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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا ن فرق دارمرمان م

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 م روگوش بودم متنفر کار این از من و کردمی نصیحت من رو دوباره مادرم بودم و نشسته تلویزیون جلوی مادر با

 گفتم و گرفتم

 تکراری! هایحرف از شد پر گوشم مامان -

 نمیگم. دیگه اصال میگم خودت خاطر به دختر -

 اتاق. میرم شد بهتر - 

 بنویسم. خودم یدرباره رمان یه خواستممی نشستم. تحریرم میز روی رفتم؛ اتاق به شدم و بلند جام از 

 دانشگاه توی. میاد خوشم موضوع ازاین و خترمد تک کنم؛می زندگی پدرم و مادر با و پارمیداس اسمم من 

 .بشم طراح خوادمی خونم؛ دلممی درس

.  شده کالفه ما هایکلکل دست از  استاد جنگم؛ حال در دانشگاهیامهم از یکی با دانشگاه توی  همیشه من

ا پ چیمهه توی عاشقشم من و منه صمیمیه دوست مارسا .آرشه  دشمن! اسمش بگم بهتره  نیست که دوستم

 .هستیم هم پای به

 بود: مارسا برگردوندم رو صورتم در کوبیدن صدای با

 کنی؟می چیکار من! خوشگل دوست سالم -

 نوشتم.می داستان خوبم! مرسی - 

 بگردیم؟ بریم داری حالشو - 

 بشم. آماده برم حتما! -

 نوشتی؟ چی ببینم -

  گفتم: امارس به رو و. برداشتمش و رفتم دفترم سمت به زود 

 نشده. تموم نه -
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 کشید. دفتر رو و سمتم  اومد. بودکرده گل لجبازیش دوباره مارسا

 کن! ول میشه پاره نکن - 

 بده. کنه مخفی دوستش از رو چیزیهیچ نباید آدم باش. زود بده -

 نمیدم! خیرم نه - 

 .کردم ول دفتر رو اتاق؛ به مامانم اومدن با 

 خوند بلند بلند مارسا و

 .مارساست من دوست پایین... بهترین بریم کن ول جاش روهستم... این پارمیدا من -

 گفت: خنده با و کرد من به رو مارسا

 هستما! اول نقش من نوشتی منم عزیزم! مرسی -

 میگی. همه به دانشگاه تو حاال بخونی ذاشتمنمی بود همین واسه بده دفترمو -

 کیم؟ من فکرکردی بابا نه - 

 خبر رسون! کالغ -

 گفت: میشه؛ آماده دعوا برای شعله کم کم دید مامان 

 بگردین. بیرون برین بود قرار شما -

 رفت. یادم آره - 

 پوشیدم. رو لی شلوار و قرمز شال با رو صورتیم مانتوی بعد و کردم آرایش کمی آینه سمت رفتم 

 گفتم:  و کردم مامان به رو

 میرم فعال. دیگه من مامان - 

  گذاشتم. فرار پا به که ببوسه منو سمتم اومد مامان

 بفهمه! خوادنمی مامانم این ؛ولی شهمی چندشم بوسیدن از من دونهمی هم مارسا

 گفت: و کرد من به رو مارسا شدیم ماشین سوار 
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 بگم؟ یه چیز پارمیدا - 

 بگو -

 خوای؟می هنوزم بشی خواننده خواستمی دلت یادته - 

 ام.خومی که معلومه -

 میره. خوانندگی کالس به بابک، آرش، دوست - 

 چی؟ که خب - 

 دیگه! برو توهم -

 ها. ایرانه اینجا - 

 ری!خارج می شدی استاد پا یه کهاین از بعد دهمی آموزش یواشکی - 

 دم.می خبر بهت بعدش بزنم حرف مامانم با باید دونمنمی - 

 بریم؟ کجا باشه - 

 پارک! - 

 وره؟چط شهربازی - 

ترسم! نمی گممی نمیارم کم که منم کنه؛می ناکوحشت وسایل سوار برهمی من رو بازم برم مارسا با اگه وای

 کنم؟ چیکار بریم!

 بریم؟ پارمیدا الو -

 ندارم. حالشو نه - 

 ترسی؟می یا نداری حالش رو - 

 بریم. نخیرم - 

 نم دست مارسا .اومدیم پایین ماشین از. کرد پیدا پارک واسه جایه شدم. مارسا پشیمون خودم گفته از لحظهیه 

 بود، برد.وایستاده سمت اون که پسر یه سمت به و گرفت رو

 این -  خواننده خواستمی که پارمیداس. همونی من دوست بشه.
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 گفت: و کرد من به رو پسره 

 دشمنت! دوست بابکه. اسمم من سالم -

  نرسه. بهت دستم کردیم! مگهمی دعوا باهم که گفته این به آرش وای

 من... چیزه... . سالم -

 بدین. توضیح نیست نیاز - 

 . باشهداشته دوستی همچین آرش شهنمی باورم آرش. چه با ادب! برعکس 

 ده؟می یاد خوانندگی شما به کی خب -

 با من. بقیش باشین داشته صداش رو باید فقط شما -

 ممنون - 

 !صداستخوش خیلی من دوست -

 دارم. کارت بیا جان مارسا - 

 گفتم: کشیدم مارسارو دست 

 استادشونه؟ کی چیه؟ موضوع - 

 ببینی. خوبه؟ خودت تا زنیممی اونجا به سر یه جمعه - 

 خوبه! بله - 

 . خونه رفتیم شدیم. ماشین سوار و کردیم خداحافظی پسر اون از

 

 .زدم رو خونه زنگ و کردم خداحافظی مارسا از

 .بزنم حرف راجبش مامانم با باید اوف.  کنممی تحملش زور به دانشگاه میاد؟ تو شمآر یعنی

 گفتم: مامان به رو و. نشستم صندلی روی تو، رفتم کرد و باز رو در مامان

 .. ..چیزه من... مامان -
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  منو! کشتی دیگه بگو -

 خوانندگی. کالس برم خواممی -

  ؟ ریمی چرا بشی وانندهخ تونینمی وقتی ولی ندارم مشکلی من -

  بشم؟ تونمنمی چرا -

 اینجا... . چون -

 گفتم: و کردم قطع رو حرفش بگه چی خوادمی دونستممی چون

  خارج رممی -

 ؟ بکنی غلطی چه که خارج خارج... بری بره میخواد دخترم روشن! چشمم -

 برسم! آرزوم به باید من مامان -

  گفت: و کرد من به رو لحظه چند بعد و داد تحویلم تلخ خیلی سکوت یه مامان

 تن بذاری؟ بابات رو و من خوایمی هستی. من دارایی همه تو دخترم -

 حرفیه؟ چه این جون مامان نه -

 گفت: و کرد من روبه بود، شده راحت خیالش که مامانم

 بود. بدی فکر اولم از آفرین! -

 گفتم: و کردم ریزی خنده 

 آید!یخارج م من با هم شما -

 گفت: حرص با و کرد من رو به بود؛ شده عصبانی کالا  که مامان 

 بکن. خوادمی دلت هرکاری اصال -

 دیگه! اینیم ما خب ایستممی خودم حرف پای دونستنمی همیشه من مادر و پدر

 زدم: زنگ مارسا به و برداشتم میز از گوشیم رو اتاق رفتم 

 جان؟ مارسا چطوری سالم الو -
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  پارمیدا؟ تویی - 

 عممه! نه. -

  نیستی. ادب با انقدر وقتتو هیچ آخه کردم؛ تعجب -

 ادبی. با تو بابا نه -

 فرمایش؟ -

 زنه.می حرف درست دوستش با آدم -

  بانو! بفرماید - 

 دادم: خندیدیم. ادامه تلفن پشت هردو

 داد. اجازه مامانم - 

 کنه. قبول شد ورمجب بیچاره مامان بگو گرفتن؟! اجازه و چی؟! تو -

 نخند! انقدر کوفت - 

   میاد. خندش آدم گیمی یچی آخه - 

 گفتم؟ چی مگه -

 هیچی! - 

 رفت.می راه مخم رو داشت دیگه 

 بزنیم؟ کالس به سر یه بریم میای فردا -

 نره! یادت مدارک باش. آماده دوازده ساعت باشه - 

 خوردکن؟ اعصاب نداری کاری باشه -

 ادب!با  خانوم نه - 

 گرفتیم. یاد شما از ما -

 .کنه قبول شد مجبور مامانم گفتمی راست گذاشتم؛ ولی میز رو کردم و قطع رو گوشی 
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 رفتم. بیرون اتاق از شدم و بلند میز پشت  از در، زنگ صدای با

 گفت: و پیشم اومد بابام دادم سالم و سمتش رفتم  تو اومد و داد سالم بابام

 چطوره؟ ما دختر حال سالم - 

 خوبم! مرسی -

 آره؟ بشی خواننده خوایمی پس -

 رسیده. خبرا پس -

 وگفت: دستم داد کیفش رو سمتم اومد بابا. بابا به نگاه یه و کردم مامان به چپ نگاه یه 

 .اتاق بذارش برو -

 نشستم.  بابا کنار مبل رو اومدم گذاشتم و بابا کار میز کنار رو کیف و رفتم

  خستس: که دبو معلوم چهرش از

 چیه؟ نظرتون بابا خب -

 دخترم. آرزوت دنبال برو -

 )مامان گفت:( اما... . - 

 نداره. اما باباس! حرف حرف -

 پاشید: صورتم رو رنگ پر لبخند یه کرد و بغل من رو بابا

  جون! بابا مرسی -

 . برم پیشش از خواستنمی دلش نه که حسادت البته کرد؛می نگاه ما به حسادت با مامان

  رو شکستم: سکوت داریم چی شام گفتن با من که بود شده فرما حکم خونه تو سنگینی سکوت

 میخوای؟ چی کنم.می درست االن -

 سبزی! قرمه -

 خبر؟ چه دانشگاه از )بابا گفت:( دخترم - 
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  بیستم. من همیشه مثل نیست مهمی خبر -

 معلومه! -

  نشستیم خوری غذا میز رو و رفتیم آشپزخونه سمت به خونه تو غذا خوب بوی شدن پخش با 

 گفتم: و کردم تشکر مامان از شام از بعد

 ستاره! پر شبتون -

 ماه.  از پر هم تو شب شیطون! دختر )بابا گفت:( ای -

 شدین! صمیمی خوب  دختر و پدر - 

 )گفتم:( بودیم. -

 .ردمک پرت تخت توی خودم رو. اتاقم رفتم و به زدم مامان به چشمک یه 

*** 

 بحانهص شکالت رفتم؛ یه آشپزخونه صورتم به شستن بعد از. رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند خواب از

 گفت: و کرد من به رو آشپزخونه اومد مامان .برداشتم

 بخور! نون با دختر - 

 دارم! دوست خالی من نه نون؟ با - 

 نمیدی. گوش که آخرم داره؟ فرقی گفتنم چه -

 ه؟رفت بابا - 

  دانشگاه بری. بخور زود رفته. آره - 

 چشم. -

 . کمد رفتم به سمت شدم؛ بلند میز رو از 

 یرونب اتاق از زدم؛ هم رنگکم بنفش رژ یه پوشیدم و لی یه و رنگشهم شال با رو کوتاهم آستین بنفش مانتوی

 .اومدم

 به رو میکرد: نگاه من به غلیظی اخم با که کردم مامان
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 بای! -

 شد: بلند صداش که رفتممی بیرون در از 

 رن؟می دانشگاه جوریاین -

 نده! گیر مامان - 

 .کردم حرکت سرعت آخرین با و شدم ماشین سوار .بستم در رو و رفتم بیرون زود 

 .شدم دانشگاه حیاط وارد کردم و صاف رو چروکیدم اومدم؛ مانتوی پایین ماشین کردم؛ از پیدا پارک واسه جا یه

 . کردم دیر فهمیدم استاد دیدن کردم. با باز در رو زدم؛ رو کالس در و وت رفتم 

 چه... . اومدین خوش -

  ببخشید!  -

 بکنه. قطع حرفم رو کسی ندارم دوست -

  بله. - 

 بله؟ چی -

 کردم. تایید رو حرفتون - 

 بشین. بیا آهان! - 

 چشم. - 

 بشین. آرش پیش -

 چی؟! نه! - 

 بیرون. - 

 ینم.شمی چشم! -

 بشینم. این پیش خدا وای 

 میکرد: نگاه بهم خندنیش یه با هم نشستم. آرش آرش کنار و رفتم
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 چیه؟ -

 گرفت. حالت رو استاد اومد خوشم هیچی! -

 بابا! برو - 

 کردیم. نوشتن به شروع کرد. همه ما پخش بین هاروورقه و شد بلند استاد

 گفتم: و شدم . بلندخوادمی چی دونستممی زد؛ کمرم به آروم آرش 

  کردم. تموم من استاد - 

 بذار. میز رو بیار -

 چشم. -

 .کردممی احساس رو آرش نگاه سنگینی. گذاشتم میز روی رو ورقه و جلو رفتم 

 گفتم: نشستم؛ کنارش و رفتم

 نه؟ گرفتم حالتو - 

  نگرفتی. نه - 

  اومد. یادت یه چیزی شاید بیار. فشار مخت به -

  خندیدم! بود! هبامز خیلی -

 تر! خبره؟ آروم چه -

 یرو حیاط رفتم؛ تو در سمت به .زدم آرش کردن عصبانی برای چشمک یه و شدم بلند میز رو از زنگ صدای با 

 گفت: و کنارم اومد مارسا. نشستم ها میز از یکی

 بگیری؟ چند کنیمی فکر - 

 بیست! - 

 زنیم.می یخوانندگ کالس به سر یه ریممی باهم اینجا از - 

 باشه. -
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 .کرد حرکت ماشین و شدم مارسا ماشین سوار دانشگاه، شدن تموم از بعد 

 :گفتم کردم مارسا به رو

 بشی؟ خوانند خواینمی تو -

 نوچ! -

  بشه. پزشک دندان خوادمی خانوم دیگه؛ معلومه - 

  خواستم.می قبال نه -

 موند. مارسا باز دهنم بزرگ سالن دیدن وارد شدیم. با اومدیم پایین ماشین از .کرد پیدا پارک واسه جایه مارسا

 :گفت

 . آدما می به سمت داره بابک -

 بابکه؟ آقا اون - 

 آره. -

 شمایچ و بود طالیی موهاش بابک اومد.می ما سمت به لی شلوار و کوتاه آستین آبی لباس با بلند قد پسر یه 

 گفت: پشتم و زد محکم ییک مارسا .بود سفید هم صورتش و داشت قرمزی

 کن! نگاه کم کنی؟می آنالیزش چیه شد! معذب بیچاره پسر -

 ببخشید! باشه - 

 کردم: سالم نشستم. میز استادشون. روی اتاق تو برد مارو بابک 

 چطوره؟ صداتون ببینم باید )آقای شفیعی گفت:( اول -

 عالیه! )مارسا گفت:( صداش - 

 مارسا! - 

 بله؟ -

 فردا؟ یا کنیم شروع امروز خواینشفیعی برین. می آقای اتاق باید به  صدا تست برای -

 -  امروز!
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 بده. نشون خانوم به رو اتاق جان )آقای شفیعی:( بابک -

 چشم. -

 خواستمی دلم چقدر بود.... و گیتار و میکروفن جاافتادوارد اتاق شدیم. اون راه بابک دنبال و شدم بلند جام از 

  بزنم. گیتار

 گفت: و سمتم اومد بابک

 بگین. شدین، آماده وقت هر - 

 چشم! -

 .برداشتم رو میکروفن کشیدم و عمیق نفس یه

 نشون ایدب بخونم! باید که بود مهم برام فقط دیگه؛ منفی فکر هزار و باشه بد صدام شاید که کردمنمی فکر این به

  تونم!می بدم

 دبای تونم.می که دادممی نشون باید کنه. باورم مادرم کهاین بود؛ ممه برام این تنها و برم هدفم دنبال باید 

 دادم.می نشون رو استعدادم

 کنم. ناامید رو مارسا خوامنمی. خندید و زد من به چشمک یه شیشه پشت از مارسا

 گفتم: و کردم بابک به رو

 کنیم. شروع تونیممی هستم. آماده من بابک آقا -

  کنیم.می شروع باشه -

 خونی.می خودت واسه کن فکر ببند؛ چشماتو خودمی! )مارسا گفت:( دوست -

 امیدت نا ولی خونممی آدم همهاین جلوی که بارمه اولین خونم!نمی خودم واسه که من میشه؟ مگه آخه 

 . خواننده، خوندن برا مردمه کار و بشم خواننده قراره من کنم.نمی

  خوندم: آواز و بستم رو چشمام 

 کن وا چشام رو شاتوچ

 دریاته موج رو دلم 
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 آرمیتا حسینی

 شم گم ناخدابی نذار 

  چشماته که دریایی تو 

 

 تو با فقط تا شو هوا

 شم رهایی پرستوی 

 گیریمی که هام رونفس 

  شم هوایی خوادمی دلم 

 

 عشقه چشات

 عشقه نگات 

 عشقه لبات روی گل 

 !من نازنین کن نگاه 

  عشقه پات پا به ترانه

 

 لرزهمی ریبدجو دلم

 آییمی تو که زمانی 

 که وقتی ایستهمی وای زمان 

  اینجایی تو باز بینهمی 

 

 که ماهی زیبایی به

 کرده روشنش رو شبم 
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 آرمیتا حسینی

 زیبایی رویای اون تو 

  کرده طپش پر رو دل که 

 

 روزی من کهاین از نترس

 شم نگاهت گرفتار 

 جااین خودم من تا بیا 

  شم راهت توی گالی 

 

 دیدم یباترینز رو تو

 احساس یباغچه میون 

 حتی دیمی جون داری تو 

  یاس و ناز هایگلدون به 

 

 کردی رو زیرو رو دلم

 عشقت یآماده شدم 

 خود مهر بذر از بپاش 

  عشقت یافتاده بشم 

 

 حتی کنم حس تا نذار

 رنجیمی تو من از داری 

 احساسم دنیای واسه 
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 آرمیتا حسینی

  گنجی یک که دونیمی تو 

 

 بازم بمون قعاش واسم

 تنهام کنم حس تا نذار 

 خندیمی که وقتی فقط 

  اینجام کنممی حس منم 

 

 )حمید حسینی(

 

 .اومدم بیرون اتاق از خوندن، از بعد

 گفت: و من رو انداخت خودش رو مارسا

 بود! عالی - 

 لطفته! نظر ممنون. - 

 . نشستم صندلی رو و رفتم به دفترش برم؛ خواست شفیعی آقای 

 :گفت من روبه و برداشت چشماش از رو عینکش شفیعی آقای

 ندارن؟ که مشکلی خارج به تو رفتن با مادرت و پدر داری! عالی استعداد تو -

 داره. کمی مامانم نه ولی بابام - 

 بشه. برطرف باید که داری هاییاشکال بعضی -

 بریم؟ امتحانات بعد میشه - 

 داد. تکون تایید نشانه به رو سرش 

 کرد. روشن رو ماشین مارسا به سمت ماشین رفتیم. مارسا با شدم و بلند جام از 
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 آرمیتا حسینی

 ترس و شورهدل کمی کنم ولی عوض چیزی با رو حس این ممکنه غیر خوشحال و خیلی بودم؛ خوشحال 

 بمونه. نتیجهبی هامتالش یهمه که ترسیدممی این داشتم. از

 اومدم: خودم به مارسا صدای با

  رسیدیم. -

 گفت: و کرد باز درو مامان. رفتم خونه به و کردم خدافظی مارسا از .اومدم پایین ماشین از و کردم بهش اهینگ

 ریم.خونه داییشون می شو! آماده زود -

 چی؟ برای -

 شده. قبول کنکور پسرش -

 پسرش؟ کدوم -

 دیگه! گممی رو حامد ؟ داره پسر تا مگه چند -

 شناسم.نمی - 

 بپوش! نیار.در بازیمسخره -

 دارم. درس -

 نداری؟ درس ریمی خوانندگی کالس چطور -

 پوشم.می باشه. -

 سخته! خیلی مامان دربرابر آوردن نه 

 اتاق زا و برداشتم رو زدم. کیفم صورتی رژ یه و پوشیدم لی یه و رنگکم آبی شال با رو آبی مانتوی اتاق رفتم

 پیشش رفتم: بعد و کردم سالم یه بابا وارد خونه شد؛ .اومدم بیرون

 شدین؟ آماده - 

 )مامان گفت:( آره. -

  )من گفتم:( بریم! -

 سوار .افتادیم راه و شدیم ماشین
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 آرمیتا حسینی

  بودم! آهنگاش عاشق همیشه دادم. منمی گوش زاده ابراهیم محسن آهنگ به ماشین تو

 کنم! شوق و شور احساس شدمی باعث خارج کلمه این و خارج برم بشه تموم امتحاناتم فورا خواستمی دلم

 . کنه پیدا پارک جای رفت هم بابا اومدم؛ پایین ماشین از به خونه داییشون رسیدیم.

 .داد سالم و پیشم اومد هم داییم، دختر مریم، کردم. سالم دایی زن و دایی به وارد شدیم.

 حوصلم داشت دیگه ن.زنمی حرف چرت چیزهای درباره یا کننمی غیبت یا همیشه ها تربزرگ نشستیم همه

 باهم، دکشی دستم رو. به اتاقش رفتیم شدم؛ باهم باهاش به اتاق برم. بلند تا زد چشمک یه مریم که رفتمی سر

 .شدیم تخت، پرت رو

 گفت: شیطنت با مریم

 ره؟می پیش چطور خوانندگی -

 نیست! بد -

 خواننده؟ یا شیمی پزشک دندون تو -

 چطور؟ - 

 نداره. خوانندگی به یربط که آخه رشتت - 

 خواننده! معلومه - 

 کنیم؟ بازی - 

  بکش! خجالت خونی.می رو دبیرستان سوم نیستی. بچه که تو مریم -

 تونم:نمی بیاد خوشم دختره این از خوادمی دلم هرچقدر چرا دونمنمی

 نه که! ها بازی اون از -

 چی؟ پس -

 بترسونیم! رو داداشم -

  مسخره! -
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 آرمیتا حسینی

 .کنهمی رفتار هاخنگ مثل داره، زیادی سن کهاین با ،هاوقت بعضی

 کنیم؟ کار چی پس باشه -

  هیچی! -

 وقته چند یعنی بود! کوچیک که اون بود. شده بزرگ بود. چقدر حامد وارد شد. و زد یکی رو اتاق در

  بینمش؟نمی

  سالم! -

 ام!....)زبونم گرفت:( سل -

 !نبودم خجالتی من که گرفته؟ زبونم چرا وای 

 بردارم. گوشیمو بدین اجازه اگه -

 داره؟ چیکار اتاق من تو جنابالی گوشیه - 

 بودم. گذاشته شارژ -

 گفت: من روبه و برداشت شارژ از رو گوشیش و اومد حامد 

 کنه!می ادبتبی خودش مثل نگرد! زیاد باخواهرم من نظر به -

 شم!نمی ادببی نترسین! -

 نخواست. نظر تو از )مریم پرید وسط:( کسی -

  رسم.می حسابت به بعدا برن؛ مهمونا بزار -

 پایین رفتم. منم رفت بیرون اتاق از

 گفت: دایی که زدنمی حرف بودننشسته همه

 کنیم؟ بازی فامیل اسم بیارم کاغذ - 

 خوبی! فکر چه )نظر خوبی بود گفتم:( آره - 

 بیارم. کاغذ رممی )حامد گفت:( من  -
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 آرمیتا حسینی

 :دایی هم گفت زن .کرد پخش کاغذها رو و اومد دقیقه چند بعد و تاقا رفت حامد 

 با ق بنویسین. -

 .نیستم بلد کهاین بخاطر بیشتر البته متنفرم! بازی این از خیلی

 . کردن نوشتن به شروع همه

 شه؟می مگه ولی ببینم رو کاغذش تا کردم حامد به رو شه؟می چی ماشین شه؟ اصالمی چی ق با رنگ وای

  ره!توش نمی هم پشه که کرده بغل رو کاغذ جوری

 کردم! تموم )حامد گفت:( من -

 گفت: و من سمت اومد کمی حامد. بنویسم تونستمنمی دیگه کردمی تموم دیگه نفر یه اگه 

 موندی؟ چی تو -

 رنگ! و ماشین -

  بگم. تونمنمی ماشینم و ایقهوه - 

 چر؟! -

 شیم!می پنج دوتامون بگم دونم؛می دونهیه ماشین آخه - 

 بشیم. خب - 

 نوچ! -

 خوند: همه از اول حامد. بنویسم نتونستم کرده. دیگه تموم که گفت هم مامان 

  زاده!قیس فامیل قیس! اسم - 

 قادرزاده! فامیل قادر! )من:( اسم -

 :گفت حامد هانمره کردن جمع بعد خوندیم.می داشتیم جویهمین همه

 از ف بنویسین. -

 گفتم: کردم حامد به رو موندم. ماشین تو بازم و نوشتن تند تند به کردم شروع 
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 شه؟می چی ماشین -

 گم.می رو ماشین من بگی، رو رنگ تو اگه -

 ای.فیروزه شهمی رنگ - 

 فراری. ماشینم -

بازی!  یه خاطرهب اونم بگه؛ ماشین اسم بهم که کردم خواهش حامد از انقدر شهنمی باورم . کردیم تموم هردو 

 بکشی! خجالت باید پارمیدا

 .بودم داییزن داغ کاکائوهای شیر عاشق من .آورد کاکو شد شیر بلند داییزن بازی بعد

 :پرسید و کرد من به رو دایی

 خبر؟ چه هادرس از -

 خوبن! - 

 .بخون درس خوب من پسر مثل شکر؛ خدارو -

  یرکانه!ز چه بکشه! رخ به رو پسرش خواستمی پس آهان

 جیبیع دختر تره.آسون تجربی از انسانی صد در صد که! نخونده تجربی من مثل خونده. وکالت ایشون پسر البته

  هستما!

 بشم: خواننده فقط خوادمی دلم االنم بشم؛ پزشک دندون خوندم تجربی ولی طراح بشم خواستمی دلم

  بخون. درس خودت مثل )مریم گفت:( نخیرم. -

  بزن! فحر کم تو -

 :گفت و کرد من به رو داییزن .کرده لج کال داداشش با که مریمم

 بشی. خواننده خوایمی گفته مامانت -

 .دممی ادامه درسمم ولی آره -

 خنده: زیر زد ،حامد آره گفتم وقتی

 چرا - خندی؟می
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 بشه؟ خواننده ایران تو دختر یه نیست؟ مسخره آخه - 

 . زدم حرف خوانندگیم، هم معلم شفیعی، آقای با خارج رممی امتحانات از بعد مونم.نمی ایران که من -

 .پرید حامد گلوی خارج، شیرکاکائو تو میرم گفتم وقتی

 :گفت بریده صدای با حامد

 کالس... خوانندگی... می... ری؟ مگه -

 بله! -

  میذاره؟ خاله مگه - 

  بله! -

 کنی؟می شوخی -

  نه! - 

 شده؟ مهم براش انقدر چرا داره؟ ربطی چه حامد به عجیبه! خیلی

 کشوره... . بره دختر داره معنی نرو! چه -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 شده. راضی مامانم زور به نکن. دخالت شما -

 :گفت و زد شیطانی لبخند حامد

 کنم!منصرف می رو مامانت پس آهان! -

 چه؟ تو به آرزوم. دنبال رممی من - 

 عممی. دختر تو خب -

 بابا! برو -

 فضوله! داداشم گممی که )مریم پرید وسط:( من -

 ساکت! تو -
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 :گفت عصبانیت با بابام 

  بشه. موفق امیدوارم بره. دممی اجازه من و منه دختر -

 یدادی ول جوابش رو خوب چقدر بابا ایول .نگفت هیچی دیگه کرد و نگاه بابام به ناراحت و عصبانی کمی حامد

 داشت؟ ربطی چه حامد به فهممنمی

  گفت: و آورد رو گیتار شد بلند لبخند دایی باکمیزن

  بخون. آهنگ کمی برآمون -

 چشم! -

  بلدی؟ گیتارزنی - 

  بودن! پرسیده االن تا ازم که بود سوالی ترینچرت

  بلدم! که بله -

 خوندم! و برداشتم رو گیتار نشستم مبل رو و رفتم

 کرد.می نگاه زمین به بود و افکارش در غرق حامد. اون جز به کردن قمتشوی خوندن، همه از بعد

 گفت: بابا

  بریم. دیگه ما دیره -

 ماشین سوار کردم. رفتم و خدافظی اومدم و پایین ها پله برداشتم. از رو کیفم و اتاق رفتم شدم جام بلند از

 . کرد کم رو آهنگ صدای مامان .شدیم

 بود.چی خونده مامان گوش در حامد ودنب معلوم بود؛ عصبانی چهرش

 گفت: و کرد من به رو مامان

 کشور... . تو  دختر یه گهمی راست حامد زنی.نمی حرف خارج از دیگه -

 گفتم: و کردم قطع رو مامان حرف

 بزنی! حرفت زیر تونیبودیم. نمیزده حرف ما مامان -

 مامان  فت:گ بلند صدای با و بود عصبانی همیشه از بیشتر
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 نباشه. حرفی هم دیگه رینمی گفتم پارمیدا - 

 کرد؟ دلمنمی مخالفت داد؟ چرانمی رو مامان جواب چرا بود. دوخته چشم جاده به گفت وهیچی نمی بابا 

 بود؟شده جوریاین مامانم که بودگفته چی مامانم به حامد ؟چرا آخه کنم. گریه خوادمی

ه شد وارد خون و کرد باز کلید با در رو اومدم. بابا پایین ماشین از حسبی پاهای با من و کرد؛ پارک رو ماشین بابا

 .کرد سکوت بازم و

 .کردم گریه انداختم و تخت تو خودم رو کردم و پرت هام رولباس به سمت اتاقم رفتم.

 اجازه هامشکا و بکشم نفس تونستمنمی بود. گرفته رو گلوم نیست. بغض هوایی هیچ اتاق تو کردممی احساس

 . ببینم رو جلوم دادنمی

 کنم؟ ول رو هدفم ترینبزرگ باید کردم؟ چرا چیکار من چرا؟ مگه بگم و بزنم داد خواستمی دلم

 بمیرم! ترسیدم ترسیدم! آوردم؛می کم اکسیژن داشتم 

 دنکشی جیغ قدرتنبود!  هوایی هیچ نه! بیاد اما هوا کمی تا کردم بازش و رفتم پنجره سمت به سست پاهای با

 .نداشتم رو خواستن کمک و

م؛ باش نداشته رو قراره آرزوم اگه نه! ولی نیوفته برام اتفاقی کردممی خدا خدا ترسیدم.می لحظه هر از بیشتر

 اونه! هدفم تنها چون بمیرم بهتره

 تاریک جاهمه و شد بسته چشمام. بودکرده یخ پام و شد. دستنمی ولی بکشم نفس بتونم تا زدم چنگ گلوم به

 . شد

 تاریکی... . و بود تاریکی فقط و

  رسید:می گوش به  مامانم گریون صدای 

  ببخش! منو شو. بلند پارمیدا دخترم! -

 شه؟می خوب دخترمون دکتر! آقای -

 :گفتمی که شنیدم رو مرد یه صدای 

 مده؟او پیش دخترتون برای مشکلی بود. عصبی حمله یه نیست. مشکلی نترسین! -

 دنبال... دنبال... . بره )مامان تیکه تیکه گفت:( من... من کردم! نذاشتم -
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 .کردمی گریه داشت نیومد. صداش دیگه

 دیگه... .  ممکنه بیفته اتفاقی همچین بازم اگه -

 کرد: قطع رو دکتر حرف همین برای نداشت رو جمله اون شنیدن طاقت بابام

 .افتهنمی اتفاقی ممنون! -

 داد:می تکونم دستاش با مامان

 شو... . دخترم! بلند -

 نهنک ترسم!می تاریکی این از. نداشتم هم رو دستم دادن تکون قدرت کنم. حتی باز رو چشمام تونستمنمی 

   نشم؟ بلند وقتهیچ

 بشه. بسته شد دوباره باعث زیاد نور چشمام رو آرم باز کردم و

 :گفت که اومدمی حامد صدای

  شد. باز چشماش .شد باز چشماش -

 با بودن و سرم باالی حامد و دایی و وبابا مامان .بود دهنم روی اکسیژن ماسک کردم. باز دوباره رو چشمام

 .کردنمی نگام نگرانی

 تونستم.نمی ولی خوبه حالم بگم خواستمکردم. میمی ضعف احساس

 گفت: کرد و من رو به یمصنوع لبخند یک با کردمی پاک رو چشماش اشک که در حالی مادرم

 کردم... ....من دخترم متاسفم! -

 گفتم: بردم و بشه ساکت کهاین عالمت به مامان دهن جلوی دستم رو

  نگید! جوریاین لطفا مامان! نه - 

 دخترم! آرزوت دنبال خارج. برو بری تونیمی -

 .بود همین برای هم اتفاق این شاید خیلی! از بیشتر حتی شدم؛ خوشحال خیلی 

 رفتم،یسمت ماشین م داشتم شدم. وقتی بلند گذاشتم و بابا یشونه روی بشم. دستم رو بلند تا کرد کمکم پدر

 چیه. منظورم باشه فهمیده خودش کنم فکر کردم. نگاه حامد به غلیظ خشم یه با
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 رفتم .باال رفتیم ا همم کرد پارک رو ماشین بابا .بودمشده خیره جاده به بازگشت مسیر شدیم. توی ماشین سوار 

  بستمش. و پنجره سمت رفتم .گرفت بغضم ناخواسته افتادم؛ اتفاق اون یاد پنجره، دیدن با اتاق،

 نشست: تخت یگوشه اومد مامان شد و باز اومد. در در صدای که کشیدم دراز روی تخت کردم. جمع رو اتاقم

 خوبی؟ دخترم -

 نیست. نگرانی واسه جایی بله! - 

 بیارم؟ خوایمی یچیز - 

 خستم. کمی فقط سیرم؛ نه -

 رم.می من باشه -

 خیلی کنم؛ فکر پیش چندلحظه اتفاق به خواستنمی دلم .رفت بیرون اتاق از و بوسید رو صورتم مامان 

 خواننده قراره کهاین کنم؛ به فکر آینده به و ببندم رو چشمام فقط خواستمی خیلی! دلم بود! ترسناک

 .بخونم و ببندم رو بشم.چشمام

 خوام؟می چی بهتر این از دیگه

 .برد خوابم و کرد سنگینی چشمام روی پلکام 

 گیتار و رفتم بود. مبل روی گیتار یه .نبود خونه تو کسهیچ بود. تاریک جاهمه شدم؛ پایین رفتم. بلند خواب از

 .برداشتم رو

 بود:شده نوشته روش

 میری!می بری، اگه -

 پریدم: خواب از مامان بلند صدای با .گرفت در بر رو بدنم جایهمه ترس چی؟ یعنی

 شی؟نمی بیدار چرا شد. دیر دانشگاه -

 شم.می بلند ببخشید! االن -

 دافظیخ مامان از و برداشتم بربری نون یک و پایین شستم. اومدم رو دستم و دستشویی رفتم شدم. بلند ازجام 

 .کردم
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 شد. خوابم درگیر فکرم که بودم دانشگاه مسیر کردم. توی وشنر رو آهنگ شدم و ماشین سوار

 گیتار: روی نوشته

 میری!بری، می -

 دابود! پارمی خواب یه فقط نه بود؟ هشدار یه این نکنه بترسم؟ باید چرا اصال کی؟ از چی؟ از ترسیدم!می هنوزم

 خواب. یه فقط آره بود؛ خواب یه گی؟!می چرت چرا

 دم؟می لدارید خودم به دارم چرا

 .شدم دانشگاه حیاط وارد و کردم پارک رو رسیدم. ماشین دانشگاه در دم به

 گفت: طبعیشوخ حالت با یک کرد بعد سالم و دیدم. پیشم اومد رو مارسا حیاط توی

 کردی؟ فراموشمون کال مرام!بی نیستی -

 کنه؟می اموشفر خواهرش رو آدم مگه خواهرمی! نیستی! من دوست تو حرفیه؟ چه این - 

بودیم. نشسته میز پشت همه .رفتیم کالس سر و کردم جدا خودم از .بغلم پرید ذوق با ساله پنج بچه مثل مارسا

 .کرد پخش رو امتحانی هایبرگه گرفت.می امتحان همش اواخر این استاد

 دوتا! یکی جز به البته دادم؛ جواب ها روسوال یهمه من

 . گذاشتم میز روی رو ورق رفتم توجه بدون منم برسونم  رو دو سوال که دکرمی اشاره چشمش با مارسا

 گفت:  ترس حالت با رفتیم. مارسا شاپ کافی مارسا با کالس بعد

  ترسم!شن. میمی شروع دارن امتحانات - 

 گیری.می رو لیسانستفوق حتما بخون؛ درس خوب تو -

 چی؟ نشم قبول اگه -

  خونی.می رو لیسانسفوق دوباره -

  وحشتناکه! واقعا ولی خونی می دوباره گفتم

 راحتی؟ همین به اِه؟ -

 - .کنیممی تمرین با هم نترس!
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م هانمره یهمه کردم. منمی فکر هدفم به بازگشت مسیر تو رسوندم. خونشون به رو مارسا شدیم. ماشین سوار

 نه و حامد نه بشم. معروف خواننده یه تا رمرم؛ میخارج می به مونم!نمی دیگه بعد آرمنوزده می باالی رو

 .بگیره رو من جلوی تونهنمی دیگه کسهیچ

 تو رفتم .کرد باز درو مامان زدم. رو در زنگ .شدم آسانسور سوار کردم و پارک رو ماشین رسیدم. خونه در دم

 گفتم: مامان به رو نشستم؛ مبل روی

 ختی؟پ غذا همه این نفر سه برای خبره چه مامان! - 

 بیاد. قراره داییزن نخیر! -

 چرا؟ -

 گوش خوادمی باز حامد بیان؛ اون خوانمی جوریهمین معلومه بده. که نداشت جوابی شاید نداد. جوابی مامان 

 کرده! فکر نخیر کنه. پر رو مامانم

 شو! آماده برو پاشو -

 چشم! -

 پایین هاهپل از .زدم قرمز رژ یه و پوشیدم بالی رو هکوتا آستین قرمز لباس رفتم. کمد سمت باال. رفتم شدم بلند 

 گهم کرد. اشاره سرم به دستش با داشتم! مامان کم چیزی یه انگار ولی .رسیدن فهمیدم در زنگ صدای اومدم. با

 نداشتم! شال یا نه بودن بد موهام

 .ردمک سالم داییزن و دایی به و پایین رفتم. برداشتم رو نارنجی شال اتاق رفتم پریدم؛ دو تا یکی ها روپله 

 .اومد چایی سینی یک با مامان بود. آشپزخونه تو حامد

 شده. شروع امتحانات ( شنیدم:گفت دایی )زن -

  بله. - 

 نداری؟ درس توی که )دایی ادامه داد:( مشکلی -

 عالیه؟ درسش من پسر بگه خوادمی بازم نکنه بگم راستش رو بود؟ چی برای سوالش این 

 ریاضی. و دارم مشکل کمی فلسفه درس توی قطف -

 .بخونی درس حامد با ما خونه بیای دنبالت میام هرروز بعد به امروز از -
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 .کرد تعریف حامد از بازم گفتم؟ دیدی

 خونم.می درس خودم نیست. نیازی -

 از هیجده نباشه باالی هاتنمره اگه که خصوصبه کنی. کار تونیمی بهتر حامد با من نظر دایی گفت:( به)زن - 

 نیست! خبری خوانندگی

 .بود من شرط این )مامان هم گفت:( بله! -

 کنم: قبول مجبورم ولی زورگویی! یعنی این

  باشه -

 دم:ز زنگ مارسا به باال رفتم منم کرد؛ پهن رو سفره مامان بابا، اومدن کردم. با باز در رو منم و زد در رو زنگ بابا

 مارسا! الو -

 پارمیدا کاری داشتی؟ چطوری؟ مسال -

 یعنی... . و کنم تمرین حامد با برم مجبورم من مارسا -

 کنی؟نمی تمرین من با -

  متاسفانه! بله -

 . بودی داده قول تو -

 نشست: تخت رو و اتاقم تو اومد زدن در بدون حامد

 زنم.می زنگ بعداا مارسا آره. -

 آره؟ چی یعنی -

 دارم. کار االن -

 خونتون. آممی فردا اصال کنیم.می تمرین با هم گفتی تو -

 .بینمتمی فردا باشه -

 گفتم: حامد به رو غلیظ خشم یه با کردم و قطع رو گوشی
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 اومدی! اجازهبی تو و من اتاق اینجا -

 .که نیستم غریبه - 

 صمیمیه؟ خیلی کرده فکر نکنه پررو! چه

  هستی؟ چی پس -

 داییت. پسر -

 !دایی پسر -

 دایی! دختر پس نه -

 بیرون. برو حامد -

 عصبانی! چه اوف -

 افته.بی اتفاق اون روز اون که شدی باعث تو حامد -

 که... . خواستمنمی من ببخشید! -

 حامد! بیرون برو بسه! -

  رفت. پایین و شد بلند تخت رو از حامد 

 . صدای مامان اومد:نیست مهم اصال زدم.می حرف بد اینقدر نباید شاید رفتم. تند خیلی

 پایین. بیا پارمیدا! -

 گها شاید. بودنشسته حامد جلوم نشستم. بابا، کنار سفره، سر و رفتم پایین هاپله از شدم و بلند تخت از 

 مهمه! چرتش اخالق نیست! مهم ظاهر ولی .شد متنفر ازش شدمی بود، سیاه و نبود سبز چشماش

 گفت: و زد پشتم آروم یکی بابا

 خوری؟نمی اچر -

 مامان گفت: جلو بکشم. رو زمان خواست می دلم خوردم. زور به و اشتهابی و کشیدم غذا از کمی 

 خوری؟نمی چرا دخترم -
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  ندارم. اشتها -

 نم نه حامد؟ پیش برم فردا مجبورم یعنی. انداختم تخت روی خودم رو و اتاق تو رفتم و شدم بلند سفره سر از

 .دادم قول مارسا به

 پزخونه:آش رفتم زد؛ صدام مامان. شستم صورتمو رفتم .بودنشسته میز سر مامان پایین. شدم رفتم بلند تخت زا

 نرفته؟ که حامد. یادت پیش بری قراره امروز -

 ببینم؟ رو حامد این هرروز کردم باید گناهی چه من آخه چرا؟ وای 

 شه.نمی امروز -

  شه!می خوبم شهمی -

 مامان! -

 . بسه داپارمی -

 قرمز هم رنگکم رژ یه پوشیدم. لی و رنگشهم شال با رو زرشکی مانتوی رفتم. باال هاپله از چرا؟ آخه خدا وای

 رفتم: پایین هاپله از و برداشتم رو زدم. کیفم

 فعال! -

 کجا؟ -

 .دایی خونه برم گفتی خودت مامان -

 ری؟می کجا گی.می دروغ داری -

 ؟ مونمخونه ب خوایاصال می -

 نبودی! رنج زود تو -

 آهنگ به راه شدم. توی ماشین سوار اومدم. بیرون خونه باشم! از آرومم خوادمی کنهمی حامد حامد صبح از 

 دادم.می گوش

 کرد: باز رو در داییو زن زدم رو زنگ. پایین اومدم کردم. پارک رو ماشین 

 سالم! -
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 تو. بیا اومدی خوش سالم! -

 تو! برو گهمی وایساده در لویج شهنمی باورم

 . ...ولی بیام خواممی -

 ولی؟ -

 وایسادین. در جلوی - 

 .نبود حواصم اصال گی!می راس -

 وقت... .اون بخونم درس بودماومده نبود. من حامد از خبری هیچ نشستم. مبل روی تو رفتم

 .باال برو خوایمی اگه هست؛ اتاقش تو حامد دایی گفت:( راستی)باالخره زن -

 تو رفتم: و زدم رو اتاق رفتم. در باال هاپله از .بودم حرف همین منتظره بود ساعتیک

  سالم! -

 تو؟ -

 عمت! پس نه -

 اومدی؟ نگفت مامان چرا پس -

 دادم! سالم - 

 سالم! -

 کشیده: دراز تخت تو خوب چه که واقعا بخونیم. درس بود قرار رفته یادش کال کهاین مثل 

 آوردی؟ رو تکتاب -

 خوابیدی؟ خوب -

 گفت: بعد و کرد کوچیک اخم یه 

 چطور؟ -

  کشیدی. دراز هنوزم آخه -
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 زنه!می ژل طالیش موهای به هم خوابهمی وقتی شهنمی باورم .پرید جاش گفتم از رو این وقتی

 لفص ولی همیدمف ها روفصل همه کردیم. شروع یک سوال از .گذاشتم میز روی رو، کتابم و نشستم صندلی رو

 .فهمیدمنمی اصال رو تفسیر و تحلیل

 :پرسید کرد و نگاه من به خسته چهره با یه حامد

 فهمیدی؟ باالخره -

 نه! -

 بشه؟ خواننده تونهمی تو مثل خنگی آدم مگه -

 منه! قرمز خط اون نیار. رو خوانندگی اسم بزن؛ زنیمی مثال هر چی رو ببین -

 بابا؟ نه -

 کردی؟ قبول چرا نداشتی دادن یاد حوصله اگه اصالمامان!  آره -

 .گفتم بار دوازده رو فصل یک این ولی دارم حوصله -

 وارد شد: کاکائو شیر دوتا با و زد رو اتاق در دایی زن

 رفتین؟ پیش کجا تا خب -

 کجا!هیچ -

  دیگه؟ داده کنکور یه کرده؟ چیکار مگه زنه.می حرف هم چجوری ببین 

 خونمون: بیاد بود قرار امروز اومد یادم تازه مارسا شماره دیدن اومدم. با بیرون اتاق از رد؛خو زنگ گوشیم

 الو! -

 .منتظرتم ساعته یک خونتون؟ آممی فردا نگفتم من مگه الو! بگو هنوز نکش! خجالت -

 نبود. یادم اصال ببخشید! -

 آی.جا میاین شیمی بلند االن همین -

 آخه... . - 
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 بیا. شو بلند !پارمیدا -

 باشه. -

 :گفتم و کردم داییزن به اتاق. رو رفتم کردم؛ قطع رو گوشی 

 باشه. کافی امروز واسه کنم فکر خونه برم. باید -

 رسونتت.می حامد پس باشه -

 رم.می خودم نه -

 حامد؟ نه مگه بره.می حامد نیست. خوب تنهایی -

 نه! -

 حامد! -

 برم.می من بله -

 :گفت حامد راه شدم. تو حامد ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از خدافظی با رفتم. پایین ها پله از 

 خوای؟می بستنی -

 نه! -

 داری؟ عجله -

 مارسا... . برسم دیر اگه آره. -

 دوسته! مارسا با که هرکسی  بیچاره فهمیدم. نگو -

 سوال! من! یه بیچاره -

 بپرس! -

 بود. خوب بگو رفتیم، پیش چطور که پرسید دایی اگه -

 بود؟ سوال این -

 داری؟ مشکلی موسیقی با تو کهاین سوالم نه -
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 نه! - 

 چرا... . روز اون پس -

 دارم. مشکل خارج به رفتن با -

 .نیستیم صمیمی فامیل خداروشکر -

 سپری سکوت در رو مسیر مابقی. شد روحبی و سرد سبزش هایچشم .همیشه از ترشد؛ جدی جدی چهرش

 . اومدم پایین ماشین از خدافظی یک با رسیدیم؛ خونه در دم به .ردیمک

 شدم: رو به رو کردمی نگاه رو من که خشمگین هایچشم ؛با کردم باز که رو در

 اومدین! عجب چه -

  دم.می توضیح من اتاق بریم بیا مارسا -

 گفت: و نشست تخت رو مارسا اتاق. رفتیم مارسا با

 .بده توضیح خب -

 :گفتم جدی لحن یک با من

 درس کمی رفتم منم شده. فالن فالن حامد اون پیش برم کرد مجبورم مامان شدم، بلند خواب از که صبح -

 .رفتی یادم از تو و کردیم تمرین

 . کن تمرین منم با باید بشین پس باشه -

 رو بودمآورده در اینترنت از که ور هاییسوالنمونه .کردم مرور ها رو فصل همه دوباره نشستیم و تحریر میز کنار

  نوشتیم.

 .شده وز موهای با بودن؛ شده قرمز چشمام رفتم. آینه جلوی

 :گفت و کرد جمع ها روشد. کتاب بلند جاش از مارسا

  دیگه! بسه -

 شدی. راضی عجب چه -

 ه:شنمی باورم !بود۱۰ کردم. ساعت تعجب افتاد، ساعت به که چشمم رفتم. پایین ها پله از 
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 برم. دیگه من -

 بیاد. اونم مامانت به زنممی زنگ ذارم؟می مگه )مامان گفت:( نه! -

 نکشید. زحمت نه -

 .که نیست زحمت زحمتی؟ چه -

 مامان رضایت دادمی نشون لبخند، که یه با دقیقه چند بعد و زد حرف مارسا مامان با و تلفن پایه رفت مامان

  .سمتمون اومد گرفته، رو مارسا

  آد.می دیگه ساعت نیم گفت )مامان:( مامانت -

 . کردنمی خودنمایی زیباتر باراین البته بودن. آبی دریا مثل که هاییچشم به کردم. نگاه مارسا هایچشم به

 کردم: باز رو در و شدم بلند در زنگ صدای با که نشستم مبل رو

 خاله! سالم -

 )خاله رویا:( سالم! خوبی؟ - 

 .ماییدبفر! بله - 

 آماده شام تا  آشپزخونه موندن هم با اونا . داد سالم مامانم به  ؛رفت آشپزخونه سمتبه  ووارد شد  رویا خاله 

 .بزنن حرف البته و کنن

 :زد شیطانی لبخندهای اون از بازم و نشست مبل رو کنارم اومد مارسا

 شده؟ چی - 

 .برات آوردم ترسناک فیلم - 

 چیه؟ سمشا - 

 !حقیقت ای جرات - 

 .بگو رو فیلم خالصه اول - 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  38  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 بازی این شیطانلحظه همون زا. کننمی بازی حقیقت جرات و باغ تو شیننمیرن؛ دوست به سفر می چهارتا - 

می زنده نفریه فقط که کنهمی پیدا ادامه بازی این انقدر آخر در و شهمی کشته بگه دروغ کس هر. شهمی بیدار

  .مونه

 اینه مهم نداره هم فرقی ولی! هبد ،بمونه زنده نفر یه فقط کهاین ولی بود خوبی فیلم نظرمبه .کردم مکث کمی

 .باشه ترسناک که

 کجاست؟ جاش ترینترسناک -

 دستروی  رو میخ گهمی شیطان و جرات گهمی اونم حقیقت؟ یا جرات پرسهمی پسره از شیطان که جااون - 

 !کنه فرو دختره دست توی رو میخ شهمی جبورم! میرهمی نزنه اگه و بزن دوستت

 .بینیممی زاریمی شام بعد! خوبیه فیلم -

 .باشه - 

 رو فیلم نشستیم هم ما کردن جمع رو هاظرف مامانا شام بعد. نشستیم میز پشت و رفتیم؛ شد آماده شام 

 .گذاشتیم

 :فتگ مارسا شد تموم که فیلم. برهنمی خوابم امشب فهمیدم فیلم هایوسط

 بود؟ چطور -

 .کردنمی تموم خوبید با رو آخرش ولی بود خوب - 

 . نیست من گناه دیگه کهاین -

 :گفت بعد و زد حرف مامان با کمی خاله

 .دادیم زحمت زیادی. بریم دیگه ما -

 !فردا تا پس:( من گفتم) - 

 !امتحان اولین اونم. داریم امتحان فردا! وای :(مارسا گفت) -

 .که نداره وای کردیم تمرین همه اون ما ؟ی وایگچرا می - 

 .دخترم آره:( خاله گفت) -
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 . باشین خودتون مراقب :(فظی کردخدامامان ) -

 دارم هک اصلی هدف به تا بگیرم بیست امتحان تو باید فردا. کشیدم دراز تخت تو و به اتاق رفتم اونا رفتن بعد

 !خوانندگی به، موسیقی به ؛برسم

 .خوابیدم و مبست رو چشمام

 .پایین رفتم و شستم رو صورتم .سمت دستشویی رفتم و شدم بلند خواب از

 و میز رو گذاشت رو چایی مامان. نشستم غذاخوری میز پشت  و رفتم. کردمی دم چایی آشپزخونه تو مامان

 :گفت

 کردی؟ نگاه خوب. داری امتحان امروز -

 .بله - 

کم رژ هی پوشیدم و برداشتم رو لی و بنفشم مانتوی و شال. باال رفتم و مشد بلند میز رو از صبحانه خوردن بعد 

 :اومدم بیرون اتاق از و زدم صورتی نگر

 !خدافظ مامان -

 !همرات به خدا - 

 .نشین نگران؛ بیام دیر شاید - 

 .باشه -

 . دادم گاز عتسر تمام با همین برای ؛شده دیر که دونستممی. شدم ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از 

 شروع و گرفتم استاد از رو ورق عجله با. بودشده شروع امتحان. سمت کالس رفتم و کردم پیدا پارک جا یه زود

 حل مارسا با که نبودن هاسوالنمونه شبیه کدومهیچ و بودن یاگزینه چهار هاسوال همه. کردن حل به کردم

 .کردیم

 !ترسیدم باراولین برای وجودم تمام با

سوال از بخشیشد. می تموم داشت زمان دیگه. شدمی آوار سرم به داشت دنیا. نرسم آرزوم به کهاین از ترسیدم

 .به استاد دادم و زدم شانسی رو دیگش بخش، شانسم خوش که جااون از. زدم دونستممی که رو ها

 :گفت و سمتم اومد خندون هایلب با مارسا. بیرون اومدم کالس از 
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 !بود عالی انمتحا -

 !شدم نابود - 

 چرا؟ -

 .زدم شانسی رو بخشش یه - 

 .شیمی بیست دممی قول من -

 چجوری؟ - 

 !شانسی خوش تو - 

 .نیست شانس که چیهمه! بابا برو - 

 : شدم ماشین سوار، مارسا به توجه بدون

 .ببخشید پارمیدا! پارمیدا وایسا - 

 شایدبه خارج برم؛ نتونم دیگه شاید ولی بود اشتباه کارم دونممی. شدم دور جااون از و کردم روشن رو ماشین

 !شمنمی حتما! نه شاید؛ نشم خواننده دیگه

 . نداشتم رو کسیهیچ حوصله .کردم خاموش رو گوشی ؛بود حامد خورد؛ زنگ گوشیم

 :و وارد شدم کردم پارک رو ماشین. رسیدم خونه در دم به

 بود؟ چطور امتحان! سالم -

 - ... 

 دی؟نمی جواب چرا -

 !کن ولم! مامان - 

به  شروع و میز پشت نشستم. بودنداده وقت شناسیزمین امتحان برای روز دو. بستم رو اتاق در و باال رفتم 

 .خوندن کردم

 :گفت و زد رو اتاق در مامان

پایین  - .ستآماد شام! بیا
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 .نیستم گرسنه - 

 قفله؟ چرا در - 

 .بخونم درس بشینم فقط ات کردم قفلش من چون - 

 .خوندم رو درسم ،توجهبی منم؛ نیومد مامان صدای دیگه

 .خوابیدم و بستم رو چشمام. شهمی بسته داره چشمام ولیه چند ساعت دونمنمی

 .بودشده داغون کمرم. شدم بلند جام از .خوابیدم صندلیرو  فهمیدم؛ شدم بلند که خواب از

 سمت رفتم. به زنگ زدن کرد شروع تلفن. خوردم و برداشتم کیک تیکه یه. نبود خونه کسهیچ .پایین رفتم

 :دادم جواب و تلفن

 ؟بله -

 !سالم :حامد 

 !سالم - 

 ی؟آنمی. مهمونید ما خونه مروزا - 

 .بخونم درس فقط چندماه این باید. دارم درس - 

 .بخونیم هم با اینجا بیا خب - 

 .خونممی خودم. نیست نیازی - 

باال . بمونم دور غفلتیه  خاطربه آرزوم از خواستمنمی ولی به خونشون برم خواستمی دلم. کردم قطع ور تلفن

. اومدم پایین هاپله از و زدم پررنگ قرمز رژیه . پوشیدم و برداشتم لی و زرشکی شال با رو زرشکیم مانتوی. رفتم

 :گرفتم رو مارسا ارهشم؛ برداشتم رو گوشیم. شدم ماشین سوار؛ رفتم بیرون خونه از

 !مارسا؟ الو -

 !سالم -

 .؛ دانشگاه بریممآمیدنبالت  شو آماده! سالم -

 !نداشتیم امتحان که امروز چرا؟ - 
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 .دیگست چیز یه خاطربه - 

 .شممی آماده. باشه - 

 .کردم روشن رو ماشین و کردم قطع رو گوشی 

 اونا خونه رممی خب. یدار ایدیگه هایهدف تو !نشو سهوسوپارمیدا ! نه ولیه خونه دایی برم ب شدمی کاش ای

 .بخونه درس تنهایی نباید آدم اتفاقا. شهمی خوبم ؟شهنمی چرا. شهنمی نه! رممی! چرا! رمنمی نه .کنممی تمرین

 ماشین تو و اومد .پایین اومد خودش که بگیرم رو شمارش تا برداشتم رو گوشی. رسیدم مارسا خونه در دم به

 :نشست

 چطوری؟ سالمماریا:  

 بریم؟! عالی - 

 کجا؟ - 

 .دانشگاه - 

 چرا؟ - 

 تو دونهمی خدا. کردم نگاه مارسا سوال از پر چهره به  مسیر یتو. کردم روشن رو ماشین. ندادم بهش جوابی

 :بود سوال از پر دلش

 خارج ببره؟ رو من حاضره واقعا شفیعی آقای! مارسا:( گفتم) -

 !بااستعدادی خیلی تو! هست خداشم زا معلومه - 

 خیلی. برسم بهش که کنممی رو تالشم تمام دارم. بدم ادامه زندگی به تونمنمی هدفم بدون من! مارسا - 

 بکنی؟ کمکم یدمی قول. باشن داشته یابهره هاسختی این خوادمی دلم. کشممی دارم و کشیدم سختی

 .شمگیتار زنت می خودم اصال. مآمی پات به پا من! معلومه - 

 بلدی؟ مگه - 

 ولش تو ولی. تونمنمی گفتم. نکردم دنبالش؛ نبودم تو مثل من ولی بود همین حقیقیم آرزوی ؟دونیمی -

 .نکردی
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 .شهمی چند نمرم بفهممدانشگاه بریم،  باید. زدم شانسی ور هاامتحان یهمه من! مارسا -

 گه؟می استاد مگه -

 .کنممی واهشخ ازش من ولی نه - 

 دستم تو محکم رو مارسا ستد. شدیم دانشگاه حیاط وارد. اومدیم پایین ماشین از و کردم پارک رو ماشین

 :فشردم

 خبرته؟ چه:( ماریا صداش در اومد) -

 !ترسممی -

  چی؟ واسه ترس - 

 .بودمشده خسته بازجویی این از دیگه چون ندادم جوابی

 :وارد شدیم و زدیم رو فترد در؛ بود نشسته دفتر تو استاد

 !استاد سالمکردم:(  من شروع) -

 !سالم:( ماریا گفت) - 

 .که امتحان نبود امروز! هابچه سالم: استاد 

 .دارم کار باهاتون من ستادا: من 

 .بیاین. باشه: استاد 

 :نشستیم هاصندلی از یکی رو و رفتیم. کرد راهنمایی دفتر به رو ما دستش با استاد 

 اومدیم؟ چرا بگو استاد به! سامار -

 .بگو تو من؟ چرا - 

 آوردم؟ چرا ور تو من پس - 

 خبره؟ چه جااین بگه یکیتون خب :استاد 

 ... .چیزه بخواین ور راستش: من 
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 .بگین رو حرفتون! نترسید من از ؟چیه -

 که نبودنیی هاسوال از مکدوهیچ. زدم شانسی رو بخشی من. بدونم باید شد؟ چند ریاضی یتو من نمره! ستادا -

 .بودم کرده حل من

 !شهنمی -

. تهس امتحانات یتو گرفتنم بیست مادرم و پدر شرط تنها و بشم خواننده خواممی من! استاد منه آینده ینا - 

 !کنممی خواهش

 .نه -

 ؟دآمی دلتون ستادا -

 .نشکنین رو من دوست دل کنممی خواهش! ستادا :مارسا 

 !باریک نهمی فقط: استاد

 :گفت خشم کمی با و کرد من به رو. آورد رو نمرش دفتر و شد بلند استاد

 زدی؟ شانسی که - 

 ؟آوردم کم خیلی! استاد بله - 

 !نوزده شدی -

 ؟کنینمی شوخی ستادا! ؟چی - 

 .نکن فراموش رو ما شدی خواننده! راستی. شیبیست می که کنممی هم بخششی یه. نه -

! نه ولی بودم جوریاین اولشم از. شانسمخوش خیلی من. کنم پرواز ؛بیارم در بال خواستمی مدل! شدنمی باورم

 . دویدم حیاط تو و اومدم بیرون کالس از

 :گفت پیشم اومد مارسا

 !داشتیم هاشانس این از هم ما کاش ای - 

 آهنگ به داشتم راه تو. به خونه دایی رفتم هم خودم. رسوندم خونشون در دم رو مارسا. شدیم ماشین سوار

 . داشتم دوست بیشتر رو جنتلمن قسمت. دادممی گوش ساسی
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 . بودم کرده زیادی تالش آرزوم برای بچگیم از ؛من میشم که دونممی اونا ی همه از ؛ بهترشممی خواننده یه من

 هب آسونی به هیچی ولی سخته؛. رسیدن بهش سخته ؛ هدفه یک نیست رویا یک این برسم هدفم به باید من

 ««میبرم اونجا به رو مادرم و پدر و میگیرم خارج تو خونه یک بشم معروف اگه نمیاد؛ دست

 باز رو در حامد. زدم رو در زنگ .اومدم پایین ماشین از . کردم پارک رو ماشین و رسیدم؛ دایی خونه در دم به

 :کرد

 !داری درس گفتی کنم فکر -

 خونیم؟می درس باهم نگفتی گهم راستی. کالم بعدا سالم ولا - 

 !سالم - 

  بمونم؟ در دم خوایمی نکنه - 

 :زدممی دار نیش رو هاحرف ی اینهمه

 ! تو بیارین تشریف شما! بانو نه -

 و بابا بودن آشپزخونه اییدزن و مامان.وارد خونه شدم گرفتم؛ فاصله در کنار از. گفت تمسخر با رو جمله این

 .کرد بازی گوشی با و مبل رو نشست رفت هم حامد .دنزمی حرف هم دایی

.   بود مزاح کمی این البته بودشده تررنگ پر چشماش رنگ. بودشده بلندتر قدش! بودکرده تغییر خیلی حامد

 !مغرورتر شاید ؛بودشده تر سنگین خودشم همه از ترمهم

 بخونم؟ درسو  اتاقت برم تونممی! حامد -

 :گفت و دکر بلند رو سرش حامد 

 .نزن دست کمد به ولی برو باشه -

 تغییر خیلی. بردمی اتاق به رو من خودش و شدمی بلند؛ بود قبلی حامد اگه. کرد گوشی تو رو سرش دوباره و

 .کرده

 .رفتم من پس. باشه -

 .بود گوشی تو سرش، توجهبی حامد. به اتاق رفتم شدم بلند جام از 
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 .نشستم تحریر میز کنار. وارد اتاق شدم

 درس دارم وقته خیلی که کردممی احساس ولی کشید طول ساعت چند دونمنمی. به خوندن کردم شروع

 . خونممی

 :وارد شد حامد و اومد در صدا به اتاق در

 داری؟ خبر ساعت زا -

 مگه؟ چطور نه - 

 .کن نگاه رو ساعت بیرون برو - 

 .باشه یازده ساعت کنم فکر. نیست نیاز - 

 .بخوابم خواممی بیرون بری شهمی! نیست ازدهی نه - 

 .ببخوا بگیر بمونم جااین لحظهیک حتی غیرممکنه. مرمی باشه. کنهمی بیرون اتاقش از رو من! دبابی چه

 :رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند

 !ببند درم کن لطف -

 !ببند خودت بکش زحمت -

 .بودن شام خوردن درحال همه. بودنشده همیازده  حتی .ساعت ده بود پایین اومدم پله از 

 :گفتم و رفتم سفره سمت

 .دارم امتحان فردا. رمخونه می من -

 خوری؟نمی شام -

 !نه -

 ریم؟می باهم بخور ؟شهمی مگه -

 .نیستم گرسنه! نه -

 .مونده اتاق تو حتما نبود دستم تو کتاب کردم؛ نگاه دستم به
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 :کردمی نگاه زمین به و بودنشسته تخت رو حامد. وارد شدم و زدم رو در رفتم؛ باال هاپله از

 .بردارم روبم کتا ومدما -

 . برداشتم میزی رو از رو کتاب و رفتم 

 !بد خیلی! بودشده بد ؛بودشده عجیب خیلی حامد رفتار

 :برگشتم حامد صدای با که در سمت رفتم

 شه؟می تموم کی امتحانات دخترعمه -

 .دیگه هفته یک - 

 !متاسفم - 

 !چرا؟ - 

 !متاسفم. بودم صمیمی تو با خیلی کهاین خاطربه - 

 !به سرش زده؟ نکنه! چی؟ یعنی. کردم تعجب زدمی کهیی هاحرف از خیلی

 باهات همین برای دیدممی خواهرم مثل رو تو فقط ندارم و نداشتم بهت احساسی وقتهیچ منداد:(  ادامه) -

 !خواممی معذرت کردم ناراحتت اگه ؛بودم صمیمی

 ؟شدم ناراحت که گفتم من مگه! شده دیوونه که ندارم شکی دیگه نه

 خوبه؟ حالت -

 .رهآ - 

 گی؟می پرت و چرت چرا - 

 چرا؟ دونینمی تو یعنی - 

 .نه - 

 !فهمیمی بعدا پس - 

 .کردم روشن رو نماشی. شدم ماشین سوار و کردم خدافظی. رفتم پایین هاپله از و اومدم بیرون اتاق از 
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 این کارهیچ از من. فهممنمی بود؟ چی هاحرف این معنی! بودکرده قاطی ذهنم! دونمکجا؟ نمی ولی رممی دارم

 برم بهتره. دارم امتحان فردا ؟باشم اون چرت هایحرف فکر به باید چرا اصال! دارن کم وناا رم؛آنمی در سر پسرا

 .کنم استراحت خونه

 با دارم! شدم دیوونه وای. کنی فراموشش تونینمی که دونیمی خودتم؛ کنیمی مسخره ور دتخو داری پارمیدا

 !زنممی حرف خودم

 . کشیدم دراز تخت رو و انداختم گوشه یه رو لباسم .وارد شدم و کردم پارک رو ماشین

 .رفتم عمیق خوابی به و بستم آروم رو چشمام

 :کردم باز رو چشمام مامان صدای با

 .پاشو! رمیداپا -

 :بستم دوباره رو چشمام. اومدمی خوابم ولی بشم بلند خواستمی دلم 

 !داری امتحان -

 !گفتیمی زودتر! چی؟ - 

 شلوار با رو لی طرح با مانتوی. رفتم کمد سمت به و شستم رو صورتم. وارد دستشویی شدم و پریدم جام از 

 .اومدم بیرون اتاق از و زدم لببرق یه. پوشیدم و برداشتم آبی شال و جین

 حانامت سواالت راه تو. شدم ماشین سوار. زدم بیرون خونه از و برداشتم کیک تیکه یه و آشپزخونه سمت رفتم 

 . کردممی مرور رو

 .بودنشده شروع امتحان هنوز. نشستم ده و صد شماره میز رو .رفتم و کردم پیدا جاپارکیه  زود

 :نشست کنارم اومد مارسا

 !برسی آرزوت به تا مونده هفتهیک فقط -

 .بشنوه دهنت از خدا -

 . کرد پخش رو هاورقه و شد بلند رضایی خانم 

 برگه و شدم بلند. شممی بیست که دونستممی باراین .خوندن و جواب دادن به کردم شروع و گرفتم رو ورقم

 .فتمبه سمت ماشین ر و اومدم بیرون کالس از .به دست خانم دادم رو کاغذ
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 :نشست و اومد مارسا چنددقیقه بعد. بیاد مارسا شدم منتظر ماشین داخل

 بود؟ چطور:( تا اومد، گفت) -

 بخوریم؟ رو بستنی بریم! عالی - 

 .بریم - 

 .ومدامی ما سر پشت پراید ماشین یه. کردم روشن رو ماشین 

 !کنهمی تقیب رو ما ماشین اون! مارسا:( متعجب گفتم) -

 !داشتهبرت  خیال .بابا نه - 

 ! شاید - 

 . نشستیم ها میز از یکی رو .و رفتیم اومدیم پایین ماشین از؛ کردم پارک رو ماشین

 :با کارامل موزی بستنی یک مارسا و دادم ای سفارشکاکویی و پسته بستنی یه من

 .کرده پارک ماشین اون! مارسا -

 .بریم زود پاشو. شهمی تاریک داره هوا. گیمی اسر:- 

 بترسم؟ که هستم آدمی من کردی فکر - 

 !ترسممی من! نه - 

 !نترسباهاتم،  تا - 

 .کنم حساب رو هابستنی رفتم هم من ا سمت ماشین رفتمارس. شدیم بلند جامون از 

 :گفتم مارسا به رو. نشستم ماشین تو. رفتم ماشین سمت

 بگازیم؟ -

 !بگاز - 

 :ومدامی سرمون پشت ولی رفتم کوچه به بکنه گم مارو کهاین برای؛ دادم گاز سرعت آخرین با 

 !شد دیرهفته؛  ساعت:( مارسا یهو گفت) -
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 ؟بفهمه رو خونه آدرس که خونه بریم گیمی! جهنم به - 

 !بودمنکرده فکر جاشاین به! گیمی راس - 

 .کنینمی فکر کال تو - 

 ماشین از اونم. اومدم پایین ماشین از و داشتم نگه رو ماشین. بود بستبن کوچه رفتم؛ کوچه سمت به وقتی 

قهوه یمو با یکی اونو  چشمش تو دودی عینک یه طالیی و فرفری موی با یکی، بلند قد پسر تا دو. اومد پایین

 .سفید پوست و خرمایی چشم و یا

 :گفتم عصبانی و جدی لحن با. وایساد من کنار و اومد پایین ماشین از مارسا

 کردین؟می دنبالمون چرا -

 نشناختی؟: رضا 

  فرفری؟ بشناسم باید چرا - 

 .نشه مزاحمت دیگه گفتم ؛دیدم رو حامد من -

 !باشم گفته؛ بترسم جوجه تا دو از که نیستم دختری من! کردی غلط خیلی تو -

 .بود جوری اون چرا حامد بگو پس

 !؟بجنگی بلدی پس! بابا نه: محمد

 !نکنی امتحانم دممی پیشنهاد: من 

 !بزن بیا بلدی گها :رضا 

 .چشم: مارسا 

 .زددم گوش رضا  سیلی یه و جلو رفت مارسا

 !زدم: مارسا

 !پیچوندم رو رضا گوش جلو رفتم منم. پیچوند رو مارسا دست و کرد بلند رو دستش رضا 

 ؟خوادمی مرگ دلت جوجو ببین: من

: رضا  !بهتره مردن ،نباشی تو قراره گها
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 !بمیر پس - 

 .دادم فشار رو دستش و گرفتم شگلو از 

 :گفت و گرفت رو مارسا محمد. گذاشتم رضا گلوی گرفتم و روی مارسا دست از رو چاقو

 !ولش کن -

 !تو اول - 

 زرنگی؟ - 

 .کنه ادب رو شما که باشه باید یکی! لعنت منکرش بر - 

 :کرد فرار دستش از و گرفت گاز روه پسر دست مارسا

 !بیای ما سمت خوامنمی یگهد! ببین:( عصبی گفتم) -

 .مآمی بازمم، رنمی اگه :(رضا جواب داد) -

 !میریمی حتما ،بیای دیگه بار یه اگه - 

 سنگه؟ از دلت - 

 نیست؟ معلوم - 

 :سمتم اومد محمد

 !مرده دوستت ،بیای دیگه قدم یه:( تهدیدوار گفتم) -

 :گفتم حرص با رو آخر جمله .هلش دادم و کردم ول رو رضا

 ا!فعل -

 :رسوندم خونشونبه  رو مارسا. شدیم دور جااون از سرعت تمام با و شدیم ماشین ر سوا 

 .خدافظ:( گفت) -

 .کن فراموش، شد چی هر مروزا -

 شه؟می مگه - 
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 .خدافظ! شاید - 

 :زدم زنگ حامد به و برداشتم رو گوشی بودم؛ راه تو 

 ؟بله:( جواب داد) -

 .نکن باور فتهگ بهت چیزی من راجب کی هر -

 ... .رضا - 

 دایی. پسر خدافظ! درک به بره. شناسمنمی رو اون حتی من -

 !ونا هم چاقو داشتن ولی ازش استفاده نکردن؟ اعجیب نیست

 وارد خونه شدم. و کردم پارک رو ماشین و کردم قطع رو گوشی 

 . زد خشکش دید، شده پاره شآستین که مانتوی و وز موهای با رو من چهره کرد؛ وقتی باز رو در مامان

 شد! پاره کی مانتوم آستین دونمنمی حتی

 شده؟ ...چی ....کجا بودی...چیه... اصال این ...)طبق انتظارم گفت:( دختر -

 بده: توضیح این به باید یکی وای! 

 دادن. وقت فقط روز دو دارم؛ امتحان من مامان -

  ضعیه؟و و سر چه این بگی باید )بابا هم گفت:( اول -

 مگه؟ من:چشه

 مامان: چش نیست... راستشو... بگو... چی... شده؟ 

 گرفت: رو دستم بابا رفتم کهمی باال داشتم هاپله از 

 بگو. زود شده؟ چی -

 شه؟می چی بگم رو حقیقت اگه ترسیدم! می

 ونیدمی خودت بابا ..واسه. رفتیم پایین اومدیم شدن؛ ما هم مزاحم پسر دوتا گشتیم،بر می دانشگاه از وقتی -

 شن!نمی آدم نزنمشون اگه که
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 رفتین؟ -

 بودم. مارسا با آره. -

 زدیشون؟ خوب شیره! من دختر نبودی. تنها خوبه بازم -

 چیه؟ زدی گی؟می چی تو :مامان 

 نگفتم! چیزی من :بابا 

 شد؟ پاره چرا لباست -

  نیست. یادم :من 

 خوردی؟ شام خب! خیله :بابا

 نه. -

 .بریزم برات بشین بیا :نماما 

  اشت:روی میز گذ رو شام مامان .نشستم میز پشت پایین؛ گذاشتم. رفتم کمد توی و درآوردم رو لباسم باال؛ رفتم

 ممنون -

 دادی؟ چجوری رو امتحان - 

 بیست! همش بود! عالی -

 .بکنیم خارجت به هم فکری بده؛ یه رو امتحانات تو دخترم! آفرین -

 .برهمی شفیعی آقای نیست. نیاز -

 :گفتم و کردم مامان شدم. رو به بلند جام از غذا خوردن بعد

 ها!دادی قول مامان! -

 قولی؟ چه -

 شدن. خواننده -

 کنیم.می فکری یه حاال باشه. -
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 مامان! -

 ری.هستم می هم پاش دادم قول خوابیده؟ همسایه خبره یامان! چه -

 . کشیدم دراز تخت توی و باال شدم. رفتم خوشحال خیلی حرفش این با

 نیرپ و نون. نشستم میز شستم. وارد آشپزخونه شدم؛ رو رو صورتم شدم. سمت دستشویی رفتم؛ بلند خواب از

 . بخونم درس تا نشستم و کردم قفل رو در به سمت اتاق رفتم؛ و شدم بلند جام خوردم. از

 . گذشت برق مثل هفته یک کردم. این پاس دیگری از پس یکی ها روامتحان خوندم. فقط هفته یک این

 .مونده خم و پیچ پر مسیر از خیلی هنوز ولی شدم خواننده ببینم بکنم باز چشم خواستمی دلم

 ورتص رو خودم دیگه! جایه ذهنم ولی بود سقف به چشمم. کردممی نگاه سقف به بودم.کشیده دراز تختم توی

 .خونممی دارم که کردممی

 مامان رو دیدم: کردم؛ بلند رو سرم وارد اتاق شد. و دز رو در یکی

 کنی؟ چیکار خوایمی دخترم -

 کن. درکم بشم. خواننده خواممی مونم.نمی رم؛می -

 استعدادت بری. دنبال داری حق تو کنم.می که معلومه -

 زدم: زنگ مارسا به و برداشتم رو گوشی 

 بفرمایید. بله؟ -

 مارسا! سالم -

 ببینیم؟ ها روامتحان جواب بریم آیمی فردا ستیرا سالم. -

 باشه.  -

 داشتی؟ کارم -

 .هدیگ بینیممی انداختن وقتی هست؛ سایتم تو امتحان، جواب راستی برم. شفیعی آقای پیش خواممی آره. -

 آم.دنبالت می -

 -  منتظرم. باشه.
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 .کمد رفتم شدم؛ سمت بلند تخت از 

 )مامان گفت:( کجا؟ -

 .ببینم رو شفیعی آقای مرمی -

 رفتم .پوشیدم و برداشتم لی و لجنی سبز شال با رو بازم جلو آبی مانتوی .پایین رفت شد و بلند جاش از مامان

 . زدم لبم به و برداشتم رو بنفشم رژ و آینه سمت

 بود: بیسکوییت و شیر یه سینی، توی اتاق شد. سینی وارد یک با مامان

 برو. دبع بخور؛ اینا از اول -

 باشه. -

 دافظیخ با و برداشتم رو کیفم .گذاشتم دهنم تو برداشتم هم رو بیسکوییت خوردم؛ رو شیر و نشستم تخت رو 

 .اومدم بیرون خونه از و رفتم پایین هاپله از

 گرفتم: رو مارسا شماره و برداشتم رو گوشیم

 کجایی؟ مارسا الو! -

 رسم. نزدیکم.می دارم -

 کردیم: حرکت و شدم ماشین سوار رسید. خونمون در دم به مارسا دقیقه چند م. بعدکرد قطع رو گوشی 

 بمونم. خوامنمی دیگه مارسا! -

  کنی. خدافظی همه و داییت مادرت، و پدر از همیشه برای باید تونی برگردی؟دیگه نمی بری اگه دونیمی - 

 .برسم هدفم به باید من ولی سخته خیلی -

 .رهندا وجود بایدی -

 برسم. بهش باید کردم؛ تالش خیلی من داره. وجود -

 زدیم؛ وارد شدیم: رفتیم و در دفتر اومدیم. سمت پایین ماشین از کرد و پارک رو ماشین مارسا

 سالم. :من

 آقای  اومد: ما سمت و شد بلند جاش از شفیعی
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 اومدین! خوش سالم. -

 مارسا: سالم.

 داد: پایین رو عینکش و نشست میز پشت خودشم و کرد هدایت مبل سمت به ما رو شفیعی آقای 

  بریم؟ تونیممی زمانی چه بزنیم. حرف خارج راجب اومدم :من

 باشی. آماده تو که زمان هر -

 هستم. آماده رفتن برای جمعه من -

 هستش؟ شنبه چند امروز - 

 شنبه. سه :مارسا 

 آی؟می حتما :شفیعی 

 بله. :من 

 .گیرممی ماهواپی بلیط پس :منیری 

 

 دلم هم. داشتم عجیبی حس یه مادر؟ و پدر بدون ؟ خارج برم تنهایی من داشتم. شک کمی رفتنم برای

 ترسیدم:می هم بشم؛ خواننده خواستمی

 چای؟ یا قهوه :شفیعی

  نکشید. زحمت ریم.می ما :من 

 نیست. زحمت :منیری

 . بریم باید واقعا ما نه :من 

 .اومد سرم پشت هم بیرون اومدم و مارسا دافظیخ با و شدم بلند جام از

 کردمی ول تنها رو من  شفیعی آقای  چی؟ اگه شدمنمی موفق و خارج رفتممی بود. اگه آشوب دلم تو

 تونم:می من برم. باید کردم؛ تالش خیلی من نه. ولی ترسم!چی؟می
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 کنی؟می شنرو رو ماشین یا بمونیم جا همین خوایمی )مارسا گفت:( پارمیدا! -

 کنم.می روشن - 

 خوبی؟! - 

 آره! نه یعنی -

 یشتپ همیشه تو شفیق رفیق نیستی. تنها نترس. تو ترسی.می که دونممی نیستی! خوبی گویدروغ اصال - 

 .هست

 آی؟می هم تو -

 بری؟! ذارممی تنهات کردی فکر - 

 بامرامی! تو نه -

 .  پیشمه همیشه که دارم عالی گاهتکیه یه قرصِ  دلم بیاد، باهام مارسا وقتی بودم! خوشحال  

 خونه رفتم. رسوندم. خودم هم خونشون به رو کردم. مارسا روشن رو ماشین

 غم یه بود؛ توش غم بود! عجیب برام کرد. نگاهش باز مامان زدم. رو زنگ. کردم؛ پایین اومدم پارک رو ماشین 

 نشستم: مبل روی مبهم! وارد شدم.

 شده؟ چیزی ان)گفتم:( مام -

 باشه؟ باید چی )با بغض جواب داد:( نه. -

 کردی؟ گریه -

 چی؟ نه. واسه -

 خرم؟ من نظرت به -

 بزن. حرف آدم مثل پارمیدا! - 

 کردی؟ گریه چرا -

 :گفت بلند صدای با و ترکید مامان بغض 
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 تک باشه، شاد تا مکرد کار بودم؛ همه پیشش کردم؛ همیشه بزرگش بچگیش از که کردم! دختری گریه آره -

 دیگه بری اگه دونیمی تو کنه!می ولم ذاره!می تنهام ره.می هست؛ داره و بود عزیز برام که دختر، دختری

 برگردی؟ ایران به تونینمی

 دلم بچگی از که دونیمی خودت ولی ممنون! کردی برام که کارهایی یهمه بخاطر عاشقتم! مامان. دونممی -

 چرا اصال گردم.برمی پیروزی با ولی رممی هست. و بود برام حقیقی عشق یه این و بشم خواننده خواستمی

 بینی.می رو دخترت پیشرفت و آیآید. میمی شما بیام؟

 کی گفتیمی همیشه. بودی بااراده چون کردی سربلندم همیشه زنی.می حرف بزرگا مثل شدی؛ بزرگ دیگه -

 تو تگف بهت پسر یه کوچه تو هستی. یادمه ترقوی پسری هر از تو که یکرد ثابت امروز ضعیفن؟ دخترا گفته

 اصال آم. تومسابقه می واسه صبح فردا گفتی برگشتی هم تو ضعیفی! تو بدی؛ مسابقه باهاش تونینمی و دختری

 تیگف پسره اون به شدی و برنده تو روز اون و کردی تالش وجودت تمام با ولی نداشتی دو مسابقه به ایعالقه

 ضعیفه؟ کی االن

 بشم. آماده جدید سفر برای و کنم رها رو همش باید. داشتیم شیرینی هایخاطره چه -

 گذشت. هم روز اون

 لخوشحا انقدر وقتبیارم! هیچ اینمره همچین تونستم که بودم دیدم. خوشحال رو هامنمره و اینترنت تو رفتم 

 معجزس! این وای بودم! نوزده!نشده

 پایانامم رو هم تکمیل کردم و دادم؛ البته همشو خودم انجام ندادم. .بود  سپری درحال لحظه هر از ندترت روزها

 این ویت باشم. مادرم و پدر با بتونم بیشتر من تا بگذرن آروم لحظات خواستمی دلم زندگیم، تو باراولین برای  

  دونم.می رو مادرم و پدر قدر زمان، هر از بیشتر لحظات،

 کنم. کشوری خدافظی کشورم و خانوادم خیابون، کوچه، با همیشه برای برم باید امروز هست. جمعه روز مروزا

 شدم. بزرگ توش بچگی از که

 زنم.می دریا به دل ولی داره قرار چی روم پیش دونمنمی

 خونمون. آنمی دارن خدافظی برای خانواده بقیه و دایی امروز 

 فترمد کردم.می ثبت رو توش زندگیم هایاتفاق همه همیشه که دفتری فترم رفتم.د سمت و شدم بلند تختم از

 از رو وسایلم و هالباس یکردم. همه آرایش کردم. کمی شونه رو موهام و رفتم آینه جلوی گذاشتم. میز روی رو
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 نشست: کنارم و اتاق تو اومد مامان. گذاشتم ساکم تو و برداشتم کمد

 خوای؟می کمک -

 ممنون! .نه -

  .هدفم برم دنبال و بکشم پر گنجشک مثل باید منم ولی شدم شرمندش. کردم نگاه مامان فروغبی چشم به

  گفت: و اتاق تو اومد بابا

 رو شد؛ حرفتنمی باورم من ولی رمخارج می بشم بزرگ گفتیمی بچگی از رسی.می آرزوت به داری باالخره -

 .ریمی داری امروز ولی گرفتمنمی جدی

 ببینمتون! دیگه نیست قرار انگار گینمی جورینزنین. یه حرف جوریاین بابا -

 قراره؟ مگه -

 کنین! باور شم.می معروف من آید. بابامی شدنم، معروف بعد شما، -

 .کردی عمل بهش گفتی، هر چی االن تا کنم. تومی دخترم باور -

 .. ..شهمی تنگ براتون دلم -

 رفت! جوریاین ما هم بره. مال بکشه، پر زمانی یه باید رندهپ باالخره :مامان

 ها... .یکی اون بشه! خواننده رهمی داره افتخار با رفت. بهتر ما مال  :بابا

 خوره!می بهم حالم نیار؛ رو ازدواج اسم بابا :من

 ادهاستف اون از تا ماست برای دنیا این گیره.می رو پیشرفت جلوی. هستم بودم و متنفر ازدواج از بچگیم از من

 بنده.می ما رو پای و دست که زنجیره یه کنیم. ازدواج پرواز و بگیریم اوج بکنیم، کنیم؛ پیشرفت

 پرواز و گیرممی اوج امروز من منه. پرواز روز بگیرم. امروز، اوج و کنم استفاده دارم، که فرصتی از خواممی من

 احساسه! بهترین این کنم ومی

 رمیدا! پارمیدا!پا :مامان

 بله؟ -

 کجایی؟ -
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 اینجام. -

 اومده. مهمون پایین. بیا - 

 .بیام بشم، آماده باشه. -

 بودم؟ فکر تو چقدر من مگه

 از کیی رو رفتم؛ پایین هاپله از و بافتم رو موهام پوشیدم. و برداشتم بالی رو زرشکیم شدم؛ لباس بلند جام از

 اتفاقی یه باید بودن! حتماشده بزرگ دیدم! چقدرمی هام رودخترخاله مداشت سال چند از بعد. نشستم ها مبل

 بیان؟ تا افتادمی

 حتی کرد که خودش وابسته رو من چجوری دونمپیشمه. نمی همیشه اون حداقل بود.اومده هم مارسا حتی

 نکنم: فکر بهش تونمنمی هم لحظهیه

 خودتی؟ تو :دایی

 . ببینمتون نیست قرار دیگه چون کنم نگاهتون بیشتر خواد می دلم :من

 دیداره! آخرین انگار شه!می ناراحت آدم گی،می که اینجوری -

 دیگه! دیداره آخرین خب :حامد 

 خواستمی دلم هاوقت بعضی خبره؟چه دلش تو االن یعنی کرد.می نگاه بهم زدش یخ و سرد هایچشم با حامد 

 گذره:می بقیه ذهن از چی بفهمم

  هردو؟ یا ترسی؟می یا داری؟ خوشحالی احساسی چه دخترعمه بخ :حامد

 داره؟ خبر من احساس از چجوری این 

 خوشحالم! :من 

 شه.می خانوادت، تنگ واسه هم، دلت اما کردی تالش خیلی چون بری خوایمی گن.نمی رو این چشمات -

 .برگردی تونینمی دیگه

 .برم باید دو ساعت م؛دار پرواز امروز دیره! انتخاب برای دیگه -

 پشیمونی! کمی ولی دیره درسته -
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 منه! دنیای تمام خوانندگی شم.نمی پشیمون وقتهیچ من نه -

 دادی. ترجیح همه به رو دنیات اون دونم. تومی -

 بودم: مخالف ظاهر در اما کردممی تأییدشون دلم نبودم! تو مخالف زدمی که هایحرف این با چرا دونمنمی 

 رفتی. فکر به شد؟چی -

 .هستم مصمم تصمیمم تو من حامد! -

 عکس به و نشستی خونت تو تنها شدی، معروف وقتی آری ولینمی کم هم وقتای؛ هیچاراده با که خوبه -

 گذشته برگردی. به خوادمی دلت چی؟ کردی نگاه خانوادت

 .کنیممی فتخارا بهش ما شد معروف وقتی کنی؟می خالی رو دخترکمون دل چیه؟ :دایی 

 .ایناست از تربزرگ هدفت تو کن. ولش شده؟ پارمیدا! مهم برام انقدر حامد چرا حرف

 بینم؛می عکس قاب از رو رضایتشون لبخند و کنممی نگاه خانوادم عکس به بشم معروف من وقتی حامد! :من

 .ستمنی تنها و دارم کنارم رو مارسا هم همیشه و شممی خوشحال و رو سربلندیشون

 باشی! موفق خب دقیق هست. و مطمئن خیلی جوابات -

 وادامه داد: شد بلند جاش از حامد

همین   فقط من خوشحالی! که خوشحالم عمه! خدافظ. دختر فرودگاه بیام پس تونمنمی دارم؛ کار رم.می من - 

 تو که هستم روزی تظرمن همیشه خدافظ! گفتم. برای دروغ شه،نمی تنگ برات دلم بگم خواستم. اگهمی رو

 . ببینمت تلویزیون

 شه.می جدا جا همین ما راه بود. دیدارمون آخرین همیشه! این برای رفت؛ رفت و گذشت کنارم از حامد

 زا و برداشتم رو پوشیدم. ساکم جینم شلور و ستش شال با رو صورتی مانتوی و باال رفتم غذا خوردن از بعد

 داشتم. خاطره دنیا یه توش که ایکردم؛ خونه نگاه رو خونمون سیر، دل یه تن،رف از قبل .اومدم پایین هاپله

  خونه! خدافظ

 .گهمی راس حامد شاید گرفته؛ دلم چرا دونمنمی

 رسیدیم. فرودگاه به دقیقه چند شدم. بعد بابا ماشین سوار اومدم؛ بیرون خونه از
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 از پر مامان؛ چهره اشک از پر هایچشم و به وایسادم اجهمون. رفتیم فرودگاه به اومدن؛ پایین ماشین از همه 

 محکم رو مامان و جلو دوختم. رفتم چشم کرد؛می نگام هیجان و شور با که دایی به و بابا غمگین کمی و امید

  کردم: بغل

 شه!می تنگ خیلی برات )زمزمه کردم:( دلم -

 بشی! معروف بده قول -

 دم.می قول -

 .دیدنت به بیام دممی قول منم -

 گفت: و کرد بغلم و سمتم اومدم کشیدم. بابا بیرون مامان آغوش از رو خودم

 شده! تنگ برات االن از دلم بودم!نکرده دلتنگی احساس حد این تا وقتهیچ -

  دارم! بابا دوست -

 . دونممی -

 :گفتم و دایی سمت رفتم

 نبر! یاد از ما رو -

 .رهنمی یاد از تو هایشیطنت بره، یاد از هم چی هر -

 :گفت و پیشم اومد داییزن

 باشی! موفق -

 ممنون! -

 . همه و مامانم بابام سمت به بود؛ سر پشت به رفتم. نگام و برداشتم رو ساکم 

 مادر و پدر به وابسته کردم! دختر غلط من برم؛ خوامنمی پشیمونم! آره پشیمونم! خدا به دارم... ! خیلی دوستون

 بره؟ تونهمی چجوری

بود.  خانوادم سمت نگام رفتم ومی عقبی عقب داشتم هنوز اومد. سمتم و شد جدا مادرش و پدر از مارسا

 ترسم:می نبینمتون همیشه برای کهاین واسه ترسم!می خیلی. کشیدن زحمت برام همه این که ایخانواده
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 بجوا بیا! چرا پارمیدا! شه.می روازمون دیرپ منتظره! وقت شفیعی آقای بریم. دیگه )مارسا دادش در اومد:( بیا -

 دی؟ پارمیدا!نمی

  بریم. باشه -

 سمتمون: اومدمی داشت سرعت به حامد

 پارمیدا! - 

 .. ..دورتر و شدم؛ دورتر دور خانوادم از من کشید و محکم رو دستم مارسا 

 دارم... پارمیدا! کارت وایسا عمه! دختر :حامد

 .داره کار چی ببینم کن ولم مارسا! -

 . شده دیر :مارسا

 بیاد: نذاشتن دیگه بعد به جااین دوید. ازمی سرمون پشت جوریهمین کشید. حامدمی رو دستم داشت مارسا

 گذاشتـ... . جا دفترت رو دفترت! پارمیدا! :حامد

داره؟  کار نگفت داشت؟ مگه چیکار جااین اون اصال. نشنیدم رو صداش دیگه بودم،شده دور خیلی ازش چون

 بگه: خوادمی چی فهمیدمکاش میای

 بکشمت؟ چقدر کردی. خستم دیگه. بیا )مارسا غر زد:( پارمیدا! -

 تر!آروم خبره؟ چه خب.خیل -

 شت،پ بودن،شده جمع خوانندگی برای که دیگه پسر و دختر تا چند و شفیعی آقای شدیم. هواپیما سوار و رفتیم

 دلم اما نبیرو به خیره نگام بودم. پنجره کنار من بودیم.نشسته صندلی دومین ویت هم مارسا و من بودن. نشسته

 شاد: شاید غمگین، تاب،بی

 ناراحتی؟ چرا پس نبود؟ آرزوت مگه )مارسا گفت:( این -

 .ودمب نیفتاده ببینم، رو ایران و خانوادم نتونم وقتهیچ دیگه قراره کهاین فکر به ولی بود آرزوم این همیشه -

  باش. انتظارته در که راهی فکر به خیال!بی -
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 با شوهر میره! خونه که به هستم عروسی مثل نیست! خودم دست بدم ولی گوش مارسا حرف به باشه بهتر شاید

 .نیست ببینمشون قرار وقتهیچ من که تفاوت این

 داد: ادامه مارسا

 .بخواب و ببند رو چشمات االنم -

 ترسم!می یکم -

 که! نداره ترس هواپیما - 

 گم.می رو خانواده از دوری خنگول! -

 آها. -

 افتاد؟ -

 نیفتاده! چیزی افتاد؟ چی -

 کنی؟می مسخره -

 آره! -

 .بود همین کنه، خوشحالم تونستمی که تنها چیزی االن کردیم. شایدمی کلکل داشتیم هابچگی مثل بازم 

 بگم اگه بریزه. دلم شدمی باعث این و لغزیدمی هاوقتبعضی شد. بلند زمین از هواپیما بستم. آروم رو چشمام 

 گفتم! دروغ ترسیدم،نمی هاوقتبعضی اون

 بشیم. خواننده ریممی داریم ما مارسا! -

 خونی؟می شده! تنگ صدات واسه دلم -

 جا؟این -

 خوام!می االن من -

 . باشه - 

 بخونم؟ آدم همه این جلوی هواپیما تو چجوری من

 من - شم مارسا!می معذب
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 بخونی؟ نفر هزار صدها جلوی خوایمی چجوری پس -

 ندارن. دادن گوش حوصله اصال یا خوابن هابعضی جااین اما بدن گوش آهنگ میان همه جااون -

 آد؟می بدش آهنگ از کی آخه بیار! بهونه باشه. -

 عمومیه. اینجا مارسا! -

 کرد: زمزمه گوشم تو مآرو بستم. مارسا هم روی آروم رو چشمام 

 ره.می سر حوصلم من نخواب. -

 بخواب. هم تو خب -

 . ...آخه -

 .کنم استراحت کمی بذار خستم. مارسا! -

  باشه. -

 .شد تاریک جاهمه و شدن بسته کرد. چشماممی سنگینی چشمام رو پلکام

 :گفتم و نشستم مامانم پیش پایین رفتم و شدم بلند تخت رو از

 ی؟غمگین چرا -

 نیستی! تو آخه -

  رو نبینم. ناراحتیت جون! مامان نشستم. پیشت که من چی؟ -

 شده! تنگ خیلی واست دلم -

 پیشتم. من جون! مامان -

 .بینیمی خوابت تو رو من تو خوابی. تو نه -

 شد: دورتر و خونه رفت. دورتر تاریک گوشه به و شد بلند مبل رو از مامان

 .. ..ونر مامان! مامان! برگرد -

 کردم: باز رو چشمام مارسا بلند صدای که با شدمی دورتر و دویدم، دورترمی تر تند چقدر هر
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 زنی؟!می جیغ چرا -

 بود. کابوس یک فقط -

 خوبی؟ االن -

 آره. -

 !زدیمی صدا رو مامانت -

 خیال.بی -

 ها!نداری اعصاب -

  هست. که همینه -

 شده! تنگ خونه واسه دلم -

 !زود چه -

 . ...تونمنمی دیگه کهاین فکر -

 .زنیمی گیتار فقط خونی؛نمی آهنگ تو که برگردی. تونیمی تو -

 گی؟می راس -

 .گممی دروغ. نه - 

 .دیگه نکن اذیت -

 !جنبهبی. دیگه بخندیم یکم بذار -

 !نخند جوریاین - 

 :برگشت وراون به و برد هم تو رو ابروهاش مارسا 

 کنی؟می رقه چرا! مارسا -

 بکنیم؟ قهر که بودیم دوست مگه - 

 !دیگه مرسی - 
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 .کنیم شوخی خواستی خودت - 

 !مورد این در نه - 

 نظرهم این به کردن نگاه با. بودنشده طالیی خورشید غروب خاطربه حاال که ابرهایی به دوختم؛ چشم پنجره به 

 .شد شکوفا من در دوباره شوق احساس

 ایتازه چیزهای تا دیممی دست از رو ها چیز بعضی ما. بشم آشنا جدیدم زندگی محیط اب زودتر خواستمی دلم

 .کردممی قبولش باید من و بیاریم دست به

 :پیشمه هم مارسا که مخصوصا. بدم وفق جدید محیط با رو خودم تونممی که دونممی

 !پارمیدا: مارسا

 بله؟ - 

 چی؟ نشیم اگه ؟ شیممی معروف ما - 

 .شیممی واقعا چون شیممی بگو شیم؛نمی نگو وقتچهی - 

 !بخشه امید خیلی حرفات -

 .گممی رو حقیقت دم؛نمی امید بهت من - 

 .دونممی -

 یه لبخند این. زدم لبخند متقابال منم. زد خندید،می هم چشماش که جوری وجود، تمام با و عمیق لبخندی

 !تظاهر نه بود اقعیو این. بود وجودم تمام با این! داشت فرقی

 :گفت و اومد سرمون باالی دارمهمان

  ندارید؟ نیاز چیزی -

 رسیم؟می کی بدونیم خواستیممی فقط. نه -

 .دیگه ساعت سه - دو - 

 !ممنون: مارسا 

 .کنممی خواهش - 
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 کنیم؟ زندگی قراره کجا بدونم کنجکاوم -

 . همچنین: من 

 خیلی مادرم که دونممی بودم دنبالش بچگی از که مسیری. مسیریم این هدهندادامه مارسا و من بعد به االن از

 :ببینه رو من پیشرفته داره دوست اونم که مطمئنم اما نگرانه

 گذره؟نمی زمان چرا: مارسا

 !بگذره منتظری تو چون - 

 !پوکید دلم -

 چه؟ من به -

 .کن کاری یه. دیگه نشو مرامبی - 

 !برقصم؟ برات پاشم - 

 !هآر - 

 چی؟ دیگه - 

 .هستم هم گرسنه - 

 .شدی پرو دیگه نه - 

 .چی دیگه گفتی خودت -

 مهماندارم؟ من کن؛ صدا رو دارمهمان مارسا - 

 !شممی معذب آخه - 

 !پس آریمی در بازی پرو فقط من واسه - 

 ... .که گویم آن دوست - 

 تکراریه؟ کنینمی فکر -

 از ومدنا پایین از بعد. بودشده تنگ مامانم صدای شنیدن واسه دلم. ودبشده فرما حکم بینمون سنگینی سکوت 

 هواپیما .بزنم زنگ بهش باید
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 بود؟ چند ساعت یعنی. بودشده تاریک کامال هوا دیگه

 الی به ال از رو برق و رعد تونستممی. بودشده طوفانی هوا. گرفتمی بر در داشت رو اندامم تمام ترس کم کم

 !داشت وحشتناکی صدای. ببینم بودن،شده سیاه کامال الحا که ابرهایی

 :گرفت رو دستم محکم مارسا. بودداده دست از رو کنترلش هواپیما

 افته؟می داره اتفاقی چه: مارسا

 ... .لحظهاین در االن که دونممی رو این فقط ولی دونمنمی - 

 چی؟ لحظهاین در -

 ونا کنم، بغلش بارآخرین برای و باشه پیشم مامانم خواممی فقط ظهلحاین در و ترسیدم بگم مارسا به اگه 

 :شهمی خالی دلش تو و ترسهمی

 .بگم خواستممی چی رفت یادم! هیچی: من

 استفاده طرز و اومد دارمهمان. شدن آویزون سرمون باالی از اکسیژن هایماسک. شد شدید لغزش دچار هواپیما

 :گفت و برگشت من سمت به پریده رنگ با مارسا. گفت ما به رو

 افتاده؟ اتفاقی مگه ده؟می آموزش داره چرا - 

 .بیشتره احتیاط برای نه - 

 :گرفت محکم رو من دست زدهیخ هایدست با مارسا 

 زده؟ یخ چرا دستت -

 .شهمی جوریاین ترسم،می وقتی معموال - 

  بخوابی؟ کمی چطوره! نترس -

 .آدنمی خوابم نه -

 .ببند؛ رو چشمات کمی پس باشه -

 :بودچسبونده من به رو خودش مارسا. لغزید قبل از بیشتر هواپیما

 !کردی خفم -
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 میریم؟می ما - 

 !بشیم خواننده تا ریممی ما حرفیه؟ چه این نه - 

 رودف غزش،ل کمی با و آروم هواپیما،. بیاد فرود اضطراری باند تو شد مجبور خلبان افتاد؛ کار از موتورها از یکی 

 .اومد

 .افتیمی پایین دهم طبقه از داری که بود این مثل 

 .اومدیم پایین هواپیما از و برداشتیم رو ساکمون

 :گفت خلبان

 .بمونین سرامهمان تو امروز. کنیم حرکت تونیممی! خوبه هوا فردا -

 :گفت و گرفت رو دستم مارسا. کردممی ضعف احساس و رفتمی گیج سرم

 !خوبی؟ -

 .کنممی ضعف احساس کمی. آره - 

 .ایگرسنه حتما - 

 :گفت و سرمون باالی اومد شفیعی آقای 

 .رستوران بریم بعد سرا؛مهمان بذاریم رو وسایل بریم -

 .دیمنمی زحمت: من

 .بدونی هم رو اونا زبون باید کنی زندگی خارجی کشور تو بخوای اگه راستی. نیست زحمت - 

 .نیست مشکلی. تونیممی ما که اشهب انگلیسی اگه: مارسا

 .نیست مشکلی آره: من 

 .کنم آشنا هاتونتیمی هم با رو شما بهتره. خوبه: شفیعی 

 تنها نظرمب البته. شیک لباس و سفید صورت سیاه چشم و سیاه های مو با بلند قد پسر سمت رفت شفیعی آقای

 .شدمی تر باحال جوریاون بود؛ گیتار یه داشت کم که چیزی
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 .آدمی در خوبی آهنگ بشه ترکیب اگه این با تو صدای .عالیه صداش پژمانه. این -

 خوشحالم. آشناییتون از :من

 .همچنین :پژمان 

 النا البته بود؛ زیبا چهرش و بود شرابی رنگ موهاش و بود معمولی قدش که دختر یه سمت رفت شفیعی آقای

 بود: وسیعر حد در بودکرده که آرایشی چون گفت شهنمی

  خوانندگی! عاشق ملیکاس. هم خانم این :شفیعی آقای

 ملیکا خانم! سالم :من

 بخونم! باهات نیستم حاظر من وگرنه باشه خوب صدات امیدوارم سالم. :ملیکا 

 معروفه! خواننده یه انگار مغروری؛ دختر چه

 . بریم بیاین شدین آشنا که حاال خب :شقیعی آقای

 لیو کنم باز رو پنجره خواستمی دلم بود. هم ایتازه خیلی داد؛ بویمی سیگار بوی نشدیم. ماشی آژانس سوار

 کشیدم:می خجالت

 .کرد خفم گند بوی کن باز رو پنجره کمی مارسا :من

 .باشه -

 :گفت و برگردوند عقب رو سرش راننده پایین داد. رو پنجره شیشه مارسا

  باال بده. رو شیشه سرده. هوا -

 باال بدیم: هم رو شیشه داره انتظار کنی!می خفمون داری شعور!بی بگم باید بمونم! ساکت تونمنمی دیگه 

 .کرد خفمون ماشینتون بوی محترم! نسبتاا آقای ببخشید :من

 منه. دست اختیارشم خودمه. ماشین -

 .آدمی حساب به عمومی محل جااین کنی،می مسافرکشی وقتی نشد. دیگه نه -

  گین؟می ریندا چی :مارسا

 که تو - بود. خوب انگلیسیت
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 .بود سخت کمی بقیش ولی فهمیدم رو نه قسمت -

 . کن تحمل یکم پایین! ندازهمی رو هممون  االن نزن. حرف جوریاین راننده با :شفیعی آقای

 . ...آخه :من

 چی؟ آخه :منیری

 هیچی. -

 :گفت و کرد بلند کمی رو صداش پژمان 

 کنین. باز رو پنجره لطفاا تحمله. غیرقابل ماشین بوی -

 گفت؟ چی :مارسا 

 بلدی؟ انگلیسی اصال تو :من 

 کمی! -

 خارج اومدیم. کی با باش مارو - 

 .گفتین شما چون راننده: باشه

 جهنم! به . . اصال..وقتاون دهپایین نمی گم،می چی؟! من

 . شدم خفه ماشین اون تو ت؟نیس حیف پاک ماشین پایین اومدم. هوای از رسیدیم. چنددقیقه بعد

 رو ساکش مارسا بود. اتاق یه با بزرگ تقریباا خونه بردم. یه اتاق تو کشون کشون و برداشتم زمین از رو ساکم

 :گفت انداخت و تخت روی

 چیه؟ دیگه جااین -

 .بمونیم جااین نیست قرار که ما - 

 گفتم: و برداشتم ساکم از خورد؛ زنگ گوشیم

 بله؟ - 

 خوبی؟ رسیدین؟ دخترم! :مامان 
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 بیایم. فرود دیگه شهر یه تو شدیم مجبور شد؛ خراب هوا آخه هنوز. نه - 

 .بفرست فیلم واسم رسیدین؛ کانادا به وقتی -

 جاست؟اون بابا چشم؛ -

 .خونمون اومدن شام همه جان.این همه آره -

 .بریم بهتره شفیعی: دیگه آقای

 . زنممی زنگ بهت اابعد برم. باید دیگه من مامان! :من

 باش. خودت مراقب باشه :مامان

 .خدافظ چشم -

 . ...خدا -

 برداشتم. کیفم از رو کوچیکم آینه .نشنیدم رو مامان حرف بقیه و کردم قطع رو گوشی

  کردم. آرایش کمی

 :گفت و نشست پیشم اومد مارسا

 ندارم. ملیکا به نسبت خوبی حس -

 مغروره! منم. خیلی -

 :گفت و پیشمون اومد پژمان

  داشتیم! ماشین خودمون کاش ای -

  کنم. تحمل اینا رو تونمنمی واقعا. آره :من

 آد.می داره خانم ملیکا طرف.اون بریم پاشو :مارسا

 با یشفیع آقای به رو ملیکا .اومدیم بیرون اتاق از مارسا با و برداشتم تخت رو از رو شدیم. کیفم بلند جامون از 

 :ش گفتزبون کردن لوس

 کنه.می درد سرم آم.نمی من -
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 نیست! مهم خب اصال ایش! نیا

 :گفت گوشم دم مارسا

 .آدنمی که به درک -

 .شدیم سوار ما هم گرفت تاکسی شفیعی آقای

 سرعت به که هایدرخت به داشتم من بودن. ساکت بود. همه حرکت حال در نشستم. ماشین پنچره سمت من 

 ردم.کمی نگاه گذر بودن درحال

 هم لحظه یک حتی بیفته؟ من اتفاقی چه دونم، قرارهنمی رو جوابشون که هاییسوال سوال! از از بود پر دلم

 بمونم. اتاق اون تو تونمنمی

 کردم؟ چرا ول رو مادرم و پدر چرا اصال بخونم؟ آهنگ دختر اون با مجبورم شم؟ یعنیمی خواننده یعنی

 خواننده از االن چرا پس بشم؟ خواننده نخواستم بچگی از من ترسم؟ مگهمی آینده از چرا برم؟ پیش ترسممی

  ترسم؟می شدن

 ناراحتی؟ :مارسا

  کردی؟ فکری همچین چرا نه. - 

 کنی.می نگاه غمگین آخه -

 شدم. تردید دچار چرا دونمنمی فقط نه -

 چی؟ -

 .کن ولش هیچی -

 :گفتمی دم کهافتا بابا حرف برگردوندم. یاد پنجره سمت رو صورتم

 پشتتم. من بیفته هم اتفاقی هر -

 ترسم!نمی هیچی از من کردم. نه طی رو مسیر نصف تقریبا باشم چون خوشحال باید اتفاقا بترسم؟ باید چرا نه

 تونم!می من

 و یشفیع نشست؛ آقای کنارم نشستیم. مارسا دوم میز رفتیم. توی رستوران سمت و اومدیم پایین ماشین از

 .نشستن جلومون هم پژمان
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 :گفت و کرد نزدیک سرم به رو سرش مارسا

 نیستم. راحت شفیعی آقای با اصال من -

  چی؟ که خب -

 نتمری باهات داد و نشون بهت ها روکالس خوانندگی، کالس رفتی اول روز وقتی بود؛ پسره اون هیچی. راستی -

 کرد.

 خب؟ -

 نیاورده؟ رو اون چرا -

 دونم. چطور؟نمی - 

 .جوریهمین -

 :گفت و میز گذاشت روی رو غذا و اومد خدمت پیش

 آرم.می بگین دارین، میل ایچیز دیگه اگه -

 گفت! انگلیسی البته

 ممنون! نه :من

 رفت: غذاها گذاشتن از بعد خدمتپیش

 نشنیدم. رو صداتون من :پژمان

 شنوین.می شدم خواننده وقتی :من

 نیستین؟ مگه -

 چی؟ -

 .خونینمی آهنگ شما هم خانم مارسا نیستین. راستی معروف فقط هستین خواننده شما -

 .پارمیدام مخصوص گیتارزن من نه :مارسا

 آهان. -
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 .شهمی سرد بخورین. :شفیعی 

 رفتیم.  اتاق به و شدیم ماشین سوار کرد. حساب رفت شفیعی آقای غذا خوردن، از بعد

 کشیدیم: دراز تخت یه تو مارسا و من

 نیست؟ تنگ کمی نجامارسا: ای

 پایین! برو تو خب -

 چرا؟ من -

  نیستی. راحت تو چون -

 زدی. حرف زیاد بخواب دیگه راحتم. -

 زدم؟ حرف زیاد من -

 آره. -

 کم شده! چشمام تنگ تختم واسه دلم .اومدنمی خوابم اصال دوختم. سقف به رو ندادم. چشمام رو جوابش دیگه 

 بسته شدن. کم

 شدم: بلند خواب از سامار بلند صدای با

 ره!می االن هواپیما شد! دیر پاشو -

 اکس گذاشتم. ساک تو رو وسایلم. پوشیدم لی شلوار و رنگشهم شال با رو آبیم شدم. مانتوی بلند جام از فورا

 گذاشتم: تاکسی تو و برداشتم رو

 .لطفاا سریع کمی :شفیعی آقای

 چی؟ نرسیم اگه وای :مارسا

 رسیم.می :من 

 م؟نش خواننده من تا داده دست به دست دنیا چرا نبودم ولی مطمئن زدم که حرفی از اصال ولی گفتم فقط من 

 دارم! استرس وای :مارسا 

 :من  نکن! منتقل من به لطفا
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 اومدیم. پایین ماشین از ایستاد. ماشین. بودشده بیشتر قلبم ضربان

 در .بود حرکت حال در حیقیت کرد. درمی حرکت شتدا هواپیما .شدیم نزدیک هواپیما به تند هایقدم با

 .برسم هواپیما به کردممی سعی تند هایقدم با کردن و باز رو هواپیما

 رسیدن: هواپیما به هم شفیعی آقای و شد. پژمان هواپیما سوار و رفت مارسا

 تر... بدو! تند پارمیدا :مارسا

 دوم.می دارم توانم تمام با :من

 ؟رسمنمی چرا وای

 بگیره: اوج تا کردمی حرکت هاشچرخ روی هرواپیما

 کن! تالش مونده. یکم پارمیدا! :مارسا

 .بگیر رو دستم مارسا -

 رسه.نمی  -

 . ...منه زندگی تمام اون کنم.می جبران برسم. هواپیما اون به کن کاری کنممی خواهش خدایا 

 شم!می ذوب خورشید نور زیر دارم کنممی احساس برم. هواپیما تو و کنم پرواز خواستمی دلم

 و گرفت رو دستم رسوندم. مارسا مارسا دست به رو خودم وجود تمام با برداشتم. ترسریع و تربزرگ هام روقدم

 :گفت و کرد من به رو زدهوحشت هایچشم با نشستیم. مارسا صندلی آخرین تو  رفتیم شدم. هواپیما سوار

 م!کشید استرس چقدر دونینمی -

 :گفتم تمسخرآمیز لحن با من

 تو؟ یا من -

 :گفت و کرد تر نزدیک بهم رو سرش مارسا 

 .تو من منی، تو داره؟ هم فرقی مگه -

 دفترت از حامد منظوره فهممدوختم. نمی پنجره سمت به رو چشمام. گرفتم دوباره انرژی انگار حرفش این با

 چیه؟ مونده
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 . ...که نکنه !دفترم 

 افتادم. ایخاطره یه یاد 

 وارد شدم: و زدم در و رسوندم اتاق به رو خودم

 من: سالم!

 گفت: درخشیدمی شیطنت از که هاییچشم با حامد 

 بود! مسخره حالعین در و جالب خیلی خوندم! رو خاطراتت دفتر -

 خوندم! رو خاطراتت دفتر گهمی وایساده پرو! جلوم پسره

 :گفتم تهدیدآمیز گذاشتم و کمرم رو دستامو

 بتث اون تو من، زندگی اتفاقات تمام مهمه خیلی برام دفتر این کنی!می کاری همچین که باشه بارت آخرین -

 . ...هم رو بودم نوشته تو راجب که چیزایی نکنه بخونیش؟ کردی جرأت چطور. هامغصه هام،شادی شده. تمام

 :گفت و بشه برابر من با تا آورد پایین کمی رو سرش و بشم ساکت تا آورد جلو رو دستش

 هستم! پرو پسره من طور!این که بود! پسکرده گل کنجکاویم شرمنده! -

 شد: اینجوری بره؛ غریب کشور نباید دختر گفت روزاون خودشه! رفت! گناه آبروم وای

 . ...که بود این منظورم ...نه -

 :گفت و گرفت فاصله ازم حامد

 .فهمیدم رو منظورت خوب -

 :داد ادامه بود! حامد عصبانی کمی و جدی لحنش این

 عزیزه؟ خیلی برات دفترت -

 . پیشمه همیشه اون -

 :گفت و شد رد کنارم از حامد

 نویسی!می بد من راجع به باشه بارت آخرین -
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 بودم!نوشته بد کمی منم شاید شده. ناراحت که دادنمی نشون بیرون. چشماش رفت اتاق از و

 کودن! کردم؟! دختره فراموش رو دفترم چطور گفت.می رو دفتر اون حتما آره

 یلیخ مامانم واسه بود. دلمشده هابچه شبیه کردم. چقدر نگاه بود،خوابیده باز دهن با که مارسایی به و برگشتم

 شده؟ تنگ واسم دلش اونم یعنی شده! تنگ

 گذشته از ایخاطره

 .نشستم مبل، رو مامان، پیش و رفتم پایین هاپله از

 گفت: بهم لبخند با مامان

 شده؟ چیزی -

 جورایی! یه -

 :گفت و کرد نگام کنجکاوانه مامان 

 شده؟ چی -

 ونما یا کرده؟ فراموشم یعنی ببینمش. قراره سال چند بعد بینم! حاالنمی رو مارسا که وقته خیلی من مامان -

 شده؟ تنگ برام دلش من مثل

 :گفت و پشتم  زد آروم یکی مامان

 .کنه فراموشت که نیستین روزه دو دوست داره. راه دل به دل -

 .کنم بغل رو مارسا زود خیلی خواستمی دلم لحظه! هر از ترخوشحال .شدم خوشحال مامان حرف این با

 بابا: بغل پریدم و کردم باز رو در اومد. در صدا به در زنگ 

 اومدین! عجب چه سالم. -

 :گفت وارشوخی لحن با بابا 

 بنداز! تیکه بعد بیام! بذار -

 هستید! برگشتید. خسته جنگ از سرورم! بفرمایید -

 جنگ - شدیم! پیروز ولی بود سختی
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  بودیم.افتاده خنده به بابا و من

 . مامان و بابا دیدن دوباره کشید برایمی پر دلم خاطرات این آوری یاد با

 گمب بود. اگهاومده بند نفسم ترس از شد. باز ده،نش بسته چشمام زن، یه جیغ صدای با و بستم آروم رو چشمام

 گفتم. بودم، دروغ نشده بر روده ازترس

 . بود تپش درحال شدت به قلبم. کردم نگاه رو جلو و کردم تردقیق رو چشمام

 بشینه: که کشیدم رو کرد. دستش نگاه من به گچ مثل رنگ با و شد بلند جاش از مارسا

 بگو! باش زود دیدی؟ چی -

 :گفت کنان پته پته ارسام 

 . مرده!..بودهزنه... نشسته پیش ...که پیری مرد ...اون ...چیزه -

. ترسیدممی مرده دیدن از همیشه ببینم. رو مرده خوادنمی مرده. دلم هواپیما تو بود؛شده تموم جا چاره!بی

 . لرزیدمی دستام هنوزم

 !ترسناک هم بود شیرین هم که افتادم خاطر یه یاد

 :گفت مرموزی لحن شد و با ظاهر جلوم جن مثل حامد که دادممی تکون رو پاهام و بودمنشسته مبل رو

 شنبس؟ چند امروز -

 :گفت و نشست مبل رو اومد دادم. حامد رو جوابش هامشونه دادن تکون با من 

 . دارم خواهشی یه ترسناک دیدن! فیلم برای زمان بهترین شنبس. پنج امروز -

 .بده دستور خوادمی حتما خرم! من عمت! جون ؟ آرهخواهش

 :گفت و آورد در جیبش از رو فلش

 اومدی؟می تو امروز حتما باید بودن،آورده گیر وقت بابات مامان گمبخواب! می باال برو -

 :گفتم غلیظی خشم با و رفت هم تو ابروهام

 خوابه! باال دایی من شانس از دایی برم. خونه ن. گفتنبذار تنهام تونستننمی شبم داشتن کار امروز بابام مامان -

 .مامانش خونه داییزن
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 .دید فیلم شهنمی ترسی!می فیلم از تو فقط نیا! گمنمی من -

 :گفتم. بودمآورده جوش کامال دیگه

 کشمت!می شم؛جن می خودم وگرنه نکن عصبیم ترسم؟! حامدمی گفته خری کدوم -

 :گفت و برد باال رو دستش

 کن. نگاه باشه تسلیم! من -

 :گفتم حامد به رو در اومد. صدا به در زنگ

 اومد؟ داییزن -

 حتی ترسم! نخیرم. منمی کنهمی فکر پرو پسره. کنه باز رو در تا رفت و داد تکون نه عالمت به رو سرش حامد 

 بترسم؟ چرا دیگه! فیلمه نه گم ولیمی دروغ خودمم به

 یه نشستن حتی مبل رو و اومدن .شدم متعجب مارسا، دیدن با. وارد شد مارسا و بلند قد پسر دو تا با حامد 

 :گفت و کرد بغلم و سمتم اومد دن. مارسانمی سالمم

 دختر؟ چطوری -

 گفت: حامد 

 . ببینیم ترسناک فیلم شدیم؛ جمع امشب -

 :گفتم که بودم تعجب تو هنوز

  زیاده! هیجانش که اونه واسه آن؛میزمین  ارواح شبا شنبهپنج کهاین نه آره. -

 :گفتم و برگشتم پسر دوتا سمت به

 نیستن؟ بلند سالم تو دوستای حامد -

 داد. لم کنم عرض چه که نشست دوستاش پیش مبل، رو حرفم، به توجهبی حامد 

 اومد و کرد شخامو ها روچراغ یهمه و رفت مارسا نشستم. مبل رو زدم و تلوزیون به و گرفتم حامد از رو فلش

 نشست. من پیش

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  82  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 موهای با فرفریه مو و کردمی پچ پچ  حامد، گوش دم داشت، سفیدی چهره و بود سیاه موهاش که پسرا از یکی

 کنن!می بیچاره رو منه غیبت دارن چقدر دونهمی خدا کرد.می نگاه تمسخر با و بودشده خیره من به طالیی

 :گفت و دستم داد پفیال رو مارسا

 شدی؟ عصبی خبره؟ چه -

 :گفتم و رفتم مارسا واسه قره چشم یه 

 . نیستم نخیرم -

 جنگیر بود. دختر فیلم اسم. شد شروع بودم. فیلم ولی نیستم گفتم

 یانه مترسمی بدونن کردن کهمی نگاه من به ترسناک لحظه تو دوستاش و کردم. حامد نگاه دقیق رو فیلم تمام 

 .خوندن کور ولی

 :گفت گوشم دم و گرفت محکم ور دستم مارسا

  ترسیدم! کمی بخوای راستشو -

 کمی؟! -

 نداد. جوابی دیگه مارسا 

 راشونب وحشتناکی اتفاقات ویال اون رفتن. تو تفریح برای کلبه یه به دوستاش با که بود دختری درباره فیلم

 به و کنهمی فرار اشدوست از یکی فقط کشه؛می رو دوستاش و شهمی تسخیر جن توسط دختر و افتهمی

 شه.می فرستاده تیمارستان

 به هابچه همه آشپزخونه. رفت دوستاش، و مارسا به اشاره با و کرد روشن ها روچراغ فیلم، حامد شدن تموم بعد

 . رفتن آشپزخونه

 !چیه؟ واسه هابازی موشک قایم این شدم؟ غریبه من چی؟ یعنی

د. اومنمی خوشش من از وقتهیچ اینا. حامد خونه اومدممی نباید اصال م!بود باال رفتم. عصبی و شدم بلند جام از

 مهمون با  بیاد، بدم ازش هم هرچقدر اما حس!بدون کامال یعنی آد.نمی هم بدم ولی آدنمی خوشم ازش من

 ندشز سا!وای براش! دارم حامد رفته. پیش هم مارسا اون مردشم؟ کشته کرده فکر نکنه. کنمنمی رفتار جوریاین

 ذارم!نمی
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 تاریک خونه کل و راهرو اومدم. بیرون اتاق دیدم. ازنمی جا روهیچ بودم.شده پاچهشد. دست خاموش اتاق چراغ

 بود:

 دارین؟ شمع رفته. برق هابچه -

 باال از عجیبی صدای ترسیدم.می داشتم کم کم نکردم. پیدا شمعی هیچ نشنیدم. به آشپزخونه رفتم. جوابی 

 مبل رو و رفتم. نترس بترسوننت! میخوان هابچه دختر! نشو دیوونه نه فیلـ... . ...توی ...صدای مثل ومدامی

 ولی مداشت زیادی خیلی درد افتادم. و خوردم سر هاپله از باال. دویدم شدم و بلند  جیغ صدای شنیدن با نشستم.

 .سوننترمی منو دارن دونممی من ترسیدم. نکنن فکر تا نگفتم هیچی

 هایدست کردم احساس بودم.زده بودن کر به رو خودم ولی شنیدممی ها رونشستم. صدا مبل رو دوباره و رفتم

 نزدم. جیغ بازم اما دادمی فشار و بودگرفته پشت از رو گلوم دست دوتا کنه.می خفم داره گرمی

 بود! قوچا کردم احساس دید، کمترین با کرد. پیدا تماس صورتم با شی سرد یه

 ستنه اونا اگه شد.می سرازیر پیشونیم از سرد لرزید! عرقمی دستام و بودمکرده حبس رو بودم! نفسم ترسیدم

 برام یدنکش ترسیدم! نفسمی داشتم داد. دیگه فشار بیشتر بود، گلوم رو که دستی کنن؟نمی تمومش چرا پس

 بود گلوم رو که دستی به و کردم بلند رو دستم .نبود پاهام و دست تو انرژی کردممی بود. احساسشده سخت

 چراغ و شد بلند جیغ گرفتم؛ صدای گازش و کردم نزدیک دندونام به نیروم تمام با رو دست بعد و کردم نزدیک

 .شد روشن

 :گفت حالت همون در که کشیدمی جیغ داشت مارسا

 سگی؟! مگه -

 کردین! سگم نیستم؛ سگ 

 باقیه؟! نیمتم قورتو دو کردی!می خفم داشتی پرو! دختره -

 :گفت و خنده زیر زد دوستاش با حامد 

 ترسی!نمی دیگه شدی؛ بزرگ نه -

 توش. نره پشه وقتی یه ببندین؛ رو نیشتون -

 .خندیدن بیشتر حرفم این با

 دوست :زبونش گفت کردن لوس با فرشاد، حامد،
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 شدی؟ بزرگ کوچولو! خانوم -

 بود!رسیده انفجار مرحله به خندیدن. عصبانیتم بازم و 

 شده! لبو رنگ کردیم. عصبانیش !وای :مهرداد

 :تمگف مرموزی لبخند و با کردم قایم پشتم برداشتم و رو آب پارچ و آشپزخونه بدم. رفتم جواب خواستنمی دلم 

 دوستان! -

 بودن:شده کشیده آب موش کردم. مثل خالی سرشون روی رو آب برگشتن. پارچ من سمت همه 

 یاال بخندین! خب :نم

 شوک در حال و باز دهن با هم مهرداد و کرد. فرهادمی نگاه من به بودبیرون زده حدقه از که هاییچشم با حامد

 خالی رو شالش آب دستش با و برداشت سرش از رو شالش هم کردن. مارسامی نگاه شدشون خیس لباس به

 .گذاشت سرش رو کرد و

 بود. دارخنده واقعا مسخرشون هایهرهچ خندیدم!می نیرو تمام با

 :گفت که بپوشه لباس باال بره تا گذشت کنارم از اومد حامد

 بستی. پشت از رو شیطون دست البته شیطونی! هنوزم -

 داشتی؟ شک :من 

 من دل ولی بود عصبانی هنوز بستیم. مارسا رو اتاق در و رفتیم باال هم مارسا و من. رفت باال هاپله از حامد 

 . بودشده خنک

 :گفت داد و لم تخت رو مارسا

 بگذره! خوش زمین -

 .خوش شب .شده آب کشیده موش که بخوابم کسی پیش اینه که از بهتر زمین اتفاقا -

 نبود. هم مهم ولی کردم عصبیش جور بد حرفم با دونممی

 بستم. آروم رو چشمام و کشیدم روم رو پتو
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 . خندیدممی و بودمشده خیره بیرون به پنجره از

 :گفت مارسا

  خندی؟می چیه -

 بترسونین. منو خواستینمی افتادم که روزی یاد -

 :گفت و زد ایموشکافانه لبخند مارسا 

 . ...دیگه اما بودن شیرینی خاطرات چقدر یادته؟ وای -

 دستام، با و، کنممی ترنزدیک بهش رو خودم بگم. بهش باید چی دونمنمی غصه! عمق به رفت. فرو فکر به مارسا

 کنم:می نوازش رو موهاش

 باشه؟ کن. فکر انتظارمونه در که جدیدی دوستای و آینده به نکن. فکر گذشته به مارسا  -

 .داد تکون باشه عالمت به رو سرش مارسا 

 آیم.می فرود آنکارا، شهر ترکیه، تو داریم که کرد اعالم خلبان

 بگیرم. تماس مامان با پایین بیام خواستممی همه از یشترداشتم! ب شوق و هیجان احساس جوریه

  بود.دنبالمون اومده سیما و صدا طرف از اتوبوس پایین رفتیم. یه برداشتیم؛ رو اومد. ساکمون فرود هواپیما

  :گفت شفیعی آقای

 مقدمن! خانوما سوارشین. -

 .یدمخند نفهمه که بردم دهنم جلوی رو گرفت. دستم خندم حرفش این با 

 بخاره: گوشم شدمی باعث که کردمی وز وز گوشم دم شدیم. مارسا ماشین سوار

 کنی؟می وز وز مرگته چه :من

 :گفت و کرد رنگیکم اخم مارسا 

 گفتم؟ چی فهمیدی کنم؟ هیچمی وز وز -

  گی؟می چی - 
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 .گمنمی دیگه شدم. منصرف -

 :گفتم و کردم لوس رو چشمام

 دیگه. بگو -

 :گفت و خندید رنگکم مارسا 

  خودتی خر -

 :گفتم و شدم تر نزدیک مارسا به

  تویی! خر کردممی فکر واقعا؟ -

 تر! آروم یعنی که کرد اشاره ما به چشم با  شفیعی که آقای خندید بلندتر مارسا باراین

و  کنم پیدا ستدو غریب شهر این تو باید که منی و بود گذر درحال که غریب ایجاده به شدم؛ خیره پنجره به

 سر پشت سرعت به که ایجاده مثل بگذره. زودتر اتفاقات همه خوادمی دلم شه؟می یعنی بشم. معروف

 ذاریم.می

 کشید:  بلندی جیغ اومدیم. مارسا پایین ماشین از و ایستاد ماشین

 .موند وایسا! کیفم وایسا -

 .گرفتم عکس ماشین پالک از فورا

 دویید!می ینماش دنبال نگرانی با مارسا

 : کشیدم بلندی جیغ 

 رفت. دیگه ماشین وایسا! دیوونه! -

 :گفت و برگشت من سمت اشک، از شده پر هایچشم با و وایساد مارسا

 .. ..پوالم گوشیم، دونی.نمی تو که بود. توش زندگیم یهمه -

 :گفتم کردم و نوازش رو مارسا آروم، دستم، با

 . ریمپلیس می شپی دستمه. پالکش نباش! نگران -
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 دادم: جواب بود؛ مامانم خورد. زنگ نبودم! گوشیم مطمئن زدم که حرفی از خودم شد ولی آروم کمی مارسا

 بله؟ -

 رسیدین؟ دخترم. سالم -

  مامان. بله -

  خبره؟ چه جااون -

 نبود: انکار واسه جایی بود. معلوم مارسا ازصدای

 زنم.می زنگ بهت اابعد . . من..مارسا نیست.کیف مهمی چیزه -

 کردی! نگرانم -

 نباشین! نگران نیست. مهم -

 .دادم توضیح نیست، من  خوب مارسا انگلیسی جایی کهاون رفتیم. از پلیس مامورای پیش کردم. قطع رو گوشی

 مخفی! شدم. مامور کار پیگیر خودم همین برای شه.نمی باورم ولی گردنمی دنبالش گفتن

خونه.  در دم رفتیم مارسا با کردم و پیدا رو زندگیش محل کردم. جستوجو رو پالک این صاحب اینترنت تو

 زد: رو خونه زنگ مارسا

 دارم. کارتون بیاید. در دم لحظه یه -

  بلده؟ فارسی اون مگه من: مارسا

 . شد سرخ و انداخت پایین رو سرش مارسا

 زدم. زنگ دوباره نیومد. در آیفون از صدایی

 گفت: بلندیصدای با زن همون دوباره

- yes please  بفرمایید. بله؟ 

 - come on down پایین بیاین؟ شهمی  

 - yes of course البته! بله 

 مارسا  داد:می بازی رو هاشناخن نگرانی کمی با

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  88  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 دیگه. بمون جا یه چیه؟ :من

 :گفت بعد کرد دل اون دل این کمی مارسا 

 . ...رو کیفم من کنن؟ انکار نکنه نگرانم! -

 :گرفتم بغلم رو مارسا و جلوتر کردم؛ رفتم قطع رو حرفش

 .گیرممی رو من! کیفت کوچولوی دوست نباش نگران -

 :گفت و کشید بیرون آغوشم از رو خودش مارسا

 کنم؟ پیدا دوست چجوری دونم.نمی رو زبونشون خوب که من ولی بخونیم درس جااین دانشگاه اومدیم ما -

 :گفتم و کردم ترآروم رو لحنم 

 خوانندگیه، موناصلی هدف اون، از ترمهم و خونیممی درس دانشگاه؛ ریممی داریم. کار خیلی جااین ما -

 نباش! دم. نگرانمی یاد انگلیسی تو به منم شیم.می خواننده

 ینج شلوار و وتاهک لباس با سفید صورت و کوتاه طالیی موهای با زن یه .کرد سالم و ایستاد جلومون و اومد زن

 باشه: ساله بیست خوردمی بود. بهشوایساده جلومون

- what are you doing? دارین؟ کار چی 

- can we come in you? تو؟ بیاییم تونیممی 

 کنه. می راهنمایی داخل به دستش با ما رو و رهکنار می در کنار از زن

 نگامون متعجب مثل مارسا و زنممی حرف موضوع راجب ومخان با من شینیم.می سلطنتی هایمبل رو و ریممی

 کنم: معنی براش رو حرفامون تک تک خوادمی دلش کهاین کنه. مثلمی

- what is your name? چیه؟ اسمتون 

 - delara 

- my whole life is in your bag کیفه اون تو دوستم زندگی همه . 
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-Do not worry Babaam Rajab Kabul said we did not even open Babaam said to 

the police but I said maybe his owner came بازش گفت؛ حتی کیف راجب بابام نباشین نگران 

 .اومد صاحبش شاید گفتم من ولی بدیم پلیس به گفت نکردیم. بابام هم

 و پرید جاش از هیجان باو  زد برق چشماش کیف دیدن با مارسا آورد. رو کیف رفت شد و بلند جاش از دالرا

 :گفت و من سمت گرفت. برگشت رو کیف

 بگم؟ چی تشکر واسه -

 : گفتم دادم و تکون تاسف نشانه به رو سرم 

 بگو تنکس. -

 و مشغوله شرکت یک در و مهندس مادرش که گفت و آورد برامون میوهآب و رفت اونم کرد تشکر دالرا از مارسا

 ور شمارش خونه.می پرستاری دانشگاه داره رانندگی! خودشم دومی و سیمهند شغلش اولین شغلس؛ دو پدرش

 . بزنیم زنگ خواستیم کمکی اگه تا داد هم

 اومد: بدرقه برای در دم رفتیم. تا بیرون تشکر با و شدیم بلند مارسا با

 .شدیم مزاحمتون ببخشید ممنونم! بازم I'm sorry, I'm getting in trouble)گفتم:(  -

 افتادیم: راه و شدیم اشینم سوار

 شم.می اذیت فهمم،نمی حرفشون از هیچی کهاین )مارسا به حرف اومد:( از -

 :گفتم کردم و مارسا به نگاهی چشمی زیر 

 دم.می یاد بهت خودم -

 .فرستاد کشتی با و کرد پاکتاژ رو ماشینت مامانت شد خوب راستی -

 .نیست روش ایران پالک دیگه االن آره. -

 .خورد برداشت و رو میوهآب رساما

 رو میوهکرد؛ آب پرت زمین رو میوهآب اومد و پایین ماشین از مارسا کردم. پارک رو ماشین و در دم رسیدیم

 انداختم: سرش رو و برداشتم

 . نده نشون رو فرهنگیتبی نیست. ایران جااین مالجت! اون تو خاک -
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 :گفت برداشت و زمین از رو میوهآب مارسا

 فرهنگی! با خیلی تو کهاین نه آخه -

 کرد. اثر من در نشینهم کمال -

 .کوتاهی زمان برای البته کنیم؛ زندگی قراره جااون ما هم داره. آنکارا تو ویالیی خونه یه شفیعی، آقای

 ات بود. پنج برویی دل توی و زیبا یدادن. خونهمی نشون زیباتر رو حیاط گردو بزرگ هایدرخت تو. رفتیم در از

 . بود خودم ماله فقط یکیش که داشت باال طبقه اتاق

 کردم. راستشمی عادت اوضاع این به داشتم کم کم خوندیم.می و زدیممی گیتار حیاط تو همیشه عصرها

  بودم. نذاشته بیرون تنهایی، تهران، از رو پام که بود. منی من واسه عالی تجربه جدید جای یه توی زندگی

 زیر رو جدیدم آهنگ بود؛ منم زدن گیتار مشغول مارسا داد. من به رو یکی و حیاط تو اومد شربت با ملیکا

 .بود رفته بیرون کار چندتا انجام برای هم شفیعی نوشتم؛ آقایمی گردو درخت

 و خرمایی موهای سبز، هایچشم با بلند قد پسر یه با و کردم باز رو در در رفتم، به دم اومد؛ در صدا به در زنگ

 گفتم: شدم. من رو به رو سفید پوست

- help yourself please go ahead .بفرمایید 

 .بزنید حرف انگلیسی نیست نیاز راستی مهردادم! من سالم -

 .اومد خوشم شیرینش لحن از و داشت که راحتی همهاین از کردم تعجب

 :گفت عجیبی شیطنت با مهرداد

 هست؟ اجازه-

 :فتمگ و اومدم خودم به

 البته! بله -

 کردن: نگاه من به تعجب با دادن و سالم هم ملیکا و مارسا نشست. پله روی و وارد شد

 .بغلیتونم همسایه من :مهرداد
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 منتظر و نشستم پله روی .بود بزرگتر من از دوسال یکی کنم فکر بود؛ شیرینی پسر اومد. خوشم لحنش از خیلی

 دوختم. چشم دهنش به

 :ددا ادامه مهرداد

 شما به گرفتیم متنی تصمیم خوانندگیمون گروه و من دارم. براتون عالی پیشنهاد عزیز! یه خوانندگان خب -

 دارید؟ بخونین. گیتارزن آینده هفته تو رو تااون بدیم

 :گفت بلند کمی صدای با مارسا بود.اومده  بند زبونم که بود زیاد قدراون ذوقم و شوق 

 منم! زن گیتار -

 داد: تکون شدم متوجه کهاین نشانه به رو سرش مهرداد 

 ما... . دانشگاه فقط :من

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 زمان از بخشی و شینمی درس مشغول زمان از بخشی بشه. داده شما به قراره برنامه یه نباشین؛ اون نگران -

 .تفریح برای بقیه و تمرین مشغول

 یاد!ز خیلی بودم، بریم. خوشحال باال اون از و کنیم پیشرفت ما تا چیدمی ها روپله داشت خدا که بود این مثل

 نداشتیم. اجرایی هیچ االن به تا که این ما برای بود؛ ما برای عالی فرصت یه

 :گفت جدی حالت با مهرداد

 قبوله؟ -

 بود! امونخد از البته که خدامونه و از کردمی فکر جوریقبوله ولی اون بگم بزنم داد خواستمی دلم 

 موافقم! من :مارسا

 :گفتم سنگین کمی و آروم

 موافقم! هم من -

 دید. شدمی مهرداد هایروی لب رو رضایت لبخند

 رسید. راه از داشت، که هاییسردی همه با پاییز فصل بود. گذشتن حال در باد و برق سرعت به روزها
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 فقط من برای ولی بود کم موناستراحت زمان ودیم.ب گرفته رو برنامه ما و بودشده شروع دیگه ما هم دانشگاه

 .  بود مهم سن روی خوندن آهنگ

 :گفت و تو اومد مارسا که زدممی گیتار و بودم نشسته تخت رو

 .کنممی قاطی ها رونت این -

 :گفتم بعد و بشینه پیشم تخت روی بیاد که کردم اشاره دستم با

 دارم. ایمان تو به من ی؛میا بر پسش از که دونممی کن! دقت کمی -

 :گفت و کرد اخم کمی مارسا

 . ...ندا ایمان خودم به من ولی -

 کنم.می کمکت من نتونستی بازم اگه کن؛ فکر روش کمی بریز. دور رو منفی افکار بسه! -

 . بست رو در و بیرون رفت باشه گفتن با و شد بلند مارسا

 خورد: زنگ گوشیم که کردممی باز رو موهام دستام با

 بفرمایید. بله -

 ؟ سالم دخترم چطوری :بابا

 کنم.می تمرین خوبم. دارم ممنون -

 .به دیدنت جااون میایم جمعه -

 میان! دارن که شدنمی باورم اومد. بند زبونم

 میگی؟ راست -

 .مونیممی هفته یه فقط ولی میاد من با هم دایی تازه معلومه! -

 یست.ن مهم چیزا بقیه بیایین؛ شما -

 نداری؟ کاری باشه. -

 نه. -
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 .خدافظ پس -

 و بود نشسته مبل روی مارسا. پایین رفتم و شدم بلند جام گذاشتم. از میز روی و کردم خاموش رو گوشی

 وت رفتم و گرفتم شفیعی آقای از رو آهنگ بودن. متن تمرین مشغول هم هابچه بود؛ بقیه گیتارزنی مشغول

 بخونمش. تا حیاط

 داشتم. دلهره نکردم احساس نگاهش اصال کهاین از و داشتیم انامتح فردا

 .... دیدم رو آشنا چهره همون دوباره و کنم باز رو در تا اومد. رفتم در صدا به در

 :گفت خنده کمی با مهرداد

 بمونم؟ در دم خوای می نکنه -

 بفرمایید! نه -

 رفتم.  سرش پشت وارد شد منم مهرداد

 :گفت و نشست مبل روی رفت مهرداد بودن. حال تو هابچه

 ببرم. کنم انتخاب شما رو از تا دو سه اومدم -

 گفتم: .داشتم استرس کمی و ببره؟ ترسیدم چی برای ببره؟ کی پیش ببره؟ کجا

 ببرید؟ کجا -

 گفت:  زد و گاز یه و برداشت میز از رو میوه مهرداد 

 ببرم. پیشش کنم و انتخاب رو صداها بهترین گفته استادم. پیش -

 صدای با تنها و تجهیزات بدون کهاین از نشستم. جلوش و رفتم زد. گیتار رفت هم مارسا خوندن؛ جلوش هابچه

 دلبخن با مهرداد زدم. کنار رو دلهره مارسا بخشآرامش و گرم نگاه با بعد کمی اما ترسیدم؛ بخونم بود قرار خودم

 کرد.می نگاه من به

 بلندتر رو بشه! صدام آشوب دلم تو شدمی باعث این و بودن من به خیره و ساکت ههم خوندن. به کردم شروع

 شدم. ساکت سپس و کردم

 :گفت مکث چند لحظه کرد. بعد فکر کمی و انداخت پایین رو سرش مهرداد

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  94  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 میان. من با میگم که هاییاسم -

 :گفت مهرداد. بودشده  بیشتر قلبم ضربان و لرزیدمی پاهام جویدم؛می رو هامناخن

 ملیکا، مارسا، پارمیدا، پژمان! -

 .بوداومده بند خوشحالی زبونم از

 !باطن نه شناختیم رو اون ظاهرش از ما شاید باشه. مهربون انقدر که شهنمی باورم ولی بود دختره همون ملیکا

 بود. بااستعدادی و آروم پسر پژمانم

 شه؟نمی خواننده ایران تو چرا موندم ولی

 :گفت و بغلم پرید مارسا

 تونستم! دیدی -

 :گفتم و کردم جدا خودم از رو مارسا

 .تونیمی گفتم دیدی -

 :گفت و رو به من ما پیش اومد پرید. مهردادمی پایین باال کوچولو، هایبچه مثل مارسا

 باشی! داشته صدایی همچین کردمنمی فکر -

 خوب؟ یا بد صدای -

 عالیه! تداری؛ صدا خاصی صدای کدوم!هیچ -

 مثل کرد،می تعریفم اون و خوندممی حامد واسه بچگیم از من اومده. خوشش صدام از که بودم خوشحال

 مهرداد!

 :گفت و زد پشتم به محکم مارسا

 بریم؟ -

 :گفتم و شدم متعجب

 کجا؟ -

 مهرداد  :گفت و شد ترنزدیک
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 . منتظرم ماشین تو استاد. پیش -

 و لی مانتوی باال رفتم منم رفت بیرون خونه از مهرداد رفتم. عقب کمی من و ددامی فرنگیتوت بوی مهرداد  

 رفتم. و زدم رنگکم صورتی رژ یه پوشیدم و برداشتم رو آبی شال لی شلوار

 نشستیم.  عقب و کرد باز رو در برد. ماشین سمت رو من و کشید دستم رو اومد مارسا

 .گذاشت روی چشماش و برداشت جیبش از رو سیاهش دودی عینک مهرداد

 شد: صحبت مشغول مارسا و خورد زنگ مارسا گوشی

 .خدافظ گممی استاد. بعداا ...پیش ریممی داریم .ماشینم تو .خوبم ممنون ...مامان! سالم الو -

 .مارسا پیش ملیکا و نشست جلو پژمان اومدن؛ هم پژمان و ملیکا

 .کردممی بازی ناخنم با توجهبی هم زد، منمی رفح پژمان با کردیم. مهرداد حرکت و شد روشن ماشین

 بود. گفتم:افتاده زخمی خیابون گوشه که افتاد سفیدی گربه به چشمم

 وایسا! -

 چی؟ :مهرداد 

 وایسا! شد( بلند صدام )ناخواسته -

 ودن.بکرده  تعجب رفتارم از رفتم. همه گربه سمت و اومدم پایین ماشین از داشت. نگه رو ماشین مهرداد 

 :گفت عصبانیت با مارسا

 وایسا؟ گفتی این خاطربه  -

 سوخت. براش دلم بود. اهلی نبود؛ خیابونی گربه بود. نرم و سفید ندادم. گربه جوابی 

 شده. زخمی بیچاره هست؟ پزشک دام طرفااین  -

 :گفت و کرد نگاه رو زخمش برداشت، رو گربه و شد خم مهرداد 

 .شناسممی پزشکدام یه من کرده. گمش صاحبش حتما اهلیه؛ گربه -

 :کفری گفت و خسته کمی مارسا
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 . ...بریم بود قرار ما -

 :گفت و کرد قطع رو حرفش مهرداد

 شه.نمی دیر -

 شدل حال این تو حیوانات دیدن از من مثل اونم کرده! شاید درکم و نشده عصبانی اصال مهرداد که شهنمی باورم

 سوزه.می

 شدیم. ماشین سوار و گرفتم مدستا تو رو گربه

 کرد پارک رو ماشین مهرداد ترسیدم.می شدمی بیشتر لحظه به لحظه که لرزش این از لرزید.می دستام تو گربه

 مونه.می ماشین تو و ترسهمی  حیوون ها از گفت و پایین اومدیم. مارسا

 نشستیم. ملیکا و من وارد شدیم و

 و داخل خوندن رو اسممون چند دقیقه از بعد بود؟ چی رفتارش وردم. دلیلآنمی در سر مارسا عجیب رفتار از

 رفتیم.

 . رفتممی دامپزشکی به باراولین برای

 رو گربه داشت. جدی ایچهره و زده عینک یه که خوردمی ساله پنجاه مرد یه گرفت. دستم از رو گربه دکتر

 .بود پیشش هم جوون خانوم یه گذاشت. کوچیک تخت روی

 :گفت من به نگاه بدون تردک

- How are you wounded? شده؟ زخمی چجوری 

 : گفتم ترس کمی با 

- I do not know what we found on the street ?It will be Ok پیداش خیابون دونم. ازنمی 

 میشه؟ کردیم. خوب

 :گفت کرد و پیچی باند رو گربه پای دکتر

 میشه. خوب دیگه هفته یه -

 :گفت و کرد روشن رو ماشین نشستیم. مهرداد ماشین تو و رداشتم. رفتیمب رو گربه
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 منتظره. استاد که بریم بزن -

 . بودخوابیده  دستام تو آروم گربه

 کرد:می نگاه گربه به داشت ایخبیثانه صورت به فهمیدم!نمی رو رفتارش این بود. دلیل عصبانی و قراربی مارسا

 خوبی؟ مارسا :من

 ستمد از رو گربه کرد. ملیکا نگاه جاده به و برگشت بعد انداخت و بهم کوتاه نگاه یه فقط و نداد ابیجو مارسا 

 :گفت گرفت و

  بذاریم؟ چی رو اسمش -

 :گفت تر بلند ملیکا .فهمیدمنمی هیچی و بودشده  قفل مارسا روی ذهنم تمام

 ذاری؟می چی رو اسمش -

 گفتی؟ چی ...چی -

 کجاست؟ حواست -

 کن. ولش یچی!ه -

 :گفت و کرد پارک رو ماشین مهرداد 

 رسیدیم. -

 پایین اومدیم. گذاشتیم و ماشین تو رو گربه 

 .داد ادامه مسیرش به و گرفت فاصله زود که شدم نزدیک مارسا به

 ردادمه که نعمتی آقای بود. فضا تو خوبی بوی و بودشده چیده شیک خیلی دفتر هایشدیم. وسایل دفتر وارد

 بود.نشسته  میزش پشت هم میگه استاد شبه

 داشت.  جدی حالعین در و باشکوه چهره

 :گفت لبخند با و شد بلند میز پشت از

 بودم. منتظرتون اومدین! خوش سالم -
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 داشت. درهمی چهره هنوزم مارسا. نشستیم صندلی روی و دادم سالم متقابالا لبخند با 

 :گفت زیاد صمیمیت با مهرداد

 .کردم انتخاب رو هاشونبهترین عزیز! هایایرانی از اینم ون!ج استاد -

 :گفت و داد تکون تأیید نشانه به رو سرش نعمتی آقای

 . بدم گوش نقصبی و عالی آهنگ یه خواممی اتاق؛ بریم -

  پشت گرفت، منم دستش تو رو گیتار و نشست رفتیم. مارسا مارسا و افتاد. من تنم به لرزه حرفش این با

 .نشستم کروفونمی

 .گروه یه اونا و گروه یه مارسا و بخونند. من بود قرار با هم پژمان و ملیکا

 :گفت آرومی صدای با مارسا

 ترسم!می -

 :گفتم ملیحی لبخند بودم. با خوشحال زدمی حرف باهام کهاین از 

 . ...ما نیست نگرانی واسه نگرانی؟ دلیلی چی از -

 :گفت کرد و قطع رو حرفم

 .تونیمیم -

 روعش که کردم اشاره مارسا به چشم با و کشیدم عمیقی نفس .کنیم شروع که کرد اشاره شیشه پشت از مهرداد

 .کنه

 داد:می من به خاصی آرامش گیتار زدن. صدای گیتار به کرد شروع مارسا

 بشم رد دلت رو از که خوامنمی -

 بشم سد رفتنت واسه خوامنمی

 بشی رد بیای باشم جاده خواممی

 بشی بد بری شم خوب خوبِ خواممی

 کنم ترقفس آسمون و خواممی
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  کنم تر نفس رو هوا تا خواممی

 کنم تب خواممی نگاتو هواتو،

 کنم شب عشقت با خواممی روزام و

 کنم سر خواممی فکرت با شبام و

  کنم باور چشمات و دو خدای

** 

 زد: گیتار مارسا و کردم سکوت

 کن تنت رو رهنتپی ترین شمالی -

 شم پیرهنت مثه شم، تنت خیس که

 گوش دم و زد داشتنی دوست و ملیح لبخند مهرداد. بودن مارسا و من به خیره همه لحظهیه  شد و تموم آهنگ

 :گفت نعمتی اومدیم که آقای بیرون اتاق از کرد. زمزمه چیزی یه نعمتی آقای

 !دنیاست دست ترینبخش آرامش دستت مارسا، خانم -

 خوشحاله. چقدر که کردمی معلوم مارسا چهره

  عالیه! صدات بودم.نشنیده وضوح به ولی بودمشنیده  رو صدات تعریف شما و -

 بودم: افتاده پته پته به و بوداومده  بند زبونم خوشحالی از

 . نظر... لطفتونه!..ممنون -

 بود.شده  سرد م و دستامدونستنمی رو بود. دلیلش تند قلبم ضربان و لرزیدمی دستام 

 :گفت و زد پشتم به رو بخششآرامش و گرم دست مارسا

 خوبی؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی 

  نباشم؟ خوب و باشم تو با میشه مگه -
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 کرد:می رفتار چجوری مارسا افتاد یادم تازه. کشیدم سر و برداشتم معدنی آب یه رفتن، پژمان و ملیکا

  ردی؟!کمی رفتار جوریاون چرا -

 :گفت و رفت هم تو اخماش مارسا

 زنی؟می حرف چی راجب -

 .بگو رو راستش بودم. جااون اول از خودم من چپ! علی کوچه به نزن رو خودت -

 :گفت انداخت و باال رو هاش روشونه مارسا

 میگی. چی دونمنمی -

 گفتم:  بلندتر صدای با کمی و شدم عصبانی 

 !مارسا -

 :گفت و تگرف رو گوشش مارسا

 نه. کنیم؛ االن بحث موضوع این راجب خوامنمی -

 . ...آخه -

 بودم!شده  کفری رفتارش آورد. از جلو باش ساکت عالمت به رو دستش

 نمک قبول که بود سخت برام. سپردم گوش نشیندل آهنگ به و بستم رو چشمام خوندن به کرد شروع ملیکا

 کنه.می رفتار جوریاین من با کسم، ترینمن، صمیمی دوست مارسا،

 رو ازم االن نیست، االن بود، پیشم خواهرم مثل همیشه که مارسایی تنها! تنهای شدم، تنها کنممی احساس

 .برگردونده

 ترسم.می ترسم...تنهایی می این از

 گفت: و پشتم زد آروم مهرداد

 بریم. پاشو -

 افتادم. راه مهرداد سر پشت و شدم نیست. بلند کسهیچ دیدم دادم. تکون رو سرم

 مهرداد گفت: و ماشین به کرد اشاره دستش با
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 .زنممی حرف کمی استاد با من بشین؛ برو تو -

 . نبود هم پژمان بود، گوشی با بازی مشغول ملیکا شدم. ماشین سوار و دادم تکون باشه نشانه به رو سرم

 کرد.می نگاه پنجره به من به توجهبدون  مارسا

 . کردم نازش دستم برداشتم و با رو اون بود.خوابیده  ندلیص روی گربه

 گفت: من به نگاه بدون مارسا

 ترسم.می گربه از من -

 بود؟ این عجیب رفتار این دلیل یعنی پس 

 گفتم:  و شدم ترنزدیک بهش کمی

 چرا؟ -

 گفت: و انداخت رو پایین سرش مارسا 

 ترسیدم.می بچگیم از دونم؛نمی  -

 نداره؟ یلیدل یعنی -

 گفت: و کرد مکث کمی مارسا 

 چرا، داره. -

 :مهرداد گفت شدن. سوار پژمان و مهرداد

 بستنی؟ بریم -

 گفتم: که کردممی نگاه مارسا به هنوز 

 .نیست نیاز ممنون! نه -

 گفت: ولی شد ناراحت کمی مهرداد

 .راحتین جور هر -

 گفت: اومدیم. ملیکا پایین ماشین از رسوند. در دم رو ما و کرد روشن رو ماشین
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 داخل نمیاین؟ -

 گفت: و کرد من به نگاهی مهرداد 

 .شمنمی مزاحم -

 من: مراحمین!

 .کردممی حسش من و داشت چشماش تو خاصی ناراحتی و خشم یه مهرداد 

 وارد شدیم: ما و کرد باز رو در رفت. پژمان تشکر بعد از و کرد روشن رو ماشین

 .اتاقم رممی پژمان: من

  عوض کردم. رو لباسم و باال رفتم. برداشت کیک و یخچال سمت رفت هم ملیکا رفت. باال هاپله از پژمان 

  اومد. و کرد باز کمی رو در مارسا. بودشده  خیره من به ایقهوه و ریز هایچشم با گربه

 کرد: تخت پرت روی رو خودش و پیشم اومد نشستم. مارسا تخت روی

 کنی.می دوری ازم هامارسا: تازگی

 گفتم: و زدم پوزخندی 

 تو؟ یا من -

 هردومون! -

 کرد. مارسا: نزدیک مارسا پاهای به رو خودش کمی شد و بلند تخت روی از گربه 

 خطره؟بی -

 .آزاریهبی گربه آره؛ -

 گفت: و گرفت دستش تو رو گربه مارسا

 خوابه.می من پیش امشب -

 نیست. بعید کاریهیچ مارسا از بکشه! ور گربه بخواد کردم؛ شاید مکث کمی

 گفتم: ناچار
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 باشه. -

 . بست رو در و رفت بیرون اتاق از 

 .  کردن دعوت عمیق خواب به رو من و شدن سنگین پلکام. کشیدم دراز تخت روی و بستم رو چشمام

 (خواب)

  اومد. و کوبید محکم رو در بودم. یکیکرده  قفل تابان همیشه ماه به رو چشمام

 بود! ایران که اون کردم؛ تعجب بود. حامد

 گفت: سختی به بود وگرفته  رو گلوش بغض نشست. پیشم و خون اومد پر هایچشم با حامد

 مرده! ..... مامانم.افتاده اتفاقی یه -

 چجوری؟ چرا؟ میشه؟ مگه مرده؟ داییزن شد! آوار سرم روی دنیا 

 گفت: و شد ترنزدیک حامد 

 .بمیری ترسممی -

 من. بودشده  گرم وجودم تمام. شد ناپدید تاریکی توی اون ولی دوییدم سرش پشت رفت. و گفت رو این 

 بمیرم؟!

 آب لیوان یه و شدم بلند تخت از بودم.و ترسیده  زدممی نفس نفس بودم،شده  عرق پریدم. خیس خواب از

 . لرزیدمی شدت به دستام ...برداشتم

 زمین افتاد. خورد و سر دستم از لیوان

 زدم. زنگ مامان به و برداشتم کیفم از رو بود! گوشیم آشوب دلم رفت؛می سیاهی چشمام 

 گفتم: لرزون صدای با

 مامان. الو-

 جوریه؟این چرا صدات شده چیزی -

 بشه؟ باید چیزی مگه -

 آخه - چهاره! ساعت
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 :گفتم و کردم ساعت به نگاهی

 ؟نیفتاده اتفاقی جااون دیدم. کابوس -

 .بفرست صلوات نیست چیزی نباش! نگران عزیزم، نه -

 چشم. -

 .ترسیدممی هنوز ولی کردم خاموش رو گوشی 

 داد: جواب بوق چند بعد گرفتم که رو حامد شماره

 بله؟ -

 .داشت آلودیخواب و حالبی صدای 

 سالم. -

 !پارمیدا -

 بله؟ -

 .شنیدیم رو صداتون ما شب نصف چهار ساعت عجب! چه -

 خوبه؟ مامانت -

 باشه؟ بد بود قرار -

 کن. ولش هیچی ...کابوس آخه -

 کردی. بیدار منم باشه؛ خیر دیدی خواب -

 ببخشید! -

 خوبی؟ خودت -

 بله. -

 شدنتم. معروف منتظر -

 دستت بدن. زودی این به نیست که کشک شدن معروف -
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 ایران؟ نمیای وقت هیچ دیگه -

 دونم!نمی ور سوالش جواب خودمم وقتی بگم؟ چی 

 میای؟ هم تو میاد. هم دایی جا، گفتاین میاد گفت بابا -

 .زیاده کارم نه -

 ببینه: رو من نخواد اصال شاید نداشت؛ اشکالی ولی شدم ناراحت حرفش این با

 بخوابم؟ میشه -

   شدم. مزاحم متاسفم بله، -

 .خدافظ -

 مراحمی! چرا مزاحم گهنمی حتی پررو پسره

 خدافظ. -

 . خوابیدم تخت روی دوباره و کردم خاموش رو یگوش 

 بستمش. دوباره و کردم باز آروم رو چشمام تابید؛می چشمام به نور

 شد: ظاهر سرم باالی جن مثل مارسا

 دوازدهه! ساعت نخواب خرس مثل پاشو -

 ارسام بغل تو گربه بیرون اومدم. و شستم رو صورتم دستشویی، سمت رفتم و پریدم تخت از ساعت فهمیدن با

 کرد:می لوس رو خودش

 !شدین دوست زود چه -

 گفت: و زد لبخندی مارسا

 خوبیه. گربه -

 گفت: آشپزخونه که ملیکا جا بود. رفتماین مهرداد رفتیم، پایین هاپله از

 صبحانه؟ یا نهاری دنبال -
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 گفتم: و کردم مکث کمی 

 .باشه که کدوم هر -

 گفت: و شد بلند مبل روی از مهرداد

 خب رستوران بریم. -

 شدم بیرون برم: آشنا باهاش تازه که پسر یه با خواستنمی دلم من ولی بودن شده آماده مارسا و ملیکا

 .نمیام -

 کردن.من: نگاه بهم تعجب با مهرداد و مارسا

 .نپرسین هم سوال -

 رفتن. هم ملیکا و مارسا سمت ماشینش رفت. حرفی هیچ بدون مهرداد

 گفت: و برگشت مارسا

 ببرم؟ هم رو گربه -

 ببر. آره -

 رفت. باهاشون هم  شفیعی شدن و آقای خارج خونه از همه 

 یزرشک رنگکم رژ یه و زدم رو پوشیدم. عینکم مانتوم رنگهم شال و لی با رو زرشکیم مانتوی باال رفتم. منم

 .زدم هم

 مشغول جاهمون و خریدم اندویچس رفتم و کردم روشن رو برداشتم و سمت ماشین رفتم. ماشین رو کیفم

 .شدم خوردن

 دادم: جواب بود. بابام خورد؛ زنگ گوشیم

 بله؟ -

 دخترم؟ سالم چطوری -

  بابا. سالم -

یه  - دارم. خبر
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 خبری؟ چه -

 پیشت میایم. فردا -

 منتظرم! مشتاقانه -

 بودم. خوشحال خیلی ببینم رو مادرم و پدر بود قرار کهاین از کردم. خاموش رو گوشی 

 .نیست کسی که خونه سمت پارک برم؛ کنار بهتره. شدم ماشین سوار

 نشستم. درخت یه سایه رفتم. زیر و کردم روشن رو ماشین

 کردم. امروز اتفاقات نوشتن به بودم. شروعخریده  دیگه دفتر یه نیاوردم، رو خاطراتم دفتر چون

 . کردمی برخورد دستم به ارونب ریز قطرات شدم. بلند جام شد، ازمی تاریک کم کم هوا

 . شدم نزدیک کوچه به آروم هایقدم بودم. با کرده پارک کوچه تو رو ماشین

 و با تمسخر گفتم: جلو بودن. رفتمداده  تکیه ماشینم به پسر تا سه

 ماشینم؟ تو برم هست اجازه -

 گفت: و کنار اومد ماشین جلوی از بلند قد یه پسره

- ?what چی؟ 

 نیست! ایران اینجا که افتاد میاد تازه 

 :گفت و اومد جلو بلند قد پسر که بشم ماشین سوار رفتم

- I'll tell you  رسونم.می 

 کنم. تخلیه رو عصبانیتم خواستمی بود. دلم شده خون رنگ چشمام 

 :گفتم و گرفتم رو لباسش یقیه جلو رفتم

-  I want to make you so tight that I'm going to be with the land I'll get lost, get 

lost شو گم یعنی شو گم گمبشی! می یکی زمین با که محکم انقدر بزنمت؛ خوادمی دلم  . 

 که زنمشب بازم خواستم کوبیدم. زمین به و گرفتم رو سابیدم. پسرمی بهم رو دندونام بلند! خیلی بود بلند صدام

 دیدم میان: دارن دوستاش
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 بای! :من

 نگز کردم. گوشیم حرکت سرعت آخرین با شدم و ماشین سوار .گفتم رو آخر جمله وحشتناکی و بلند ایصد با 

 خورد، تند جواب دادم:

 بله؟! -

 دیوونه؟ چته :مارسا 

 باشه. امری -

 شدم. نگرانت کجایی؟ -

  .باشم خونه اون تو شما با همش که نیست قرار گردم.می باشی. بیرون نگرانم نیستم که بچه -

 . ...رو ارزشش جهنم به باشه -

 زده؟ زنگ االن بودشده  تموم وقت بود. خودش تقصیر اما زدم حرف بد دونستمکردم. می قطع رو گوشی

  درک! به برن .کننمی کفری رو آدم الت! پسرای این دست از 

 :گفتم و زدم خندی پوز دنبالمه. ماشین یه که شدم متوجه ماشین آینه از

  برسن؟ من به انخومی نکنه -

 بیرون دقیقه چند بعد حیاط اون خونه. تو رفتم بود؛ باز خونه در یه. رفتم هاکوچه پس کوچه به و دادم گاز

 .نبودن اومدم دیگه

 زرنگه؟ کی االن

 لومج اومد کمی! ماشین فقط البته ترسیدم، کمی .نرفتن ماشین ها شدم متوجه .دادم گاز تمام چه هر سرعت با 

 داشت. نگه

 گرفتم. خودم به ترسناک ژست اومدم و پایین ماشین از

 کجایی! مارسا وای .زدم من که بود همونی یکیش جلو اومدن؛ پسر تا چهار

- What are you doing out too late کنی؟می چیکار بیرون وقته دیر 

 :گفتم و زدم وحشتناک و تلخ خندی پوز 
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- ?not your business تو چه؟ به 

 :گفت آورد و جلو رو دستش چوب 

-  It does not matter to me about this مربوطه این به نداره، ربطی من به. 

 :گفتم وحشی لحن با و ممکن هرچه خشم با و رفتم جلوتر

I do not scare chickens - !من رو نترسون جوجه 

 . زدم ضربه پشت به پام با شد کهگرفته  پشت از سرم .کردم تقدیمش سیلی یه و بردم جلو رو دستم

 خیلی بوی گرفتن که دهنم جلوی پنبه خورد. یهنمی ولی بزنمشون تا دادممی تکون رو نگهم داشتن. پاهام  

 .بکشم نفس ذاشتنمی پنبه ولی زدممی نفس آوردم، نفس کم داد. نفسمی عجیبی

 ا روپسر ه زشته خنده تونستم قطف و زمین افتادم. رفت گیج سرم. سیاه شد، سیاهه تاریک جا و همه تار چشمام

 بشنوم:

 . بمیرین -

 صبح هفت ساعت 

 .بودن بسته پام رو و دست بودم.شده  بسته صندلی یه به کردم. باز رو چشمام

 .بسته شده دهنم دیدم که بزنم جیغ افتادم. خواستم دیشب اتفاق یاد

 :گفت و کرد باز رو دهنم اومد و جلو پسرا از یکی

- You have to be literate to learn Beat is the sequel زدن کتک بگیری یاد تا بشی ادب باید 

 داره. عاقبت

- WC 

 الفرار. بشه، باز که پاهام دوندم! بهترین من کردی؟ فکر چی کرد. باز رو پاهام دست و و زد تلخی لبخند 

 .نشد متوجه اصال ولی خندیدم موذیانه

 :گفت و کرد باز رو دستشویی افتادم. در راه سرش پشت

- Do not make a guy wrong مردی کنی خطا پا از دست. 
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 . بستم رو در و تو رفتم

 .بود ته اون بزرگ پنجره کردم. یه نگاه اطراف به دقیق

 میشه؟ مگه آخه بود. خواب برام مثل همه اتفاقات، این

 .یدمترسمی حرفش از هم کنم فرار خواستممی شد. هم  شدیدتر پام دست و لرزش 

 پریدم. سمت اون به رفتم و باال پنجره از

 جنگل. مگه دل تو کلبه یه اومدم؛ به کجا فهمیدم تازه بود. درخت کرد،می کار چشم دویدم. تا سرعت تمام با

 میشه؟ پیدا ماشین جااین

 - Willa or else shoot کنم!می شلیک وایسا وگرنه 

 نکردم. برداشتنش برای تالشی و  تادزمین اف سرم از شالم دویدم. بیشتری شدت با

 قرآن! تو رو کردم؟ خدایا چیکار من کن! مگه کمک خدایا .اومدمی بند داشت نفسم

 گوشم به باد شدت خاطر به و اومدنمی بیرون چشمام بود. اشکام قطره قطره ازشده  اشک از پر چشمام

 .خوردنمی

 .افتادم زمین خورد و سنگ به پام

 .دویدم دوباره و شدم بلند جام شدن. ازمی ترنزدیک بهم شونهاسگ با اون ها

 و دویدن. برگشتم سمتم به جلو از مرد تا دویدم. چندمی همچنان من کردن اما شلیک هوا به رو تفنگ بار چند

 .نبود فرار واسه جایی کردم؛ نگاه اطرافم به اومدن. مرد تا چند جلوم دویدم. از چپ سمت از

صورتش زدم  به محکم پاهام با کشید. منم و گرفت موهام رو و اومد جلو بود،خورده  کتک ماز که پسره همون

 . پرید عقب مرتبه چند که

 همشون دفعهیه  که بزنمش خواستم کردم و بلند رو زد. پام محکم مشت یه اومد؛ جلو بزرگ بازوهای با مرد یه

 . شدن آوار سرم روی

 نامردا؟ نفر یه به نفر چند

 اما کنم گریه خواستمی بشم. دلم خواننده خواممی دارم، آرزو من زدم. خدایامی صدا رو خدا فقط لحظهاون  

 .دادممی نشون ضعیف رو خودم نباید
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 دستش توی چوب .کردم نگاه تکشون تک چشم به خشم و خون از پر چشم های با ایستادم و محکم و پا بر جا

 . ...کهاین مگر خطه آخر دیگه جااین. کشیدم عمیق نفسی و بستم رو چشمام .بزنه سرم به تا آورد باال رو

 :خورد گوشم به آشنا صدایی

 پارمیدا! جوون... آبجی -

 از هامبه سمتم اومد.اشک بزرگ هایقدم با می اومد. مهرداد سمتم به که دیدم رو مارسا کردم و باز رو چشمام 

 خوردن.می لیز چشمم

 گفتم: ضعیفی صدای با

  ترسم...یم -

 گفت:  و کرد نوازش رو موهام مهرداد

 نترس! -

 بزنه سرم به خواستمی کسی که گلوی و جلو رفتم زدن.می ضربه نیرو تمام با پژمان و اون رفت. مردها سمت 

 دادم. فشار رو گلوش زیاد نفرت با گرفتم و رو

 .کردمنمی ولش من اما ن رو جدا کنه،م تا اومد پلیس نیروهای از بردن. یکی رو اونا و اومدن پلیس نیروی

 :گفت اومد سمتم و لباسم رو کشید و مهرداد

 .کن ولش -

 اما کنه آرومم خواستمی کردم. مارسامی گریه کردم. بلند هق هق به شروع برداشتم و گلوش از رو دستام

 کرد:می عصبانیم

 کن! ولم ...کن ولم -

 بر... بیا ایعصبانی جون!االن آبجی -

 کردم: بلند قطع جیغ یه با رو حرفش

 بسه! -

 :گفتم و زدم پسش که آستینم رو کشید و پیشم اومد مهرداد 
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 کردین؟ پیدام چجوری -

 :گفت شیرینی و آروم لحن با مهرداد 

 .برسین بهم زود کردین، گم همدیگر و هروقت تا بودین گذاشته ردیابی گوشیتون توی تو، و مارسا -

 :گفتم و کردم بغل رو مارسا و دمش کردم. بلند ریزی خنده

 .جون آبجی ببخشید -

 :گفت و کرد بغل رو من مارسا

 خواهری! که نکردی کاری -

 شدیم. ماشین سوار 

 افتادم. ایخاطره یاد. بودیم ساکت بودم. همه شده خیره جاده به پنجره از

 .برسم بهت تونمنمی من تر؛ یواش مارسا! -

 سالته! دوازده که انگار نه انگار نیستی؟ بلد هم سواریدوچرخه دونهیه  -

 سالته. سیزده تری! بزرگ سال یه تو خب -

 پایین اومدم که گفت: و نگه داشتم رو دوچرخه اومد. پایین دوچرخه از ایستاد. مارسا

 ودبیام، ز من بمون تو رسم.می شب تو سرعت این با بخرم. مرغ تخم گفته مامان بخرم. چیزی یه رممغازه می -

 میام باشه؟

نترسیدم  دیگه اون دیدن دیدم. با رو حامد و چرخوندم رو سرم .برم سریع تونمنمی هم ترسم،می هم بگم؟ چی 

 :گفتم و

 .زود فقط باشه -

 رفت. و شد دوچرخه سوار و زد لبخند مارسا

 :گفت و برگشت حامد دادم. سالم و حامد پیش رفتم

 کجاست؟ جوجه اون تنهایی؟ چرا سالم؛ -

 - مارسا؟
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 واقعی! جوجه نه، پس -

 :گفتم و کردم کوچیکی اخم 

 بزنی؟ حرف آدم مثل بار یه شد -

 :گفت و جلو اومد حامد 

 زنم؟می حرف حیوون مثل مگه -

 بله! -

 گفت: و کرد اخم کمی حامد 

 حیوون؟ میگی من به اِه؟ -

 :گفتم قاطع خیلی

 بله. -

 میمون! گیممی بهش شد آخر هرکی خیابون؛ رس اون تا جااین از بدیم. مسابقه بیا پس -

 :کنم قبول بودم مجبور ولی ترسیدم

 قبوله. باشه -

 آروم هم کمکی با اما برونمش، کمکی بدون نبودم شدم. بلد دوچرخه سوار و آوردم در رو دوچرخه هایکمکی 

 .میره

 گفت: حامد

 بریم؟ -

 .ذارممی مایه جون از پس ازمبب پسرا به که نیستم و نبودم آدمی کردم. من مکث کمی 

 :گفتم بلند کمی صدای با

 شروع! -
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 نگاه جلو به داشت. تمسخرآمیزی لبخند و بود من از جلوتر افتادم. حامدمی همش کردیم. من حرکت هردو 

 نکردم. نگاه حامد به اصال و دونستم خودم رقیب رو باد زدم. پا کردم و تندتر

 و کردم نگاه حامد به غرور با و اومدم پایین دوچرخه از.رسیدم خیابون سر اون به و گذشتم ازش خوردن آب مثل

 :گفتم

 دارین؟ آخری حرف میمون! آقای خب -

 :گفت و خندید حامد 

 تونی!می بدم نشون بهت تونستم که خوشحالم -

 . ...خوردم جا زد؛ که حرفی از خوردم جا

 .ببازه جماعت پسر به که نیستی دختری تو چون بری،می دونستممی -

خونشون  کشه؟می انقدر طول مغازه یه نیست. مارسا افتاد شدم. یادم دوچرخه سوار .نخندیدم اما گرفت خندم

 سمتم: میاد نگران خاله دیدم ولی رفتم

 کجاست؟ مارسا :خاله

 کردم. گفتم: تعجب پرسید که سوالی از 

 .خونه اومده کردم فکر -

 رو امارس که گشتمبر می داشتم .گشتم جا روهمه و رفتم .شد بیشتر و فتگر اوج مارسا مامان چشم تو نگرانی

 دیدم.

 کردم: بغلش و جلو رفتم کرد.می گریه داشت 

 شده؟ چی عزیزم -

 . ...مغازه رفتم -

 :داد ادامه گریون و گرفته صدای با

 .کشهمی رو من ...مامانم نیست دوچرخه ...دیدم ...بیرون ...اومدم ...خریدم وسایل ...مغازه رفتم -

 :گفتم کردم و بغل ترمحکم رو مارسا و خندیدم
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 خواد.می تو رو فقط االن مامانت -

 :گفت و خندید من مثل اونم و گفتم خاله واسه رو موضوع من و خونه رفتیم

 .گلم دختر نداره اشکالی -

 :گفتم من .رفتیم باال مارسا با

 . کنیم پیدا دیگه روهم همیشه که بزاریم ردیابی گوشیمون تو بیا -

 رتقدی داره داره، امکان زیاد پایین باال نشیم. زندگی جدا هم از وقتهیچ گذاشتیم تا ردیاب گوشیمون تو و ما

 . رسیممی هم به باشیم، که هم دنیا هرجای ردیاب این با کنه اما جدا مارو

 زمان حال

 پایین؟ بیاین ندارین قصد :مهرداد

 :گفتم شوخی حالت به 

 .نه -

 .خندید مهرداد

 .نبودن بقیه و مارسا کردم، نگاه به اطراف

 کجان؟ بقیه -

 .پایین میاد کردم، پارک که رو ماشین باشه بذار گفتم ندادی. منم جواب کردن اما صدا رو تو خونه؛ -

 خندیدم.

 کردم: تعجب کارش این از کرد. حرکت و کرد روشن رو ماشین مهرداد

 کجا؟ -

 :گفت و کرد مکث کمی مهرداد 

 .من مهمون نهار یه پس پایین، بری نداری قصد که شما -

 نبود: راضی دلم اما گرفت خندم
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 . ...آخه -

 :گفت کرد و قطع رو حرفم مهرداد

 .یایب باید باراین نیومدی؛ نهار بیرون رفتیم دیروزم نیومدی، بستنی بریم گفتم هم دفعهاون آخه! بی آخه -

 برم. بودم مجبور دیگه

 باشه. -

 کرد.می برخورد ماشین شیشه به ریز شد. قطراتمی شروع داشت بارون 

 .شدمی شدید تر داشت بارون .اومدیم پایین ماشین کرد و از پارک رو ماشین مهرداد

 :گفت و کرد من به رو مهرداد نشستیم. دومی میز پشت و تو رفتیم با هم

 بیاره؟ بگیم چی -

 :گفتم انداختم و پایین رو سرم 

 .دونمنمی -

 :گفت شاکی کمی لحن با مهرداد

 نباش. معذب انقدر -

 :گفتم جدی خیلی و کردم بلند رو سرم

 . ...فقط نیستم و نبودم خجالتی وقتهیچ من -

 :گفتم که بدم ادامه تا بود منتظر مهرداد

 ای!غریبه شما -

 :گفت نیاورد و خودش روی به اما شد ناراحت کمی مهرداد

 اره؟بی بگم ژله -

 :گفتم تردید کمی با. کنهمی عوض رو موضوع داره بود معلوم کامال 

 باشه. -
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 تو بسی یه که بود بچه پسر یه عکس. دوختم چشم بود میزمون کنار که تابلویی به .رفت شد و بلند جاش از 

 :گفت آروم نشست و اومد مهرداد .کنهمی نگاه پسره به تابه و سوار که دختری دستشه و

 یی؟کجا -

 :گفتم و برگردوندم رو سرم 

 خاله. خونه -

 :گفت و خندید آروم مهرداد 

 .قشنگیه تابلوی -

 :گفتم و کردم نگاه دستام به

 .نیست بد آره -

 اون! جز کنم، نگاه جاهمه به خواستمی دلم چرا دونمنمی

 :گفتم و برداشتم رو رنگ قرمز ژله. آوردن رو ژله

 ممنونم. -

 :گفت و ردک تعجب کمی مهرداد 

 چرا؟ -

 :گفتم و خندیدم کمی 

 .هاضعیفه زیرا! آی کیوت که چون -

 :گفت گرفت و خندش مهرداد

 بدی؟ جواب آدم مثل بپرسیم سوال بار یه شد -

 از کرد. غذا سفارش دادیم و بعدمی برخورد رستوران یپنجره به شدت با بارون .خوردم رو ژله از قاشق یه

 ن رفتم.ماشی تو بدو خوردنش، بدو

 :گفت مهرداد که خندیدم خودم به

 آدم - .کنیمی گریه خندی ومی خود به هستی! خود عجیبی
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 :گفتم و کردم مکث کمی

 .شدیم کشیده آب موش مثل -

 .خندید هم مهرداد حرفم این با

 ود:ب زده دختر یه به و بودکرده  تصادف ماشین یه تر جلو متر چند. کردیم حرکت و کرد روشن رو ماشین

 وایسا. :من

  :گفت کرد و تر نزدیک سمتم به رو سرش مهرداد 

 چرا؟ ببخشید -

 د وایسا! -

 . ...دیدم و جلو رفتم بود. آشوب دلم تو چرا دونمنمی .ایستاد فورا مهرداد .گفتم بلند خیلی رو آخرم جمله 

 ایستاد!وای نمی کاش دیدم!اینمی کاشای 

 برد. و برداشت رو ملیکا آمبوالنس خورد. ماشین جا دختر، اون دیدن و با پیشم اومد مهرداد

 :بود.من سفید میت مثل چهرش بود،ایستاده  سمت اون پژمان

 دنبال آمبوالنس بریم. شو، سوار -

 .شد سوار هم شد، پژمان ماشین سوار سریع مهرداد

 شد.می قطع داشت کم کم بارون

 لرزون گفتم: صدای با زدم. زنگ مارسا به و برداشتم رو گوشیم

 الو! -

 شده؟ چی الو! -

 جا.اون بیا فورا دممی آدرس یه نترس نیست! چیزی -

 :گفت و کرد مکث کمی مارسا 

 .رسید لبم به جونم بگو! خدا تورو -
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 . بیا به آدرس فقط -

 الو؟ ...الو -

 :گفت و شد متوجه لرزید، مهردادمی کردم. دستم ایمیل رو آدرس و کردم قطع رو گوشی 

 میدی؟ رو آب عقب از پژمان، -

 :گفت مهرداد و داد رو آب پژمان 

 .بخور بگیر -

 کشیدم. سر لرزون دست با و گرفتم دستش از رو آب

 :بودم! گفتم ترسیده

 کجاست؟ شفیعی آقای -

 .آمبوالنس تو - 

 :گفتم بلند کمی صدای با من

 افتاد؟ اتفاقی چه -

 :گفت صدا لرزشِ و ترس با ولی آروم پژمان 

توجه بدون  داشت؛ هیجان خیلی ملیکا .رفتیمخیابون می سر خوانندگی، اون گروه لباس خریدن واسه داشتیم -

 جلوی رفت و دوید اون جلوی از ملیکا .ملیکا اومد سمت سرعت با خاور بگم بهتر  یا ماشین یه طرف دوید. اون

 .دیگه ماشین یه

 چرا... . مارسا :من

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .خوابممی کنه؛می درد سرم گفت مارسا -

 . پرسیدمی رو اتاق دویدیم. مهرداد شماره بیمارستان سمت به با عجله کرد. پارک رو ماشین مهرداد

 خورد: زنگ گوشیم

من:  بله؟
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 .فرودگاهیم ما -

 اومدین؟ االن آوردین گیر وقت آخه

 خوب! چه -

 نمیگه. رو این صدات -

 :گفت مهرداد 

 بریم. بیا -

 :گفتم و افتادم راه مهرداد سر پشت 

 .افتاده دوستم واسه بد اتفاق یه -

 کجایین؟ -

 دادم: رو بیمارستان آدرس بعد و کردم مکث کمی 

 میایم. االن -

 .فعال پس -

 :گفتم و دکتر پیش رفتم اومد. بیرون اتاقش از دکتر بخش رسیدیم. به

- ?My friend is fine خوبه؟ دوستم حال 

 :گفت و داد تکون رو سرش دکتر 

- Do you want to die now? Well, I can not say good-bye to him  You can not meet 

today نکنی مالقاتش تونیننمی امروز خوبه یا نه. حالش بگم تونمنمی االنم برگشتن؛ مرگ از دوستتون . 

 . زدمی تند تند قلبم کنند. تحمل رو وزنم تونننمی پاهام کردم رفت. احساس گیج سرم ترسیدم و

 :گفتم رفتم و مهرداد سمت .دیدمی دوتا دوتا رو چیزهمه  چشمام

 . ...ملیکا -

 :گفتمی و بودگرفته  رو زمین افتادم. صورتم و لرزیدن پاهام
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 پارمیدا! پارمیدا! -

 .شدمی اکو سرم تو دکتر صدای. شدن بسته چشمام

 بد! نه خوبه نه ...مرگ . از..ملیکا ...! مرگ ...مرگ برگشته! از مرگ از تتدوس تونم بگم حالش خوبه یا بد.نمی

 .دیدم بیمارستان تخت روی رو خودم کردم و باز آروم رو چشمام

 گفت: و اومد سمتم به فورا مهرداد

 خوبی؟ -

 افته:می خودم برای اتفاقی چه که نبود مهم برام اصال 

 خوبه؟ ملیکا -

 گفت: و ردخو جا سوالم از مهرداد 

 . بیام بگیرم آب میوه میرم -

 نیست. خوب اصال نیست، خوب ملیکا فهمیدم حرفش این با

 نبود، بیش تظاهری که خندون روی با کرده. گریه زیاد بود معلوم بود.کرده  باد پیشم اومد. چشماش مارسا

 گفت:

  بزنی. جا چیزا جوراین نبودی واسه لوس که خوبی؟ تو -

 داد: ادامه و کرد مکث کمی

 .منتظرن در پشت مادرت پدر و -

 بودم:داده  آدرس که اومد یادم تازه

 بیان. بگو -

 .در رفت سمت گفت و آرومی یباشه مارسا

 گفت: و جلو اومد حامد .شد تنیس توپ اندازه چشمام حامد دیدن با اومدن. بقیه و بابام دقیقه چند بعد

 کنه؟می چیکار انبیمارست تخت روی خواننده خانوم جالبه! -
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 ذاره؟می سرم به سر بیمارستانم تو پسره این 

 گفتم: بابا رو به اون، به توجهبدون 

 . ...فهمیدین جون بابا سالم -

 گفت: و کرد قطع رو حرفم مامان

 گفت. پژمان رو چیهمه عزیزم! آره -

 گفت: بابا که بشم بلند تخت روی از خواستممی

 کن. استراحت عزیزم، -

 گفتم: جدی خیلی بعد کردم و مکث کمی 

 دکترش تا... . پیش باشیم. میرم ملیکا فکر به باید االن رفت. گیج سرم کمی فقط نیستم؛ بیمار من -

 .زدم پسش که شد و حرفم قطع شد مانع که بابام شدم بلند جام حین حرف زدن از

 کرد.می گریه مهرداد و پیش بودنشسته  مارسا رفتم. در سمت

 بود.زده  یخ پام و دست زیاد! بودم، خیلی نگران شد. بلند جاش از کرد و پاک رو اشکش فورا من، ندید با

 گفتم: بیرون اومدمی چاه از که صدایی با

 شده؟ چی -

 گفت: و سمتم اومد مهرداد 

 کرده. بزرگش زیاد مارسا نیست، چیزی -

 گفتم:

 بچم؟ بگو. من -

 . دوخت چشم زمین به مهرداد 

 .کنم فکر نباید چیزها این به . نه! ...مرمی ملیکا اگه بود؛شده  دهفشر دلم
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 رو و شد نزدیکمون مهرداد .کردم نوازشش آروم .کردمی گریه سر هم بغلم کرد. پشت و شد بلند جاش از مارسا

 گفت: بود، گرفته رو گلوش بغض انگار که غمگین خیلی با حالت من به

 . ...دیگه ماه یک شایدم نیاد! به هوش اصال شاید گفت دکترش -

 حقیقته! یا بینممی خواب دارم دونستمکردم. نمی دور خودم از رو مارسا بده. ادامه نتونست دیگه

 گفتم: اومدن که آروم سرم پشت مارسا و رفتم. مهرداد بیمارستان در سمت حرفی، هیچ بدون

 .بزنم قدم تنهایی خواممی -

 رسید.مین گوش به هاشونقدم صدای دیگه

 تالش براش انقدر که شد؟ چیزیچی پس بشم؛ خواننده بود قرار ... من.خارج این هوا... از این بود؛ ازگرفته  دلم

 شد؟چی کردم

 لعنت لعنت! شد؟چی کردم؛ تالش بچگیم از من چرا؟ کردم؟ گناهی چه من آخه نمیارمش؟ بدست چرا خدایا 

 . دیدم رو خوانندگی فقط بچگیم از که منی به شدم. لعنت اتفاق این باعث که منی به

 دونستممی فقط نبود! مهم شدم؟ دور بیمارستان از چقدر رفتم؟ یامی کجا بودم. جاده رفتم، کنارمی راه داشتم

 .میده بازیم همش که زندگی این از شدم شدم، خسته خسته دیگه که

 .کردم خاموش رو گوشی زد. زنگ اباب دقیقه چند کردم که بعد بود. قطع حامد خورد؛ زنگ گوشیم

 بود. شدن شروع درحال آروم بارون

 . ...میشه تموم کی آخرش نیست معلوم که جاده یه و من هفت شب، ساعت

 پیام بار پنج و بیست کردم. بابام روشن رو گوشیم .نشستم هاصندلی از یکی روی و رفتم بود. جلوم پارک یه

 .بودفرستاده 

 .کرد وصل فورا م کهگرفت رو مهرداد شماره

 کجایی؟ پارمیدا! الو! -

 .دنبالم بیا میدم، لطفا رو آدرس پارکم. تو -

 شدن؟ نگران چقدر بابات مامان دونیمی -
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 داد: ادامه مهرداد ندادم که جوابی 

 . کن ایمیل رو آدرس باشه -

 که گفت: نشستم ماشین تو رفتم .اومد ماشینش با مهرداد چند دقیقه فرستادم. بعد رو آدرس

 رفتی؟ چرا -

 داشتم. نیاز هوا به کمی -

 . کرد روشن رو ماشین نزد و حرفی دیگه

 و شکست رو سکوت مهرداد .کنم خالی رو خودم و بزنم داد بلند خواستمی دلم بودم. دوخته چشم پنجره به

 گفت:

 دنیا که نیست. آخر میشه! خوب که دارم امید من -

 ترسیده. من از بیشتر خودش و دروغه میگه که حرفی که دادمی نشون چشماش کردم. نگاه مهرداد هایچشم به

 بگم؟ ادامه داد: چی باید من میگه دروغ دونهمی خودش وقتی نداشتم. حرفی یعنی زدم،نمی حرفی هیچ

 خواننده... . مثال شما کنی؟می اینجوری چرا -

 گفتم: و کردم قطع رو حرفش

 .کنم فکر خواممی فقط من -

کردم  تعجب کوچه دیدن با خونه رسیدیم. کردیم تا به سکوت مسیر کل. نگفت هیچی دیگه و شد ساکت ردادمه

 و متعجب گفتم:

 آوردی؟! خونه رو من چرا -

 گفت: عصبانی کمی مهرداد 

  موندی؟می بیمارستان تو باید نکنه -

 مونه.می بیمارستان پژمان هستن. خونه مارسا حتی و بابات و مامان

 گفتم: آروم نگفتم فقط کردم. هیچی نگاه چشماش تو غمگین کمی و انیعصب

 - .باشین من دوست مراقب
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 .خونه رفتم در سمت و اومدم پایین ماشین از

 داخل رفتم. و کردم باز رو در کلید با

 دارم. امتحان دیگه روز دو افتاد یادم اتاق، توی هایورق دیدن با رفتم. باال هاپله از و دادم سالم

 نان دانشگاهیمهم بودن. به معنابی برام کلمات . خوندم ها روجزوه و برداشتم ولی خواستنمی دلم اصال کهاین با

 زدم: زنگ

 من: الو؟

 بله؟ -

 خوبی؟ سالم! -

 .زدمی حرف شیرینی لهجه با رو فارسی و بود بلد فارسی کمی ننا 

 زدند! زنگ عجب چه خوبم! ممنون -

 گفتم: و خندیدم آروم من 

 .زدند نه زدی، زنگ -

 و ردمک تشکر برم. تونممی هم اضافه کالس گفت و گفت رو شونمعنی اون و گفتم رو اشتباهاتم .خندید هم ننا

 .کردم مطالعه به شروع دوباره .کردم قطع رو گوشی

 . مگیرمی نوزده رو چون کنم مطالعه نبود نیازی دیگه کردم. روشن رو اتاق چراغ و شدم بود. بلندشده  تاریک هوا

 .بابام مامان دست بود؟ از دکترا به نیازی چه گرفتم، رو لیسانسفوق  که من آخه

 خسته اون از بیشتر دلم اما بودن خسته کردم. چشمام شونه رو موهام و آینه جلوی کردم. رفتم جمع ها روورق

 بود.

 اومد و گفت: مامانم ومد.در ا صدا به اتاق در. کن کمکش خدایا خوبیه؛ خیلی دختر ملیکا

 خوندی؟می درس داشتی عزیزم؟ چطوری -

 .گفتم ایخفه یبله 

 .برد خوابش کرد گریه انقدر بیچاره خوابیده. مارسا -
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 کجاست؟ بابا -

 .داییت نشسته با هال تو - 

 گفتم: و مامان نزدیک رفتم

 .نبود خوب باهام دنیا اما تمداش زیادی بشم... مامان! آرزوهای معروف بشم، خواننده خواستممی -

 رپ بگیرم و دلم رو جلوشون تونستمشدن. نمیمی سرازیر یکی یکی چشمام از اشک هایقطره کردم. گریه آروم

 .بود

 کرد: بغل رو من آروم مامان

 راهه. اول هنوز عزیزم! -

 . راهستبی همش نداره؛ وجود راهی دیگه! نه -

 .ودب آشپزخونه تو داییزن .بودن صحبت مشغول بابا و ین رفتم. داییپای و کشیدم بیرون رو خودم بغلش از

 .بود گوشی تو سرش حامد نشستم. مبل روی رفتم

 ترسیدم: حامد صدای با. کردممی فکر ملیکا به فقط نبودم؛ فرش متوجه اصال اما دوختم چشم فرش به

 ترسیدی؟ ببخشید! -

 گفت: بیشتر با شیطنت کمی مدحا .کنه اذیتم خواستمی فقط ندادم، رو جوابش 

 کوچولو؟ خواننده شدهچی -

 گفتم: بلند صدای با کمی 

 میگی؟ پرت و چرت تو بیمارستانه دوستم کن! بس ساکت! -

 کرد.نگاه می من به تعجب با حامد هم .بودنشده  خیره من به بابام و دایی

 گفتم: و شدم بلند جام از

 . کنم استراحت میرم خستم، من -

 بریزن. خواستنمی که قطراتی از بود پر روی تخت نشستم. چشمام .بستم محکم رو اتاق در و باال رفتم
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 وت قشنگش و نازک صدای کیه. ببینم خواستنمی دلم نشست. حتی پیشم و تو اومد یکی و شد زده اتاق در

 .پیچید گوشم

 مارسا: پارمیدا!

 گفتم: تظاهری بالبخند و کردم بلند رو سرم 

 جانم؟ -

 گفت: و شد نزدیکم مارسا 

  کردیم؟می چیکار شدیم،می ناراحت ما وقتی -

 گفتم: و کردم ریزی خنده

 .خوندیممی -

های گیتار رو سیم ناخوناش با و بست رو چشماش بعد گذاشت  گیتار روی رو سرش و برداشت رو گیتارش مارسا

 تکون داد و نواخت.

 .آورددر می خودش رقص به رو ذهنم حتی و قلبم، روحم گیتار صدای همیشه

 خوندم. گیتار با هماهنگ آروم

 این همه از خالی و سبک بودم؛شده سبک کنم.می پرواز دارم و گرفتم اوج آسمون تو کردممی احساس

 ها.سختی

 چشم مارسا پاک و معصوم هایچشم به و برگشتم کرد. نوازشش آروم و گرفت رو دستم گرم و نرم دستی

 . دوختم

 گفتم: و کردم بغلش محکم

 .مونهنمی اینجوری میشه، درست چیهمه عشقم! میشه درست -

 .شدمی درست کاش ای نه، ولی یا داره حقیقت حرفام که نبودم مطمئن

 گفت: غصه از پر صدای با مارسا

 ه... .ک شدهچی االن بشیم. خواننده دوتا خودمون بود مهم برامون فقط زدیم؛ حرف ملیکا با بار دو سه ما -
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 .شناختیمنمی ملیکا رو اصال ما گفت،می راست در نیومد. صداش دیگه

 و کرد گربه به نگاهی مارسا .بودیمکرده  پیداش خیابون از که بود ایگربه همون ملوس. بغلم پرید آروم ملوس

 .خندید

 و گذاشت پاهام ویر رو سرش کردم. مارسا نوازش سفید، موهای از بود پر که رو نرمش پوست دستام با آروم

 گفت:

 .کن ناز منم -

 گفتم: مارسا گوش گرفت. دم خندم بچگانش لحن به خاطر

 شدی؟ گربه -

 گریه! مثل خنده یه تلخ، خنده یه خندید؛ فقط دل، ته از نه واقعی، نه اما خندید مارسا 

نرسیدم.  جاهیچ به هنوز من .خودم خاطر به بلکه ملیکا خاطر به بود، نهگرفته  هنوز دلم کشیدم. دراز تخت روی

 کنم؟ چیکار بگو تو نشدم. خدایا خواننده نشدن، هنوز حقیقی شیرینم رویاهای

 .راهه است بی باشه هم اگه نیست، راهی دیگه نشدم. االن موفق اما رفتم رسیدمی ذهنم به که  رو راهی هر 

 من با که سرنوشتی به و بودم دوخته چشم سقف به. ندارم هدفی و امید رسیدم! دیگه دنیا آخر به کهاین مثل

 .کردممی فکر کردمی بازی داشت

 گفت: شد و بلند تخت روی از مارسا

 خوش! شب بخواب، میرم. من -

 ته و سر بودم. تاریک جای یه توی. بستم آروم رو رفت. چشمام کی نفهمیدم که بودم افکارم در غرق انقدر 

 افتادم. و شد خالی پام زیر .بود تاریکی فقط رفتیمی چقدر هر نداشت!

 بود.گرفته  شدت قلبم ضربان زدم ومی نفس کردم. نفس باز رو چشمام

 .بود شب کردم؛ سه نگاه ساعت به

 .برد خوابم دقیقه سه کشیدم. بعد دراز دوباره و خوردم برداشتم آب لیوان یه

کردم و پایین  شونه رو موهام آینه لویج رفتم .بود یازده ساعت شدم. بلند تخت روی از.کردم باز رو چشمام

  رفتم.
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 .گفتم آروم بخیر صبح یه و نشستم مارسا پیش بودن. رفتم آشپزخونه تو همه

 دونینمی شه!نمی شد! باورم خندید، گفت: بیدارمی چشماشم که جوری ذوق شد. با تر نزدیک من به مارسا

 خوشحالم! چقدر

 شد؟ بیدار کی شدم؛ متعجب

 کی؟ -

 گفت: سرم به زد آروم دونه یه امارس 

 . شد بیدار ملیکا آی کیو -

 گفت: کردم. مامانم بغل رو مارسا بزنم! محکم جیغ خواستمی بودم! دلم خوشحال خیلی در اومد. لرزه به دستام

 غذا! -

 گفتم: و نشستم فورا سر جام 

 .خورممی -

فتاد ا راه سرم پشت مارسا .باال بیاد کردم اشاره مارسا به آروم ضربه شدم و با یه بلند جام از صبحانه، خوردن بعد

 .اتاق تو رفتیم و

 بریم. بپوش -

 گفت: و کرد قفل هم به رو دستاش مارسا 

 کجا؟ -

 گفتم: و ایستادم خودش مثل 

 شجاع! آقای خونه -

 دیگه. بگو -

 دانشگاه. بریم باید اونم از بعد تازه دیگه. خوانندگی کالس -

 گفت: جلوم چیه، اومد موضوع بود میدهفه تازه مارسا که

اِه؟  - .خب بگو زودتر
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 کیفی با ور گیتارم پوشیدم. کیف مانتوم رنگهم شال و جین شلوار با رو پررنگم بنفش مانتوی کمد رفتم؛ سمت

 گفتم: مارسا به برداشتم بود توش دانشگاه جزوه و ورق که

 . منتظرم ماشین تو -

 بیرون و پایین رفتم: زدم اتاق زا گفت. ایخفه یباشه مارسا

 .بخورین رو ناهارتون نمونین منتظرم بیام دیر شاید کالس. میرم -

 .نیستی هم تو ببینیم؛ رو تو اومدیم بابا: ما

 گفتم: و زدم پدرم به لبخندی

 دارم. کار منم بابا! ببخشید -

 .کردم شوخی عزیزم! نه -

 گفت: و داد تکیه درخت به دیدم؛ رو حامد حیاط تو بیرون اومدم. خونه از

  خوبیه. حیاط -

 گفتم: و کردم باز رو در

 خوبیه. جنگل -

 گفت: و خندید آروم حامد

 رسونم.می -

 گفتم: قاطع خیلی 

 .میرم مارسا با خودم دم،نمی زحمت نه! -

 گفت: و کنه مقاومت نتونست بود، قاطع خیلی لحنم چون

 .باشه -

 .اومد مارسا یقهدق چند نشستم. بعد ماشین تو رفتم

 بشن؟ آماده خانوم کشهمی ساعت چند -
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 گفت: کفری کمی مارسا 

 .دیگه کن حرکت اینجام که االن -

 دادم:می گاز زیاد سرعت کردم. با روشن رو ماشین

 آروم برو! -

 .. ..بشی آماده کشهمی طول ساعت یک که شما شده. دیر -

 :گفت و پرید حرفم رو

 بگو. این رو همش حاال -

 داد: ادامه ترعصبانی کمی مارسا 

 .دارم آرزو هنوز جوونم! من یواش! -

 گفت: بلند خیلی مارسا .دادم فشار رو گاز ترمحکم و کردم لج مارسا با

 لعنتی! وایسا ...پایین... د میام وایسا من -

 کردم: کمتر رو سرعتم 

 . که نمردی خب! خیله -

رده ک دیر ساعت نیم بودن. حاضر کالس تو رفتیم. همه و پایین اومدیم .کردم پارک هاکوچه از تو یکی رو ماشین

 بودیم:

 دیگه. بگو تو . مارسا!..شد چیز ...چیزه من: ببخشید

 گفت: کمرم به زد مارسا 

 بده! ادامه خودت -

 گفت: و کرد مارسا و من به جدی نگاه یه استاد

 .نشه تکرار بعد دفعه از بخشم!می رو دفعهاین -

 گفت: و زد رنگیکم و محو لبخند
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 . بشینین برین -

  بود.نشسته  من جلوی جان. نشستیم جامون سر و رفتیم

 گیتارزنی! مخصوصا چی؛همه تو بود ترین زرنگ

 گفت: و سمتم اومد استاد

 .اونه ترینشمهم نره، یادت آهنگ ریتم .جلو برو زنی؛می چجوری ببینیم خب پاشو -

 ارسام. داشت کمی و سطحی لرزش نشستم. دستام صندلی روی و جلو رفتم .دادم ونتک باشه نشانه به رو سرم

 گذاشت. گیتار روی رو سرش نشست و پیشم اومد

 بلند جام از آهنگ شدن تموم از بعد .دادم ادامه جوریهمون دوباره و کردم بلندترش خوندم؛ کمی آروم اول

 .شدم

 .ایستاد کنارم اومد استاد

 گفت: و داد هابچه به رو نگاهش برداشت، چشماش از رو عینکش

 زدین؟ دست کم نبود؟! چرا عالی -

 داد: ادامه زدن. استاد دست هابچه همه 

 احتر خونی.می خودت برای کن احساس کن. دقت بیشتر خیلی آهنگ ریتم به ...فقط کردی زیادی پیشرفت -

 تو آهنگ هب میان که کسانی هستن. دمِ ناشناسیآ نکن فکر کنی. رفتار دوستات مثل باید هم بینندگان با باش،

 بکشی خجالت اگه نکش. خجالت باش؛ صمیمی اون ها با تو هم پس .هستن تو داران دوست بدن، گوش

 . بدی ادامه تونینمی

 .باشم جوریهمون که کنممی تالش وجودم تمام با بود. تاثیرگذار خیلی حرفاش

 استاد! چشم -

 گفت: و مارسا پیش رفت استاد نشستم. جام سر و رفتم 

 جوری زنه؛می و بندهمی رو چشماش ذارهمی گیتار روی رو سرش راحت باش. مارسا مثل راحتی! خیلی تو -

 . کنهمی حس رو آهنگ انسان وجود بند بند که زنهمی
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 از تمرین قهدقی چند نشست. بعد کنارم و اومد .بخونم چشماش از تونستممی رو این بود! خوشحال خیلی مارسا

 شدیم. خارج کالس

 گفت: و کرد نزدیک گوشم به رو دهنش مارسا .ترسوندمی رو من جان، واضح کامال و مشکوک هاینگاه

 خوشگله؟ جان -

 گفتم: و دادم هولش محکم 

 .کردمنمی نگاهش این به خاطر من دیوونه! -

 م:گفت شیطنت نشستیم. با و کردم باز رو رفتیم. ماشین ماشین سمت به

 کنی؟نمی مهمون بستنی به مارو -

 گفت: و نشست صاف جاش تو مارسا 

 نه. -

 گفتم: خنده وسط خنده. زیر زدیم با هم بعد 

 چرا؟ -

 شده؟ دیر دانشگاه - 

 گفتم: سردیخون با و کردم نگاه ساعت به 

 نه. -

 یشدیم ول کالس ومدیم. واردپایین ا و کردم پارک رو رسیدیم. ماشین دانشگاه در دم به .کردم روشن رو ماشین

 گفتم: و تو رفتم .بود نیومده هنوز استاد

- hay classe! 

 .نشست اومد پیشمون هم مارسا نشستم. ننا پیش و رفتم دادن. سالم و سمتم برگشتن همه

 گفت: و انداخت باال ابرو ننا

 نشدی. عجب! چیز چه -

 خندم  گفتم: و گرفت
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 چیز؟ -

 گفت: و خندید بلند امارس منظورش غایب شدن بود!

 بلد نیستی فارسی نگو! -

 گفتم: و زدم ننا پشت به آروم

 کافه بریم؟ دانشگاه بعد -

 .ادد سالم و داخل اومد نظری نشستم. استاد سرجام و رفتم .باشه یعنی این زد و لبخند و سمتم برگشت ننا 

 گفت: و دادمی بازی دستش تو رو خودکار نشست میزش پشت

 .گیرممی امتحان -

 گفتیم: همه

 نه! وای -

 گفت: انگلیسی به پرسید. استاد رو زمان ننا 

 االن!-

 گفت: فارسی لهجه با و داد من به ها روورقه و شد بلند

 .کن پخش -

 بلدم. انگلیسی -

 .بزنم حرف فارسی ....کمی..دارم دوست -

 گفتم: و زدم پوزخندی سواالت دیدن با. برداشتم خودم واسه هم رو آخری. کردم پخش ها روورقه و شدم بلند

 .بودمکرده  نگاه این ها به دیشب شد خوب -

 استاد دادم. به و زدم عالمت زود زود بود. چهارجوابی امتحان

 گفت: و کرد نگاه چپ من به دادم. استاد نشون مارسا به نوشتم دستم روی رو سواالت از تا جواب دو سه

 دادی؟ امتحان تو -
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 استاد. بله -

 کالس. بیرون برو پس -

 گفتم: و کردم رنگیکم اخم 

 . ...آخه -

 گفتم: و بکنم نتونستم مخالفتی دیگه عصبانیتش، دیدن با

 چشم. -

 .نشستم دانشگاه بیرون پارک تو رفتم و اومدم بیرون کالس از 

 . بیرون اومدن هابچه دقیقه چند بعد

 گفتن: و سمتم اومدن بدو بدو ننا و مارسا

 بریم؟ -

 گفتم: و شدم نزدیک بهشون کمی نم 

 آخه سرحالین! دادین؟ خوب رو امتحان -

 .شدیممی بدبخت نبودی تو مارسا: اگه 

 وگفتم: رفتم ماشین سمت

 .کافه بریم سوار شین بیاین -

 ایینپ ماشین از.بودگرفته  درد خودکار فشار شدت از نشست. دستام عقب هم نشست؛ ننا پیشم جلو اومد مارسا

 گفتم: و کردم باز رو مارسا سمت در اومدم،

 پایین. بیا -

 گفتم: و نشستم جاش تو شد بلند مارسا 

 .برون تو کنم، رانندگی تونمنمی -

 .نکرده رانندگی وقته خیلی رونه.می چجوری ببینم داشتم دوست ولی تونستممی البته
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 گفت: و نشست فرمون پشت رفت مارسا

 .کنمنمی رانندگی ساله یه ترسم!می -

 . لرزیدمی مارسا دست

 .دیگه داری نامهگواهی برو -

 گفت: بلند کمی ننا شدم کهمی کفری داشتم دیگه کرد. حرکت و کرد روشن رو ماشین مارسا

 دیگه.  برو -

  میری. داری من: الک پشتی

 گرفتم: محکم ماشین دسته کرد. از زیاد رو سرعتش داد و گاز محکم مارسا

 .نمکیبی این به نه شور؛ شوری این به من: نه

 گفت: و داشت نگه محکم رو ماشین مارسا

 .رسیدیم -

 داده؟ نامهگواهی تو به کی گیرن؟ترمز می جوریاین -

 . شدیم کافه وارد پایین و اومدم ماشین از 

 گفت: اومد و سرمون باالی گارسون نشستیم. و رفتیم دومی میز سمت

 دارین؟ میل چی -

 خواست که گفتم:قهوه می دم.کر نگاه مارسا به 

 دو تا قهوه! -

 گفت: مارسا خواست. قهوه انگلیسی به ننا

 . ...من ولی باشین ارتباط در مردم با راحت تونینمی و بلدین انگلیسی ننا و تو -

 سخته. اونم برای زنه.می حرف فارسی ولی انگلیسیه ننا من: خب

 گفت: شیرینش لهجه با ننا
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 عوض کنید. بحث -

 اشک، مثل و کردمی برخورد بهش بارون قطرات .کردممی نگاه شاپکافی پنجره و به بودم قهوه خوردن حال در

 . اومدمی کنه فرودمی گریه پنجره انگار که جوری

 چیز ترین بخشلذت  بارون، توی قهوه، خوردن .کردم نزدیک دهنم به و برداشتم که بود دستام تو داغ قهوه

 . دنیاست

 گفت: و کمرم به دز مارسا

 کجایی؟ -

 هک اومدن اینجا تا ایران از بابام و مامان افتاد یادم تازه. بمونم خوب احساس اون تو داشتم دوست کردم. سکوت 

 من... . وقت اون ببینن رو من

 گفتم: و شدم بلند جام از

 منتظرم! ماشین تو -

 بود:شده  خیره بهم تعجب با مارسا 

 !زود مارسا: کجا؟ چه 

 مامانم! -

 . رفتم و شدم بلند جام از .شد منظورم متوجه کنم فکر کلمه یه همین گفتن با 

 چند بعد . بودنشده  آب از پر جاده هایخورد. گودالمی لیز ماشین شیشه از بارون قطرات .شدم ماشین سوار

 نشستن: و اومدن هم ننا و مارسا دقیقه

 برونم؟ مارسا: من

 . بسه پشتم تهف واسه باریه  همون -

 گفت: آرومی صدای با کردم. ننا روشن رو ماشین

 . برسونین خونمون به منم زحمتبی -

 گفتم: و کردم نگاه عقب به آینه از
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 زنی!نمی حرف راحت با من باشه بارت آخرین ولی چشم -

 تکرار کرد: تمسخر با مارسا

 زحمت!بی -

 . کردیم حرکت و رسوندیم درشون دم رو ننا

 گفتم: و شکستم رو گفت. سکوتنمی هیچی و بودخیره  بیرون هب مارسا

 شده؟ تنگ ایران واسه دلت -

 گفت: و زد خندینیش  مارسا 

 آره! ایران، خود واسه -

 منظور؟ -

ارد و پایین رفتیم. و کردم پارک رو رسیدیم و ماشین. چرخوند پنجره سمت رو صورتش نشنیدم. مارسا جوابی 

 گفت: و آشپزخونه رفت شد بلند نشستیم. خالهشدیم؛ سالم دادیم و 

 کنم؟ گرم نهار -

 گفت: بلند کمی مارسا 

 بله. -

 مه دایی و بابام .کردمی بازی گوشی با و بودنشسته  مبل روی حامد .نکردم مخالفت بود، گرسنم چون منم 

 گفت: حامد به مارسا بودن.  صحبت مشغول

 ببینیم؟ ترسناک فیلم شب -

 گفت: و آورد باال رو سرش بعد کرد و ثمک کمی حامد 

 باشه. -

 ترسیدی؟ من: نکنه

 گفت: و زد صدادار پوزخندی حامد 

من؟  - بترسم؟
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 ترسی؟نمی -

 گفت: و ما به شد خیره و کرد خاموش رو گوشی بار این حامد 

 . ترسهمی کی میشه معلوم شب -

 کنیم. تعریف و ببینیم باشه -

 فت:گ و کرد نگاه مارسا به حامد

 .بیاد بگین مهردادم به -

 شده؟ دوست حامد با چجوری بود ما با همش که مهرداد کردم. تعجب کمی من

 . ...یا شدین دوست زود من: چه

 گفت: حامد

 چی؟ یا -

 مارسا: نخودچی! 

 تپش و اومد هم رفتم. مارسا و شدم بلند جام از. کرد صدامون آشپزخونه از مامان. خندیدیم بلند مارسا و من 

 گفت: و میز روی گذاشت غذا رو مامان نشست. جلوم غذاخوری میز

 خندیدین؟می چی به -

 گفت: ریخت و برداشت رو آب مارسا 

 گذاشتیم. حامد سر سر به کمی فقط هیچی -

 گفت: و نشست کنارم اومد گم،می خاله بهش معموال که داییزن

 .کنین رواذیت من پسر کم -

 گفتم: مکث کمی با و شدم بلند جام از و کردم تشکر غذا خوردن از عدب. شدم فسنجون خوردن مشغول

 .چطوره حالش ببینم خواممی ملیکا؛ پیش ریممی فردا -

 گفت: و پرید حرفم رو فورا مارسا
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 .مهرداده حرف نیست؛ من حرف این خوانندگی! تمرین ریممی فردا نخیرم! -

 گفت:  و اتاق اومد کردم. مارسا تمرین و برداشتم رو گیتار باال رفتم. مارسا بود با حق کردم ولی اخم کمی

 کنی؟می تمرین من بدون کلک ای -

 کنه؟می تمرین چجوری بیمارستانه؛ همش اون پژمان! بیچاره -

 گفت: خندید و غمگین خیلی و نشست کنارم مارسا 

 .نیست فکر ها این وقت االن -

 کنیم. تمرین بیا پس -

 گفت: و زد محوی لبخند مارسا

 .باشه -

 گفتم: مالیدم و رو چشمام دید.می تار بودم و چشمامشده  خسته دیگه .کردیم شروع رو تمرین

 .بسه دیگه -

 اعتس کردم، نگاه ساعت به پایین رفتم. بیرون و اومدم شستم. رو صورتم دستشویی و شدم،رفتم بلند جام از

 .بود شب هشت

 نبود: کسهیچ بود.شیدهک دراز مبل روی حامد فقط هال. تو رفتم

 کجان؟ بابام مامان -

 گفت: مکث و کمی بعد نشست. و شد بلند جاش از حامد 

 بخرن. پیتزا رفتن بابام و بابات -

 مامان؟ -

 اتاقن. تو -

 و داد سالم به سمت در رفتم و باز کردم. مهرداد در اومد. صدا به در زنگ .بخوریم پیتزا باید امشب معلومه پس 

 گفتم: و افتادم راه سرش تاومد. پش

 فردا - . ...بریم میشه
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 گفت: و پرید حرفم رو

 نشدین... . زنینمی آلبوم شدین، قبول باشین؛ داشته اجرا باید فردا پس چون تمرین! فقط فردا -

 داد: ادامه بعد و نگفت هیچی دیگه

 تمرین. فقط کنین؛ تمرین فردا باید حتما پس -

 .اومدنمی نظر به صمیمی با هم شست. خیلین حامد پیش مبل روی و رفت

 گفت: و پایین اومد هم مارسا

 آوردی؟ ترسناک فیلم -

 گفت: بلند مهرداد 

  آره. -

 گفتم: و نشستم جلوشون مبل روی

  ترسیدن! اینکه مثل پسرا -

 .کرد تأیید رو حرفم و نشست کنارم مارسا

 گفت: و آورد جلو رو سرش حامد

 شدین... . پشیمون اگه ترسیدین؛ شما کهاین مثل دارم؛ ایدیگه احساس یه من ولی -

 گفتم: و پریدم حرفش رو

 نداره! دعوا همهاین  فیلمه. یه فقط -

 گفت: جا شد و جا به مبل روی مهرداد

 کنیم. بحث فیلم یه سر که نیستیم بچه ما هم آره -

 گفت: و شد بلند جاش از مارسا

 .کنم باز رو در ممی -

 زدن؟ رد حامد: مگه
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 . بود عمو ماشین صدای -

 دونه؟می ماشینم صدای یعنی گرفت. خندم

 گفت: و تو اومد بابا و دایی با دقیقه چند بعد و رفت مارسا 

 دیدی؟ -

 گفتم: و شدم بلند جام از 

 .کنم صدا رو خاله و مامان میرم -

 گفتم: زدم رو در رفتم، باال هاپله از

  شام؟ واسه نمیارین تشریف -

 .میایم النا -

 .پایین بردم و برداشتم تخت روی از رو رفتم. ملوس خودم اتاق سمت

 گفت: و گرفت دستش تو رو گربه و سمتم اومد حامد

 نازه! چه -

 .گذاشت گربه جلوی و آورد رو شیر مارسا

 گفت: مارسا نشستیم. همه آشپزخونه و سمت رفتم .اومدن پایین پله از هم خاله و مامان

 بدیم؟ پیتزا هم گربه به -

 داری؟ عقل تو -

 گفت: مهرداد و خندیدن کمی مهرداد و حامد 

  نداره! حتما -

 گفت:  و شد خیره بهمون مریخی نگاه با مارسا

 دارین! شما فقط نه -

 .زنننمی حرف انقدر سفره سر -
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 :تمشکس رو سکوت خودم همیشه مثل بودم و متنفر سکوت از همیشه من ولی نگفت هیچی کسهیچ دیگه

 بیمارستان. بریم شام بعد امشب -

 مهردادگفت:

 . نشیم مزاحمش بهتره کنه؛می استراحت اونم نه -

   داری؟ عجله انقدر چرا -

 .زننمی مشکوک خیلی افتاده؟ واسش اتفاقی نکنه بیمارستان؟ نرم که گیرنمی رو من جلوی همش اینا چرا

 گفتن: و شدن بلند میز از پشت دایی و بابا

 .اتاق میریم داریم؛ کتابی حساب کاره تا چند ما -

 مهرداد:.بودشده  قفل بیمارستان به رفتن روی مغزم .خوردمنمی کردم ومی بازی غذا با

 خوری؟نمی چرا -

 کرد: تکرار بلندتر رو سوالش دوباره که نگفتم هیچی 

 ندارم. میل -

 جلوی مارسا شدم؛ بلند. دادم نشون  خیالبی و هتوج بی رو خودم بود اماشده  خیره بهم نگران کمی مهرداد 

 . نشستن مبل روی هم مهرداد و حامد نشست. مبل روی و کرد وصل تلویزیون به رو فلش و رفت تلوزیون

مد. او و زد رو در یکی. نشستم تخت روی و شدم اتاق داخل .کردمی سنگینی روم مهرداد رفتم. نگاه باال هاپله از

 گفت: و ارم نشستتخت کن روی مهرداد

 بیـ... . به رفتن خاطر به کنی؟می جوریاین شده؟ چرا چی -

 گفتم: و پریدم حرفش رو

  نیست؟ خوب افتاده؟حالش اتفاقی برم؟ ذاریننمی چرا اونه. به خاطر آره -

 اگه یا نه؟ بشی خواننده خوایمی تو بره. باد به تالشت همه این ترسممی فقط نباش نیست؛ نگران چیزی -

 .بیمارستان برو دراز؛ جاده باز و راه خواینمی اگه کنی، تالش باید خوایمی

 من... . پس بره باد به نباید تالشم همه این بود. منطقی حرفاش رفتم. فکر به کمی
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  گفتم؟ چی الو! شنیدی -

 گفتم: و شدم خیره چشماش به

 .رمنمی شدم؛ متوجه -

 گفت: و زد نیشیری لبخند دوباره و شد بلند مهرداد

 منتظرم. پایین بیا -

 ویر مارسا به دنبالش رفتم. پیش و شدم بلند جام از رفت. بیرون اتاق از .دادم تکون باشه نشانه  به رو سرم 

 گفت: و نشست کنارم حامد گذاشت. اول از رو فیلم مارسا. نشستم مبل

 شدی. صمیمی مهرداد با خیلی -

 گفتم: آروم

 نبودی. حسود که تو -

 .حسودم همه جوره باشه تو راجب اگه -

 .کنم درک رو حرفش تونستمنمی ذهنم تو بود. عجیب کردم! حرفش تعجب

 . اینجا اومدم کردم ول رو کارم تو خاطر به من -

 گفت؟می جوریهمین  یا داشت معنی هاشحرف یعنی .حامد به گوشام بود، تلوزیون به چشمام

  پیشمون نشست. و اومد مهرداد 

 عصبانیتشون حتی کردم،می احساس رو مهرداد و حامد سنگین هایبودیم. نگاه تلویزیون به خیره ساکت همه

 رو.

 ترسیدم.می حامد و مهرداد هاینگاه نترسیدم! از فیلم از ولی گفتم دروغ نترسیدم، اصال بگم اگه

 گفت: گوشم دم حامد

 .حیاط میرم بگم، بهت یه چیزی باید دارم کار باهات -

 گفت: و شدکشیده  مهرداد توسط آستینم که شدم بلند جام رفت. از حیاط در سمت و شد بلند جاش از مدحا

 کجا؟ -
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 گفتم: جدی کامال لحن با .بیان جلو این از تر بیش ندارن حق بدونن؛ رو خودشون حد باید دوتا این 

 .شهنمی مربوط تو به برم هم هرجایی کن! ول آستینم رو -

 رفتم. حیاط به و نکردم بهش توجهی شد.خیره ی بهم متعجب خیلی و کرد ول رو آستینم مهرداد

 گفتم: و سمتش رفتم بود که نشسته صندلی رو حامد

 داشتی؟ مهم کار -

 گفت: کنه پنهونش خواستمی که خشمی با ایستاد. روم رو به و شد بلند حامد 

 دوست؟ دنبال اومدی یا بشی نندهخوا اومدی تو صمیمی شدین؟ انقدر چرا توعه؟ کیه مهرداد -

 کنه؟می رفتار من با جوریاین که کردم کاری من مگه ولی ترسیدم کمی 

 دوست یه عنوان به ایشونم میشم. و بشم خواننده اومدم من دار.نگه رو احترامت ولی درست، داییمی پسر تو -

 زنی.می حرف اینجوری با من هک باشه بارت آخرین برسم. هدفم این به کنهمی کمک که  هستش معمولی

 بمونم: شد باعث صداش که برم برگشتم

 پارمیدا! -

 گفت: و اومد جلوتر سمتش که برگشتم 

 کردم... . ناراحتت اگه -

 گفتم: و کردم قطع رو حرفش

 . ...لجن ریخت خوامنمی دیگه و کردی ناراحتم بله! -

شده  خون چشماش داشت. بغضی انگار بود؛ غمگین خیلی چهرش .رفتم تند زیادی شاید دادم، قورت رو حرفم

 گفت: اومده بیرون چاه از انگار که صدایی با .بود

 اون که بود این خاطر به اینا اما زدم حرف بد دارم قبول نکنه! درد دستت شد؟ لجن من ریخت االن ممنونم! -

 همین ببینی؟ خواینمی رو من یختر االن گفتی اومدم؛ تو که این خاطربه  من بود. نزدیک بهت زیادی پسره

 میرم. فردا

 .بود بد خیلی حالمم بود بد خیلی داخل. حرفام رفت و گذشت کنارم از
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 گفت: سمتم و اومد داخل. مارسا رفتم آهسته هایقدم با

 رفـ... . روح بعد مرد زن اون -

 گفت: و گذاشت نیمه رو حرفش

 خوبی؟! تو -

 و رفتم باال هاپله از هاشچشم به توجهبی شدن،اما نگرانی دریای که هاییچشم شدم. بهخیره  چشماش به 

 گفتم:

 . بخوابم میرم من -

 دیدم و آوردم باال کمی رو سرم. بودمشده  خیره اتاق فرش زدم و وارد شدم. به رو اتاق بود. در تو اتاقش حامد

 گفت: جدی لحن با .کنهمی نگاه من به و نشسته تخت روی حامد

 داشتی؟ کاری -

 گفت: و نشست حامد پیش و اتاق تو اومد مهرداد که بزنم حرف خواستم 

 داره؟ کار کی با کوچولو مهمون این -

 گفتم:  عصبانی کمی و قاطع اومد. خیلی بدم لحنش از 

 حامد! با -

 .ودب بدتر فحش تا هزار از سکوتش همون ولی نگفت بود. چیزی معلوم مهرداد پای تا سر از بودن عصبانی 

  بیرون؟ بیای میشه حامد -

 گفت:  در و سمت رفت و شد بلند مهرداد

 .مزاحمم که دونستمنمی ببخشید! -

 گفتم: و رفتم . جلوتر رفت بیرون اتاق از و گفت رو این

 . ...و شدم عصبانی منم بود. بد خیلی حرفت دونیمی خودت -

 گفت: و پرید حرفم رو حامد
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 . ...ببخشمت اومدی اگه بود. بدتر وت حرف ولی بود بد حرفم آره -

 نگفت. گفتم: هیچی اما بده، ادامه رو حرفش که دوختم چشم دهنش به سوالی حالت با

 بخشی؟می -

 گفت: و شد خیره چشمام سمتم. به و اومد شد بلند تخت روی از نشنیدم. جوابی 

  داری؟ دوسش -

  داشت؟ ربطی چه من سوال به این اصال چی؟ یعنی رو؟ چی رو؟ داری؟ کی دوسش

 .میگم رو مهرداد -

 باشم؟ داشته دوستش باید چرا. دونستمنمی خودمم رو سوال جواب. خوردم جا خیلی خوردم. جا سوالش از

 بود؟ چی داشتن دوست از منظورش

 نه؟ یا بخشیمی رو من -

 گفت: و کشید موهاش به رو دستش 

 .بده جواب تو االن بخشم؛می آره -

 . ندارم مهرداد به حسی هیچ فعال من دونم؟نمی خودمم من که خوادمی جوابی چرا جواب؟ این به داده گیر چرا

 .دارم دوستش آره بگی، برادر عنوان به اگه ولی ندارم بهش حسی هیچ من -

 گفت: و زد آمیز تمسخر پوزخندی حامد

 .بخوابم خواممی برو دیگه کردم! باور -

 . رفتم فکر به و نشستم تخت روی خودم. اتاق به رفتم و اومدم بیرون اتاق از .معلومه پوزخندش نکرده، از باور

 رفتارهای دومیش زندست؟ سالمه؟ ملیکا که این کردم. یکیشمی فکر بهش باید که داشتم چیزا خیلی من

 .حامد و مهرداد مشکوک

 رو آهنگمون بریم باید م. فرداتوننمی شه ونمی اما نکنم فکر چیزهیچ  به کردم سعی کشیدم و دراز تخت روی

 اگه... . بخونیم

 . جواب بی هایاگه این از شدم خسته
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 . رفتم به خواب دقیقه چند بعد بستم رو چشمام

 مالیدم. کمی رو چشمام شدم و بلند خواب از

 .بودن صبحانه خوردن مشغول آشپزخونه تو همه .پایین رفتم صورتم شستن بعد شدم. بلند تخت روی از

 نسستم:  میز پشت و رفتم

 بخیر! صبح -

 .خندید و شد خیره چشمام به مهرداد 

 .همه هست برای بزرگی روز فردا چون کنیم؛می تمرین فقط و سالن ریممی امروز -

 .بشم خبر با ملیکا حال از داشتم دوست بیشتر دلم ته البته کردم. تایید رو حرفش سرم با

 ملوس جلوی رو شیر باال، بردم و برداشتم یخچال.شیر سمت رفتم و شدم بلند جام صبحانه از خوردن از بعد

 .شیر سمت اومد افاده و ناز با ملوس گذاشتم.

یدم. پوش ایفیروزه شال و لی شلوار با رو بازم جلو ایفیروزه کمد؛ مانتوی سمت رفتم بعد و کردم نوازشش کمی

 .ندارم کردن آرایش قصد فعال رفتم، آینه سمت برداشتم. رو کیفم و گذاشتم چشمام روی رو دودیم عینک

 .شدخیره  بهم تمسخرآمیزی لبخند با و شد سبز جلوم حامد رفتم. پایین هاپله از

 بری؟می تشریف کجا کردی! خوشتیپ -

 گفتم: و شدم نزدیک بهش کمی 

  تمرین. رممی دارم -

 تو چه؟ به گفتممی باید دادم؟ جواب بهش چرا

 گفت: و اومد جلوتر کمی حامد 

 ری؟می پسره اون با -

 .شدی پرو کهاین مثل نه کنی؟می بازجویی چرا توچه؟ به اصال 

 گفتم: جدی لحن با

 اب بله - . ...کنار بکش پس شده دیرم هم خیلی و رممی مهرداد
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 گفت: و  گرفت آستینم از که شدممی رد کنارش از

 .باشی پسره اون پیش خوامنمی دارم؛ بدی حس من -

 گفتم: کردم و نگاش ناکوحشت خیلی و برگشتم

 نداره. ربطی من به تو حس -

 رد.ک خراب چجوری رو صبحم پسره ببین بود. اعصابم رو بدجوری حرفاش. بودم عصبانی .رفتم پایین ها پله از

 .بهش لعنت

 گفت: شیرین لبخند همون با و پیشم اومد مهرداد

 خواننده؟ خانوم بریم -

  بریم. بله -

 .افتادم راه سرش پشت داد.می نشون رو رضایتش که زد ندیلبخ

 و تیپ خوش جذاب، بخصوص و شاد بامزه، مهربون، پسر. کرده اومدم؛ کمکم کانادا به من که وقتی از مهرداد

 زیبایی بود.

 .کنه فضولی من کارهای تو نداره حق ولی بکنه حسودی مهرداد به که دممی حق حامد به من

 .کردم نوازش رو موهاش منم گذاشت؛ شونم به رو سرش م. مارساشدی ماشین سوار

  دارم! دوست خیلی من -

 .بود عجیب واسم جورایییه زد؟ چرا رو حرف این خوردم؛ جا حرفش از

 بشم. اصال پزشکدندون خواستممی مادرم و پدر خاطر به بدم؛ ادامه رو گیتارزنی نداشتم قصد اصال من -

ندارن؛  بهش ایعالقه که دنمی انجام رو کاری افراد درصد نود حدود جامعه این داشتم. تون کار این به ایعالقه

 که خوشحالم ممنونم، ازت کشیدم.می نفس فقط قبال کنم. من زندگی تونممی که یادگرفتم تو خاطربه من اما

 .دارم تو مثل قوی و بااراده دوست

 .بودم خوشحال خیلی برسه، آرزوش به اون بشم اعثب تونستم کهاین از من و بود بخش آرامش حرفاش

 .راهه اول تازه هنوز. بشیم معروف بشیم؛ خواننده قراره ما. نیست کار پایان این اما
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 بهتر تا دهمی دست از رو چیزهایی آدم هاوقت بعضی بشم؛ خواننده تا دادم دست از رو مادرم و پدر رو ایران من

 و بشم معروف و پولدار خواممی. بدم دست از چیزی خوامنمی خودخواهم من چون البته. بیاره دست به رو اون از

 .خارج بیارم خانوادمم

 . کنم نگاه زمین به و بکشم خجالت شد باعث که زد بهم چشمکی. کردمی نگاه بهم آینه از مهرداد

 به و دبونشسته  استاد کنار شفیعی آقای. شدیم سالن وارد. اومدیم پایین ماشین از کرد پارک رو ماشین مهرداد

 رو گیتار و نشست هم مارسا. گرفتم دستم تو رو میکروفن و نشستم صندلی رو و رفتم. کرد نگاه ما تمرین

 .برداشت

 :گفت لب زیر و آروم. کردمی نگام شیرینی و بخشآرامش لبخند با و بودنشسته جلوم مهرداد

 .باشی موفق -

 .کنه شروع که فتمگ سرم با و کردم مارسا به نگاهی

  آممی دنبالت باز بشه سد دنیا گه -

 آممی دنبالت باز بشه جمع کوه اگه

  دیوونتم من آخه 

 هست؟ مگه من از تردیوونه

 هست؟ مگه 

 حس این از بهتر مگه. اومددرمی پرواز به جسمم روحم، کشید؛می پر قلبم خوندم،می که رو آهنگ از تیکه هر 

 خواننده تا خارج اومدم کهاین از هم درصد یه حتی.نیست دنیا تو حس این از بهتر که خدا به هست؟ دنیا تو

 .شمنمی پشیمون بشم؛

 آهنگ یعنی زندگی

 آهنگ یعنی عشق  

 . شهمی خالصه خوانندگی تو من دنیای. عذابه خود واسم آهنگ بدون کشیدن نفس هرلحظه  

 :هردادم سمت رفتم و شدم بلند جام از. شد تموم آهنگمون

 بود؟ چطور - 
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 :گفت و کرد ترعمیق رو لبخندش مهرداد 

 !بود عالی -

 : گفت و کرد قفل دستش تو رو دستم. پیشم اومد مارسا

 شه؟می چی یعنی تست؛ واسه ریممی فردا -

 .ملیکاست بد حال ده؛می آزارم که چیزی تنها ولی شیممی موفق که ندارم شک من 

 .بخونه که نیست اون بده؛ امتحان فردا که نیست اون. بودم ملیکا فکر تو هنوز. شدیم ماشین سوار

 ریم؟می کجا بدونی اگه: گفت و شد ترنزدیک بهم مارسا. کشیدم عمیقی آه

 :داد ادامه که ندادم بهش جوابی. نداشتم گردش حوصله صال. نبود مهم برام 

 !ملیکا پیش -

 :گفت ذوق با و کردم نگاه مارسا هایچشم به! شدم خوشحال. زد تند قلبم 

 گی؟می راس -

 :گفت و کرد اخم کمی 

 گفتم؟ دروغ بهت حال به تا -

 .لرزید کمی مارسا. اومدیم پایین ماشین از. ملیکا پیش برم زود خیلی خواستمی دلم فقط. نگفتم چیزی دیگه 

 شده؟ چی -

 !سرده - 

 .رسیده راه از سردیش همه با زمستون اینجا اما گرمه هواش ایران حتما. بود سرد آره خب 

 . افتادم راه سرش پشت همین برای دونستمی رو اتاق شماره مهرداد. شدیم بیمارستان وارد

 .شدیم اتاق وارد

 .داد سالم و زد لبخندی ما دیدن با. بود دستش گیتار یه  و بودنشسته تخت رو ملیکا

 :گفتم و نشستم کنارش
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 !خوبه حالت کهاین مثل -

 .شدنمی شاکی بیمارا چون یواش خیلی البته کردممی تمرین مدت این تمام نم آره - 

 :گفت و نشست تخت رو مهردا

 بدی؟ تست بیای فردا تونیمی یعنی -

 :گفت و کرد مکث کمی ملیکا 

 .بله -

 : گفت و گذاشت شونم رو رو دستش مارسا 

 خوبه؟ حالش دیدی -

 . شدم نگران الکی انقدر که دمخندی خودم به و داد تکون رو سرم رضایت با 

 :گفت و شد بلند جاش از مهرداد

 .بریم پاشو شدی؛ مرخص -

 :تمگف و شدم بلند جام از. کردممی ضعف احساس بودم؛ گرسنه کمی. شد خارج اتاق از مهرداد. کرد تشکر ملیکا

 .بخرم چیزی یه رممی -

 هستی؟ چیزی دنبال: وگفت سمتم اومد مهرداد. اومدم بیرون اتاق از

 .بخرم چیزی یه خواممی گرسنمه؛ کمی - 

 .بیا دنبالم - 

 چی؟ بیوفته یکی اگه. بود خیس هنوزم کفش افتاد؛ بیمارستان زمین به چشمم. افتادم راه سرش پشت

 .بخورم مهرداد به بود نزدیک

 .بود یعمد کنهمی فکر خودش با االن بهش؟ خوریمی ریمی تو وایساده؛ مهرداد! خنگ پارمیدای ای

 خوای؟می چی -

 :گفتم و کردم مکث کمی 
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 .شیر با کیک یه -

 : گفتم و گرفتم لباسش آستین از که بخره تا جلو رفت مهرداد

 ... .خرمی خودم نه -

 .دادم قورت رو حرفم بقیه که کرد نگاه بهم ناکوحشت و جدی انقدر

 .خرممی خودم. نکرده الزم -

 :گفت شیطنت با و دستم داد رو شیر و کیک مهرداد. حساسه قدران خریدا رو چرا این دونمنمی من

 !خواننده خانوم. بزنی حرفا این از نبینم دیگه -

 که ایکلمه منه؛ برای جادویی و رمزدار کلمه خواننده. بگیره خندم شد باعث که داد کش رو خواننده بخش 

 .خوانندگی عاشقتم ریختم؛ پاش به رو زندگیم همه

 :گفت مهرداد که خندیدم خودم با آروم

 خندی؟می چی به -

 !فهمید؟ هم رو آرومی این به خنده که دقیقه انقدر یعنی! کردم تعجب 

 نگفتی؟ -

 :گفتم و ندادم بهش جوابی 

 خوری؟می کیک -

 .کردم عوض رو بحث فهمیده که بود معلوم کامال 

 .آیممی االن هم ما ماشین تا برو -

 .گفتم آرومی باشه

 .کردمی اذیتم پسره اون مشکوک نگاه. شدم سوارش و ماشین سمت رفتم

 بشه؟ چی که کنهمی نگاه من به نشسته بیمارستان جلو مثال

  دیوونست؟ نکنه 
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 !دیوونه مرتیکه. بیار در کاسه از رو چشاش برو گهمی شیطونه

 .نشستن ماشین تو اومدن بقیه و مارسا

 چطوره؟ جون ملوس راستی: ملیکا

 :گفتم و دادم تحویلش ظاهری و الکی خنده 

 .خوبه -

 .بزنمش شدمی کاش ای. بود پسره این درگیر ذهنم

 کنی؟نمی حرکت! جان مهرداد: پژمان

 .بودم گرفته خودم به برزخی چهره و کردممی نگاه پسره اون به پنجره از 

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد مهرداد

 پارمیدا؟ -

 :داد ادامه که سمتش برگشتم 

 اون یول متنفری اون از تو داشته؛ ورش دور پسره اون االن. عاشقشی کنهمی فکر کنیمی نگاه یکی به وقتی -

 .نشی خیره بهش بهتره پس کنهنمی فکر جوریاین

 :گفت و زد شیرینی لبخند

 گم؟نمی درست -

 .خوردممی استخوانشم ذاشتم؛نمی زندش بود من دست اگه ولی گیمی درس آره - 

 :گفت و گرفت خندش لحنم از مارسا

 .نیست تو دست ولی -

 :گفت و کرد روشن رو ماشین مهرداد

 .رستوران -

 هالبت شدم ناراحت نداره غیرتی هیچ مهرداد کهاین از. شد سپری سکوت در مسیر باقیه معلومه؛ حرفش بقیه

 نسبت .داره خانوادش واسه نداره من به
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 باشه؟ مهم براش یبهغر دختر یه باید چرا پارمیدا؟ کردی فکر چی

 . شهمی غیرتی پسردایی عنوان به اونم البته. نیست اینجوری حامد اما 

 (مهرداد) 

 :گفتم و داشتم نگه رو ماشین

 .آممی کنممی پارک من. پایین بیاین شما -

 :گفتم و نشستم میز پشت. رستوران رفتم و پایین اومدم ماشین پارک از بعد

 دین؟می سفارش چی -

 :گفت و برداشت رو منو مارسا 

 .خورنمی برگ همه -

 :گفت و کرد نگاه مارسا به کالفه پارمیدا

 !نزن حرف همه طرف از -

 :گفت مسخره خیلی مارسا

 دارن؟ میل ایدیگه چیزه خانوم -

 :گفت من به رو و نداد رو جوابش دیگه پارمیدا 

 .خواممی کوبیده من -

 . گفتم آرومی ی باشه 

 .گفتیم رو فارشمونس و اومد گارسون

  بود؛ سنگین بود؛ شاد موقعش به. داشت فرق دیدم االن تا که دخترایی همه با. داشت فرق همیشه پارمیدا

 .هدف به رسیدن برای بااراده و جدی هاوقت بیشتر و بود؛ عصبانی

 .خوانندگیه عاشق بیشتر، چیز همه از که ندارم شک من. باشه بقیه مثل خواستنمی دلش
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 اون چون کنه خودش مال رو دختر این تونهنمی کسهیچ وقتهیچ. شهمی حسودیم خوانندگی به هاوقت بعضی

 . کنهمی استفاده خوبی به آزدی این از و آزاده. خودشه مال فقط

 :گفتم. کردمی بازی غذاش با پارمیدا ولی شدن خوردن غذا مشغول همه. گذاشتن میز رو و آوردن رو غذا

 ی؟خورنمی چرا -

 :گفت بعد و کرد مکث کمی پارمیدا 

 .دستشویی رممی من -

 .رفت و شد بلند جاش از

 کردم؟ کاری من نکنه. بود عجیب خیلی رفتارش

 . رفتم پارمیدا دنبال ببخشید یه با و شدم بلند جام از 

 ( پارمیدا)

 .بودم ناراحت بود؛ گرفته شستم؛دلم آب با رو ؛صورتم رفتم دستشویی سمت

 ناراحتم؟ نیستم مهم مهرداد برای که این از چرا دارم؟ من که سیهح چه این

 .گفت چیزی یه انگلیسی به و اومد بیرون دستشویی از مرد یه 

 مردا؟ برای هم زناس برای هم بهداشتی سرویس چرا جااین. کنم معنی رو حرفش خواستنمی دلم حتی

 .سمتش برگشتم. پشتمه که ببینم تونستممی آینه از شد؛ ظاهر سرم پشت مهرداد 

 شده؟ خوبی؟چیزی -

 .خوب یا بده حس این دونمنمی حتی و دارم بد حس یه نه؛ یا خوبم دونمنمی خودمم 

 !خوبم -

 :گفت و اومد ترنزدیک کمی مهرداد 

 .دارم شک -

 .رفتم عقبتر فقط ندادم جوابی
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 :گفت و کرد جیبش تو رو دستاش مهرداد

 .نشه سرد اتغذ بیا زود رممی من. باشه -

 :کشیدم عمیقی نفس شد؛ خارج که دستشویی از

 .رفت شد خوب. آخیش - 

 چیه؟ دلیلش پس دارم؛ استرس نه دویدم نه ترسیدم نه من بود؟ چی دلیلش زد؛می تند تند قلبم 

 .نشستم میز سر رفتم و اومدم بیرون دستشویی از 

 .خونه رفتیم و شدیم ماشین سوار ناهار، خوردن از بعد

 .کردمی نگاه من به هاوقت بعضی فقط زد؛نمی حرف اصال. بود خودش تو خیلی ردادمه

 :کنم فراموش رو مهرداد شد باعث و بغلم پرید ملوس که کردممی نگاه فرش به. بودیم نشسته مبل رو

 تمرین؟ بریم: مارسا 

 .کنه آروم رو من ناآروم قلب  این شاید آهنگ ولی نداشتم رو حالش اصال 

 :گفت و شد بلند ادمهرد

 . خونمون رممی من -

 .رفت بیرون خونه از خدافظی با

 .کردمی تمرین شفیعی آقای با داشت ملیکا

 .بود کشیده دراز پژمانم

 :گفت شدم بلند جام از

 .تمرین بریم باشه -

 : گفت و کرد باز رو نیشش مارسا

 .حیاط بریم پس -

 .نشستیم تاب رو. حیاط تو رفتیم
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 (مهرداد)

 .نداشتم رو هیچی حوصله. کردمی درد رمس 

 .بشه کمتر دردش تا دادم ماساژ رو سرم کمی. کشیدم دراز مبل رو

 .عصبانیت خاطر به همش دردها این دونممی

 !لعنتی شدی؟ عاشقش چرا پس  شهنمی عاشق دختره اون دونستیمی که تو عوضی پسره آخه

 .گوشه یه کردم پرت برداشتم؛ رو لیوان 

 !کن کمکم خدایا. نداره دوسم اصال اون بیارم؛ بدستش تونمنمی وقتهیچ که شدم دختری قعاش من

 شدم؟ عاشقش چرا پس شه؛نمی کسهیچ مال اون دونستممی که من

 (پارمیدا) 

 .آدمی خوابم بسه دیگه مارسا - 

 .باشه -

 .بود تاببی بمقل. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت تو. باال رفتم و شدم بلند جام از

 .سوخت گلوم که جوری کشیدم؛ عمیقی نفس و بستم رو چشمام

 به مهرداد نزدیکیه از! نشدم عاشق که مطمئنم. نیومدم ایدیگه چیزه برای بس؛ و شممی خواننده فقط من

 .کنممی دوری آره. کنم دوری ازش باید پس دارم بدی احساس خودم

 .کنم فکر دیگهای هچیز به نباید نرسیدم، خوانندگی به تا

 .کردم نگاه ساعت به شدم؛ بلند تخت رو از چشمام به نور برخورد با

 .اومدم بیرون اتاق از پوشیدم لی و آبی شال با رو ایمسرمه مانتوی شدم؟ بیدار دوازده ساعت من یعنی

 حصب و یششونپ رفتم. زد لبخند و کرد نگاه من به حامدم بود؛ سرش رو دستش و بود نشسته مبل رو مهرداد

 .گفتم بخیر

 : گفت و دستم داد رو کیک مارسا. کردمی تمرین و بودنشسته شفیعی آقای کنار ملیکا

 بخور - .شهمی بد صدات گرسنه
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 .زدم محوی لبخند

 :گفت و شد بلند حامد

 .ایران ریممی اجرات دیدن بعد آیم؛می ماهم -

 مهرداد به االن ولی هامهبچگی دوست اون کنم؟می فتارر بد باهاش انقدر چرا. کردم نگاه حامد هایچشم به

 .فروختمش

 :گفت و شد بلند مهرداد

 .بریم بیا شد تموم نگاهت اگه -

 و پیشم اومد ملیکا. شدن بلند ملیکا و شفیعی آقای. رفت سرش پشت هم مارسا ماشین؛ سمت رفت مهرداد

 :گفت

 بریم؟ -

 .آممی من برین شما - 

 .ماشین تسم رفتن باهم همشون

 .هابخونی خوب: گفتن و پیشم اومدن بابام مامان

 . شدم سوار و رفتم ماشین سمت

 ... .افتادم گذشته فکر به

 !شد دیر پاشو حامد -

 :گفت و مالید رو چشماش کمی حامد 

 .دیگه برو خودت -

 :گفتم عصبانیت با و شدم بلند جام از 

 .باشه -

 کرد متوقفم صداش که شدم خارج در از 

 .وایسا - .کردی باور چرا تو گفتم چیزی یه من
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 .رممی خودم -

 :گفت و کشید رو دستم حامد اومدم؛ بیرون خونه در از. دادم ادامه راهم به

 .بیام منم وایسا -

 برسونی؟ خونمون به رو من سختیه کار شده؟ چی االن شی؛نمی پا کنممی صدات ساعته یه -

 :گفت و کرد نگاه امچشم به حامد 

 .بمونی پیشم بیشتر خواستمی دلم چون... چون شدمنمی بیدار! ببخشید -

 .دادم نشون جدی رو خودم ولی شدم خوشحال حرفش این از

 .مسخره -

 .شد ماشین سوار نزد حرفی ولی شد ناراحت کمی

 .نشستم عقب منم

 عقب؟ چرا -

 زنتم؟ مگه -

 :گفت بعد رفت فرو فکر به کمی 

 .اشهب -

 .بشینم پسر یه پیش نداره دلیلی سالم؛ هیجده دختر یه من 

 :کردمی نگاه بهم آینه از حامد

 چیه؟ - 

  گناهه؟ کنم نگاه دارم دوست - 

 

 :گفت و زد کمرم به محکم مارسا
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 .رسیدیم -

 .اومدم پایین ماشین از

 !بکن کمک خودت خدایا چی؟ نکنن قبول اگه بخونیم آهنگ اینا جلوی قراره امروز

 .دادیم سالم و تو رفتیم

 .نشستم منم نشست جاش تو مارسا

 .بست رو چشماش گذاشتو گیتار رو رو سرش مارسا

 .باشم اینجوری منم شدمی کاش ای

 :کرد زمزمه گوشم تو پیشم اومد مهرداد

 !خواننده خانوم باشی موفق -

 .بود ماجرا ظاهر فقط این اما زدم بهش شیرینی لبخند

 کردم شروع رو آهنگ

 خواممی چی خدا از دیگه -

 دارم نگاتو که وقتی 

 ترینیغزل که وقتی 

  دارم هاتوشونه وقتی 

 خواممی چی خدا از دیگه

 چشمات آسمون وقتی 

 من کشیدن پر واسه 

 ست قشنگی جای همیشه 

 تو و من دنیای وقتی 

  ست قشنگی رویای پُر 
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 خواممی چی خدا از دیگه

 سیاهت موهای وقتی 

 توست و من هایشب رنگ 

 عاشق مرغابی وقتی 

  توست و من دریای توی 

 تو و سپردن دل و من

 نگاهت آغوش و من 

 خواممی چی خدا از بگو 

  دارم نگاتو که وقتی 

 حسینی حمید

 نگاه مهرداد به. بود حاکم بینمون در تلخی و سنگین سکوت. بودیم هم به خیره مارسا و من. شد تموم آهنگ

 :گفت و سمتم اومد ؛مارسا شدم بلند جام از. بود چیزی یه درگیر فکرش انگار بود؛ خیره زمین به که کردم

 شه؟می چی یعنی -

 :گفتم و انداختم باال رو هام شونه 

 .شدیم خارج اتاق از. دونم نمی-

 !مهرداد -

 :گفت گوشم دم مارسا گفتم؟ چی من وای. شد خیره چشمام به تعجب با مهرداد 

 وردی؟خ رو آقاش -

 :گفتم و رفتم مارسا واسه غره چشم یه 

 .استادا جلوی رفتن هم پژمان و ملیکا.یشهم زیاد ها اشتباه این از -

 :گفتم و مهرداد پیش رفتم
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 .پرید دهنم از ببخشید -

 :گفت ضعیفی صدای با مهرداد. داد ناراحتی به رو جاش مهرداد لب روی لبخند

 .نداره اشکالی -

 .بود عجیب خیلی رفتارش

 .کننمی عالم بعدا رو جوابش گفتن داورا. خوندن رو آهنگشون هم مان پژ و ملیکا

 کی؟ یعنی بعدا این و

 .رفتیم خونه به و شدیم ماشین سوار

 .خستگیه از که ندارم شک کرد؛و می درد خیلی سرم

 کردم می نگاه مهرداد های دست به بودم؛و نشسته میز سر

 ی؟نزن میز به رو دستات میشه：من 

 .میشه بله：گفت بدی خیلی لحن با کرد؛و نگاه بهم عصبانی مهرداد 

 . خونم میرم من：گفت و شد بلند میز سر از

 خورین؟ نمی غذا：مارسا

 .رفت بیرون در از نداد؛و جوابی مهرداد 

 .نشستن میز پشت همه

 .خوردن غذا به کردم شروع

 کرد؟ اینجوری چرا：ملیکا

 دهش جوری یه وقته چند این：پژمان 

 شده دیوونه：گفت پر دهن با مارسا 

 کجاس؟ حامد：گفتم و شدم بلند جام از غذا خوردن بعد 

 ..  ....ولی ایران برگشتن خانوادت：گفت و کرد برنج از پر رو قاشقش پژمان 
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 .کرد اشاره ملیکا به ؛و گذاشت دهنش تو رو غذا

 فتج رو کارش تا میمونه ماه یه همین برایبسته؛ داد قرار کشور این های شرکت با که گفت موند حامد：ملیکا

 .کنه جور و

  شدم خیره پنجره به ؛و کشیدم دراز تخت باال؛تو رفتم و گفتم ای باشه

 . کردن دعوت عمیق خواب به رو من و شدن بسته کم کم چشمام

 )مهرداد(

 .بودم شده خیره جاده به ؛و بودم نشسته ایوون رو 

 یک دام به مینوشتم؛االن و خوندم می فقط و بودم مغرور پسر یه که نیکس؛م همه و چیز همه از گرفته دلم

 .طرفه یک عشق اونم.افتادم عشق

 اونم از تر رحم بی نمیشه؛مگه بیاد خوشش ازم کنم می میزنه؛هرکاری حرف بامن لحن بدترین با دختره اون

 هست؟

 .ببخشید گفت اومد که بود خوش گفتنش مهرداد به دلم 

 .کشیدم سر رو هقهو مونده باقی

 .کشیدم عمیقی آه گذاشتم؛و مبل بالش رو رو سرم

 .افتاد فهمیدم افتاد؛فقط اتفاق چجوری نفهمیدم شدم؟اصال عشق این گرفتار ی که من

 .ریختم قهوه خودم برای ؛بازم شدم آشپزخونه ؛وارد رفتم خونه به ایوون از

 .کردم وصل و گوشی سمت رفتم خورد زنگ گوشیم

 بله؟：من

 .....که هستم هایی استاد از یکی من سالم：نجا 

 اومد یادم بله بله：من

 .بیارن در رو شالشون باید دخترا....... که شرط یک به شدید تأیید شما：جان 
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 پارمیدا هب باید رو نداشت؛این ربطی من به نکردم؛چون مخالفت ولی.کوبیدم کابینت به رو مشتم ؛و شدم عصبانی

 .نکنه قبول اشایک وای.خودشه تصمیم بگم

 میدم اطالع بهش باشه：من

 .خدافظ：جان 

 زد؟ حرف فارسی چرا این

 بلدن؟ فارسی استادا 

 .بیرون رفتم و اومدم بیرون اتاق ؛از پوشیدن کوت و تیرم آبیه لباس با رو شلوارم و اتاق به رفتم 

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 .رسیدم  دفیقه سه دو بعد

 . رفتم خونه به و اومد پایین ماشین از

 ....و...... کردن قبول گفتن و زدن زنگ بهم استادا：گفتم و نشستم مبل رو کردن سالم بعد

 .کشید جیغ و شد بلند جاش از مارسا

 ایول：مارسا

 .شال بدون قبوله حجاب بی گفتن اونا.... مونده حرفم بقیه وایسا：من 

 .شد گریه به تبدیل و شد؛ محو مارسا لبخند

 . شدم پارمیدا اتاق وارد و ؛ رفتم باال ها پله از

 .بود خوابیده تخت تو شالش با پارمیدا

 .کردم نگاه بهش تختش؛و گوشه نشستم

 .کرد باز رو چشماش بعد ؛و خورد تکون کمی

 .شد خیره بهم تعجب با ؛و نشست فورا من دیدن با

 ( )پارمیدا
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  داره؟ کار چی اینجا پسره این

 .سرمه باال وقت بی و وقت نداره زندگی خونه

 تو؟：من

 .کنن می قبولت حجاب بی：گفت و کرد مکث کمی مهرداد 

 .بشم رد اینجا بیام که نکردم تالش همه اون من!!حجاب چی؟بی

 نداره؟ ای دیگه راه：من

 .داد تکون نه معنیه به رو سرش مهرداد 

 .مهظل خود خدا نیست؟به ظلم رویی؟این چه با.نشد بگم ایران کنم؟برگردم کار چی االن چرا؟من چی؟اخه یعنی

 .شد پر آرزوهام همه االن ؛ولی بودم خوانندگی عاشق بچگیم از امد؛من نمی بند گریم

 کنی؟ می قبول：مهرداد

 .تونم نمی ولی خوانندگیم عاشق تونم؟آره می مگه کنم؛ می قبول رو ؛چی نه：گفتم گریو صدای با 

 .رسی می هدفت م؛بهکن می کمکت من بزرگه خدا：گفت و زد لبخند مهرداد

 .باشم تنها خوام می فقط.بیرون بری میشه：من

 .ازاون بیشتر ناراحتم جهنم؛منم به شد؛ولی ناراحت مهرداد

 .رفت بیرون اتاق از شد؛و بلند جاش از

 که نکردم تالش همه این من رحمن؟خدا بی چرا هات چی؟بنده یعنی خدایا.کردم گریه ؛و کشیدم دراز تخت رو

 .شاکیم هات بنده از بره؛خدایا باد به همش االن

 .مردم می کردم نمی گریه اگه نبود؛ خودم دست واقعا بود؛ولی بلند خیلی گریم صدای

 .زدم داد و گرفتم رو سرم دستم کرد؛با می درد جوری بد سرم

 دونب تونم نمی من......استادا این به.لعنت......لعنتی..... برسم بنبست به که نیومدم رو راه همه چرا؟این اخه：من

 .پوچم اون بدون..  ....تونم نمی خوانندگی
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 .نبود چیزی دلم سوزش دربرابر گلوم سوزش سوخت؛ولی می گلوم فریادم شدت از

 ستاداا این بانیش و باعث که قطراتی از شد پر سادن؛بالش واینمی ای لحظه بودن؛اشکام شده خون کاسه چشمام

 .بودن

 . ندارم زندگی واسه دلیلی باشم نداشته هدفی اگه.باشه داشته تحمل ونهت می چقدر ساله۲۳ دختر یه مگه

 

 مهه این تحمل ترسیدم؛دیگه نمی هیچی از برداشتم؛دیگه کشو از رو کشو؛چاقو سمت شدم؛رفتم بلند جام از

 .نداشتم رو سختی

 .گوشه یه کرد پرت گرفت دستم از رو چاقو ؛ سمتم اومد مهرداد

 .... نظرم به بزنه جا زودی این به که کنی؟آدمی غلطی چه واستیخ می：گفت بلندی صدای با

 دیوار؛دنیا یه همش مانع یه همش سد یه همش باره صد نیست بار یک：کردم قطع رو حرفش بلندم صدای با

 شدن خراب مادرم؛بعدش و پدر تونم؛اولش نمی دیگه کشم نمی دیگه.نرسم عشقم به من داده دست به دست

 خواننده خوام می فقط من.تونم نمی دیگه؛دیگه چیزه هزار ملیکاو بعد شدنم دوزدیده و مامزاح بعد هواپیما

 رسم؟ نمی چرا ؛پس دارم رو استعدادش دارم رو بشم؛صداش

 . کن اعتماد میشه؛بهم درست：گفت و کشید آغوش به رو من بدم؛مهرداد ادامه که شد مانع گریم 

 

 .خودم به نداشتم؛حتی تماداع کس هیچ به من ؛ولی کن اعتماد بهم گفت

 می دردی چه به برسونه عشقش به رو عاشق یک نتونه که دنیایی.کس همه از و چیز همه ؛از بود گرفته دلم

 .خوره

 .بکنی کارا این از بازم نبینم پایین میرم من：گفت و شد بلند مهرداد

 .وایسادم مقابلش و شدم بلند تخت رو از

 می.ندارم زندگی به امیدی دیگه و مردم؛ من که دونی می چه دارم؟تو لیحا چه االن من دونی می چه تو：من

 نشدیم؛دیگه که بشیم خواننده کردی کمک بهمون فقط توچه؟تو به بردار؛اصال سرم از دست کن فهمی؟ولم

 .اومدی خوش شد تموم وضیفت.بری بهتره
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 مباید برو؛البته میگی راحت برم؟چه：گفت و شد نزدیکم.شد خیره چشمام به خشم با نگفت؛ هیچی مهرداد

 وستد که کنم؛منم می فکر بهت که شدم؛منم عاشقت که منم شدم دیوونت که نشدی؛منم عاشقم تو چون بگی

 .نشدی عاشقم فهمی؛چون نمی رو اینا دارم؛تو

 زندگیت از همیشه نمیشم؛برای مزاحمت میرم؛دیگه باشه：گفت و رفت عقبی بود؛عقب شده خون پر چشماش

 .میرم

 .کوبید رو در و رفت دادمهر

 .کردم نمی درک رو ؛حرفاش بودم منگ و گیج

 ه؟چ من به شد می نباید شد عاشقم که کرد نیست؛اشتباه مهم اصال ولی شده عاشقم که فهمیدم رو این فقط

 که زندگی این به لعنت...... من نداشته شانس به لعنت.کوبیدم تخت به رو مشتم نشستم؛و تخت رو 

 کنی؟؟ می اذیتم چرا پس........پس نیستم بندت من مگه خدایا..  .. ......نداشته واسم چیزی یبدبخت.....جز

..  چاره بی من درد میان؛از وجود به  درد از ها قطره این که اینه فرقش ریخت؛فقط می آبشار آب مثل هام گریه 

 .سختی چقدر دیگه بسه

 ور ؛کیفم پوشیدم شیری شال و لی با رو شیریم تویمان و رفتم کمد اومد؛سمت ذهنم به فکری یه لحظه یه

 .پایین رفتم و برداشتم

 .سمتمون اومدن نگرانی با ها بچه

 کجا؟：مارسا

 .کرد می گریه داشت بود؟ اونجوری چرا مهرداد：ملیکا 

 که نرسیده آخر به دنیا：پژمان

 .تمومه دنیا ندگیخوان بدون من برای：گفتم و برگشتم لحظه ؛یه رفتم در سمت بهشون توجه بدون 

 .شدم سالن اومدم؛وارد پایین ماشین ؛از رسیدم سالن به دقیقه چند ؛بعد شدم ماشین سوار و رفتم

 .وایسادم آشغاال اون تک تک جلوی و رفتم

 صدا هب خوانندگی بود؟مگه بد بود؟چیم بد کردین؟صدام من با اینکارو چرا؟چرا：گفتم بغض با مخلوط با صد

 .لعنت همتون به بودم؟لعنت کرده اشتباهی چه من کردین؟مگه نابود رو من چرا؟چرا نیست؟پس
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 چه：گفت ای مردانه و بم صدای با. سمتم اومد سیاه چشم و ای قهوه موهای سفید چهره متوسط قد با پسر یه

 افتاده؟ اتفاقی

 بشی خواننده تونی نمی حجاب با میگن من به：من 

 وبهخ صدات اگه نداره وجود قانونی همچین کرده اشتباه گفته کسهر：گفت و کرد نامرده اون به نگاهی پسره 

 .بشی خواننده باید

 .ندارین فرقی حجابا بی با االن شما البته：گفت و زد کجی لبخند بعد و

 .بود سرم وسط درست من شال گفت می گرفت؛راست خندم آخرش حرف از

 .حجابه بپوشونه رو بدن که مانتو و شال یه همین نیست؛ بودن چادری حجاب از منظور：من

 فرشینم من：گفت و جلو اومد مرد

 پارمیدا منم：من 

 ظرمنت بیرون عالیه؛کمی صداتون：گفت غلیظی لبخند با بعد داد؛و گوش رو من ی شده ضبط صدای و رفت 

 .بمونین

 .دادم می تکون استرس با رو نشستم؛پاهام صندلی رو در پشت و رفتم

 .برد کتهس مرز تا رو من فرشین جیغ صدای

 مشوگ.....اخراجی چشم جلوش از گمشو..... شیطون به لعنت.... یا کنین پیدا استعداد اینجا اومدین شما：فرشین

 کنم می التماس کنم می خواهش ببخشید...کردم چیکار من مگه خدا تورو_

 .گمشو گفتم：فرشین 

 تو بیاین： گفت و کرد باز رو در فرشین

 .بگه چیزی یه ودمب ؛منتظر نشستم مبل رو و رفتم 

 کرد امضاء و برداشت میز رو از رو کاغذی فرشین

 هاتون آلبوم کل خوام می بخونین آهنگ بیاین فردا از.......نمیدم؛ دست از رو استعدادی همچین من：فرشین 

 ....رو
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 .بودم خوشحال کردم؛خیلی قطع رو حرفش

 ....واقعا من ممنون：من

 .اومدی آسمون از که تنعم یه نعمتی یه تو ممنونم من：فرشین

 .برد یورش سمتم به دیدنم با ؛مارسا رفتم خونه شدم؛به ماشین سوار و شدم بلند جام از

 خندی؟ می چرا：مارسا

 گناهه؟ خندیدن：من 

 .شد خیره بهم متعجب مارسا 

 .کردن می نگاه دهنم به ملیکا و پژمان

 ...راستش：من

 .مردیم دیگه بگو：پژمان

 .نشست کنارم و اومد بیرون آشپزخونه از مدنشستم؛حا مبل رو و رفتم

 ... شدی؟یا شد؟خواننده قبول：حامد

  بشه ساکت تا جلو بردم رو دستم

 .دادم نشوم رو دستم توی برگه دادم؛و توضیح ماجرارو همه ذوق با بعد

 .زدم دادم بلند و شدم بلند مبل رو از

 . شکرت شدم؛خدایا خواننده من：من

 شدیم؟ خواننده ما یعنی میگی؟ راس：گفت ؛و داد فشار رو کمرم محکم و بغلم؛ پرید مارسا

 .بزنیم آلبوم تا میریم فردا：گفتم ؛و شدم جدا مارسا از 

 میگم تبریک：گفت گوشم دم بعد.کرد بغلم و سمتم؛ اومد حامد

 .بودن کردن شادی حالی در ها ؛بچه شدم جدا حامد از 

 .بگیریم جشن یه باید：گفت و نشست میز رو پژمان
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 چطوره؟ شب فردا موافقم؛：من

 .کردن تأیید همه 

 .بدیم خبر مهرداد به باید：گفت ملیکا

 گیمزند از همیشه برای گفت اون ؛و زدم حرف بد خیلی مهرداد با ؛من تپید شدت به مهرداد؛قلبم کلمه شنیدم با

  کجاس؟ االن یعنی.میره

 ((گذشته از ای خاطره

 میری؟ کجا：من

 .ببینی رو اونجا هم تو خوام میام؛می اینجا به گیره می دلم وقتی همیشه من：گفت و کرد مکث کمی 

 .برسم اونجا به که نبود دلم تو بودم؛دل خیره ماشین پنجره به

 .گرفتن پشت از رو چشمام گرمی های اومدیم؛دست پایین ماشین از

 کنی؟ می چیکار：من

 بیا من با فقط：مهرداد 

 .کرد می دایته نظرش مورد مسیر به رو من دستش با 

 .کردم باز رو چشمام؛چشمام مالیدن از ببندم؛بعد رو چشمام شد باعث زیاد برداشت؛نور چشمم رو از رو دستاش

 .بهشته نصف واقعا اینجا

 زشو با سبز؛که های برگ با کشیده فلک به سر های درخت ؛ زالل و آبی روخونه کنار ای قهوه چوب با کلبه یه

 .افتادن می نزمی به ها برگ مالیم نسیم

 !قشنگه خیلی اینجا：من

 . برم نمی بد جای رو تو من：گفت و بود وایساده پشتم مهرداد

 ((((حال

 .کنم خواهی معذرت  پیشش؛باید برم باید رفته اونجا حتما

 .میام زود دارم کار جایی یه من：من
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 ها بیای زود：گفت و گذاشت؛ میز رو رو آب بعد و کرد؛ نگاه بهم کشید می سر آب که درحالی ملیکا

 . کردم حرکت سرعت با ؛و شدم ماشین ؛سوار بیرون رفتم و گفتم ای باشه 

  مهرداد

 ستهشک دل این با حاال......مهرداد بهت لعنت...بهت لعنت.....متنفره ازم بلکه نیست عاشقم تنها نه ندارم شک من

 کنی؟؟ چیکار خوای می

 .میرم می حتما بیوفتم اینجا از بود؛اگه زیاد شدم؛ارتفاش تر نزدیک پرتگاه به دیگه قدم یه 

 .گذاشتم زانوهام رو رو سرم نشستم؛و بزرگی سنگ روی

 .....عا پارمیدا......عاشقتم： زدم جیغ بلندی صدای با

 .برگشتم مهرداد؟：  عاشقشم که ؛صدایی دخترونه و نازک صدای شنیدن با

 .کرد می نگاه من به و بود وایساده پارمیدا

 .شدم خیره هاش چشم به وایساد؛متعجب جلوم و اومد پارمیدا

 اومدن واسه من هدف ترین مهم و ترین تنها ؛خوانندگی دارم بزرگ عشق یه دارم بزرگ هدف یه من：پارمیدا

 .اینجاس به

 معذرت واسه اومدم االنم بودم ؛ناراحت کن درک ولی رفتم تند دارم ؛قبول باشم کسی عاشق تونم نمی من

 .خبر یه دادن و خواهی

 چی؟：گفتم و پیشش خبری؟رفتم خبر؟چه

 بخشیدی؟ بگو اول：گفت و ؛ وایساد حرفش رو محکم خیلی پارمیدا 

 .بخشیدم باشه：گفتم شکست؛ناچار رو ؛دلم کرد رد رو عشقم بودم؛اون ناراحت ازش دلم ته 

 کن ولش حاال......رتیکهم اون و. برم قراره ؛فردا بزنم آلبوم پیشش برم گفت فرشین：گفت و لبخندزد پارمیدا

 .کردم حال خیلی شد اخراج وقتی ؛ولی

 .شد تموم چی همه ؛دیگه بشه فراموش که کنم سعی باید شدم؛دیگه خوشحال رسید آرزوش به اینکه از

 .گم می تبریک：گفتم سنگین و مغرور خیلی
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 نری؟ زندگیم از میشه：گفت و کرد نگاهم شیطنت با پارمیدا

 میشه که البته：گفتم و شدم حالخوش خیلی حرفش این از 

 .گرفتیم مهمونی منتظرتم شب فردا پس：پارمیدا 

 .رفت و شد سوار خداحافظی با ماشینش؛و سمت رفت

 .کنم می فراموشش کنم؛ولی انکار تونم نمی و دارم دوسش

  کنم فراموشش باید یعنی

  پارمیدا

 .اومدم پایین و کردم پارک رو ماشین ؛ رسیدم در دم به

 .برداشتم میز رو از سیب یه و نشستم مبل خونه؛تو وت رفتم

 .نبود خونه تو کس هیچ

 .نشست دلم به خیلی شیرینش و ترش مزه زدم؛ سیب به گاز یه

 .خوشحالم کردم خواهی معذرت مهرداد از اینکه از

 .زدم سیب به دیگه گاز یه

 .کردم خورد؛وصل زنگ گوشیم

 الو؟：من

 . اومد پسر یه نفس نفس صدای 

 اینجا بیا زود میدم آدرس پارمیدا：دحام

 شده؟ چی：من 

 . بیا فقط：حامد 

 .داد پیام یه کرد؛و خاموش رو گوشی

 .شدم ماشین سوار و.کردم پرت میز رو رو سیب عجله با
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 .رسیدم کوچه به دقیقه چند بعد

 .اومدم پایین ماشین از

 .سمتم اومد بدو بدو حامد

 .ترسوندمت ببخشید：گفت و زد شیرینی لبخند

 نیوفتاده؟ اتفاقی خداروشکر：من

 .خوبه چی همه نه：حامد 

 .کشید رو من و گرفت دستم از حامد

 .بود عالی خیلی خونه نمای. رسیدیم ویالیی و بزرگ خونه یک به

 .ترسیدم کمی.بود تاریک جا همه.تو رفتیم

 آوردی؟ چرا اینجا رو من：من

 .فهمی می بعدا：حامد 

 .شد ندبل جیغ صدای و شد روشن ها چراغ

 .مبارک روزت پارمیدا：گفتن صدا یک همه

 .خانوم خوشگل مبارک تولدت：گفت و جلوم اومد مهرداد

 بود خوشحال کردم؛خیلی بغل رو همشون

 .دیوونتونم ممنون：من 

 بیشتر ما：مارسا

 .بودن بابامم مامان کاش ای：من 

 .هستم من ولی：گفت پشت از حامد

 .هستین بله：من

 .کردن روشن رو آهنگ
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 .بود بزرگ یه   یه خودمونیه؛ولی تولدم یه کردم فکر اول من

 .شدیم رو روبه پسر و دختر افراد از انبوهی تعداد با و حیاط رفتیم

 .شد روشن آهنگ

 .میرقصیدیم وسط مارساوملیکا  من؛

  میرقصی؟ من با：گفت و گرفت رو دستم مهرداد

  اینجا؟ اومدی چجوری تو：من

 

 میرقصی؟ من با دم؛نگفتیاوم منم زد زنگ حامد：مهرداد

 .برقص من با：گفت و گرفت رو دستم یکی اون حامد 

 ....مونم می راهی دو تو من همش برقصم؟چرا کی با من؟حاال چرا خدایا

 .بخونم آهنگ یه خوام ؛می رقصم نمی من：من

 .دادم بیرون راهتی با رو نفسم شدم؛و رد کنارشون از

 .آخیش：من

 .دیدم رو مهرداد تلخ لبخند و حامد رفته درهم و پکر صورت و برگشتم لحظه یه

 بخونیم؟ باهم بریم：گفت و کشید رو دستم ملیکا

 باشه：من 

 براتون خوایم می ما بشین ساکت اگه لحظه یه دوستان：گفتم بلندی صدای وایسادیم؛با همه جلوی باهم 

 بخواین؟ اگه البته بخونیم؛

 .بله گفتن بلندی صدای با همه 

  خوندم ملیکا با و کشیدم عمیقی ؛نفس زد گیتار مارسا
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 نیاد شب ترین یادماندنی به شب اون که بود این فرقش تنها گذشت؛فقط ها شب همه مثل هم شب اون بالخره

 .بود

 .مپوشید لی و همرنگش شال با رو نیلیم مانتوی صبحانه؛ خوردن بعد پایین شدم؛رفتم بلند خواب از صبح

 .دیگه ایم خواننده مثال.بخونیم آهنگ بود رقرا بودیم؛چون زده تیپ هممون

 .بیان دوستام شدم منتظر و شدم مهرداد ماشین سوار

 شدی خوشگل：مهرداد

 بودم خوشگل：گفتم غرور با 

 .بله：گفت و کرد بهم آینه از کوتاه نگاه یه 

 .رسیدیم سالن به ؛ شدن سوار ها بچه

 .بشینم صندلی رو کرد اشاره خندان روی با اون و کردیم؛ سالم فرشین به

 . بگیریم عکس آلبوم واسه خوایم بزنین؛می لبخند：فرشین

 .زدم شیرینی لبخند و کردم حلقه کمرم دور رو دستام

 .دیگه جور یه حاال：فرشین

 .زدم وچشمک دادم تکیه تاب تناب به رو سرم و نشستم تاب تو رفتم

 .میشن عالی عکسا خوشگلی همجوره تو：فرشین

 .بگیرید تیمی عکس یه حاال：گفت و ؛ کرد ملیکا به نگاهی بعد

 و جدی نگاه هم ملیکا شد؛و دیده سفیدم دندونای که زدم ای مغرورانه وایسادیم؛لبخند کمر به کمر ملیکا با

 .گرفت خود به مغروری

 . گرفتن عکس ازش و کرد بغل رو گیتارش و نشست تاب رو مارسا

 

 .بخونیم آهنگ تا رفتیم ها عکس شدن تموم بعد

 .باشه عالی باید پس آلبومه واسه اینا：رشینف
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 .گرفتن عکس از خوندن آهنگ از ؛نه بودم شده خسته خیلی

 .کرد می نگاه بهم افتخار کمی و غصه با مهرداد

 .زیاده خیلی کارمون بیاین کنین استراحت کمی：فرشین

 .داداش نبینمت ؟ناراحت چطوری：گفتم و مهرداد پیش رفتم

 .آبجی نیستم ناراحت：گفت. حرص با و شد؛ خیره بهم عصبی مهرداد داداش گفتن با

 .معلومه：گفتم و زدم پوزخندی

 . ندارم حوصلتو برو： مهرداد

 حال و بسوزه تا زدم حرف ندادم؛یه ادامه دیگه ؛ولی شدم ناراحت خیلی شدم ناراحتم کردم تعجب حرفش این از

 .کنم

 قطف پسرا شما نکردم قبول همین برای الکیه قتعش دونستم بودی؟می عاشقم اینجوری عشقت؟ بود این：من

 .بلدین شکستن دل

 .تمرین به رفتم فرشین صدای با و کشیدم سرم رو آب

 . داره نیش زبونم دونه نمی هنوز اون روش؛ ریختم رو زهرم کردم؛خوب دیوونش دونم می

 هب توجه بدون و بستم ور چشمام. رفتم ماشین سمت به حال بی پاهای با و ؛خسته تمرین شدن تموم از بعد

 .خوابیدم ملیکا و مارسا بلند صدای

 و گرفت رو دستم مهرداد که پایین بیام خواستم می.اومدن پایین ماشین از همه.کردم باز آروم رو چشمام

 .لحظه یه：گفت

 .شدم خیره مهرداد به ؛و شدم جا جابه ماشین تو

 فراموشت تونم نمی صددرصد و دارم دوست ش؛مندادا گفتی من به تو چون بودم شده  عصابانی من：مهرداد

 .ذارم می احترام نظرتم به کنم؛ولی

 برم؟ میشه：من

 .بودن شده ولو گوشه یه ها بچه همه. شدم خونه وارد اومدم؛و پایین ماشین از بگه بله اینکه از قبل 
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 .کردم پرت توتخت رو خودم و باال رفتم

 .شدن بسته فورا خستگی شدت از چشمام

 .شدم بلند بعد و خوردم تکون کمی تخت پیچید؛تو می گوشم تو ها چهب صدای

 .کردم نگاه بیرون به پنجره از

 .کنم استشمام رو بهار بوی تونستم ؛می رسیدن می راه از داشت بهار

 .زدم ملیحی و کامل آرایش بار اولین ؛برای کردم شونه رو موهام

 .حال رفتم و  اومدم بیرون اتاق از

 .کرد نگاه بهم تعجب با حامد

 .نشستم صندلی رو و سمتشون خوردن؛رفتم می صبحانه مارسا و ملیکا

 خبریه؟ ؛ کردی خوشگل：مارسا

 باشه؟ خبری قراره مگه：من 

 .شدی چیزی عجب ولی：گفت و گرفت بازوم از بشکونی ملیکا 

 .داشتم نگه زور به رو خندم

 . آلبوم بقیه خوندن واسه افتادیم راه من ماشین با صبحانه خوردن بعد

 باشه پیشم خواست می کردم؛دلم می توجه مهرداد به خیلی روزا این.اومدن پایین همه و کردم پارک رو ماشین

 .نذاره تنهام و

 .کردیم استراحت کمی آهنگ تا دوسه خوندن بعد

 .نشستم مهرداد پیش

 .بودم شده وابستش جورایی یه رفتم؟ می پیشش همش شدم؛چرا پشیمون کارم این از

 .نداری نیاز من به شدی خواننده دیگه که ایران؛توهم برم ماه یه قراره من：گفت و کرد نگاه بهم مهرداد

 .داد دست بهم بدی احساس حرفش این با
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 بینیم؟ نمی همدیگرو دیگه یعنی：من

 .بمونم ایران مدتی یه دارم تصمیم شاید؛ولی：گفت و دوخت چشم زمین به مهرداد 

 میری؟ ی که：من

 دوازده ساعت فردا：مهرداد 

 .کشیدم می خجالت تونستم نمی شد نمی نکن؛ولی ولم پبشم بمون نرو نه بگم خواست می دلم 

 نداری؟ میرم؛کاری من：گفت و شد بلند مهرداد

 نه：من 

 .بگم شد نمی روم ولی داشتم هم خیلی داشتم کار باهاش دلم ته 

 . گرفت فاصله ازم برداشت؛و قدم مغرور و سنگین مهرداد

 ههمون نیستی؟واسه صمیمی باهام قبل مثل دیگه میری؟چرا میشم وابسته بهت دارم که ای لحظه درست چرا

 داپی احساسی هیچ نباید ذاره؛ نمی تنهام وقت هیچ اون ؛چون باشم حوانندگی  عاشق کردم سعی زندگیم تمام

 . شده دیر ؛نکنه باشه شده دیر که ترسم می این ؛از کنم

 ای خالی جای دیگه ؛پس دارن قرار نصف اون وسط مادرمه؛دوستام و پدر دیگش نصف نهم دنیای نصف آهنگ

 خوشگله داره؟شیکه چی اون ؛مگه دارم بهش نسبت عجیبی حس یه چرا ؛پس نیست عشقش و مهرداد واسه

 هک ورمغر منه واسه آره؛ولی دخترا از خیلی ؛واسه نمیشه دلیل من واسه که اینا ولی.؛درست اخالقه خوش بامزس

 . نمیشه دلیل ندادم جا دلم تو رو آهنگ جز کسی هیچ

 . بخونم رو آهنگ بقیه تا رفتم منم زد صدام فرشین آقای

 .رسیدیم خونه به و  شدیم ماشین سوار آهنگ شدن تموم از بعد

 .بارانی و ابری بود من دل مثل دلش کردم؛ نگاه بود گرفته دلش که آسمونی به اتاقم پنجره از

 شو آماده میان مهمونا همه االن：گفت و تخت رو یدپر مارسا

 چرا؟ مهمون：من 

 .ریمبگی جشن شب فردا نگفتی پژمان به کردی؟مگه مسخره رو من دختر：گفت و شد خیره بهم بهت با مارسا 
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 آهان：من

 .عجب چه：گفت و کشید پوفی 

 .رفت بشم آماده میرم گفتن با و شد بلند تخت رو از

 بره؟ قراره واقعا افتادم؛یعنی مهرداد های حرف فکر تم؛بهگذاش سرم زیر رو دستام

 .کرد آرایش وایساد آینه جلوی و اتاقم تو اومد ملیکا 

 مچش فرش موهای و بلند پاشنه کفش و مجلسیش باز تقریبا و کوتاه لباس به ؛و کردم بلند رو سرم کمی

 گفت: ؛و برگردوند سمتم رو صورتش ملیکا.دوختم

 شی؟نمی آماده -

 کیه؟ دیگه بودم. این متعجب بدم. خیلی تکون نتونستم رو زبونم 

 دهش زخمی انگار که بودکرده بزرگ رو لبش انقدر که بودزده قرمز رژ یه و بود کرده سیاه کال رو چشمش اطراف 

 .باشه

 وضعیه؟ چه این -

 گفت: و کرد نگاه خودش به ملیکا 

 بده؟ -

 .شدی زشت خیلی -

 گفت: و شد ناراحت کمی ملیکا

 .میگی اینجوری حسودی از -

 گفتم: و شدم عصبانی حرفش این از

 .خود دانی -

 یزیبای و مختصر کردم. آرایش صافش مو اتو با و کردم شونه رو آینه. موهام سمت رفتم و شدم بلند تخت رو از

 .کردم

 . زدم لبخند و کردم نگاه خودم به رضایت با آینه پوشیدم. تو سبز رنگ به ماهی مدل و بلند دن یه
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 گفت: و پیشم اومد ملیکا

  شد؟ خوب حاال -

 گفتم: و دادم تکون رضایت با رو سرم. بودزده زیبایی و محو سایه دوختم چشم بهش

 .خوبه -

 .زدم زنگ مهرداد به و برداشتم رو گوشیم

 بفرمایید! بله -

 .کنم اذیتش کمی خواستمی نزدم. دلم حرفی 

 .دارم لهعج بگو کارتو زود پارمیدا -

 جشن؟ واسه آیمی امشب سالم -

 داد: ادامه و گفت وایی مهرداد 

 .بیام تونمنمی نبود. متاسفانه یادم -

 چرا؟ -

 ایران. رممی امشب -

 . ...گفتی که تو -

 .کنم خاموش رو گوشی مجبورم کنیم؛ پرواز باید -

 خدافظ. -

 .ببخشید خواننده! بازم خانوم خدافظ -

 .نداره اشکالی -

 .نشستم صندلی رو و  کردم خاموش رو وشیگ

 .نیومد هم خدافظی واسه نداد؟ حتی خبر رفت؟ چرا چرا
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 نگاه رقص درحال آدمای به فقط و بودمنشسته من بودن ولی شادی و رقص حال در بود. همهشده شروع مهمونی

 کردم.می

 گفت: و کشید رو دستم حامد

 .برقص یکم نشستی؟ جا یه چیه -

 تنگه؟ واسش دلم رفت؟ بگم خدافظیبی شکست؟ بگم رو دلم مهرداد بگم؟ بگم چی

 .کردیم کار زیاد خستم! کمی -

 گفت: شد ترنزدیک حامد

 شدی؟ خسته -

 ادامه داد:

 ناراحتم؟ ایران برگشته عشقم گینمی چرا -

 رتپ و تچر جلوم بدم؟ برگشته فحش بگم؟ بهش چی حاال .کردم نگاه زمین به و زد خشکم یخ تیکهیه مثل

 پرو گه. پسرهمی

  توام. با -

 .نباش من با -

 جلوش تهدیدآمیز صورت به رو دستام و جلو رفتم .ماست دور دور حاال .کرد تعجب شنید که جوابی از حامد

 .دادم تکون

 .بخوابی قبرستون تو باید بعد دفعه وگرنه هابگی پرتا و چرت این از باز نبینم -

 گفت: و زد زهر مثل نیشخندی حامد

 فروشی!نمی اون به رو من بگو نداری! که داری؟ بگو دوسش -

 .کردم پیدا بدی لرزید. احساس دلم حرفش این با 

 دوست رو مهرداد اونجوری. االن نه ولی دارم ندارم یعنی دوست دیگه... تورو گفتی؛ منمی زودتر اینارو کاشای

 بعد ولی آهنگه چیزم همه االنم چند هر .دزدید رو نم دل مغرور و خوشگل خوشتیپ، بامزه، پسره دارم! اون
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 نشونم فقط رو درست راه و نیاورد در بازی غیرتی کهاین و کرد دلبری هاشبازی بامزه با اون .مهرداده آهنگ

 .کن باور نبود خودم دست ببخش. حامد رو کردم. من بد حقت دارم. در غم داد، احساس

 کردد: رتکرا آلودبغض لحن با دوباره حامد

 نداری! دوسش بگو -

 لرزید. ازمی دستام .بودشده فروغبی کامال دریاچه خورشید که بود غم دریاچه کردم. چشماش نگاه چشماش به

 .خدایا برسه دادم به یکی .ترسیدممی دلش شکستن

 گفت: بریده صدای با و اومد سمتم تند تند مارسا

 .دارم کارت بیا بدو -

 گفت: و لباسمو کشید امدح که کنم فرار خواستم

 .برو بعد بده رو جوابم -

 گفت: تر بلند حامد .منتظره گفت و رفت مارسا

 پرسیدم؟ سختی سوال مگه لعنتی؛ بگو -

 .سخته خیلی شکستن دل سخته خیلی آره 

 .اومده خوشم مهرداد از ...من ولی ...ولی ...شناسمتمی بچگیم از ...هستی خوبی خیلی پسر تو -

 زا اشک قطره یه بگیره؛ رو خودش جلوی نتونست بود؛ دیگهکرده مشت محکم رو شد. دستاش سرخ حامد رنگ

 .خورد لیز چشماش

 .کردی ولم فورا دیدی پسر یه وقتی .. تو.تو ولی داشتم دوست تورو سالگیم پنج از من معرفتبی -

 رفتارهای و هاشبازی شیرین با ادمهرد تنها کردن ولی آمد و رفت زیادی هایآدم من زندگیه نه؛ تو پسر یه -

 دشر وقت اون .نداشتم دوسش من ولی داره دوسم گفت بهم قبال البته بگیره رو قلبم کلید تونسته خاصش

 .کردم رو اشتباهم ترینبزرگ ولی کردم

 گفتم: شدم خم .زمین افتاد پام جلوی بود؛ حامد افتاده شمارش به حامد هاینفس

 خدا! حامد! یا ...اشوپ من حامد! حامد! جونِ  -
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 .کشیدم حیاط به همه رو صدام خونه. با سمت رفتم و شدم بلند جام از 

 همیشگیم؛ کسی بازیههم شکستن دل خصوص ندارم؛ به دوست شکستن دل اصال من کرد؛می درد بدجور دلم

 .بود کسم ترینصمیمی بچگیم از که

 .گذاشتن مبل رو و کردن بلندش شفیعی آقای و پژمان

 گفتم: و حامد سمت تمرف

 . ...کردم مرامیکردم. بی بد باهات دونممی ...کردم ببخشید! بد پاشو حامد -

 گفت: و کرد پارک رو هاماشک گرم دست بودم. یه افتاده هق هق به .ندادم ادامه دیگه

 .جون دایی دختر رو هاتگریه نبینم -

 .هخندمی و نشسته که دیدم رو حامد و کردم باز رو چشمام

 کردی؟ الکی -

 داری! دوسم چقدر ببینم خواستم -

 جون! دایی پسر دارم دوست خیلی ...خیلی -

 دوست رو مهرداد که دارم شک دیگه االن .شد باورم زود چه که خندیدم خودم به و کردم پاک رو هاماشک

 کنم؟ انتخاب رو کدوم بودم. االن ندیده رو حامد هایاخالق باشم. چون داشته

 ده؟ش چی -

 .دارین خوبی و خاص رفتارهای هردوتاتون کنم؛ انتخاب رو کدومتون دونمنمی -

 گفت: و خندید حامد

 .که نداره کردن فک من! دیگه معلومه -

 گفتم: و خندیدم متقابال

 بنفسی! اعتماد چه -

 . دیگه بله -
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 تو؟ سمت بیام کنم فراموش رو اون تونممی دارم! چجوری دوست رو مهرداد دیگه من ولی خوبی خیلی تو حامد

 گفت: و کرد اعتراض شفیعی آقای 

 مردم؟می داشتم ترسم از دونیمی -

 .شدیممی بیچاره شدنمی گم آهنگ تو پارمیدا صدای نشد؛ اگه خراب مهمونی شد پژمان: خوب

 هستی؟ مهمونیت فکر به هنوز حامد: تو

 باشه؟ تو فکر به باید چرا بازیگر باشه؟ آقای تو فکر به من: پس 

 خندیدیم. بلند همگی 

 موهاش پایین که داره سیاهی موهای جلی رقصیدیم. و گرفتم رو جلی کرد. دست بیشتر رو آهنگ صدای مارسا

 اون ماست. ننا هایدانشگاهیهم از یکی جلی. عینکش اون با مخصوصا داره شیرینی چهره کرده؛ رنگ قرمز رو

 .رقصیدنمی نداشت حال کرد مثالمی ناز و بودنشسته سمت

 . رقصیدیم همه صبح تا شب اون ننا جابه

 )مهرداد(

 پایین ماشین از .همونه هواش و آب شده! ولی عوض چقدر شدم. ایران تاکسی سوار و اومدم پایین هواپیما از 

 .کرد نگاه بهم تعجب با و کرد باز رو در مامان .زدم رو خونمون. زنگ رفتم و اومدم

 .عزیزم شدی بزرگ تویی؟ چقدر پسرم -

 تو؟ بیام شهمی -

 .عزیزم بیا تو بیا -

 مبل به رو جاشون وسایل بقیه با قدیمیمون چوبیه خوردم. مبل جا خونه وسایل دیدن با و خونمون رفتم

 .بودنداده حیوانات مجسمه تا هزار و فرش تابلو و سلطنتی

 گفتم: و نشستم مبل رو

 .شده عوض چه خونه مامان -

 گفت: و آشپزخونه رفت مامان
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 .باشم روز مد باید جوونم هنوز من -

 گفت: و کردم کجی خنده

 .شده خوشگل بگو؛ ولی پس -

 کوتاه آستین لباس با ترصاف صورتش و بودشده طالیی مامان موهای .جلوم گذاشت و آورد رو چایی مامان

 .شیک

 .شده عوض چیهمه واقعا نبودم من

 باشه؟ نشده عوض که هست چیزی -

 گفت: و کرد اشاره چای به مامان 

 .اتاقت -

 .نوشیدم جوره یه و برداشتم رو چای

 .مهمونتونم ماهی یه کنم فک -

 گفت: و زد لبخند مامان

 اینجا بمونی عمرتم آخر تا گممی هنوزم نیست. من خونت اینجا کردی فکر نبودی؛ سال چند کهاین مثل -

 .خونته

 کنه؛ گفتم: گریه باز خوادمی دیدم

 .نکن شروع مامان -

 گفت: و زد پس رو اشکاش مامان

 .نری شهمی -

 .شد شروع خدا وای

 بشه؟ چی که بمونم اینجا اونجاس. همه چیم خونم شغلم کارم مامان -

 .اتاقت بذار رو ساکت ببر باشه -

 آبجی - کجاست؟
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 .کارخونه سر باباتم دانشگاه؛ آبجیت -

 .زدم سطحی لبخند یه قبلیم وسایل دیدن کردم؛ با باز رو اتاقم؛ درش سمت رفتم و شدم بلند جام از

 کهنای بود. مثل گذشته مثل قطار... همش عکس دیوار، پرده، رو فوتبالیستا هایعکس تختم، کامپیوترم، میز

 .نیومده اتاقم تو کسهیچ

 خیلی مهمونی یاب گفت بهم تلفن پشت افتادم؛ وقتی پارمیدا نشستم. یاد تخت گذاشتم. رو کمدم تو رو ساکم

 .شد آلودبغض صداش رم،می دارم گفتم وقتی بود ولی خوشحال

 .ریختممی پات به دنیامو داشتی دوسم داشتی! اگه دوسم کاش ای پارمیدا

 .که نیست زور نداره دوسم یکی زدم. وقتی پسش شد ولی پر کشیدم؛ چشمام بغض با مخلوط آهی

 . شدن قفل هم روی کشیدم. چشمام دراز تخت رو .شد ورحمله اتاقم به کشیدم. نور کنار پرده رو و شدم بلند

 پارمیدا؟ -

 گفت: و گذاشت زمین رو جزوش پارمیدا 

 .میرممی دارم استرس از -

 واجبه؟ خونی؟می دکترا چرا -

 .مادرمه و پدر شرط -

 بگردیم. کمی بریم -

 گفت: و کرد بلند کمی رو صداش پارمیدا

 .که بگردیم؟ واقعا بریم گیمی تو دارم؛ امتحان فردا گممی من -

 گفتم: و دادم تحویل بهش تلخی لبخند

 .شمامی قهر آی؟ نیایبخونی؛ می درس بهتر کنممی کمکت منم بیای اگه -

 گفت: و زد پوزخندی پارمیدا

 دوستیم؟  مگه -

 بعدش .افتاد خنده به دل ته از
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 نیستیم؟ -

 .معمولیم نشو! دوست ناراحت حاال -

 .نگفتم هیچی دیگه و شدم پکر معمولی کلمه شنیدن با

 گفت: و نشست کنارم درست و شد ترنکردم. نزدیک توجه ولی شد نزدیکم پارمیدا

 قهری؟ -

 دوستیم؟ مگه -

 گفت: و کرد زیرکی زیر خنده پارمیدا

 .نکن تکرار رو من حرف -

 .بخوابم شهمی -

  بخواب! بله -

 گفتم: و شدم بلند هاچمن رو از

 .بگردیم بریم پاشو -

 .شد بلند

 .بریم -

 افکار؟ یا بود خواب آورد؛ یعنی در شیرینم افکار از رو من در،  صدای. ماشین سمت رفتیم

 .خندیدیم با هم چمن رو چقدر بخیر یادش 

 .بغلم پرید و کرد باز رو در آبجیم

 .بودشده تنگ واست دلم داداشی -

 گفتم: و کردم بغلش محکم

 عزیزم! آبجیه بودشده تنگ برات منم دل -

 .بودشده بلندتر خیلی خندید. قدشممی دل ته از ایشقهوه بادومیه های شدم؛ چشم بلند تخت رو از
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 خبرا؟ چه -

 .دارم خواهش سالمتی؛ یه -

 .عزیزم بگو -

 .کنم نگات دقیقه چند بشین -

 گفت: و ریخت هاریب هایاشک منا .کردم نگاه خندونش هایگونه و هاچشم به و خنده کردم

 .بخوریم ناهار بریم -

 چرا؟ گریه -

 .ذوقه از -

 .نشستیم سفره سر و رفتیم پایین هاپله از باهم

 نیومده؟ بابا -

 .کردمی نگاه دیوار در به داد؛ منا هم نشون غذا ریختن مشغول رو خودش مامان 

 دین؟نمی جواب خانوم منا -

 .خونه هایوسایل دانشگاهم، خرج بده. بتونه رو خرج تا کرده زیاد رو خونه. کارش آدمی شبا بابا -

 نیست؟ دولتی دانشگاهت مگه -

 .ها جزوه کتاب و دفتر ولی هست چرا -

 .فهمیدم -

 گفت: و گذاشت جلوم رو غذا مامان

 . جانت نوش -

 گفت: مامان غذا خوردن بعد

 .بگردیم بریم از ظهر بعد -

 .بگردم رو نایرا خوادمی دلم منم اتفاقا بله -
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 گفتم: و نشستم مبل رو کردیم. رفتم جمع رو سفر آبجی و مامان با

 .بزنم حرف باهات خواممی بشین پیشم کمی بیا آبجی -

 گفت: و نشست کنارم اومد منا

 بزنیم؟ حرف چی از -

 .دیگه دوستیم ما بگو شدی شدی؟ اگه عاشق -

 گفت: و زد لبخند منا

 .برسم بهش تونمنمی ولی دانشگاهیمههم وبیه،خ پسر پدرامه؛ اسمش شدم. آره -

 چرا؟ -

 .خارج گردهبرمی دانشگاه شدن تموم از رن. بعدمی خارج داره. همش کارخونه تا پنج باباش پولداره. بچه -

 .پولداریم ماهم خب -

 خابانت خودت گفته پدرام به البته کنه؛ ازدواج سیمین، فامیلشون، دختر با پسرش خوادمی اون پدر ولی آره -

 .موافقه باباش نظر با کن؛ پدرامم

 گفتم: و زدم مشکوکی لبخند

 دونی؟می کجا از اینارو تو -

 من به رو زندگیش چیزههمه اونم زنیممی حرف وسطم اون کنیم؛می کمک درسا تو دیگه دوستیم. بهم آخه -

 .میگه

 داره؟ دوست -

 شدی؟ عاشق چی؟ نه؛ تو که معلومه -

 کمک بهشون منم خارج اومدن بشه. اونا خواننده خارج بیاد که کند جون بچگیش از که دختر هی عاشق آره -

 .زننمی آلبوم دارن االن بشن. خواننده کردم

 اونا؟ -

 دوستاش. و اون -
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 چیه؟ اسمش -

 پارمیدا! -

 داره؟ دوست -

 .کنم آوری یاد خوامنمی آد؛می بدم نداره، دوسم بگم کهاین ندادم. از جوابی

 گفت: و شد متوجه رفتارم از منا

 ای؟دیگه پسر نداره؛ بخاطر پس -

 .بخونه آهنگ و باشه آزاد خوادخوانندگیه. می به عشقش بخاطر نه -

 . ...از ترمهم براش عشقش بشه عاشق اگه -

 .کنهمی فرق اون نه -

 گفت: و اومد بیرون اتاق از آماده مامان

 .شین آماده برید زدن حرف عوض -

 . رفتم اتاق به چشم گفتن با و شدم بلند جام از

 )پارمیدا(

 .خوردممی رو ناخنم و بودمنشسته فرشین آقای دفتر تو 

 .شنمی تموم فرشین: ناخنات

 .زدم لبخند و کردم نگاه بهش

 بازار؟ تو شد. بندازیم تموم شما پنج و سه دو، یک، آلبوم -

 .بندازیم بله -

 .کرد بلند رو من و کرد بغلم محکم پشت از مارسا .نبودم خوشحال االن مثل وقتهیچ ندارم شک بودم؛ زدهذوق

 . ایول!..شدیم معروف -

 پایین. بذار رو من نیار. در بازی خل -
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 .ذارم نمی -

 .پایین بذارم ترسم!می ارتفاع از من مارسا -

 نه. -

 .کرد ول ور من و برد شالش به رو دستش کشید. مارسا رو مارسا شال پشت از پژمان

 بود؟ خری کدوم مارسا: کار

 بزن. حرف درست من پژمان: با 

 

 .بود تو کار پس -

 .رفت عقبی عقب بیچاره برد. پژمان هجوم پژمان سمت به مارسا

 هستین؟ پارمیدا طرف شما حاال تا کی از -

 گفت: و گرفت مردونه ژست پژمان 

  االن. همین از -

 .مداد پژمان به رو نداشتم. ماشین روندن ماشین دادم. حوصله تکیه بلم به رو شدیم. سرم ماشین سوار همگی

 بدین؟ امضاء شهمی بگن؛ بیان کن فک خدا ملیکا: وای

 بخواد؟ امضاء تو از بیاد مارسا: کیه

 خواد!می تو از پس پژمان: نه

 چمه؟ من مگه -

 شین! من: خفه 

 شود!می عصبانی ملیکا: پارمیدا

 باشه. سنگین باشه؛ جذبه با باید خواننده بگیرن؟ امضاء شما از کارنبی مردم مگه آخه -

 .باشن خواننده آدنمی دوتا این به اصال دیگه! گممی رو همین پژمان: منم
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 آد؟می تو مارسا: به

 .بستم پشت از رو هست خواننده هر چی دست ملیکا: من 

 نباشی! من: خسته

 کش؟ یا بستی طناب مارسا: با

 نشستن. صندلی رو ها بچه .اومدیم پایین ماشین رسیدیم. از پارک به .دهخن زیر زدیم همه

 آد؟می بامن کی بزنم؛ قدم کمی خواممن: می

 خستم! که مارسا: من

 پژمان: همچنین. 

 شم!می سیاه ملیکا: نوره، 

 داغونین! همتون من: پس 

 رو دلش کهاین شدم. از ادمهرد عاشق که ندارم شک درصدم یک حتی دیگه من .زدم قدم تنهایی و رفتم

 هب کردی کمک که جوریهمون نبینمش؟ خدایا اصال دیگه برنگرده؟ نکنه اصال نکنه .پشیمونم شکستم

 . ...به کن کمک رسیدم خوانندگی

 کردم: نگاش بیرون زده کاسه از که هاییچشم با و شد قفل جلوم. زبونم پرید خرگوش مثل حامد

 زنی؟می قدم تنها چرا -

 نبودی. تو چون -

 گفت: و زد ایبچگانه لبخند حامد 

 بودی. من منتظر پس -

 گفتم: و زدم مایعیبی و خشک لبخند 

 بله. -

 گفت: و گرفت رو دسته کیفم حامد .بود با هم و مساوی هامونقدم 

 من - نیستم؟ دوستت ترینصمیمی مگه
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 هستی. - 

 .بزن رو دلت حرف و باش راحت من با پس -

 بگم؟ چی -

 رو! احساست -

 .بخندم من و دربیاره بازیمسخره جلوم دارم باشم؛ دوست مهرداد پیش دارم فهمیدم دوست هاتازگی -

 گفت: و زد کجی لبخند حامد

 چیه؟ احساس این دونینمی خب؟ یعنی -

 . ...معمو احساس یه نه -

 گفت: و کرد قطع رو حرفم

 .شدی عاشقش یعنی -

 ومسوزم. گلمی دارم کردم کردم. احساس حد از بیش گرمای تپید. احساس شدت به عشق کلمه شنیدن با قلبم

 .چسبید بهم چسب مثل لبم و شد خشک

 .بشی عاشق روز یه کردمنمی گم! فکرشممی حامد: تبریک

 .گفتمنمی هیچی و کردممی نگاه بهش فقط

 .باشی اون با بذارم داره شرط باشه. یه عاشقم کسی زور به ندارم دوس ولی دارم دوست که درسته -

 .نگفتم هیچی بازم

 گفت: و کرد نزدیک رو سرش حامد

 .بگیری واسم مارسا رو باید -

 .زدیم قدم دوباره و کشید دسته کیفمو حامد .زدم لبخند کمی زور به

 .کنمنمی ازدواج مارسا با بره هم سرم کردما شوخی -

 .صدادار نتیجه در و شد بیشتر خندم

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  195  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 .بگیرن امضاء ازش ظرهمنت خانوم من: مارسا

 گفت: و خندید هم حامد اینبار

 بگیره؟ امضاء اون از کیه -

 .هابچه سمت برگشتیم و زدیم دور یه

 گفتم: و نشستم ملیکا و پژمان وسط

 .بودین نزدیک زیادی -

 زد. حرص با لبخندی پژمان

 .بود کم خلمون بود جمع گلمون -

 کیه؟ خل هو -

 گفت: و شد آوار پژمان سر رو مارسا 

 بزنیم؟ گروه یه شما  با قراره چجوری شهنمی رسیم؛ باورمنمی تفاهم به شما با ما -

 عاقلی! خیلی تو کهاین ملیکا: نه 

 کردی؟ فک چی پس -

 رن؟می کجا عاقال باشی عاقل حامد: تو 

 گفت: و رفت حامد واسه غره چشم یه مارسا

 تو! سر فرق تو رنمی عاقال -

 .خندیدم قش قش و گرفتم رو بگیرم؛ شکمم رو خودم جلوی نتونستم دیگه

 ری.نمی پژمان: بپا

 .بزن حرف درست من دوست مارسا: با 

 .وسط ننداز حراج نخود مثل خودتو -

 .بینمتمی ریز -
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 .بینمتمی کج -

 .خودته چشای از مشکل -

 .خنده از مردم کنین من: بس

 مارسا: هر هر!

 کرکر! -

 شد:می قرمز داشت مارسا 

 شدی. ملیکا: لبو 

 بگو. دیگه بار مارسا: یه 

 شدی! لبو گفتیم باهم همه 

 در داشتم .کرد قرمز رو پژمان صورت ناخناش با بعد زد ملیکا به تا دو سه آورد سمتمون. اول هجو مارسا

 .زمین زد و افتادم پام به رو پاش ؛که رفتممی

 .دستم من: آخ

 .نشست و داد بیرون رو نفسش آسوده مارسا

 . ماشین سمت رفت پرید جا از که مارسا سمت رفتم

  )مهرداد( 

 گفت: آبجی که زدیممی قدم بازار تو

 چیه؟ ایران راجب نظرت داداش -

 پیشرفت سال چند این تو هم خیلی نظرم به و دارم دوس خیلی رو ایران منه. من وطن منه، زادگاه ایران -

 .برم شدم مجبور که دونیمی خودت .کرده

 دونم.می هآر -

 .رفتمی بود من جای شد. هر کی داده دالر ده حقوق با عالی یه کار منم نبود. به خوب مالیمون وضعیت -
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 شدی. مندعالقه خوانندگی به یواش یواش و نوشتی آهنگ متن و رفتی بعدشم -

 آره. -

 گفت: و رفت هامغازه از یکی سمت مامان 

 چطوره؟ مانتو این -

 گفت: کرد و نگاه رو مانتو کمی منا 

 .خوبه -

 گفتم: و کردم جیبم تو رو دستام

 .بیاین خرید بعد شما هم زنم؛می قدم من -

 .باشه -

 .نداختنمی چنگ آسمون به که بزرگ هایساختمون .کردم نگاه جاهمه به بادقت و برداشتم قدم سنگین

 .گذشتنمی ازش سرعت به هاماشین که هاییخیابون و هاسبز. جاده فضای تو رنگارنگ هایگل و هادرخت

 .دادنمی نشون دیگههم به دست با رو من مردم .گذاشتم چشمام روی رو دودیم عینک

 .ایران اومدم ی   هزارتا با شن؛ منممی جمع سرم دور خوانندم بفهمن اگه وای

 .سمتم اومد گشتبرمی دانشگاه از انگار که دختر یه

 که... . هستین دهخوانن همون شما ببخشید سالم - 

 .گرفتین اشتباه نه -

 .همونه که صداتون ولی -

 .خواینمی چی خبخیله -

 امضاء! -

 .کردم امضاء دستم؛ داد رو ورق 

 .ممنون - 
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 .کنممی خواهش -

 .شدم بیچاره خدا یا . دویدم سرعت با .دویدن سمتم به جیغ با چیه. موضوع فهمیدن دانشجوها همه

 امضاء! آقا -

 .کنممی خواهش عکس هی فقط -

 سمتشون. رفتم ناچار و وایسادم سرجام

 .افتممی دردسر به وگرنه باشین؛ آروم لطفا من: فقط

 .گرفتم عکس هاشونبعضی با کردم و امضاء رو هاشونورق یکی شدن. یکی ساکت همه

 .کشیدم عمیقی نفس و شدم ولو مبل رو .دادممی امضاء باید صبح تا وگرنه رفتم در دستشون از زور به

 ها!شدی منا: خسته

 .رمنمی بازار به من بره سرمم من: اگه 

 .کردمی نگاه رو مانتو داشت آیینه جلوی مامان

 .اومد گیرم خوب مانتوی یه من مامان: عوضش

 گرفت! درد دستم دادم امضاء بس از که بودم من من: بله

 .دیگه نزن منا: غر 

 رو عالی ظاهر و ایخامه موهای با پوششیک پسر یه با رفتم و باهاش مدر. من سمت رفت شد. منا زده در زنگ

 .شدم رو به

 گفت: گوشم دم منا

 پسرست! همین پدرام -

  خوشگله! چه -

 هستین؟ کی ببخشید! شما پدرام: سالم

 .من: مهردادم 
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 .دیدم تلوزیون تو رو شما که ندارم شک من -

 .انایر برگشته امروز خوانندست. همین داداشم -

 گفت: و زد لبخند پدرام

 خوب! چه -

 داشتی؟ منا: کاری 

 گفت: بعد و کرد مکث کمی پدرام 

 . ...واسه سیمین خونه بریم امشب همین گفته پدرم -

 مبارکه! -

 گفت: و شد متوجه زد. پدرامم ناراحتی و خشم با جمله رو این منا

 . ...خواممی ...خواممی من -

 دعوتم. آره؟ منم و کنی جازدوا اون با خوایمنا: می

 نه. -

 نیستم؟ ممنون! دعوتم -

 گفت: بلند کمی پدرام

 .بزن جیغ بعدا بزنم رو حرفم بزار -

 گفت: و کشید ایکالفه نفس

 .بشیم مزاحمتون امشب گفت و کرد قبول بابام و گفتم هم بابام کنم؛ به ازدواج تو با خواممی من -

 .کردنمی باور بود هشنید که رو چیزی و بودزده خشکش منا

 .جون آبجی گممی من: تبریک

 گفت: بغلم پرید منا

 .زدمی حرف سیمین از همش اون باشه. آخه داشته دوسم کردمنمی فکرشم -
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 .نه یا شهمی حسودیت ببینم خواستمپدرام: می

 گفت: و خندید بلند منا

 واقعا؟ -

 آرین؟نمی من: تشریف 

 افظ.خد زیاده. فعال کارم پدرام: نه 

 ( )پارمیدا

 شه.نمی کن تونم. باورمارسا: نمی

 کردی؟ مسخره ای. نکنهخواننده شه؟ تونمی چی من: یعنی

 .باشین آروم کمی هاپژمان: بچه 

زدیم.  آلبوم فقط که! ما شیمنمی دیده ببینن وگرنه ما رو مردم تا کنیم اجرا کنسرت فردا باید ما هاملیکا: بچه

 .بشیم شناخته ممکنه غیر جوریدن. اونمی گوش فقط مردم و شهمی پخش صدامون فقط اونم

 .کنیم تمرین باید و نیستیم آماده فعال هم تصویر با اجرا واسه من: و

 .کنیم تمرین باید بحث داریم. عوض کنسرت فردا پژمان: ما

 .گممی رو همین منم -

 و وایسادیم هم کنار هم ملیکا و پیانو، من انزد. پژم گیتار مارسا .رفتیم تمرین اتاق به و شدیم بلند همه

 .گرفتیم دستمون تو رو میکروفن

 پیشمی که بگو

  عزیزمی بگو 

 دیوونمی بگو

   بگو... 

 بگو...
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 ای فردا ولی واسه زده لک دلم من که کنیم. آخمی اجرا نفر چندین جلوی روز ماست. فردا ترینبزرگ فردا 

 .بده انرژی بهم لبخندش با بود تا مهردادم کاش

 .بودیم عالی هامارسا: بچه

 . ...تیمه که دیممی نشون ملیکا: فردا

 چی؟ پژمان: تیمه

 .نداره اسم تیممون من: راستی 

 .رفت فکر به ملیکا

 بذاریم؟ چی رو مارسا: اسمش

 خوبه؟ تیمموم واسه اسمی چه شدن. یعنی ساکت همه 

 بخوایم؟ کمک شفیعی آقای از پژمان: چطوره 

 .مهرداد از امن: ی 

 گفت:  و نشست پژمان کنار حامد

 چطوره؟ آوا اسمه -

 .باشه ساده زیادی آوا؟ شاید

 من: نه

 رگبار! ملیکا: گروه 

 تابان! گروه مارسا: نه 

 .ندین نظر من: شما

 . گرفتم رو مهرداد شماره و باال رفتم هاپله از

 

 )مهرداد(
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 آمادست؟ امشب واسه همه چی منا: مامان

 پرسیدی! بار دمامان: ص 

 .  ...انقدر خبره چه من: آبجی 

 .کردم وصلش و اتاق خورد؛ رفتم زنگ گوشیم

  من: بله؟

 .انداخت تپش به رو قلبم گوشی پشت صدای

 خوبی؟ پارمیدا: سالم!

 خوبم! ممنون -

 داد:  ادامه ذوق با پارمیدا 

 .خواستممی کمک یه داریم. ازت کنسرت فردا و زدیم رو آلبوممون ما -

 عالی! دارن؟ چه کنسرت فردا یعنی واقعا

 کمکی؟ چه -

 .نکردیم انتخاب رو تیممون اسم -

 خوای؟می رو تیمت اسم من از پس -

 .بله -

 .فرستممی رو تیم اسم واست کنممی فکر من باشه -

 گذره؟می خوش ایران ممنونم؛ راستی -

 نداری؟ آره عالیه؛ کاری -

 رفتار جوریاین چرا بزنن گندش شد؟ ناراحت حرفم از یعنی .کرد قطع خدافظی بدون و کرد مکث پارمیدا 

 .زد صدام منا که بزنم زنگ پارمیدا به خواستم کردم؟

 . دارم کارت بیا لحظهداداش! یه -
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 )پارمیدا(

 

 حرف باهام سرد چقدر .کنه قطع زود خواستمی دلش بود؟ فقط رفتاری چه این .کردم گریه و زدم زانو زمین رو

 فورا .تو اومد حامد و شد زده در .مرامن بی همشون همن؛ عین همشون .کرد ولم شدم وابستش کهاین از د! بعدز

 .کردم پاک رو اشکم

 گفت: و نشست کنارم حامد

 .کردی گریه فهمیدم -

 گفت: و کرد نگاه تردقیق بهم حامد

 کردی؟ گریه چرا بگو حاال -

 .زنهمی حرف باهام خشک خیلی مهرداد -

 گفت: و خندید امدح

 .داره اشکالی چه باش. دنبالش تو حاال بود. تو دنبال اون مدتیه -

 گفتم: و کردم نگاه حامد به چپ چپ

 .نخواستم کمک ازت اصال -

 .گرفت رو شکمش خنده شدت  از حامد

 توش. رهمی پشه وقت یه ببند. نیشتو هر! من: هر

 نه بابا! -

 با و خورد زنگ گوشیم .رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام کردن. از ردبرخو حامد شکم به و شدن مشت دستام

 .کردم قطع دوباره من و زد زنگ دوباره مهرداد .کردم قطع مهرداد شماره دیدن

 پایین. آدمی داره ناز با ببین مارسا: ببین

 هستی؟ کی با -

 .کنیمی فرار تمرین وسط دیگه. تو با -
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 گفتم: و وایسادم پیشش رفتم

 .بدیم ادامه -

 گفت: و کشید خمیازه پژمان

 شدم! خسته من -

 کشیدیم: جیغ سرش همه

 بکش! خط رو استراحت دور -

 )مهرداد(

 .لرزیدمی دستاش شد. منا زده در زنگ 

 من: چته؟

 دارم! استرس منا: داداش 

 شدم. رو به رو مادرش و پدر و پدرام با و کردم باز رو در. در سمت رفتم

 بفرمایید. اومدین! وشخ من: سالم 

 .گفتم که خوانندست همون پدرام: این 

 .شنیدم زیاد رو تعریفت پسرم سالم -

 .نشستن مبل رو پدرام خانواده .بشینن مبل روی تا کردم دعوتشون دستم با

 تو هم ؛ منادبونشسته مبل رو مامانمم .کردمی نگاه پدرام خانواده به ریزبینی با و بودنشسته غرور با و مردانه بابام

 .بود اتاق

 .مطلب اصل سر رممی پس نیستم چینیمقدمه اهل زیاد اومدیم. من چی واسه ما که دونینمی سعیدی: همتون

 گفت: و کرد فاطیما به نگاهی

 .بدین ادامه شما رو بقیش خانوم -

 .بشه صاف صداش تا کرد ایسرفه فاطیما

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  205  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 واجازد فامیل، دختر سیمین، با پسرم خواستمی باباش ستششد. را آشنا شما دختر با دانشگاه تو من پسر -

 ما یشپ اومد شد، صمیمی دخترتون با بعدا، وقتی ولی کرد قبول اول دادیم. پسرمون پیشنهاد فقط ما البته کنه

 خانوم منا دانشگاه اومدیم دانشگاه. ما هم تو باهوش بامزه و ادب، با خوشگل، دختر یه عاشق شده؛ عاشق و گفت

 .هستش باال سطح در شما خانواده که خصوص به پسندیدیمش دیدیم و رو

 .کنهنمی انتخاب بدی دختر وقتهیچ ما پسر -

 .کردن کوتاهی خنده همه

 .ندارم مشکلی که خوبیه؛ من و باادب خوشگل، پسر هم شما بابا: پسر

 رو چای گرفت، پدراممی پدرام هب رو چای وقتی گرفت و پدرام خانواده به رو چای و هال تو اومد سینی با منا

 .برداشت دیر

 گفت:  و گرفت من به رو چای منا

 لرزه؟می دستم چرا داداش -

 پرسی؟می چرا من من: از 

 .نشست کنارم اومد منا 

 .کردنمی نگاه منا به رضایت با پدرام مادر و پدر

 .داری دلشوره کمی کنممی احساس جون فاطیما: منا

 گفت: و داختان پایین رو سرش منا

 کمی! -

 . کشید نمی خجالت اصال که افتادم پارمیدا یاد

 .نداد جواب بهم که ناراحته دستم از خیلی حتما

 .بزنن حرف با هم کمی برن هابچه سعیدی: خب

 .اتاق رفت خندیدمی که پدرام با و شد بلند جاش از خجالت با منا
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 رو وشیمگ عصبانی .کرد قطع بازم ولی گرفتم رو پارمیدا ارهشم .اتاقم رفتم و شدم بلند جام از ببخشید گفتن با

 تدوس من پارمیدا بگم بزنم داد خواستمی بودم. دلمکرده کشیدم. داغ موهام به رو دستم .کردم پرت گوشه یه

 کنی؟می اذیتم انقدر چرا دارم

 .داد جواب بارزدم. این زنگ پارمیدا به و برداشتم رو گوشی .نشد کمتر عصبانیتم ولی کشیدم عمیقی نفس 

 بله؟ -

 دی؟نمی جواب چرا  کوفت -

 گفت: و کرد سکوت پارمیدا 

 نداری؟ کاری -

 اومده. االن خواستگار خواهرم بود؛ برای زیاد کن. کارم قطع که نبود این منظورم کن کردی! باور لج آهان -

 .خونمونن

 .بود دارمعنی ؛حرفت کردی ناراحتم ولی -

 خوبه؟ ببخشید! -

 داری؟ دوسم گفتی یادته - 

 .تپید قلبم کلمه این شنیدن با 

 آره. -

 گفت: و کرد مکث کمی پارمیدا 

 داری؟ دوسم االنم -

 پرسی؟می چرا -

 .بده جواب -

 عاشقتم! ...هنوزم آره -

 گفت: و خندید پارمیدا

 .نره یادت تیم اسم راستی کنم؛ تمرین رممی دیگه من -
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 .نشستم مبل رو و اومدم بیرون اتاق از داره؟ دوسم خوردم. نکنه جا پرسید که والیس کردم. از خاموش رو گوشی

 .مهریه شهمی دخترم تولد بابا: تاریخ

 .کردن بابارو تأیید حرف همه

 .کردنمی نگاه دیگههم به فقط آبجیم و پدرام

 .نیاره در بازی تابلو که کردم آبجیم به اشاره یه

 .پریدمی پایین باال نام سعیدی خانواده رفتن از بعد

 شه!نمی باورم -

 بخوابم. رممی خستم! من -

 حسود! -

 حسودم؟ من کی؟ -

 .رسیمی بهش نترس -

 گفت: لبخند با کردن. مامان نگاه بهم بابا مامان

 .بزنم باال آستین برات باید -

 گفت: و پیشونیم به زد یکی بابا

 باشن؟ کی شما خوشبخت همسر -

 . نه یا باشه داشته دوسم نیست معلوم فعال لبتها فهمینمی بعدا -

 . کردممی صید توهم خیالو اتاقم. توعالم توی رفتم

 رسهب کنه چه زندگی مادرش و پدر با نیست حاضر نباشه خوانندگی وقتی کرد. اون رد رو من بارچندین پارمیدا

 من! به

 . کنی نرم رو سنگ دل بخوای که میمونه این مثل آوردنش دست به

 ولی کنهنمی ولم بزنم، چشمک یه دختری هر به ده. اگهنمی بهت چیزی اندوه و افسوس جز بهش کردن فکر

 . ...این
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 ایچگانهب لبخند و خوردمی لذت با رو بستنی .کردم نگاه خوردیم؛ بهشمی بستنی بودیمنشسته وقتی باراولین

 مثل شدم. چشماش اون زیبای و دریایی هایشمچ به خیره من و کرد نگاه چشمام بود. به نمایان لبش روی

 رو ادیزی تپید. گرمای قلبم باراولین برای لحظهاون .داد بستنی به و دزدید رو چشماش .بود زیبا خورشید غروب

 . کردم احساس بدنم تو

 . کنم فرار اونجا از زود خیلی خواستمی داشتم! دلم عجیبی احساس بودم! منگ و گیج

 ناو لبخند هر زد. با لبخند من به و پشتش انداخت رو کرد. شالش صاف رو مانتوش و شد بلند جاش از پارمیدا

  . تپیدمی شدید من قلب

  گسستم. هم از رو افکارم پیله و کشیدم ایکالفه پوف

 )پارمیدا( 

 .شدم بلند تخت رو از دادم و تکون رو بدنم شدم. کمی بلند خواب از بعد و مالیدم رو چشمام کمی 

 .بودن صبحانه خوردن درحال همه .نشستم سفره سر و رفتم پایین هاپله از

 .کشم می رو تکتون تک خودم کنین اشتباه کنسرت اون تو من: اگه

 .میذاریم مایع جون از پژمان: امروز

 .باشه شکستمون اولین نباید فرصتمون مارسا: اولین

 گفت:  که بود غذا خوردن حال در ملیکا

 شد؟ چی ونتیمم اسم ما -

 .کنیممی کاریشیه رو اون کن. ول رو اسم من: هنوز 

 صدا! خوش مارسا: جوانان

 آوا! من: نسیم 

 آهنگ! پژمان: آوای 

 صدا! ملیکا: آوای 
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 ماشین از و رسیدیم سالن به. شدیم ماشین سوار .شد ما تیم اسم این و بودیم موافق صدا آوای اسم با همه 

 .اومدیم پایین

 .باشم گفته نکنین رفتار هابچه کنین. مثل رفتار غرور با و سنگین هامن: بچه

 .خالیه مهرداد ملیکا: جای

 .پژمان: خیلی

 گفتم:  و کشیدم سوزی جان آه

 .بیفتین راه بسه حرف خب خیله -

 مونه اینا نگم چه بگم من چه نیست؛ البته مناسب کاری چه گفتممی بهشون باید و بودم تیم سرپرست من

 .هستن هاخنگ

 .کنین انتخاب رو یکیش گفتن داد و نشون بهمون لباس دست چند لوییز خانم سن. پشت رفتیم

 پوشیدم. و برداشتم رو لباس با ست طالیی شال دار وپاشنه کفش با رو طالیی بلند لباس من

 وارشل و کت باشیم. پژمانم ست تا پوشید من مثل هم برداشت. ملیکا رو مخلوط رنگ با دار طرح لباس مارسا

 .پوشید شیک و راحت

 ستنش فورا مارسا و کردم اشاره مارسا به چشم خواست؛ بانمی گریم و بودکرده لج نشستیم. مارسا آیینه جلوی

 .جاش

 گفت: و جلوم اومد گریمور

 دارین؟ دوس گریم مدل چه -

 . جدی حال عین در و ساده -

 .کرد تأیید رو حرفم سر با

 . کردن گریم به ردک شروع و بستم رو چشمام

 .دیدم آینه تو رو خودم از واضحی تصویر بعد و زدم پلک کمی کردم. باز رو چشمام
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 رو اهرمظ بودن که باال به کشیده و سیاه چشمام باالی و بود براق و قرمز بود؛ لبم شده سفید برف مثل پوستم

 .دادنمی نشون خشن

 گفت: و پیشمون اومد شفیعی آقای .بودنآماده هابچه همه

 اهرظ عالی خیلی پس شما هستن. منتظر بیرون اون نفر صد از کنین. بیش استفاده خوبی به فرصتتون از -

 شین؛ فهمیدین؟می

 .بله گفتیم همه 

 .دادم جواب و خورد زنگ تپید. گوشیممی شدت به قلبم

 بله؟ -

 ها.کنیمی کار چی مهرداد: ببینم 

 .خونممی عالی -

 .برگرد -

 چی؟ -

 .رگردب -

 .شدم رو رو به مهرداد تیپخوش و شیک ظاهر با و برگشتم

 اومدی؟ تو -

 .گردممی بر دوباره و اومدم دو ساعت واسه -

 نبود؟ سخت -

 گفت: و زد ایدلبرانه لبخند و اومد جلوتر مهرداد 

 .اومدم تو خاطر به فقط -

 .پیچیدمی بینیم تو فرنگیش توت شد. بوی باز ارادهبی نیشم

 .ازت زیاده خیلی تظارمان -

 بایدم - .باشه
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 گفت: و گذاشت شونم به رو دستش مهرداد

 .داری فرق که بدی نشون همه به امروز خوامداری؛ می فرق تو -

  باشه. -

 

 .شنمی وارد شما تشویق با صدا آوای گروه -

 .کردن زدن دست به شروع همه

 عمیقی نفس .بودکرده زدن زنگ به شروع ساعت زنگ لمث شدم. قلبم سن وارد و کردم مهرداد به کوتاهی نگاه

 دست به  گیتار و اومد داد. مارسا تکون دست مردم برای و وایساد پیشم ملیکا وایسادم مردم جلوی و کشیدم

 .نشست پیانو پشت هم وایساد؛ پژمان ترعقب کمی

 .بود حاکم سالن تو زیادی همهمه کشیدن.می جیغ همه

 فتم:گ و کردم صاف رو صدام

 ونبهت اینجا خوادمی شین. دلمنمی ناامید که باشید مطمئن آوردین! تشریف اینجا امروز که خوشحالم سالم. -

 تموم ام گذشته چون گمنمی رسیدیم ولی اینجا به رنج و درد هزار با و گروهیم ترینعالی ما نکنین شک که بگم

 و نبدی گوش ما رو جدید داستان و بمونین پس .بگم رو داشت خواهیم آینده در که داستانی االن باید من و شد

 .ببینین

 .شد زده آهنگ بعد و زد حرف کمی هم کشیدن. ملیکا جیغ و زدن دست همه

 به شارها با و زدم لبخند براش منم .کنهمی نگاه من به لبخند با و وایساده که کردم مهرداد به تیزی و دقیق نگاه

 .خوندیم با هم ملیکا

 دود. جا موندم محو تو بودرفته قطار سیدمر من وقتی

 موندم جا غم پشت من بگم که بود؛ نشد دلم تو هرچی

 جاییاین زنهمی بارون منه با یادت رممی که هرجایی

 تنهایی فاصله با بره یادت از روز یه اسمم ترسممی

 مردممی من بارون هایگریه تو خیابون این ذهن از رفتی
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 سپردم دل نبود خونه که اون به کوتس این از نگفتم چیزی

 مردممی من بارون هایگریه تو خیابون این ذهن از رفتی

 سپردم دل نبود خونه که اون به سکوت این از نگفتم چیزی

 به شروع دوباره .باشم بازگشتش منتظر تا رفت. رفت و زد تلخی لبخند زد. مهردادمی آهنگ پژمان و مارسا

 .کردیم خوندن

 دوری این کیه سهم چیه تنگی دل که یدوننمی تو

 مجبوری خندیومی بندیومی خاطره رو چشماتو

 فهمهمی و شهر حالم درد و آتیش تو من سوزممی وقتی

 رحمهبی روزگار این قطار صدای از ترسممی هنوزم

 مردممی من بارون هایگریه تو خیابون این ذهن از رفتی

 سپردم دل نبود ونهخ که اون به سکوت این از نگفتم چیزی

 مردممی من بارون هایگریه تو خیابون این ذهن از رفتی

 سپردم دل نبود خونه اون به سکوت این از نگفتم چیزی

 .کنم پرواز بیارم در بال بودمونده کم گفتن؛می رو گروهمون اسم داد و جیغ با مردم

 ممنون! ملیکا: ممنونم

 زدن:می جیغ شدیم. مردم خارج سن از همه

 یه امضا لطفا یه امضا! -

 عجبت باعث این و بودنشده سنگین خیلی ملیکا و کردم. مارسا پاک رو عرقم دستمال با و نشستم صندلی رو

 .گرفتمی ژست و کردمی نگاه خودش به آینه تو شد. پژمانمی

 . شد محو لبخندم رفت، مهرداد که افتاد یادم وقتی بعد و کردم سطحی خنده

 )مهرداد( 
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 من نیست نیاز و تمومه چیهمه دیگه نداره پس دوستم پارمیدا .شدم تاکسی سوار و اومدم پایین هواپیما از

 .کنم فک بهش

 .دممی ادامه رو خودم قبلیه زندگی

 .کردنمی نگاه آلبوم به و بودن نشسته مامان و رفتم. آبجی خونه به و اومدم پایین ماشین از

 .دادم سالم پیششون رفتم

 .رفت آشپزخونه سمت و شد بلند جاش زا مامان

 .بره خستگیت آرممی برات چای ای. یهخسته خیلی حتما -

 یینپا رفتم .پوشیدم رو راحتیم لباس و رفتم باال هاپله از .کردمی نگاه آلبوم توی هایعکس به ذوق با آبجی

 .نشستم آبجی پیش

 چین؟ دیگه عکسا من: این

 گفت: و کرد اشاره عکس به آبجی 

 .عروسی لباس -

 کنن؟می عروسی نکرده عقد عروسی؟ مگه کردم! لباس نگاه بهش متعجب

 گفت: و گذاشت جلوم رو چای مامان 

 .کنهمی نگاه جوریهمین ؛اینارم کنهمی عقد آبجیت دیگه روز دو -

 گفت: و کرد اخم منا

 .کنممی ازدواج که جوری؟ باالخرههمین -

 گفتم: که بود راه در سواالتشون رگبار .کنن نگاه بهم همه شد باعث که کشیدم آهی

 .اتاقم رممی آد.می خوابم من -

 پف و خر هم بابا.بودریخته بهم و کثیف کامال اتاق .کشیدم توش سرکی بود باز بابا اتاق رفتم. در باال هاپله از

 .بود خواب تخت رو کنان
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 به ور عالقش مورد پسر راحتیشد! بهمی حسودیم منا به کمی .شدم ولو تختم تو .اتاقم رفتم و زدم تلخی لبخند

 .نکرد هم نگام حتی پارمیدا کردم هرکاری من ولی آورد دست

 .کنممی رفتار باهاش سرد خیلی بعد به این از

 هم خیلی داره فرق نداره البته فرقی برام نبودش و بود که دممی نشون بهش. کنم جمع باید رو شکستم غرور

 . داره

 میدا()پار

 .خوردم خیز پایین به تخت از و مالیدم رو چشمام

 .بکشم کوتاهی جیغ شد باعث شد که ظاهر سرم باالی مارسا

 آدمی؟ من: تو

 گفت: و خنده زیر زد بلند مارسا 

 .فرشتم خود من نه -

 .پیچوندم رو گوشش و وایسادم سرش پشت

 .داد نتکو تأسف نشانه به رو سرش ما دیدن با و اتاق تو اومد حامد

 .باش مارو هایخواننده -

 گفتم: کردم و ول رو مارسا گوش

 .کرده دیوونم صبحی سر دیگه! اینه -

 گفت: و کرد مارسا به دیگه نگاه یه و من به چپ نگاه یه حامد

 .آمادست صبحانه پایین بیاین -

 تمرف .کردمی نگاه بیرون به پنجره از باز نیش با ملیکا .پایین رفتم و زدم جلو حامد از مسابقه ماشین مثل

 گفتم: و پیشش

 . ...چه -

 .دادم قورت خونه پشت نگار خبر از انبوهی دیدن با رو حرفم بقیه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  215  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 اوووه! -

 گفت:  و پنجره پشت اومد ذوق با بدو بدو مارسا 

 شدم! معروف جون آخ -

 گفتیمم: و کردیم نگاه بهش چپ چپ همه

 .شدیم معروف -

 گفت: و شمونپی اومد جدیت با شفیعی آقای

 .مونیمنمی اینجا کنین. دیگه جمع رو چمدونتون -

 . رسیدم اتاق به و رفتم باال هاپله از .نداد ادامه ولی بگه کامل رو حرفش که بودم منتظر

و من ر پشت از مارسا .بشه بسته زیپش تا دادم فشار بهش ریختم. کمی چمدون تو رو وسایلم و هاملباس تمام

 گفت: و گرفت

 . شدیم پیروز دیگه شدن تموم هاسختی این رسیدی. باالخره بهش دی؟ رسیدیدی -

 .کردی خفم -

 برسم البته خوانندگی به تا بودم جنگ حال در من که بود این مثل .گرفت خندم پیروزی کلمه گفتن با

 .بود هم جوریهمین

 درد نور شدت از ؛چشمام گرفتنمی عکس ما از سر هم پشت هادر. عکاس دم رفتیم و برداشتیم رو چمدونمون

 .بودگرفته

 .زدمی برق آینه مثل !بود تمیز چقدرم .وایساد پام جلوی سیاهی و دراز ماشین

 مهاس. رسیدمی نظر به جدی چهرش داشت و چشمش رو دودی عینک یه نشستیم. راننده ماشین تو نفر پنج هر

 .وایساد ماشین دقیقه چند بعد بود؟ لیموزین ماشین

 گفت: و کشید جیغ مارسا .شد باز خود به خود دهنم روبروم ساختمان دیدن اومدیم. با پایین شینما از

 کنیم؟ زندگی اینجا قراره ما -

 شفیعی: بله. آقای 
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 استخر یه .داشت وجود ساختمون راسته و چپ در شده کاری کاشی ستون زیبا. دو خیلی و بزرگ ویالی یه 

 رو خونه کل ریزبینی با .استخر اطراف در میوه از پر بزرگ هایالیی، درختط و بزرگ خانه، در در جلوی بزرگ

 .کردممی نگاه

 .بود اتاق دوتا باال اون و بود باال به مارپیچی هایپله .بود آینه مثل سفید کف نبود. یه فرشی هیچ خونه توی

 یه من اتاق .بود کمرش تا طالییش موهای داشت و مهربونی چهره که خدمتکار یه با زیبا و بزرگ آشپزخونه

 .بود اطرافش عجیبی هایمجسمه و داشت سفید والن با طالیی تخت

 .عالی بود. خیلی عالی چیهمه .گرم آب بخار و وان با حموم داشت. یه ایبرجسته و سبز دیواریه کاغد مارسا اتاق

 .بود تمرین و خوانندگی مخصوص اتاقم یه

  .اومده بهشت به که انگار دزمی جیغ و دویدمی خونه تو مارسا

 .بشه پخش تلوزیون تو تا بخونم آهنگ نمایش با و تنهایی باید صبح فردا

 . دیدمی ما رو پیشرفت و بود مهردادم کاش ای

 حانهصب کیتی .پایین رفتم و انداختم سرم رو شال و کردم شونه رو رفتم. موهام آینه جلوی و شدم بلند خواب از

 .بودچیده میز رو و بودکرده آماده رو

 .چپوندمی دهنش تو رو غذا تند تند مارسا

 گفتم: مارسا گوش دم آروم

 .بدیدن ندید اینا گنمی االن بخور خبرته؟ آروم چه -

 .کمرش زدم کردم استفاده فرصت از و کرد سرفه مارسا

 .بیوفته هق هق به بودمونده کم و بود شده قرمز مارسا

 گفت: و تو ومدا ما مخصوص راننده جیم آقای

 آرین؟نمی تشریف شهمی دیر داره خانوم -

 گفتم: جدی و سنگین لحن با 

 .آممی االن -
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 گفت: و شد بلند جاش از غذا خوردن بعد مارسا

 .شدم سیر من -

 گفت: تمسخر با ملیکا

 شد؟ سیر مارسا بدیم خبر هاروزنامه کل به خوایمی -

 ها! شدن. مسخره معروف کیا ببین اخدای .پرید گلوش به شیر و خندید پژمان 

 اشینم پنجره به بردم. خبرنگارا ترپایین کمی رو دودیم عینک .شدم ماشین و سوار کردم تشکر خدمتکارمون از

 .نداختنمی چنگ

 .بودشده گرمم هم بودم خوشحال بودن. همشده جمع دورم مردم اومدیم. همه پایین ماشین از

 واسه مخصوص جای یه شدیم. اونجا سالن پشتیه حیاط وارد کرد. دور من از ور مردم بروس، آقای من، محافظ

 .بودشده درست نمایش

 .کنم کار چی باید که دادمی توضیح من برای فرشین آقای

 .شدمی داده نشون پسر یه هاوسط اون و بخونم غمگین لحن با رو آهنگم و بشینم تاب رو بود قرار

 براق و فشبن رژ کردم. گریمر سرم رنگ کم بنفش شال یه و پوشیدم بود مرمر لشک به که رو بنفش بلنده لباس

 . دمشمی روح شبیه بیشتر سفیدم من چون کرد البته براق و سفید رو پوستم عالی صورت به و زد لبام به

 .شدم بلند جام از سنگین و مغرور .کرد نگاه من به رضایت با کرد و تموم رو کارش گریمور

 آمادست؟ حنهممنون؛ ص -

 .ب... بله -

 روحم! من انگار زنهمی حرف ترس با جوری

 .بریم خب خیله -

 گفتن: و کردن درست رو کردم. دوربین درست رو نشستم. شالم تاب رو و رفتم

 اید؟آماده -

 گفتم: کشیدم و عمیق نفسی 
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 .بله -

 چشاته تو حسی یه

 نگاته تو موجی یه 

 من یدیوونه دل 

  هاته خنده اسیر 

 

 که وقتی امپرنده

 کشیمی قفس داری 

 من دل واسه وقتی 

  کشیمی نفس داری 

 

 کن وا رو هاپنجره

 کن نگام و کن نگام 

 رسیدم بهت وقتی 

  کن صدام یواشکی 

 

 عزیزم بگو بهم

 هنوزم دارم دوست 

 چجوری ببینی تا 

  سوزممی تو عشق از 
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 شو خیالبی رو غما

 جاده به بزن من با 

 جایی به یمبر بیا 

  زیاده خوشیدل که 

 

 باشی تو و باشم من

 نباشه کسی ما جز 

 دریا توی که خواممی 

  شه ناخدا تو چشم 

 

 موجاش تو کنه غرقم

 بگیره زندگیم رو 

 دوباره کنه زندم 

  بمیره براش دلم 

 

 بمیره براش دلم

  بمیره براش دلم 

 

 )حمید حسینی(

 شد. تموم آهنگم

 بود! عالی قعاوا بود! کات. عالی -
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 .شدم بلند کشیدم و صورتم به دستی غرور با

 ممنون! -

 رتجذاب باعث این و ندارم نمایشی همچین اصال من ولی داره وجود دستی تماس نمایشی، هایآهنگ بیشتر تو

 .شهمی نمایشم بودن

 گفت: و سمتم اومد بیرون. فرشین اومدم سالن از

 .اجرا واسه پارک بیا فردا -

 .باشه -

 .شدم سوار و دادم خدمتکارم دست رو کیفم

 گفتم: و زدم محوی و صدابی لبخند

 زادگاهم! نجیبم، ایرانم، کنم؛ خانوادهنمی فراموش رو خودم اصلیت وقتهیچ ولی رسیدم کجا به کجا از  -

 گفت: و وایساد راننده

 .رسیدیم -

 گفت: و دستم دادن رو پایین. کیفم اومدم و گفتم آرومی ممنون

 .بفرمایید -

 .بده دست بهم بدی احساس شدمی باعث این و بودن پیشم رفتممی که هر جا و همیشه هامحافظ

 .وحشتناکه خیلی بزرگ خونه اون تو بودن تنها .شدم وارد و گذشتم استخر کنار قصر! از البته شدم ویال وارد

 .زدمی حرف یکی با و بود نشسته مبل رو حامد

 .خدافظ خبخیله ...ایران برم خواممی النا . من..االن همین -

 گردی؟بر می -

 گفت: و زد ایمردانه وایساد. لبخند جلوم و شد بلند حامد 

 .نکردی گم رو خودت همونه! اخالقت شدی ولی پوششیک شدی؛ شدی! پولدار عوض خیلی -
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 گفتم: و جلوتر رفتم

 .نبود سوالم جواب این -

 شده. تنگ بابام انمام واسه گردم؛ دلمبرمی آره -

 چی؟ خواهرت واسه -

 .شاید -

 .نشست کنارم هم حامد نشستم. مبل رو

 خودتی! سرور خودتی! خانوم نشد؛ االن ولی بشی من مال بودم امیدوار -

 .دیگه اینیم ما -

 بله. -

 کجان؟ بقیه -

 .خونهمی هم زنهمی گیتار هم نمایشی. اجرای به رفت هم داشتن؛ مارسا اجرا که پژمان و ملیکا -

 بودن!شده موفق هم دوستام کهاین از بودم خوشحال

 .گیرهمی رو آدم دل خونه بگردیم؟ من: بریم

 ؟ بزرگی این خونه به -

 .دادم جواب ماشین به نگاه یه با فقط رو سوالش جواب 

 من: بریم؟

 .آممی شممی آماده ماشینم. تو برو - 

 .بودن بیرون هنوز گارهان رفتم. خبر ماشین سمت و گفتم ایباشه

 رین؟می محافظ: کجا

 .گردش -

 خودتون؟ ماشین با -
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 .بله -

 گفت: قاطع خیلی

 .معروفین شما االن بیوفته. براتون اتفاقی برید. ممکنه ما با باید شه.نمی -

 .برم جایی تنهایی تونمنمی حتی شدم. زندونی کردم. واقعا مشت رو دستم زندانی؟ عصبانی یا معروف

 .خندید و شد موضوع متوجه پوستم رنگ از حامد .دادم تحویلش سردی یشهبا

 . دونستمحامد: می

 . ...ولی راضیم واقعا شدن معروف امکانات همهاین کردیم. از حرکت و شدیم ماشین سوار

 .ناومد دنبالمون مزاحم، بگم بهتره یا محافظ، عنوان به نفر پایین. دو اومدیم ما و کرد پارک رو ماشین

 گفت: ذوق با و سمتم اومد ایساله شش یا پنج دختر

 گیری؟می عسک )عکس( یه -

 اومد. خوشم خیلی شیرینش زبون از 

 .حامد: عکس

 گفتم:  و زدم حامد کمر به یکی

 .بگه تونهنمی حتما -

 . کاشتم تپلش و سفید گونه به ایبوسه گرفتم. باهاش عکس یه و کردم بغل رو دختر

 )مهرداد( 

 اون وت منا .کردنمی نگاه منا به افتخار و ذوق با بابا و مامان .زدم خودم به عطر یه و پوشیدم شیکی شلوار و کت

 .اومدمی بهش خیلی ملیحش آرایش نظرم به بود.شده هافرشته مثل سفید لباس

 .برسی عشقت به امیدوارم گفت: داداشی اومد سمتم و منا

 احساس شایدم کردم. فراموشش تقریبا دیگه برسم! من پارمیدا به غیرممکنه خندیدم. تمسخرآمیز دلم تو

 .کردم فراموشش که کنممی
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  .شدیم ماشین سوار و رفتیم ماهم .شد ماشین سوار و رفت زد. منا بوق و اومد ماشینش با پدرام

 .اومدیم پایین ماشین کرد. از پارک رو ماشین بابا

 شلوغی عروسیه بودیم.دعوت کرده رو اونا خانواده و خودمون اصلیه هایفامیل نشستن. جایگاه تو پدرام و منا

 .داشتخواهیم

 الک کنهمی زندگی قصر اون تو و شده معروف که حاال اون ندارم شک .بودیمنشسته اونجا پارمیدا و من کاش ای

 .کرده فراموشم

 گفت: و گذاشت شونم رو رو دستش پدرم

 .فکری تو -

 .شدمخیره زمین به و دمدا رو جوابش لبخند یه با

 کنه؟نمی نگات مشکوک پدرام بابا: آبجیه

 داد: ادامه ندادم. بابا جواب بازم 

 .اومده خوشش ازت دخترش که گفته مامانت به مامانش -

 پسر... . از دختر شده! عوض دنیا -

 .فهمیده رو حرفم بقیه بابا حتما و کردم سکوت عاقد صدای با

 !شد خواهرم صاحب زود کردم. چهمی نگاه پدرام به و بودم فکر تو

 .بچینه گل رفته عروس - 

 .کردمی نگام تیز و دقیق انداختم. خیلی پدرام خواهر به کوتاهی نگاه

 .بیاره گالب رفته عروس - 

 .دوختم چشم میز روی آینه به و کشیدم ایحوصلهبی پوف

 .بزرگترای جمع، بله و مادرم و پدر اجازه با -

 .کردن امضاء به شروع و گفت بله هم پیچید. پدرام هلهله و شادی صدای
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 .رژینا آور شکنجه هاینگاه اون با .بمونم اینجا دیگه لحظهیه حتی بتونم بود ممکن غیر

 گفت: مامان مراسم، شدن تموم بعد

 .شهمی برپا جشن هم خونه تو -

 .بیام تونمنمی بده حالم کمی من مامان -

 شده؟ بابا: چیزی

 .همن: ن 

 .بمون خونه توی تو گفت: باشه که شدمی آماده داشت اتاق تو مامان

 .ریدمپ خواب از موبایلم زنگ صدای با .شد بسته چشمام بعد و زدم پلک کشیدم. کمی دراز تخت رو و اتاقم رفتم

 برداشتم. رو گوشی بعد و مالیدم رو چشمام کمی

 )پارمیدا(

 .بده جواب بودم رفتم. منتظرمی عقب و جلو تاب با 

 مهرداد: الو؟

 .سالم -

 شدن؟ معروف و خونه با گذرهمی سالم. خوش -

 ولی شدم خسته کمی گیرنمی عکس لحظه هر خبرنگارا و بیرون برم تونمنمی تنهایی کهاین عالیه. از خیلی -

 خوبه. کال

 زدی؟ زنگ چی واسه خب -

 .ندارم رو جرأتش تونمنمی ونم ولیبت باید گفتممی باید بود ولی خشک و سرد کامال صداش لحن 

 مهرداد: الو؟

 .داشتم کارت...چیزه -

 خب؟ -
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 .آمنمی بر پسش بگم. از تونمنمی کنم؛ قطع بهتره 

 .دیوونست دختر این گهمی داده! حتما فحش بهم چقدر دلش تو دونهمی کردم. خدا قطع رو گوشی

 .کردم قطع بازم خورد؛ زنگ رهکردم؛ دوبا قطع رو بود. گوشی مهرداد خورد. زنگ گوشیم

 .نشست تاب تو کنارم و حیاط اومد مارسا

 .بهشته خدایی -

 کرد: وصل برداشت مارسا خورد زنگ گوشیم

 دادی؟ جواب چرا من: دیوونه

 گفت:  داد با مهرداد 

 نده؟ جواب چرا -

 .گرفتم مارسا دست از رو گوشی ناچار 

 گفتم: کردمی نگاه بهم متعجب مارسا

 .. ..بعد پشیمون شدم نتونستم! بگم، چیزی یه استمخومی -

 گفت: خشم با مهرداد

 .کردی قطع هادیوونه مثل بعد -

 .آره -

 بگو. -

 چی رو؟ -

 .بزنی شدی پشیمون که رو حرفی - 

 گرفتم. مارسا پای از بشکون یه

 ای؟دیوونه مارسا: آخ... مگه

 .خفه -
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 منی؟ مهرداد: با

 .مارسام با نه - 

 بگو -

 .گممین -

 کنی؟می قطع بعد کنیمی بیدار خواب کردی؟ از مسخره -

 ندارم! رو جرأتش تونم!نمی سخته. گفتنش آخه -

 گفت: و خندید مهرداد

 بگی؟ تونینمی شدی عاشق نکنه -

 .خدا بگم؟ وای خونه؟ چیمی چجوری آدما رو کیه؟ ذهن دیگه این 

 شدی؟ مهرداد: عاشق

 بگی؟ بهش شهبگم. می بهش کشممی خجالت شدم؛ حامد عاشق آره -

 گفت:  ایگرفته و آلودبغض باصدای 

 .گممی دیدمش، اگه -

 مهرداد؟ -

 بله؟ -

 .ببخش! خدافظ -

 خدافـ... . -

 کردم. خراب رو نشه. همه چی سرت تو خاک شده. آخ ناراحت خیلی ندارم کرد. شک قطع رو گوشی

 گفتم:. بود خیره بهم بهت با مارسا

 چیه؟ -

 آد؟می خوشت حامد از وت -
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 .آدمی خوشم مهرداد از . من..من گفتم. الکی نه - 

 گفت: و خنده زیره زد مارسا

 گفتی؟ دروغ چرا پس -

 ور پاپ هایآهنگ هم زد؛ پژمانمی الک ناخناش به و بودنشسته مبل رو تو. ملیکا رفتم و شدم بلند تاب رو از 

 .کردمی تمرین

 .نشستم غذاخوری زمی رو و آشپزخونه تو رفتم

 گفتم: جدیت با

 .لطفا قهوه یه -

 .آرممی االن چشم - 

 گفت: و گذاشت جلوم رو شکالتی و داغ قهوه

 نیست؟ امری -

 ممنون! نه -

 .نوشیدم رو ازش ایجرعه و برداشتم رو داغ قهوه

 گفت: و گرفت جلو رو هاشسمتم. ناخن اومد و شد بلند جاش از ملیکا

 چطوره؟ -

 کنیم؟می اجرا همبا فردا -

 داشت؟ من حرف به ربطی چه -

 گفتم: کالفه 

 .خوبه ناخنات -

 .نداریم اجرا باهم نه -
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گذاشتم.  میز رو روی وارد شدم. قهوه و کردم باز رو اتاقم رفتم. در اتاقم به دستم توی یقهوه با و شدم بلند

 کاش ای بود. گرفته خیلی دلم .داشت ایالیع نمای و بود پنجره اتاقم از رفتم. قسمتی اتاقم بزرگ پنجره سمت

 . دارم دوسش که گفتممی مهرداد به

 

 )مهرداد( 

 زنگ شدم. گوشیم بلند تخت رو بدم. از نشونت حامدی دارم! یه دوست رو حامد گهمی گردهپرو! برمی دختره

 .کردم وصلش و گوشی سمت خورد. رفتم

 بله؟ -

 .برات دارم خبر حامد: سالم. یه 

 چیه؟ خبرت.مسال -

 .داره دوست دلش تو ولی پیچونهمی رو حرف هربار بگه؛ شهنمی عاشقته؛ روش که هست یکی -

 .پارمیدا شده صاحب بگه زده زنگ کرده؟ حتما مسخرم نکنه

 داره! دوست حامد: پارمیدا

 .خدافظ گفتی! که ممنون -

 کرده؟ مسخره رو من انداختم. مرتیکه تخت رو و کردم خاموش رو گوشی

 دادم: جواب عصبانی خیلی خورد؛ زنگ گوشیم .نداشتی رو عشقم ارزش اصال فهمممی االن

 بله؟ فرماییش؟ -

 زنی؟می حرف جوریاین پارمیدا: چرا 

 آد!می خوشم -

 ناپیدا! طرفش اون بدم نشونت آدیمی خوشم اِه! یه -

 .بکن خوایمی هرکاری -

 . ندارم دوست درصدم یه حتی دیگه متنفرم! ازت میداپار .کنه قطع بایدم کرد؛ البته قطع رو گوشی
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 .شدمی بیشتر و بیشتر من نفرت هرلحظه و بودنشدن سپری حال در سرعت به هاشب و روزها

 برگردم: زودتر باید پس مونده کارام برم.کل ایران از قراره امشب گذشته. ماه یک درست 

 کجاست؟ آبیم لباس مامان -

 گفت: و نشست پیشم اومد منا 

 بری؟ صبح فردا نمیشه -

 .نه -

 گفت: و آورد رو لباسم مامان

 .نرو شب زنه.می شور دلم من عزیزم! -

 کردم. بغل رو مامانم و برداشتم رو ساکم

 .دارم کنسرت فردا برم. باید حتما من مامان -

 گفت: هم منا

 خطر.بی سفر -

 گفت: و بوسید رو پیشونیم اومد بابا رفتم؛ بیرون خونه در از

 .پسرم خدافظ -

 بابا! خدافظ -

 .شدم دور خونه از بوق با یه و شدم ماشین سوار

 . بکشم آتیش به رو زندگیت خوادمی دلم .باش منتظرم کنم پس داغونت که گردمبر می فقط پارمیدا!

 

 )پارمیدا( 

 شدین؟ آماده -

 .من: بله 
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 ظرمن به و بودشده گم مبل تو ایمسرمه بلند گرفتم. لباس دستم تو رو نشستم. گیتار چرم و سیاه مبل رو

 .شدمی ترجالب جوریاین

 . کنین من: شروع

 خیاله و خواب یک مثل من یواسه داشتن رو تو

  شماله خیس یجاده چشمام زیر اینه واسه 

 

 نداده جون شقایق که دشتی، به بریم تا بیا

  خیاله و خواب دنیای هم ما دنیای کنیم فکر 

 

 گفتممی غزل تو واسه پیشم بودی تو شدمی چی

  رواله دوری همیشه پس، عاشقا بین چرا 

 

 دیوونه بشم تا نذار هامشب به برگردون و ماه

  مونهنمی جوراین ولی غروبه از پر زندگی 

 

 زیاده خوبی هنوز که جایی به بریم تا بیا

  مالله و درد از پرِ ما امروزی دنیای 

 

 خالیست تو مایچش جای هم شب آسمون توی

  هالله دل شبای تو عزیزم تو روی ماه 
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 قشنگت چشای با بگو کن وا و ببند چشاتو

  سواله دلت تو هرچی بخونم نگات از بذار 

 

 نهایتبی تا بمونم بمونم تو با شدمی کاش

  محاله بودنم تو با نیست ما تقدیر این ولی 

 

 موندگاره همیشه هامخاطره در تو یاد

  قطاره غم دلم، همیشه توی ،تو یاد با 

 )حمید حسینی(

 .داشتم اجرا صبح از امروز. بودمشده خسته خیلی .شدم بلند جام از من و شد تموم موسیقی

 بودمزده دلخورم. زنگ مهرداد کاره اون از هنوزم .کردم نگاهی خستم چهره به آینه رفتم. تو دسشویی سمت

 .شکست رو دلم که دارم دوسش کنم اعتراف

 متنفرم! ازش که بینهمی بودم! االنشده عاشقش کا باش رو نم

 .اومدم بیرون دسشویی از

 گفتم: و دادم عالمت بروس به

 .برگردیم -

 چشم! -

 شاز که بفهمه باید دممی نشون بهش کانادا. برگشته کشیدم. دیشب بلندی آه .شدیم ماشین سوار همگی

 . متنفرم

 

 )مهرداد(
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 یدند بودن. باوایساده نگهبان تا چند در جلوی .اومدم پایین ماشین داشتم؛ از نگه میداپار قصره جلوی رو ماشین

 .دادم سالم و نشستم پیشش پژمان دیدن با و تو رفتم .اومدن کنار همه من

 نرفتی؟ تو من: چرا

 چطوری؟ نداشتم. خودت اجرا امروز من -

 .دارم اجرا فردا منم عالی! -

 کنیم؟ جراا با هم چیه واقعا؟ نظرت -

 .خوبه -

 .رفت باال هاپله از توجهبدون دید رو من شد. وقتی خونه وارد توک و تک با دارپاشنه هایکفش با پارمیدا

 .کردمنمی نگاه بهش و بودمنشسته مبل رو منم

 شدین؟ متنفر هم از چرا دوتا پژمان: شما

 .بریم؛ فعال اجرا به با هم که دنبالت آممی فردا -

 .در سمت رفتم و برداشتم قدم سنگین و شدم لندب جام از

 ببخشید؟ - 

 گفتم: و هانگهبان سمت برگشتم 

 بله؟ -

 ندارین؟ محافظ چرا شما -

 .نخواستم خودم -

 . شدم سوار و ماشین سمت رفتم

 )پارمیدا(

 سرازیر چشمام زا درد مرواریده مثل هامگریه .کردممی نگاه مهرداد ماشین به پنجره از بودم ونشسته تختم رو

 .شدمی
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 ماشات وایسا فقط ببین! وایسا کنم. حاالمی جهنم رو زندگیت شکنی؟ل عنتیمی دل بعد کنیمی عاشق چرا آخه

 کنم!می چیکارت که کن

 .کشیدم خمیازه و شدم بلند خواب از

 وشیدمپ لی شلوار با ور ایمفیروزه کمد. مانتوی سمت رفتم و شدم خوردم. بلند و برداشتم میز رو از رو بیسکویت

 .رفتم پایین هاپله از و زدم ملیحی کردم. آرایش سرم رو شالم

 گفتن: و سمتم اومدن مارسا و ملیکا

 بریم؟ -

 .آمادم من که -

 گفت: بلندی صدای با خدمتکارمون

 .آمادست صبحانه خانوم -

 .آیممی من: االن

 .کردمی نگاه خودش به آینه تو و بودکرده شیک پژمان

 کردی؟ شیک خبره ن: چهم

 گفت: و رفت واسم غره چشم یه پژمان 

 .کنممی شیک همیشه من -

 .شیکی عمت! همیشه جون آره

 . نخورم اصال گرفتم تصمیم همین بود. برای زیادی رنگارنگ غذاهای میز آشپزخونه. رو تو رفتیم

 شکنار از غرور با من بود ولیداده یهتک در به مردونه و شیک مهرداد .رسیدیم سالن به دقیقه چند بعد باالخره

 .گذشتم

 .کردیممی صحبت اجرامون مدل درباره و میز رو بودیمنشسته اجرا. ما هم برای رفتن پژمان و ملیکا

 متن باید پس آنمی اجرا این دیدن برای زیادی دارین. آدمای کنسرت دیگه روز سه مهرداد و فرشین: تو

 .تمرین اتاق برین ناال باشه. خودتونم عالی آهنگتون
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 مجبورم. ولی دنیاست کار ترینوحشتناک برام مهرداد با کردن کار

 کنارمه هنوزم ولی شد ناراحت ندادم ادامه رو دکترام کهاین از کنه. درستهمی طراحی ما رو نمایش و هاعکس ننا

 .نکرده ولم و

 .کردم طراحی نمایش برای عالی مدل یه ننا: من

 من: خوبه.

 .دیگه پاشین فرشین:

 .رفتیم تمرین اتاق به مهرداد با

 هردو با نفرت! کردیم.می نگاه دیگههم به هاوقت بعضی هردومون

 گفت: و خورد زنگ گوشیش مهرداد

 . رممی من -

 .فضولی واسه رفتم و افتادم راه دنبالش اتاق. منم رفت و شد بلند جاش از

 .خودمی قخوبم. عش منم چطوری؟ مرسی عشقم مهرداد: سالم

 .شعورهبی خیلی دیگه! یکی دنبال رفت زود عشقشه؟ چه که

 بودهشد تنیس توپ اندازه که هاییچشم کردم؛ با تعجب خیلی.کرد پرت اتاق به رو من و کشید رو دستم مهرداد

 .کردم نگاه بهش

 آره؟ ایستی؛وای می مهرداد: گوش

 کردی؟ پیدا جدید عشق زود چه -

 تو چه؟ به -

 .بودمداده نه جواب بهش که چه؟ من من به گفتمی راست خب 

 . .... من..چیزه من: خب

 عقب رفتم و به دیوار خوردم. و اومد جلوتر مهرداد
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 .بودنزده زنگ بهم کسکنی. هیچمی کار چی ببینم خواستم ندارم. فقط عشقی مهرداد: من

 دی؟می بازی رو من پرو پسره ای

 نه؟ شینمی بزرگ وت شد! پارمیدا باورم زود چقدرم 

 کردی؟ حسودی شما مهرداد: خب

 یکم... . .... چیزه..نخیرم! یعنی - 

 . بخندم منم شد باعث بود هر چی کردن ولی مسخره از یا بود خوشحالی از یا خندش خنده. این زیر زد مهرداد

 گفت: جذابش لبخند با و رفت ترعقب مهرداد

 .تمرین بریم بیا -

 .کرد هزارتیکه رو قلبم که لحنش اون بپرسم. از ازش دیشب درباره که فرصت بهترین االن

 زدی؟ حرف باهام جوریاون زدم زنگ شب اون من: چرا

 گفت:  و کرد نگاه بهم کوتاه خیلی مهرداد 

 .دارم دوس رو حامد گیمی زنی،می بود. زنگ خودت تقصیره -

 .. عاشـ... ..کنم اعتراف که بودم زده زنگ -

چی؟  زدمی پسم یا کردمی ردم بود. اگه وحشتناک برام ادامش حقیقت بود. در برام سخت خیلی دادنش ادامه

 داد؟می رو من شده پاره پاره دل جواب کی

 شد.گفت: نزدیکم خیلی مهرداد 

 عاشقتم، عاشقمی؟ -

 .عذابه خود من گفتنش برای بگم؛ شهنمی روم اصال که بگه! من تونستمی راحت چه 

 گفت: و گذاشت دیوار به رو دستاش و زد لبخند مهرداد

 .گردمبرنمی دیگه رممی نگی اگه -

 سوزه.می که منه دل بره اگه برو ولی خب
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 .تمرین بریم من: بهتره

 گفت: و خندید بیشتر مهرداد

 عاشقمی! که بگو -

 .برو بکش راهتو نیستم! عاشقت گم! اصالنمی زوره؟ مگه پرو پسره

 .بودنرفته عقب هنوز داومد. مهردا زدن در صدای

 .دیگه عقب من: برو

 من. کردن عصبی برای باراین ولی خندید بازم

 .رسیممی بهم ولی عقب رممی باشه -

 و داشت دلیل یه فقط این و بودنشده سرد دادم. دستام بیرون به آرامش با رو رفت. نفسم بیرون اتاق از مهرداد

 .بود ترسیدن دلیلش

 کردم. اییم گرسنگی و ضعف گرفتم. احساس دستم تو رو گیتار نشستم؛ صندلی رو تم.رف تمرین اتاق سمت به

 .خوردممی چیزی یه صبح کاش

 درد خیلی زدم. شکمم زانو زمین رو و گرفتم رو شکمم محکم .زنممی اشتباه کامال من که شد متوجه مهرداد

 .کردمی

 گفت: و کرد بهم نگاهی نگرانی با اومد سمتم به فورا مهرداد

 شده؟ چی -

 .گرسنمه -

 اومد. میوهآب و کیک با چنددقیقه بشینم. بعد صندلی رو کرد کمک و گرفت رو دستم مهرداد

 پیشم مهرداد .بودم گرسنه هنوزم ولی شد ترکم دردم خوردن. احساس به کردم شروع و گرفتم ازش رو کیک

 گفت: و نشست

 .کردیم تمرین زیاد نظرم به رستوران! بریم -

 گفتم: و رفتم فرشین سمت اومدیم. به بیرون اتاق از .کردم قبول ولی رستوران برم خواستنمی دلم الاص
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 بریم؟ شهمی ایم.خسته ما -

 .بیاین زود فردا ولی البته بله -

 .خونه برگردن هازودی این به نکنم فکر کردن پسمی تمرین هنوز هاشدم. بچه رد کنارش از و گفتم ایباشه

 .خودم ماشین مهرداد! ماشین نه البته شدیم شینما سوار

 .باشی محافظا با باید همیشه مهرداد: نکنه

 .بله من: متأسفانه

 .دادمی راهه در که بارونی از خبر این و بود ابری دادم. هوا تکیه ماشین مبل به رو سرم

 گفت: مهرداد

 .بگو لطفا پس ی.داشت کردن فکر واسه وقت خیلی برم؟ تو یا بمونم پیشت پارمیدا -

 یهیخ هاینگاه خاطر به بیشتر این و کردم سرما احساس کمی .کردمی برخورد ماشین یشیشه به نم نم بارون

 .بود مهرداد

دادم.  نه جواب داییم پسر به تو خاطربه کردم. من فکر بهت خیلی بودی ایران که ماه چند این تو من: مهرداد

 چون... .

 .سخته اینم نه! ولی دارم دوست بگم سخته؟ اصال برام عاشقتم گفتن انقدر چرا

 .نیار در بازی جنبهبی لطفا من... عاشقـ... عاشقتم و -

 .کنهمی فکر چی به ببینم باشم ذهنش تو االن داشتم شد. دوست خیره پنجره به و خندید مهرداد

 .گذاشت جیبش تو رو گوشی بعد و کرد فکر کرد؛کمی نگاه شماره به و برداشت جیبش از رو گوشیش مهرداد

 شده؟ من: چیزی

 .داشت کارم چی ببینم زنممی زنگ زده؛ بعدا زنگ بهم بار سه مامانم - 

 . اومدیم پایین ما و وایساد ماشین
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 .نشستیم میز رو شدیم و رستوران وارد

 برای دلم جورایییه دارم؟ بدی احساس چرا دم پسمی ادامش دارم و رسیدم هدفم گرفته. به دلم چرا دونمنمی

 .شده تنگ خانوادم

 مهرداد: کجایی؟

 خونه به که شدیم ماشین سوار ناهار از دوختم. بعد دستم هایناخن به رو نگاهم دوباره و کردم نگاه مهرداد به 

 .رفت فرو فکر به و کرد قطع دقیقه چند بعد و زد زنگ مامانش به برگردیم. مهرداد

 اومده؟ پیش من: مشکلی

 .بود لحظه همین منتظر کهاین مثل دادن توضیح به کرد شروع ادمهرد 

 قبول اونجاست. آبجیمم همه چیش و ماشینش خونش، چون خارج رهمی ازدواج بعد گهمی آبجیم نامزد -

 برم تاینجاس شغلم گهمی بابا خارج؛ برو بیا گفته بابام بذارم. به تنها رو بابام مامان تونمنمی گهمی کنه؛نمی

 بشه؟ چی که ارجخ

 .شده قاطی همه چی پس -

 یعنی عشقم، عشق؟ من یا داره. خانواده حسی چه دونممی شد. دقیقا خیره پنجره به و کرد سکوت مهرداد

 .کنن صبر کمی باید توش. فقط آرممی رو خانوادم خرم ومی خونه یه ولی خواستم رو خوانندگی،

 تمرین و بودن نشسته مبل رو ملیکا و تو. مارسا اومد سرم پشت مه اومدیم. مهرداد پایین ما و وایساد ماشین

 زدن! الک تمرینه کردن البتهمی

 گفت: باز نیش با و سمتش اومد دید رو مهرداد تا پژمان

 سالم! چطوری؟ -

 .آورد برام داغ کاکائوی شیر یه نشستم. خدمتکارمون هابچه پیش خندید. رفتم و کرد نگاه من به مهرداد 

 ون!ممن -

 .کنممی خواهش -

 گفت: و داد لم مبل رو مارسا

 .شیرینه چه خواب -
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 گفت: و چسبوند من به رو خودش ملیکا

 بودین؟ رفته کجا -

 گفتم: و داشتم نگه رو خندم زور به 

 .شدم عروس شاید بخرم بعدشم بابام و مامان واسه خونه یه خواممی -

 زد: جیغ و شد بلند مبل رو از مارسا

 .مهرداد با واقعا؟ -

 گفتم: و شدم خیره چشماش به خشم با بعد و بشینه تا کشیدم رو مارسا

 ببندی؟ رو دهنت تونیمی لحظه یه -

 .تونهنمی که ملیکا: معلومه 

 کردم وگفتم:  جداشون هم از زورگرفت. به گاز رو مارسا دست هم کشید؛ ملیکا رو ملیکا موهای مارسا

 شین؟می بزرگ کی دو تا شما -

 گفت: و کرد قفل روهم رو دستاش مارسا 

 .وقتهیچ -

 .برداشت قدم غرور با و کرد صاف رو لباسش و شد بلند ملیکا

 گفت: و خندید غش غش مارسا

 .برداشته هوا رو خانوم -

 .شده مغرور خیلی گفت. ملیکامی گرفت. راست خندم منم حرفش این از

 .پریدم جا از خدمتکارمون صدای با که زخونهآشپ رفتم شدم کردم. بلند تموم رو کاکائوم شیر

 .داشتمبرمی کشیدین؟ من زحمت چرا شما خانوم - 

 .دنیا اون برم جوون بودمونده خبرته؟ کم چه ندایی، یه صدایی، یه عزیزم -

 .گذاشتم کابینت روی رو لیوانم
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 . ...چیزه ببخشید - 

 .نداره اشکالی -

 رو مامان شماره و برداشتم رو خورد. گوشیم زنگ گوشیم .اومدم بیرون آشپزخونه از آروم و کوتاه هایقدم با

 . دیدم

 . کردم وصل رو گوشی و اتاق تو رفتم

 . مامان سالم -

  ایران؟ بیای تونیمی دیگه روز سه سالم. دخترم -

 . دارم کنسرت دیگه روز سه نه -

  چی؟ دیگه روز چهار -

  اومده؟ پیش بیام. مشکلی تونممی بله -

 گفت: و خندید مامان

 . خیره عزیزم نه -

 ایدب بشکنم رو مامانم دل نباید من باشه هرچی منظورش چیزیه؟ البته همچین یا عروسی منظورش خیره؟ نکنه

 .... ولی کنم قبول

 . مامان باشه -

 . کرد برخورد گوشم به گرمی نفس

 . خدافظ -

 . خدافظ -

 . شد لبخند یه به تبدیل م. ترسمدید رو مهرداد برگشتم؛ و کردم قطع رو گوشی

  صدا؟بی و یواشکی من: چرا

 . بترسونمت کمی خواستم -

 کنارم گفت: مکث کمی بعد نشست و دراز کشید.
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 تو کنسرتم وراین از نامزدش، و آبجیم وراین ریخته. از بهم خیلی کنم؛ اوضاع ازدواج باهات تونمنمی فعال -

 . برم قراره فردا .آلمان

  گردی؟یبرم کی -

 . دیگه ماه یه شاید ولی نیست معلوم -

 گفت: و برداشت پاهام رو از رو سرش مهرداد

 . نزدیکه هم به خیلی باشیم، دلمون دور هم از هرچقدرم -

 . باشه کنارم که خواممی رو واقعیش خود من ولی بود درست حرفش

 گفت: مهرداد

  نشی؟ ناراحت وقت یه -

 . شمنمی نه -

 گفت: و شد بلند تخت رو از مهرداد. آدمی بدم دوری همه این شدم. از ناراحت ولی شمنمی گفتم

 . شام بیا -

 رمب فردا نیست؟ باید کنارم خانوادم وقتی کار چی خواممی رو ثروت همه این .رفت بیرون اتاق از حرفش این با

 . تمرین بعد البته خونه دنبال

شستم ن پیشش رفتم بود؛نشسته مبل رو مهرداد. سفره سر رفتن د. همهبوشده چیده سفره .رفتم پایین هاپله از

 گفتم:

 . خیره امر ایران بیا دیگه روز چهار گفت مامان -

 گفت: و شد عصبانی کمی مهرداد

 . منی مال تو ها!نزنه سرت به ایدیگه کس با ازدواج فکر -

 و گذاشت رو ژله جلومون کیتی. نشستم میز سر رفتم و زدم بهش شدم. لبخندی خوشحال خیلی حرفش این از

 گفت: و کرد گوشم نزدیک رو کرد. دهنش نگام گرمی با نشست و کنارم و اومد آشپزخونه. مهرداد رفت

  خوری؟نمی -
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 . خورممی -

 بینه!می اشتباهی من هایچشم حتما -

 . نگفتم اینو که من -

 گفت: و گذاشت دستم رو رو دستش مهرداد

  کنم. گناهه؟ شوخی اتباه دارم دوست -

 گفتم: و خندیدم آروم

 . نیست گناه نه -

 گفت: و شد بلند شام، مهرداد خوردن بعد

 . رممی دیگه من -

 گفت: و سمتم اومد و مارسا رفت بیرون خونه از مهرداد

  باال؟ بریم -

 اسملب با رو کردم عرق هایستشدم. د اتاق وارد و رفتم باال هاپله از .باال برم خواستممی گفت همنمی اگه البته

 . بستم رو چشمام و کشیدم دراز تخت تو .کردم پاک

 .دیگه پاشو... د پاشو -

 .مغرور ملیکای همچنین کردم و نگاه مزاحم همیشه مارسای به کردم و باز رو چشمام

 .مالیدم رو چشمام کمی و شدم بلند تخت رو از

 داری؟ خبر آلمان رفت ملیکا: مهرداد

 گفت: مارسا که دادم کش رو مبدن کمی 

 .داره خبر که معلومه -

 بستم. کش با رو موهام و آیینه جلوی رفتم

 گفتم: و زدم رژ کمی
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 .گردهبرمی دیگه ماه یه -

 گفت: و خندید مارسا

 .که دیدی؟ گفتم -

 .کشیدی ملیکا: زحمت

 گفت:  و پیشم اومد ملیکا هم رفت بیرون اتاق از مارسا

 .آدمی بردارفیلم امروز بپوش. خوبی لباس -

 نگفت؟ چیزی من به فرشین چرا بخونیم؟ پس آهنگ بود قرار امروز یعنی

 .بیرون رفت بدو بدو هابچه مثل ملیکا 

و  ردمک تررنگ پر رو پوشیدم. رژم لی شلوار و چرم سبز شال با رو خفاشیم لجنیه سبز کمد؛ مانتوی سمت رفتم

 رفتم. پایین هاپله از سنگین هایقدم با

 .خوردم و برداشتم رو شکالتی کیک آشپزخونه. سمت رفتم

 .کردم آماده کیتی: صبحانه

 .ندارم میل ممنون -

 گذشت. کنارم از و اومد عطرش تند بوی با بودن. پژمانکرده شیک حسابی ملیکا و مارسا

 پایین رو پنجره گوشه .روندمی ماشین خشن و جدی کامال راننده .شدیم سوار و ماشین سمت رفتیم همگی

 سبز لباس که هاییکردم. درختمی احساس رو بهار خوب کرد. بویمی برخورد صورتم به مالیمی دادم. نسیم

 .دنمی انرژی من به اینا یهمه خونن؛می آهنگ که هاییشدن؛ پرنده هاسبزه دامن که هاییپوشیدن؛ گل

 .دهنم بیاد هامیهکل بودمونده کم وایستاد! چجورم البته وایستاد. ماشین

 .بستم محکم رو ماشین در و اومدم پایین ماشین از

 .رفتم سالن سمت به عصبانی البته و سنگین هایقدم با

 .بشینین اینجا ؛لطفا اومدین خوش خانوم -
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 حرکت و بستم رو مک. چشمام و کک هر از شد. دورمی دیده صاف صورتم نشستم. بزرگ آینه جلوی و رفتم

 .شدم بلند صندلی رو از دقیقه چند بعد .کردممی احساس لبم دور رو مداد

 .کردم پاک رو موهام عرق و برداشتم رو دستمال

 و کردن راهیمهم همیشه که مردمی دادم؛ برای تکون دست مردم همه برای .بخونم رو آهنگم تا سن جلوی رفتم

  بخونم؟ کی برا قراره نباشن اونا اگه مخونمی اونا بخاطر نبودم. من منم نبودن اگه که مردی بودن؛ کنارم

 و کردم شروع رو آهنگ وایستاد. من کنارم هم گرفتم. پژمان دستم میکروفن و وایسادم مردم یهمه جلوی رفتم

 .خوندم

 *ریخت دلم دیدمت وقتی ریخت هم به دنیامو وزن تو ماهه مثل صورت تو کوتاهه خوبه خواب

 اتفاق بهترین بچگیمی هایخنده مثل تو خوامنمی تو جز به چیزی ادنی از دنیام همه شدی تو آروم آروم

 *زندگیمی

 دنیا بدونه* که خواممی دنیام تو شدی عاشقونه لحظه به لحظه مونممی تو با

 بدونه* دنیا که خواممی خوبه چه حالم عاشقونه لحظه به لحظه مونممی تو با 

 -مونممی تو با

 بشم* تو خیالبی محاله دنبالشم عمری که نیاو تو کشممی نفس تو با همیشه

 بدونه* دنیا که خواممی دنیام تو شدی عاشقونه لحظه به لحظه مونممی تو با

 بدونه* دنیا که خواممی خوبه چه حالم عاشقونه لحظه به لحظه مونممی تو با

 دادم. تکون همه برای رو دستم اجرا شدن تموم از بعد

 پارمیدا! پارمیدا! - 

 منونم!م -

 ژر بود سیاه چشمش بود؛ اطرافشده عوض کامال نوشیدم. ملیکا و برداشتم یخ آب لیوان یه شدم. خارج سن از

 .بودشده وحشتناک حقیقت در بود زده  پررنگ قرمز

 شدی؟ گریم جوریاین من: چرا
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 .بشم دیده اینجوری باید نمایش تو -

 تناک!وحش هایبرنامه مدل اون از شدم؛ متوجه االن بله

 بیرون. رفتم و کردم خدافظی بقیه و فرشین با

 .بریم سوارشین خانوم - 

 گفتم:  شدیدی و عصبانیت خشم با

 .برونم ماشین خودم خوادمی دلم باشم. اصال تنها خواممی رم!می خودم -

 اما... . - 

 باشم؟ زندونیتون چقدر شدم. خسته بسه! 

 .کنار بیا نداره! اما -

 رو ماشین بود. فرمونشده تنگ روندن ماشین واسه کردم. دلم حرکت محافظا یهمه بدون و شدم ماشین سوار

 ور بودشده ریخته صورتم جلوی که موهایی و خوردمی صورتم به پنجره از بردم. باد لذت و دادم فشار دستم با

 .کردمی جا جا به

 .مداد فشار گاز به بیشتر رو کردم. پام بیشتر رو ماشین آهنگ صدای

 . شدم بنگاه وارد و کردم مرتب سرم روی رو پایین. شالم اومدم و رسیدم بنگاه یه به

 که اظاهر .کنم نگاه هاخونه بهترین از یکی به تا برد رو من بده. اون نشون بهم خونه رو بهترین تا خواستم ازش

 خونه لوازم که بود این همه از ترمهم و بود بزرگی خیلی بود. خونه پشتی حیاط تو بزرگ استخر بود؛ یه عالی

 .بست نقش لبام رو بزرگی لبخند خونه، دیدن با بود. روز به و سلطنتی لوازم همشونم و بود روش

 .بخرم خواممی االنم همین و خواممی خونه رو من: این

 االن؟ - 

 .االن بله - 

 و شدیم ماشین سوار سه بشم! هر هغریب فارسی با ترسمشده. می عادی کامال برام زدن حرف انگلیسی هاتازگی

 .رفتیم بنگاه به
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 .بشه تموم زود بودم منتظر و بودم نشسته صندلی رو

 یکی دوباره کشیدمی رو یکیش وقتی که بود این همه از کرد. بدترمی اذیت خیلی رو من بنگاهی کشیدن سیگار

 پخش جاهمه هم سیگار اشت. بوید هم کثیفی یشیشه بود. دلگیر و کوچیک بنگاه فضای .داشتبر می دیگه

 گفت: و کشید فرش هایسبیل به دستی بنگاهی بود. مردشده

 مبارکه! -

 دن؟نمی خونه شما به گفت: مگه فروشنده. ندادن تخفیف اصال همین برای خوانندم من دونستنمی هردو چون

 .خریدم دیگه یکی برای -

 .عاشقتونه دخترم بگیرم؟ عکس یه شهمی فقط ندادیم. تخفیف ما ببخشیدا! - 

 .برداشتم میز رو از رو نامهقول و شدم بلند جام از

 .شهمی من: بله

 گفتم: و رفتم عقب که بگیرن عکس من با تا سمتم اومدن

 .بگیرم عکس تونممی دخترتون با فقط ولی -

 .دیدمی ور من دیگه چشم یه با اولم کنم. ازمی باور رو حرفش کرده فک تره کوچیک من از مرتیکه

 .کشیدم عمیقی نفس و اومدم بیرون زنبهم حال بنگاهه اون از

 .نعمته پاک هوای -

 چنددقیقه کردم. بعد روشن رو ماشین و گذاشتم چشمم روی رو دودیم شدم. عینک سوار و ماشین سمت رفتم

 .کردم بودم خریده هک ایخونه کلید به نگاهی خوشحالی و افتخار اومدم. با پایین ماشین از رسیدم. خونه به

 .اومدین خوش خانوم! سالم -

 .سالم -

 و بودنشسته مبل رو کرد؛ مارسامی پاک رو صورتش شوییظرف جلوی ملیکا شدم. خونه وارد آهسته و آروم

 .بودگذاشته کنارش الک دیگه رنگه چند و کردمی پاک رو الکش

 .پوشیدم راحتی لباس و دمآور در رو لباسام شدم اتاق وارد و رفتم باال هاپله از
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 اجازه شدم. ایران خواننده جااین چجوری؟ من ایران ولی برم خواست مامان رفتم. فرو فکر به و نشستم تخت رو

 . برگردم تونمنمی نیومد؟ من یادم زودتر چرا .شده تنگ جاشهمه و خاکش برای دلم .ایران برم تونمنمی .دهنمی

 .داشتم برش میز روی از و خورد زنگ گوشیم .جاشدم جا به کمی اتاقم لمب رو .گذشت سرعت به روز چهار

 بله؟ -

 دخترم! -

 .ایران بیام تونمنمی گفتم که بهتون مامان -

 .کانادا اومدیم ما همین برای -

 گفتم: پته پته پریدم؛ با جا از تعجب با

 کجایین؟ االن -

 .خونه بیرون - 

 بودن. اونجا فتم؛ همشونر پنجره سمت به و شدم بلند مبل رو از

 .بودنوایستاده استخر کناره بابا شدم. مامان حیاط وارد .کردم رد دو تا یکی ها روپله

 ررنگیپ لبخند کرد؛ مامانمی نگاه خونه کناره گوشه به افتخار با بابا .کردم بغل رو مامان و سمتشون رفتم فوری

 .رفت و گذاشت میز رو رو شکالتی هایقهوه کیتی .بود بسته نقش صورتش تو

 .کردمنمی اذیتت وقتهیچ شدم.نمی مانعت وقتهیچ برسی جااین به قراره دونستممی اگه مامان: دخترم!

 .مکشید آهی اختیاردیگران. بی کردن مسخره شبانم، هایافتاد. گریه یادم دوباره دردم زدم. اندوه از پر لبخندی

 . ...دونی بابا: می

 گفتم: و کردم قطع رو حرفش

 .دارم مهم حرف یه بابا ببخشید -

 .دوختن چشم دهنم به منتظر هردو

 .کنین زندگی توش کافیه فقط شما توشه؛ وسایلشم گرفتم. براتون خونه یه -
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 رو بابا احساس تونستمنمی ولی بودشده خوشحال خیلی گذاشتم. مامان میز رو و آوردم در جیبم از رو کلید

 .بفهمم

 ببینیم؟ خونه رو بریم تونیممامان: می

 .البته بله -

 .بزنم پررنگی لبخند من شد باعث این و زد رنگیکم لبخند بابا

 گفت: و سمتم اومد ماشین. بروس سمت رفتیم همگی

 .شهنمی تنهایی شبه. االن -

 .برم تنهایی نخواستم منم -

 .بشینین بفرمایید پس - 

 .دادمی قلب تقو من به بودن. این خوشحال خیلی بابا و مامان

 .شدیم ماشین سوار

 .کرد می نگاه ماشین به تعجب با مامان

 خونه؟ یا ماشینه این -

 گفتم: و خندیدم آروم 

 .هردو -

 .اومدیم پایین ما و وایستاد خونه جلوی ماشین

 گفت: و شد ترپررنگ لبخندش بابا بود؛ خیره خونه نمای به مامان

 ؟شد تو مال خونه تا دادی چقدر دخترم -

 .نیست مهم اصال من برای قیمت شما؛ دوما مال نه، من مال اوال -

 وسایال تک تک به جلو. مامان رفتن و کردن حرکت من از جلوتر بابا و کردم؛ مامان باز رو در و آوردم در رو کلید

 وشر وونحی دومه؟ نکنه دست تازست؟ سالمه؟ شاید وسایل که کردمی فکر این به االن کرد. حتما نگاه دقت با

 باشه؟ رفته راه
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 .کنهمی فکر استخر به چیزهمه از بیشتر ولی کردمی نگاه دیوار و در به هم مامانه. بابا افکار االن اینا 

 گفت: تفسیر و تحلیل کلی بعد مامان

 .بمونیم اینجا االن همین از چطوره عالیه! -

 .کردی شرمنده مارو بابا: دخترم

 خواننده  تا کردین حمایتم کشیدین؛ زحمت برام کردین؛ بزرگ رو من ها. شمانگی ای؟ دیگهشرمنده من: چه

  .کشیدین زحمت کل در ولی کردین مخالفت کمی درسته بشم.

 . کرد بغل  رو من و جلو اومد بابا

 .شدیم ماشین سوار

 .ایران نرین باشین کنارم خواممی فقط: گفتم و دادم بابا به رو کلید

 .بیاریم باید که داریم وسایل کمی هنوز چی؟ باسامل: گفت و خندید مامان

 چیه؟ نظرت داریم؛ نگه هم رو خونه اون: بابا

 .نفروشیمش آره: مامان 

 .گرفته دلش آسمون عجیبی شکل به امشب

 .اومدیم پایین همه و وایساد ماشین

 .کنین استراحت برین ماشین کردن پارک بعد: من

 .خانوم ممنون - 

 نداشتم؛مارسا رو احساس این من تنها البته و. کردممی سرما احساس تو؛ رفتم و گفتم؛ آرومی کنممی خواهش

 .بود شده جمع گوشه یک زده یخ

 .ببندین رو بیرون دره: ملیکا

 .بست رو در و رفت عجله با کیتی

 داریم؟ چی شام: من

 - .مرغ گوشت
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 .اتاقم بیا شام بعد خوبه؛: من

 .چشم - 

 .شد باز گوشم تا نیشم مهرداد صدای شنیدن با و مداد جواب خورد زنگ گوشیم

 .سالم: من

 .عزیزم خوبی سالم: مهرداد

 .خوبم ممنون:من

 نبردی؟ یاد از که مارو خبرا؟ چه: مهرداد

 .مونینمی یاد تو دیگه تو که هست خوشگل پسر انقدر اینجا: من 

 .بدم نشونت پسری یه: مهرداد

 خبر؟ چه تو: من

 زنگ بهت تونمنمی زیاده کارم من برگشتم؛ تمرین از االن اتفاقا تمرین؛ میریم صبح از روزه چند: مهرداد 

 زنی؟نمی زنگ چرا تو بزنم؛ولی

 خریدم خونه واسشون کانادا اومدن بابام مامان تازه. دیگه کنممی تمرین منم خب کارم؛بی من مگه: من 

 .بمونن پیشم خواممی

 واقعا؟: مهرداد

 خبر؟ چه تو آبجیه از. آره: من 

 .خارج نمیره دیگه کرد؛ قبول بود آبجیم عاشق چون پدرامم کنهنمی ازدواج گفت آبجیم: مهرداد 

 .خوب چه: من

 .شده تنگ برات دلم آره؛: مهرداد

 .نه من: من

 .مرامیبی خیلی: مهرداد

: من . ممنون
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 .خدافظ دارن؛ کارم کنممی قطع دیگه من: مهرداد

 خدافظ پس باشه: من

 .شد زده در نشستم؛ مبل رو و اتاقم رفتم 

 .بیام خانوم - 

 .تو بیا: گفتم و کردم مصلحتی ی سرفه نشستم صاف جام تو

 .داشتین کارم: گفت آرومی صدای با بست؛ رو در و شد اتاق وارد زیری به سر با کیتی

 .بشین بیا: گفتم و کردم اشاره کناریم مبل به دستم با

 .دوخت چشم زمین به و انداخت پشتش به رو طالییش هایمو نشست؛ مبل رو و اومد کیتی

 .گذاشتم میز رو و برداشتم کیفم تو از رو پول

 .بگو بهم بود کم اگه حقوقت از اینم: من

 .کافیه ممنونم: گفت و برداشت میز رو از رو پول کیتی

 .بریزم رو ناهار برم ندارین کاری اگه: گفت و شد بلند مبل رو از

 .بری تونیمی عزیزم نه: من

 .رفت بیرون اتاق از نرم های قدم با و شد بلند مبل رو از

 .پایین رفتم و شدم بلند مبل رو از

 .دارم خبر یه: گفت پیشم اومد مارسا

 .کرده گل بازیش بچه همیشه مثل نشدم؛ کنجکاو زیاد

 خبری؟ چه: من

 دبیا خوادمی حامد: گفت و کشید موهاش به رو دستش مارسا نشستیم؛ مبل رو باهم و کشید رو دستم مارسا 

 .خواستگاری

 .میگه دروغ که شدم مطمعن بعد ولی خوردم جا اول
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 گرفته؟ شوخیت: من

 .نشستم میز رو و رفتم مارسا احمقانه حرف به کردن فکر بدون شدم؛ بلند مبل رو از 

 .گذاشت میز رو رو غذا کیتی

 .یگهم چی بفهمم که کردم فضولی کمی زد؛می حرف گوشی با داشت بابا. نشستن میز تو و اومدن بقیه و مامانم

 .خدافظ خب خیله بیاری؟ نداری بر رو خونه کل بیا رو هاش مهم... بیار رو وسایالمون ی همه پس: بابا

 میاره؟ شد؟ چی: گفت و کرد درست رو شالش مامان نشست؛ من کنار و اومد بابا

 .میاره دافر آره: گفت و برداشت رو غذا از قاشق یک بابا 

 .بیاره قراره حامد: پرگفت دهن با مارسا

 .بخور غذاتو تو: گفتم و رفتم مارسا واسه غره چشم یه

 .رفت و شد خم کمی گذاشت میز رو و آورد رو نوشابه کیتی

 .خوبیه خیلی ی خونه آمادس؛ وسایلشم خریده خونه اینجا حامد دخترم: مامان

 بگه؟ راس مارسا نکنه ونم؟بم خونه اون تو قراره من مگه چه؟ من به

 .باشه مبارکش: من 

 .داد تکون منفی صورت به رو سرش مامان کرد؛ اشاره مامان به چشم با بابا

 چیه؟ موضوع. پژمان به هم مارسا کردمی نگاه مارسا به عجیب ملیکا

 داره؟ معنی چه ها بازی چشم این: من 

 .گاریخواست میاد حامد شب فردا: گفت و کرد مکث کمی بابا 

 .میاد بیرون آتیش صورتم از کردم احساس زدم؛ چنگ رو لباسم و کردم مشت رو دستام

 .کرد متوقف رو من بابا صدای که برم شدم بلند جام از ندادم؛ جوابی

 از هترب کس هیچ میدونی خودتم میشناسیش؛ بچگیتم از داییته پسر حامد نمیدم؛ غریبه به رو دخترم من: بابا

 .نیست اون
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 .خوامشنمی من کنین مجبورم تونیننمی کس؛ هیچ آره

 ...رو وقتش نیاد خواستگاری بهتره: من

 .کنی ازدواج اون با نداری حق تو داریم خبر بهش عالقت و مهرداد از کنی؛ ازدواج اون با باید تو: مامان

 ...ندارم شدوس که کسی با باید چرا شما؛ نه کنم ازدواج باهاش قراره من منه مال زندگی چرا؟: من

 .خوایممی رو ماصالحت نزن حرف ما حرف رو: بابا

 .نخواین رو صالحم سیاه سال صد خواممی: من

 دارم خونه یه مستقلم االن من شد؛ شروع هام گریه دوباره کردم؛ پرت تخت رو رو خودم و رفتم باال ها پله از

 .تونننمی کنمنمی قبول بگن؛ زور بهم که نیستم بچه خوانندم

 .زدم زنگ مهرداد به و برداشتم رو شیگو

 الو؟: من

 .میشه نگران االن زدم نمی زنگ بهش کاش ای اومدنمی بند گریَم بزنم؛ حرف تونستممی زور به 

 افتاده؟ اتفاقی چه کنی؟می گریه چرا شده؟ چی: مهرداد

 .بکنن من با رو اینکار تونننمی اونا خودمه؛ دست اختیارم من بدن حامد به رو من خوانمی بابام مامان: من 

 کنی؟می دیوونه منو چرا چی؟ یعنی:مهرداد

 .ترسممی من مهرداد خواستگاری؛ میان فردا: من 

 .گردمبرمی امشب همین من: مهرداد

 .نمیده تو به رو من گفت بابام نیای چه بیای چه تو مونی؛می کنسرتت از نیا نه: من

 کنی؟می اذیتم چرا کنی؟ خراب رو من حال زدی زنگ بترسونی؟ رو من زدی زنگ االن: مهرداد

 .متأسفم: من 

 .نکن قطع الو؟: مهرداد

 مجبور رو من تونهنمی کسی ندارم شک. کشیدم دراز تخت رو گذاشتم؛ تخت کنار و کردم خاموش رو گوشی

 کنه؛ .مستقلم االن من. نمیشه
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 . سوزهمی داره قلبم کنممی احساس بستم؛ سختی به رو چشمام

  مهرداد

 .منه مال پارمیدا نمیذارم؛ من بگیره ازم رو عشقم تونهنمی کس هیچ لعنتی؛

 .زدم زنگ حامد به و برداشتم رو گوشی

 شد؟ چی پس کنی؟می فراموشش نگفتی مگه کنی؟می ول رو پارمیدا نگفتی تو مگه لعنتی الو: من

 تونهنمی و نیست مالکش من جز کس هیچ بود؛ خودم مال اومد دنیا به وقتی از پارمیدا: گفت و خندید حامد 

 .بری بکشی راتو بهتره نپیچ پام و دست به باشه؛

 .بکنی کاری تونینمی تو نیست اجباری عشق خوادمی منو پارمیدا: مهرداد

 .بینی می حاال: حامد

 .لعنتی بده جواب...الو...الو: من

 .میدم نشونت کنی؟می قطع گوشی من واسه

 .مرینت نمیاین آقا - 

 . گمشو: گفتم و شدم خیره بهش عصبانیت و حرص با

 

 !پارمیدا

 

 .بپوشی رو لباست بهترین باید خاستگاریته روز امشب: مامان

: تگف و گذاشت جلوم رو داشت چین پایینش که رو بلند و آبی لباس شدم؛ خیره زمین به و ندادم جوابی هیچ

 .بپوش اینو

 .ندارم دوسش من: من

 دلین؟ سنگ انقدر چرا. نگفتم بهش هیچی انگار رفت؛ بیرون اتاق از و. بپوش: گفت و ادند جوابی مامان
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 سک هیچ کنین؛ مجبورم تونیننمی شما ولی پوشیدم؛ رو درده آوره یاد که لباسی زدم؛ لبام به صورتی رژ یه 

 .تونهنمی

 .بود زده زنگ بار دوازده مهرداد کردم؛ روشن رو گوشی

 ششونپی و رفتم بودن نشسته مبل رو ملیکا و مارسا رفتم پایین ها پله از کردم؛ سرم رو لمشا و بافتم رو موهام

 .نشستم

 نداریم؟ اجرا امروز: من

 نه: ملیکا 

 . فهمیدممی اینو من و بود غمگین کمی مارسا 

 کنی؟ کار چی خوایمی: مارسا

 . یدمم نشون بهشون وقتش به بزنم؛ حرف موضوع این درباره خواستنمی دلم 

 

  بعد ساعت هشت

 .نباشه تنش به سر خواممی بینممی رو حامد که وقتی بار اولین برای کرد؛ باز رو در و در سمت رفت کیتی

 .شدم بلند جام از که بشینه من کنار اومد حامدم نشستن؛ مبل رو دایی زن و دایی

 .کنم فراموشت تونمنمی عاشقتم من پارمیدا: حامد

 .برم ربذا عاشقمی اگه: من

 ...باید تو تونمنمی: گفت و کشید گردنش به دستی حامد

 .مونممی عاشقشم که کسی با من نداره وجود بایدی: من

 .دنیا اون میره مهرداد نکنی ازدواج من با اگه گرفتم رو مهرداد من: حامد

 !باشی آدمی همچین نمیشه باورم چی؟

 .کشیدنمی نشون و خط بهم مامان و بابا کردم؛ گریه و زمین افتادم همه جلوی
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 دوباره بدبختی شدم خوشبخت کردم فک که ای لحظه درست کنم؛ گریه باید من ولی سوزهمی دلم من ولی

 میده؟ بازیم انقدر که زندگی این به لعنت کنم؟ ازدواج اجباری باید چرا بکشم؟ درد باید همش من چرا اومد؛

 .بیارم کم نذار کن؛ کمکم خدایااااا 

 .عوضی مینداخت؟ گریه به رو من چرا پس بود عاشقم اگه میریخت؛ لباسم به چشمام از اشک

 .کردممی گریه هنوزم نشستم مبل رو و شدم بلند

 .کنهمی گریه همون واسه جدابشه ازمون قراره: مامان

 .برسه شوهرش به باید نره کنسرت زیاد بهتره ازدواج بعد: دایی

 ول رو دنیام تمام و عشقم کنم؟ ول رو خوانندگی یعنی بشم؛ دارم نهخو خوانمی نکنه چی؟ دیگه بابا نه

 کنم؟ ول رو جونم از بخشی رویام کنم؟تمام

 .کنم می خودکشی نباشه خوانندگی اگه قرآن به：من 

 .برو کمتر بود این منظورش داییت نه: دایی زن

 .میرم بیشتر: من

 .ندارم مشکلی هیچ خوانندگی با من بابا: حامد

 .باشی داشته یدمنبا: من

 !اشکاری این به کردن ستم و ظلم بگم؟ کی به سوزهمی قلبم

 .بزنین حرف باهم باال برین بهتره: بابا

 .بودن دوستشون چارگیهبی و بختی بد شاهد کردن؛می نگام نگرانی با ملیکا و مارسا

 .اتاق رفتم حامد با و شدم بلند جام از

 .کردم پاک رو هام اشک و نشستم مبل رو

 .کنیممی ول رو مهرداد عقد از بعد: حامد

 .متنفرم ازت: من
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 جرأتی؟ چه به اون کرد؟ درازی دست من رو حامد سوخت؛ صورتم از قسمت یه

 .دادم رو سیلیش جواب و کردم بلند رو دستم 

 هرپس یه خاطر به متنفرم ازت میگی من به نکن؛ بازی من اعصاب با لعنتی: گفت و گرفت محکم رو من حامد

 .غریبه

 .منه وجود تمام اون منه جون و عشق اون غریبهنیست نه: من

 .منم فقط تو عشق بعد به این از: گفت و زد تلخی لبخند شد قرمز حامد

 .نمیشی هم پام های ناخن حتی تو: من

 .داد فشار تر محکم رو هام دست

 .کن ولم: من

 .میمیره جونت مهرداد کنی درازی زبون زیاد: حامد

 چی؟ بیوفته مهرداد واسه اتفاقی اگه شدن؛ سرازیر چشمام از سردم های اشک

 . بزنم حرف مهرداد با باید دارم؛ شرط یه: من 

 .زد زنگ و برداشت رو گوشیش حامد

 .گو بلند به بزن: من

 .باشه: حامد

 الو؟: حامد

 .داداش سالم -

 .بده مهرداد به رو گوشی: حامد

 .چشم - 

 الو: مهرداد

 .بزنه حرف باهات که میشه زنم شرط یک به گفت چولوکو خانوم: حامد 
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 .نکن کارو این پارمیدا  نه: مهرداد

 :من

 خوبی؟ -

 .نکن ولم نشو زنش: گفت آلود بغض صدای با. بود افتاده گریه به مهرداد 

 .بشه چیزیت خوام نمی -

 .میشم داغون من بشی زنش اگه عاشقتم من پارمیدا ؛ نکن کارو این من دل با نکن نمیشه چیزیم من -

 .میرممی من بیوفته برات اتفاقی اگه -

 .اون نه منی؛ عشق تو -

 .دونممی -

 .نکن -

 .متأسفم ببخش منو دارم؛ دوست -

 .نه -

 باشه؟ عاشقتم نره یادت مونیمی قلبم و ذهنم تو همیشه تو -

 .نکن:مهرداد 

 .نمیره بین از هیچی با داشتن دوست این و دارم دوست: من

 .کنممی خواهش نکن کارو این: دمهردا

 ...خب: گفت و کرد خاموش رو گوشی حامد

 فهمیدی؟. رسیدیم توافق به میگی و خندیمی و پایین میریم دیگه خب: حامد 

 .شمنمی تو ماله وقت هیچ من: گفتم و زدم تلخ پوزخندی 

 .خیلی خیلی بود بد خیلی دلم حال کردم؛ تظاهر فقط زدم؛ لبخند زور به رفتیم؛ پایین ها پله از باهم

 ضعیفم؟ انقدر چرا من کنم؛ قبول باید رو تلخم سرنوشت

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  259  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 . ضعیفم خانوادم مقابله در هنوزم ولی شدم؛ معروفی ی خواننده 

 

 . شب ۱۲ساعت

 

 .کردم صدا دیگرم محافظِ تا چند و بروس رفتم؛ پایین ها پله از آروم

 .میاین بر پسش از دادم حتوضی هم قبال کنین پیدا رو مهرداد باید شما: من

 .شدیم متوجه بله - 

 .برین خب خیله: من

 .بمونی خودتم بپزم آشی یه برات حامد

 به قراره لشکر یه حامد کردن؛ قبول هم اونا و خواستم کمک افرادم ی همه از اتاقم؛ رفتم و زدم پلیدی لبخند

 الم من بگیره رو من تونهنمی کس هیچ نیاد دختره ترین اراده با منم بازی؛می چون نجنگ من با. بیاد جنگت

 .خودمم

 اینجوری کاش ای. کنممی رد اینم پس گذاشت سرش پشت رو رنج تا هزار صد که دختری منم  

 .میدم ادامش منم پس کنی شروع رو کثیف بازیه این خواستی کردی؛خودتنمی

 . بخورن رو استخوناش خرا الش کنممی ولش بعد میدم؛ زجرش ولی میشم زنش میرم؛ من نباش نگران مهرداد

 

  عقد روز

 .کرد مخفی همه از بروس نه یا کننمی آشکار رو عقدم روز نگارا خبر ی همه کنم؟ چیکار باید االن

 چطوره؟ آرایشتون خانوم - 

 .کنین ولم خوامنمی انتقام اصال بشم؛ بشر این زنه خوامنمی من خدایا 

 .اجراتون تو امخصوص خوشگلین همیشه شما البته - 
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 رارف تر زود شدمی کاش ای بود؛ کثیف هم آرایشگاه کف داد؛می رنگ بوی آرایشگاه ؛ شدم بلند صندلی روی از

 .کنم

 .دادم جواب و برداشتم رو گوشیم خورد؛ زنگ گوشیم

 بله؟: من

 میدین؟ دستوری چی پیشمونه؛ مهرداد خانوم -

 .خونش ببرینش: من 

 .چشم - 

 .نیستم عروسک من بدن بازیم بذارم نباید من کردم؛ نگاه عروسک یک به آینه تو م؛کرد جمع رو دامنم

 .اومد داماد خانوم - 

 فک چی شدم؛ سوار بهش کردن نگاه بدون کرد؛ باز درو حامد رفتم؛ ماشین سمت به آروم. اومد دشمنم پس

 .ببینی ور چیزی همچین تونینمی خوابم تو نهخیر شم؟می عاشقش ازدواج با که کرده؟

 .کرد نگاه بهم لبخند با و داد پایین رو پنجر حامد

 .عروسیته روز امروز ناراحتی؟ چرا - 

 .منه برای سیاه روز و شدن بخت بد و شدن زندونی روز امروز: گفتم سرد کامال لحنی و خشم با

 .نشنوم رو صداش بهتر همون نزد؛ حرف من با اصال و کرد حرکت حامد

 منو که دونممی مهرداد بود؛ تو جای مهرداد االن کاش ای اومدم؛ پایین و کردم؛ باز رو در داشت؛ نگه رو ماشین

 .بخشیمی

 وهرد شدیم؛ وارد و برداشتم قدم کنارش خشک و سرد خیلی. کشیدم رو دستم که بگیره رو دستم خواستمی

 .نشستیم بود سیاه من برای که سفیدی های مبل رو

 .کردنه گریه میاد ذهنم به که کاری بهترین االن خوندن؛ برای کرد شروع عاقد

 .کنیم فرار بیا بده؛ نجاتم بیا مهرداد

 بیاورم؟ در سکه دویست ی مهریه با زاده پور حامده آقای عقد به شمارا وکیلم بنده آیا - 
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 .بچینه گل رفته عروس -

 .خوامتمین لعنتی خوامت؛نمی بگم؛ کی به خوامنمی رو حامد من بردارین سرم از دست

 .نریزین االن نیست جاش االن ولی بریزن؛ خواستمی دلشون که قطراتی از شد پر چشمم

 ...سوم بار برای - 

 کنین؟می زور چرا خوامشنمی نه فقط  نه جوابم باشه هزارمم بار شو خفه

 .آره بگو ها میرهمی جونت مهرداد: گفت و شد نزدیک بهم حامد 

 .بدم رنجت خواممی فقط من زادهآ مهرداد زدم؛ تلخ پوزخندی

 .بله: من

 دوره دور دیگه نشناختی؛ رو پارمیدا هنوز نشناختی هنوز ترسیدم؛ حرفش از کنهمی فک حتما خندید حامد

 . ماس

  مهرداد

 

 .شیننمی آماده کنسرت واسه آقا -

 .متأسفم...متأسفم: میپیچید ذهنم تو پارمیدا های حرف

 .سیاهه منم حال دقیقا االن دوختم؛ چشم سیاه زمی به جاشدم؛ جابه صندلی رو

 . بنداز فردا به رو کنسرت خونه میرم: من

 

 !پارمیدا - 

 

 .کردم احساس رو عمیق نگاهی کرد؛ باز رو در حامد

 .نشستم مبل رو و بستم رو در
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 .اومدی خوش خونت به: حامد

 اینجا دارم دوسش هم خیلی که رمدا خونه یه من داره؛ خنده خونم؟ خودت؟ با کنیمی خیال چی!! خونم

 .جهنمه

 ها لهپ از و کردم ساده آرایشی پوشیدم؛ و برداشتم آبی شال و جین شلوار با رو آبیم مانتوی رفتم؛ باال ها پله از

 کجا؟: گفت و گذاشت در رو رو دستاش و رفت در جلوی حامد رفتم؛ پایین

 .کنهیم وز وز پشه عین دقیقا میره؛ راه مخم تو داره دیگه 

 .نزدمت تا کنار بکش: من

 میزنی؟ منو تو: گفت مسخره لحنی با و زد دار صدا پوزخندی حامد

 کنار بکش: گفتم و کردم نگاه بهش حوصلهبی 

 .منه با اجازت منی زن االن تو: گفت عصبانی و کرد بلند رو صداش حامد 

 .فطر این گمشو: گرفتم جلوش آمیز دیدته صورت به رو دستم ساییدم؛ هم به رو دندونام عصبانیت و حرص از

 میشه؟ چی نشم گم: گفت و گذاشت شونم رو رو دستش و اومد جلوتر حامد

 .کردم بازش و در سمت رفتم زمین؛ انداختمش و زدم چپش پای به رو پام 

 .کردم حرکت و شدم؛ ماشین سوار

 .نکردم ازدواج باهاش خواستم به که من بده؟ اجازه بهم باید اون کیه؟ فکرکرده مثال

 اردو. دادم سرد سالمی تو رفتم بشم؛ آروم کمی تا کشیدم عمیق نفسی پایین؛ اومدم و کردم پارک رو ماشین

 این مثل ولی بشه کمتر صورتم گرمای داشتم انتظار ریختم؛ صورتم به و کردم باز رو آب شیر شدم؛ دسشویی

 .بریزی آتیش به هیزم که بود

 .برگشتم فورا آیینه توی ی چهره دیدن با

 .کردمی نگاه من به عصبانی ای چهره شده؛ مشت هایی دست با مهرداد

 .کردی ولم راحت چه: گفت و شد نزدیکم مهرداد

 .کنم نگاه ها چشم این به کشیدممی خجالت شاید کردم؛ نگاه زمین به
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 .متنفرم هس یعاشق و عشق هرچی از دیگه کردی؟ اینجوری چرا: گفت و گرفت قرار جلوم درست مهرداد

 .کردممی نگاه زمین به فقط دادمنمی جوابی هیچ

 .لعنتی بگو... د: زد جیغ بلند خیلی مهرداد

 می کنه؛می ولم خودش بعدش بگیرم انتقام ازش باید من: گفتم ای خفه صدای با و کردم باز رو دهنم زور به

 .بیاد وجود به اجبار با تونهنمی عشق که بدم نشون بهش خوام

 .میای من پیشه... یعنی: گفت و شد آروم کمی دادمهر

 .آره: من

 ...دست که بهت: گفت نگران کمی مهرداد

 .بزنه تونهمی نه زده نه: من

 .تردید کمی با کردم بغلش منم کردم؛می استشمام رو گرما با همراه عطرش بوی کرد؛ بغلم و خندید مهرداد

 جدام مهرداد از و گرفت رو دستم اومد؛ سمتم به خون از رپ های چشم با حامد شد؛ باز شدت با دسشویی در

 نخواهم و ندارم دوست دونیمی خودتم: گفتم خشم با و مهرداد؛ جلوی رفتم که بزنه رو مهرداد رفت کرد؛

 .میشکنم رو دستت بزنی مهرداد به دست داشت؛

 .کشممی رو تو پس: گفت و زد تلخ خندی نیش حامد

 .کرد نگام متعجب و وایساد خندممی دید که بزنه بازم تا گرفت رو شالم زد؛ سیلی صورتم به محکم

 س؛نی مهم برام اصال بزن؛ میزنی که چقدر هر بزن حاال نمیشم تو عاشق من بگذره سالم صد اگه که گفتم: من

 .میزنه منو پشه یه انگار

 به زدم محکم کردم؛ دراز رو دستم کرد؛می نگاه بهم لبخند با مهرداد ببینم؛ تونستممی رو خوردنش حرص

 .من ماله از اینم: گفتم و صورتش

 زا مهرداد به نگاه یک با و برهمی جیبش تو رو شدش مشت دستای کنه؛ خفه رو من تونهمی االن که ندارم شک

 .میره بیرون دستشویی

 .میشینم آینه جلوی میام؛ بیرون دستشویی از

 .نباشه معلوم سیلی جای امیدوارم قطف. کنهمی نگام دقیق و میاد جلوم کار گریم
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 ...کمی صورتتون اینجای خانوم- 

 .کردم دعوا بشه؛ معلوم نباید: من

 باش منتظر نکردم کاری فعال حامد بندم؛می آروم رو چشمام کنه؛می تأیید رو حرفم سرش با و میزنه لبخند

 . بیاد سرت قراره بال خیلی هنوز

 

  پارمیدا -

 .کردم تشکر گریمور از و برگشتم کردم؛ نگاه چهرم به رضایت با و شدم بلند جام از

 مانع و بودن چشمش روی طالیش موهای بود؛ داده تکیه دیوار به مهرداد رفتم؛ سن سمت به سنگین و آروم

 لبخندجذابی همزمان و زد کنار رو موهاش و آورد در جیبش از رو هاش دست ببینم؛ رو هاش چشم شدنمی

 .داد تحویلم هم

 هک ممنونم همتون از. سالم: گفتم و گرفتم دستم رو میکروفونم شدم؛ صحنه وارد غرور با کردم؛ درست رو المش

 .خونممی رو دارین دوسش که آهنگی بعد و بگم کمی خودم زندگیه ی درباره خواممی امروز آوردین تشریف

 !پارمیدا! پارمیدا- 

 وطنم زادگاهم تو داشتم دوس خیلی من بودم؛ وانندگیخ ی باخته دل و دیوونه و عاشق بچگیم از من: من

 کنار در و کنم؛ خدمت خودم کشور برای بشم؛ معروف خودم کشور تو بخونم؛ آهنگ وطنانم هم برای و کشورم

 .برگشتم گریان هایی چشم با من و خوان؛نمی نمیشه نشد ولی باشم؛ خانوادم

 خیلی خانوادم کنم؛ رها رو خانوادم برم؛ شدم مجبور: دادم هادام آلود بغض صدای با خورد؛ سر چشمانم از اشکی

 یک با شدم رد موانع از بالخره کردم؛می گریه آرزوم به رسیدن برای شب هر کردن اذیتم گذاشتن؛ جلوم موانع

 با نگفت برگشتن گذشتم؛ هم اونا از افتاد؛ دوستام و من برای بد خیلی و عجیب اتفاقاتی اینجا؛ اومدیم گروه

 کردم رها رو چیم همه کردم ول رو کشورم کردم ول رو خانوادم من تونستمنمی من ولی بخونی؛ نمیشه جابح

 دشنمی دیگه بود؛ من خدای حرفه ولی کردممی رها بود مردم حرفه اگه کنم؛ رها رو این تونستمنمی دیگه ولی

 به انگار منداشت هدفی هیچ دیگه. تونستمینم گشتم؛برمی رویی چه با برگردم؛ تونستمنمی ولی کنم؛ ول رو این

 و. عالیه تو صدای گفت و داد گوش رو صدام فرشین آقای شد؛ معجزه شاید شد چی دونمنمی رسیدم؛ خط آخر

 ی   من بدونین که گفتم اینارو یهمه. کنممی تشکر ازشون واقعا هم اینجا و بزنم؛ آلبوم من شدن باعث ایشون

 رو خواینمی که چیزی رسیدم؛ اینجا به و کردم گریه کشیدم زجر کندم جون نیستم؛ رپولدا بچه نکردم؛ بازی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  265  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 بتونه رنف یک که نکشیدم زحمت همه این من بده؛ بهتون بیاره نیست قرار کسی بیارین دست به خودتون باید

 زندگیم ایبر هم تنهایی پس اومدم اینجا به تنهایی که همونجوری من کنه؛ فرمایی حکم و بده دستور بهم

 یه حاال. باشین خودتون مرده باشین خودتون بانوی بگه زور بهتون کسی نذارین وقت هیچ گیرم؛می تصمیم

 .کنیم شروع رو آهنگ بزنین خودتو برای دست

 .داریم دوست پارمیدا. داریم دوست پارمیدا - 

 .ممنون: من

 لوج قدم به قدم بود؛ تو واسه اینا حامد شیبا دیده رو برنامم امیدوارم کشیدم؛ عمیق نفسی شد؛ روشن موزیک

 .نیوفت در من با کنم؛می داغونت و میرم

 نبد بهم...روهم دنیا اگه...مونمنمی من...سخته دیوونگی...تونمنمی من...سخته شدن عاشق: کردم شروع رو آهنگ

 ...مونمنمی بازم من

 

 ادمی از همش اینجا بیام اگه بیوفته برام فاقمات بدترین اگه حتی میزدن؛ جیغ صدا یک همه و شد تموم آهنگ

 زا شدم؛ خیره سبزش های چشم به فقط منم کرد؛ نگام فقط و پیشم اومد مهرداد شدم؛ صحنه پشت وارد میره؛

 .رفتم ماشین سمت و شدم رد کنارش

 چی؟ نکنه ولم اگه کنه؟می ولم حامد یعنی گیره؟می نقشم یعنی

 .بشینین خانوم -

 .شدم ماشین سوار و کردم ندهران به نگاهی

 قلبم رو رو دستم خورد؛ لیز چشمم از ریز ایقطره دادم؛ تکیه مبل به رو سرم و گذاشتم پاهام رو رو دستام

 .میره فرو قلبم تو داره تیر کردممی احساس کشیدم؛ آهی و گذاشتم

 رو ور لباسام توش؛ رفتم و کردم باز رو رنج از پر ی خونه در. پایین اومدم ماشین از حالیبی با وایستاد؛ ماشین

 سهوا حتی شده تنگ ملیکا و مارسا برای دلم تنهام؛ خیلی کنممی احساس. نشستم مبل رو و کردم پرت مبل

 .پژمان

 اتاق؟ ببرم رو لباساتون خانوم - 

 .ببر: من 
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 .اتاق رفت و برداشت رو هالباس و شد خم خدمتکارمون

 .ستمب رو چشمم و کشیدم دراز مبل رو

 بودی؟ خواب: گفت و نشست کناری مبل رو اومد حامد کردم؛ باز رو چشمم در شدن باز با

 .متنفرم ازت کشیدی آتیش به رو زندگیم توچه؟ به اصال 

 .کردم نگاه زمین به و نشستم مبل رو

 نزنی؟ حرف خوای می کی تا نمیزنی؟ حرف: حامد

 .عمرم آخر تا 

 .بود هشت ساعت کردم؛ نگاه ساعت به و شدم جا ابهج مبل رو کشیدم؛ موهام به رو دستم

 .کنی فراموش رو مهرداد باید تو کنممی خواهش: گفت و نشست پیشم اومد حامد

 میشم؟ مهرداد عاشق بیشتر و میشم متنفر ازت روز به روز میدونی: من

 ...وقت اون نزدم دستم بهت و کردم لطف بهت من: گفت و شد بلند کنارم از عصبی حامد 

 ودتمخ نیستم؛ تو مال من چون بزنی دست تونینمی: گفتم و وایسادم جلوش عصبانیت با و شدم بلند جام از

 .کردم ازدواج باهات زور به میدونی

 .تونم می: گفت و کرد نگاه چشمام به حامد

 تونی؟ می چجوری ببینم خوام می: من

 ؛ تخت رو اومد زدم؛ بهش آمیز تمسخر لبخندی انداخت؛ تخت رو و برد اتاق به رو من و گرفت محکم رو دستم 

 .شکمش به مشت یه و زدم صورتش به محکم پام با کشید؛ رو دستم که شدم بلند

 .دسشویی رفت و گرفت رو بینیش حامد

 .مونینمی زنده چون نیوفت؛ در من با

 .کرد قفل رو در و اتاق اومد حامد

 .بود خوبی تالش: من
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 نم نداری؟ دل هستی؟ نیستی که سنگ: زدم داد بلند سمتش؛ رفتم و شدم لندب تخت رو از سمتم اومد حامد

 .گمشو برو کن ولم میگم چی؟ یعنی نخواستن فهمی؟ می خوامتنمی

 ود؛ب قفل ولی زدممی ضربه در به رفتم؛ اتاق در سمت به ترسیدم کم کم زد؛ وحشیانه و عجیب لبخندی حامد

 .گرفت رو من و شد نزدیک حامد

 .خوامنمی من نه بیوفته؛ اتفاقی هیچ بایدن نه نه

 .برد تخت سمت به محکم رو من

 کنم؟ کار چی باید

 .افتادم تخت روی محکم 

 .بترسم نباید نه

 .گرفتم گاز محکم رو دستش شد؛ نزدیکم حامد

 .ولکن لعنتی کن ولم: حامد

 .کردم ولش و بردم فرو دستش تو رو دندونام تر محکم

 .بود مونده دستش تو دندونام ایج و بود شده قرمز دستش

 .بسه باشی بندم تو و باشی زنم که همین خوامت نمی دیگه اصال: گفت و شد بلند جاش از حامد

 .آزادم هم خیلی نیستم بندت تو من!! بند

 .بیرون رفت و کرد باز رو در کرد؛می لمسش آروم و کردمی نگاه رو دستش حامد

 . میدم زجرت شد؛ باز گوشم تا نیشم

 ...بعد روز چند

 .بیاره در رو لباسش رفت و کرد نگاه بهم متعجب دادم سالم بهش و خونه اومد حامد 

 .بود جدا من مال البته ریختم مرغ و برنج تو رو همش و کردم باز رو فلفل سره
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 ومدا تردید با و آروم کرد؛ خشک رو دستش و برداشت رو دستمال حامد خوردن؛ به کردم شروع و چیدم رو میز

 مزقر چشماش کرد سرفه هم سر پشت حامد خورد؛ و برداشت قاشق یه و کرد نگاه غذا به دقت با نشست؛ میز رو

 .سوخت بیشتر که کشید سر و برداشت رو آب بود؛ شده

 . نریزم فلفل آب تو میشه مگه

 . بود هات رنج از یکی این

 دم اومد زده ژل موهایی و سفید لباسی با مهرداد کنه؛ باز موندم منتظر زدم؛ رو زنگ. مهرداد خونه در دم رفتم

 .خورد جا و در

 .تو بیام میشه سالم: من

 موهای با دختر یه تو؛ رفتم آروم منم رفت کنار در دم از بود؛ نگران چیزی یه از انگار کرد؛ مکث کمی مهرداد

 دستش وت آینه به و بود ستهنش مبل رو بزرگ خیلی بگم بهتر اگه و بزرگ لبی و آرایشی کامال صورتی و شرابی

 .کردمی نگاه

 .نونممم مهردادواقعا ممنون بود؛ نیومده هم کنسرتم به که بود اون واسه پس دیگه؛ یکی پیش رفت مهرداد یعنی

: گفتم اومده در چاه ته از که انگار آلود بغض صدایی با و کردم بهش اشک از پر و غمگین نگاهی

 رو حامد روزه و شب میکنم جون دارم من...نبود رسمش این مهرداد ولی...شدم ممزاح ببخشید...میرم...دیگه...من

 ...تو و...تو خاطر به فقط کردم سیاه

 .میومد سرم پشت از صداش شدم خارج خونه در از بدم؛ ادامه شد مانع گریم

 ...میدم توضیح کنممی خواهش پارمیدا...وایسا: مهرداد

 .میومد سرم پشت مهرداد ایه قدم صدای دویدممی توان تمام با

 .میومدن در باد رقص به و خوردنمی سر چشمم از هام اشک کرد؛می خورد بر صورتم به شالق یک مثل باد

 جواب من و کردی خیانت بهم بودم؛ وفادار بهت که من بودم عاشقت خیلی که من کردی؟ ولم چرا چرا؟ اخه

 .میدم رو کارت

 . کس هیچ کنمنمی ماداعت کس هیچ به دنیا این توی دیگه

 شک کردم؛ نگاه شدم قرمز های چشم به کردم؛ پاک رو هام اشک دستم با رفتم؛ خونه به و شدم ماشین سوار

 ندارم .کردم گریه فهمهمی
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 .کردم باز رو خونه در و اومدم پایین ماشین از

 .متنفرم پسرا ی همه از هدیگ میدم زجرش خیلی چاره بی بود؛ سرش رو دستش و بود کشیده دراز مبل رو حامد

 .اومد پشتم از آرومی صدای آوردم؛ در رو مانتوم و اتاق به رفتم

 .کردی دیر: حامد

 .ندارم رو حالت اصال: من

 .بخیرشب باشه؛: گفت و کرد خم زمین به رو سرش حامد

 سوزه؟می براش دلم انقدر چرا

 .کشیدم دراز تخت رو و بستم رو در 

 از بعد البته. رفتم هم دیگه های کشور به شاید و. بخونم آهنگ قراره فقط چیه؛ دهآین واسه هدفم دونم نمی

 .جدایی

 .کشیدم خمیازه و بستم رو چشمام

 !پارمیدا! پارمیدا - 

 داری؟ چیکار من اتاق تو: گفتم و شدم بلند جام از سریع شدم؛ رو روبه حامد ی چهره با و کردم باز رو چشمام 

 .برو بخور صبحانتو پاشو شده دیرت: حامد 

 .ندارم دوست من ولی متأسفم رحممبی خیلی من تو برعکس

 .کردم نگاه آینه تو چهرم به و شستم رو صورتم رفتم؛ دستشویی سمت و شدم بلند تخت رو از

 .نیستم شاد پارمیدای اون دیگه اومدم خارج به که سال چند این تو شدم؛ سخت خیلی من

 و دسفی شال با رو کرمیم مانتوی و رفتم اتاقم به. بخورم غذا خواستنمی دلم اصال نشستم؛ و رفتم میز سمت

 .رفتم ماشین سمت و پوشیدم سفید جین شلوار

 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین راننده  
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 یزنهم زنگ نه اصال چرا اون پیشش؛ برم تونمنمی من نمیاد پیشم اصال مارسا کرد؛ زندونیم حامد کرد ولم مهرداد

 بازم بخشیدم ولی دادن رنجم همه اون که بابامم مامان نمیشناسه؛ رو کس هیچ شده معروف هم ملیکا میاد؛ نه

 !خریدم خونه براشون من وقت اون دادن؛ عذاب من به

 تک جواب ولی باشه کردن؛ ولم همه کردن؛ ظلم بهم همه نیس؛ پیشم کس هیچ دیگه ندارم رو کس هیچ من

 .میدم رو کاراتون تک

 .رسیدیم انومخ - 

 .نکنن درس شایعه که زدم تظاهری لبخندی بودن شده جمع دورم خبرنگارا اومدم؛ پایین ماشین از

 .کنه گریمم که نشستم صندلی رو رفتم؛ سن پشت به و شدم سالن وارد

 .وفاداره اینکه عشق این فرق همیشگیم عشق خوانندگی؛ مونده برام که چیزی تنها االن

 شد؟ چطور خانوم - 

 .میومد نظر به زیبا و ساده کردم؛ نگاه آینه تو خودم ی چهره به 

 .خوبه ممنون: من

 انمج بی دست و رفتم سن سمت به. دادم بیرون رو دردم پر نفس و گذاشتم قلبم رو رو دستم شدم؛ بلند جام از

 .دادم تکون مردم برای و بردم باال رو

 .بود شده پر سالن تو هاشون جیغ صدای کردم؛ نگاه تجماع از انبوهی به وایسادم؛ سن رو خاصی حالت با

 .گرفتم سفت دستم تو رو میکروفن

 بد من با چقدر بودی بد چقدر بودی؛ وفا بی چه چشمامه؛ جلو مهرداد خونه تو دختره اون ی چهره هم هنوز

 .کردی

 انممهرب بودم گفته: دمخون و وایسادم سن وسط کردم؛می نگاه مردم به و زدممی قدم سن تو شد؛ شروع موسیقی

 نکن باور و بشنو

  نکن باور و بشنو نشانممی را آتشت 

 

 آذرت قلب به را مهرم تیرِ  بودم گفته
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  نکن باور و بشنو چکانممی نگاهم با 

 

 تو دوری غم از نگاهم باران باز

  نکن باور و بشنو ناودانم از چکدمی 

 

 تو خمرآلود چشمان دهدمی مستی و عشق

  نکن باور و بشنو فالنم و نگورا مست 

 

 است کرده شعرم غرق نگاهت دریای موج

  نکن باور و بشنو زبانم چرخدمی تو بی 

 

 ام خانه هوای شرجی شده شعرم نم از

  نکن باور و بشنو چکانم می را پیرهن 

 

 پلنگ صحرا در تو بی نهنگم دریا در تو با

  نکن باور و بشنو آسمانم عقاب من 

 

 حسینی حمید: سرا ترانه

 

 !پارمیدا! پارمیدا -

 دوباره...دوباره...دوباره - 
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 ...عاشقتونم: گفتم و فرستادم مردم ی همه برای ای بوسه 

 .شدم خارج سن از دیگه ی بوسه یه با عقبی عقب

 .بود عالی اجراتون - 

 .ممنون: من

 .بود خوب خیلی: گفت و انداخت آشغال سطل به رو آدامسش فرشین

 .سوزهمی دلم اینبار ولی میشه؛ خوب خیلی حالم کنممی اجرا وقت هر گرفت؛ جا لبام تو رنگی کم لبخند

 شدنمی مانع خبرنگارا دوید؛ سمتم به و دید رو من مهرداد بودن؛ شده جمع دورم خبرنگارا رفتم؛ ماشین سمت

 .بشه نزدیک بهم که

: گفتم و کردم بهش دردی پر نگاه جلو مداو مهرداد زدن؛ می چنگ ماشین شیشه به همه شدم؛ ماشین سوار

 .کن حرکت

 هشیش تو شکسته قلب یه و کردم نزدیک پنجر به رو دستام شد؛ دورتر و دورتر مهرداد و خبرنگارا از ماشین

 .گرفتم رو گریم جلوی زور به و زدم تلخ لبخندی کشیدم؛

 .بود ما دیدار آخرین این مهرداد خدافظ

 .بود نشسته مبل رو حامد کردم؛ باز کلید با رو در اومدم ایینپ ماشین از رسیدیم؛ خونه به

 .دوختم چشم خونه کف به و نشستم پیشش رفتم

 شده؟ چی ناراحتی خیلی روزا این: حامد

 . بشه قراره این از بدتر: گفتم و کردم بهش رنج و درد از پر نگاهی 

 

 کز میومدم خونه به وقتی کردم؛می اجرا سن رو رفتممی خوشحالی و شادی با گذشتن؛می سرعت به ها روز

 .شدممی خیره گوشه یه به کرده

 اشتمد دوست خیلی من متأسفم؛: گفت و نشست پیشم اومد حامد بودم؛ خیره سقف به و بودم نشسته تخت رو

 و کردم جدات نور از من که گلی یه مثل شدی؛ متنفر ازم تو ولی میشی؛ عاشقم هم تو ازدواج با کردم فک

 .شدی دهپژمر
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 زندگی خوشحالی شادی شد تموم دیگه نیست؛ مهرداد دیگه دیره؛ دیگه ولی بود پشیمون و ناراحت حامد

 .شد تموم من شیرین

 .نیست مشکلی پس نیستی که زنم آزاد؛ دختره یه آزادی؛ دیگه: گفت و گذاشت کنارم رو کاغذی حامد

 .بینهنمی رو من کس هیچ دیگه ولی کردی؛ نابودم تو حامد. داغونمه قلب شکستم قلبه قلبم این مشکل

 رفتم کرد؛ می نگام غمگین حامد رفتم؛ در سمت و شدم بلند جام از کردم؛ جمع رو چمدونم و شدم بلند

 و دایی؛ پسر باشی موفق برسی عشقت به تو امیدوارم رفتم؛ بین از دیگه که من نداره اشکالی: گفتم و سمتش

 .همیشه برای خدافظ

 فظ...خدا: گفت و انداخت پایین رو سرش و خورد لیز چشماش از ریزی اشک

 .رفتم ماشین سمت و انداختم بهش کوتاهی نگاه کردم؛ بازش و رفتم در سمت 

 .دورتر و دورتر شدم دور ازش و کردم زندانم بگم بهتره یا خونه به ای کلی نگاه

 .نه من ولی بودن نامرد وناا درسته بزنم؛ نامردم دوستای به سری یه رفتن از قبل داشتم دوست

 و بودن نشسته تاب تو ملیکا و مارسا بود؛ زالل و پاک اولش مثل استخر هنوزم رسیدم؛ قصر یا ویال در دم به

 .زدنمی گیتار

 .رفتم عقب که کنه بغلم سمتم اومد و شد بلند مارسا وایسادم؛ جلوشون و رفتم

 ...بگی تماس نذاشت حامد ولی...کردیممی ولت نباید...یمکرد بد دونم می...دونم می: گفت گریان های چشم با

 موقع اون خوره،نمی دردم به شرمش ولی کرد؛ می نگاه زمین به شرم با ملیکا شد؛ خفه من های چشم دیدن با

 .خوامنمی رو کدومشون هیچ دیگه بود؟االن کجا بودم تنها که

 هواس بستم داد قرار پاریس میرم نرسونه؛ بهم مارو ازمب تقدیر اگه البته همیشه برای اونم خدافظی اومدم: من

 مثل ولی بودی خواهرم مثل تو مارسا نیستم؛ اینجوری من ولی کردین ولم راحتی به شما درسته خوانندگی؛

 برای من یول ترسیدم خیلی کردی تصادف وقتی بودی دوستم بهترین تو ملیکا نبودم؛ چیزی تو برای من اینکه

 نه؟ دمنبو مهم اصال تو

 .کردیمیم نگاهت خبرنگارا کناره روز هر ولی بزنیم زنگ تونستیمنمی ما نکن قضاوت: گفت و سمتم اومد ملیکا 

 .شدی خالص حامد دست از که خوشحالم کشیدیم؛ زجر چقدر ماه سه این دونینمی:گفت و بغلم پرید مارسا
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 کردم؟ تحمل چجوری بودم؛ حامد زندون تو ماه سه

 .بریزه دادم اجازه هام اشک به و کردم نوازش ور مارسا کمر 

 ...باالخره نمیشه باورم: گفت و دوید سمتم استخر طرف اون از پژمان کردم؛ بغل هم رو ملیکا

 .پژمان خدافظ: من

 .مونینمی پس! خدافظ: گفت و شد ناامید پژمان

 .نامزدیم پژمان و من: گفت و داد نشون رو دستش توی ی حلقه ملیکا

 .میگم ریکتب: من

 رارق اولم از میام باهات منم: گفت و سمتم دوید مارسا رفتم؛ ماشین سمت به و زدم تظاهری اما رنگ پر لبخندی

 .مونممی هم تو با اومدم؛ باتو من تونمنمی تو بی من ببری؛ منم باید بشم تو زن گیتار بود

 ...اما: من

 .ببر منم: گفت و زد زانو جلوم مارسا

 .باشه: من

 .بودی کنارم همیشه اولم از تو کردم فک بد راجبت تویی؛ مونده برام که وفاداری دوست تنها پس

 ها؟ نری. بیام بیارم رو وسایلم برم: مارسا

 .باشه: من 

 گذاشتیم؛ ماشین تو و کردم کمک بهش رفتم آورد چمدون دوتا مارسا موندم؛ منتظر و دادم تکیه ماشین به

 .شینما تو اومد بدو بدو هم ملوس

 داشتی؟ نگه گربرو این: من

 .بله: مارسا 

 .بشین برو: من

 .نشست ماشین تو و رفت مارسا

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  275  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 .نشستم ماشین تو و رفتم سریع دوید؛ سمتم من دیدن با اومد پایین  ماشینش از مهرداد

 . کنممی التماس...کنممی خواهش...نرو پارمیدا...وایسا - 

 .دویدمی ماشینمون دنبال هنوزم مهرداد دادم؛ فشار گاز به رو پام

 شده؟ چی: مارسا

 .شدیم دور مهرداد از 

 ...مهرداد ی خونه رفتم راستش: من

 .گفتم مارسا به رو ماجرا ی همه

 .کردی فک اشتباه شاید: مارسا

 .برسم هواپیما به که کردممی حرکت سرعت با شدم؛ خیره جاده به و ندادم جوابی

 مومت دیگه بگیرم؛ فاصله ماجرا این از خواممی کال من ولی باشه؛ نکرده اریک مهرداد شاید بگه راس مارسا شاید

 اقل حد کشید؛ آتیش به رو عمرم از بخشی که چیزی یه چرتیه خیلی چیزه عشق آهنگ؛ فقط شد

 . کنم سپری خوب رو خوام،بقیشمی

  بعد روز سه

 

 استخر یه بود؛ درخت و گل و سبزه رسرتاس حیاطش که خونه یه شد؛ منتقل جدیدم ی خونه به وسایلم تمام

 هب مارپیچی پله یه حیوان؛ و انسان های مجسمه از بود پر داخلش داشت؛ بزرگ بالکن دوتا خونه بود؛ ورودی اول

 یه...و ودب تنیس میز توش که بازی و تفریح اتاق تمرین؛ اتاق و مهمان اتاق بود؛ باال طبقه تو اتاق بود؛چندین باال

 .رزشو برای هم اتاق

 .بود ورزشی وسایل هم پشتی حیاط تو

 .کنم فراموش رو وجدانم عذاب که بشن باعث بودن نتونسته وسایل این تمام

 .نوشیدممی رو قهوم و بودم نشسته بالکن رو

 .داد قرار واسه برین باید دیگه ساعت چند خانوم: گفت و اومد جنسین خدمتکارمون
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 .رفت و شد خم نجنسی دادم؛ تکون باشه نشانه به رو سرم

 اشالب رو مخملیم بنفش لباس کردم؛ باز رو کمدم در و شدم اتاق وارد رفتم؛ باال به و شدم بلند صندلیم روی از

 جلو ور قهوم لیوان. رفتم پایین ها پله از و زدم روشنی و بنفش رژ پوشیدم؛ و برداشتم سیاه شلوار یه و بنفش

 .گرفت رو لیوان و اومد جنسین داشتم؛ نگه

 کجاس؟ راننده: من

 .منتظرن بیرون: جنسین 

 .کن صدا رم مارسا برو: من

 چشم - 

 .کرد باز برام رو در راننده و رفتم لیموزین ماشین سمت به 

 .گذاشتم روهم رو پاهام و شدم ماشین سوار

 رژش هسفید صورتش چون شد؛ ظاهر جلوم قرمز رنگ پر رژ و صورتی شال و لی شلوار و قرمز مانتوی با مارسا

 .بود گرفته خودش به عروسکی ظاهر و میومد بهش کامال

 .کرد پر رو ماشین کل شیرینش بوی نشست کنارم و اومد مارسا

 .کنین حرکت: من

 .کرد روشن رو ماشین راننده

 برای و ببندیم داد قرار اونا با اگه باشه؛ عالی همچی باید پس مللی ال بین و بزرگ شرکت به ریممی داریم: من

 . کننمی معروف رو ما و معروفن اونا مردمن؛ پول از تر مهم البته میاد؛ گیرمون خوبی پول بخونیم شرکت ناو

 

 

 

 .نزد حرفی ولی کرد؛ تأیید رو حرفم سر با مارسا
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 ردم؛ک نگاه شرکت سر سرتا به جدی خیلی اومدم؛ پایین ماشین از کرد؛ باز برامون رو در راننده و وایساد ماشین

 .وایساد کنارم و مداو مارسا

 .هستیم الکی های خواننده اون از کنن فک نباید سختن سر خیلی اونا کن؛ رفتار سخت خیلی: من

 .باشه: گفت و اومد جلو قدم یه مارسا

 .شدیم برقشون و زرق پر ساختمان وارد

 .بود باال مدل هم منشی میز حتی رفتیم؛ منشی میز سمت به

 بکنم؟ کمکی تونممی - 

 ممکنه؟ چطور! نشناخت؟ اروم یعنی 

 .بیایم داد قرار واسه بود قرار که هستیم هایی خواننده ما: گفت خشکی حالت با مارسا 

 خوش. شدممی متوجه پوششتون از باید خواممی معذرت: گفت و کرد آنالیز مارو پای تا سر از دقت با منشی

 .کنهمی فرق واقعا سن تو ظاهرتون ولی اومدین؛

 کجاس؟ شاهی آقای دفتره: گفتم و زدم ادب ویر از لبخندی

 .بفرمایید کردم خستتون حتما ببخشید -

 با ور هاش قدم هم مارسا برداشتم؛ قدم صدا با و سنگین رفت؛ آسانسور سمت به و اومد کنار میز پشت از منشی

 .کرد یکی من

 .شدیم آسانسور داخل

 استرس چرا دونمنمی داشت؛ خواهن هم سنگین و سرد یاخالق حتما دارن ثروت و پول انقدر که اینا ندارم شک

 .کردمی مرتب رو شالش خیالیبی کمال در مارسا ولی هست نگران اونم ببینم کردم مارسا به نگاهی دارم؛

 .ردک حرکت بود سالن ته که ای قهوه و بزرگ در سمت به دلنشین لبخندی با منشی اومدیم؛ بیرون آسانسور از

 .اومدن خوانندگان رییس آقای: گفت و زد رد به آروم تقه دو

 .بفرمایید: گفت در پشت از مهربانی و سفت صدای

 .گرفت فاصله ازمون لبخند با و کرد باز رو در منشی
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 .نشستم مبل رو و بستم رو در شد؛ اتاق وارد من از جلوتر مارسا

 .سالم: من

 و عسلی چشمانی و سفید پوستی و بود ریخته چشماش به رو بخشیش که تلخ و ای قهوه موهای با پسر یه

 .بود نشسته میز پشت لباش در سخت کامال لبخندی با  جدی ظاهری

 .خوشحالم دیدنتون از - 

 اومدین؟ اینجا به ایران از وقته چند: گفتم سخت خیلی و کردم قفل بههم رو دستام

 .سالگیم سیزده از: گفت و کرد گوشیش به نگاهی شاهی 

 .خشک اخالق و داره زیبایی ی چهره میرسه؛ نظر به جدی واقعا پسر این

 .بیارین هارو پرونده لطفا: گفت و برداشت رو تلفنش

 .بیارم در سر شاهی رفتار از خواستممی من ولی کرد؛می نگاه اتاق وسایل به فقط مارسا

 .رفت و گذاشت میز رو هارو کاغذ و اومد؛ چسبوندن لباش تو لبخند برچسب انگار که لبخند همون با منشی

 .کرد برسی کمی و کرد باز هارو پرونده و کشید؛ جلو به رو چرخدارش صندلی شاهی

 .کنین امضاء رو کاغذ این و جلو بیاین: گفت و انداخت بهم کوتاه نگاهی

 رو کاغذ و شدم خم کمی گرفتم سفیدم و نازک دستای تو رو خودکار میزش؛ باالی رفتم و شدم بلند جام از

 پر رو چشمام اشک. نشسته میز پشت مهرداد کردم احساس لحظه یه و پیچید بینیم تو تلخش بوی م؛کرد امضاء

 .کنم پاک رو اشکم کردم سعی و نشستم مبل رو و رفتم عقب فورا کرد؛

 .انداخت نگاهی ها کاغذ به و شد بلند مارسا

 .گذاشت جلومون هارو وقهوه شد وارد قهوه تا چند با منشی

 .ندارین کاری من با - 

 .بفرمایید نه: گفت و کرد منشی به سختی سر نگاه شاهی

 .کرد نگاه من به و نشست مبل رو مارسا

 .نیستین مسخره های خواننده اون از که خوشحالم مبارکه؛ خب: شاهی
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 ...نمایشیه های آهنگ که مدالس اون از منظورتون: من

 .برنامه واسه بیارین تشریف فردا خب - 

 ور خودم نه ولی پیچید؛ رو موضوع زدم حرف زیادی کمی سختیه؛ سر خیلی پسر که گفتم آره؟ شم خفه پس

 .زنمنمی حرف زیاد باهات کنمنمی کوچیک

 .شدم بلند منم و شد بلند جاش از مارسا

 .منتظرم فردا: گفت و کرد باز رو دستگیره و برد در طرف به رو دستش شاهی

 .خدانگهدار: گفتم و شدم خیره عسلیش های چشم به رفت؛ سورآسان سمت به صاف و شد خارج در از مارسا

 .رفتم آسانسور سمت به رفت؛ میزش سمت به و زد زورکی کامال لبخندی شاهی

 .خیالهبی خیلی واقعا کرد؛می نگاه چشماش به آینه تو مارسا

 .بودم خیالبی منم کاش ای

 ... میشم نابود دارم االن و کردم بد یادمه؛ نامه اون یادمه هنوزم شکستم رو مهرداد دل من

 

 

 یچه ولی داشتم بدی احساس بود؛ رفته فرو عمیق فکری به مارسا شدم؛ ماشین سوار و اومدم؛ پایین آسانسور از

 .نداشت وجود احساس این بردن بین از برای راهی

 .شدم تمونساخ وارد سرم درد به اعتنا بی ولی کردمی درد سرم اومدیم؛ پایین ما و وایساد ماشین

 تنهایی احساس...برگردم خواممی...بقیه پیش برگردم دارم دوست...دونیمی...من: گفت و سمتم اومد مارسا

 .کنممی

 .میاومد دنبالم مارسا رفتم؛ باال ها پله از اتاقم؛ بیا جنسین: گفتن وبا شدم خونه داخل نگاهی تک بدون

 مجبورش که من بیاد باهام خوادمی گفت خودش برگرده؛ زارمنمی من ولی کنهمی تنهایی احساس دونممی

 بره؟ کنه ولم دوستم بزارم چجوری نکردم؛

 .وایسا لحظه یه: گفت و وایساد جلوم اومد مارسا 
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 .بری تونیمی داد قرار این از بعد: گفتم و وایسادم جلوش سخت و سفت

 .کنم زندونیش تونستمنمی ولی بود سخت برام کلمه این گفتن هرچند

 .بردم هجوم تخت سمت به و گرفتم رو هام اشک جلوی زحمت با

 . ریختن پتو روی و خوردن سر چشمم از آروم قطرات. میشم تنها همیشه برای من بره مارسا اگه

  صبح فردا

 

 زا شاید و شرم از شاید کرد؛نمی نگاه من به و بود پایین سرش مارسا رفتم؛ میز سمت و اومدم پایین ها پله از

 .رتنف

 .شدمی من ناراحتی باعث بود هرچی

 .کردم نزدیک لبم به و برداشتم میز رو از رو داغ چای

 .رفت ماشین سمت و خورد رو صبحانه عجله با مارسا

 .دمز لبخند شنیدم که رو خجالتیش و ضعیف صدای رفتم؛ در سمت به خدافظ گفتن با و کردم سرم رو شالم

  خانم خدافظ - 

 .شدم خیره بیرون نمای به پنجره شیشه از و شدم ماشین سوار

 .دوختم چشم مارسا به ضعیف آهی با و اومدم پایین ماشین از

 .رفت ساختمون سمت به سنگین و سفت مارسا

 دیوارش که بزرگ اتاقی به مارو و سمتمون اومد شاهی کرد؛ استقبال ما از گرمتری لبخند با بار این منشی

 .کرد هدایت بود ای شیشه

 .کنیممی شروع بودین آماده وقت هر بشینین ماییدبفر - 

 درکش بود؛ اندوهگین هم هنوز مارسا کردم؛ رفتار سرد هم من همین برای داشت سردی کامال رفتار شاهی

 .نه حد اون در اما کردممی

 . کنین شروع: گفتم و کردم خیس بزاقم با رو شدم خشک گلوی
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 ...یار ای چکدمی عسل و قند شیرین ی بوسه لبت از امشب: من

 ...یار ای نعمتیست تو ره در شدن دیوانه...هستم تو چشمان ی دیوانه امشب

 .رسیدنمی نظر به شاد خیلی کل در ولی ناراحت هم بود خوشحال هم مارسا رسید؛ اتمام به آهنگ

 شده ینتعی مبلغ ما و میشه؛ دیده تلویزیون تو شما فیلم داد قرار طبق بود عالی: گفت خشک لبخندی با شاهی

 .حسابتون به کنیممی واریز رو

 شپی پا منم نزد؛ حرف هم کلمه یک حتی مسیر کل در مارسا رفتم؛ ماشین سمت و دادم تکون رضایت با سری

 .بیاد کنار خودش با بهتره نکشیدم

 .کنممی جمع رو چمدونم دارم: گفت تردید با مارسا. رسیدیم خونه به

 .شدم خیره دستم تو یمهن قهوه به فقط نگفتم چیزی

 .نکن زندونی تنهایی تو خودتو برگرد: گفت و رفت ماشین سمت و کشید رو چمدونش مارسا

. دمدیمی رو ماشینش شدن دور بالکن از گذاشت؛ تنها منو. رفت همیشه برای رفت؛ و انداخت بهم امید نا نگاهی

 .کشیدمی رخم به رو تنهاییم و کردمی برخورد صورتم به مالیم نسیم شدم؛ تنها کامال دیگه حاال

 هنوزم من مهرداد. کنم خالیش و بریزم اشک تونم می سال همه این بعد بالخره بود درد از پر ام سینه قفسه

 فکرم بهم حتی دیگه ندارم شک کشم؛می زجر دارم هم االن دونممی کرم بد بدی؛ توضیح نذاشتم دارم؛ دوست

 .کنینمی

 ی خواننده یه خواننده منم هام؛ کسیبی و درد همه واسه کردم؛ گریه زار زار و دادم تکیه خودمو بالکن میله به

 .کسبی تنها

 . خوردمی بههم دندونام و لرزیدمی چانم درد و غصه شدت از

 

 . کردممی گریه رحمانه بی بازم ولی دیدمی تار چشمام و آوردممی کم نفس وقتا بعضی

 

 از ولی رفتممی برداری فیلم سر و شدممی بلند صبح روز هر بودن؛ گذشتن حال در سرعت به ها ماه و ها روز

 .رفتم فرودگاه به و کردم جمع مهم های وسایل با رو چمدونم بودم؛ شده خسته تنهایی همه این
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 سه عدب. بود دلگیر من برای فقط شایدم بودم؛ خیره شیشه پشت دلگیر فضای به و بودم نشسته هواپیما تو

 تبهش به کردم احساس دیدمش وقتی اول بار که رفتم قصری همون سمت به آژانس با رسیدم کانادا به تساع

 .گسست هم از راننده جمله با افکارم رشته. اومدم

 .رسیدیم خانم -

 .تو رفتم و کردم باز رو در کلید با بود دستم کلیدش هنوزم رفتم؛ در سمت و کردم حساب کرایهرو

 .داشتن میوه درختا که تفاوت این با بود اولش مثل درست

 فتم؛ر باال ها پله از و زدم لبخند بود؛ خوابیده مبل رو مارسا رفتم جلوتر نبود؛ توش کس هیچ نظر به تو رفتم

 .بود کنجکاوی فقط نکردما فضولی میگن؛ چی ببینم وایسادم در دم زدن؛می حرف اتاق تو پژمان و ملیکا

 .نیستم آماده اصال یول داریم کنسرت فردا: ملیکا

 .نکردیم تمرین کمی حاال ایم آماده همیشه ما: پژمان

 کردیم؟ تمرین اصال ما مگه کمی؟: گفت و کرد بلند رو صداش ملیکا

 شوخی برای دادشون و جیغ برای بود؛ شده تنگ همشون برای دلم دادم؛ سالم خوشحالی با و کردم باز رو در 

 .هاشون

 .عاشقتم خیلی خیلی عاشقتم: بغلم پرید و شد بلند تخت رو از ملیکا

 .هسخت خیلی ها کنسرت تو بدون راستش کنی؟ کمکمون اومدی: گفت وار شوخی لحنی با و شد بلند پژمان

 .کنممی کمکتونم بله: من

 .کرد خیس رو لباسم ی شونه هاش اشک بغلم؛ پرید و کرد باز وحشیانه رو اتاق در مارسا

 .شده سر تنهایی با عمرم نصف ولی دارم سال شش و بیست االن من گشتم؛برمی زودتر کاش ای

 .گفتممی رو ریز های اشتباه منم خوندنمی آواز ها بچه نشستیم؛ تاب رو و رفتیم حیاط به همگی

 .کرد باز درو و شد بلند مارسا و اومد در صدای

 .دارم استرس ولی بلدما: گفت امید نا کمی ملیکا

 .نیست استرس واسه دلیلی باشی مطمئن خودت از اگه: من
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 .انداخت تپش به رو قلبم که صدایی اومد صدایی یه سرم پشت از

 .برگشتی که خوشحالم سالم - 

 هتر شوخ تره زیبا تره شاد کرده فرق چقدر برگشت اون شدم؛ خیره مهرداد به متحیر چشمانی با و برگشتم

 .کردم باز براش رو در که بار اولین مثل درست

 .نشست جلومون و اومد مهرداد

 اسم به دختر یه با حامد ایران؛ برگشتن ماجرا اون بعد خانوادش و حامد: گفت بعد و کرد دل اون دل این کمی

 ای خونه تو غمگین اآلنم کردنمی گناه احساس مادرت و پدر نداره؛ دوسش واقعا خودش البته کرد ازدواج سلین

 پژمان و ملیکا خورد؛ گره عجیب خیلی چی همه تو رفتن از بعد کنن؛می زندگی بودی خریده براشون تو که

 تکراری برام جورایی یه و رفتممی کنسرت به روز هر منم اومد؛ بعداا هم مارسا خوندنمی آهنگ همینجوری

 .شده

 نکرده؟ ازدواج یعنی دادم؛می گوش فقط و زدمنمی حرفی هیچ

 نکردی؟ ازدواج: من 

 چطور؟: گفت و زد مرموزی لبخندی مهرداد 

 .دادم لو خودمو راحت چه 

 .نامزدم ولی نه ازدواج: مهرداد

 کیه؟ دختر اون یعنی کرد؟ ولم یعنی بود؛ شدید عصبانیتم و حسادت شد سرخ صورتم

 . نگفت هیچی ولی خندید بلند مهرداد 

 

 

 !انداخته دستم نکنه فهمم نمی رو خندش دلیل

 بودم تو منتظر: گفت ای گانه بچه حالت با و ریخت چشمش به ور اونا و کشید موهاش به رو دستش مهرداد

 .نکردم ازدواج همین واسه

 . پاشیدم صورتش به عمیق لبخندی حرفش این با

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  284  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 هب رو هامون آهنگ بهترین باید پس بود مهم کنسرت یه بود راه در که کنسرتی کردیممی تمرین شب و روز

 .بزاریم نمایش

 .نه متن این: من

 .خوبیه آهنگ این چرا: ملیکا

 .نه: من 

 .بخونیم چی بگو تو خب: پژمان

 .بستیم داد قرار و زدم حرف نویسنده بایه: گفتم مکث کمی با و شدم بلند مبل روی از

 ...خوای نمی مارو مال چرا بگو پس: گفت و انداخت بهم نگاهی تحسین با مارسا

 تمرین این رو االن همین از: گفتم و دادم وننش و برداشتم رو آهنگ متن میز روی از و زدم محوی لبخند 

 .کنیممی

 .خوبه نظرم به: گفت فکر کمی بعد و گرفت ازم رو ورق و نشست کنارم مهرداد

 خوبه؟ همین؟: من

 .عالیه ببخشید ببخشید: گفت و خندید مهرداد 

 ترسی؟می ازم انقدر یعنی: گفتم و گرفت خندم خودم بچگانه رفتار از

 .بری کنی ولم بازم ترسمترسم؛میمی آره: گفت و کرد نگاه مبه عمیق مهرداد 

 .ندادم بروز ولی شدم خوشحال خیلی حرفش از

 .گشتمبرمی تر زود کاش ای پشیمونم

 .نشستن پیشم مبل رو اومدن بابام و مامان

 .سپردم پدرم مهر پر آغوش به رو خودم

 .کردیم بد ما دخترم ببخشید: گفت و کرد نوازش رو سرم پدر

 .خواست حاللیت کردمی پاک رو اشکش که حالی در هم مامان

 بابا از .بخشیدمتون بودم پاریس وقتی من: گفتم و شدم جدا
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 .میشه بهترین مهرداد و تو عروسی عوضش: گفت غرور و افتخار پر لحن با بابا

 .کرد می نگاهم خوشحالی با که کردم مهرداد به نگاهی

 :گفتم و دمبر پایین رو سرم زده خجالت کمی

 .بابا ممنون-

 .ممنونیم تو از ما: مامان

 کنسرت روز**

 .دادم تکون دست براشون و وایسادم نفر صدها جلوی 

 :خوندیم صدا یک هم با و گرفت دستش تو رو دستم مهرداد

 

 اشکاتو بینممی دارم

 ریزهمی چشمات از که 

 دریایی مجنون شدم 

  لبریزه احساس از که 

 

  بارممی تو مثل دارم

 دم هر هام گونه روی به

 دممی جون لحظه هر دارم 

  نم نم هاتشونه روی به 

 

 من قد میشه خم داره

 من عمر میشه کم داره 
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 لحظه هر که دنیایی تو 

  من قلب میشه غم از پر 

 

 که هامی قصه کجای

 تو زندگیمی دلیل 

 باید چرا دونم نمی 

  رو ماهت روی نبینم 

 

  هایی دلواپسی از پر

 آرهمی بغض داره که

  و گرفتی نفسهامو 

  بارهمی باز نگاهم

 

 دوریها درد که بیا

 درآورده پا از منو 

 تو خاطرات دوباره 

  برده آسمون تا منو 

 

  حمیدحسینی# 

 

 دوباره دوباره -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 من فرق دارم

Romanik.ir  287  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 .خوندیم هم دیگه آهنگ یه ما و فشرد دستش در محکم رو دستم مهرداد 

 :خوندم آهنگ و زدم قدم سن روی

 

 کن وا چشام رو چشاتو

 دریاته موج رو دلم 

 شم گم ناخدا بی نذار 

  چشماته که دریایی تو 

 

 تو با فقط تا شو هوا

 شم رهایی پرستوی 

 گیریمی که نفسهامو 

  شم هوایی خواد می دلم 

 

 عشقه چشات

 عشقه نگات 

 عشقه لبات روی گل 

 !من نازنین کن نگاه 

  عشقه پات پابه ترانه

 

 لرزه می بدجوری دلم

 آییمی تو که زمانی 
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 که وقتی میسه وای زمان 

  اینجایی تو باز میبینه 

 

 که ماهی زیبایی به

 کرده روشنش رو شبم 

 زیبایی رویای اون تو 

  کرده طپش پر رو دل که 

 

 روزی من اینکه از نترس

 شم نگاهت گرفتار 

 اینجا خودم من تا بیا 

  شم راهت توی گالی 

 

 یدمد زیباترین رو تو

 احساس ی باغچه میون 

 حتی میدی جون داری تو 

  یاس و ناز گلدونهای به 

 

 کردی رو زیرو رو دلم

 عشقت ی آماده شدم 

 خود مهر بذر از بپاش 
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  عشقت ی افتاده بشم 

 

 حتی کنم حس تا نذار

 رنجیمی تو من از داری 

 احساسم دنیای واسه 

  گنجی یک که دونیمی تو 

 

 بازم بمون عاشق واسم

 تنهام کنم حس تا نذار 

 خندیمی که وقتی فقط 

  اینجام کنممی حس منم 

 حمیدحسینی: سرا ترانه

 :گفتم و گرفتم دستم تو رو میکروفن

 .دادین گوش مارو آهنگ و گذاشتین وقت که ممنون -

 !پارمیدا! پارمیدا - 

 مردم برای پارک توی باز ضایف توی خوندن آهنگ. دادنمی اجازه نرده اما بیان سن روی داشتن سعی مردم 

 .بخشه لذت خیلی پول بدون اونم

 .رفتن سن به پژمان و ملیکا مارسا؛ ما از بعد

 خوبی؟: گفتم و شدم نزدیک بهش کرد می نگاه زمین به و بود فکر تو مهرداد

 مخوشحال یخیل. رسیدیم هم به رنج و سختی همه اون با سال چند بعد که کردم می فکر این به داشتم: مهرداد 

 دارمت االن که

  مارسا؛
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  گروه ترین معروف پژمان و ملیکا

 دختر یه بهزیستی از همین برای میشه مانع خوانندگی برای بچه گفت ملیکا دادن؛ ادامه آهنگ به و شدن

 . کنهمی مراقبت ازش خدمتکار که گرفتن دوماهه و خوشگل

 .مهمه شبرا شغلش فقط صرفاا و نداره ازدواج قصد فعال مارسا

 .خونیممی آهنگ باهم معموال و گرفتیم؛ عروسی بزرگ تاالر یک توی مهرداد و من

 .کنممی زندگی دادن ما به اول بار که ویالیی تو هنوزم من

 وتسک از نظرم به ولی کنهمی اذیت شبا ملیکا ی بچه هرچند کنیم زندگی باهم که گرفتیم تصمیم همگی

 . بهتره خیلی

 

 شد؟ تموم خاطراتت خب: گفت و اومد مسر باالی مهرداد

 .شد تموم خوب آخرش که خوشحالم: من 

 :گفت و خندید مهرداد

  اومدن خبرنگارا بریم پاشو شد تموم که حاال-

 میشه؟ چی نیام -

 .برممی -

 .خندیدم -

 .کرد بلند صندلی با رو من و خندید موذیانه مهرداد

 .افتممی صندلی از االن پایین بزار -

 ی؟میا -

 .آره - 

 دیدمخن دل ته از و رفتم مهرداد دنبال و گذاشتم کیفم تو رو دفترم شدم؛ بلند  و زمین گذاشت آروم رو صندلی

 یه ...عالیه واقعا خنده واقعی؛ ی خنده
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 ایرانی استعداد با و اراده با دختران مخصوص

 

 عشق با ایرانی دختران به تقدیم
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.زی با تشکر از نگاه»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. مراجعه کرده و یا به

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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