوری که عذاب وجدانی که داشتم بدجوری روی دوشم سنگینی می

هرلحظه امکان داشت محکم من رو به زمین بکوبه و این رو به خوبی 
ی سارا توی راه رسیدن به دیاکو کردم که تالفی قلب شکستهحس می
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فهمیدم که سارا چه زجرهایی برای رسیدن به پارسا سرم در میاد. حاال می
 کشید. 

رفت و من همچنان با فکری درگیر از دیاکو جلوتر من از پله ها پایین می
دونستم قراره به سرم بیاد از پله ها پایین مشکالت آینده که خوب می

های سارا برای رسیدن به عشقش  توی گوشم رفتم. صدای گریهمی
بخشمتون" ، " خدا ازتون نگذره" ، " حاللتون چوقت نمیپیچیده شد " هی

 کنم". نمی
هام فقط با کمک گرفتن دیوار ثابت بود، توان ایستادن رو نداشتم و قدم

رفت. دوباره صدای سارا توی مغزم مثل اکو هام بدجوری تار میچشم
گذرم"، "شماها زندگی من رو تباه پخش شد. " از تو و داداشت نمی

 .کردید"
شد و من هرلحظه گیج تر های سارا توی مغزم پیچیده میتموم حرف

 شدم. که صدای فریاد پارسا بلند شد.می
 پارمیس! -

هام رو بستم تا چیزی از بی حس شدن بدنم احساس نکنم که یک چشم
 دفعه حس کردم توی هوا معلق شدم.

هام مانع رسید اما بسته بودن چشممی صدای همشون به گوش
 شد.دیدنشون می

 پارمیس؟ خواهرم؟ -
 کرد.این صدای نگران پارسا بود که هرلحظه حالم رو بدتر می

 پارمیس خوبی؟ -
کرد، من در حقش ظلم کردم اما اون حتی ام میصدای سارا بیشتر عصبی
آورد. احساس چکیده شدن اشک روی صورتم به روی خودش هم نمی

 داد.حس حقارت بهم می
 ؟پارمیس -
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ی کشید و انگیزهصدای دلنواز دیاکو از بین همشون قلبم رو به سالخی می
اومد لب داد، با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میحرف زدن بهم می

 زدم: من رو ببخش سارا. در حقت بد کردم.
 باشه، باشه می،بخشم. -

ای حس کردم که روی شد فهمید. لحظهترس رو از صداش به خوبی می
 چیزی نشونده شدم، شک نداشتم پارسا من رو روی مبل نشوند.

 
 دیاکو یه کم آب بیار. -

هام رو هاش چشمصدای سارا توی مغزم پیچیده شد، عصبی از دلسوزی
 روی هم فشردم و سعی در حرف زدن داشتم. 

 پارمیس؟ عزیز دلم؟ -
صدای گرفته  صدای پر استرس پارسا مثل یه تیر زهرآلود به قلبم ضربه زد.

 و خش دارم رو به زور از ته حلقم بیرون دادم.
 پارسا؟ -

دستم رو توی دست گرمش فشرد آروم دم گوشم زمزمه کرد: چیزی 
 نیست عزیزم خوب میشی، چیزی نیست.

 دا... داداش، م... من رو بب... ببخش. -
پاشیده شدن آب سردی روی صورتم شوک نسبتا کوتاهی بهم داد که 

 هام رو باز کنم.د پلکباعث ش
 هین!  -

های نگرانش رو به من زد چشمسارا درحالی که آب قندی رو هم می
 دوخت و پرسید: بهتری؟

سعی کردم به خودم مسلط باشم، دست پارسا رو توی دستم فشردم و 
 نفس عمیقی کشیدم. 

 آره بهترم. -
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گرفته بود پارسا پشت کمرم رو گرفت و درحالی که دستم رو توی دستش 
کمکم کرد تا به مبل تکیه بدم. دیاکو هم که کاری به جز نگاه کردن ازش 

اومد با رنگی پریده به من زل زده بود؛ به مبل تکیه دادم، سارا بر نمی
لیوان آبی که توی دستش بود رو طرفم گرفت و با صدای پر استرسش 

 کنه.لب زد: بگیر بخور، حالت رو بهتر می
گرفتم گفتم: ختم و درحالی که لیوان رو از دستش مینگاهی بهش اندا

 ممنون.
لیوان نزدیک لبم گذاشتم و همش رو سر کشیدم، حالم که کمی بهتر شد با 

حالت نسبتا سرمستی به لیوان نگاه کردم و مثل بچه های لوس گفتم: 
 ام بودا.واقعا تشنه

ن جا به ی همموبا این حرفم فضای گرفته جای خودش رو با بمب خنده
جا کرد. دیاکو میون خنده رو بهم گفت: هممون رو جون به لب کردی 

 دختر.
 لیوان رو روی میز گذاشتم و رو بهش گفتم: به خدا خیلی عصبی بودم.

نگاهم رو به سارا که پشت سر پارسا ایستاده بود دوختم و رو بهش لب 
 زدم: من رو ببخش، خیلی بد کردم، خیلی.

پارسا رد شد و به سمت من اومد، پارسا از جفتم بلند شد دلسوزانه از کنار 
هام رو توی تا سارا راحت باشه، جلوی پام زانو زد و درحالی که دست

فشرد با لحن مهربونی لب زد: باشه، بخشیدمت. های لطیفش میدست
 توهم اینقدر خودت رو عذاب نده.

 راست میگی؟ -
 ه.هاش رو روی هم فشرد و جواب داد: آرپلک

آشوب توی دلم با حرف سارا آروم گرفت، خوشحال از حرفش خودم رو 
توی بغلش انداختم و با ذوق دم گوشش زمزمه کردم: سارا تو خیلی 

 خوبی، خیلی.
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هاش رو پشت کمرم فشرد و مثل خودم دم گوشم گفت: خوبی از دست
 خودته خواهری.

ش دادم. پارسا که ته دلم از این حرف سارا لرزید، بیشتر توی بغلم فشار
نظاره گر این صحنه بود سریع گفت: پارمیس زنم رو خفه کردی، عروسی 

 نکرده خفه نکنی عشقمو.
 

خودم رو از بغل سارا بیرون کشیدم و به پارسا که کمی اونطرف تر سارا 
 خوام تنها باشم، لطفا.ایستاده بود نگاهی کردم و رو بهش گفتم: می

های ی رنگش کشید و درحالی که با چشمپارسا دستی به موهای مشک
ریم بیرون یه مستش به سارا زل زده بود جواب داد: پس من و سارا می

 زنیم.دوری می
 بعد رو به دیاکو پرسید: تو نمیای؟

هاش رو طبق عادتش توی جیب شلوارش گذاشته بود دیاکو که دست
برای خودت و جواب داد: نه شما دوتا راحت باشید، راستی برای فردا هم 

سارا حتما لباس بخرید من یه مهمونی مختصر توی خونه به مناسبت 
 خوام برگزار کنم، نمی خوام چیزی کم و کسر باشه.عقدتون می

سارا که تا االن ساکت بود از روی زمین بلند شد و معترضانه رو به دیاکو 
 گفت: اما آخه...

 سریع حرفش رو قطع کردم.
 ها نداریم، قرارمون همین بود.رفاما و آخه و این ح -

دیاکو که انگار منتظر همین حرف بود رو به پارسا گفت: زود باشید که کلی 
 کار داریم، زود بزنید بیرون که کلی خرید دارید شماهم.

 خب پس من برم آماده بشم. -
بعد گفتن این حرف سارا سریع به سمت پله ها و ازشون باال رفت تا 

 پارسا که رو به روم ایستاده بود نگاهی به من انداخت .لباس عوض کنه. 
 مواظب خودت باش. -
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 با شیرین زبونی جواب دادم: چشم داداش گلم.
بعد گفتن این حرف من و دیاکو رو تنها گذاشت و به سمت اتاقی که 

ی باال بود  حرکت کرد. دیاکو هم از فرصت استفاده کرد و سریع به طبقه
هاش مبل کنارم نشست. نگاه پر از شیطنتم رو به چشمسمتم اومد و روی 

 دوختم و لب زدم: وقتی رفتن باید باهم صحبت کنیم.
 لبخند مهربونی تحویلم داد.

چشم، فقط االن من باید با مرکز تماس بگیرم رد این زنی رو که توی  -
 فیلم دیدیم بگیرم، باید بفهمم این زن کیه و چه ربطی به این ماجرا داره.

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم.
 باشه، فقط زود بیا پیشم. -

ای از راه دور برام فرستاد و گفت: صبر کن تا بعد گفتن این حرفم بوسه
 من بیام.

ی باشه باال و پایین کردم. دیاکو از روی مبل بلند شد و سرم رو به نشونه
 به سمت آشپزخونه وفت.

 پارمیس؟  -
را نگاهم به سمت پله ها کشیده شد، با دیدنش محو با شنیدن صدای سا

تماشاش شدم؛ مانتوی کاربنی رنگ رو با یه شلوار جذب مشکی پوشیده و 
پالتوش رو هم روی خودش انداخته بود، همونطور که از پله ها پایین 

اش رو روی سرش درست کرد و رو بهم اومد شال کاربنی رنگ سادهمی
 پرسید: چطور شدم؟

ای که صورتش رو پوشونده بود خیلی جذابش کرده بود. ادهآرایش س
ای جواب دادم: هام کردم و با ذوق کودکانهلب لبخند مهربونی چاشنی

 عالی! بیست شدی دختر بیست! تیپت بدجوری پسرکش شده ها.
هاش از شدت شرم گل انداخت، سرش رو پایین انداخت و آهسته گونه

 اد که اینطور...لب زد: به نظرت پارسا بدش نمی
 حرفش رو قطع کردم.
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 خیلی هم دلش بخواد دختر به این ماهی! -
 ای؟سارا آماده -

بست از پله ها پایین اومد و ی آخر لباسش رو میپارسا درحالی که دکمه
اصال متوجه حظور سارا نشده بود، رو به سارا با اشاره گفتم که خودش رو 

که دقیقا زیر پله ها پشت سر پارسا  مخفی کنه، سریع به سمت تلویزیون
رفت و کنارش ایستاد. پارسا پالتوی مشکی رنگش رو روی خودش 

 انداخت و رو به من پرسید: سارا کجاست؟
 سارا هم عین ندید پدید ها سریع اعالم حظور کرد.

 اینجام. -
پارسا با شنیدن صدای سارا به پشت سرش چرخید، با دیدنش مبهوت 

! مشخص بود که با دیدن سارا قند توی دلش آب سرجاش خشکش زد
شد اما به روی خودش نیورد، با شیطنت تن صدام رو باال بردم و گفتم: 

 ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل عروسمون خوشگل شده!
پارسا که محو زیبایی سارا شده بود سرش رو پایین انداخت و زیرلب 

بروهام گره زدم و چیزی بهش گفت که متوجه نشدم. اخمی مصنوعی به ا
 رو بهشون گفتم: خب خب چتونه؟ منم دلم عشق و عاشقی خواست ها.

 با لحن شیطنت آمیزی ادامه دادم: از جلو چشام دور شید.
اش که ی قرمز شدهاش گرفته بود با چهرهپارسا از لحن حرف زدنم خنده

مشخص بود بدجوری با دیدن سارا دلش به لرزه افتاد، نگاهش رو به 
 تم چرخوند و لب زد: ساکت شو پارمیس.سم

 
 برو برو تا بیشتر از این دستت ننداختم.ریز خندیدم و رو بهش گفتم: 

کرد لب زد: دستی به پشت موهاش کشید و درحالی که سارا رو برانداز می
 حاال بعدا برای توهم میگم پارمیس خانم.

ت در رفتند و از بعد گفتن این حرف سارا رو همراهی کرد و باهم به سم
 خونه خارج شدند. 
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من هم از فرصت استفاده کردم و به آشپزخونه رفتم، به دیاکو که مشغول 
صحبت با موبایلش بود نگاه کردم با دیدن من چشمکی تحویلم داد، سرم 

 رو با شرمساری پایین انداختم و منتظر موندم تا صحبتش تموم بشه.
 د و قدمی به سمتم برداشت.زیاد طول نکشید که گوشی رو قطع کر

 حالت بهتره؟ -
نوک انگشت شست پام رو دایره وار روی زمین چرخوندم و همونطور که 

 سرم پایین بود گفتم: دیاکو؟
 جان؟ -

 های جذابش چشم دوختم.سرم رو باال گرفتم و به چشم
 میگم؟ -

 هاش کرد و گفت: بگو دیگه دختر.لبخند مهربونی چاشنی لب
 فردا چیکار کردی؟برا  -
 کنجکاوی؟ -
 آره خیلی. -

هاش رو روی اپن توی یک حرکت روی اپن پرید،و روش نشست، دست
گذاشت و گفت: یه برنامه توپ ردیف کردم. عاقد خبر کردم، مهمون 

 دعوت کردم و کلی کار دیگه. درضمن سفره عقد هم سفارش دادم.
های گشاد شده رو چشم هایی که دیده بود بامتعجب از اینهمه تدارک

 بهش گفتم: بابا دس مریزا! ایول! 
 سینه ستبر کرد و مغرورانه جواب داد: ما اینیم دیگه.

 راستی دیاکو؟ -
 جونم؟ -

هام نشوندم و جواب دادم: میگم باید یه گیتاریست هم لبخندی روی لب
 میوردی که گیتار بزنه. اون هم سورپرایزی.

م جا خورد و سریع گفت: راستش اصال فکرش رو ادیاکو که از این ایده
 کردم این ایده به سر توهم بزنه.نمی
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 بعد گفتن این حرف از روی اپن پایین پرید و رو بهم گفت: بیا دنبالم.
 ؟!هان -
 خنگ بازی در نیار زود باش.  -

رفت پشت سرش راه افتادم و مسیری درحالی که از آشپزخونه بیرون می
و باهاش طی کردم. به سمت در ورودی رفت و در رو به رفت رکه می

رفت نیم چرخی به سمتم زد و رو سمتی کشید، درحالی که به بیرون می
 بهم لب زد: االن میریم تو زیرزمین کلی چیز میز هست باید برداریم.

 چین مگه؟ واسه فردا؟ -
م رو از های صورتی رو به پا کردم تا سرما از طریق موزاییک وجوددمپایی

 سرما پر نکنه.
 هاش رو به پا کرد و جواب داد: آره.دیاکو هم دمپایی شستی

ی حیاط به هایی که گوشهباهم از پله ها پایین رفتیم و به سمت پله
 شدند رفتیم.سمت زیرزمین هدایت می

 
های خاکستری رنگ و سیمانی رو پایین رفتم و خطاب به دیاکو پله

 خوره؟زیرزمین داری که به درد مراسم عقد میپرسیدم: حاال چی تو 
 بی اینکه برگرده و نگاهم کنه جواب داد: یه چیز خیلی مهم.

 منظورش از یک چیز چی بود؟ 
دیاکو که گفته بود خیلی چیزها برای برداشتن بود. متعجب از حرفش به 

هام رو های آجری بود رفتیم. قدمهایی که یک سرشون به دیوارسمت پله
ه سمت پایین هدایت کردم. دیاکو کلیدی از جیب شلوارش در آورد و ب

ی زیرزمین چرخوند، در با صدای جیر توی قفل در آهنی زنگ خورده
 مانندی باز شد. تاریکی و سرمای زیرزمین دلهره آور بود. 

دیاکو کلید برق رو به سمت پایین کشید و فضای تاریک زیرزمین روشن 
 شد.
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های کردم؛ جعبهتر از چیزی بود که فکرش رو میظمداخل زیرزمین من
ای جاسازی شده بود توجهم طبقه بندی شده و کمد فلزی قدیمی که گوشه

 رو جلب کردند. 
 خب بیا دنبالم. -

 بدون اینکه حرفی بزنم پشت سرش به سمت کمد فلزی سبز رنگ رفتم.
ت و رو بهم دیاکو قاشقی رو از روی میز چوبی که کنار کمد بود برداش

 خوام یه چیزی بهت بدم.گفت: می
 متعجب از رفتارها و کارهاش بهش زل زدم و پرسیدم: چی؟!

 ی داری؟خندید: صبر کن، چه عجله
قاشق رو بین در کمد گذاشت و فشار کوچیکی بهش وارد کرد که باعث 

ی قدیمی رو شد درش با صدای جیغ مانندی باز بشه، از توش به جعبه
 رد و به سمتم چرخید.بیرون آو

 بگیرش؟ -
 ی توی دستش زل زدم و گفتم: این چیه؟!مات به جعبه

 جعبه رو با دو دست به طرفم گرفت و لب زد: مال تو و داداشته.
گرفتم بهش ی نسبتا کوچیک کرم رنگ رو از دستش میدرحالی که جعبه

 نگاه کردم، رفتارش عادی بود، خیلی عادی.
کردم لب توی دستم انداختم و درحالی که بازش میی نگاهی به جعبه

 زدم: وای به حالت اگه سرکا...
با دیدن عکس پدر و مادرم توی جعبه حرفم توی دهنم ماسید. متعجب 

ام عکس رو از توی جعبه در آوردم و لرزون گفتم: ا... ای... با دست دیگه
 این... پیش... ت... تو... 

کردم عمیقی کشیدم. درحالی که سعی می آب دهنم رو قورت دادم و نفس
 کنه؟به خودم مسلط باشم ادامه دادم: پیش تو چیکار می
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به عکس توی دستم زل زدم، پدر و مادرم کنار همدیگه با لباس عروس و 
ای  دامادی ایستاده و عمو سیاوش )آقای امینی( هم کنارشون بود، گوشه

س رو درست کردم و از عکس قدیمی به پشت تا شده بود، تای عک
 مجددا به تصویر پدر و مادرم زل زدم.

 فقط این نیست پارمیس. -
ی دیاکو نگاهم رو از عکس گرفت، نگاهی بهش انداختم و آروم لحن گرفته

 ها رو گیر آوردی؟پرسیدم: از کجا این
 ی توی دستم کرد و جواب داد: فعال سوالی نپرس.ای به جعبهاشاره
نشونی که آخر جعبه بود رو از توش برداشتم نگاهی  ی بی نام ونامه

بهش انداختم. پاکت نامه رو پشت و رو کردم اما هیچ متنی روش نوشته 
نشده بود، پوفی کشیدم و بازش کردم. قبل از اینکه نامه رو از پاکتش 

 ای آروم لب زدم: این...بیرون بیارم به دیاکو نگاهی کردم و با حالت گرفته
 ع کردم، با خودم گفتم: شاید بهتر باشه اول نامه رو بخونم!حرفم رو قط

 نامه رو از حالت دوال خارج کردم و شروع به خوندنش کردم.
 به نام خالق هستی.»   
دونم مادر خوبی براتون نبودم و همیشه سالم پارسا و پارمیس عزیزم، می 

وستتون دارم، ی تن منید و خیلی هم دسرم با کار گرم بوده اما شما پاره
پارسا و پارمیس موقع خوشی و ناخوشی همیشه باهم باشید و همدیگه 

ها رو رو دوست داشته باشید، سعی کنید حتی تو اوج ناراحتی بهترین
برای همدیگه رقم بزنید. این نامه رو برای روزی نوشتم که کنارتون نیستم 

نیاد و این  و حامی به جز همدیگه ندارید البته امیدوارم اون روز پیش
 نامه رو بسوزونم.

 «دوست دار همیشگیتون. 
سیل اشک هام روی صورتم جاری شده بود،دستی به صورت خیس اشکم 

کشیدم و عصبی روی زمین نشستم. نامه رو توی دستم گرفتم و چندین 
بار خوندمش. خوندن نامه تا عمق وجودم رو سوزوند، جعبه رو کنار 
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شد هق که هرلحظه آتیشش شعله ور تر می گذاشتم و با قلبی پر از درد
 زدم.

 مرگ پدر و مادرت درست بعد نوشتن این نامه اتفاق افتاد. -
دیاکو درست مثل اکو چندین بار توی گوشم پیچیده شد. حالم  این حرف

بدجوری خراب شده بود، خراب تر از ویرانه های یک خونه. عصبی 
بلند شدم. رو به روی دیاکو  هام رو روی زمین گذاشتم و از سرجامدست

ایستادم و با خشم داد زدم: لعنت بهت! چرا زودتر این نامه رو بهم ندادی 
 اومد؟ها چی گیرت میهان؟ این وسط با وجود این نامه و این عکس

 دادم.هرلحظه صدام رو بیشتر اوج می
 جواب بده. زود باش.  -

به طرفش پرت کردم و کرد. نامه رو سکوت کرده بود و فقط نگاهم می
 جیغ مانند داد زدم: با توام.

دیاکو که سعی داشت آرومم کنه با لحن خونسردش نزدیکم شد و آروم 
 آروم باش پارمیس، آروم باش.لب زد: 

 قدمی به عقب برداشتم صدام رو بلندتر کردم.
گردن؟ از آروم بودن من چی درست میشه؟ مامان، بابام پیشم برمی -

 هان؟
 تش متوقف کرد که باعث شد من هم توی پنج متریش توقف کنم.حرک

 ی دیاکو توی زیرزمین پیچیده شد.صدای گرفته
 فهمم باشه؟ فقط بهم زمان بده.پارمیس من همه چیز رو می -
 

پرسیدم: چی رو  دستی به صورت خیس اشکم کشیدم و با صدای گرفته
 خوای بفهمی؟می

 ب داد: فقط آروم باش، باشه عزیزم؟قدمی به سمتم برداشت و جوا
تونستم. عصبی از مخفی خیلی سعی داشتم آروم بشم اما اصال نمی

 های دیاکو داد بلندی کشیدم.کاری
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 دیگه چی رو ازم مخفی کردی هان؟ -
دیاکو که از صدای بلندم عصبی شد غرید: تمومش کن. چته تو؟ اصال 

 دونی چرا نامه رو بهت دادم؟می
زید، ناباورانه به صورتش که از شدت خشم قرمز شده بود نگاه قلبم لر

 کردم و آهسته با صدای گرفته جواب دادم: نه.
چون تو خود نامه نوشته که مراقب هم باشید این یجواریی مثل وصیت  -

 ای برداشت کردی.بود و خواستم بهت برسونم ولی تو انگار چیز دیگه
م رو به کسی سپرده بودم که پدرش حالم بدجور خراب بود، بدجور. قلب

قاتل پدر و مادرم بود اما دیاکو چه تقصیری داشت؟ عصبی از رفتارهای 
شدند مشتی به دیوار متشنج خودم که هرلحظه بیشتر روم مسلط می

 کوبیدم که صدای دیاکو بلند شد.
 مگه دیوونه شدی؟ -

خیس  هام رو روی هم فشردم، قطره های اشک همچنان صورتم روچشم
 های سنگین دیاکو توی گوشم پیچیده شد.کردند. صدای نفسمی

تنها تکیه گاهم دیوار بود، تکیه گاهی که از تکیه کردن بهش هیچ ترسی 
های قلبم گذاشتم و تکیه به دیوار روی نداشتم، پا روی خواهش و التماس

 زمین نشستم.
تک کارهام  ها همش تقاص کارهامه، دارم تقاص تکلعنت به من! این -

 رو پس میدم.
 نه عزیز دلم اینطور که تو میگی نیست. -

 دونستم این حرف رو برای آروم کردنم به زبون آورده، میون گریهخوب می
لب زدم: سرنوشت خوب بلده تالفی بالهایی که سر دیگران میاریم 

ی کاری ذاره و به وقتش با یه ضربهسرمون بیاره ولی دست رو دست می
 رو نشونه میگیره.قلبت 

دیاکو که انگار انتظار چنین حرفی رو از من نداشت درست رو به روم 
کرد توی جوابم اش بهم نگاه میزدهنشست و همونطور که با نگاه غم
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کنه، مرگ پدر و مادرت درست گفت: خدا هرکسی رو یه جوری امتحان می
س قبل کارهایی که کردی بود پس مطمئن باش تاوان هیچی رو پ

 نمیدی.
های بارونیش نگاه کردم و با غیض رو حرفش قلبم رو آروم کرد، به چشم

هات خیس ریزم توهم چشمبهش پرسیدم: چرا وقتی من اشک می
 میشه؟

لبخند مهربونی بهم هدیه کرد و جواب داد: چون قلبم با هرلحظه بارونی 
 هات تیکه تیکه میشه.شدن چشم

کشید! دستی به کو قلبم رو به سالخی میی محبت آمیز دیاآخ که هرکلمه
کنم توهم صورت خیسم کشیدم و فین فین کنان گفتم: من دیگه گریه نمی

 هات رو پاک کن.چشم
 خندید: تو دیوونگی رقیب نداری دختر.

ی دلنشین و بانمکش مرحمی برای زخم دلم شد، همون طور که از خنده
 ه هم خودتی.شدم رو بهش گفتم: دیوونروی زمین بلند می

هاش رو مشت کرد و روی زمین گذاشت، درحالی که از سرجاش دست
 شد لب زد: عاشق همین دیوونه بازیاتم اصال غصه نخور.بلند می

 کشمت.جیغی کشیدم و گفتم: دیاکو می
بعد گفتن این حرف دنبالش دویدم و دیاکو هم مثل جن دیده ها از 

 دستم فرار کرد.
می که سریعتر میشد، تند تر میزد؛ از حرکت ایستادم ضربان قلبم با هرقد

و درحالی که دستم رو روی زانوهام گذاشته و خم شده بودم نفس نفس 
 تونم بهت برسم.زنان گفتم: تسلیم، باشه قبول. نمی

ای زد و با دیاکو که از پله ها خودش رو باالی ایوون رسونده بود قهقه
 ول کردی که خنگی؟صدای نسبتا بلندی جواب داد: پس قب

نفس عمیقی کشیدم و درحالی که راست ایستادم بهش نگاه کردم و لب 
 تونم دنبالت کنم.زدم: اصال، حتی فکرش هم نکن. فقط نمی
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 پس بیا دنبالم. -
سریع به سمت پله ها رفتم و خودم رو به ایوون رسوندم. دیاکو هم سریع 

 االن مریض میشی.به داخل خونه رفت و گفت: زود باش هوا سرده 
پشت سرش داخل خونه رفتم و برای اینکه سوز سرما داخل خونه نشه در 

 رو بستم.
لرز خفیفی از سرما به بدنم افتاد، سریع خودم رو بغل کردم تا گرمای بدنم 

سرما رو توی بدنم کم کنه. نگاهم به دیاکو که سمت بخاری رفت تا 
مبل قرمز رنگ حرکت دادم و هام رو به سمت روشنش کنه، خیره شد. قدم

خطاب به دیاکو گفتم: گفتی مهمون واس فردا دعوت کردی. حاال 
 هات کین؟مهمون

بعد از روشن کردن بخاری به سمتم حرکت کرد و جواب داد: بابام، مادرم، 
 خواهرم و چندتا از دوستام.

 آهان. -
 ه عقد.هاش زنگ زد واسراستی صبح دیدم سارا هم به چندتا از دوست  -

 زدم جواب دادم: آهان.پوفی کشیدم و درحالی که خونه رو دید می
ای رو به خودش خیره نمای شیک و سلطنتی خونه چشم هر بیننده

ی سفید رنگشون های سلطنتی قرمز رنگ که حریر سادهکرد. پردهمی
 کرد.پوشوند خونه رو از حالت کسل و بی روح خارج میپنجره ها رو می

 پارمیس واسه فردا لباس داری که بپوشی؟میگم  -
دست از دید زدن خونه کشیدم و به دیاکو که تقریبا نزدیکم نشسته بود 

 نگاه کردم.
 پوشم.یه مهمونی سادس دیگه، یه چیزی می -

اخم مصنوعی به ابروهاش گره زد و با غیض گفت: نه انگار تو اصال منو 
 دوست نداری.

گشاد شده سریع گفتم: خیلی هم دوستت  هایحیرون از حرفش با چشم
 دارم کی گفته ندارم؟!
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 خوای فردا به خودت برسی؟ هان؟پس چرا نمی -
سرم رو از شدت شرم پایین انداختم و با صدای نسبتا ضعیفی جواب 

 هایی دارم دیگه.دادم: حتما خودم یه برنامه
 هایی؟چه برنامه -

برای پوشوندن احساسم سریع  لحن پر از شیطنتش شرمم رو بیشتر کرد،
 گفتم: هیچی گولت زدم.

 خندید: از صورتت که مثل لبو قرمز شده مشخصه.
 دستی به صورت داغم کشیدم و گفتم: دیکی خیلی بدی.

 
های ظهر بود که پارسا و سارا با کلی خرید به خونه برگشتند. من نزدیکی

  هم برای ناهار کباب شامی با برنج درست کرده بودم.
هاش رو در بیاره با ذاشت تا کفشپارسا درحالی که خریدها رو دم در می

 صدای نسبتا بلندی گفت: آبجی ما ببین چه بویی راه انداخته.
لبخندی زدم و جواب دادم: زود بیاید داخل ناهار بخورید تا از گرسنگی 

 غش نکردید.
غ جیغو گفت: آورد با صدای جیسارا درحالی که پالتوش رو از تنش در می
 اس.وای پارمیس توروخدا بگو که ناهار آماده

 اس.خندیدم: آره آماده
پس بهتره پارسا و سارا یه آب به دست و روشون بزنن تا ماهم سفره رو  -

 آماده کنیم.
این صدای دیاکو بود که کار ساالد رو تموم کرده و مشغول  سس زدن 

فت: خدا به دادت برسه، بهش بود. پارسا با دیدن دیاکو خندید و گ
 افتادی دست پارمیس همه کارهارو سپرد دست تو.

بشقاب هایی رو که آماده کردم بودم روی میز چیدم و غیض آلود جواب 
 دادم: دستت دردنکنه دیگه.

 دیاکو رو به پارسا لب زد: نه خودم خواستم کمکش کنم.



463 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 پس من برم لباس عوض کنم و بیام. سارا کو؟ -
ی باال بلند شد: االن میام، توروخدا شروع نکنید تا ا از طبقهصدای سار

 بیام.
ی هممون بلند شد. به سمت گاز رفتم، کمی روغن روی برنج صدای خنده

 پاشیدم  و بعد از بهم زدنش ظرف دیس رو پر کردم.
چید گفت: حاال باید ببینم دست پختت دیاکو درحالی که کمکم میز رو می

 و.چطوره خانم کوچول
ی تهدید جلوی صورتش گرفتم و جواب دادم: ساکت کفگیر رو به نشونه

 میشی یا همین رو بکوبم تو سرت؟
 ای بابا نمیشه دوکلمه باهات شوخی کرد. -
 هرچی، بشین سرجات ناهارت رو بخور. -

سریع صندلی رو عقب کشید و روش نشست. کمی بعد سارا و پارسا 
آشپزخونه اومدند. سارا با دیدن سفره به همزمان از پله ها پایین و به 

ی تشویق ابرویی باال انداخت و لب زد: نه بابا پارمیس خانم هم نشونه
 برای خودش کدبانوییه!

 مغرورانه جواب دادم: تازه کجاش رو دیدی.
نشست وسط حرفمون پرید و گفت: می پارسا درحالی که روی صندلی

 کار داریم.خب ناهارمون رو بخوریم که عصر کلی 
 

ها رو شستیم، سارا درحالی که پیش بعد از صرف ناهار با کمک سارا ظرف
آورد رو بهم گفت: بریم تو کرد و درش میبندش رو از دور کمرش باز می

 اتاق یه لباس خریدم واسه فردا نشونت بدم.
دستکش ظرفشویی رو از دست هام در آوردم و با ذوق گفتم: زود باش 

 االن کنجکاو شدم.بریم که از 
سریع دستکش و پیشبند رو توی آشپزخونه گذاشتیم و به سمت اتاق 

کردم ممکنه داشتم احساس میحرکت کردیم، با هرقدم سریعی که برمی
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نفسم بند بیاد. دم اتاق که رسیدیم سارا در رو باز کرد و حین نفس نفس 
 زدنش رو بهم گفت: فقط امیدوارم از نظر توهم قشنگ باشه. 

داخل اتاق رفتم و به سمت تخت حرکت کردم، درحالی که روی تخت 
 کرد نگاه کردم.نشستم به سارا که زیپ کاور لباسی رو باز میمی

راستی پارسا برای توهم به سلیقه من یه لباس خرید امیدوارم از اون هم  -
 خوشت بیاد.

آخ جون.  ای گفتم:هام رو بهم کوبیدم و با ذوق کودکانهبی اراده دست
 ایول دارید شما دوتا!

ای رو از کاور بیرون هاش نشوند و لباس سفید رنگ سادهلبخندی روی لب
های بلندی داشت دهنم باز موند، آورد. با دیدن لباس سفیدش که آستین

 نظیر بود!ی سارا توی انتخاب لباس بیالحق که سلیقه
د: چطوره؟ بهم رو جلوی خودش گرفت و با صورت گلگونش پرسی لباس
 میاد؟

نگاهی به لباس که پشتش دنباله دار بود انداختم و بعد سارا، چشمکی 
 نثارش کردم و جواب دادم: عالیه، حرف نداره.

خب راستش چون مراسم تو خونس و خیلیا هستن بهتر دونستم یه  -
 لباس پوشیده بخرم.

شدم می لبخند مهربونی تحویلش دادم و درحالی که از روی تخت بلند
جواب دادم: نه خیلی قشنگه، با وجود سادگی خیلی شیکه شک ندارم تن 

 خورش هم خوبه.
 لباس رو کنار گذاشت.

 اون که آره. -
کردم لباسش رو ازش گرفتم و همونطور که کاور رو از روی زمین بلند می

 پرسیدم: حاال لباس من کو؟
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ستم. سارا به سمت لباس سفید رنگ رو توی کاور گذاشتم و زیپش رو ب
تخت رفت و از کنارش یه کاور لباس دیگه برداشت و به سمتم اومد. جیغ 

 خفیفی کشیدم و به سمتش دویدم.
 وای سارا بدش ببینم. -

بعد گفتن این حرف کاور رو از دستش قاپیدم و رو بهش گفتم: امیدوارم 
 خوشگل باشه.

آبی شیکی جیغ سریع زیپش رو باز کردم، با دیدن لباس مشکی، سبز
 بلندی کشیدم و با ذوق گفتم: وای سارا عاشقتم.

 
 صدای عصبی پارسا از پایین به گوشم رسید.

 شکنم.پارمیس یه دفعه دیگه صدایی ازت در بیاد گردنت رو می -
لحن عصبی پارسا خنده به لبم نشوند با صدای نسبتا بلندی که به گوشش 

 برسه جواب دادم: چشم چشم.
 حالی که ریز میخندید رو بهم گفت: حقته.سارا در

بی محل به حرفش کاور لباسم رو بهش دادم و جواب دادم: من میرم 
 بخوابم. عصر کلی کار داریم.

ها رو به چوب کشیدم به سارا که کاورهمونطور که روی تخت دراز می
هام رو روی کردم. پتو رو روی خودم کشیدم و چشملباسی میزد نگاه می

 ذاشتم.هم گ
 هام گرفت.صدای غرغرهای سارا خواب رو از چشم

 پاشو دختر خوبه پارسا گفت کلی کار داریم ها، بلند شو. -
بی حوصله روی تخت نشستم، با اینکه غرق خواب بودم همونطور که 

 هام بسته بود جواب دادم: اطاعت قربان.چشم
تم با همون هام رو نداشهنوز گیج خواب بودم و نای باز کردن چشم

ام حرکت های بسته از روی تخت بلند شدم و با تکیه به حس غریزهچشم
 کردم.
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رفتم گفتم: دستی به موهام کشیدم و همون طور که با چشم بسته راه می
 خیلی غر میزنی سارا. 

 دونم چیشد که یک هو با برخورد به سفتی دیوار نقش زمین شدم. نمی
 آخ! -

باز کردم و درحالی که به سقف زل زده بودم حرفی هام رو شوک زده چشم
نمیزدم، کمی بعد تصویر سارا رو باالی سرم دیدم که با نگرانی پرسید: 

 پارمیس خوبی؟
کرد، به قدری شوک زده بودم که حتی دستم برای ماساژ دادن سرم درد می
رفت. توی همون حالت بی این که جوابش رو بدم فقط به سرم باال نمی

 ل زدم.سقف ز 
رنگ از صورت سارا پریده بود،آهسته روی زمین نشست و با ترس مجددا 

 ای؟پرسید: زنده
اومد لب زدم: تو و پارسا آخر من با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 کشید.رو می
 ترسوندی من رو دختر.با خیال راحت نفسش رو بیرون داد و جواب  داد: 

ت تکون دادم و به دور و برم نگاهی انداختم، گیج سرم رو به چپ و راس
به جز من و سارا کسی توی اتاق نبود. صدای پارسا و دیاکو به راحتی از 

های پارسا و دیاکو از رسید. بی توجه به صحبتطبقه پایین به گوش می
 روی زمین بلند شدم و رو به سارا گفتم: من برم حمام یه دوشی بگیرم.

 
از توی کمدم در آوردم و به سمت حموم که ی طبقه سرپاییم رو  حوله

 باالتر بود حرکت کردم. صدای دیاکو و پارسا واضح تر به گوشم رسید.
 غمت نباشه حواسم به هردوشون هست. -

ی فکر کردن به تونست باشه؟ اصال حوصلهمنظورش از این حرف چی می
 های دیاکو رو نداشتم، به سمت حموم حرکت کردم.حرف
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هام شیر ی حوصله در رو باز کردم و به داخل رفتم. بعد از در آوردن لباسب
های درشت آب به بدنم آب رو باز کردم و یه دوش آب ولرم گرفتم، قطره

کوبیدند. گرمای آب توی این هوای سرد حالم رو کمی جا آورد و خواب می
 رو از سرم پروند. 

 له رو دور خودم پیچیدم.بعد از تموم شدن کارم شیر آب رو بستم و حو
بعد خارج شدن از حموم سریع خودم رو به اتاق رسوندم تا پارسا و دیاکو 
من رو توی اون حالت نبینند. در اتاق رو پشت سرم بستم، نفس عمیقی 

 کشیدم و با خودم گفتم: اوفیش.
سریع لباسی به تن کردم و مشغول خشک کردن موهام شدم. همونطور 

 کردم صدای در بلند شد.و خشک میکه موهای بلندم ر
 کیه؟ -
 میشه بیام تو؟ -

 ها.با شنیدن صدای دیاکو سریع جواب دادم: صبر کن نیای داخل
 اش از پشت در بلند شد: باشه.صدای خنده

بی اهمیت به خیس بودن موهام سریع شال قرمز رنگی رو از توی کمد در 
 دام رو کمی باال بردم.ای کردم و صآوردم و به سرم زدم. تک سرفه

 بیا تو. -
ذاشتم با نگاهی رو به در منتظر دیاکو درحالی که حوله رو روی تخت می

 بودم.
 سالم. -

تیپ اسپرت شیکی که زده بود توجهم رو جلب کرد، تای ابروم رو باال 
 انداختم و رو بهش گفتم: خوش تیپ شدی!

اومد چشمکی م میدر رو پشت سرش باز گذاشت و درحالی که به سمت
 بهم زد و جواب داد: توهم خوشگل شدی! 

سرتا پام رو برانداز کرد با دیدن تونیک و شال قرمز رنگی که تنم بود ادامه 
 داد: رنگ قرمز خیلی بهت میاد.
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احساس کردم صورتم از تعریفش سرخ شد، از شرم سرم رو پایین انداختم 
لت حرارتش باال رفته بود و درحالی که دستی به صورت داغم که از خجا

 بینه.هات قشنگ میممنون، چشمگذاشتم آهسته لب زدم: 
خواستم باهات میاومد رو بهم گفت: همونطور که به سمت تخت می

 صحبت کنم.
 ی تخت گذاشتم و تقریبا نزدیکش نشستم.ی توی دستم رو روی لبهحوله

 سراپا گوشم. -
 ا صحبت کردم.پارمیس راستش رو بخوای با پارس -

 گیج و منگ جواب دادم: درمورد چی؟!
هاش بود، خیلی سریع لب زد: نگاهی بهم انداخت، برق خاصی توی چشم

 درمورد خودم و خودت.
های گشاد شده شوکه از حرفش سریع از روی تخت بلند شدم و با چشم

 داد زدم: چی؟!
رسا رو بکشونی خوای سارا و پاریز و آهسته لب زد: هیس. چه خبرته؟ می

 باال؟
العملی که قرار بود پارسا نشون بده سکته کم مونده بود از ترس عکس
نشستم بذاق دهنم رو از ترس قورت دادم و کنم، درحالی که کنارش می

 مضطرب پرسیدم: پارسا چی گفت؟
 سرش رو پایین انداخت.

 خان داداشت از همون اول همه چیز رو فهمیده بود. -
دای پارسا که توی چهارچوب در ایستاده بود از سرجام بلند با شنیدن ص

 شدم و  لبم رو به دندون گزیدم. ترسون لب زدم: داداش؟
 

خودش رو از بند چهارچوب رها کرد و به سمتم اومد، سرم رو پایین 
انداخته بودم و سعی داشتم لرزی رو که از ترس به بدنم افتاده بود کنترل 

رس باال رفته بود طوری که هرلحظه احساس کنم. تپش قلبم از است
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کردم ممکنه جلوی پارسا نقش زمین بشم که در کمال ناباوری دستش می
 اش چونه ام رو گرفت.ام گذاشت و با دست دیگهرو روی شونه

 ترسی؟از چی می -
هام لبم رو گزیدم و سکوت کردم، همونطور که سرم رو باال گرفت به چشم

و از خجالت ازش گرفتم. آهسته و بی هیچ خشمی لب نگاه کرد، نگاهم ر
 زد: به من نگاه کن.

 بغض راه گلوم رو سد کرده و ترس تموم وجودم رو پر کرده بود.
 داداش... -
 گفتم به من نگاه کن. -

هاش دوختم، نگاهش پر از آرامش و بدون هیچ نگاه مضطربم به چشم
رد اما هنوز ترس دامن گیرم خشمی بود که قلب پر تالطمم رو کمی آروم ک

 ترسیدم. دونستم چرا اینقدر از پارسا میبود، اصال نمی
 هام رو بستم و لب زدم: داداش من...چشم

 حرفم رو قطع کرد و با مهربونی پرسید: مگه عاشقی گناهه؟
هام رو باز کردم و با دهن بازمونده با تعجب پرسیدم: دعوام چشم
 کنی؟!نمی

 هاش کرد و جواب داد: چرا باید دعوات کنم؟ ی چاشنی لبلبخند مهربون
 اخم مصنوعی به ابروهاش گره زد و ادامه داد: مگه کاری کردی؟

 ای پرسیدم: داداش؟سرم رو از شدت شرم پایین انداختم و با لحن کشیده
دیاکو که تا االن ساکت بود میون حرف خواهر و برادری من و پارسا پرید 

کردم موقعی که خودم بهت گفتم فهمیدی. آخه از کجا  و گفت: من فکر
 فهمیدی؟

پارسا کمی از من فاصله گرفت و رو به دیاکو جواب داد: شبی که باهم 
اومد، از تو پنجره دیدمتون و رفته بودین زیر بارون صداتون تا باال هم می

 زدین رو کامال شنیدم.هایی که بلند میحرف
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م. نگاه پرسشگرم رو بهش دوختم و با حیرت با این حرف پارسا جا خورد
 گفتم: نه!

 لپم رو توی دستش گرفت و با شیطنت محکم کشید.
 آره. -

بارید لب زدم: دستم رو روی صورتم گذاشتم و با حالتی که درد ازش می
 آخ پارسا دردم گرفت.

 خندید: آبجی خودمی.
و توی هاش ربعد گفتن این حرف خودش رو کمی عقب کشید و دست

جیب شلوار مشکی رنگش گذاشت، با جدیت رو به دیاکو گفت: فقط 
 دوست ندارم زیاد باهم تنها باشید امیدوارم درک کنی چی میگم.

دیاکو کمی خودش رو جمع و جور کرد و جواب داد: نترس فاصله ها رو 
 کنم وگرنه قبل تو با خواهر ورزشکارت طرفم.حفظ می

وی بیمارستان خفتش کردم افتادم، بی اختیار با این حرفش یاد روزی که ت
هام جا خوش کرد. دیاکو هم که انگار این حرکتم لبخند ریزی روی لب

ازش دور نموند از فرصت استفاده کرد و سریع گفت: خودش منظورم رو 
 خوب فهمید.

 
سنگینی نگاه پرسشگر پارسا رو روی خودم حس کردم، زیرلب خطاب به 

 ذارم.ت نمیادیاکو گفتم: زنده
دیاکو که انگار صدام رو شنید سریع رو به پارسا گفت: نگاه کن ببین چطور 

 تهدیدم میکنه؟
اش رو بگیره جواب داد: حق کرد جلوی خندهپارسا درحالی که سعی می

 داره. 
 دستی به موهای تیره رنگش کشید و گفت: دستت دردنکنه دیگه.
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رفت لب زد: ه به سمت در مینگاهش رو از هردمون گرفت و درحالی ک
کارت رو که بهش گفتی، پس بهتره بیای بیرون که راحت باشه، خواهر من 

 مؤذبه.
چشمک شیطنت آمیزی بهم زد و درحالی که پشت سر پارسا بیرون 

 رفت جواب داد: چی بگم، فعال که اختیار دست توعه.می
رو بستم و بعد بیرون رفتن پارسا و دیاکو سریع پشت سرشون در اتاق 

 شالم رو از سرم در آوردم.
 مونه.اوخیش، دیگه هیچ ترسی باقی نمی -

 موهای خیسم رو از جلوی صورتم کنار زدم و به سمت تخت رفتم.
سریع موهام رو خشک کردم و با یک کش بستمشون، شالم رو به سرم 

 زدم و حوله به دست از اتاق بیرون رفتم.
ارسا و دیاکو هم روی مبل مشغول سارا مشغول دم کردن چایی و پ

صحبت درمورد کار بودند؛ از جلوی پارسا و دیاکو رد شدم و به سمت در 
 رفتم. در رو به طرفی کشیدم و از جمعشون بیرون رفتم.

 پرستیدم.سوز سرما تنم رو به لرزه انداخت اما عاشقانه این هوا رو می
و توی وجودم چندین باد سرد پاییزی به صورتم نفوذ کرد و حس سرما ر

برابر کرد. حوله رو روی رخت آویز کنار ایوون گذاشتم تا با نور آفتابی که 
کم کم درحال آماده شدن برای جا به جا کردن مکانش با ماه بود،خشک 

 بشه.
بعد انجام کارم به داخل رفتم و در رو پشت سرم بستم. سارا که درحال 

ا دیدن من سریع گفت: پارمیس گذاشتن چایی جلوی پارسا و دیاکو بود ب
 بیا کارت دارم.

 
 نگاهی بهش انداختم و آروم جواب دادم: باشه دارم میام.

های سنگین به سمتش حرکت کردم. بعد از گفتن این حرف با قدم
 استکان چایی برداشت و روی مبل دونفره نشست. 
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ایی سریع به سمت دو نفره رفتم و کنارش نشستم. درحالی که استکان چ
کرد لب زد: دیگه باید حسابی حواسمون رو به لبش نزدیک و فوت می

 جمع باشه خصوصا تو پارمیس.
 چرا من؟ -
 چون گاهی از روی احساست کاری رو انجام میدی. -

آهانی گفتم و سرم رو پایین انداختم. پارسا و دیاکو که انگار از 
هاشون روی لب هاشون به نتیجه رسیده بودند لبخند رضایت بخشیحرف

 نشست. 
پارسا استکان چایی رو برداشت و همون طور که دونه قندی رو از قندون 

داشت نگاهی بهم انداخت و گفت: پارمیس فردا بعد از تموم شدن برمی
 مراسم عقد باید استراحت کنی که بعدش باید وارد عمل بشیم.

 کار کنم؟چیخودم رو سرجام کمی جا به جا کردم و پرسیدم: حاال باید 
ای از چایی نوشید و جواب داد: پس فردا امینی و ارسالن باهم قرار جرعه

دارن تو باید هرطور شده تو مکانی که قرار گذاشتن یه شنود رو مخفی 
کنی طوریکه به هیچ وجه قابل دیدن نباشه میخوایم صداشون رو بشنویم 

 ببینیم چی میگن.
دادم سرم رو تکون پارسا گوش میهای من که تمام مدت با دقت به حرف

، حله. فقط یه سوال؟ از کجا بفهمیم دادم و جواب دادم: غمت نباشه
 کجان؟

 همکار های دیاکو خبر میدن بهش. -
 ابرویی باال انداختم.

 آهان. -
دیاکو استکان خالی شده رو روی میز گذاشت و رو به من گفت: بعد تموم 

 طوالنی مرخصی بگیرم. شدن این مأموریت میخوام یه مدت
بعد گفتن این حرف دور از چشم پارسا چشمکی بهم زد. زیرلب خطاب به 

 کشمت.دیاکو زمزمه کردم: می
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خندید و رو پارسا گفت: خب بعد اینکه فهمیدیم چی بین بابام و ارسالن 
 هست باید وارد عمل بشیم.

ر خوب هم نگاهی به سارا انداخت و آهسته لب زد: البته به کمک یه هک
 نیازمندیم.

سارا سرش رو پایین انداخت و برای دیده نشدن لبخندش دستش رو 
 جلوی دهنش گذاشت.

 
پارسا با دیدن سارا که میخندید، لبخندی روی لبش نشست و سرش رو 

پایین انداخت، دیاکو هم که اونطرف پارسا نشسته بود از فرصت استفاده 
م. من که چیزی از حرف هاش کرد و زیرلب چیزی گفت که متوجه نشد

 متوجه نشده بودم زمزمه وار پرسیدم: چی میگی؟
ام اش فقط خنگ رو متوجه شدم که خندههای خفهاز ال به الی حرف

 خندی؟ی من شد پرسید: به چی میگرفت. پارسا که انگار متوجه خنده
 موضوع خودش و سارا رو پیش گرفتم و جواب دادم: به تو و سارا.

نسبتا اخم آلودش رو ازم گرفت و سکوت کرد. نفس راحتی از اینکه نگاه 
 ی خودش جواب بدم، کشیدم.تونستم سوالش رو به وسیله

خوام برم شدم رو به همه گفتم: من میدرحالی که از روی مبل بلند می
 بیرون قدم بزنم، با اجازه.

من  سارا هم پشت سرم از سرجاش بلند شد و در امتداد حرف من گفت:
 هم میام.

 نگاهی بهش انداختم.
 باشه. -

 هاش رو مظلوم کرد و رو به پارسا گفت: میشه من هم...چشم
 مشکلی نیست برو.هاش نشوند و جواب داد: لبخند مهربونی روی لب
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بعد گفتن این حرف همراه سارا به اتاق رفتم. درحالی که از پله ها باال 
فت: راستش پارسا از اول آشناییم باهاش، رفتیم سارا با ذوق رو بهم گمی

 االن اخالقش خیلی بهتره.
توی جوابش با لبخندی گفتم: تاثیر عشقه دیگه، داداشم خیلی دوستت 

 داره قدر عشقش رو بدون.
صورتش از حرفم سرخ شد، آهسته لب زد: خب من هم خیلی دوسش 

 دارم.
 خندیدم: خیلی زود رنگ صورتت سرخ میشه ها.

و جلو انداخت و به محض رسیدن به اتاق در رو باز کرد و داخل خودش ر
 رفت.

های هردومون رو پشت سرش به داخل اتاق رفتم. از توی کمد گرمکن
ای رنگم و به سمتم پرتاب کرد و گفت: های سورمهبیرون آورد و گرمکن

 بگیرش.
 رفت،توی هوا گرمکن رو قاپیدم و گفتم: خیلی حوصلم تو خونه سر می

 زود بپوش بریم یه ورزشی بکنیم.
بعد گفتن این حرف به یه قسمت دیگه اتاق رفتم و بی این که به سارا 

 نگاهی کنم مشغول عوض کردن لباسم شدم.
 

سارا هم بعد عوض کردن لباسش به سمت من برگشت و پرسید: 
 ای؟آماده

 موهام رو باالی سرم جمع کردم و با کش گره زدم.
 شالم رو بزنم سرم. آره فقط باید-

هم که با سارا از خرید چند روز  شال لیموییم رو به سر زدم و کاله بافتنی
 پیش گرفته بودم به سر زدم.

 سارا هم کاله مشکی رنگش رو به سرش زد و گفت: بریم.
 نداختم لب زدم: بریم.هام رو روی تخت میسدرحالی که لبا
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می به ابروهاش گره خورد و با سارا که از بی نظمی من بدش اومد اخ
 ای.لحنی حرصی گفت: پارمیس خیلی شلخته

 حرص نخور، قبل مراسم صورتت چروک میشه. -
 نیشگونی که از بازوم گرفت صدام رو باال برد.

 آخ وحشی دردم گرفت. -
 تای ابروش رو باال انداخت و جواب داد: حقت بود.

 رو توی دستم فشردم. ی دربا غیض از کنارش رد شدم و دستگیره
 پارمیس میگم حاال تو و دیاکو قراره چیکار کنید؟ -

من که اصال متوجه منظورش نشده بودم بدون اینکه به سمتش بچرخم 
 کردم توی جوابش گفتم: واسه چی؟درحالی که در رو باز می

 منظورم اینه کی قراره یه قدمی بردارید؟ -
هاش جلوی و شروع شد، تصویر چشمبازهم تمناهای دلم برای وجود دیاک

کردم به خودم مسلط باشم که صورتم نقش بست. همونطور که سعی می
 ذوقم رو بروز ندم جواب دادم: فعال هیچی معلوم نیست.

 صدای متعجبش نزدیک گوشم توی مغزم پیچیده شد.
 عجب! -

هایی که سارا به پوفی کشیدم تا حرصم رو خالی کنم، عصبی از تنش
نداخت از پله ها پایین رفتم و با صدای نسبتا بلندی پارسا رو م میوجود

 صدا زدم.
 داداش؟  -

 صدایی ازش به گوشم نرسید، مجددا اسمش رو صدا زدم.
 پارسا کجایی؟ -
 شاید با دیاکو رفتن جایی. -

 سر یکی از پله ها ایستادم و به سمت سارا چرخیدم.
 خوایم بریم بیرون.گفتیم می آخه کجا ممکنه رفته باشن؟ خوبه -
 پارسا یه سر رفت سوپرمارکت. -
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صدای دیاکو مثل یک زلزله هشت ریشتری دلم رو لرزوند، احساس کردم 
دمای بدنم باال رفت. به سمت صداش چرخیدم. درست پایین پله ها 

 ایستاده بود.
 آهان. -

ایستاده بود  ای از پله ها پایین رفتم. دیاکو که جلومبی هیچ حرف اضافه
خودش رو کنار کشید و وقتی نزدیکش شدم آروم لب زد: مواظب خودت 

 باش.
ی نگاهی بهش انداختم، نگاه کردنش مثل یه بمب وجودم رو به مبارزه

 کرد. سرم رو پایین انداختم و جواب دادم: باشه.عشق دعوت می
 

کشیدم و کالفه از این همه فاصله بین من و دیاکو دستی به پشت گردنم 
ازش دور شدم. درگیری ذهنی من نسبت به دیاکو حتی با وجود ابراز 
عالقه و صحبت با پارسا از بین نرفته بود، درکنار درگیری ذهنیم یک 

 ی عجیب وجودم رو پر کرده بود.دلشوره
عصبی از افکارم در رو به طرفی کشیدم و از فضای خفقان آور خونه بیرون 

 رفتم.
و باز کرد و با کلی خرید داخل شد. لبخند کمرنگی زدم و پارسا در حیاط ر

 خودم رو سریع بهش رسوندم.
 خواستم رفتنمون رو بهت گزارش بدم.کجا رفته بودی؟  -

 لپم رو کشید و میون لبخندش گفت: شیطونک.
 ی پام ایستادم و صورتش رو بوسیدم.روی پنجه

 داداش تو خیلی ماهی. -
اش رو کنترل کرد خندهو درحالی که سعی می کمی خودش رو عقب کشید

 خوای؟کنه لب زد: باز چی می
عصبی از حرفش مشتی به بازوش کوبیدم و جواب دادم: خیلی بدی. 

 کنم.خوام این طور مییعنی هروقت چیزی می
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 خندید.
 خوای؟دروغ نگم تا بوده همین بوده، حاال بگو چی می -

کردم خشمم فتم و درحالی که سعی میای ازش گردلخور از حرفش فاصله
رو بابت حرفی که به زبون آورده پنهون کنم با تشر جواب دادم: چیزی 

 خوام. واقعا برات متاسفم که من رو اینطوری شناختی.نمی
های گشاد شده بهم زل زد و با لحن کشیده ای متعجب از حرفم با چشم

 اسمم رو صدا زد.
 پارمیس؟! -

ای بهش زدم و بدون هیچ ی بهش بندازم عصبی تنهبدون اینکه نگاه
حرفی با خشم از کنارش رد شدم. پارسا متعجب از حرکتم رو به سارا 

 گفت: این چش شد یهو؟!
 نمیدونم! -

 صدای متعجب سارا هم دست کمی از پارسا نداشت. 
 مواظب خودتون باشید. -

ای گفت و هحتی جواب این حرفش هم ندادم اما سارا توی جوابش باش
 پشت سرم از خونه بیرون اومد.

 
 در حیاط رو پشت سرم بستم و عصبی رو به سمت سارا چرخیدم.

 کنه.این نامزدت آخر من رو دق مرگ می -
 خندید.

 چت شد یهو تو؟ قبال اصال اینطوری نبودی، عشق عصبیت کرده ها. -
بی اینکه نگاهش  ی عشق از زبون سارا تنم رو به لرز انداخت،گفتن واژه

 کنم آهسته لب زدم: بریم.
هوای سرد سوزشی توی پوستم به وجود آورده بود طوری که مدام دستم 

رفت و ذاشتم تا گرم بشه. هوا کم کم رو به تاریکی میرو روی صورتم می
همچنان من و سارا مشغول پیاده روی با سرعت نسبتا باالیی بودیم که 
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د، از حرکت ایستادیم. نگاهی بهش یک دفعه گوشی سارا زنگ خور
 انداختم و پرسیدم: کیه؟

 نگاهی به صفحه گوشیش انداخت و جواب داد: پارسا.
 سریع جواب داد.

 الو. -
 یک دفعه با صدای نسبتا بلندی داد زد.

 چی؟! -
صدای متحیر و نگران سارا توجهم رو جلب کرد. متعجب نگاهش کردم و 

 مضطرب پرسیدم: چی شده؟!
ی سکوت جلوم گرفت مجددا لب زد: االن میایم دستش رو به نشونه

 اش کن بریم بیمارستان.خونه سریع آماده
 اسم بیمارستان که به گوشم خورد قلبم لرزید، عصبی صدام رو باال بردم.

 چیشده سارا؟ -
ذاشت سریع و مضطرب درحالی که گوشی رو توی جیب گرمکنش می

 مسموم شده باید بریم خونه.جواب داد: دیاکو انگاری 
 هام با این حرف سارا گرد شدند.چشم

 چی؟! -
 زود باش. -

شوک زده از خبری که سارا بهم داده بود سریع به پاهام سرعت بخشیدم 
و به سمت خونه دویدم، احساس خفگی می کردم، بی توجه به 

 دویدم. باد محکمی به صورتمهایی که نامنظم شده بود فقط مینفس
زد. بغض سختی راه گلوم به گلوم چنگ انداخته بود. به قدری سیلی می

آشفته و درگیر بودم که حتی متوجه اطرافم نبودم. ترس عجیبی تموم 
رفتیم دلشوره وجودم رو فرا گرفته بود. همون اول که از خونه بیرون می

 کردم دیاکو چیزیش بشه. داشتم اما فکر نمی
 پارمیس آروم تر. -
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دویدم. کرد فقط میوجه به صدای سارا که مدام اسمم رو تکرار میبی ت
عصبی از رفتارهایی که صبح با دیاکو داشتم مدام به خودم فحش 

 دادم. می
 دختر رد کردی کجا میری؟ -

صدای سارا من رو سرجام میخکوب کرد. انقدر درگیر و عصبی بودم که 
م و به سمت خونه برگشتم، خونه رو رد کرده بودم. سریع راهم رو کج کرد

ی آیفون رو فشرد زیرلب زمزمه کرد: امیدوارم چیز زیاد مهمی سارا دکمه
 نباشه.

نیشخندی زدم و با خودم گفتم: مهمی نباشه؟ عشقم حالش خوب نیس 
 کجاش بی اهمیته؟

به محض باز شدن در سریع داخل حیاط رفتم، پارسا درحالی که زیر 
برد رو بهم گفت: زود د و به سمت ماشین میی دیاکو رو گرفته بوشونه

 باش باید بریم بیمارستان.
بغضم رو فرو خوردم و به سمت ماشین رفتم و در عقب رو سریعا برای 

دیاکو باز کردم. دیاکو با کمک پارسا عقب نشست و درحالی که شکمش 
 رو گرفته بود زیرلب غر میزد.

ت فرمون نشست، بی هیچ سارا هم سوئیچ رو از دست پارسا گرفت و پش
معطلی من هم روی صندلی شاگرد نشستم و دل نگرون به سمت دیاکو 

 چرخیدم.
 خوبی؟ -

رنگ از صورتش پریده بود و این نشون می داد که اصال حال خوشی 
کشید لبخند کمرنگی زد و جواب داد: نداشت. همون طور که درد می

 چیزی نیست مسمومیت غذاییه به گمونم.
 

ا سریع توی ماشین نشست و درحالی که در ماشین رو پشت سرش پارس
 بست رو به سارا که پشت فرمون بود گفت: زود باش حرکت کن.می
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سارا که انگار منتظر تأییدیه از سمت پارسا بود سریع استارت رو زد و با 
روسن کردنش ماشین رو از خونه خارج کرد. بعد توقف ماشین بیرون 

ید تا پارسا از ماشین بیرون رفت و در حیاط رو بست خونه زیاد طول نکش
و مجددا به سمت ماشین برگشت؛ به محض سوار شدن پارسا سرعت 

کنم، سارا با ماشین اوج گرفت طوری که احساس کردم دارم پرواز می
کرد. گرفت و چراغ قرمز ها رو رد میها سبقت میمهارت خاصی از ماشین

کرده بودم چون دیاکو حالش خراب تر از حیرون از رانندگیش فقط سکوت 
 چیزی بود که به سارا غر بزنم.

کردم تا از وضعیت دیاکو هر پنج دقیقه یک بار به پشت سرم نگاه می
 باخبر بشم. 

 داد.دیاکو که از حال داغونم باخبر بود مدام لبخند محوی تحویلم می
 صدای سارا بلند شد.

 برده بودیم؟ بریم بیمارستانی که پارمیس رو -
 صدای پارسا مانع جواب دادن دیاکو شد. 
 آره. -

سرعت ماشین اوج گرفت و با پیچیده شدنش به سمت سارا پرت شدم. 
 عصبی صدام رو کمی باال بردم.

 حواست رو بده. -
درحالی که حواسش جمع رانندگیش بود جواب داد: اگه حواسم نبود 

 نباش. تااالن تصادف کرده بودیم، پس نگران
بعد گفتن این حرف از سمتش سکوت کردم. زیاد طول نکشید که ماشین 
جلوی بیمارستان متوقف شد؛ سریع از ماشین بیرون رفتم و در رو پست 

کرد، اشک سرم بستم. دیدن وضعیت دیاکو بدجوری حالم رو خراب می
شد دستی به صورت خیس اشکم هام بی مهابا روی صورتم جاری می

ها همش تاوان کارهای خودمه، خدا لب با خودم گفتم: اینکشیدم و زیر
 لعنتم کنه! آخه چرا دیاکو؟
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هق زدم. اصال حالم خوب نبود، بدجوری دل نگران دیاکو بودم. نگاهی به 
کرد تا از ماشین پیاده بشه، انداختم. سارا هم به پارسا که  کمک دیاکو می

کرد به که سعی میمحض قفل کردن ماشین به سمت من اومد، درحالی 
خودش مسلط باشه که حال من بدتر نشه دستش رو روی شونم گذاشت 

با لحن مهربونی لب زد: چیزی نیست گلم، خوب میشه چیز مهمی 
 نیست.

دیاکو تموم وجودم شده بود و دل من حتی راضی به این نبود که خار تو 
م رو پاش بره چه برسه به این که دچار مسمومیت غذایی بشه. آب دهن

 قورت دادم و فین فین کنان گفتم: سارا دارم دیوونه میشم.
کردم روزی چنان عاشق کسی بشم که اشک هام حتی فکرش رو هم نمی

بخاطرش از چشم هام سرازیر بشه. همراه هم دیاکو رو داخل بیمارستان 
بردیم. توی بیمارستان به محض دیدن دکتر رامین که با پرستاری پشت 

مشغول صحبت بود سریع به سمتش دویدم و صداش میز حسابداری 
 زدم.

 دکتر؟ -
ی مضطرب من زل زد، با دیدن حال نگاهش رو از پرستار گرفت و به چهره

 اش آشفته شد، نگران پرسید: چی شده؟داغونم چهره
 هق زدم.

 دی... دیاکو... ح... حالش... -
 .عصبی حرفم رو قطع کرد و با نگرانی صداش رو باال برد

 دیاکو چی شده؟ -
نگاهش به پشت سرم سوق خورد، روم رو برگردوندم دیاکو به کمک پارسا 

 رفت.هایی ضعیف و خسته راه میبا قدم
ها دکتر با دیدن دیاکو سریع با صدایی نسبتا بلند رو به یکی از پرستار

 گفت: یه برانکارد بیارید سریع.
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خراب دیاکو بدجوری عصبیش  داد که حالی نگران دکتر نشون میچهره
کرده بود و من هم اصال دلیل نگرانی های بی دلیل رامین برای دیاکو رو 

دونستم، بیخیال به این فکر مدام سعی داشتم که به خودم اصال نمی
مسلط باشم اما اصال توی این کار موفق نبودم. سارا از پیش پارسا و دیاکو 

ای که به سمتم اومد، با چهره که نزدیک آسانسور بودند فاصله گرفت و
 کرد پرسید: پارمیس خوبی؟اضطراب ازش بیداد می

کردم به خودم مسلط باشم و اصال هم موفق نبودم درحالی که سعی می
 جواب دادم: خوبم.

 به صورتم زل زد و لب زد: اما رنگت بدجوری پریده.
 عصبی داد زدم: دارم بهت میگم خوبم دست از سرم بردار.

تش با این حرفم قرمز شد، مشخص بود که از حرفم بهش برخورد اما صور
اش موفق هم سعی کرد به خودش مسلط باشه که با عادی شدن چهره

تونم جلوی شد. با خودم گفتم: لعنت به من! لعنت به من که نمی
 احساساتم رو بگیرم!

 ای به زبونروش رو با دلخوری از من برگردوند بدون اینکه حتی کلمه
بیاره. عصبی از رفتارها و اخالق های خودم ازش فاصله گرفتم و به دنبال 

 برانکاردی که دیاکو رو روش خوابونده بودند، حرکت کردم. 
 پارسا با دیدن من سریع پرسید: سارا کجاست؟

کردم آهسته خجالت زده سرم رو پایین انداختم و همونطور که حرکت می
 بداریه.جواب دادم: راستش پیش میز حسا

 بعد گفتن حرف من سریع گفت: همراه دیاکو باش تا من برم پیش سارا.
زد رفت پیش سارا و اون هم از طرز برخوردم به پارسا حرفی میاگه می

 رفت! این فکر رعشه به تنم انداخت.ام از بیمارستان بیرون میجنازه
آروم  ی دیاکو انداختم و با لحن نگرانمنگاهی به صورت رنگ پریده

 پرسیدم: خوبی؟
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هاش کرد و جواب داد: وقتی تو بازهم همون لبخند کمرنگ رو چاشنی لب
 کنارمی مگه میشه بد باشم؟

لبخند محوی زدم و آروم با اخمی مصنوعی گفتم: بذار خوب شی خودم 
 کشمت.می

نشست قند رو توی دل خندید، از اون خنده هایی که وقتی به لبش می
ی آسانسور رو فشرد و رو به من پرسید: تو رامین دکمهکرد. آدم آب می

 همراهش میای؟ پس داداشت کو؟
 همراهش به داخل آسانسور رفتم و جواب دادم: اون رفت پیش نامزدش.
بعد گفتن این حرف نگاهی به دیاکو و مجددا به دکتر انداختم و پرسیدم: 

 خوب میشه؟
ست با یه شستشو خوب به نظر مسمومیت غذایی میاد چیز مهمی نی -

 میشه.
لحن حرف زدنش با اطمینان بود، با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم و 

به دیاکو که روی برانکارد دراز کشیده بود نگاه کردم. لبخند مهربونی 
 تحویل نگاه جذابش دادم و لب زدم: چیزی نیست.

 
تر از زیاد طول نکشید که آسانسور توی طبقه مورد نظر ایستاد همراه دک

آسانسور بیرون و توی راهرو حرکت کردم. دکتر به همراه دو تا از پرستارها 
دادند، بعد از طی یک مسیر نسبتا کوتاه دکتر رو به برانکارد رو حرکت می

 پرستارها گفت: ببریدش بخش تا من بیام.
 متعجب از رفتارش سرجام ایستادم و با لحنی کشیده لب زدم: چرا؟!

خت و جواب داد: تو باید اینجا تو سالن انتظار صبر کنی، نگاهی بهم اندا
 فرستم دنبالت تا بری پیش دیاکو.بعد کارمون یکی از پرستارها رو می

 ولی آخه... -
 حرفم رو قطع کرد.

 دیگه ولی و آخه و اما نداره. -
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بی هیچ حرفی کالفه روی صندلی سبز رنگ کنار راهرو نشستم و صورتم رو 
م مخفی کردم. حتی خودم هم دلیل حال خرابم رو هامیون دست

دونستم بدون دیاکو من هیچی نبودم. دونستم فقط این رو خوب مینمی
توی حال و هوای خودم بودن که یک دفعه صدای سارا و پارسا به گوشم 

 رسید.
 اونجاست بیا بریم چیشد. -

ه شد و من بی محل بهاشون لحظه به لحظه نزدیک تر میصدای قدم
 نزدیک شدنشون توی حال خودم بودم.

 پارمیس؟ -
صدای پارسا اخمی به ابروهام گره زد. بدون این که تو حالتم تغییری 

 ایجاد کنم سرد جواب دادم: بله؟
 دکتر چی گفت؟ -

های دکتر اما بازهم نگران حال دیاکو بودم، کسی حتی با وجود دلگرمی
گذاشته بودم االن توی بیمارستان که همین تازگی ها قلبم رو در اختیارش 

منتظر روی صندلی  در انتظار یک خبر از حالش نشسته بودم. صورتم رو از 
هام رها کردم و به صندلی تکیه دادم، بی این که نگاهی به بند دست

های بسته گرفته جواب دادم: دکتر گفت مسمومیت پارسا بندازم با چشم
 غذاییه با یه شستشو معده خوب میشه.

 متوجه نشستن پارسا روی صندلی کنارم شدم.
 آروم پرسید: پس نگران چی هستی؟ 

 های نافذش زل زدم. سرم رو به سمتش چرخوندم و به چشم
تونم ببینم حال دیاکو خوب نیست، حتی یه داداش من نمی -

 سرماخوردگی ساده.
 .با مهربونی دستی به سرم کشید و گفت: چیزی نیست اصال نگران نباش
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داد که سارا از برخوردی که باهاش داشتم رفتارهای مهربونش نشون می
هام رو روی هم گذاشتم و درحالی که چیزی به داداشم نگفته بود. چشم

 کردم به خودم مسلط باشم نفس عمیقی کشیدم.سعی می
 

حدود یک ساعتی توی سالن منتظر بودیم، سارا کنار پارسا روی صندلی 
های این چرخیدم. عصبی از تنشمدام دور خودم مینشسته بود و من 

 چند وقت زیرلب به دیاکو غر میزدم
تونستی حواست رو جمع کنی؟ آخ دیاکو آخ، آخ از دستت، یعنی نمی-

های حتما باید من رو جون به لب کنی؟ بذار حالت خوب بشه با دست
 کنم دیکی.خودم خفت می

 سرمون گیج رفت بشین دیگه دختر. -
 ای پارسا کمی از خود بی خودم کرد، عصبی صدام رو باال بردم.صد

 توقع داری آروم بشینم و فقط منتظر بمونم؟ -
 از روی صندلی تکیه داده شده به دیوار بلند شد و نزدیکم اومد.

 کنی.دختر داری خودت رو زیادی عصبی می -
دیکم خودم رو عقب کشیدم و با حرص جواب دادم: پارسا تورو خدا نز

ترسم بزنم تو یکی رو همین جا نصف نشو اینقدر اعصابم بهم ریخته می
 کنم حرمت بینمون شکسته بشه، لطفا من رو به حال خودم بذار.

 پوفی کشید و بی این که حرفی بهم بزنه ازم فاصله گرفت.
 همراه آقای امینی؟ -

ه اومد ببه محض شنیدن صدای پرستار که از آخر راهرو سمتمون می
 سمتش دویدم.

 مضطرب و عصبی بهش چشم دوختم.
 چیشد؟ حالش چطوره؟ -

 پرستار که حال خراب من رو دید پرسید: شما همراه دیاکو امینی هستید؟ 
 بله خودم هستم. -
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هاش کرد و مجددا لب زد: حال ایشون خوبه لبخندی چاشنی لب
 تونید برید ببینیدش.می

اال رفت به قدری خوشحال بودم که حس ذوق زده از حرفش ضربان قلبم ب
کردم مثل یک پرونده درحال پرواز بودم، با لحنی که شور و شوق ازش می
 بارید پرسیدم: کجاست؟ کدوم قسمته؟می

به پشت سرش نگاهی کرد و با انگشت اشاره به آخر راهرو اشاره کرد و 
 جواب داد: برو آخر راهرو ورودی آخر یه اتاق هست اونجاست.

به زبون بیارم پر از شور و شوق به سرعت به آخر  ایی اینکه حتی کلمهب
راهرو دویدم با دیدن اتاقی که اوِل ورودی آخر بو،ایستادم. سریع 

دستگیره رو فشردم و در رو باز کردم. با دیدن دیاکو که روی تخت نشسته 
 ای طوسی رنگ که توی دستش بود لبخندی زدم.بود و رامین با پرونده

 با اجازه. -
رامین لبخند مهربونی تحویلم داد و گفت: بفرما داخل پارمیس خانم، اینم 

 ی من تقدیم به شما.پسرخاله
های گشاد شده پرسیدم: از حرفی که زد جا خوردم! متعجب با چشم

 چی؟!
 کرد خندید.دیاکو به تخت تکیه داد و درحالی که به من نگاه می

 زم.آره پسرخاله، بیا تو عزی -
سرم رو پایین انداختم و بدون این که در رو پشت سرم ببندم به سمت 

 تخت رفتم و پرسیدم: بهتری؟
هاش رو با مهربونی باز و بسته کرد و جواب داد: تو که کنارمی خوب چشم

 خوبم هیچ مشکلی ندارم.
روی تخت، کنارش نشستم و به رامین نگاهی کردم. پرونده رو توی 

ه من و دیاکو گفت: من برم چیزی احتیاج داشتی دستش بست و رو ب
 خبرم کن.

 باشه. -
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نگاهی به سرمی که بهش وصل بود انداختم و با اخمی مصنوعی پرسیدم: 
 چی خوردی که مسموم شدی؟

 دونم شاید طعم این عشق مریضم کرد.نمی -
حرصی بالش پشت کمرش رو برداشتم و گفتم: دیاکو فقط مرخص بشی 

 ت.کشمخودم می
 بعد گفتن این حرف بالش رو به سرش کوبیدم.

 خندید.
 کنی؟کنه که تو رفتار مینکن روانی، کی با مریض اینطوری رفتار می -

ی ای با بالش بهش بزنم که با دیدن چهرهی دیگهگارد گرفتم تا ضربه
ام باخبر نشه بالش رو مظلومش پشیمون شدم. برای این که از حال گرفته

انداختم و با حالتی عادی لب زدم: اینقدر هم خودت رو شبیه  توی بغلش
 گربه شرک نکن.

 
 بهتری داداش؟ -

با شنیدن صدای پارسا نگاهم به سمت در چرخید. اول سارا و بعد پشت 
 سرش پارسا به داخل اومدند.

دیاکو بالشی که روش پرت کرده بودم رو برداشت و پشت سرش گذاشت، 
 جواب داد: خوبم ، چیز مهمی نبود.به تخت تکیه داد و 

از کنارش بلند شدم و به سمتی رفتم. پارسا که مشخص بود فهمیده از 
خجالتش بلند شدم به سمت دیاکو رفت. سارا هم که انگار منتظر بود از 

آب گل آلود ماهی بگیره سریع به سمتم اومد و کنارم ایستاد، با شیطنت 
 ر شدی!دم گوشم لب زد: انگار خودت هم بهت

منظورش رو خوب متوجه شدم، سرم رو پایین انداختم و درحالی که ریز 
خندیدم زیرچشمی نگاهی بهش انداختم و توی جوابش گفتم: یادم می

 نرفته تو دعوای ارسالن و پارسا چطور حال توهم گرفته بود.
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سارا که از حرفم حرصی شده بود نیشگونی از بازم گرفت که صدام بلند 
 شد.

 خ وحشی.آ -
جای نیشگونش بدجوری سوز میزد دستم رو به بازوم مالیدم و رو بهش 

 گفتم: خیلی نامردی سارا.
 ای زد و جواب داد: همینه که هست.لبخند پیروزمندانه

نگاهی به پارسا که کنار دیاکو نشسته و مشغول صحبت کردن باهاش بود 
دوتا رو اینقدر  انداختم، از همون اول هم مشخص بود که یک چیزی این

ی کرد که این رابطهکرد اما هیچکس فکرش رو نمیبه هم نزدیک می
خونی بینمون بود. کالفه روی صندلی که پشت سرم بود نشستم و به 

ی دیاکو چشم دوختم. هرلحظه حرف زدنش قلبم رو به سالخی چهره
 کشید حتی اگه مخاطبش برای حرف زدن من نبودم.می

 کجایی دختر؟ -
ی افکارم رو پاره کرد، بی اینکه نگاهم رو از دیاکو بگیرم ای سارا رشتهصد

 جواب دادم: جهندم.
 دیوونه چته تو؟ -

 نگاهم رو از دیاکو گرفتم و به سارا زل زدم.
 تورو جدت ولم کن سارا. -

تونستم ببینم. دست به کمر رو به روم ایستاد طوری که دیاکو رو اصال نمی
 : بیا این طرف قشنگ ایستادی جلوم.زیرلب آروم گفتم

 خندید.
 مگه دیدن داره حالش؟ -

 سرم رو پایین انداختم و خجالت زده لب زدم: نه. خودش دیدن داره.
 از دست رفتی تمام. -

 از روی صندلی بلند شدم و لگدی به پاش زدم.
 ساکت شو دختر. -
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ویی باال انداختم از شدت درد صورتش مچاله شد اما صدایی در نیورد. ابر
 و با طعنه رو بهش گفتم: عصبیم کنی عاقبتش این میشه.

 کنم.نالید: بذار بریم خونه خفتت می
 اوهوع، اونم تو؟ -

 عصبی زیرلب غرید: کارت تمومه پارمیس.
این لحن حرف زدنش درست مثل مواقعی بود که هرکاری از دستش برای 

 تونست انجام بده.زمین زدن آدم می
 

تموم مدت من کنار دیاکو نشسته بودم. سارا و پارسا هم درگیر کارهای 
ی ترخیص ترخیص دیاکو بودند و من توی اتاق کنارش منتظر برگه

 نشسته بودم تا هرچه زودتر از بیمارستان بیرون بریم.
تموم مدت بین من و دیاکو سکوت سنگینی حاکم بود و من حتی دلیل 

ک کنم. زیاد طول نکشید که دیاکو سکوت رو تونستم در این سکوت رو نمی
 شکست.

 تو خودتی؟ -
نگاهی بهش انداختم و جواب دادم: فردا عقد پارسا و ساراست، بعدش 

باید مأموریتمون رو انجام بدیم. واقعا از این همه کشمکش خسته شدم 
 دیاکو.

سرم تموم شده رو از دستش بیرون کشید و از روی تخت پایین اومد، 
ای سنگینش رو به سمتم حرکت داد و آهسته با لبخند مهربونی که هقدم

 هاش کرده بود لب زد: پارمیس؟چاشنی لب
 هاش رو زیرنظر گرفتم.حرکت

 جان؟ -
 فردا یه سورپرایز مهم واست دارم. -

 شدم پرسیدم: چی؟درحالی که از روی صندلی رو به روش بلند می
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ای نیست اصال چیز ناراحت کنندهخواد درگیرش بشی، فقط بدون نمی -
 که دوباره حالت رو خراب کنه.

آوردم قدمی به سمتش برداشتم و درحالی که مانتوم رو از پشت پایین می
 جواب دادم: پس خیالم راحت باشه؟

 خندید: راحته راحت.
 وقت رفتنه. -

با شنیدن صدای پارسا نگاه هردومون به سمت در خیره شد. پارسا 
ه به چهارچوب تکیه داده بود لبخندش رو قورت داد و با اخمی درحالی ک

مصنوعی رو به هردومون گفت: باز شما دوتا رو تنها گذاشتم؟ مگه نگفتم 
 باید فاصله بینتون رعایت بشه؟

ی زیادی بین من و دیاکو بود، متعجب از حرف پارسا با غیض فاصله
 مون چشه؟جواب دادم: داداش؟ این چه حرفیه؟ مگه فاصله بین

 سارا پایین منتظره، بریم. اش رو از در گرفت و آهسته لب زد: تکیه
نیم نگاهی به دیاکو انداختم و پشت سر پارسا از اتاق بیرون رفتم، دیاکو 
هم پشت سر ما دوتا سالنه سالنه از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش 

 گم دیاکو؟رفتیم پرسیدم: میبست. درحالی که همقدم همدیگه راه می
 دیاکو به خاطر اینکه پارسا بحثی نکنه جواب داد: بله؟

 میگم برای فردا رامین هم دعوت کردی؟ -
 نگاهی به پارسا انداخت.

 اش میاد.آره اونم با زن و بچه -
 های گشاد شده جواب دادم: مگه زن داره؟!با چشم
 خندید.

 آره.-
 

به سمت ماشین که سارا درست رو به بعد اینکه از بیمارستان بیرون رفتیم 
 روی در ورودی پارکش کرده بود حرکت کردیم.
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های خطرناک تاریکی شب بدجوری دلم رو لرزوند و شاید دلیلش رانندگی
سارا بود! سه نفری به سمت ماشین رفتیم؛ به محض نشستن پارسا پشت 

یر فرمون با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم: خدا به خ
 کرد.

من و سارا هم عقب نشستیم و همزمان باهم در ماشین رو بستیم. توی 
تمام مسیر پارسا و دیاکو مشغول صحبت با همدیگه بودند و من از 

 کردم.شیشه به بیرون نگاه می
بعد زمان نسبتا طوالنی به خونه رسیدیم. زودتر همه از ماشین پیاده شدم 

ماشین رو داخل خونه ببره، بعد باز کردن و در حیاط رو باز کردم تا پارسا 
در سریع داخل خونه رفتم تا شوک امروز رو با یک خواب حسابی از سرم 

 بیرون کنم.
شد چراغ برق رو روشن کردم و به سمت پله تاریکی خونه مانع دیدم می

 ها قدم برداشتم.
 پارمیس؟ -

 م: بله؟رفتم تو جواب سارا لب زدهمونطور که از پله ها باال می
 کنم.یادت باشه که بهت گفتم تالفی می -

دونستم بد تالفی کارهای آدم رو در این حرفش تنم رو لرزوند، خوب می
میاره. بدون این که جوابش رو بدم سمت اتاق رفتم، در رو باز کردم و 

برای اینکه لباسم رو راحت عوض کنم کلید برق رو زدم. در کمد رو باز کردم 
 ارم رو با یک دست لباس راحتی عوض کردم.و مانتو شلو

خسته و کالفه به سمت تخت مشکی رنگ چوبی قدم برداشتم و خودم رو 
 روش ولو کردم.

هام رو روی هم گذاشتم و پتو رو روی خودم کشیدم. صدای چشم
دونستم االن کاری ی سارا به گوشم رسید، خوب میهای شمردهقدم
ذاره برای یک فرصت مناسب بلکه میکنه که حرصش رو خالی کنه نمی

 برای همین با خیال راحت سعی کردم بخوابم.
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صدای بسته شدن در از خواب بیدارم کرد، نگاهی به ساعت انداختم، 
ساعت حوالی هشت صبح بود؛ از روی تخت بلند شدم و موهام رو باالی 

 سرم جمع کردم. 
، صداشون واضح تر از رسیدصدای پارسا و سارا از بیرون اتاق به گوش می

 اونی بود که فالگوش وایسم.
 آوردم به صدای سارا گوش دادم.درحالی که شالی از کمد در می

ریم آرایشگاه توهم راس ساعت دو بیا خب من و پارمیس باهم می -
 دنبالمون.

 درحالی که شالم رو به سرم میزدم به سمت در نیمه باز رفتم و بازش کردم.
 خوای بری آرایشگاه؟یساعت چند م -

روش رو به سمت من چرخوند و جواب داد: کم کم آماده شو یک ساعت 
 دیگه میریم آرایشگاه.

من که هنوز غرق خواب بودم درحالی که از کنارش رد شدم و به سمت پله 
 رفتم لب زدم: باشه.ها می

ز سریع از پله ها باال رفتم و به سمت دستشویی قدم برداشتم. در رو با
 رفتم صدای پارسا به گوشم رسید.کردم و درحالی که به داخل می

 حواست هم به خودت هم به خواهرم باشه. -
 چشم. -
 

شیر آب رو باز کردم و مقداری از صابون مایع که انگار عوض شده بود روی 
دستم ریختم، بوی خوش گل محمدی بدجور من رو به وجد آورد. نگاهی 

های با آب ولرم صورتم رو داختم و بعد شستن دستاز آیینه به خودم ان
 شستم.

ی یاسی رنگ رو برداشتم و درحالی که دست و صورتم رو باهاش حوله
 کردم در رو باز کردم و از دستشویی بیرون رفتم.خشک می
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سریع به سمت اتاق حرکت کردم تا لباس و  وسایل مورد نیازم رو آماده 
 عوض کرد.کنم اما صدای سارا مسیرم رو 

 اس بیا یه صبحونه بخور که دیر شده.وسایلت همش آماده -
خودم رو به آشپزخونه که همشون سر میز مشغول خوردن صبحونه بودند، 

 رسوندم.
خورد بی اینکه نگاهم کنه اش رو میدیاکو درحالی که با عجله صبحونه

 گفت: موندم تو چقدر میخوابی دختر؟
جوابش گفتم: همینه که هست میخوای  صندلی رو عقب دادم و توی
 بخواه، نمیخوای هم نخواه.

ای که پارسا بهم رفت اخمی نسبتا غلیظ به ابروهام نشوند. روی چشم غره
 ام رو خوردم.صندلی نشستم و بی هیچ حرفی صبحونه

بعد از خوردن صبحونه توی جمع کردن میز به سارا کمک کردم و سریع به 
 رفتم. اتاق برای تعویض لباس

های داخل کمد انداختم. مانتوی کمد رو باز کردم و نگاهی به لباس
صورتی رنگی رو با شال همرنگش به همراه شلوار جذب مشکی ازش 

های پاشنه بلند مشکی هم که بیرون آوردم و سریع به تن کردم. کفش
داشتم از آیینه به تازه خریده بودم به پا کردم و درحالی که کیفم رو برمی

خودم نگاهی انداختم. پالتوی مشکی رنگم رو هم از کمد خارج کردم و به 
 دست گرفتم.

 ای؟پارمیس آماده -
در کمد رو سریع بستم و با صدای نسبتا بلندی که به گوش سارا برسه 

 ام.جواب دادم: آماده
ی در رو توی دستم فشردم و بازش کردم. درحالی که از سریع دستگیره
 رفتم پشت سرم در رو بستم و گفتم: رفتید؟اتاق بیرون می

 صدای پارسا از پایین به گوشم رسید.
 برم بیاید بیرون.تا ماشین رو بیرون می -
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رفتم پالتوم رو به تن کردم، با دیدن دیاکو همونطور که از پله ها پایین می
که با لباس خونه رو به روم پایین پله ها ایستاده بود لبخندی تحویلش 

 م و گفتم: تو قرار نیست امروز بری جایی؟داد
بی اینکه جوابم سوالم رو بده سرتاپام رو برانداز کرد و با لبخند شیرینش 

 شروع به تعریف تمجیدم کرد: خوشگل شدی! خانم شدی!
حس کردم صورتم از شدت شرم سرخ شده، وقتی بهش رسیدم برای اینکه 

کیف توی دستم رو به  از غوغای درونم به خاطر تعریفش باخبر نشه
 شونش کوبیدم و با حرصی مصنوعی گفتم: درویش کن.

 هاش کرد و گفت: خب زشت شدی.ای چاشنی لبخنده
 لوس جواب دادم: بیمزه.

شدم با عشوه نگاهی بهش انداختم و گفتم: همونطور که از کنارش رد می
 امروز خوشتیپ باش پسرعمو.

های دیاکو درخشید. که چشم " پسرعمو " رو با دلبری خاصی گفتم
چشمکی بهش زدم و آروم لب زدم: وقتی برگشتم باید بهم بگی چه 

 سورپرایزی واسم داری.
ی پله ها تکیه داد و درحالی که بهم زل زده بود جواب داد: به دسته

 فهمی اصال نیازی به گفتن من نیست.خودت می
م نبینه که روم رو پشت چشمی نازک کردم و برای اینکه ذوق رو از صورت

 گردم به خونه یه جالیی بده.ازش گرفتم. آهسته لب زدم: پس تا برمی
 خندید.

 چشم. -
 

دیگه منتظر حرفی از طرف دیاکو نموندم و سریع از خونه بیرون رفتم. 
پارسا ماشین رو از خونه بیرون برده و سارا هم درحال بستن در حیاط 

 ن رفتم. بود. سریع از پله های ایوون پایی
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داد سارا با دیدن من لبخند موذی زد و درحالی که تای ابروش رو باال می
 گفت: پارمیس واقعا خیلی خنگی.

شد بی محل بهش از هوای سرد پاییزی که روز به روز استخوون سوزتر می
بردم و خوشحال از عقد داداشم خودم رو به ماشین رسوندم. لذت می

 پایین کشید و لب زد: برو عقب بشین. پارسا با دیدن من شیشه رو
کردم جواب دادم: نوچ، شوما هنو متأهل درحالی که در ماشین رو باز می

 ها استفاده کنم آق پارسا.نشدی و من باید از تموم فرصت
 خندید و در ماشین رو قفل کرد.

 حرفش هم نزن. -
 ای گفتم: داداش؟با لحن کشیده

 سری تکون داد و گفت: اصال.
بیخیال وانمود کردم که پشیمون شدم. در عقب رو باز کردم و سوار شدم، 

کرد از فرصت استفاده همونطور که پارسا به بیرون اومدن سارا نگاه می
کردم و از بین دو صندلی خودم رو به صندلی جلو پرت کردم. پارسا که از 

 حرکت ناگهانی من جا خورد حیرون گفت: بابا تو دیگه کی هستی!
 سرم رو مغرورانه باال گرفتم و جواب دادم: بنده پارمیس هستم.

کشید عصبی لب از بازوم رو گرفت و درحالی که به سمت خودش می
 دهن باز کرد. میگم برو عقب.

 خوام. نمیرم.با صدای جیغ جیغو گفتم: ولم کن. نمی
 پارمیس زشته برو عقب. -

 ای گفتم: نه. با لحن کشیده
ابم زیرلب غرید: میگم برو بشین عقب امروز روز تو نیست حرصی از جو

 دختر زودباش.
 به محض باز شدن در عقب نگاه غضب آلودی بهم انداخت و سکوت کرد.

ای به لبم نشست، از آیینه به سارا که عقب نشسته بود لبخند پیروزمندانه
که اومد رژلب قرمز رنگی نگاه کردم. مانتوی زرشکی رنگش خیلی بهش می
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هاش مالیده بود بدجوری مسحور کنندش کرده بود. مدام لبخندی به لب
کرد لبخند جذابش رو مخفی کنه تا نشست اما سعی میهاش میروی لب

از عروسی که توی قلبش به پا شده بود چیزی نفهمیم اما خوشحالی از 
 کرد.صورتش بیداد می

ای قلبش ترمیم هنفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم: یعنی االن زخم
 شده؟ 

نیشخندی به سوالی که از خودم پرسیدم زدم و توی جواب خودم گفتم: 
 خیلی احمقی اگه همچین فکری کردی.

 زیرلب به خودم گفتم: لعنت بهت دختر! 
 چیزی گفتی؟ -

 صدای پارسا من رو از عالم خودم بیرون کشید. بی روح جواب دادم: نه.
هاش موج میزد، استرسی تم، استرس از چشممجددا به سارا نگاهی انداخ

آمیخته با عشق. نگاهم رو ازش گرفتم و ضبط رو روشن کردم. تموم 
ها زیرلب به های ماشین مالیم و یا غمگین بودند، حرصی از آهنگآهنگ

 دیاکو غر میزدم. 
 کنم. افسرده.آی دیاکو از دستت، آخر از دست تو من دق می -

گفتم طوریکه پارسا و سارا هردو متوجه حرفم شدند، ی آخرم رو بلند کلمه
ام رو ای که هردوشون به لب داشتند شک نداشتم تموم جملهبا خنده

 متوجه شده بودند.
انقدر آهنگ ها رو جلو زدم تا به آهنگ قرص قمر از بهنام بانی رسیدم. 

هام نشست و با خودم گفتم: باالخره یه لبخند رضایت بخشی روی لب
 خوب تو این کوفتی پیدا شد.آهنگ 

 
توی تمام مسیر حواسم به پارسا بود هر یک دقیقه یک بار از آیینه به سارا 

هاش رو زیرنظر داشت. برای اینکه سکوت بینمون کرد و حرکتنگاه می
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شکسته بشه نگاهی به پارسا انداختم و با لحن لوس همیشگی صداش 
 زدم.

 داداشیم؟ -
 خودش رو حفظ کنه.سعی کرد که موضع جدی 

 بله؟ -
دو زانو روی صندلی نشستم و نزدیکش شدم و مثل کنه بهش چسبیدم، 

اش ای روی گونهبا دو دست صورتش رو نزدیک خودم کردم و بوسه
 ی همیشگی لب زدم: داداشی؟چیدم، با لحن خواهرونه

 نفسش رو با حرص از سینه بیرون داد و این بار گفت: هوم؟
 نشد دیگه. -

کرد ام کشید و همون طور که صورتش رو پاک میدستی به جای بوسه
سعی داشت جدیت خودش رو حفظ کنه جواب داد: خیلی لوسی، جونم 

 چته؟
خندیدم: واسم یه گوشی بخر گوشیم سر به نیست شد. ) کنایه از گم 

 شدن، به زبان بختیاری.( 
 فرمون رو به سمتی چرخوند و جواب داد: چطوری؟

آوردم آتیش خشمش رو رفی از جریان سارا و ارسالن به زبون میاگه ح
جواب دادم: خب راستش اون موقع که  کردم برای همینروشن می

اومدیم جلوت رو بگیریم که خودت رو معرفی کنی توی ماشین رشادت جا 
 موند.

با آوردن اسم رشادت اخم غلیظی روی ابروهاش نشست و خیلی سرد 
 جواب داد: باشه.

ی اخم آلودش خوب درست سرجام نشستم و بهش نگاهی کردم از چهره
شد فهمید که از آوردن اسم رشادت بدجوری عصبی شده بود. برای می

اینکه بحث رو عوض کنم آهنگ رو عوض کردم، آهنگ های مالیم دیاکو 
بهترین بهونه برای عوض کردن فضای ماشین بود. با پخش آهنگ 
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رصی گفتم: وای دیاکو! دیوونه شدم با غمگینی از مجید خراطها ح
 هات یه آهنگ حسابی هم نداری. یه روز اومدیم خوش باشیما.آهنگ

پارسا گوشیش رو از جیبش بیرون آورد و با رابطی که به ضبط وصل بود 
های شاد جیغ های گوشیش رو پلی کرد، به محض پخش آهنگآهنگ

م! مردم از دست خفیفی کشیدم و ذوق زده گفتم: وای پارسا عاشقت
 ها این بشر.آهنگ
هاش شد. نگاهی به سارا که تموم مدت ساکت بود ای چاشنی لبخنده

ی ماشین به بیرون زل زده بود و با آهنگ درحال پخش انداختم، از شیشه
 کرد.همخوونی می

 
به آرایشگاه که رسیدیم پارسا ماشین رو متوقف کرد و رو به من و سارا 

ه که یک ساعت قبل اینکه کارتون تموم بشه بهم زنگ گفت: یادتون نر
 بزنید.

کردم نگاهی بهش انداختم و جواب همونطور که در ماشین رو باز می
 دادم: توهم یادت نره واسم یه گوشی بخری.

نگاه تب دارش رو از سارا گرفت و رو به من گفت: باشه، سیمکارتت هم 
 م کارت نباشه.کنیه بسته بازگشت میگیرم واست ردیفش می

قبل از اینکه از ماشین بیرون برم خودم رو بهش نزدیک کردم و یه ماچ از 
صورتش گرفتم. دستی به صورتش کشید و با لحن حرصی گفت: َاه 

 چندش. برو دیگه.
خندیدم از ماشین بیرون رفتم و در رو پشت سرم بستم. همونطور که می

رو به روی پارسا کنار شیشه سارا نگاهی به پارسا انداخت و درحالی که 
 ماشین ایستاده بود آروم لب زد: پارسا؟

 جانم؟ -
 تو مسیر مواظب خودت باش. -
 توهم همینطور عزیزم. هوای خواهرم هم داشته باش. -
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 هاش کرد و جواب داد: چشم.لبخند شیرینی چاشنی لب
م، کرد انداختنگاهی به عظمت آرایشگاهی که جلوی چشمم خودنمایی می

ای رو به خودش ی آرایشگاه نظر هر بینندهنمای سفیدکاری و براق شده
 کرد. جلب می

همراه سارا لباس و وسایل دیگه رو از صندوق عقب ماشین بیرون آوردم و 
 به سمت آرایشگاه که درست رو به روی پارکینگ بود رفتیم.

کردند و شاید های زیادی برای انجام کارشون به این آرایشگاه تردد میآدم
های سریع خودمون رو به دلیلش خوب بودن کار آرایشگاه بود! با قدم

اش باال رفتیم و در های کاشی شدهورودی آرایشگاه رسوندیم. از پله
ای آرایشگاه رو به جلو هل دادم. هوای گرم و بوی خوش انواع عطر شیشه

ند و هرچیز خوشبخوی آرایشگاه من رو به یاد دوران خوش ثروتم
ی سفیدی که جلوم بود رو کنار زدم و به داخل بودنمون انداخت. پرده

هایی که هرکدوم مشغول کاشت ناخن بودند دهنم از رفتم، با دیدن زن
های زیادی داشت! سارا به سمت شدت تعجب باز موند! الحق که مشتری

دختر زیبا و خوش پوشی که پشت میزی نشسته و با موهای طالیی 
کرد، رفت و من همچنان غرق عظمت و زیبایی سالن یرنگش بازی م

 بودم.
های قدی و بزرگی که سرتاسر دیوار رو پوشونده بودند بزرگی سالن آیینه

 دادند.رو دوچندان جلوه می
 پارمیس باید بریم باال. -

های سفید صدای سارا نگاهم رو از جالی سالن گرفت. همراهش از پله
رفتم. صدای موسیقی مدرن و کالسیک اروپایی  رنگ کالسیک به طبقه باال

 رسید هوشیاریم رو باالتر برد.که از طبقه باال به گوش می
 

وقتی به طبقه باال رسیدیم با دیدن فضای اروپایی سالن دهنم از حیرت باز 
های مجللی برای رسیدن به موند! مدت زیادی بود که به همچین مکان
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وی آیینه مشغول بستن موهای زیتونی خودم نرفته بودم. دختری که جل
اش ای از موهاش رو که روی پیشونیرنگش بود با دیدن من و سارا طره

 افتاده بود رو کنار زد و به سمتمون اومد.
 سالم. -

سارا به سمتش حرکت کرد و درحالی که دستش رو به جلو برد تا به 
 خوبی؟دختره دست بده با لبخندی رو بهش گفت: سالم ملیحه جون 

های سبز رنگش از شدت تعجب به اندازه دوتا گردو شد! ملیحه چشم
 نگاهی به سارا انداخت و با همون حالت حیرون پرسید: سارا تویی؟!

ی سارا به سمت خودش کنه سریع بی اینکه توجهی به دست کشیده شده
بغلش کرد و با صدای جیغ مانندی گفت: وای چقدر عوض شدی! خیلی 

 ت دختر.وقته ندیدم
: من و خواهر سارا خودش رو از بغل ملیحه بیرون کشید و رو بهش گفت

 شوهرم برای کاری که بهت گفتم اومدیم.
ملیحه که انگار تازه متوجه حظور من شده بود به سمتم اومد و دستش رو 

 طرفم گرفت: سالم باید پارمیس جون باشی درسته؟
 دستم رو طرفش گرفتم و باهم دست دادیم.

 خودم هستم، از آشناییت خوشوقتم. -
مشکی رنگی که آخر سالن بود اشاره کرد و رو بهم گفت: برو  به صندلی

بشین اونجا تا بیام سراغت عزیزم، تا من سارا رو به اتاق خانم محمدی 
 ببرم.

 هام نشوندم و لب زدم: باشه.لبخندی روی لب
و دوباره با همون نگاهی به کاور لباس و وسایل توی دستم انداخت 

 لبخند ملیحش گفت: وسایلت رو روی همین میز اینجا بذار.
ای سری تکون دادم و وسایل رو روی میز سفید رنگ کنار دیوار که آیینه

جلوش بود گذاشتم؛ از توی آیینه به خودم نگاهی انداختم و با خودم 
 زمزمه کردم: خیلی وقته یه دستی به سر و صورتم نکشیدم منم.
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لتو و شالم رو در آوردم و روی میز گذاشتم. قدم هام رو به سمت صندلی پا
که ملیحه بهش اشاره کرده بود رسوندم و روش نشستم. روی میز 

کوچیکی که پایین آیینه نصب شده بود پر از الک و لوازم آرایشی قرار 
 داشت.

های بسته شده به صدای ملیحه خودم رو روی صندلی ولو کردم و با چشم
 ه با موبایل حرف میزد گوش سپردم.ک
 باشه عزیزم، واسه عصر ساعت چهار حتما بیا. -

هایی که با کفش پاشنه بلند توی فضا بعد گفتن این حرف صدای قدم
 شد، به گوشم رسید.پخش می

خب پارمیس خانم اول بگم که اصالح الزمی، بعدش باید صورتت رو  -
 خوای ناخن بکاری؟پاکسازی کنم. نمی

هام به این خوشگلی. مگه هام رو باز کردم و جواب دادم: نه ناخنچشم
 چشونه؟

خندید و صندلی کوچیک گردی که کمی عقب بود رو نزدیک صندلی من 
خوای یه رنگ به موهات کشید و گفت: هیچی  عزیزم کلی پرسیدم. نمی

 بزنی؟
 با دکلره مخالفم. -

ی که سعی داشت از جنس هاش گذاشت و درحالموهام رو الی انگشت
خواد خودم یه رنگ قشنگ موهام سر در بیاره مجددا لب زد: نه نمی

 میزنم رو موهات یه کم روشنترشون میکنم که تغییر کنی.
 باشه. -
 پس همینطور باش تا اصالحت کنم.-

بعد گفتن این حرف سریع مشغول کارش شد، بعد نیم ساعت شروع به 
پاکسازی هم مدت نسبتا کوتاهی طول کشید، پاکسازی کردن صورتم کرد. 

بین پاکسازی هم رنگ مورد نظر رو به موهام زد تا با تموم شدن پاکسازی 
 موهام هم رنگ رو به خودشون بگیرند.
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بعد از اتمام پاکسازی و رنگ موها ملیحه نگاه تحسین برانگیزی بهم 

 ازم.خیلی تغییر کردی! فقط ببین ازت چی میسانداخت و لب زد: 
نگاهی از آیینه به موهای کاراملی رنگم انداختم و متحیر رو بهش پرسیدم: 

 وای چطور انقدر خوب شده؟! حتی دکلره هم نکردی موها رو.
ای باید بدونه چشمکی نثارم کرد و با شیطنت جواب داد: یه آرایشگر حرفه

 که چطور کارش رو انجام بده. حاال دراز بکش که وقت آرایش کردنته.
 فقط بهم بگو لباست چه رنگه؟

 زمینه مشکی با طرح سبزآبی. -
 میخوای موهات رو بندازی بیرون یا... -

 حرفش رو قطع کردم و سریع گفتم: نه مراسم مختلطه. 
موهام رو باالی سرم جمع کرد و گفت: خب من جلوی موهات رو واست 

ای خیرت حالت میدم که میخوای شال بزنی از حالت خیلی ساده در بی
 سرت اومدی آرایشگاه دختر.

 اوم، باشه. -
هام رو بستم. ملیحه در طی دوباره روی صندلی دراز کشیدم و چشم

ام سر نره. بعد حدود نیم کرد تا حوصلهآرایش کردن باهام صحبت می
 ساعت با صدای ظریفش لب زد: خب بشین جلوم ببینمت دختر.

اش هی انداختم. نگاه حیرت زدهصاف روی صندلی نشستم و به ملیحه نگا
داد تا از توی آیینه به خودم نگاه کنم. سرم رو به بدجوری قلقلکم می

سمت آیینه چرخوندم، با دیدن خودم توی آیینه که با آرایش نسبتا 
ای جذاب شده بودم متحیر دستی به صورتم کشیدم و با بهت ساده

 پرسیدم: این منم؟!
شده بود جواب داد: آی دختر خیلی ناز  ملیحه که بدجوری محو تماشام

شدی، رژلب قرمز هم خیلی بهت میاد خصوصا توی این آرایش روشن و 
 ساده بیشتر جذابت میکنه.
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احساس کردم صورتم با این حرفش از شدت شرم سرخ شد، جاری شدن 
 هام رو حس کردم.خون توی رگ

هات هم کفشملیحه از روی صندلی بلند شد و رو بهم گفت: خب لباس و 
 خوام موهات رو درست کنم.بپوش که می

از روی صندلی بلند شدم و به سمت میزی که لباسم روش بود رفتم. کاور 
رو از روش برداشتم و زیپش رو باز کردم. لباس مشکی رنگ بلندی که 
باالش طرح کت به رنگ سبزآبی بود رو برداشتم و با لباس تنم عوض 

ی تیره رنگ لباس بدجوری خودنمایی زمینه های سبزآبی رویکردم. طرح
 کردند.می

های پاشنه بلند هم رنگ لباسم رو به پام کردم و رو به ملیحه کفش
 پرسیدم: چطور شدم؟

کرد جواب داد: خیلی بهت میاد، ملیحه همونطور که سرتاپام رو برانداز می
 آخه ماشاهلل قدت هم بلنده.

 اچ عشقم.بوسی واسش فرستادم و گفتم: ماچ م
 خندید.

لوس نشو بیا بشین موهات هم قشنگ جمع کنم باال و از جلو هم یه  -
 مدل ساده بزنم واست.

 چشم. -
ای جلوی آیینه نشستم و سکوت بعد گفتن این حرف سریع روی صندلی

کردم. حدود ده دقیقه طول کشید تا موهام رو درست کرد و شال سبزآبیم 
 یک مدل عروسکی به سرم بستش.رو روی موهام انداخت و با 

شدم رو بهش گفتم: یه الک هم بیار همون طور که از روی صندلی بلند می
 الک بزنم.

 خوای؟چه رنگ می -
 قرمز. -
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قدم هاش رو به سمت صندلی اولی که روش نشسته بودم حرکت داد و 
 جواب داد: باشه گلم.

به سمتم اومد،  الک قرمز جیغی رو از روی میز سفید رنگ برداشت و
 درحالی که الک رو طرفم گرفت لب زد: بفرما.

 
 درحال الک زدن به ناخن هام بودم که با شنیدن صدای سارا برگشتم.

 چطور شدم؟ -
با دیدن سارا توی لباس سفیدی که به تن داشت محو زیباییش شدم! چه 

قدر قشنگ شده بود! همونطور که خشکم زده بود و حیرون ماتش شده 
 ودم گفتم: وای چقدر ناز شدی!ب
 احساس میکنم یه حوری جلومه! -

حرف ملیحه باعث شد که سارا سرش رو از شدت شرم پایین بندازه. دیگه 
هام رو کامل الک زده بودم. الک رو روی صندلی چرم مشکی رنگ ناخن

گذاشتم و به سمتش رفتم. همونطور که مات زیباییش بودم صورتم رو 
ردم و دم گوشش آروم لب زدم: خیلی خواستنی شدی! نزدیک صورتش ک

 باید امروز از دست پارسا فرار کنی.
هاش با هاش رو توی دستم گرفتم، دمای دستبعد گفتن این حرف دست

گفتن حرفم باال رفت که باعث شد لبخند ریزی بزنم. این دختر همیشه 
صی که کرد چه با رفتار مهربونش چه با جذابیت خاآدم رو جادو می

 داشت!
صدای زنگ گوشی نگاهم رو از سارا گرفت. از آهنگش مشخص بود 

خورد. موبایلش رو از روی میز کنار دستش گوشی خودش بود که زنگ می
شد انداخت، به اش که خاموش و روشن میبرداشت و نگاهی به صفحه

هاش جا خوش کرد و محض دیدن اسم روی صفحه لبخندی روی لب
 گفت: پارساست.

 الو. -
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نگاهی به من انداخت و مجددا لب زد: باشه االن میایم پایین. دیگه کی 
 اومده؟

 مکث کوتاهی کرد و گفت: باشه چشم.
داشت گوشیش رو قطع کرد و درحالی که وسایل روی میز رو تند تند برمی

 خطاب به من گفت: زود باش باید بریم.
م و تنها پالتوی سفید سمتش قدم برداشتم و تموم وسایل رو ازش گرفت

رنگی که انگار همراه پارسا خریده بود به دستش دادم و گفتم: ولشون کن 
 من میارمشون.

 لبخندی زد و سکوت معنی داری تحویلم داد.
وسایل رو توی دستم گرفتم و بعد یه خداحافظی گرم با ملیحه از پله ها 

 پایین رفتیم.
 

ا و کارکنان آرایشگاه به من و ی مشتری هدر طی مسیر سالن نگاه همه
کرد، بی محل به سارا خیره شده بودند. سنگینی نگاهشون اذیتم می

ی همشون که بدجوری زوم ما بود به سمت در های گشاد شدهچشم
 خروجی رفتیم. 

در رو باز کردیم. پارسا با یک دست کت و شلوار اسپرت مشکی رنگ که 
رس سفیدرنگی ایستاده بود. دستم زیرش یه پیرهن سفید بود کنار پژو پا
 رو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم: ِاهم.

همونطور که گوشیش رو توی جیبش گذاشت تا قدمی به سمتمون برداره 
با دیدن سارا سرجاش میخکوب شد. نگاه حیرت زده و عاشقش بدجوری 

ی ای رفتم تا این صحنهروی سارا زوم شده بود! از کنار سارا به سمت دیگه
اسی رو خراب نکنم، با دیدن دیاکو که کنار آلفارومئوی قرمز رنگش احس

ایستاده بود به سمتش حرکت کردم اما نگاهم به سمت پارسا دوخته 
شده بود. کرواتش رو کمی روی گردنش جا به جا کرد و به سمت سارا 

 حرکت کرد.
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آل خودم که تک کت زرشکی به نگاهم رو ازش گرفتم و به طرف مرد ایده
داشت حرکت کردم. با دیدن تیپ اسپرت و شیکش که بدجوری  تن

 جذابش کرده بود سریع لب زدم: به به خوشتیپ شدی!
دیاکو درحالی که تکیه زده به ماشین یک پاش روی در ماشین تکیه داده 
و مشغول کار با موبایلش بود سریع گوشیش رو توی جیبش گذاشت، به 

 ی بهم انداخت حیرون گفت: وای!محض اینکه سرش رو باال آورد و نگاه
این طرز حرف زدنش لرزه به تنم انداخت، یک لحظه با خودم فکر کردم 
شاید چیزیش شده ! از شدت ترس وجودم پر از استرس و اضطراب شد 

 سریع خودم رو نزدیکش کردم و ترسون پرسیدم: چیزیت شد؟
 های سحرآمیزش شدم طوری کههام کرد، محو چشمنگاهی به چشم

ای قفل کرد و تنها راه باز شدن کلماتم کلید دهنم برای گفتن هرکلمه
های دیاکو بود. نوع نگاهش خاص بود خاص تر از همیشه و خاص حرف

تر از لحظاتی که باهم تنها بودیم. صورتش رو نزدیک صورتم کرد، هرم 
های منظمش صورت سردم رو گرم کرد. لبخند شیرینی روی نفس

ی زیبا شدم واب داد: آره چیزیم شده، محو یه فرشتههاش نشوند و جلب
 شم!که هرچقدر هم نگاهش کنم سیر از دیدنش نمی

تک تک کلماتش برای به سالخی کشیدن قلبم کافی بود، نزدیکی بینمون 
قرار کردن قلبم دست به دست دادند تا های نامنظمش برای بیو نفس

لبم طوری نامنظم و تمناهای دلم برای وجودش شروع بشه، ضربان ق
کردم. شدید شده بود که هرلحظه پمپاژ کردنش رو با تمام وجود حس می

 تن صدام رو کمی باال بردم طوریکه لرزش تارهای صوتیم رو حس کردم.
 دیاکو؟ -
 جون دلم عزیزم؟ -

جون دلم " گفتن هاش تقال برای بودن کنارش رو توی وجودم همیشه " 
 شد.چفت شده و حرفی از دهنم خارج نمی کشید. دهنمبه زبونه می
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ی مشتری ها و کارکنان آرایشگاه به من و در طی مسیر سالن نگاه همه
کرد، بی محل به سارا خیره شده بودند. سنگینی نگاهشون اذیتم می

ی همشون که بدجوری زوم ما بود به سمت در های گشاد شدهچشم
 خروجی رفتیم. 

با یک دست کت و شلوار اسپرت مشکی رنگ که  در رو باز کردیم. پارسا
زیرش یه پیرهن سفید بود کنار پژو پارس سفیدرنگی ایستاده بود. دستم 

 رو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم: ِاهم.
همونطور که گوشیش رو توی جیبش گذاشت تا قدمی به سمتمون برداره 

ی با دیدن سارا سرجاش میخکوب شد. نگاه حیرت زده و عاشقش بدجور 
ی ای رفتم تا این صحنهروی سارا زوم شده بود! از کنار سارا به سمت دیگه

احساسی رو خراب نکنم، با دیدن دیاکو که کنار آلفارومئوی قرمز رنگش 
ایستاده بود به سمتش حرکت کردم اما نگاهم به سمت پارسا دوخته 

شده بود. کرواتش رو کمی روی گردنش جا به جا کرد و به سمت سارا 
 کت کرد.حر 

آل خودم که تک کت زرشکی به نگاهم رو ازش گرفتم و به طرف مرد ایده
تن داشت حرکت کردم. با دیدن تیپ اسپرت و شیکش که بدجوری 

 جذابش کرده بود سریع لب زدم: به به خوشتیپ شدی!
دیاکو درحالی که تکیه زده به ماشین یک پاش روی در ماشین تکیه داده 

یلش بود سریع گوشیش رو توی جیبش گذاشت، به و مشغول کار با موبا
 محض اینکه سرش رو باال آورد و نگاهی بهم انداخت حیرون گفت: وای!
این طرز حرف زدنش لرزه به تنم انداخت، یک لحظه با خودم فکر کردم 
شاید چیزیش شده ! از شدت ترس وجودم پر از استرس و اضطراب شد 

 پرسیدم: چیزیت شد؟ سریع خودم رو نزدیکش کردم و ترسون
های سحرآمیزش شدم طوریکه دهنم هام کرد، محو چشمنگاهی به چشم

های ای قفل کرد و تنها راه باز شدن کلماتم کلید حرفبرای گفتن هرکلمه
دیاکو بود. نوع نگاهش خاص بود خاص تر از همیشه و خاص تر از 
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هرم لحظاتی که باهم تنها بودیم. صورتش رو نزدیک صورتم کرد، 
های منظمش صورت سردم رو گرم کرد. لبخند شیرینی روی نفس

ی زیبا شدم هاش نشوند و جواب داد: آره چیزیم شده، محو یه فرشتهلب
 شم!که هرچقدر هم نگاهش کنم سیر از دیدنش نمی

تک تک کلماتش برای به سالخی کشیدن قلبم کافی بود، نزدیکی بینمون 
ار کردن قلبم دست به دست دادند تا قرهای نامنظمش برای بیو نفس

تمناهای دلم برای وجودش شروع بشه، ضربان قلبم طوری نامنظم و 
کردم. شدید شده بود که هرلحظه پمپاژ کردنش رو با تمام وجود حس می

 تن صدام رو کمی باال بردم طوریکه لرزش تارهای صوتیم رو حس کردم.
 دیاکو؟ -
 جون دلم عزیزم؟ -

ن دلم " گفتن هاش تقال برای بودن کنارش رو توی وجودم جوهمیشه " 
 شد.کشید. دهنم چفت شده و حرفی از دهنم خارج نمیبه زبونه می

 
هام حس کرد، نفس عمیقی بیرون دیاکو که انگار حال درونم رو از چشم

کرد موضع داد و کمی خودش رو عقب کشید. درحالی که سعی می
ماشین رو باز کرد و رو بهم با اشاره به خونسرد خودش رو حفظ کنه در 

 ماشین لب زد: بفرما بانو.
من که تازه به خودم اومده بودم کمی سرجای خودم جا به جا شدم و 

 لبخند کمرنگی زدم.
 ممنون. -

روی صندلی شاگرد نشستم و دیاکو هم دور زد و پشت فرمون نشست. 
رد گذاشت و رو بهم خوام میبعد روشن کردنش آهنگ شادی که به روحیه

 گفت: داشبورد رو باز کن.
 گیج و منگ جواب دادم: چرا؟

 فهمی.باز کن می -
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های دیاکو داشبورد طوسی رنگ رو باز کردم که با دیدن گیج از حرف
 کارتن موبایلی جیغ خفیفی کشیدم.

 وای دیاکو؟ -
 خندید: جونم؟

 دستم گرفتم.ی موبایل رو از داشبورد در آوردم و توی دو جعبه
 عاشقتم به خدا. -

هاش نشوند و جواب داد: پارسا خریدش اصال لبخند مهربونی روی لب
 فکر نکن کار من بوده، ازم خواست بهت بدمش.

کردم اخمی مصنوعی به ابروهام گره زدم و همونطور که جعبه رو باز می
 جواب دادم: خوب دیگه، توهم نزن تو ذوقم.

 د کرد.صدای موسیقی رو زیا
 چشم. امر دیگه؟ -

گوشی رو توی دستم گرفتم و نگاهی بهش انداختم، پارسا سیمکارت روهم 
توش انداخته بود.  به سمت دیاکو چرخیدم و درحالی که به نیم رخ 

 کردم صداش زدم.جذابش نگاه می
 دیکی؟ -

 خندید.
 جونم؟ -

خوای نمی همونطور که محو جذابیت و ابهتش بودم با شیطنت پرسیدم:
 شماره بدی پسرعمو؟

 شیطون شدی پارمیس. -
لبخندی زدم و درحالی که گوشیم رو جلوم گرفتم مجددا لب زدم: ِد بگو 

 دیگه.
 بذار سر فرصت یه تک می ندازم رو خطت. -
 اوم باشه. -
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در حین رانندگی تلفن همراهش زنگ خورد، ماشین رو طرفی کنار جدول 
جیب شلوار مشکی رنگ اسپرتش در آورد،  نگه داشت و گوشیش رو از

ی گوشیش بود تای نگاهی بهش انداخت؛ با دیدن اسمی که روی صفحه
 ابروش رو باال برد و جواب داد.

 الو. -
 صدای موسیقی رو کم کرد و ادامه داد: باشه، کجا؟

 بعد مکث نسبتا کوتاهی لب زد: باشه همه چیز ردیفه تو فکر نرو.
شیش رو قطع کرد متوجه سنگینی نگاهم روی خودش شد، بعد از اینکه گو

 موبایلش رو جلوی شیشه گذاشت و بهم زل زد.
 به چی زل زدی؟ -

 توی جوابش خندیدم و گفتم: به یه آقای خوشتیپ! 
اش رو کنترل کنه کرد خندهماشین رو روشن کرد و درحالی که سعی می

 ای هستی.جواب داد: خیلی تو مخ زنی حرفه
 
عد گفتن این حرف پاش رو روی پدال گاز گذاشت و با نهایت سرعت ب

حرکت کرد، من که مدت زیادی بود اینطوری خوش نگذرونده بودن جیغ 
بلندی کشیدم و گفتم: عاشقتم زندگی! عاشقتم روزهای خوب پس گرفته 

 شده!
کشیدم، از روی صندلی بلند شدم با سبقت از هر ماشینی جیغ بلندی می

تخلیه نشده ی وجودم رو با جیغ و دادهام تخلیه کنم که صدای  تا انرژی
 دیاکو بلند شد.

 بشین دختر االن همه آرایشت خراب میشه. -
کرد حس شیرینی هام توجه میاز اینکه دیاکو بیشتر از خودم به زیبایی

توی وجودم رخنه کرد. سرجام نشستم و درحالی که از آیینه بغل آرایشم 
 رسیم؟با صدای نسبتا بلندی پرسیدم: کی میکردم رو چک می

 ایم.دو دقیقه دیگه دم در خونه -
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 ایول بابا کارت بیسته! -
کردم مشغول همخوونی با آهنگ بودم و برای خودم خوش گذرونی می
کردم با که ماشین متوقف شد، همونطور که بی میل در ماشین رو باز می

 رسیدیم.م دیرتر میغیض لب زدم: چه زود رسیدیم. کاش یه ک
بعد بیرون رفتن از ماشین در رو پشت سرم بستم و رو به دیاکو پرسیدم: 

 ماشین رو نمیاری داخل؟
کرد با صدای نسبتا بلندی درحالی که ماشین رو جلوی خونه پارک می

 جواب داد: نه.
زیاد طول نکشید که ماشین رو پارک کرد و ازش بیرون اومد. سوئیچ 

اومد با ی جیبش گذاشت و همونطور که به سمتم میماشینش رو تو
 خوای بری داخل دخترعمو؟لبخند پرسید: نمی

لبخندی تحویلش دادم و توی جوابش گفتم: راستش منتظر بودم بیای 
 باهم بریم داخل.

ترسم دخترها بدزدنت چشمکی نثارش کردم و ادامه دادم: آخه می
 خوشتیپ!

 فت رو بذارم پای تعریف؟کنارم ایستاد و پرسید: این حر
 خندون جواب دادم: هرجور راحتی.

در حیاط باز بود. باهم داخل رفتیم، با دیدن آقای امینی سعی کردم اخمی 
که روی ابروهام نشسته بود رو جمع کردم و با لبخندی زورکی رو بهش 

 گفتم: سالم.
 دستش رو جلوم گرفت و جواب داد: سالم دخترم.

ورتر کرد. تن هاش آتیش نفرت رو توی وجودم شعلهاین " دخترم " گف
سعی کردم به خودم مسلط باشم و از خشمم چیزی بروز ندم که موفق هم 

 بودم. خیلی رسمی توی جوابش گفتم: ممنون آقای امینی خوب هستید؟
تا خواست لب از دهن باز کنه که حرفی بزنه صدای زنی از روی ایوون 

 بلند شد.
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 دیاکو؟ پسرم؟ -
 دیاکو آروم دم گوشم زمزمه کرد: مامانمه، اون درجریان هیچی نیست.

 تبسمی کردم و با مهربونی مثل خودش لب زدم: فهمیدم، چشم.
هاش باال گرفته بود تا به مادر دیاکو که لباس یشمی رنگش رو با دست

زمین نخوره از پله ها پایین و به سمتمون اومد. دیاکو ازم فاصله گرفت و 
 مادرش قدم برداشت. به سمت

 سالم ماماِن مهربونم. خوبی فداتشم؟ -
مادرش که از رفتارش مشخص بود زن خونگرم و مهربونی بود دیاکو رو 

 توی بغلش فشرد و جواب داد: خوبم پسرم، تو چطوری؟
 

خودش رو از بغل مادرش بیرون کشید و با مهربونی توی جوابش گفت: 
 وقتی تو خوبی منم خوبم.

ش که انگار تازه متوجه حظور من شده بود با حیرت نگاهم کرد و رو مادر
 به دیاکو پرسید: این پارمیسه؟! 

 نزدیکش شدم و دستم رو نزدیکش بردم
 سالم زن عمو. -

مادرش با ذوق من رو توی بغلش فشرد، توی آغوش گرمش احساس 
هام رو دور کمرش حلقه کردم و کردم مادرم من رو بغل کرده، دست

هام رو بستم تا آرامشی که سالها ازش بی نصیب بودم رو توی چشم
آغوش گرم زن عموم حس کنم. بوی عطر شیرینش من رو یاد مادرم 

 انداخت. بعد مدت کوتاهی من رو از آغوشش بیرون کشید و بهم زل زد.
 عزیز دلم، چه قدر بزرگ شدی. چه خانمی شدی برای خودت! -

ت از من تعریف کنه درحالی که من ازش تونست اینقدر راحچطور می
ای توی ذهنم نداشتم؟ رو به آقای امینی پرسید: سیاوش هیچ خاطره

 یادته آخرین باری که پارمیس و پارسا رو دیدیم چقدر کوچیک بودن؟ 
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ای مجددا لب زد: به مدت کوتاهی مکث کرد و کمی بعد با لحن متفکرانه
ش بود شاید پارسا یه چیزایی گمونم پا میس یه سال و پارسا سه سال

 یادش باشه!
آقای امینی انگار فهمیده بود که چندان دل خوشی به دیدنش ندارم سریع 

 بحث رو عوض کرد و رو به من پرسید: داداشت کجاست؟
نگاهی به سرتاپاش انداختم و با لحنی عادی جواب دادم: تو راهه داره 

 میاد.
پدرش رو عوض کنه رو به هممون دیاکو برای اینکه جو سرد بین من و 

 گفت: بهتره بریم داخل هوا سرده.
 من که تازه انگار متوجه سوز سرما شده بودم سریع حرفش رو تأیید کردم.

 آره هوا خیلی سرده بهتره بریم داخل. -
آقای امینی که انگار این زمان رو بهترین فرصت برای فرار از مهلکه 

مت پله ها رفت و از جمعمون فاصله دونست سریع تر از همه به سمی
کرد رو بهم گرفت اما زنش کنارم ایستاد و درحالی که همقدمم حرکت می

 پرسید: خب عزیزم االن چندسالته؟
 بیست و چهار سالمه. -
عزیِز دلم، وقتی فهمیدم پدر و مادرتون توی تصادف به رحمت خدا رفتن  -

 ش خودمون اما هردفعه...خیلی به سیاوش گفتم شما دو تا رو بیاره پی
 مامان کیمیا کجاست؟ -

 سوال دیاکو باعث شد که حرف مادرش قطع بشه. 
 داخله ،دور تدارکاته. -

های مادرش ممکن بود حالم رو دگرگون دونست که حرفانگار دیاکو می
 کنه برای همین حرفش رو قطع کرد.

 
ب زدم: شما نزدیک پله ها که شدیم خودم رو عقب کشیدم و آروم ل

 بزرگتری بفرما.
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زن عمو که انگار از رفتارم خوشش اومده بود پیشقدم شد و از پله ها باال 
 رفت. 

 مامانم خیلی ازت خوشش اومده. -
با شنیدن صداش که دم گوشم آهسته صحبت کرد از جا پریدم. 

 کشمت.غرولندکنان زیرلب گفتم: دیاکو بذار این مراسم تموم بشه می
هاش کنار گوشم بود مجددا لب کوبید، لبگرمش به صورتم می هاینفس

 ام کنی.های لطیفت خفهزد: منتظرم با دست
به سمتش چرخیدم و با کیف دستی کوچیکی که توی دستم بود به سرش 

 کوبیدم.
 به خدا فقط منتظر یه فرصتم تا خونت رو بریزم دیاکو. -

ز شدت نگه داشتن لحن حرف زدنم چنان با حرص بود که دیاکو ا
اش صورتش کبود شده بود رو بهم گفت: پارمیس خیلی بامزه خنده

 شی.میشی وقتی عصبی می
 دوباره کیفم رو به سرش کوبیدم و زیرلب غریدم: دیکی؟

 جون دیکی؟ -
عصبی از مسخره کردن هاش لباسم رو باال گرفتم و از پله ها باال رفتم. 

ت سرش داخل رفتم، ترجیح دادم مادرش داخل رفته بود و من هم پش
اصال مسخره بازی های دیاکو رو جدی نگیرم تا خودم با آرامش توی 

مراسم عقد داداشم خوش بگذرونم اما باز هم صدای دیاکو جلوی در قفلم 
 کرد.

 پارمیس؟ -
اخمی به ابروهام گره زدم و بی اینکه نگاهی بهش بندازم جواب دادم: 

 چیه؟
خودش رو انقدر سریع بهم رسوند، رو به روم ایستاد  دونم کی و چطورنمی

 و با ناراحتی پرسید: ازم دلخور شدی؟
 روم رو ازش گرفتم و دلخور جواب دادم: نه.
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 اخم نکن دیگه، ببخشید. -
 بخشم.بی توجه به اصرارهای قلبم برای بخشش دیاکو جواب دادم: نمی

 اشه.شد دلخور لب زد: بهمونطور که از کنارم رد می
بی اهمیت به ناراحتی بینمون پشت سرش داخل خونه رفتم. به محض 
دیدن خونه دهنم از شدت حیرت باز موند! از یک فضای نسبتا کوچیک 
بهترین مکان رو برای یک عقد خودمونی به وجود آورده بود، با دیدن 

دختر زیبایی که کنار مادر دیاکو ایستاده بود حس حسادت توی وجودم 
شد. ترس از دست دادن دیاکو باعث شد سریع به سمتش که شعله ور 

کنار پدرش ایستاده بود، برم. نگاه غمگینش رو ازم گرفت و مشغول 
 صحبت با پدرش شد اما من بی محل به شرایط صداش زدم.

 دیاکو؟ -
تونست بهم پشت کنه. زدم نمیدونستم که وقتی صداش میخوب می

ه سمت من که وسط پذیرایی ایستاده سریع از پدرش عذرخواهی کرد و ب
 بودم، اومد. خیلی سرد جواب داد: بله.

 ای لب زدم: ببخشید دیاکو. بدون هیچ مقدمه
 خندید.

 اینقدر زود پا روی غرورت گذاشتی؟ -
اخمی کردم و جواب دادم: مگه خودت نبودی که گفتی هرکی که عشقش 

 رو به غرورش ترجیح بده تو بازی زندگی باخته؟
 

تحسین برانگیز نگاهم کرد و توی جوابم گفت: ازت ناراحت نیستم، فقط 
 خواستم همین رو از زبونت بشنوم. حاال چیشد که این رو گفتی؟می

زیرچشمی به دختری که کنار مادرش ایستاده بود نگاهی کردم و جواب 
 دادم: خب راستش اون دختره.

ستاده بودند چرخید. این نگاهش به سمت مادرش و دختره که کنار اپن ای
 بار بلندتر خندید.
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 نکنه منظورت کیمیاست؟ -
 شناسیش؟با غیض توی جواب سوالش لب زدم: می

دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره طوری که از شدت خنده توی مرز 
منفجر شدن بود، اخم آلود نگاهم رو ازش گرفتم تا خواستم ازش فاصله 

 بگیرم صداش متوقفم کرد.
 صبر کن. -

نگاهم رو به سمتش چرخوندم و با بغض رو بهش گفتم: برو پیش کیمی 
 جونت.

 ای کرد.دستش رو جلوی دهنش گرفت و تک سرفه
 حتما، ولی با تو. -
 چرا با من؟ -

سینه ستبر کرد و غرورآمیز جواب داد: چون خواهرم باید با خانمم آشنا 
 بشه.

دت شرم پایین انداختم و لب به به محض گفتن اسم خواهر سرم رو از ش
دونستم چطور سوتی که داده بودم رو جمع کنم، تنها دندون گزیدم. نمی

راه جمع کردنش فقط سکوت بود. خجالت زده آهسته لب زدم: من فکر 
 کردم...

 حرفم رو قطع کرد.
 عیب نداره. حاال بیا دنبالم. -

رست شبیه همراهش به سمت خواهر و مادرش حرکت کردم، دیاکو د
مادرش بود و کیمیا شبیه پدرش. حتی دیاکو از نظر مهربون و خونگرم 

بودن به مادرش رفته بود. وقتی به خواهر مادرش رسیدیم مادرش 
دستش رو روی شونم گذاشت و کمی به خودش نزدیک کرد، ذوق زده رو 

 به کیمیا گفت: کیمیا دخترم این دخترعموت پارمیسه.
باوقاری بود لبخند مهربونی زد و رو بهم گفت:  کیمیا که دختر متین و

 خوشبختم عزیزم، تعریفت رو خیلی از دیاکو شنیدم.
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نگاهی به دیاکو انداختم، دستی به موهاش کشید و با صورت سرخ شده 
 رو بهمون گفت: من برم ببینم کاری چیزی نیست انجام بدم.

 ن دور شد.بعد گفتن این حرف اصال منتظر هیچ جوابی نموند و ازمو
 

ای که شیطنت ازش بعد رفتن دیاکو، کیمیا براندازم کرد و با لحن متفکرانه
 بارید رو بهم گفت: راستش از حق نگذریم خیلی به همدیگه میاید.می

تا خواستم لب از دهن باز کنم صدای سالم و احوال پرسی نگاهم رو به 
رنگی که توی سمت در ورودی چرخوند. عاقد به همراه سامسونت مشکی 

دستش بود به سمت دیاکو و امینی رفت و بعد یک سالم احوال پرسی 
 گرم و صمیمی روی صندلی که براش مشخص کرده بودند نشست.

پوفی کشیدم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم ساعت نزدیک چهار 
 عصر بود. 

د کیمیا از سکوتی که بینمون بود استفاده کرد و پرسید: داداشت کی میا
 دیگه؟ کنجکاو شدم پسرعموم رو ببینم.

نگاهم رو از عاقد که با دیاکو مشغول صحبت بودند گرفتم و رو به کیمیا 
 جواب دادم: دیگه باید برسن.

آهانی گفت و از روی اپن لیوان شربت آب پرتقالی برداشت. درحالی که 
 کرد آهسته لب زد: الحق که داداشم خوب کسیلیوان رو نزدیک لبش می

 رو انتخاب کرده.
دونستم حرفش رو مخصوصا کمی بلند گفت تا بشنوم اما من خوب می

هیچ عکس العملی نشون ندادم. زیاد طول نکشید که صدای رامین هم به 
گوش رسید، از کیمیا عذرخواهی کردم و به سمت دیاکو که کنار در 

 ایستاده و مشغول احوال پرسی با رامین بود رفتم. 
دن من لبخندی روی لبش نشوند و گفت: سالم پارمیس خانم رامین با دی

 خوب هستید؟
 متقابال لبخندی زدم و جواب دادم: شکر خوبم خداروشکر. خانمتون کو؟
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 دستش رو جلوی دهنش گرفت لبخندی ز.
 : االن از کنارش اومدی.-

متعجب به پشت سرم نگاهی انداختم! یک پسر بچه چهارساله به سمت 
زیرلب دم گوش دیاکو زمزمه کردم: همه چیز رو باید دقیقه کیمیا رفت، 
 نود بفهمم؟

کرد سرش رو کمی نزدیکم کرد و همون طور که با لبخند به رامین نگاه می
 آهسته لب زد: غلط کردم خوبه؟

 من آخر از دست تو دق میکنم. -
گفت به طرفی بعد گفتن این حرف حرصی از اخالقش که هیچی بهم نمی

ای که برای سارا و پارسا گذاشته شده یک گوشه کنار مبل دونفرهرفتم. 
 بود، ایستادم و به عاقد نگاه کردم. 

کرد عصبی از رفتارهای دیاکو که مدام چیزهای مهم رو ازم پنهون می
 زیرلب غر میزدم.

 
 من که اصال متوجه اطرافم نبودم با صدای کیمیا به خودم اومدم.

 پارمیس خوبی؟ -
 م رو از فرش زیر پام گرفتم و جواب دادم: خوبم چطور؟نگاه

 تو خودتی. -
 لبخند محوی زدم و مجددا لب زدم: خوبم چیزی نیست.

با شنیدن صدای چندنفر که انگار تازه به جمع پیوسته بودند از سوال، 
ها، ی مهمونجواب های کیمیا قسر در رفتم! بعد حدود نیم ساعت همه

های سارا بودند ند دختر که مشخص بود از دوستهای دیاکو و چدوست
 به مجلس اضافه شدند.

های ساعت هفت بعداز ظهر بود که سارا و پارسا با همهمه و نزدیکی
ها به خونه اومدند. کت و شلوار دامادی خیلی به داداش شادی مهمون
شده نشست، من که کنار  اومد! همراه سارا روی مبل آمادهخوشتیپم می
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ای که پارسا بهم کرد لبخندی زدم و به له نظاره گر صحنه بودم با اشارهراه پ
 سمتشون حرکت کردم.

نگاهی به دیاکو که کناری بی محل به جمع ایستاده بود انداختم. بی 
اهمیت به رفتارهاش به سمت پارسا رفتم. لبخندی روی لبم نشوندم و رو 

 بهش گفتم: جونم داداش؟
نشه اشاره کرد سرم رو نزدیکش ببرم. خم شدم و  برای اینکه سارا متوجه

 صورتم رو نزدیک صورتش بردم.
 چیشده؟ -

داد ی قرمز رنگی رو در آورد و درحالی که به دستم میاز جیب کتش جعبه
 لب زد: یادت نره بعد از خوندن خطبه این رو از طرف خودت بدی به سارا.

رم مخفی کردم جواب همون طور که جعبه رو دور از چشم سارا پشت س
 دادم: چشم داداش.

نگاهی به دیاکو که کنار پنجره ایستاده و بهم چشم دوخته بود انداختم، 
 تای ابروم رو باال انداختم و روم رو ازش برگردوندم.

کمی بعد با صدای عاقد صدای صلوات همگی بلند شد، با اینکه 
که حتی دونستم فرستادن صلوات دسته جمعی یه قدری زیاده می

ها هم توی نوشتنش عاجزند اما حس کردم توی یه فضای روحانی فرشته
 ام گرفت.قرار دارم، به طرز فکر خودم خنده

 
کردم عاقد شروع به همون طور که کنار پارسا ایستاده و بهش نگاه می

ی عقد کرد. برای اولین بار حس کردم که سارا قصد داشت خوندن خطبه
عقد بکشونه و بعد به جا گفتن "بله" جواب رد بده، ی پارسا رو تا سفره

همین باعث شد ترسی وجودم رو فرا بگیره. عاقد برای بار سوم اسم سارا 
رو صدا زد و گفت: عروس خانم، سرکار خانم سارا اسفندیاری آیا بنده 

ی تمام بهار آزادی، یک جلد ی معلوم، چهارده سکهوکیلم شما را با مهریه
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 مجید و یک جفت آیینه و شمعدان، شما را به عقد دائم و قرآن کالم اهلل
 ابد جناب آقای پارسا پایدار در آورم؟ بنده وکیلم؟

ای از دهنش های سارا چشم دوخته و منتظر شنیدن کلمهبا ترس به لب
بودم. استرس مثل خوره وجودم رو پر کرده بود. عصبی بهش زل زدم و 

 اش دختر. زیرلب زمزمه کردم: بگو بله. زودب
توی فکر فرو رفته بود، مشخص بود که یک چیزی فکرش رو درگیر کرده 

ای زدم، دونست. آهسته به بازوی پارسا ضربهبود اما چه چیزی خدا می
ای از سارا بود نگاهش رو ازش گرفت و پارسا هم که مثل من منتظر کلمه

 به من نگاه کرد.
 گه؟چرا چیزی نمی -

 دونم.انی و اضطراب موج میزد، کالفه جواب دادم: نمیاز نگاه داداشم نگر
 ی بزرگترهای مجلس...با اجازه -

مکث کرد، مکثی که تپش قلبم رو دوچندان کرد، انگار اکسیژن توی هوا از 
بین رفته بود! احساس خفگی بهم دست داد. بی توجه به سکوت مجلس 

 آهسته و با بغض لب زد: بله.
 قی کشیدم و رو بهش گفتم: ترسوندیمون دختر.با خیال راحت نفس عمی

بی اینکه جوابی بده سرش رو پایین انداخت و به نقش های قالی زل زد، 
 از رفتارش مشخص بود که حال خوبی نداشت.

شد چشم نگاهم رو ازش گرفتم و به دیاکو که از کنار پنجره جا به جا می
ه دیاکو رو که به سمت خوند با نگادوختم. همونطور که عاقد صیغه رو می

رفت دنبال کردم؛ کنار مادرش که جلوی پله ها ایستاده بود و مادرش می
زد، متوقف شد و دم گوشش چیزی زمزمه با ذوق همراه بقیه دست می

کرد که از چشمم دور نموند. حس و حال عجیبی داشتم و دلیل این حس 
دیاکو و مادرش دونستم. صدای همهمه و شادی نگاهم رو از رو اصال نمی

گرفت، لبخند کمرنگی زدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم اما بغضی 
به گلوم چنگ انداخته بود و شاید دلیلش فاصله گرفتن دیاکو از من بود! 
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از کنار پارسا رد شدم و به سمت سارا که اونطرف مبل نشسته بود رفتم. 
فتم و با لبخند ی قرمز رنگی که پارسا دستم داده بود به سمتش گرجعبه

کرد رو بهش لب زدم: مبارک باشه زن مهربونی که بغضم رو مخفی می
 داداش خوشگلم.

از روی مبل بلند شد و همون طور که دستش رو جلو آورد تا جعبه رو ازم 
هاش کرد و جواب داد: ممنونم بگیره همون لبخند کمرنگش رو چاشنی لب

 عزیزم. 
داد! اما سعی در نگار چیزی عذابش میحال و هوای سارا پرشور نبود، ا

 مخفی کردن حال خرابش داشت.
 

های پر از اشکش که راه ریختنشون رو سد کرده بود نگاه کردم و به چشم
 با نگرانی پرسیدم: چیزی شده؟

هاش رو بست و نفس عمیقی بیرون داد. مشخص بود که یک چشم
جواب داد: از داد اما موضع خودش رو حفظ کرد و چیزی آزارش می

 خوشحالیه چیزی نیست.
 صدای عاقد دوباره بلند شد که باعث شد چشم از سارا بگیرم.

 عروس خانم، سرکار خانم پارمیس پایدار... -
حرف عاقد مثل زنگ توی گوشم به صدا در اومد متعجب بهش که روی 

 کرد، چشم دوختم! صندلی مشکی رنگی نشسته و بهم نگاه می
دهید شما را به عقد موقت آقای دیاکو امینی در ه وکالت میآیا به بند -

 آورم؟
سوال عاقد قلبم رو به تپش در آورد، حس کردم دو تا شاخ از شدت 

تعجب روی سرم در اومده بود! نفسم توی سینه حبس شده بود، احساس 
هام فقط دیاکو رو که با تیپ کردم هیچکس اطرافم وجود نداشت؛ چشم

اومد خیره شد. لبخند مهربون به سمتم می اشجذاب همیشگی
هاش بود. بغض سنگینی که توی گلوم گیر کرده اش روی لبهمیشگی
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بود جاش رو به حس شیرینی که توی وجودم شعله ور شده بود، داد. 
 کردم. هام در اومده و داشتم پرواز میکردم دوتا بال روی شونهحس می

 پارمیس؟ -
ه دیاکو کی خودش رو به من رسونده بود! اصال متوجه نشده بودم ک

تونستم حتی نگاهم رو زوم نگاهش کردم اما دهنم چفت شده و نمی
 ای به زبون بیارم.کلمه

رفت هاش که به سمت جیب شلوار مشکی رنگش مینگاهم به دست
ی کوچیک قرمز رنگی رو در آورد و رو به خیره شد، از توی جیبش جعبه

ی دوتا گردو شد! حیرون بهش زل زدم و لب دازههام انروم گرفت. چشم
 زدم: این چی...

کرد روی زانو نشست و حرفم رو قطع کرد و همونطور که جعبه رو باز می
ی ظریف تک نگینی توش بود رو به سمتم ی باز شده که حلقهجعبه

 گرفت.
 کنی؟با من ازدواج می -

همراه دیاکو پرواز ضربان قلبم اوج گرفته و حس کردم که توی آسمون 
کردم حسی که هیچ وقت وجودم رو تصرف نکرده بود، حس شعف می

تموم وجودم رو فرا گرفت. ذوق زده حلقه رو از دستش قاپیدم و با 
 خوشحالی جواب دادم: آره، آره. قبوله.

اش در آوردم و اصال متوجه حضور اطرافیانم نبودم. حلقه رو از توی جعبه
های میشی رنگ های پر از شورم رو به چشمم. چشمتوی انگشتم قرار داد

 دیاکو دوختم و لب زدم: وای خیلی خوشگله! خیلی دوستت دارم دیاکو.
صدای جیغ و سوت همگی من رو به خودم آورد. نگاهی به پارسا که روی 

خندید، انداختم. خجالت العمل من میمبل نشسته بود و ریز به عکس
و شرمسار زیرلب زمزمه کردم: وای سوتی زده سرم رو پایین انداختم 

 دادم.
 صدای خندون دیاکو توی گوشم پیچیده شد.
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 هاتم.عاشق همین سوتی دادن -
ی هشت ریشتری لرزید. توی تموم قلبم با این حوفش مثل یک زلزله

عمرم هیچوقت مثل امروز خوشحال نبودم البته بعد از مرگ پدر و مادرم. 
های ی رضایت مجددا محو چشمو به نشونهنگاهی به عاقد انداختم 

دیاکو شدم، تن صدام رو باال بردم و خطاب به عاقد مقبوالنه جواب دادم: 
 ی داداشم قبوله.کنم حاج آقا، با اجازهقبول می

ی پام ایستادم و دم گوش دیاکو لب زدم: بعد گفتن این حرف روی پنجه
ه عسل حسابی قانعم اما من بعد عقد رسمی و دائم به یه جشن یا ما

 فهمیدی عشقم؟
 خندید.

 آره عزیز دلم. -
 

ی نسبتا کمی ازمون داشت انداخت و بعد نگاهی به عاقد که فاصله
 ای بهش کرد که معنیش رو نفهمیدم. اشاره

ی محرمیت سارا و پارسا، برای من و دیاکو هم عاقد بعد از خوندن صیغه
ن فقط ساکت بودم و حرفی ی محرمیت خوند و طی این مدت مصیغه

ای اتفاق افتاد و تمام حوادث عقد مثل زدم. همه چیز خیلی یک دفعهنمی
یک فیلم که روی سرعت گذاشته باشند به سرعت رد شدند از لحظه 

 خوندن محرمیت تا پایان مراسم.
نگاهی به کیمیا که گیتاری به دستش بود و به سمت رامین که روی یک 

رفت؛ انداختم. تای ابروم رو باال دادم و ته بود، میصندلی سفید رنگ نشس
با خودم گفتم: یعنی اون سورپرایز دیاکو برای سارا و پارسا همین 

 گیتاریست بود؟
 معلومه که خودش بود. -

با شنیدن صداش دم گوشم یک دفعه از جا پریدم. اخمی روی ابروهام 
چرخوندم، نشوندم و سرم رو به سمتش که پشت سرم ایستاده بود 
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های داغش به صورتم کوبیده ی زیادی بینمون نبود و هرم نفسفاصله
شد. نفس عمیقی کشیدم تا حرصم کمی فروکش کنه، عصبی لب زدم: می

 به خدا که تو آزار داری دیاکو.
 تونم بغلت کنم.حیف که تو جمع نمی -

ش های تب دارتنم با این حرفش گر گرفت، کمی ازش فاصله گرفتم، چشم
بارید زوم من بود. قدمی به عصب برداشتم و با لحنی که حرص ازش می
خواست توی جوابش گفتم: حیف که اینجا شلوغه وگرنه اونطور که دلم می

 زدم.کتکت می
 خندید: کتک زدنت هم قشنگه خانمم.

گفتنش قلبم رو لرزوند، اما برای اینکه نفهمه که با این حرف "خانمم" 
 آورد لب زدم: اذیتم نکن دیگه.می زدنش چی به روزم

ام زد و ی آرومی به بینیکمی نزدیکم شد و با انگشت شستش ضربه
 خندون جواب داد: چشم، هرچی تو بگی.

ای رنگش توی با شنیده شدن صدای گیتار توجهم به رامین که گیتار قهوه
دستش بود و نگاهی به کیمیا و پسرش که رو به روش بودند، می کرد؛ 

ب شد. تقریبا نگاه همه رو به خودش جلب کرده بود. نگاهم به سمت جل
پارسا که داشت سارا توی دستش گرفته و روی مبل نشسته بود چرخید، 

هاش کرد طوریکه لب سارا نگاه معنی داری بهش کرد و لبخندی چاشنی
 اش نمایان شد. های سفید و ردیف شدهدندون

 قبول داری خیلی همو دوس دارن؟ -
ی تأیید تکون دادم و شرمگین سرم رو پایین انداختم، با سرم رو به نشونه

اومد لب زدم: خیلی بد کردم در صدایی که انگار از ته چاه بیرون می
 حقشون.

ای کردم. همونطور که سرم ی خودم گوشم رو آزرد، تک سرفهصدای گرفته
، سرم رو باال های دیاکو تا عمق وجودم رو لرزوندپایین بود گرمی دست
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های میشی رنگش هاش زل زدم. طوفانی که توی چشمگرفتم و به چشم
 تونستم حس کنم.به پا شده بود رو به خوبی می

 پارمیس؟ -
آهنگ صداش پر از بغض بود، بغضی که مشخص نبود برای چه چیزی به 

 گلوش چنگ انداخته بود.
 جونم؟ -

یل دیاکو دادم که تلخی ناخواسته این کلمه رو از عمق وجودم تحو
 نگاهش جای خودش رو به شیرینی لبخندش داد.

 این رو بدون خیلی واسم عزیزی. -
 

بی اختیار لبخندی روی لبم جا خوش کرد، نگاهم رو ازش گرفتم و به 
 کرد، چشم دوختم.رامین که گیتارش رو برای نواختن آماده می

 بخون. رامین آهنگ عالیجناب عشق از ایوان بند رو -
مسیر نگاهم رو از رامین عوض کردم و به دیاکو چشم دوختم. ازم فاصله 
گرفته و به دیوار تکیه داده بود، سمتش قدم برداشتم و کنارش به دیوار 

 تکیه زدم.
کرد. همونطور صدای دلنشین رامین از وسط سالن گوش ها رو نوازش می

ا توی وجودم شعله هکردم به احساس درونم که تازگیکه بهش نگاه می
کردم، احساسی که بدون وجود دیاکو به خاکستر ور شده بود فکر می

 شد.تبدیل می
کیمیا هم که کنار پسرش روی اولین پله نشسته بود به رامین زل زده بود 

 کرد.و با تموم وجود به خوندنش نگاه می
دیاکو کشید و شاید دلیلش وجود زد قلبم بیشتر پر میبا هر ُنتی که می

کنار من بود! پارسا و سارا هم بلند شده بودند و به رامین گوش سپرده 
بودند، سارا نگاهش به رامین و پارسا به سارا بود. نگاه سرمست پارسا 

 ی تموم شوق و شور درونش بود.گوینده
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کردم، سنگینی نگاه دیاکو چشمم رو از رامین زیرلب با خوندنش زمزمه می
داختم و با لبخندی که تحویلش دادم رو بهش گرفت. نگاهی بهش ان

 پرسیدم: به چی زل زدی؟
هام خیره شد، نگاهش مثل هام رو توی دستش گرفت و به چشمدست

هاش وجودم رو  به سالخی کشید. به عسل شیرین بود. گرمای دست
ی هاش هدایت کرد و بوسههام رو به سمت لبهاش زل زدم، دستلب

هاش تنم رو به لرزه انداخت؛ شت. داغی لبگرمی روشون به جا گذا
هام دوخت و در جوابم آهسته لب زد: به زیباترین نگاهش رو به چشم

 دختر دنیا.
بند بند وجودم با حرف دیاکو پر از آشوب شد، آشوبی که برای اولین بار 

 حس شیرینی رو توی وجودم به وجود آورد.
سیقی به خودم اومدم، با تغییر کردن ریتم آهنگ و ُنت های شاد مو

هام رو از دست دیاکو بیرون کشیدم و نگاهم رو به سمت رامین که دست
درحال نواختن بود چشم دوختم. آهنگ دلم میره برات از امو بند رو 

 خوند. باهاش لب زدم:می
ای داره چشمات/ یه آرامشی داره نگات/ که وقتی خیره میشم عالم دیگه

 ...بهت/ یهویی دلم میره برات
 صدای دیاکو هم با صدای رامین یکی شد و باهم مشغول خوندن شدند.

ی دنیا به کنار من و تو رو میخوام و بس/ حس توی اون چشات همه -
 آخ که یه چیز دیگس.

رفت چشم دوختم! صدای هردوشون مات به دیاکو که به سمت رامین می
های اده به سیممحشرد بود! رامین از روی صندلی بلند شد و سرپا ایست

 های آهسته میزد.ای ضربهگیتار خیلی حرفه
 خواد...عالم و یه دل رفته به باد که هیشکیو جز تو نمی -

 صدای پارسا هم بین دونفرشون به گوشم رسید.
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یه حالی با تو دارم که االن مثل یه خوابه/ چی بگم از عالقم کی بی حد  -
ثابت/ یه زندگی واست بسازم  و حسابه/ توی قلبم جای تو شده سفت و

 که نبینی تو خوابت.
انگار این سه نفر دست به دست هم داده بودند که ما رو سورپرایز کنند! 
رامین حین گیتار زدن درحالی که لبخندی روی لبش بود نگاهش رو به 
سمت کیمیا چرخوند. با هربار خوندن هرکدوم نگاه یکیشون به سمت 

 مچنان غرق نگاه من بود.رفت و دیاکو هعشقشون می
 

با تموم شدن آهنگ پارسا و رامین به سمت همسرهاشون و دیاکو به 
اش بیشتر از سمت من قدم برداشت. قدم های سنگین و ابهت مردونه

های خیره کرد. نگاهم به تموم حرکتهرچیزی من رو به سمتش جذب می
د: افتخار بود، به محض رسیدن به من دستش رو به سمتم کشید و لب ز

 این رو بهم میدید که کنارتون بایستم بانو؟
 دستم رو توی دستش گذاشتم و  با لبخند جواب دادم: معلومه که بله.

همونطور که دستم توی دستش بود من رو محکم به سمت خودش کشید 
ی بینمون شاید یک میلیمتر اش کمرم رو گرفت. فاصلهو با دست دیگه

هام رو ورتم ضربه میزد، نامنظم شدن نفسهای گرمش به صبود! نفس
توی آغوش گرمش حس کردم. سرم رو پایین انداختم و آهسته اسمش 

 رو صدا زدم.
 دیاکو؟ -

همونطور که من رو محکم به خودش چسبونده بود دستش رو از دستم 
 هاش گرفت.ام رو با انگشترها کرد و چونه

 به من نگاه کن. -
 لب به دندون گزیدم.

 دی... دیاکو اینجا شلوغه ولم کن. -
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کمرم رو محکمتر از قبل توی دستش فشرد و بیشتر به خودش نزدیک 
هامون از هم فاصله داشت، ی بینمون نبود و فقط صورتکرد. دیگه فاصله

حس کردم صورتم مثل لبو قرمز شده و بیشتر از هرچیزی متوجه حرارت 
 باالی بدنم شدم.

 دیاکو لطفا. -
 رو نزدیک صورتم و دم گوشم نجوا  کرد: خیلی دوستت دارم. صورتش

با این حرفش دلم هری ریخت. تپش های قلبم به شدت باال رفته بود و 
نوع نفس کشیدنم اصال دست خودم نبود، نفس هام بدجوری سنگین و 

های های میشی رنگش زل زدم و لبیکی در میون شده بودند، به چشم
 دم.ام رو تکون داخشک شده

 منم دوستت دارم. -
هام رو ام کاشت که باعث شد بی اختیار چشمی گرمی روی گونهبوسه

ببندم، ناخودآگاه لبخندی روی لبم نقش بست. انگشت داغش رو روی لبم 
 گذاشت و دم گوشم زمزمه کرد.

 پارمیس اینو بدون تو تموم زندگی منی. -
ای اطرافم خودم رو توی هخواست بی توجه به تموم آدمچه قدر دلم می

بغلش بندازم تا آرامش رو با تموم وجود احساس کنم اما محدویت 
هام رو باز کردم و با دستم دستش مکانی جلوی این کارم رو گرفت. چشم

رو که دور کمرم حلقه شده بود کنار زدم و آهسته جواب دادم: دیاکو جلو 
 داداشم زشته، نکن.

 خودش رو عقب کشید و خندید.
 یکی نیست خودش رو از سارا جدا کنه. -

اخمی مصنوعی به ابروهام گره زدم و گفتم: اونا رسمین نه مثل من و تو 
 موقت.

کرد پرسید: چه اش رو مرتب میدستی به کتش کشید و درحالی که یقه
 ایم.ربطی داره؟ در هر صورت محرم همدیگه
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ی زدم: پاشو برو هدیهمشتی به بازوش کوبیدم و با لحن پر از حرصم لب 

 عروسی پسرعمو و برادر زنت رو بهش بده.
 دستم رو توی دستش گرفت و جواب داد: چشم.

بعد گفتن این حرف من رو همراه خودش به سمت پارسا و سارا حرکت 
داد. همراهش به سمت داداشم که کنار سارا ایستاده بود و آهسته 

ا که دستش رو به دیوار که کردند، حرکت کردم. پارسباهمدیگه صحبت می
ی سارا به سمت ما سارا جلوش بود، تکیه داده بود؛ به محض اشاره

 خودش رو عقب کشید و به سمتمون چرخید.
هاش نشوند و رو به من و دیاکو گفت: به به عروس و لبخندی روی لب

 داماد جدید، مبارک باشه.
سا به دیاکو زد از سرم رو از شدت شرم پایین انداختم اما چشمکی که پار

چشمم دور نموند، مشخص بود که پارسا هم از این سورپرایز با خبر بود 
ای ریخت. سرم و باال یعنی اجازه رو داده بود که دیاکو همچین برنامه

گرفتم و تای ابروم رو باال دادم، با حالت تهاجمی رو به پارسا پرسیدم: 
 پس توهم خبر داشتی؟
اش منفجر نشه جواب داد: خب مگه بمب خندهکرد همونطور که سعی می

 چیه؟ خواستم خواهرم رو سورپرایز کنم.
 با غیض روم رو ازش برگردوندم و لب زدم: خیلی بدی.

 حاال انگار بدت اومده؟ -
صدای سارا نگاهم رو به سمتش که کنار پارسا ایستاده بود چرخوند، 

 تو بدت نیومده. چشمکی نثارش کردم و با شیطنت جواب دادم: نه که 
نگاهی به پارسا انداخت و خندون جواب داد: خب بعد سالها به کسی که 

 دوستش داشتم رسیدم.
با گفتن این حرفش بازهم خاطراتی که پر از عذاب وجدان بود به سمتم 

هجوم آوردند. تحمل سنگینی وزن خودم رو نداشتم طوریکه احساس 



530 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

ظه تعادلم رو از دست دادم، تونم روی پاهام بایستم یک لحکردم نمی
ی دیاکو مانع برخوردم با های مردونهنزدیک بود به زمین بیوفتم اما دست

 زمین شد. صدای نگرانش توی گوشم پبچیده شد.
 پارمیس خوبی؟ -

کردم به خودم مسلط باشم نفس عمیقی کشیدم و درحالی که سعی می
 جواب دادم:خوبم، چیزی نیست.

ماساژ دادم تا سوزشی که توی سرم حس کردم کمی  پیشونیم رو با دستم
 بهتر بشه. 

های نگران پارسا و سارا حرفی برای گفتن داشتند تا سارا خواست چشم
حرفی به زبون بیاره سریع لب زدم: خوبم، خوبم چیزیم نیست. یه لحظه 

 سرم گیج رفت.
ود اش گرفته بهای مردونهدیاکو همونطور که بازوم رو توی حصار دست

 پرسید: مطمئنی حالت خوبه؟
دونستم که اگه به دیاکو دروغ کمی احساس نفس تنگی داشتم، خوب می

شد برای همین جواب دادم: یه کم احساس گفتم از دستم ناراحت میمی
 نفس تنگی دارم.

کرد به سمت مبل برم گفت: بشین روی مبل تا برم درحالی که کمکم می
 اسپری رو واست بیارم.

نشستم ی لطیف مبل رو توی دستم گرفتم و درحالی که روش میدسته
 جواب دادم: باشه.

 
آرنجم رو روی مبل گذاشتم و سرم رو روی کف دستم تکیه دادم، سعی 

داشتم که نفس هام منظم بشه اما موفق نبودم. در هر صورت نفس هام 
ی شد، ناگهان اسپری تنفساونقدر سنگین نبود که راه تنفسم بسته می

ی دستم برداشتم و به دیاکو که رو جلوی روم قرار گرفت. سرم رو از تکیه
به روم ایستاده بود نگاه کردم، لبخندی تحویلش دادم و اسپری رو از 
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ام قرارش دادم و در حین کشیدن نفس عمیقی دستش گرفتم. جلوی بینی
فشاری به اسپری وارد کردم، کم کم نفسم منظم شد. لبخندی به دیاکو 

 حویل دادم و با مهربونی رو بهش گفتم: ممنونم.ت
کنم. من های مهربونش رو باز و بسته کرد و جواب داد: خواهش میچشم

 برم اینو بذارم سر جاش.
رفت دنبال کردم که با هام مسیر دیاکو رو که به آشپزخونه میبا چشم

 صدای پارسا نگاهم ازش گرفته شد.
 باز چرا اینطور شدی؟ -

زد، برای اینکه مجددا گذشته به و نگرانی از صداش موج می دلهره
 دونم.یادشون نیاد جواب دادم: نمی

تای ابروش رو باال داد و زیرلب چیزی گفت که متوجه نشدم. کمی بعد 
دیاکو از آشپزخونه به سمتمون اومد و رو به پارسا و سارا گفت: کم کم 

سه شما دوتا آماده کردم شب خوان برن. اتاق آخری رو وادیگه مهمونا می
 برید اونجا. 

طی حرف زدنش اصال به من نگاه نکرد و من هم بیخیال به مبل لم داده 
بودم، بابای دیاکو که کنار همسرش کنار دیوار حدود ده متری ما ایستاده 

هاش استرس بود و رو بود به سمتمون حرکت کرد درحالی که توی چشم
میشه پارسا تو مسائل شخصی از من بهتر به پارسا لبخند عمیقی زد. ه

ای نبود. پوفی کشیدم و به ناچار تموم بود چون آدم زیاد کینه
 هاش رو زیرنظر گرفتم.حرکت

خیلی گرم و صمیمی با همدیگه دست دادند، امینی لبخند عمیقی تحویل 
 پارسا داد و رو بهش گفت: مبارک باشه پسرم.

ام کرد. از روی مبل بلند شدم و بیاین رفتارهای به ظاهر مهربونش عص
کردم خودم رو عادی جلوه بدم به سمتش رفتم. درحالی که سعی می

نگاهی بهش کردم و رو به امینی با کنایه گفتم: فقط یه تبریک خشک و 
 خالی؟
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 پارسا چشم غره ای بهم رفت و زیرلب غرید: پارمیس.
به خودم مسلط باشم کردم ابروهام رو بهم گره زدم و درحالی که سعی می

 و نتونستم، حرصی جواب دادم: چیه؟ انگار یادت رفته این قا...
 تمومش کن. -

عصبی از رفتارهای پارسا رو به امینی گفتم: فکر نکن قبول دارم که عمومی، 
دیم اینجاییم و توهم به نه. فقط به خاطر کاری که قراره برات انجام می

 دل خوشی به بودنت ندارم.عنوان پدر همسرم اینجایی، اصال 
هام بی اینکه منتظر جوابی از سمتش باشم پایین لباسم بعد از گفتن حرف

رو توی دستم گرفتم تا میون دست و پام نباشه و به سمت پله ها قدم 
ی در برداشتم، بی محل به جو اطرافم و مهمون ها به اتاق رفتم و دستگیره

یین پله ها به گوشم رسید: رو توی دستم فشردم. صدای دیاکو از پا
 پارمیس؟

بی اهمیت بهش در اتاق رو بستم و سریع داخل اتاق شدم، به محض 
 بستن در کلید رو از داخل توی قفل در چرخوندم و قفلش کردم. 

عصبی از رفتارهای ضد و نقیض پارسا درحالی که به در تکیه داده بودم 
 روی زمین نشستم.

 
 کرد.زد عصبیم میدیاکو به در میهای آرومی که صدای ضربه

 پارمیس؟ عزیز دلم در رو باز کن. -
کنم تنهام هام گذاشتم و لب زدم: خواهش میهام رو روی گوشدست

 بذار دیاکو.
دونی ی نسبتا محکمی به در کوبید و حرصی جواب داد: خودت میضربه

 تا این لعنتی رو باز نکنی نمیرم.
با خودم رو نداشتم، پاهای جمع شده توی  ی کلنجار رفتنحتی حوصله

بغلم رو روی زمین فشردم و درحالی که تعادلم رو با گرفتن در حفظ 
کردم از روی زمین بلند شدم. قفل رو چرخوندم و در با صدای نسبتا می
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ی پریشون جلوی جیغ مانندی باز شد، با باز شدن در  دیاکو با چهره
ام نشوندم و با صدایی دورگه شده چشمم ظاهر شد لبخند محوی روی لبه

 لب زدم: بیا تو.
اومد در رو پشت سرش بست. قدم هام رو همونطور که به داخل اتاق می

 به سمت تخت مشکی رنگ حرکت دادم.
 پارمیس چی شده؟ -

نشستم به دیاکو نگاهی انداختم و جواب همونطور که روی تخت می
 دادم: هیچی.

 حرکت داد.های بلندش رو به سمتم گام
 این هیچی گفتن های تو کلی حرف توش پنهون شده. -

ی لبم رو با فهمید گوشههای دلم رو از رفتارم میخوشحال از اینکه حرف
هام قفل بشه که موفق هم ی سرمستم روی لبدندون گزیدم تا خنده

 شدم.
اش تا کت زرشکی هلی کالج مشکی رنگ چرمیرو به روم ایستاد، از کفش

هاش زل ی که زیرش پیرهن سفیدی بود رو برانداز کردم و به چشمرنگ
شدی. هایی که با اینکه رنگ دریا نبودند اما توشون غرق میزدم، چشم

 های خشک شده ام رو تکون دادم.لب
های سارا و پارسا خیلی پیششون شرمنده راستش با بعضی حرف -

 شم.می
ی دیاکو تنم روی سینهبه محض گفتن این حرف با فشرده شدن سرم 

اش چسبونده بود، لرزید. دستش رو دور کمرم گذاشته و سرم رو به سینه
این بار راحت بودن با دیاکو واسم مشکلی نداشت چون همسرم بود 

هام رو قفل کمرش کردم شاید موقت اما در هر صورت همسرم بود! دست
 و با صدای خش دار لب زدم: دیاکو؟

ام حس کردم که بی اختیار لبخندی روی پیشونیهاش رو روی داغی لب
ام حس شیرینی رو بهم لبهام نشوند. مکث طوالتی مدتش روی پیشونی
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هام رو دور کمرش ی دستالقا کرد، چشم هام رو روی هم گذاشتم و حلقه
 اش گوشم رو نوازش کرد.تنگ تر کردم. صدای بم و مردونه

 جون دلم؟ -
: من نداخته بود رو قورت دادم و گفتمبغض سختی که به گلوم چنگ ا

 هیشکی رو ندارم که بهم دلداری بده.
ی گرمی روی پیشونیم کاشت و جواب داد: هرکسی یه نفر رو مجددا بوسه

 داره که حالش رو خوب کنه، یه نفر که اونو بلده.
کرد، خودم رو بیشتر توی آغوش هاش حال دلم رو خوب میهمیشه حرف

 زدم: تو خیلی خوبی دیاکو. گرمش فشردم و لب
دستی به سرم کشید و سرش رو روی سرم گذاشت، آهسته نجوا کرد: 

 کنی من هم مثل تو خوبم! شاید چون خودت خوبی حس می
 هاش زل زدم.خودم رو از آغوش گرمش بیرون کشیدم و به چشم

من حسودم، خودخواهم و از همه بدتر خیلی طمع کارم. با این وجود  -
 دوسم داری؟هنوز 
ام زد و لب زد: اگه نسبت به اش به بینیی آرومی با انگشت اشارهضربه

عشقت حسود باشی خیلی خوبه کسی نمیاد سراغش، طمع و 
خوای و می خودخواهیتم دوست دارم چون من رو فقط واسه خودت می

ذاری تو رو با کسی تقسیم کنم و نه خودت من رو کنار دونم نه می
 ذاری.می

 
اش چیدم. ای گرم از گونههای داغم رو روی صورتش گذاشتم و بوسهلب

برای اینکه فضای بینمون رو عوض کنه دستش رو روی صورتش کشید و 
 ای لب زد: ایش چندش. صورتم رو تف تفی کردی.با لحن دخترونه

 مشتی به بازوش کوبیدم و با اخمی مصنوعی رو بهش گفتم: خیلی بدی.
از روی تخت بلند شد طوری که تشک تخت کمی باال و  هاشمیون خنده

 پایین شد، من هم از روی تخت بلند شدم و دستی به لباسم کشیدم.
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نگاهی به صورتش انداختم، جای رژلبم روی صورتش مونده بود، میون 
 خنده هام قدمی به سمتش برداشتم و گفتم: این جای چیه؟

 های گشاد شده جواب داد: چی؟!با چشم
هاش نامنظم زدیکش شدم و روی پنجه های پام ایسادم، بازهم نفسن

ی نفسش مثل ُنت موسیقی توی گوشم پیچیده شد. شد و هر ضربه
دستم رو به جای رژی که روی صورتش بود کشیدم، ته ریشش پوستش 

رو زخمت کرده بود و با پوست لطیف دستم تناقض داشت، همین تناقض 
های دیاکو نشوند. د که برقی توی چشمبینمون لبخندی روی لبم نشون

های داغش نزدیک اش گرفت و به لبهای مردونهدستم رو توی دست
های گرمش حس شیرینی رو توی وجودم غوطه ور کرد که تا به کرد، نفس

ای طوالنی روی دستم کاشت و آهسته اش نکرده بودم؛ بوسهامروز تجربه
 ای که خدا بهم داده.لب از دهن باز کرد: پارمیس تو یه فرشته

های بدنم رو ای که سلولتمام وجودم با حرفی که زد به لرزه افتاد، لرزه
کردم و شاید این هم ویرون کرد. جریان خون رو توی بدنم احساس می

به دلیل حس شیرین عاشق کنار دیاکو بود! خودم رو عقب کشیدم و رو 
 بهش زمزمه وار گفتم: کی بقیه میرن؟ 

 ی؟واسه چ -
 های روی قالی چشم دوختم.سرم رو پایین انداختم و به گل

 راستش... -
شد! زدم از دستم دلخور میحرفم رو قطع کردم شاید دیاکو با حرفی که می

های آه سردی کشیدم و سکوت رو به حرف زدن ترجیح دادم. گرمی دست
یشی های مام حس کردم، سرم رو باال گرفتم و به چشمدیاکو روی چونه

های جذابش کرد و لب رنگ جذابش چشم دوختم. لبخند بانمکی چاشنی
 لب زد: بگو عزیزم.

های جذابش ترسیدم! ترسیدم با حرفی که به زبون بیارم رنگ از چشم
 ی لبم رو گزیدم.نگاهش عوض شه، گوشه
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 بیخیال. -
 هام گذاشت.ام رو رها کرد و دو دستش رو روی شونهچونه

 کنه؟می چیزی اذیتت -
 بی اخیتار لب زدم: بابات.

نگاهم رو از نگاهش گرفتم تا مبادا با کلمه یا حرف بعدی که به زبون 
اش توی گوشم طنین انداز آوردم قلبش رو بشکنم! صدای بم و مردونهمی

 شد.
 بابام چی؟ -

رسید و من رو از سرم رو پایین انداختم. کاش پارسا مثل همیشه سر می
 داد اما دریغ! به سوال دیاکو نجات میجواب دادن 

هام کردم به خودم مسلط باشم چشمپوفی کشیدم و درحالی که سعی می
 رو روی هم گذاشتم و دل به دریا زدم.

 حظور بابات عذابم میده. -
هام سرازیر شد، تنها دلیل نبود پدر و مادرم کنار از چشم بی اخیار اشک

آوردم، هایی که باید به زبون میود از ناگفتهمن پدر دیاکو بود! قلبم پر ب
العمل شدیدی از دیاکو بودم در کمال ناباوری همونطور که منتظر عکس

من رو توی آغوش گرمش کشید و دم گوشم زمزمه کرد: اون به سزای 
 رسه، فقط گریه نکن.اعمالش می

هام رو دور کمرش گرفتم و خودم ی آخرش رو با بغض گفت. دستجمله
هام هام رو نداشتم. راه اشکو چفت بغلش کردم. نای نگه داشتن اشکر

 ی دیاکو گریه کردم.های مردونهرو باز کردم و بی مهابا توی حصار دست
 ی دیاکو توی گوشم پیچیده شد.صدای گرفته

 دارم بهت میگم گریه نکن دختر. -
 

ه پارسا ازدواج کرده تنها تکیه گاهم بعد از پارسا، دیاکو شده بود اما حاال ک
 شد گفت که حامی و تکیه گاه من همسرم، دیاکو بود. بود می
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هاش رو روی هاش قلبم رو لرزوند، دستلرزید، لرزش شونههاش میشونه
هام گذاشت و من رو کمی عقب کشید، با انگشت شستش اشکی شونه

بهم ام چکیده شده بود رو پاک کرد و با اخمی مصنوعی رو که روی گونه
گم گریه نکن، گفتم که بابام به سزای اعمالش گفت: مگه بهت نمی

 رسه.می
 لرزون میون هق هق هام لب زدم: چ... چر... چرا...

 هیس. -
مجددا من رو توی آغوشش فشرد و با لحنی که خشمی در کنار ترحم موج 

 فهمیم به شرطی که توهم کمکم کنی.زد گفت: همه چیز رو میمی
از بغلش بیرون کشیدم و بی توحه به آرایش صورتم دستی به خودم رو 

 صورت خیس اشکم کشیدم و پرسیدم: یعنی همه چیز به هم مرتبطه؟
برای این که کمی به خودم بیام کمکم کرد تا روی تخت بشینم، بازوم رو 

نشوندم لب زد: حس توی دستش گرفت و همونطور که روی تخت می
 دونم.داره. اما چطور نمیکنم همه چیز به هم ربط می

همزمان روی تخت نشستیم. نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: پس از 
 فردا باید سخت درگیر کارمون بشیم.

های اش رو روی صورت سردم کشید کف دستهای زبر و مردونهدست
هام کرد به چشمام رو نوازش میگرمش روی صورتم بود، درحالی که گونه

عشقم حق با توئه، باید سخت درگیر کارمون بشیم تا  زل زد و گفت: آره
 من هم هرچه زودتر این پرونده رو حل کنم و بریم سر خونه زندگیمون.

ی آخرش رو با شیطنت گفت و چشمکی درکنارش تحویلم داد که جمله
هام جا خوش کرد. دستم رو روی دست گرم دیاکو لبلبخندی محو روی 

 دادم. که روی صورتم بود بود قرار
 دیاکو؟ -

 خندید
 جون دلم؟ -



538 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

 بهتره بریم پایین. -
شد شلوارش رو کمی باال کشید و رو بهم درحالی که از روی تخت بلند می

جواب داد: تو بگیر استراحت کن من یه بهونه میارم میگم حالت خوب 
 نبود.

کردم لب زدم: مراسم جشن سرم رو باال گرفتم و همونطور که نگاهش می
 داشمه انتظار داری بمونم اینجا؟دا
یه نگاه به قیافت کردی؟ تموم آرایشت به هم ریخته دختر. به نظرم  -

اس بیشترهم خودت اینطوری پارسا سوال جوابت پایین نیای به نفع همه
 کنه که چت شده؟نمی

کردم خیلی بهتر بود موندم و استراحت میحق با دیاکو بود، توی اتاق می
هام رو به دادم. چشمدا باید کارهای مهم رو انجام میچون خودم فر

رفت نگاه ی تأیید باز و بسته کردم و به دیاکو که به سمت در مینشونه
 کرد به سمتم چرخید.کردم، درحالی که در رو باز می

 خوب استراحت کن عزیزم. -
 لبخندی تحویلش دادم و جواب دادم: چشم.

و پشت سرش محکم بست. شالم رو از سرم بعد بیرون رفتن از اتاق در ر
در آوردم و با همون لباس روی تخت ولو شدم. بدنم از فرط خستگی بی 

هام رو زیرسرم قرار دادم و به فکر فرو رفتم. با خودم جون شده بود. دست
گفتم: یعنی امینی و ارسالن چه چیزی بینشون بود که اینطور باهم دشمن 

 شده بودند؟
 

های کاغذ دیواری رو به لوی چپم چرخیدم، نگاهی به طرحکالفه روی په
روم انداختم و با خودم زیرلب گفتم: خیلی چیزها و شاید همه چیز فردا 

 مشخص بشه.
سرم رو به باال گرفتم و به ساعت باالی سرم چشم دوختم، ساعت حوالی 
 ده شب بود. پتو که مرتب تا شده بود رو از زیر پام برداشتم و روی خودم
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هام رو روی هم گذاشتم، سعی کردم فکرم رو آزاد کنم تا کشیدم. چشم
 هام روی هم سنگین شدند.راحت تر خوابم بگیره که کم کم پلک

هام ربود. کش و قوسی به های آروم به در، خواب رو از چشمصدای ضربه
 بدنم دادم و میون خمیازه کشیدن با صدای نسبتا بلندی پرسیدم: کیه؟ 

نشستم به در که توسط دیاکو باز شد نگاه کردم، که روی تخت میدرحالی 
با دیدنش بی اختیار لبخند روی لبم نشست. پشت سرش در رو بست و 

 خندون لب زد: صبح به خیر پرنسس خانم.
های استوارش چشم دوختم، با چهارزانو روی تخت نشستم به قدم

م درحال اوج کردم قلبداشت احساس میهرقدمی که به سمتم بر می
 گرفتن بود.

 ی سوار بر ابر سفید.دهصبح توهم به خیر شاهزا -
 خندید: اون اسب سفیده نه ابر.

 همون. -
ام رو توی دستش گرفت و محکم کشید، کنارم روی تخت نشست و گونه

کمی دردم گرفت. دستم رو روی صورتم گذاشتم و با ناز گفتم: آی دردم 
 گرفت خب.

شد لب زد: ز صورتم چید و درحالی که از روی تخت بلند میای گرم ابوسه
 پاشو، پاشو تنبل خانم که کلی کار داریم.

ذاشتم رو به به سمت دیاکو چرخیدم و همون طور که پاهام روی زمین می
 اس؟دیاکو پرسیدم: صبحونه آماده

هاش رو به سمت کمد حرکت داد و همون طور که در کمد رو باز قدم
 کنه.واب داد: سارا داره آماده میکرد جمی

شدم به دیاکو که هام رو به تخت تکیه دادم و درحالی که بلند میدست
جلوی کمد ایستاده بود نگاه کردم و گنگ پرسیدم: حاال داری چیکار 

 کنی؟!می
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شومیز سفید رنگی رو همراه با بافت لیمویی رنگم رو از داخل کمد بیرون 
زل زده بود جواب داد: دارم به سلیقه خودم واسه آورد و درحالی که بهش 

 کنم.خانمم لباس آماده می
 میون خنده لب زدم: دیوونه.

شلوار بافتنی مشکی رنگی رو هم از چوب لباسی در آورد و به همراه لباس 
 توی دستش به طرفم گرفت.

پوشی من برم یه آب به دست و روم به نظرم اینا خیلی بهت میاد، تا می -
 زنم بعد میرم پایین.ب

ها رو از دستش گرفتم و جواب دادم: پس صبحونه نخور تا من لباس
 زودی بیام.

 چشم. -
 

تنم رو با لباسی که دیاکو بهم  بعد بیرون رفتن دیاکو از اتاق سریع لباس
 داده بود عوض و موهام رو با کلیپس باالی سرم جمع کردم.

ی تخت انداختم و از آیینه به خودم لباس جشنی که دیشب تنم بود رو رو
نگاه کردم، با دیدن خودم توی اون لباس لبخندی روی لبم نشست و 

ی دیاکو تو انتخاب لباس حرف زمزمه وار با خودم گفتم: الحق که سلیقه
 نداره!

به سمت میز آرایش مشکی رنگی که کنار تخت بود رفتم و رو به روش 
 ی آرایش رو از جلوی آیینهکننده روی صندلی گرد نشستم، لوسیون پاک

مالیدم به دختر توی آیینه گفتم: امروز برداشتم و درحالی که به صورتم می
 باید کارت رو درست انجام بدی.

اش بیرون کشیدم و مشغول پاک کردن دستمال کاغذی از توی جعبه
هام صورتم شدم، بعد تمیز کردن صورتم  مژه های مصنوعی که به چشم

 در آوردم و از روی صندلی بلند شدم. بود رو
 صدای سارا از بیرون اتاق به گوشم رسید.
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 پارمیس صبحونه حاظره بیا پایین. -
دستمال کاغذی رو همونطور روی میز آرایش پرت کردم و سریع از روی 

ی صندلی بلند شدم، نگاهی به آیینه انداختم و به تصویر منعکس شده
دم های سریعم رو به سمت در حرکت خودم چشمکی تحویل دادم. ق

 دادم و با صدای نسبتا بلندی جواب دادم: اومدم، دارم میام.
ی در رو توی دستم فشردم و با باز کردنش از اتاق بیرون رفتم، دستگیره

مسیر پله ها رو به سمت باال طی کردم و مجددا با همون تن صدا لب 
 زدم: صبر کنید من هم بیام.

 ارسا بلند شد.این بار صدای پ
 پس زود باش، اگه یادت باشه امروز کار مهمی داریم!  -

رفتم جواب دادم: ی پله ها رو گرفته بودم و باال میهمون طور که دسته
 باشه.

ای رنگ چوبیش رو باز کردم، به خودم رو به دستشویی رسوندم و در قهوه
کشیدم  ی معمولی شونهمحض داخل شدن سریع موهام رو با یک شونه

ی خوش صابون مایع دست و روم رو و باالی سرم بستم، بعد با رایحه
آورد، با پاشیدن آب روی شستم؛ آب ولرم همیشه من رو به وجد می

های صورتم حس تونستم توی رگصورتم جریان خون رو به راحتی می
 کنم.

همون طور که حوله رو از جاش برداشتم و  توی دستم گرفتم، مشغول 
ردن دست و صورتم بودم به سمت پله ها رفتم و خودم رو سریع خشک ک

به آشپزخونه رسوندم. دیاکو با دیدن من صندلی که کنارش بود رو کمی 
 عقب کشید و رو بهم گفت: زود باش تا االنش هم دیر شده.

هام رو زیر نظر داشت. خجالت نگاهی به پارسا انداختم، خندون حرکت
 م، به سمت دیاکو رفتم و کنارش نشستم. زده سرم رو پایین انداخت

کرد پرسید: دیاکو پارسا درحالی که چایی کنار دستش رو شیرین می
 دیشب گفت که حالت خوب نبوده. چت شده بود؟
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مالیدم جواب تیکه نونی به دستم گرفتم و همونطور که کره بهش می
 دادم: خوبه جلوی خودت حالم بد شد. حواست کجاست؟

 اش شد.و مشغول خوردن صبحونهآهانی گفت 
 

نگاهی به دیاکو که مشغول نوشیدن آب پرتقالش بود انداختم، انگار که 
متوجه سنگینی نگاهم شده بود لبخندی روی لبش نشست که زیبایی نیم 

رخش رو دوچندان کرد! لیوان رو بغل دستش گذاشت و به نگاهش رو 
 سمتم چرخوند.

 جانم؟ کار داری؟ -
ه متوجه نگاه طوالنی مدتم بهش شدم سریع نگاهم رو ازش من که تاز

 گرفتم و جواب دادم: هیچی.
برای اینکه خودم رو عادی تر جلوه بدم پرسیدم: حاال بابات و ارسالن کجا 

 باهم قرار دارن؟
ها بری توی اتاق قرارشون و توی یه هتل قرار دارن، باید زودتر از اون -

 ون به گوش برسه.شنود رو جایی بذاری که صداش
همونطور که کره و پنیر رو روی نون تست می مالیدم تای ابروم رو باال 

 دادم و گفتم: فهمیدم.
بعد گفتن این حرف توی سکوت مشغول صبحونه خوردن بودیم که 

گوشی دیاکو به صدا در اومد، زیرچشمی نگاهم دنبالش بود. گوشیش رو 
ی گوشی تای با دیدن صفحهاز کنار دستش که روی میز بود برداشت، 

 ابروش رو باال داد.
 الو؟ -

 کمی از تست رو گاز زدم و به حرف زدنش گوش سپردم.
قاشق مرباخوری رو توی ظرفش گذاشت و لب زد: باشه، افراد رو آماده 

 کنید ون رو هم بفرستید توی پارکینگ تا با بچه ها خودمون رو برسونیم.
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کرد ی میز گذاشت و درحالی که سعی میبعد گفتن این حرف گوشی رو رو
ی نامعلومی از میز چشم هاش رو پنهون کنه به نقطهاسترس توی چشم

 فهمیم.دوخت و گفت: امروز دیگه همه چیز رو می
ی فرزند، پدری و وجدانش توی منگنه اش مشخص بود بین رابطهاز چهره

لب زدم:  قرار گرفته بود. دستم رو روی شونش گذاشتم و با مهربونی
 دیاکو؟

 های خشک شده اش رو تکون داد: جانم؟نگاهش سمتم چرخید، لب
گم، گور بابای همه چیز فقط تو واسم به خاطر خودم یا منافع خودم نمی -

زنم از روی عقلم میگم نه مهمی پس مطمئن باش حرفی رو که می
 احساس.

 لبخند محوی تحویلم داد. مجددا لب از دهن باز کردم.
 کنی درست ترین کاره.شک نکن کاری که می -

اش بیرون داد و رو به من جواب داد: از خدا خیلی نفس عمیقی از سینه
 ممنونم که تو رو بهم داده.

اش که جلوش بود لبخند مهربونی نثارش کردم و با اشاره به صبحونه
 ات رو بخور.گفتم: حاال صبحونه

ای که سارا آماده ن آب پرتقال تازهدستم رو از روی شونش برداشتم و لیوا
کرده بود رو از کنار دستم برداشتم، همونطور که لیوان رو نزدیک لبم 

کردم رو به پارسا با شیطنت پرسیدم: خب خب داداش من شیره یا می
 روباه؟

 ای نثارم کرد و زیرلب جواب داد: هیس.چشم غره
ید شده بود چشم ریز خندیدم. زیرچشمی به سارا که صورتش سرخ و سف

 دوختم، الحق که سارا واقعا به پارسا عالقه داشت.
ها رو شستم. بعد از صرف صبحونه همراه سارا میز رو جمع کردم و ظرف

بعد به سمت پله ها قدم برداشتم و با صدای نسبتا بلندی که به گوش 
 اشون برسه گفتم: شما قصد ندارید آماده بشید؟همه
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مون زخونه بلند شد: تو اول برو آماده شو بقیهصدای سارا از توی آشپ
 پیشکش.

 بی اهمیت به لحن تیکع دار سارا به اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم. 
با دیدن وسایل روی میز آرایش سریع به سمتش رفتم و روی صندلی 

ی صورتی رنگی که جلوی روم بود رو برداشتم و موهام رو نشستم. شونه
رو شونه زدم و بعد بافتم، بعد تموم شدن کارم شونه رو باز کردم. موهام 

 سرجاش گذاشتم و  از روی صندلی بلند شدم.
 

ام گذاشته در کمد رو باز کردم و درحالی که متفکرانه دستم رو زیر چونه
 بودم از خودم پرسیدم: حاال چی بپوشم؟ 

راه ای رنگم توجهم رو جلب کرد، از توی کمد به همشلوار جین سورمه
 مانتو و شالی بیرون آوردم. 

بعد عوض کردن لباسم از توی آیینه به دختر اسپرت پوش جلوم نگاهی 
اومد. کردم، مانتوی مشکی رنگم همراه شال همرنگش خیلی بهم می

های اسپرت سفید رنگی مجددا به سمت کمد چرخیدم و از پایینش کفش
ا سارا خریده که کنارش سه خط مشکی داشت رو که توی خرید قبل ب

 بودم از داخلش برداشتم.
هام رو توی دستم گرفته بودم پالتوم در کمد رو بستم و همونطور که کفش

 رو که روی چوب لباسی آویزون بود برداشتم و روی شونم انداختم.
در نیمه باز اتاق رو به سمت خودم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم، با دیدن 

ای های پیرهن سورمهاومد و آستینمیپایین دیاکو که از پله های باال 
ی تشویق سوتی کشید تای ابروم رو باال دادم و به نشونهرنگش رو باال می

 کشیدم.
 به به آقای خوشتیپ! -

پالتوی چرم مشکی رنگش رو به تن کرد و درحالی که چشمکی تحویلم 
 داد لب زد: خوشگل شدی! 
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کردم. وقتی بهم رسید مشت  گلگون شدن صورتم رو به خودی خود حس
 کشمت.آرومی به بازوش کوبیدم و حرصی زیرلب زمزمه کردم: دیکی می

ی تسلیم باال برد و جواب داد: ببخشید بابا، دست هاش رو به نشونه
 خوبه؟

خواستم از پله ها پایین برم پر افاده از جلوش رد شدم و همونطور که می
 امو بکنم.با عشوه جواب دادم: حاال باید فکره

به محض قفل شدن سرجام به سمت دیاکو که بازوم رو توی دستش 
گرفته بود نیم چرخی زدم. بازوم رو محکم توی دستش فشرد و من رو به 

 هاش به صورتم سیلی میزد.خودش نزدیک کرد طوریکه هرم نفس
لب به دندون گزیدم و برای اینکه از دستش فرار کنم به باالی پله ها نگاه 

 م و لب زدم: دیکی، پارسا داره میاد.کرد
صورتش رو نزدیکم کرد و با شیطنت پرسید: من رو چی گیر آوردی دختر؟ 

 ذارم بری؟فکر کردی تا صورت ماهت رو نبوسم می
سعی کردم به طرفی هلش بدم که محکمتر من رو به سمت خودش 

دستم ها از اش رو دور کمرم حلقه کرد. پالتو و کفشکشید و دست دیگه
های میشی رنگ دیاکو چشم افتاد، نگاهی بهشون انداختم و بعد به چشم

 دوختم.
 بابا ولم کن، ببین چیزهام افتادن. -

فشار دستش رو دور کمرم بیشتر کرد و همونطور که من رو به خودش 
 نزدیکتر کرده بود لب زد: خب بعدا برشون میداری.

اومد توی ه سراغم میتنم گر گرفت، بازهم همون حس شیرینی که ب
ی جذابش خیره شدم و جوای دادم: اگه پارسا وجودم رخنه کرد. به چهره

 بی...
هام حرفم رو نیمه تموم گذاشت و نفسم رو توی هاش روی لبداغی لب

هام رو روی هم گذاشتم و هیچ تقالیی برای جدا سینه حبس کرد، چشم
تظر این لحظه بودم! ها بود که منکردنش از خودم نکردم، انگار مدت
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کرد اما شوک کاری های داغش عطش وجودش رو کنارم بیشتر مینفس
ی عمیقی که از شد. بعد بوسهالعملی از سمتم میکه کرد مانع عکس

هام چید خودش رو عقب کشید و با اخمی مصنوعی پرسید: چیه حق لب
 ندارم زنم رو ببوسم؟

و روی لبم گذاشتم، رد داغی اش بودم دستم رمن که هنوز توی شوک بوسه
 هاش روی لبم جا مونده بود! خندید.لب

 چیه؟ انگار بد شوکی بهت وارد شد! -
اش آزاد کردم  و درحالی که سعی های مردونهخودم رو از حصار دست

کردم به خودم مسلط باشم که موفق هم بودم جواب دادم: کارت می
 غیرمنتظره بود.

تا کفش و پالتوم رو بردارم که با خم شدن  بعد گفتن این حرف خم شدم
 همزمان دیاکو با غیض گفتم: نیازی به کمکت نیست.

 خوام به زنم کمک کنم.پالتوم رو توی چنگش گرفت و جواب داد: خب می
 

ها رو از روی زمین برداشتم و به دست گرفتم، پالتو رو از دستش کفش
 م عادی جواب دادم: ممنون.شدقاپیدم و همونطور که از سر جام بلند می

کالفه همزمان با من بلند شد و دستش رو الی موهای مشکی رنگش 
کشید. دستش رو توی جیب پالتوش کرد تا گوشیش رو در بیاره که از 

ای روی صورتش کاشتم. متحیر از فرصت استفاده کردم و سریع بوسه
ای حرکتم دستش رو بیرون کشید و مات بهم زل زد! لبخند پرعشوه

تحویلش دادم و سریع از پله ها پایین رفتم. باز بودن در سوزی رو وارد 
رفتم با خونه کرد، سریع پالتوم رو به تن کردم و درحالی که دم در می

 صدای نسبتا بلندی گفتم: قصد نداری بیای؟
 صداش از نزدیک گوشم توی سرم پیچیده شد.

 اومدم. -
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ه به دم در رسیدم روی زمین نیم چرخی به سمتش زدم و همونطور ک
 نشستم و لب زدم: پس آماده شو.

هام رو به پام کردم و سریع بندشون رو بستم. دیاکو از جاکفشی کفش
های کالج مشکی رنگش رو بیرون آورد و از کنارم به بیرون خونه کفش

رفت. پارسا مشغول بیرون بردن ماشین از حیاط بود و سارا هم 
 کرد.گذاشته و به پارسا نگاه میهاش رو توی جیبش دست

 ای؟شدم رو به دیاکو پرسیدم: آمادههمونطور که از روی زمین بلند می
 نه منتظر بودم تو ازم بپرسی. -

اش کوبیدم ی سینهاین بار رعایتش رو نکردم و مشت محکمی به قفسه
 که دادش به هوا رفت.

 آخ چته تو؟ -
حقت بود، تا تو باشی به زنت  پشت چشمی نازک کردم و جواب دادم:

 تیکه نندازی.
 کشمت.پارمیس می -

به محض گفتن این حرف به سمتم هجوم آورد. جیغ بلندی کشیدم و از 
 شد.پله ها پایین دویدم. صدای دیاکو مدام بلند می

 کنم پس بهتره خودت بایستی.وایسا، به خدا دستم بهت برسه تالفی می -
به سمت سارا رفتم و خودم رو پشتش مخفی دویدم همونطور که می

 کردم.
 کنم.کنم ضربه فنیت مینیا، بیای رعایت نمی -

کرد خونسرد باشه رو بهش نگاهی به سارا انداخت و درحالی که سعی می
 گفت: سارا خانم لطفا برو کنار.

 جیغ زدم.
 شم!نه نرو. اگه بری بیچاره می -

ه بعدا دستم بهت برسه یه کاری دستت دیاکو زیرلب غرید: دارم میگم اگ
 دم زود باش.می
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 حرفشم نزن.-
ی صبرش لبریز شد، از کنار سارا بازوم لحنم چنان با قاطعیت بود که کاسه

رو گرفت و محکم به سمت خودش کشید. برای اینکه اذیتم نکنه شروع به 
 های مصنوعی کردم و میون گریه گفتم: ولم کن.گریه

 ن.به من نگاه ک -
های عصبیش رو زوم لحن عصبیش لرز به بدنم انداخت،برای اینکه چشم

 هام رو روی هم گذاشتم و جواب دادم: نه.نگاهم نکنه چشم
 عصبی تر از قبل تکرار کرد.

 دارم میگم به من نگاه کن. -
ترس مثل خورده تموم وجودم رو پر کرده بود، آب دهنم رو قورت دادم و 

از کردم، سرم رو پایین انداختم. هرلحظه احساس هام رو بآهسته چشم
ی محکم توی گوشم بخوابونه که در کمال کردم که قراره یک کشیدهمی

 ناباوری شمرده لب زد: به من نگاه کن!
ضربان قلبم از شدت ترس باال رفته بود، نفسم رو بیرون فرستادم و سرم رو 

دلش رو آب کنم زیرلب  هاش نگاه کردم و برای اینکهباال گرفتم، به چشم
 زمزمه وار پرسیدم: دردت اومد؟

محکم به سمت خودش کشیدم و میون خنده جواب داد: نه بیشتر اون 
 موقع که مچ دستمو نزدیک بود بشکنی.

 بازم بیمارستان؟ -
 خندید.

 آره. -
 خوای منو بزنی؟ای رو بهش پرسیدم: میبا لحن بچگونه

که قدمی به عقب برداشت، نفس عمیقی  بازوم رو رها کرد و همونطور
 بیرون داد و جواب داد: نه.

 
 بیاید بیرون. -
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ای برای فرار از دستش صدای پارسا نگاهم رو از دیاکو گرفت و بازهم بهونه
واسم شد. سریع ازش فاصله گرفتم و به سمت در حیاط رفتم که صدای 

 دیاکو بلند شد.
 بندم.رو میشما دخترا برید بشینید خودم در  -

خواست از دیاکو جدا بشم اما بعد گفتن این حرفش رو با این که دلم نمی
 به سارا گفتم: بریم.

سارا که انگار منتظر همچین حرفی از طرف من بود به طرفم اومد و هردو 
باهم به سمت ماشین که جلوی خونه روشن بود حرکت کردیم. پارسا 

ه من و سارا گفت: شما دوتا برید ی ماشین رو پایین کشید و رو بشیشه
 عقب بشینید.

خوای زنت برای این که کنار دیاکو بشینم سریع پرسیدم: خب چرا نمی
 جلو بشینه؟

 دید.چون جنابعالی اجازه نمی -
 خندیدم.

 اجازه صادره. -
بعد نگاهی به سارا انداختم و مجددا لب زدم: برو عزیزم. برو کنار شوهرت 

 بشین.
ت اعتراض کنه سریع بازوش رو سمت خودم کشیدم و دم تا خواس

شینی پیش شوهرت، من و شوهرم که نباید گوشش نجوا کردم: میری می
 پاسوز خجالت تو بشیم.

اش ترکید، همونطور که سارا که انگار متوجه هدفم شده بود بمب خنده
قهقهه میزد رو بهم جواب داد: برو، برو دلبرکم. برو پیش شوهرت بشین 

 دختر خوب.
 نیشگون محکمی از بازوش گرفتم و آروم گفتم: هیس.

آی دردم دستش رو به بازوش گرفت و با صورت مچاله شده از درد نالید: 
 گرفت.
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 تا تو باشی حرصیم نکنی. زودباش رو پیش شوهرت. -
داد به سمت ماشین رفت.  در جلو رو همون طور که بازوش رو ماساژ می

 ستن کنار پارسا پشت سرش در رو بست.باز کرد و بعد نش
نگاهی به پشت سرم که دیاکو مشغول بستن در حیاط بود انداختم، بعد  

قفل کردن در کلید رو توی قفل چرخوند و در رو قفل کرد. درحالی که کلید 
داد به سمتم چرخید، با دیدنم لبخندی زد و رو بهم رو توی جیبش قرار می

 ریض نشی دختر.گفت: برو بشین تو ماشین م
هام رو به سمت پژو پارس رو به روم حرکت دادم و جواب دادم: زود قدم

 باش توهم.
شدم باز نگهش سریع در ماشین رو باز کردم و همون طور که سوار می

داشتم تا دیاکو هم بشینه، چندثانیه بعد نشستنم  سوار ماشین  شد و در 
 رو پشت سرش بست.

اهی بهمون انداخت و ماشین رو روشن کرد. پارسا از آیینه جلوش نگ
 سکوت طوالنی مدتی بین همه حاکم بود.

بعد رانندگی طوالنی مدت پارسا که خیلی هم برای من به علت سکوت 
سنگیِن حاکم توی ماشین خسته کننده بود، به یک هتل شیک و مجلل 
 توی باال شهر رسیدیم. پارسا ماشین رو به سمت پارکینگی که جلوی هتل

بود هدایت کرد و سرازیریش رو پایین رفت، تاریکی توی پارکینگ بعد از 
هام رو اذیت کرد اما مدت زیادی نگذشت که روشنایی بیرون کمی چشم

های شیک به نور کم توی پارکینگ عادت کردم. توی پارکینگ پر از ماشین
هم ای رنگ نگاای ماشین کنار یک ون نقرهو مدل باال بود. توقف یک دفعه

های دیگه گرفت. نگاهی به دیاکو انداختم و قبل اینکه از رو از ماشین
ماشین بیرون بره پرسیدم: میگم االن این ونیه که درموردش با گوشی 

 زدی؟حرف می
 هاش کرد و جواب داد: آره. فقط یه چیزی؟لب لبخندی چاشنی

 جونم؟ -
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 تم.جلوی همکارهام اینقدر صمیمی نباش چون توی مأموری -
 ام با این حرف آویزون شد، به ناچار لب از دهن باز کردم.لب و لوچه

 چشم. -
 کرد جواب داد: چشمت بی بال.همون طور که در ماشین رو باز می

 
پشت سرش از ماشین بیرون رفتم و در رو بستم. پارسا و سارا هم 

 همزمان بیرون اومدند و در رو بستند.
ای ذاب اسپرتی زده بود و پالتوی چرم قهوهنگاهی به پارسا که تیپ ج

رنگی به تن داشت انداختم. سوئیچ رو توی دستش گرفت و ماشین رو 
قفل کرد. دیاکو نگاهی به دور و برش انداخت و به پشت ون رفت، 

ی آرومی به در همقدمش به سمت ون رفتم و کنارش ایستادم. ضربه
باز کرد و رو به دیاکو عقب زد، بعد مدت کوتاهی یک مرد جوون در رو 

 گفت: بیا باال.
ای بهم کرد و پرسید: این همون بعد نگاهی به من انداخت و اشاره

 هکرس؟
 دیاکو جواب داد: نه االن با همسرش میاد.

بعد گفتن این حرف کمی خم شد و داخل شد،  پشت سرش سوار شدم و 
و ببنده اول خوب بعد از من هم سارا و پارسا. دیاکو قبل از اینکه در ون ر

اطراف رو نگاه کرد و بعد در رو پشت سرش بست. فضای ون نسبتا 
روشن البته پر از دم و دستگاه های متفاوت بود، از لپ تاپ گرفته تا 

 سیستم و وسایل مخصوص ارتباطی عصر امروزی. 
ای از ون رو به خودم اختصاص دادم و نشستم. سارا هم همونطور گوشه

های نشست پرسید: خب من االن باید دوربینکه پشت سیستم می
 نظارتی توی هتل رو هک کنم؟
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آره، درضمن وقتی پارمیس داخل بشه باید در اتاقی که رشادت و امینی  -
میرن داخلش رو از طریق سیستم باز کنی چون این درهاهم با اثر انگشت 

 شن.یا کارت مخصوص باز می
 باشه ای تحویلش داد.سارا سری تکون داد و در جواب دیاکو 
ی آبی رنگی که کنار دستش بود رو پارسا هم که کنار من نشسته بود جعبه

کرد رو به دیاکو پرسید: من واسه چی برداشت و درحالی که بازش می
 بایی تغییر قیافه بدم؟

 شی کسی روت شناختی نداشته باشه.برای اینکه وقتی وارد می -
هاشون رو کرده بودند و من هم ی صحبتانگار این سه نفر از قبل همه

آخرین نفر فقط از ماجرا اطالع پیدا کرده بودم! عصبی از مخفی کاری 
های دیاکو نفس حرصداری بیرون دادم و سکوت کردم. محو تماشای 

 دیاکو که با مرد مشغول صحبت بود، بودم که صدای سارا بلند شد.
 وارد شدم. -

دم رو بهش که پشت سیستم نشسته بود، سریع از سرجام بلند شدم و خو
کرد لب زد: اینم های هتل نگاه میرسوندم. همونطور که به مسیر و راهرو

 از این.
نیم رخش رو از سیستم گرفت و رو به من ادامه داد: خب حاال نوبت 

 پارمیسه.
 من چطور شدم؟ -

م با شنیدن صدای پارسا روم رو از سارا و سیستم گرفتم و به پشت سر
نگاهی انداختم، با دیدن پسر چشم سبزی که ته ریش مشکی رنگش 
بدجوری جذابش کرده بود لبخندی زدم و رو بهش گفتم: هنوزم قابل 

 شناختی.
هاش گذاشت و درحالی که پالتوش رو از ی گردی روی چشمعینک مطالعه
 شه.آورد جواب داد: االن درست میتنش در می
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هنش مشکی رنگش انداخت و رو بهم کت کاربنی رنگی رو روی پیر
 پرسید: حاال چی؟
اش چشم دوختم چون ام گرفتم و متفکرانه به چهرهدستم رو زیرچونه

تونستن امینی و ارسالن چندین بار پارسا رو دیده بودند شک نداشتم می
ی جعلی پارسا رو تشخیص بدند برای همین روی دو زانو به سمتش چهره

کنارش رو توی دستم گرفتم و به محتویات  ی آبی رنگرفتم و جعبه
های مصنوعی روشنی رو از توش در آوردم و رو داخلش نگاه کردم. ریش

 به پارسا گرفتم.
 این رو بذار به جای این ته ریش. -
 اما من که موهام مشکیه! -

ای روی لبم نشوند. همون طور که اسپری رنگ مویی لحن متعجبش خنده
دم و بهش نشون دادم با لبخند شیطانی  جواب دادم: از توی جعبه در آور

 خب این واسه همین مواقعه.
 خودش رو عقب کشید و با اخم جواب داد: حرفشم نزن.

 جدی تر خودش اخمی روی ابروهام نشوندم و پرسیدم: اونوقت چرا؟
 دوست ندارم، موهام رنگ میگیرن. -
 قابل شستشو هست، مشکلی نیست. -

هدف زد، پارسا به ناچار نگاهش رو ازم گرفت و رو بهم  حرف دیاکو به
 گفت: باشه پس حرفی نیست.

 
اسپری رنگ مو رو به موهای مشکی رنگ پارسا زدم و به کل رنگشون رو 
روشن کردم. بعد از اتمام کار نگاهی تحسین برانگیز بهش انداختم و با 

 حیرت گفتم: وای پارسا چقدر تغییر کردی!
 خب من برم سراغ کارم.هاش کشید و جواب داد: ه ریشکالفه دستی ب

بعد گفتن این حرف از کنار دیاکو کیف مشکی رنگی رو برداشت و رو بهش 
 دم.پرسید: همه خبرها رو بهت می
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ای که به پارسا داد نگاهش رو به سمتم دوخت. دیاکو با تأییدیه
کان هاش حرفی برای گفتن داشتند حرفی که بیان کردنش امچشم

نداشت چون توی مأموریت هرچیزی جای خودش رو داشت. همون طور 
کرد لب زد: پارمیس تو باید بدون این که های نگران نگاهم میکه با چشم

کسی متوجهت بشه وارد هتل بشی و شنود رو جایی بذاری که امینی و 
رشادت قرار دارن، در ضمن حتما باید جایی باشه که صداشون واضح 

 باشه.
بیانش قاطع و عادی بود اما نگاهش با رفتارش زمین تا آسمون  لحن

 کرد مراقب خودم باشم. تفاوت داشت. همون نگاه نگرانش بهم تأکید می
 نگاهی به پارسا که از ون بیرون رفت و در رو پشت سرش بست انداختم. 

خیلی مواظب باش خطایی ازت سر نزنه چون این عملیات خیلی  -
 حساسه.
ی تأیید تکون دادم و از سر جام بلند شدم. مانتوم رو که به نشونه سرم رو

کمی باال رفته بود مرتب کردم و به سمت در رفتم. یک دفعه با صدای 
 دیاکو سرجام متوقف شدم.

 خانم پایدار خیلی حواستون باشه. -
بی اختیار لبخندی روی لبم جا خوش کرد که با گزیدن لبم مانع پدیدار 

 شدنش شدم.
کردم رو به دیاکو گفتم: نفس عمیقی کشیدم و همون طور که در رو باز می

 گوشیم در دسترسه حتما از طریق تماس بهم بگید چیکار کنم. 
یک دفعه با به یادآوردن این که شنود توی دستم نیست با صدای نسبتا 

 بلندی لب زدم: وای شنود! 
 ود چی؟!دیاکو از رفتارم یکه خورد و  متعجب پرسید: شن

 اون رو که بهم ندادی. -
به محض گفتن این حرف انگار که خاری به پای دیاکو رفته باشه از جا 

 پرید و گفت: چی؟!
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 شنود، شنود. -
 بار دوم شنود رو با تحکم خاصی به زبون آوردم. 

چرخید و مدام از همکارش دیاکو عین یک مرغ سر بریده دور خودش می
داد که ست، حتی فرصت جواب دادن مرد رو نمیپرسید که شنود کجامی

 باعث شد صدام رو باال ببرم.
 ذاری همکارت حرف بزنه.آروم بگیر چته؟ نمی -

اش گرفته بود دستش رو توی العمل من خندههمکارش که از عکس
 جیبش فرو برد و رو به دیاکو گفت: دست منه جنا...

رو از توی دستش که هنوز به ی حرفش بمونه شنود بی این که منتظر بقیه
 سمتش کشیده نشده بود، قاپید و رو به من تأکید کرد.

 بگیرش، خیلی حواست باشه گمش نکنی. -
 سرم رو تکون دادم و جواب دادم: چشم.

بعد این که شنود رو از دستش گرفتم، توی جیب شلوارم قرار دادم. بدون 
رم انداختم، هیچکس نبود هیچ معطلی در رو باز کردم و نگاهی به دور و ب

 های مدل باال سرجاشون بودند.و همچنان ماشین
 

نفس عمیقی کشیدم و به محض بیرون اومدن از ون، آهسته از کنار 
پرادوی مشکی رنگی که کنارش بود، رد شدم. نگاهم به تموم ماشین ها 

هام رو ریز کردم، با به یاد بود که با دیدن آلفارومئوی مشکی رنگی چشم
آوردن روزی که سوار ماشین رشادت شدم شماره پالک ماشینش توی 

ذهنم نقش بست. نگاهی به پالک ماشین انداختم، پالک ماشین متفاوت 
 بود. نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم: اوخیش پس هنوز نیومدن.

داخل پارکینگ نسبتا تاریک بود به نوعی خاکستری رنگ ترکیبی از 
 ست مثل قلب من. روشنایی و تاریکی در
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هام رو سرعت بخشیدم و از قسمت خروجی پارکینگ بیرون رفتم. قدم
روشنایی بیرون پارکینگ کمی چشم هام رو آزار داد اما بعد مدت کوتاهی 

 عادت کردم.
زد. نگاهی به آسمون ابری انداختم، هوای سرد پاییزی به صورتم ضربه می

 راه بود. اومد بارون سختی تویاین طور که بوش می
هام شد. نگاهی به ورودی نفس عمیقی کشیدم که هوای سرد وارد ریه

 هایی درحال ورود و خروج از هتل بودند. هتل انداختم، کم و بیش آدم
هام رو توی جیب پالتوم گذاشتم تا گرم بشم. نگاهی به اطرافم دست

ردم تا ای آشنا نگاهم رو زومش کردم، هرچی فکر کانداختم با دیدن چهره
کردم تا چیزی رو به یاد بیارم موفق نشدم، باید نهایت تالشم رو می

عملیات لو نره برای همین به محض این که نگاه شخص به سمتی سوق 
پیدا کرد قدم هام رو به سمت هتل حرکت دادم. کاله پالتوم رو از پشت 

هام گرفتم، خزهای کاله روی پوست دستم حس چندش سرم توی دست
م منتقل کرد بی توجه به این حس کاله رو روی صورتم انداختم تا آوری به

ای باز ام رو بپوشونه. به محض نزدیک شدن به ورودی در شیشهچهره
رفتم نهایت تالشم رو کردم تا رفتارم عادی شد. همون طور که داخل می

 جلوه بده و توی این کارهم موفق بودم.
این که امینی پدر و مادرم رو به کمی استرس داشتم اما با فکر کردن به 

ای برای رسیدن به اتاق قتل رسونده بود استرسم جای خودش رو به انگیزه
 ی دیاکو رو گرفتم.داد. گوشیم رو از جیب پالتوم بیرون آوردم و شماره

نمای شاد و جذاب هتل چشمم رو به خودش خیره کرده بود، بی توجه به 
ی که سمت چپ تعدادی مبل جالل و شکوه هتل به سمت آسانسور 

ای روی مبل ها مشغول گرفت، حرکت کردم. عدهجلوی دید آدم رو می
ای که باالی نوشیدن قهوه یا چایی بودند. نگاهی به دوربین مداربسته

ی ستونی که درست کمی اون طرف تر مبل هایی که جلوی پنجره
، ای نصب شده بود و دقیقا مسیرم توی دیدرأسش قرار داشتشیشه
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انداختم. برای عادی بودن رفتارم سریع نگاهم رو از دوربین مداربسته 
گرفتم و کاله پالتو رو به عقب هدایت کردم. با رسیدن به آسانسور 

بارید اش رو فشردم. با قطع شدن گوشی با لحنی که حرص ازش میدکمه
 چرا جواب نمیدی؟زیرلب غریدم: 

بشم پیامی روی گوشیم ارسال در آسانسور باز شد، قبل این که واردش 
 ی پیام رو باز کردم، دیاکو بود. شد. صفحه

 سریع خودت رو برسون به طبقه دو اتاق پنجاه و هشت. -
گوشی رو مجددا توی جیبم گذاشتم و به داخل آسانسور رفتم. کسی توی 

ی کردم تا مبادا کسی وارد نشه. دکمهآسانسور نبود، مدام خدا خدا می
هام رو توی جیب پالتوم گذاشته فشردم و همونطور که دست طبقه دو رو

بودم به قسمت آیینه مانند آسانسور تکیه دادم. طولی نکشید که با 
هام رو توی راهرویی که در متوقف شدن آسانسور ازش بیرون رفتم و قدم

 شد، حرکت دادم.هر اتاقی توش دیده می
ی بود. با دیدن اتاق شمارهای رنگ ی درهای چوبِی قهوهنگاهم به شماره

پنجاه توی ردیف سمت راست زیر لب با هرقدم زمزمه کردم: پنجاه و 
 چهار، پنجاه و پنج، پنجاه و شش...

ها رو نیمه تموم گذاشت. یک لحظه برخوردم با شخصی شمارش اتاق
تونستم به شخصی که حس ترس مثل خوره وجودم رو پر کرد، نمی

نگاه کنم چون امکان این وجود داشت که با باهاش برخورد کرده بودم 
های امینی یا رشادت برخورد کرده بودم بدجوری قلبم به تپش یکی از آدم

 افتاده بود که صدای پارسا تموم تصوراتم رو خراب کرد.
 حواست کجاست دختر؟ -

با خیال راحت نفسم رو که از توس توی سینه ام حبس شده بود رو بیرون 
 سر چشم سبز و بوری که کنارم ایستاده بود، چشم دوختم.فرستادم و به پ

 شد یه ندایی بهم بدی؟ترسیدم، نمی -



558 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

کمی ازم فاصله گرفت و خیلی عادی جواب داد: به کارت برس من هوات 
 رو دارم نگران نباش.

 
گرفتم رو بهش نگاهی به پارسا انداختم و همون طور که ازش فاصله می

 نیم چرخی زدم.
 ومشون رو دیدی داره میاد باهام تماس بگیر.هرکد -

 کیفش رو روی شونش انداخت و جواب داد: باشه.
ی پنجاه و هام تموم فضا رو پر کرده بود، با دیدن شمارهصدای قدم

هشت روی در اتاق لبخندی روی لبم نشست. دستم رو توی جیب گرم و 
همون طور که لطیف پالتوم کردم و موبایل سردم رو توی دستم گرفتم. 

آوردم قدمی به جلو برداشتم، پیامی به سارا دادم تا در گوشی رو بیرون می
رو باز کنه. چندثانیه بعد صدای باز شدن قفل در به گوشم رسید. نگاهی 

به دور و برم انداختم، وقتی خیالم از بابت نبود کسی راحت شد نفس 
 عمیقی کشیدم و در رو به جلو هل دادم.

های کوتاه و با احتیاطم رو به داخل اتاق حرکت شدن در گامبه محض باز 
دادم. به سمت در نیم چرخی زدم و  آهسته چفتش کردم و به داخل 

رفتم. فضای گرم و خوشبوی اتاق حس شیرینی رو بهم القا کرد و تمام 
های چرم اضطراب ناشی از عملیات رو ازم دور کرد، به محض دیدن مبل

های هروی هم بودند به سمتشون قدم برداشتم. پردمشکی رنگی که رو به 
حریر سفید رنگی که به پنجره ها آویزون بود فضای اتاق رو کمی دلبازتر 

 داد.نشون می
ها رسوندم و درحال بررسی بی اهمیت به فضای اتاق خودم رو به مبل

شدم تا بهترین جا رو برای مخفی کردن شنود پیدا کنم که یک دفعه 
 شد. ترین مکان به نظرم اومد! اما بازهم صدا واضح شنیده نمیزیرمبل به

نفس عمیقی کشیدم و با خودم زیرلب گفتم: آروم باش تا ذهنت بهتر کار 
 کنه.



559 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

چشم هام رو بستم و چند نفس عمیقی متوالی کشیدم، بعد آهسته پلک 
 هام رو باز کردم و به نمای کالسیک اتاق چشم دوختم. 

ز قرار داشت بهترین مکان برای مخفی کردن شنود بود گلدونی که روی می
ها بود و امکان داشت که گلدون رو جا به تر از این حرفاما امینی زرنگ

 ای به سرم زد.جا کنه. با دیدن میز جرقه
های چوبی میز رو بررسی کردم. گودی زیر روی زمین نشستم و لبه

کردم و دستم رو به سمت  ی میز پنهون از نظرها بود، شنود رو فعالشیشه
کرد، بردم. با انگشت شنود رو توی گودی زبر میز که پوستم رو اذیت می

ی سفید رنگ که مکان مورد نظرم گذاشتم و از روی زمین سرامیک شده
 سردیش تا مغز استخوونم فرو رفته بود، بلند شدم.

یبم لباسم رو مرتب کردم که صدای پیامک گوشیم بلند شد. گوشی رو از ج
 در آوردم و بهش نگاهی انداختم، پارسا بود.

 های اضطراری بیا پایین رشادت داره میاد باال.زود از پله -
بااین حرف سریع به سمت در هجوم بردم، نفسم توی سینه حبس شده 

بود و استرس رو توی وجودم غوطه ور کرد. به محض بیرون رفتن از اتاق 
یامک دادم: زود در رو قفل کن االن در رو پشت سرم بستم و به سارا پ

 میام.
ضربان قلبم از شدت استرس باال رفته بود،به سمت پله ها دویدم طوری 

های تند و سریعم تموم فضای راهرو رو پر کرد، با رسیدن که صدای قدم
ی سردشون رو توی دستم گرفتم و با سرعت هرچه تموم به پله ها دسته

به شماره افتاد و نای تنفس نداشتم اما برای هام تر به پایین دویدم. نفس
رفتم. احساس خفگی دیده نشدن هرچه سریع تر باید از هتل بیرون می

هاش گرفته و فشار کردم طوری که انگار کسی گلوم رو میون دستمی
ی آشنا رو دیدم! داد! با پایین رفتن از آخرین پله بازهم همون چهرهمی

ده بودمش مثل یک فیلم از جلوی یک لحظه تموم لحظاتی که دی
 هام رد شد. چشم
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مجددا کالهم رو روی سرم گذاشتم و به سمت خروجی قدم برداشتم، 
 زد از کنارم رد شد.همون طور که پسر با گوشی حرف می

 امنه امنه آقا. -
 

رفت، سریع از کنار پسر رد مشخص بود که همه چیز طبق برنامه پیش می
وم رو زیرنظر گرفته بودم به سمت خروجی حرکت شدم و درحالی که عم

 کردم که صدای کسی بلند ش.
 خانم کجا؟ -

 سرجام قفل شدم و زیرلب غریدم: این دیگه کیه؟
بدون اینکه به سمت صاحب صدا برگردم سرجام ایستادم و لبم رو بین 

هام فشردم، صدای داد و بیدادهای پارسا از طرفی نگاهم رو به دندون
چرخوند. پارسا و یک مرد مشغول بحث با همدیگه بودند  پشت سرم

باعث شد مردی که صدام زده بود به سمتشون حرکت کنه، کامال مشخص 
بود این دعوا ساختگی بود تا من از مهلکه فرار کنم بی هیچ معطلی به 

 سمت خروجی رفتم و از هتل خارج شدم.
ردم توی هوای هام که از شدت استرس نامنظم شده بود رو سعی کنفس

بارونی شهر منظم کنم اما بوی شهر خیس خورده از بارون شدید بیشتر راه 
ام به های کند و آهستهکرد. بی اهمیت به نفستنفس رو واسم تنگ می

سمت پارکینگ که رو به روی هتل بود حرکت کردم، کاله پالتوم رو روی 
 سرم مرتب کردم و زیپش رو تا گردنم باال کشیدم.

کردم، نفس های بارون رو روی لباسم به وضوح حس میقطرهکوبش 
هام کردم. مأموریت توی عمیقی کشیدم. هوای مرطوب بارونی رو وارد ریه

ی رسید اما از طرفی برگ برندههوای بارونی شاید کمی مشکل به نظر می
هام رو خیس کرده بود. هام روی زمین خیس از بارون کفشما بود! قدم
هام ریکی پارکینگ که از باال مشخص بود، انداختم. وقتی قدمنگاهی به تا

رو از سرازیری به پایین حرکت دادم کالهم رو از سرم در آوردم. سوز 
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سردی توی پوست صورتم رخنه کرد که بی اختیار لبخندی روی لبم 
 نشوند.

رفتم با ون طوسی رنگ هنوز سرجاش بود، درحالی که به سمتش می
ی دوتا گردو شد! از هام اندازهدم؛ با دیدن امینی چشمامینی برخورد کر

رفتارش مشخص بود که اون هم از دیدن من جا خورده بود! سری تکون 
 کنی؟!داد و متعجب پرسید: تو اینجا چیکار می

 نفس عمیقی کشیدم و موضع خودم رو حفظ کردم.
 کنی؟خودت اینجا چیکار می -

 های ریز شده سوالش رو تکرار کرد.تای ابروش رو باال داد و با چشم
 کنی؟می گم اینجا چیکار می -

 ناخودآگاه از دهنم حرفی بیرون پرید که انتظارش رو نداشتم.
 اومدم سرقرار مشکلیه؟ -

حیرون بهم زل زد و جواب داد: مگه تو با دیاکو عقد نکردی؟! پس اومدی 
 سر قرار با کی؟!

قای امینی، درضمن دیاکو خودش خبر فکر نکنم به شما مربوط باشه آ -
 داره که با کی قرار دارم پس نیازی به نگرانی شما نیست.

برای اینکه از دستش فرار کنم تا سوتی ندادم قدم برداشتم تا از کنارش رد 
 بشم که با گرفتن بازوم توسطش سرجام خشکم زد!

 وای به حالت اگه به پسرم خیانت کنی! -
ه به تنم انداخت اما من از خودم مطمئن لحن عصبی و خشنش رعش

بودم برای همین بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و طلبکارانه جواب 
بینی حالیم هم نیست که عمومی دادم: یه بار دیگه بهم دست بزنی بد می

 چون بیشتر تو قاتل پدر و مادرمی حالیته؟
 بچه؟ کنیهای باریکش نشوند و لب زد: تهدید مینیشخندی روی لب

تای ابروم رو باال دادم و مثل خوش با نیشخند جواب دادم: تهدید نیست 
 اخطاره.
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کنی؟ این رو زیادی دور برداشتی؟ انگار یادت رفته که برای من کار می -
 دونی میتونم راحت بندازمت هولوف دونی؟می

بی اهمیت به حرفی که زد خیلی عادی جواب دادم: اون وقت من هم 
 یادی دارم که به پلیس بزنم. های ز حرف

 ای به خودم گرفتم.بعد گفتن این حرف حالت متفکرانه
 راستی مشکلت با رشادت چیه؟ -

ای به محض آوردن اسم رشادت رنگ از رخش پرید! لبخند پیروزمندانه
 روی لبم نشوندم و از کنارش رد شدم.

 
حرکت دادم  هام رو به سمت ونبی این که به پشت سرم نگاه کنم قدم

اما برای این که امینی چیزی از عملیات متوجه نشه مسیرم رو به سمت 
بی ام و سفید رنگی عوض کردم. کنارش ایستادم و درحالی که سعی 

کردم خودم رو عادی نشون بدم به بیرون رفتن امینی چشم دوخته می
د بودم، حتی راه رفتنش از پشت شبیه پدرم بود. بغضی راه گلوم رو سد کر

های خودش برادرش رو به با خودم زمزمه کردم: چطور تونست با دست
 قتل برسونه؟ 

ی گرفته به سمت ماشین کالفه دستی به پشت گردنم کشیدم و با چهره
رفتم، به محض رفتن امینی دیاکو از ون خارج شد و به سمتم اومد. ترس 

و رو بهش بارید. لبخند محوی تحویلش دادم و استرس از نگاه دیاکو می
 گفتم: چیزی نیست.

 چی شد؟ چی بهت گفت؟ -
کرد. بی اخیتار لبخندی لحن بیانش حال مضطرب درونش رو آشکار می

جای خودش رو به بغض توی گلوم داد، میون خنده جواب دادم: هیچی، 
 هرچند هرلحظه ممکنه بهت زنگ بزنه.
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شدت دستم رو گرفت و همراه خودش به سمت ون کشید. مچ دستم از 
فشاری که بهش وارد شده بود درد گرفت. با لحنی آزرده از درد نالیدم: 

 کنه.دیکی درد می
 کرد عصبی پرسید: چی بین تو و بابام گذشت؟درحالی که در ون رو باز می

 خندیدم.
 هیچی فقط یه کم تهدید. -

 های گشاد شده گفت: چی؟!با چشم
 ب شروع به شمارش کردم.شدم آهسته زیرلهمون طور که سوار ون می

 یک، دو... -
هنوز سه رو نگفته بودم که موبایل دیاکو به صدا در اومد. دیاکو درحالی 

ی گوشی زل زد. اول نگاهی به من انداخت و شد به صفحهکه سوار می
 بعد جواب داد.

 الو؟ -
 رفتم گوشم با دیاکو بود.همون طور که خم شده به سمت سارا می

 دونم دوستش.آره، می -
کنار سارا که جلوی سیستم نشسته بود جا خوش کردم و به دیاکو که در 

 بست نگاه کردم.رو پشت سرش می
 نه مگه چون تازه اومدن تهران قراره کسی رو نشناسن؟ -

طوری که صدای نفسش پشت گوشی مشخص نباشه نفس عمیقی بیرون 
 زنم.زنگ میداد و خونسرد جواب داد: نگران نباش االن بهش 

بعد گفتن این حرف خداحافظی کرد و همون طور که گوشیش رو توی 
داد با لبخند تحسین برانگیزی رو بهم لب زد: خوب جیبش قرار می

 تونستی رنگش کنی دختر. ایول داری!
سینه ستبر کردم و غرورآمیز جواب دادم: به من میگن پارمیس پایدار 

 دلبندم.
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ت و به سمت من و سارا اومد، پشت سر گوشیش رو توی جیبش گذاش
 کرد و پرسید: همه چی حله؟سارا ایستاد و درحالی که به سیستم نگاه می

ای فشرد و جواب داد: حله به نیروهات بگو آماده باش سارا روی دکمه
 باشن.

ای به مرد کرد، همکارش بی سیم رو از کنار دستش برداشت و دیاکو اشاره
 .اعالم آماده باش داد

 
با پخش شدن صدای امینی توی ماشین توجه همه به سمت صدا جلب 

 شد.
 خوای؟ نزدیک بود امروز به خاطر قراری که گذاشتی لو برم.چی می -
زیاد به خودت سخت نگیر باالخره یه روز همه چیز برمال میشه تا کی  -

 خوای پنهون کاری کنی؟می
 دمدگیم رو از دست میبه خاطر عشق مزخرف تو دارم همه چیز زن -

صدای فریاد امینی ماشین رو به لرزه در آورد. دیاکو که از فریاد پدرش جا 
 داد!ای که بین رشادت و امینی بود گوش میخورده بود فقط به مکالمه

 داد نزن دیوار گوش داره. -
کرد و شاید دلیل خونسردی رفتارش رشادت خیلی خونسرد صحبت می

 امینی داشت!آتویی بود که از 
 خوای؟چی می -
 خوام.دونی چی میخودت خوب می -

 ی امینی بلند به گوش رسید.لحن پر از کنایه
 اون زنه با پارسا ازدواج کرد. -

این بار صبر رشادت لبریز شد و غرید: قرار ما این نبود، ما قرارمون این بود 
 بشیم.با قرار دادن فرشته بین سارا و حامد باعث جداییشون 

ی توی شکمش حامد رو کشت. اون اما در آخر خواهرت به خاطر بچه -
 دستگاه تنفس...
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 کافیه. -
ی بینشون با خودم فکر کردم: یعنی زن توی فیلم خواهر حیرون از مکالمه

 ارسالن بود؟!
های ارسالن و امینی گوش نگاهی به سارا انداختم که با اشک به حرف

 داد.می
 ق تلخه؟ خواهرت همسر سارا رو کشته.چیه؟ حرف ح -

هاشون رو دید و پیش بینی شد حرکتبحث بینشون شدت گرفت، نمی
 کرد اما مشخص بود که بحث بینشون باال گرفته بود.

انگار فراموش کردی خودت هم قاتلی؟ تو دستت به خون برادرت  -
 آلودس؟ این رو انگار یادت رفته؟

یه بود که باعث شد امینی با صدای آرومی ی آخرش پر از نیش و کناجمله
 بگه: باز من یه دلیلی داشتم ولی تو...

ارسالن نذاشت امینی حرفش رو تموم کنه و گفت: اینطوریاس؟ حق اون 
بچه یتیم ها رو باال کشیدی؟ تو اون دوتا رو به این لجن کشیدی. حاال دم 

هرکی ندونه من زنی؟ من نه مثل تو قاتلم نه حق یتیم خوردم. از چی می
دونم پدر و مادر اون دوتا رو کشتی چون برادرت مال و یکی خوب می

اموالش از تو بیشتر بود، اون رو کشتی تا اموالش به تو برسه ولی فکرش 
 کردی برادرزاده هات اینطوری خودشون رو باال بکشن. رو نمی

 ببند دهنت رو. -
چیز تموم شده. من  هه. آقا سیاوش، عموی خوب قصه فکر نکن همه -

ی توی شکمش، فرستم زندان البته بعد به دنیا اومدن بچهخواهرم رو می
حاال هم کسی که دوسش دارم به عشقش رسیده واسم مهم نیست میرم 

دونم این یکی مثل حامد نیست که اون بیچاره رو زیر پی زندگیم چون می
 مشت و لگد بگیره.

ه شدن قلبم رو به وضوح این حرف ارسالن باعث شد صدای شکست
بشنوم. یاد روزی که کمر سارا رو پر از زخم دیدم، افتادم. نگاهی به صورت 
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خورد انداختم، نیم رخش پر از خیسش که نور مانیتور بهش می
شد. دلیل تموم زجرهایی که سارا هایی بود که بی مهابا ریخته میاشک

دای ارسالن گوش کشیده بود من بودم و بس. بغضم رو فرو خوردم به ص
 سپردم.

اما تو چی؟ اگه پسرت بفهمه چی کارها که نکردی چیکار میکنه؟ تو رو  -
کنه چون عالوه بر زن عموی اون دوتا ذاره. زنت ترکت میکنار می

 شون هم هست. خاله
هام لرزون لب دستی به صورت خیسم کشیدم و هق زدم، میون اشک

 زدم: چ... چی؟
ارا غیر قابل کنترل بود، مرگ پدر و مادرم تاوان های من و سسیل اشک

زد، سوزی که هیچ وقت به کاری بود که با سارا کرده بودم. قلبم سوز می
 این اندازه احساس حقیر بودن رو بهم منتقل نکرده بود!

 
 این بار صدای امینی فضای ماشین رو پر کرد.

 کنی.داری پات رو از گلیمت دراز تر می -
 به نظرم خیلی چیزها باید االن مشخص بشه.  واقعا؟ -

در ادامه فریاد زد: چرا افتادی دنبال سر من؟ من که بهت گفتم اگه به سارا 
برم. اما تو عوضش چیکار برسم تمام مدارکی که ازت دارم رو از بین می

کردی؟ برای به دست آوردن اون مدارک کلی مدرک جعلی تهیه کردی که 
کردی کار به و خودت قصر در بری اما فکرش رو نمی من رو بندازی زندان

 اینجا کشیده بشه.
 صدای دیاکو نذاشت که حرف پدرش به گوشم برسه.

 وارد عمل بشید.-
های خیسم پرسشگرانه بهش چشم دوختم، بی سیمش رو کناری با چشم

کرد عادی رفتار کنه با صدای گذاشت و سمتم اومد و درحالی که سعی می
 پرسید: خوبی؟ ایگرفته
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 بابات خیلی... -
نتونستم ادامه بدم، خودم رو توی آغوشش انداختم و هق زدم. پدر دیاکو 
خیلی در حقمون بد کرده بود کسی که عموم برد زندگی من و برادرم رو به 

تباهی کشونده و  حاال خودش با اموالمون به ما پیشنهاد کار داده بود. 
اش خودم رو دم و میون بازوهای مردونهدیاکو رو محکم توی آغوشم فشر

 جا کردم، گریون و بریده اسمش رو صدا زدم: دی... دیاک... دیاکو؟
 اش قرار داد و لب زد: جانم؟های مردونهمن رو محکم توی حصار دست

تونستم کالمی به زبون بیارم. سرم کرد که حتی نمیگلوم به قدری درد می
اومد دایی که انگار از ته چاه بیرون میاش گذاشتم و با صرو روی سینه

 شه؟پرسیدم: االن چی می
اش جواب داد: دستی به سرم کشید و با لحن خاص و مهربون همیشگی
 رسه.دیگه همه چیز تموم میشه، هرکی به سزای اعمالش می

کردم. سوخت، اونقدری که سوزشش رو با تموم وجودم حس میقلبم می
های خیسش چشم دوختم. کشیدم و به چشمخودم رو از بغلش بیرون 

هایی که توشون زندگی کرده بودم، حالم خراب بود، خراب تر مخروبه
های خودم تبر بهش زده بودم. زندگی خراب تر از زندگی که با دست

دختری معصوم که به خاطر خودخواهی و حسادتم نابودش کرده بودم. 
دس تر از هرچیزی بود. همه عشقی رو نابود و زیرپام له کرده بودم که مق

های زندگی سارا رو چیز دست به دست هم داده بود که تموم تلخی
 تجربه کنم اما هنوز هم برای بیشتر خرد شدنم جا داشت.

 
فین فین کنان خودم رو از آغوش دیاکو بیرون کشیدم و درحالی که به 

هاش زل زدم و رو بهش کشیدم به چشمصورت خیس از اشکم دست می
 گفتم: بهتره بری تو دل عملیات.

هاش بیرون چکید، با نوک انگشتم اشک قطره اشکی لجوج از چشم
ی چشمش بود پاک کردم. لبخند محوی زد و سمجش رو که گوشه
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اش کمرم رو گرفته بود آهسته لب زد: های مردونههمونطور که با دست
 همین جا بمون و مواظب خودت باش.

 نمی شه من هم بیام؟ -
هاش به های داغش رو کنار لبم گذاشت و درحالی که هرم نفسلب

زد با لحنی جدی که ابروهای اخموش هم واسم خط و صورتم سیلی می
 نشون کشیدند جواب داد: نه اجازه نداری. 

هاش روی پوست ی لبم چسبوند، با گرمای لبهاش رو به گوشهلب
ی تم و خودم رو به بوسههام رو روی هم گذاشصورتم، تنم گر گرفت. چشم
هاش رو پشت کمرم بیشتر کرد و من رو توی گرمش سپردم. فشار دست

ای از صورتش چیدم، جریان آغوش پر احساسش فشرد. بی اختیار بوسه
خون و نبض گردنم رو به خوبی حس کردم. بعد،کام عمیقی که ازم گرفت 

کمرم کم هاش رو از دور خودش رو عقب کشید و درحالی که فشار دست
کرده بود لب زد: تو عشق منی و اصال دوست ندارم اتفاقی واست بیوفته، 

 پس همینجا کنار سارا بمون و منتظر باش.
 اش شده بودم جواب دادم: چشم.های مردونهمن که انگار خام محبت

خودش رو عقب کشید و رو به همکارش که پشت سر من نشسته بود 
 گفت: امیر آماده باش بریم.

 عد گفتن این حرف به همراه امیر از ون بیرون رفتند.ب
کرد، هاش بازی مینگاهی به سارا که مات به زمین نگاه و با ناخن

 انداختم و پرسیدم: خوبی؟
 اش بیرون داد.نفس عمیقی از سینه

 آره خوبم. -
هام رو دور گردنش حلقه کردم، همونطور که سرم کنارش نشستم و دست

 ذاشتم اسمش رو صدا زدم.یرو روی شونش م
 سارایی؟ -

 آزرده جواب داد: جانم؟
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 بخشی؟من رو می -
بخشید بهش نگاهی به صورت غمگینش انداختم، حتی اگه من رو نمی

دادم! کارهایی که در حقش کرده بودم ظلم بزرگی بود که اگه توی حق می
 دم! بخشیافتاد هرگز باعث و بانیش رو نمیزندگی خودم اتفاق می

 از دهن باز کرد. لبخند تلخی زد و لب
 من که یه بار بهت گفتم بخشیدمت. -

خودم رو بیشتر بهش چسبوندم و گفتم: خب اون وقت مجبور شدی که 
 یوقت چیزی نشه وگرنه اهواز که بودیم بهم گفتی بخشیدنم خیلی سخته.

هام رو که دور گردنش حلقه کرده بودم توی دست گرفت و با دست
 مهربونی لب زد: بخشیدم خواهری.

 صورتش رو محکم بوسیدم و جواب دادم: به خدا تو خود عشقی.
هاش نشوند و برای اینکه جو رو از حالت غم خارج لبخند کمرنگی روی لب

 کنه گفت: َاه برو اونطرف عین سریش چسبیدی بهم.
 

ه ها صدای مهیب شلیک از بیرون پارکینگ به گوش رسید! عین برق گرفت
های گشاد از جا پریدم و همون طور که سارا رو رها کرده بودم با چشم

 شده رو بهش پرسیدم: توهم شنیدی؟!
رنگ از رخ سارا پریده بود! سریع از سرجاش بلند شد و به سمت در رفت. 

من هم پشت سرش از سرجام بلند شدم، اصال واسم مهم نبود که دیاکو 
دجوری وجودم رو پر کرده بود و این بهم چی گفته بود چون حس ترس ب

ی قلبم بفهمم. در ون رو باز کردیم و شد از ضربان باال رفتهرو به خوبی می
همزمان از ون بیرون رفتیم. هیچکس توی پارکینگ نبود و صدای جیغ و 

رسید. نگاهی به سارا انداختم و با دادهای عموم از بیرون به گوش می
 د پرسیدم: یعنی چی شد؟!باریصدایی که استرس ازش می

بی توجه به من و بدون این که جوابم رو بده ازم دور شد. پشت سرش 
شنید و زدم اما سارا انگار صدام رو نمیدنبالش دویدم و مدام صداش می
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دوید تا خودش رو به بیرون پارکینگ برسونه، نفس هام به شماره فقط می
این که حتی صداش کنم  افتاده بود به ناچار تسلیم سارا شدم. بدون

دنبالش به راه افتاده بودم. در ورودی پارکینگ ایستادم و به نوار زرد رنگی 
که جلوی هتل بسته بودند، چشم دوختم. مردم دور حصار جمع شده 

ها سعی داشتند تا کسی وارد بودند و سعی در عبور داشتند اما پلیس
گشتم اما یت میمحل حادثه نشه. با نگاه دنبال دیاکو از بین جمع

 تصویری ازش به چشمم نخورد.
 کنید؟سار؟! پارمیس؟ شما اینجا چیکار می -

صدای پارسا نگاهم رو از جعمیتی که با چتر زیر بارون ایستاده و مشغول 
تماشا برای این که بفهمند چی شده، بودند؛ گرفتم و با نگرانی رو بهش 

 پرسیدم:تو خوبی؟ دیاکو کجاست؟
 ندیدمش. -

صدای خرد شدن قلبم رو به وضوح شنیدم، بی اهمیت به پارسا و 
ی رد شدن ها اجازهی مردم هجوم بردم. پلیسجمعیت به سمت همهمه

دادند، با دیدن امیر بدون هیچ از پشت نوار زرد رنگ رو به هیچکس نمی
چتری که زیر بارون ایستاده و بی سیم به دست مشغول صحبت بود با 

 ی صداش زدم: جناب سروان.صدای نسبتا بلند
انگارامیر اصال متوجه صدام نشد! البته حق هم داشت صدای جمعیت 

شد. مضطرب رو به یکی از نگهبان ها گفتم: مانع رسیدن صدا به صدا می
 آقا بذار من رد شم.

هاش رو سپر کرده بود تا مبادا کسی از خط نگهبان همون طور که دست
 اجازه ندارید خانم.ممنوعه عبور کنه جواب داد: 

هام و داغی صورتم رو حس کردم، از شدت خشم جریان خون رو توی رگ
 عصبی داد زدم: من همسر دیاکو امینی هستم، بذار رد شم.

نگهبان که از حرفم جا خورده بود کمی خودش رو عقب کشید و با رنگ 
 پریده جواب داد: باید بپرسم.
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 ا بلندی گفت: جناب سروان.بعد با اشاره به امیر با صزای نسبت
 امیر سریع خودش رو به من و نگهبان رسوند.

 چی شده؟ -
 با بغض جواب دادم: امیر بذار رد شم برم پیش دیاکو.

 اما خطرناکه. -
 کنم. من زنشم.نالیدم: خواهش می

 کالفه خودش و نگهبان رو کنار کشید و گفت: بذار بره.
ر کردم نوار زرد رنگ رو با دستم باال همون طور که از بین جمعیت عبو

گرفتم و از زیرش رد شدم. رشادت سیگار به دست درحالی که به ستون 
کرد، نه امینی به بیرونی هتل تکیه داده بود بیخیال به جمعیت نگاه می

چشمم دیده شد و نه دیاکو. استرس وجودم رو مثل خوره پر کرد و با نگاه 
گشتم اما دریغ از رآشوب، دنبال دیاکو مینگران از بین شلوغی و فضای پ

ای برای دیدنش. نگاه مضطربم رو به دور و برم چرخوندم اما حتی نشونه
بازهم اثری ازش به چشمم نخورد، نای ایستادن نداشتم. انگار پاهام 
چفت زمین شده بود. کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و به ماشین 

بودند چشم دوختم اما بازهم دیاکو پلیسی که چند مأمور کنارش ایستاده 
های بارون با رو ندیدم. بغض سختی راه گلوم رو سد کرد، کوبش قطره

صدای مردم همراه شده بود تا تمرکزی برای فکر کردن توی ذهنم باقی 
ها به دنبال کردم و مثل بی خانماننمونه، بی تابانه به اطرافم نگاه می

ی زندگیم بود. قلبم از شدت هاگشتم که پدرش دلیل سختیکسی می
های آروم بارون اضطراب ناشی از نبود دیاکو به تپش افتاده بود، ضربه

های بارون با شد؛ میون قطرههام میروی صورتم مانع دیده شدن اشک
گشتم که یک دفعه حس کردم صدای هام دنبال دیاکو میسیل اشک

 "پارمیس" گفتنش به گوشم رسید.
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سرم چرخوندم اما صدایی که حس کردم فقط یک  نگاهم رو به پشت
خیال محض بود! باز هم صداش شلیک زنگ خطر رو توی گوشم به صدا 

در آورد! قدم هام سست شد، ضربان قلبم اوج گرفت و ترسی توی وجودم 
ی مردم با صدای شلیک دوچندان شد. شعله ور شد. صدای جیغ و همهمه

متوجه نشدم از چه سمتی به صدای شلیک طوری ناگهانی بود که حتی 
گوش رسید! چند نفر از مأمورهایی که کنار ماشین پلیس ایستاده بودند 

ای درنگ به سمت هتل حرکت کردند، بی توجه به ممنوعیت بدون لحظه
های سرامیک خیس رو کنم پشت سرشون به راه افتادم. پلهکاری که می

نزدیک ورودی که  که به خاطر بارون لیز شده بودند پشت سر گذاشتم،
 شدم یکی از نگهبان ها جلوم رو گرفت.

 خانم اجازه ندارید برید داخل. -
 با لحن زاری جواب دادم: همسرم داخله تو رو خدا بذارید برم داخل.

 مسئولیت داره خانم اجازه ندارید. -
های نگهبان واسم مهم نبود، پام رو توی یک کفش کرده بودم تا حرف

داخل بشم. نگهبان دستش  رو جلوی در گرفت و  هرطوری که شده
 مجددا با جدیت لب زد: خانم اجازه ندارید برید داخل.

مثل خودش با جدیت جواب دادم: من همسر دیاکو امینی هستم. تازه 
ذاشتن رد بشم حاال ی ورود نداشته باشم همون اول نمیاگه قرار بود اجازه

 برو کنار.
درهم شد، این بار با لحن مالیم تری جواب اش با گفتن این حرف چهره

 شه، این دخالت توی کار پلیسه.داد: خانم نمی
این بار نتونستم خشم حاکی از استرسم رو کنترل کنم، با صدای بلندی داد 

 زدم: برو کنار بهت میگم.
نگهبان که از لحن قاطع و جدی من جا خورد خودش رو عقب کشید و 

داشت گفت: فقط خواهشا توی وی راهم برمیدرحالی که دستش رو از جل
 دست و پای پلیس نباشید.
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دونم شدم جواب دادم: خودم خوب میهمون طور که از کنارش رد می
 خوام حال شوهرم رو بفهمم.فقط می

ی بعد گفتن این حرف به سمت آسانسور دویدم، فضای خالی هتل دلهره
ی آسانسور ی طبقهشمارهعجیبی رو توی وجودم شعله ور کرد. نگاهی به 

ی آخر منتظر رسیدن آسانسور نموندم و از طریق انداختم، با دیدن طبقه
ی نسبتا کمی با آسانسور داشت سعی کردم پله های اضطراری که فاصله

 خودم رو به آخرین طبقه برسونم.
زد گرفتم و با ی سرد پله ها رو توی دستم که از شدت سرما سوز میدسته

های متوالی و سریعم که هرلحظه اال دویدم، صدای نفسسرعت به ب
رفتم آزرد. با هرقدمی که از پله ها به باال میشد گوشم رو میبیشتر می

 شد. حس ترس بیشتر بهم غالب می
ها سر پاگرد متوقفم کرد. حیرون های دیاکو توی یکی از طبقهصدای فریاد

رسید، اکو به گوش میبه سمت راهرویی که صدای فریادهای متوالی دی
هام توی فضای راهرو پیچیده شد طوریکه توجه حرکت کردم! صدای قدم

هایی که پشت در آماده باش ایستاده بودند به سمتم جلب شد. نگهبان
یکی از اونها که مشخص بود رهبری بقیه رو به عهده داشت درحالی که به 

 رود داده؟ی واومد و با خشم پرسید: کی به شما اجازهسمتم می
ی امینی هستم طلبکارانه جواب دادم: خودم، من همسر دیاکو و برادرزاده

 باید برم ببینمشون.
 

مرد از جوابی که بهش دادم جا خورد اما سریع خودش رو جمع کرد و رو 
 به افرادش چرخید.

 برید عقب شاید این خانم بتونه بره داخل! -
یی که به دست داشتند رو سمت هابقیهدی افراد با گفتن حرفش اسلحه

های بلند به سمت اتاقی که زمین گرفتند و چند قدمی عقب رفتند. با گام
 اومد حرکت کردم. صدای دیاکو ازش بیرون می
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 تو... تو به اون دوتا بیچاره رحم نکردی، چطور من بهت رحم کنم. -
؟ در رو ی محکمی به در زدم و با صدای نسبتا بلندی لب زدم: دیاکوضربه

 باز کن. بذار منم بیام داخل.
 صدای عصبیش از داخل اتاق به گوشم رسید.

 کی به تو اجازه داد تا اینجا بیای؟ -
 مشت محکمی به در کوبیدم و مثل خودش داد زدم: باز کن این لعنتی رو.

 من تا جوابم رو از این مرد نگیرم در باز نمیشه. -
 با پدرش بود فریاد زد: حرف بزن. بعد با صدای بلندی که مشخص بود

 آره کشتمش چون حقش بود، حقش بود چون... -
 چون چی؟ اون برادرت بود حالیته؟ برادر. -

 صدای داد و فریاد هردو فضای راهرو رو پر کرده بود. 
 تو حق نداری با پدرت این طور حرف بزنی. -

 لحن نیش دار دیاکو به گوش رسید.
 حق یتیم رو باال کشیده پدره؟ پدری که قاتله و -

مکث طوالنی کرد که هراس رو توی قلبم چندین برابر کرد، هراسی که بد 
به دامنم چنگ انداخته بود، سکوت خفقان آور بینشون توی دلم سنگینی 

کرد. کمی بعد در اتاق باز شد و امینی دست بند به دست و کت بسته می
به همراه دیاکو که اسلحه به درحالی که سرش رو پایین انداخته بود 

دست پشت سرش قرار داشت، بیرون اومدند. اثری از خون روی 
ها فقط تهدیدی بود داد که شلیکهیچکدومشون نبود و این نشون می

 که امینی رو به حرف بیاره. 
ای ی پدرش گذاشت و به سمت مأمور دیگهدیاکو دستش رو به شونه

 فت: ببریدش.هلش داد و با خشم رو به افراد گ
 اطاعت. -

نگاهش رو از مأمور و پدرش که پشت سرم بودند گرفت و غضب آلود 
 زیرلب رو بهم غرید: کی به تو اجازه داد وارد بشی؟
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قدمی به سمتش برداشتم و با خیالی راحت از سالم بودنش جواب دادم: 
دونی من هرکاری که بخوام انجام بدم، هیچکس جلودارم خودت می

 نیست.
های بعد گفتن این حرف سرتاپاش رو برانداز کردم و با نگرانی به چشم

ی خون شده بودند، چشم دوختم و با لحنی میشی جذابش که مثل کاسه
 گرفته پرسیدم: خوبی؟

ی روی گردنش شد از رگ های متورم شدهخیلی عصبی بود و این رو می
لرزید. به چشم فهمید. خیلی بد نگاهم کرد طوری که تموم بدنم از ترس 

هام زل زد انگار چیزی آرومش کودت بود. رنگ نگاهش عوض شد، نفس 
های مهربونش جواب داد: دیگه اش بیرون داد و با چشمعمیقی از سینه

 همه چیز تموم شد.
 

 نه ماه بعد 
های پر استرسم رو فضای سرد بیمارستان پر کرده بود، هیجان صدای قدم

دم پر شده و قلبم رو به تپش در آورده بود. ی خاصی توی وجوو دلشوره
نگاهی به دیاکو که عصبی روی صندلی خاکستری رنگ نشسته و به من 
زل زده بود، انداختم. سعی داشتم آروم باشم اما هرلحظه بیشتر قلبم به 

چرخیدم به دیاکو شد، همونطور که دور خودم میآشوب کشیده می
بارید پرسیدم: پس پارسا ازش مینگاهی انداختم و با لحنی که هیجان 

 کجا موند؟
 دونم تا االن باید آزاد شده باشه تا بیاد بیمارستان.نمی -

ی کوچیکی که زد، تابلوی دختربچهبوی الکل بدجوری حالم رو بهم می
ی سکوت جلوی دهنش گذاشته بود بی اش رو به نشونهانگشت اشاره

یستادن نداشتم، به سمت دیاکو هام نشوند. تاب ااختیار لبخندی روی لب
 قدمدهای لرزونم رو حرکت دادم و گفتم: آخه چرا با عمل؟
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های پر استرسش رو به چشمم دوخت، همیشه نگاهش قلبم رو به چشم
کشید. رنگی به صورتش نمونده بود، کمی به سمتم چرخید و سالخی می

د: هاش فشرد، با مالیمت جواب داهای سردم رو توی گرمی دستدست
وضعیتش اصال خوب نبود دکترها گفتن اگه عمل نشه اتفاق خوبی توی 

 راه نیست.
بغض ناشی از استرسی که به قلبم چنگ انداخته بود رو فرو خوردم و 

لرزید، به قدری هام بدجوری میهای بی جونم ندادم. دستحرکتی به لب
هام رو به راحتی حس استرس داشتم که حتی خودم هم سردی دست

کردم. نگاهی به ساعت مچی مشکی رنگم انداختم، یک ساعتی بود که می
هام رو الی با پارسا تماس گرفته بودیم اما هنوز اثری ازش نبود. انگشت

هم گذاشتم و چشم به کاشی های سرامیک سفید رنگ بیمارستان دوختم. 
کرد، خاطراتی که با تصویر خاطرات هرلحظه از جلوی چشمم عبور می

سوزوند. زندگی از من که ه یادآوردنشون بیشتر قلبم رو میهرلحظه ب
دختری خودخواه و کینه توز بودم یک آدم جدید ساخت اما عشق بین 

 سارا و پارسا رو از بین نبرده بود.
 زنم کو؟ -

صدای پر استرس پارسا تصویر خاطرات رو از جلوی چشمم پاک کرد. 
چ معطلی از روی صندلی سرد های زمین گرفتم و بی هینگاهم رو از کاشی

ی پر استرس و پر آشوب پارسا بدجوری حالم بیمارستان بلند شدم. چهره
رو گرفت، درست مشخص بود که حال و هوای خوبی نداشت. نزدیکش 
شدم و خودم رو توی آغوش گرمش جا دادم، آغوشی که همیشه نیاز به 

و من رو هام گذاشت های لرزونش رو روی شونهحمایتش داشتم. دست
هام دوخت و ترسون پرسید: های مرطوبش رو به چشمعقب کشید، چشم

 نگو که سارا طوریش شده!
های من هم سرازیر کرد. پارسا که با هاش اشک از چشمخیسی چشم
های متورم گردنش هام جا خورد از کوره در رفت، از رگدیدن اشک
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ای ن لحظهاومد. بدومشخص بود کارد هم بهش میزدی خونش در نمی
 مالحظه که توی بیمارستان بود داد زد: سارا چیشده؟!

 صدای عصبی و بلندش از ترس شونه هام رو باال انداخت.
 چیزیش نی... -
 همراه خانم سارا اسفندیاری. -

پارسا با شنیدن صدای زنی با دستی کنارم زد و با سرعت ردم کرد، نیم 
. پرستار نگاهی به سر تاپتش هاش رو زیر نظر گرفتمچرخی زدم و حرکت

 انداخت و پرسید: چه نسبتی باهاش دارید؟
 همسرشم. -

اش قلبم رو به آشوب کشید، آشوبی که هیچ صدای گرفته و دورگه شده
 وقت این طور دامن گیرم نشده بود.

ای به دست پارسا داد و رو بهش گفت: باید این رو امضا پرستار برگه
 کنید.

 عادی پرستار برگه رو از دستش قاپید و پرسید: این چیه؟!متحیر از رفتار 
تونیم یا مادر یا بچه رو نجات بدیم شما باید بگید کدوم و ما فقط می -

 تو...این برگه رو امضا کنید چون ما نمی
 یعنی چی؟! -

ای احساس صدای فریاد پارسا تمام ساختمون رو به لرزه انداخت، لحظه
دستم رو به دیوار سرد و سفید رنگ گرفتم تا  سرگیجه بهم دست داد،

تعادلم رو حفظ کنم. پاهام سست شده و نای ایستادن نداشتم. زیرلب با 
خودم لب زدم: حاال داداشم چیکار کنه؟ تازه داشت طعم خوشبختی رو 

 چشید. می
شد. این حق پارسا نبود بعد سالها رسیدن به سارا این طور ازش جدا می

زنش خودش رو معرفی کرده بود تا به محض برگشتنش  برادرم به عشق
اش رقم بزنه اما انگار سرنوشت بی رحم تر بهترین زندگی رو برای خانواده
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از این حرف ها بود! صدای پرستار نگاهم رو به سمت خودش و پارسا که 
 درحال بحث بودند سوق داد.

ید وگرنه اینجا بیمارستانه آقا. بهتره هم بیشتر از این طولش ند -
 تونیم هیچکدوم را نجات بدیم.نمی

 
بعد گفتن این حرف خودکار آبی رنگی رو از توی جیب روپوش سفید 

ی توی رنگش بیرون آورد و به سمت پارسا گرفت اما پارسا مات به برگه
العملی کنار دستش زل زده بود. دیاکو که تا این لحظه بدون هیچ عکس

پارسا حرکت کرد و رو به پرستار گفت:  ها ایستاده بود به سمتصندلی
 یک لحظه لطفا.

کرد. بازوی پارسا این ابهت دیاکو همیشه توجهم رو به خودش جلب می
ها هدایتش کرد، رو توی دستش گرفت و کمکش به سمت صندلی

ای که توی دست پارسا حکم هام رو به سمتشون حرکت دادم، برگهقدم
زندی که نه ماه انتظار به دنیا اومدنش مرگ یکی از عزیزانش بود؛ اول فر

رو داشت و دوم همسری که چندین سال برای رسیدن بهش زندگیش 
 نابود شده بود.

کرد! به قدری درگیر بود که ی توی دستش نگاه میمات به لرزش برگه
حتی متوجه حظورم نشد، دستم رو روی شونش گذاشتم و همون طور 

ی توی دستش گرفت و به من چشم کنارش نشستم. نگاهش رو از برگه
هاش دوخت، رنگ نگاهش غمگین بود. رنگش بدجور بریده بود. لب

شد فهمید که لب به چیزی پوست انداخته بود طوری که به وضوح می
نزده بود. دیاکو هم که انگار مثل من متوجه حال پارسا شده بود رو به من 

 ون.لب زد: پارمیس من برم االن میام. کنار پارسا بم
هام رو باز و بسته ی تأیید چشمنگاهی به رفتنش انداختم و به نشونه

کردم، موقع رفتن دیاکو اصال بهش نگاه نکردم چون حال برادرم خراب تر 
فهمیدم. همون رسید و فقط من حالش رو میاز چیزی بود که به نظر می
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و اش رو حرکت داد شدههای خشکهام زل زده بود لبطور که به چشم
 پرسید: چیکار کنم؟!

لحن پرسیدنش بیشتر شبیه ناله بود تا پرسشی عادی! نفس عمیقی 
کردم آروم باشم تا آرامش رو به پارسا بیرون دادم و درحالی که سعی می

 منتقل کنم جواب دادم: داداش؟
 جانم؟ -

باختم خواست برای بینوایی برادرم زار بزنم اما اگه خودم رو میدلم می
 کشید.بیشتر عذاب میپارسا 

 خودت خوب میدونی سارا دوتا بچه از دست داده، پس اگه... -
آورد قورت دادم و سرم رو حرفم رو با بغضی که صدام رو به لرزه در می

 پایین انداختم.
 اگه چی پارمیس؟! -

زدم پارسا ی حرفم شد! اما اگه حرفی نمیبغض توی گلوش مانع ادامه
ذاشت برای همین ادامه رستان رو روی سرش میشد و بیماعصبی می

دم که دادم: بچه مهمتره پارسا. سارا خیلی سختی کشید، به توهم حق می
 بخوای سارا زنده بمونه اما مرگ اون بچه عالوه بر این که گناهه جرمه.

همون طور که سرم رو پایین گرفته بودم لبم رو به دندون گزیدم و سکوت 
اغذی که توی دست پارسا مشغول امضا شدن بود کردم. زیرچشمی به ک

هاش مردد بودنش رو برای انجام کاری که چشم دوختم، لرزش دست
 داد.کرد به خوبی نشون میمی

های سست و سرم رو با بلند شدن پارسا از روی صندلی باال گرفتم، قدم
سنگینش رو به سمت پرستار حرکت داد و بی اینکه به پشت سرش نگاه 

 و به پرستاری که تکیه به دیوار منتظرش بود گفت: اینم از بر...کنه ر
لرزش صداش رو با سکوت متوقف کرد. نگاهم رو ازش گرفتم و با خودم 

 گفتم: لعنت بهت دختر! باعث و بانی همش تو بودی همش تو.
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بی توجه به حظور پارسا از روی صندلی بلند شدم و بدون این که بهش 
له گرفتم، توی مسیر راهروی باریک بیمارستان اطالعی بدم ازش فاص

دیاکو رو با لیوان یک بار مصرف پر از آبی توی دستش دیدم. نگاهی به 
 من انداخت و پرسید: چیزی شده؟

 آهسته جواب دادم: برو کنار پارسا باش االن میام.
 باشه. -
 

رای هام رو سرعت بخشیدم و از دیاکو فاصله گرفتم، خیلی از مردم بقدم
انجام کارهاشون به بیمارستان اومده بودند. زن و شوهرهایی که بچشون 

ورزیدند و این به دنیا اومده بود رو توی آغوش داشتند و بهش عشق می
برادر من بود که بازهم به خاطر قلب سارا قید عشق شیرینش رو زد و بچه 

 رو انتخاب کرد.
کرد. یشتر عصبیم میکالفه دستی به پشت گردنم کشیدم. صدای شیون ب

هام گذاشتم و بی توجه به فضای اطرافم سمت هام رو روی گوشدست
 خروجی بیمارستان دویدم تا به بیرون بیمارستان و هوای آزاد پناه ببرم.

های بیمارستان به سوزش گرمای به محض باز شدن و کنار رفتن در شیشه
 تیرماه پناه بردم.

خورد و همیشه باعث ام نمیل و روحیههوای گرم تابستونی اصال به حا
 عصبی شدنم بود.

کرد، هام سرازیر میهاش اشک از چشمنگاهی به خورشید که اشعه
انداختم. پرنده ها آزاد بالهاشون رو باز کرده و توی دل آسمون درحال 

مهابا روی لبم جا خوش های بیپرواز بودند، لبخند کمرنگی همراه اشک
ون دادم و روی صندلی فلزی داغی که کنار دیوار بود کرد. نفس عمیقی بیر

نشستم، داغی صندلی تا عمق وجودم رو سوزوند طوریکه برای یک لحظه 
هام از روش بلند شدم، زیاد طول نکشید که مجددا روش نشستم. دست

رو قفل همدیگه کردم و همونطور که مشغول بازی کردن باهاشون بودم 
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ردم. اصال دوست نداشتم موقع شنیدن خبری کتوی ذهنم به پارسا فکر می
های دادند، اونجا باشم تا عذاب کشیدن برادرم رو با چشمکه به پارسا می

خودم ببینم. دستی به صورت خیس اشکم کشیدم و زیرلب زمزمه کردم: 
 شد زمان رو به عقب برگردونم.کاش می

ل عبور از جلوی آه سردی از سینه ام بیرون دادم و به مردم و بیماران درحا
شد و قلبم هرثانیه چشمم، چشم دوختم. حال من هربار بد و بدتر می

زد. هرچی به خودم فشار آوردم تا جلوی خودم رو برای بیشتر سوز می
رفتن کنار برادرم بگیرم نتونستم مانع تمناهای قلبم بشم، از روی صندلی 

جمعیتی که که با نور خورشید داغ شده بود بلند شدم. نگاهم رو از 
مشغول تردد بودند گرفتم و دوباره مسیرم رو به سمت داخل بیمارستان 

 تعیین کردم.
همونطور که توی فضای خنک بیمارستان مشغول رفتن به بخش انتظار 

داشتم که یک دفعه گوشیم زنگ خورد، درحال راه رفتن میزایمان قدم بر
گوشی که خاموش و ی گوشیم رو از جیب مانتوم بیرون آوردم. به صفحه

 شد نگاه کردم، دیاکو بود.روشن می
 با صدایی گرفته جواب دادم: جان؟
 صدای خش دارش گوشم رو آزرد.

 بچه دنیا اومد. -
ایه اما دونستم سوال مسخرهآب دهنم رو قورت دادم، با اینکه می

 پرسیدم: سارا چی؟
سریع گوشی صدای های زدن پارسا از پشت گوشی جیگرم رو کباب کرد. 

های لرزونم سرعت بخشیدم. زیرلب مدام به خودم رو قطع کردم و به قدم
های برادرم خودم بودم! با دیدن بخش دادم دلیل تمام این زجهفحش می

زایمان سریع در رو باز کردم، به محض دیدن پارسا که روی زمین سر 
و هاش قاب گرفته بود و دیاکدوزانو نشسته و صورتش رو میون دست

سعی در آروم کردنش داشت، قلبم هری ریخت. تاب ایستادن نداشتم. 
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ی در رو توی دستم فشردم و زیرلب فحشی نثار خودم کردم. نابودی دسته
های من رقم خورده بود و بار عذاب وجدان روی کمرم برادرم با دست

 بیشتر و سنگین تر شده بود.
حظه احساس های سستم رو به سمت پارسا حرکت دادم، هرلقدم
رفتم روی زمین بیوفتم. دیاکو با کردم با هر قدمی که به سمتش میمی

دیدن من خودش رو کنار کشید، روی زمین سر دو زانو کنار پارسا نشستم. 
اش حال من هم دست کمی از حال پارسا نداشت، دستم رو روی شونه

و گذاشتم. عصبی دستم رو پس زد و با خشم غرید: لعنت به تو! باعث 
 بخشمت. بانی همش تویی پارمیس. نمی

هاش ندادم توی آغوشم گرفتمش و گریون دم گوشش اهمیتی به حرف
 لب زدم: حق با توئه، حق داری هرچی دوست داری...

هاش دور گردنم نیمه تموم گذاشت، محکم حرفم رو با حصار کردن دست
یس زنمو کرد گفت: پارممن رو در آغوش گرفت و همون طور که گریه می

 از دست دادم.
 

دلم برای حال داغون برادرم به آتیش کشیده شد. خودم هم حال خوشی 
 ی پارسا از من داغون تر بود.نداشتم اما روحیه

ی برای این که حالش بهتر بشه کمی عقب کشیدمش نگاهی به چهره
گرفته اش انداختم و با لحنی که سعی داشتم لرزش صدام رو پنهون کنم 

 خوای بچه رو ببینی؟ م: نمیپرسید
دستی به صورت خیسم کشیدم و مجددا لب زدم: دیگه بابا شدی، این بار 

 سارا یه یادگار بهت داده.
های خیس و نمور بهم خودش رو از من جدا کرد و درحالی که با چشم

ی کرد لبخند تلخی زد. به قدری گرفته و غمگین بود که حوصلهنگاه می
شد از رفتارهای نا به هنجارش فهمید. گرفته این رو میهیچ رو نداشت و 

 جواب داد: شاید حق با تو باشه! 
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های لرزون و بی جونش رو روی زمین فشود و بعد گفتن این حرف دست
خوام برم شد رو به من لب زد: میهمون طور که از سرجاش بلند می

 ام رو تحویل بگیرم. وسایل بچه رو آوردید؟بچه
شد به رفتارهاش بهش زل زدم. همیشه وقتی بیخیال چیزی میعصبی از 

کرد. تموم وسایل بهترین نحو سعی توی مخفی کردن حالش رفتار می
بچه رو من و دیاکو با دل خوش آماده کرده و با خودمون به بیمارستان 

دونستیم چه شوک بزرگی توی راهمون آورده بودیم درحالی که حتی نمی
 از دهن باز کنم صدای دیاکو مانعم شد. بود! تا خواستم لب 

 همش رو به پرستار تحویل دادم. -
ی پارسا رو کمی دگرگون کرد. بعد گفتن این حرف حرف دیاکو رنگ پریده

دستی به پیرهنش کشید وغمناک زیرلب زمزمه کرد: دخترم نباید پدرش 
 رو این طور ببینه.

وشم رسوند، بعد از سارا اش صدای تکه تکه شدن قلبم رو به گلحن آزرده
تنها دلخوشی برادرم دختری بود که به عنوان یادگار براش مونده بود. 

 داد صدا زد.درحالی که به سمت دیاکو قدم های سستش رو حرکت می
 دیاکو؟ -

ی زیادی باهامون نداشت انداختم، با صدایی نگاهی به دیاکو که فاصله
 گرفته جواب داد: جانم داداش؟

ای بدون من باشه. خوام دخترم لحظهونی عفو من رو بگیری؟ نمیتمی -
 خوام تنها دلیل نفس کشیدنم رو بردارم و از ایران برم.می

حتی فکر کردن به نبود پارسا واسم سخت بود! با نگاهی اشک آلود صدای 
 معترض لرزونم رو باال بردم.

 پ... پار... پارسا. -
اشکم کشید و با مهربونی جواب داد: نزدیکم شد، دستی به صورت خیس 

 جانم؟
 می... میخوای منو تن... تنها ب... بذاری. -
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من رو محکم توی آغوشش کشید چه قدر توی آغوش گرمش احساس 
امنیت داشتم. با مهربونی اما صدایی گرفته دم گوشم نجوا کرد: تو دیگه 

 تنها نیستی، شوهرت پیشته عزیزدلم. 
 خوام.ش حلقه کردم و گریون لب زدم: نمیهام رو دور گردندست

 دوباره مرددم نکن، واسه یه بارم که شده انقدر خودخواه نباش. -
برای اولین بار تصمیم گرفتم به انتخاب برادرم احترام بذارم، خودم رو از 

بغلش بیرون کشیدم و درحالی که دست به صورت خیس اشکم 
 ام در تماس باش.کشیدم جواب دادم: باشه ولی مرتب باهمی

ی همه داغون بود و پارسا بدتر از ما همون خودش رو عقب کشید. روحیه
رفت لبخند کمرنگی زد، درست رو به روش طور که به سمت دیاکو می

ی دیاکو گذاشت و چشم توی چشمش ایستاد. دستش رو روی شونه
 هات ازش مواظبت کن.گفت: مراقب خواهرم باش، مثل چشم

هام رو گرفتم و سعی در فرو خوردن بغضی داشتم که هیچ جلوی هق زدن
تونستم سد راهش بشم. پارسا با وجود این که دل و دماغ جوره نمی

ی داغونی داشت اما شروع کرد به نضیحت کردن من. نداشت و روحیه
بعد کلی نصیحت از سمتمون فاصله گرفت و به سمت پرستاری که پشت 

. من هم پشت سرش رفتم تا بفهمم چه کامپیوتری مشغول کار بود رفت
 فکری توی سرش بود.

 سالم. -
ی پارسا نگاهش رو از صفحه مانیتور پرستار با شنیدن صدای گرفته

 کامپیوتر گرفت و جواب داد: بفرمایید.
 ام رو ببرم.خواستم بچهمی -
شما باید اول برید فرم ترخیص رو پر کنید بعد تو قسمت ثبت اسم بچه  -

 تونید ببریدش.بت کنید اونوقت میرو ث



585 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 خاکستری         

پارسا بعد گفتن" چشم" دستش رو از روی میز چوبی رو به روش برداشت 
و با همون حالت رو به من گفت: تو و دیاکو برید سراغ کارهای ترخیص 

 تا من هم برم سراغ اسم بچه.
لحن بیانش به قدری گرفته بود که نیازی به فکر کردن عمیق درمورد حال 

 نبود.  خرابش
 خوای اسمش رو چی بذاری؟می -

آه سردی کشید و زمزمه وار جواب داد: سارا اسم خزان رو خیلی دوست 
 داشت.

اش بیرون داد آتیش قلبم رو بیشتر کرد. حاال فهمیده آه سردی که از سینه
بودم که هرکاری کرده بودم از روی خودخواهی و جاه طلبی خودم بود، 

نگ رو به خاکستر تبدیل کرده و تموم رویاهاش رو زندگی یک دختر رنگار
خاکستری کرده بودم اما بعد رسیدن به پارسا بازهم همون دختر رنگی و 

دید براش بعد از رفتنش برادری که رنگ زندگی رو داشت به چشم می
دونستم پارسا واقعا قصد رفتن از ایران رو داشت خاکستری کرد. خوب می
کرد برای همین دست از خودخواهی کشیدم و یو قطعا هم این کار رو م

 تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده به انتخابش احترام بذارم.
 ی پارسا من رو توی آهنگ صداش غرق کرد.صدای گرفته

 
نفرین به روزگارم، دردای بی شمارم، احوال بی شمارم، احوال بیقرارم، این 

 قلب داغدارم.
 

که بی تو غرق درده کجای جاده موندی این خونه نفرین به حال و روزی 
 بی تو سرده.

 
هر دفعه گفتم از تو دورم راهم از تو دور تر شد سوسوی امید رسیدن هر 

 بار کم سو تر شد.
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با این خیالی که هر شب تا سحر چشمام تر شد حال منه احساساتی هر 

 بار بدو بدتر شد.
 

 پایان
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