
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.takbook.com

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ١ 

  

  

  

  

  زده روزسی

  

  اسعدنیا  .ك

  1391فروردین 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.takbook.com

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ٢ 

  

این چند . دو روز بھ نوروز باقی بود، تقریبا ھمھ چیز برای سفر نوروزی آماده شده بود

. برای تعطیالت روزشماری میکردم و بسیار خستھ بودم؛ کار خیلی سنگین بود ،روز آخر

یاد حاجی فیروز و مبارک می . بوی بھار حس نمیشد. اینجا حال و ھوای نوروزی حاکم نبود

ماھی . وعده عید می دادند ،افتادم کھ یک ماه قبل عید می آمدند در خیابان و با رقص بامزه

طشت ھای ماھی داد میزد  دند و نوجوانی کھ کنار پیاده رو باالییقرمز ھایی کھ در لگن میجھ

در گوشھ ھای خیابان دیگ ھایی ... ." ماھی ، بیا ماھی شب عید یادت نره ، آھای ماھـــی: "

سمنو آی : " و مرد یا زنی میانسال داد میزد " ســـمـــنو"روئین کھ رویش نوشتھ شده بود 

ان از ھر صنفی بھ و از سر تا تھ خیابان بساط دستفروش... ." سمنو؛ مال پای ھفت سین سمنو

دلم بھ . بھ چشم نمی خورد" نوروزتان پیروز" در دیار غربت حتی نوشتھ ھای . چشم میخورد

برای ھمین از یک ماه قبل عید . استشده  تنگشدت برای این حال و ھوای بھاری در ایران 

میزنم ره روزشماری میکنم تا بھ ایران سفر کنم، سیزده را کھ در ایران بھ در کردم، سبزه گ

وای کھ چقدر دلم برای صورت نقره گون  .شود؛ البتھ بھ اعتقاد مادرمشاید کھ امسال بختم باز 

مادرم . است خودش خانومی شده یخواھر کوچولوم، اوه نھ؛ اون االن برا. مادرم تنگ شده

س ؛ البتھ تلفنی در تمااست چھ حال درببینم  را پدرم. دآی ش زیاد خواستگار مییکھ برا ویدمیگ

  .نام از نزدیک ببینمشھاما میخوا ؛ھستیم

برای سیزده روز بکشم  اآخرین روز سال ھم سپری شد و موقعش بود کھ کرکره مغازه ر

چک کردم  ارفتم و وسایل فردا ر. بلیط دارم ٩:٣٠فردا صبح ساعت . موپایین و بھ ایران بر

از شوق . م و دراز کشیدمیک گوشھ گذاشتم و بھ سر تختم رفت ارم چمدان. دناکھ چیزی جا نم

. م ھستمه اپیش خانواد ،بھ این فکر میکردم کھ فردا شب ھمین موقع. فردا خوابم نمیبرد

  .م سنگین شد و خوابیدمیھا نیمھ شب پلک سھنزدیک 
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دوش گرفتم و لباس تازه ھایم را  کرفتم ی .با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم

تاکسی . را برداشتم و جلوی در رفتم مچمدان. تلفن را برداشتم و بھ تاکسی زنگ زدم .پوشیدم

چمدان . جلوی فرودگاه پیاده شدم. آمد و چمدان را در صندوق عقب گذاشتم و در ماشین نشستم

را از پشت ماشین برداشتم و بھ سمت باجھ رفتم تا گذرنامھ و بلیط را چک کنند و پس از 

یک کتابچھ . تظار رفتم و سر یک نیمکت نشستم و منتظر اعالم پرواز شدمپذیرش بھ سالن ان

در ھمین زمان از دور چشمم بھ دختری . کوچک از ساک برداشتم و بھ مطالعھ مشغول شدم

چشم و ابرویی مشکی . می آمد ھا افتاد کھ از دور با چمدانی چرخدار قرمز بھ سمت صندلی

روی صورتش ریختھ بود، شالی صورتی دور گردنش کھ بھ  قھوه ای سوختھداشت و موھایی 

کفش ھایی شیری و پاشنھ بلند بھ پا داشت و . در تن داشت ی،آویزان بود و پالتوی سفید کتان

مدتی مجذوبش شدم کھ نگاھش بھ من افتاد و با بی اتنایی . قدم برمیداشت الیزابتمثل ملکھ 

آمستردام بھ تھران اعالم شد و  ١٧۵ناگھان پرواز شماره . رفت و بر سر یک صندلی نشست

من سریع چمدان ھایم را برداشتم و بھ حمل و نقل ھواپیما تحویل دادم بھ سمت الین پرواز 

توصیھ ھای امنیتی . میھماندار مرا بھ سمت صندلیم راھنمایی کرد. رفتم و داخل ھواپیما شدم

کم کم . شروع بھ حرکت کردخلبان و میھماندار اعالم شد و کمربند ھا را بستیم و ھواپیما 

احساس میکردم بھ بھار . من تمام فکرم بھ ایران بود. ارتفاع گرفتیم و بھ باال صعود کردیم

فردی میانسال با چشمانی خاکستری و سیبیلی حجیم بھ مانند  م،ا ھمسفر کناری. نزدیک میشوم

تیره در میان  موھایش سفید، مانند مروارید بود و تارھای محدود. مردان اھل تصوف بود

من . مجلھ ای بھ زبان روسی در دستانش بود بھ خواندن مشغول بود .موھایش دیده میشد

در این . دزدکی مجلھ اش را دید میزدم؛ روسی بلد نبودم و فقط بھ تصاویرش چشم دوختھ بودم

من " میخوای بخونی؟ : "حال بودم کھ آقا با لبخند نگاھم کرد و مجلھ را بھ سویم آورد و گفت

ایشان با لبخند دوباره بھ . " روسی بلد نیستم... تشکر: " خودم را جمع و جور کردم و گفتم

ایشان با  " عذر میخوام ، شما روسی بلدین؟ : " مدتی بعد ازش پرسیدم . مطالعھ مشغول شد
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چھ خوب ؛ رشتھ : " من جواب دادم ." پژشکی میخوندم. اونجا تحصیل میکردم: " لبخند گفتند 

قبال در یک ، روانپزشک ھستم: " ایشان گفتند " االن پزشک ھستین؟ . لیتون عالیھتحصی

: " من در جواب گفتم" .مرکز توانبخشی بودم؛ اما االن مدتھاست کھ در آمستردام مطب دارم

من ھم کیوان : " گفتم ." فرامرزی ھستم: " جواب دادند" درست؛ اسم شریفتونو میتونم بپرسم؟

" راستی چند روز ایران میمونید؟ ...اتون خوشوقتم آقای دکتر فرامرزیبھستم، از آشنایی 

ساکت  ر ھردودیگ ،بعد. " بھ کارام برسمتا چھار روز اول، بعد برمیگردم  سھ: " دکتر گفت 

پس از ساعتی با صدای میھمان دار بیدار . من صندلی را کمی خوابانیدم و چرتی زدم. شدیم

من . ھواپیما در فرودگاه ایران بھ زمین نشست. ربندھا را بستیمکم. زمان فرود آمدن بود. شدم

ھمراه . خود را جمع و جور کردم و با ھمراھی و استقبال میھماندار آرام از ھواپیما پیاده شدم

چمدان دکتر رسید . رفتیم کھ چمدانھایمان را برداریم. دکتر فرامرزی بھ سمت سالن پیش رفتیم

یک . دستم را جلو بردم کھ چمدان را بردارم .نزدیک شد ،چمدانو چمدان من ھم بعد از چند 

دختری با پالتوی سفید کتان و موھای قھوه ای . چمدان قرمز چرخدار جلوی چمدانم بود

لحظھ ای برگشت و بھ من چشم . سوختھ و کفش ھایی پاشنھ دار بھ رنگ شیری در پایش بود

وی صورتش ریختھ ھایش بھ ریکھ موچشم و ابرویی مشکی . از ھیجان بی حس شدم. دوخت

او چمدانش . مرا ھیپنوتیزم کرده بود ، کامالبود و شالی صورتی کھ بھ روی سرش بستھ بود

دکتر فرامرزی چمدانم را کھ داشت دور میشد . را برداشت و با بی اتنایی از کنارم رفت

من لبخندی زدم و "کجا سیر میکنی آقا کیوان؟ : " برداشت و بازویم را گرفت و کشید و گفت

تو دلم بھ این فکر میکردم کھ اونی کھ تو سالن " .ھیچی، یھ لحظھ یاد کسی افتادم" : گفتم

کارت ویزیت دکتر فرامرزی . انتظار دیدم مسافر ایران بوده و از درون بسیار خوشحال بودم

ن دختر سوار تاکسی شد و آ. دویدمبا عجلھ خداحافظی کردم و بھ سمت تاکسی  ؛رو گرفتم

ھرجا اون تاکسی رفت : " من ھم سریع سوار یک تاکسی دیگر شدم و گفتم. حرکت کرد

قضیھ پلیسی :" راننده، ماشین و روشن کرد و گفت ..." گمش نکنی... سریع... دنبالش برو
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ریھ قیط درتاکسی دختر در کوچھ سوم، خیابان گلھا، .." بزن بریم کھ خودم جیمز باندم...شد؟

دختر پیاده شد و من بھ تاکسی گفتم کھ چند دقیقھ . جلوی یک خانھ ویالیی بزرگ توقف کرد

من آرام بدون اینکھ کسی متوجھ شود بھ . دختر وارد خانھ شد و تاکسی اش رفت. توقف کند

برای اینکھ بھتر داخل خانھ  ،رفتم جلوی درب ایستادم! چقدر بزرگ و زیبا. سمت خانھ رفتم

ناگھان با صدای سگ کھ در حیاط خانھ بود . بھ درب چسبیدم و بھ داخل خیره شدم ؛را ببینم

تو دلم بھ این فکر میکردم کھ لقمھ . با لبخندی سرد بھ سمت تاکسی رفتم. عقب کشیدم راخودم 

سر . سوار تاکسی شدم و بھ سمت خانھ خودمان رفتیم. خیلی بزرگیھ، اندازه دھان من نیست

چمدان در دستم بود کھ یک پراید . تم تا منزل کمی قدم بزنمسشدم و خوا خیابان سرباز پیاده

خیلی وقت بود ندیده . شھرام دوستم بود..." چاکریم دربست: " سفید جلوم ایستاد و گفت ١٣٢

کی : " گفت . بعد ماچ و بوسھ، احوالپرسی کردیم. از ماشین پیاده شد و پرید بغلم. بودمش

: " من ھم با خنده گفتم..." ھھ ھھ ھھ... نده شدی تحویل نمیگیریبرگشتی آقا خارجیھ؛ دیگھ گ

شھرام صندوق ماشین و باز کرد و . " ھمش بھ یادت بودم. چی میگی شھرام... ھھ ھھ ھھ 

دیگھ زورمون بھ ...ره جا بشھتو بذار تو؛ اگھ این کپسوال بذاساک ...اونجای آدم دروغگو"گفت

. از ھمھ چی صحبت کرد. و رفتم نشستم توگذاشتم  اا رچمدان ھ" ... ھھ ھھ...بنزین نمیرسھ

رفتیم یھ دوری زدیم و از اینکھ محلھ صد و ھشتاد درجھ . شھرام یھ پسر پرچونھ و زرنگھ

جلوی . ند و خداحافظی کرد و رفتارس راتا جلوی خانھ من . دیدن کردم ،تغییر کرده بود

. باز کردرا  در خواھرمھ زنگ زدم و بعد از چند لحظ. نستم زنگ بزنمادرب از ھیجان نمیتو

مد پایین و پرید آ خواھرمطبقھ اول و رفتم باال کھ . برداشتم و رفتم داخل مجتمع ام ریچمدان ھا

تا نزدیک درب و .." داداش دلم برات خیلی تنگ شده: " گفت. بغلم و از شادی سرخ شده بود

 او چمدان ر. صحبت کرد... و  ش ، کالساشیاز درسش و برنامھ ھابا پرچونگی تمام،  دواح

م دست یجلوی درب واحد مادرم برا. من ھم با لبخند دنبالش رفتم. گرفت و سریع رفت باال

ھر  نچشما دراشک . ش تنگ شده بودیخیلی دلم برا. رفتم و سفت بغلش کردم. تکان داد
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: " شد گفتسریع پا ،رفتم داخل و پدرم کھ جلوی تلویزیون نشستھ بود. ن جمع شده بوداجفتم

نھ : " من ھم خندیدم و گفتم" میتونی مچم و بزنی زمین؟... ببینم مرد شدی... چطوری آقا پسر

پدرم اومد بغلم و . و ھمھ خندیدیم!" مگھ کسی پیدا میشھ کھ بتونھ مچ بابای من و بزنھ... بابا

یا نسکافھ می پسرت چایی بیار، نھ مثل اینکھ خارج اخانوم بر: " بابام گفت. ھم و ماچ کردیم 

: " بابام گفت." ی رو ترجیح میدمینھ مرسی ، ھمون چا: " گفتم." خورن؛ خانوم نسکافھ بیار

خندیدم و رفتم لباسامو عوض ." حقا کھ پسر منی، میبینم کھ ھنوز اصلتو فراموش نکردی

سوغاتی . آورد وسط خانھ و باز کرد ار آبجیم چمدان سوغاتی ھا. نوشیدم اچای ر. کردم

یک لباس مجلسی آبی براق برای مادرم آورده بودم و مادر خیلی . تحویل دادم ران یشاھا

برای آبجیم یک کیف چرم ھلندی آورده بودم و برای پدرم یک کاله پشمی . خوشحال شد

کیک شاھدانھ . بعد اینا نوبت خوراکی ھا بود. روسی اصل با یک عینک ری بن اصل آوردم

ھمھ خوشحال از آمدن من، ومن فقط در . ندتا خوراکی دیگھو چآبنبات ھای ترش ھلندی و 

تا . نمیتوانستم از فکرش بیرون بیایم. مه بودآن دختری کھ در فرودگاه دید. فکر آن پری زیبا

رفتم بھ اتاق خواھرم و بر روی تختش دراز . شیفتھ یک دختر نشده بودم بھ این حدبھ حال 

؛ در ھمانجا، بھ روی سقف چھره آن دختر زیبا بھ بھ میخی کھ در سقف بود خیره شدم. کشیدم

تصمیم گرفتم فردا صبح بھ محل زندگی دختر بروم و راجع بھ او . تصویر کشیده شد

  .از فرط خستگی خوابم برد. اطالعاتی جمع آوری کنم

خواھرم بھ اتاق آمد و . باریکھ نور خورشید از پنجره اتاق و الی پرده بھ صورتم افتاده بود

با چشمان بستھ لبخندی زدم و یاد دوران ..." پاشو داداش، صبح شده، وقت مدرسست : "گفت

بلند شدم و دستانم را کش دادم و یک خمیازه . ای مدرسھ افتادمھ کودکی و صبح بیدار شدن

دست و . تخت را مرتب کردم و بھ دستشویی رفتم. بلند کشیدم و از روی تخت بلند شدم

بلند شدم و رفتم لباسھایم . یک لیوان شیر خوردم و کمی نان. مصورت شستم و بھ سر میز رفت
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ھیچ جا، میخوام یھ گشتی بزنم ببینم : " گفتم" کجا میخوای بری؟:" مادرم گفت. را پوشیدم

بھ پارکینگ رفتم و . گرفتم و از خانھ زدم بیرون اکلید ماشین پدرم ر" خیابونا تو چھ حالن؛

در راه بھ خیبان ھای تغییر یافتھ تھران نگاه . یرون رفتمماشین را روشن کردم و از مجتمع ب

روزنامھ را . کنار خیابان پارک کردم و رفتم از دکھ روزنامھ فروشی روزنامھ بگیرم. میکردم

. پاکن ماشین است دیدم برگھ جریمھ روی شیشھ و زیر برف ،گرفتھ و بھ سمت ماشین رفتم

من از قوانین جدید راھنمایی رانندگی ! مان نوشتھبرگھ را برداشتم دیدم برایم پنجاه ھزار تو

سوار شدم و بھ سمت محل سکونت . اط عمل میکردمطالعی نداشتم، در غیر اینصورت محتا

در حین وارد شدن بھ کوچھ سوم خیابان گلھا دختری با پالتوی سفید دیدم . دختر حرکت کردم

سر کوچھ توقف کردم . یباآری خودش بود؛ ھمان دختر ز. کھ شالی صورتی روی سرش بود

یحی بود کھ دختر بھ آن رسر خیابان پارکی تف. و روی دختر زوم کردم ببینم کجا خواھد رفت

دفعھ ماشین را در جای  این. من ماشین را روشن کرده و بھ سر خیابان رفتم. سمت میرفت

مکتی در دختر بھ روی نی. پیاده شدم و وارد پارک شدم. مناسب پارک کردم تا جریمھ نشوم

آرام آرام قدم برداشتم و . وسط پارک نشستھ بود و کتابچھ ای در دستش بود کھ مطالعھ میکرد

 از جلویش رد شدم و کیف جیبی. فکری بھ ذھنم رسید. نمی دانستم چھ بگویم. بھ سمتش رفتم

در حین برداشتن نگاھی بھ دختر کردم و سالم . م را از دستم انداختم و دوال شدم بردارما

من ھم با حالت تعجبی . در نگاھش متوجھ شدم کھ انگار شناختھ است. او نیز سالم کرد. ردمک

دختر لبخندی زد و " عذر میخوام، شما ھمون خانومی نیستید کھ تو فرودگاه دیدم؟: " یدمپرس

ینکھ ا من از." فکر کنم در فرودگاه ھمدیگر را دیدیم. شما ھم آشنا بھ نظر میرسید: " گفت

: " دختر گفت" میتونیم کمی صحبت کنیم؟ : " گفتم. گرفتھ بود بسیار خوشحال بودمنقشھ ام 

" بفرمائید؛ : " گفت" اجازه ھست؟: " پرسیدم .من ھم خواستم کنارش بنشینم" ایرادی نداره؛

من ھم نشستم و صحبت کردم، راجع بھ آب و ھوای . رتر رفتکمی خودش را تکان داد و کنا

و . از این کھ در آمستردام اصال بوی نوروز حس نمی شد. وندانآمستردام و برخورد شھر
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خاطراتی کھ از نوروزھای داخل ایران داشتم برایش تعریف میکردم و روزھای خوش پایان 

بھ . احساس کردم زیادی صحبت میکنم. سال و چھارشنبھ سوری؛ او ھم با لبخند تائید میکرد

پزشکان ھستم؛ : " او لبخندی زد و گفت" پرسم؟میتونم اسمتون و ب: " او نگاه کردم و گفتم

از آشنایی با شما . رھایی ھستممن ھم کیوان : " نگاھی کردم و گفتم." پارمیس پزشکان

چھ کتابی : " بھ کتابچھ در دستش نگاه کردم و گفتم." ھمچنین: " او نیز گفت." خوشوقتم

من ھم چون ." وشم میادصادق ھدایت؛ از آثار ھدایت خ توپ مرواری،: " گفت" میخونید؟

چھ عالی؛ من ھم ھدایت و دوست دارم، :" خود بھ صادق ھدایت عالقھ مند بودم گفتم

بھ نظرم نوشتھ ھاش شیرینھ و گیرا و لحنی ساده و مجذوب کننده . توپ مرواریمخصوصا 

پارمیس از اینکھ من ھم با او در این مورد ھم سلیقھ بودم کمی خود را خرسند نشان ." داره

در " ایران و بیشتر دوست داری یا ھلند؟: " بعد از صحبت ھای کلیشھ ای از او پرسیدم. ادد

چھ فرقی میکنھ؛ ھمھ جا یھ جوره، آسمون ھمین رنگھ، بھ حال من کھ :" پاسخ خندید و گفت

ارزش  گرچھ دور بودن از خانواده سختھ اما باز اونجارو ترجیح میدم؛ ال اقلفرقی نداشت؛ 

چھ : " با کنجکاوی پرسیدم.". داشتم و قدرشون و نمیدونستم و االن خیلی میفھممچیزایی کھ 

چھ چیزی با ارزش تر از : " او چند لحظھ سکوت کرد و بعد آھی کشید و گفت" ارزشی؟

ش را با انگشتش و مکث کرد و از گوشھ چشم..." بودن در کنار خانواده، پدر، مادر،سالمتی

ش معلوم بود کھ یک غم یاز صحبت ھا .کھ من متوجھ نشومو رویش را آنطرف برد ماالند 

اما چھ چیز او را ناراحت کرده بود؟ من بسیار کنجکاو بودم و از طرفی . در دل دارد

وای اینقدر گرم صحبت : " بحث را عوض کردم و گفتم. را بیشتر ناراحت کنم نمیخواستم او

وشیدنی گرم میخوای یا سرد؟ اصال ن. شدیم کھ من فراموش کردم یھ چیزی برا خوردن بیارم

ناھار اشتھا ندارم، شما  یخیلی ممنون ولی برا: " پارمیس گفت" چطوره بریم ناھار بخوریم؟

پس چند لحظھ بشین االن :" من ھم گفتم." سرد و گرمش فرقی نمیکنھ ،ھرچی خواستید بیارید

ارمیس تلفنی مشغول پ. و رفتم و از دکھ دو نسکافھ گرفتم و بھ سمت نیمکت رفتم." میام
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از صحبت  .صحبت بود و من کنجکاوانھ بدون آنکھ او متوجھ شود بھ مکالمھ اش گوش میدادم

من ھم خود را بھ کوچھ . دارد اما دیگھ چیز زیادی نفھمیدم مشکلھایش معلوم شد کھ یک 

 بعد از نوشیدن. علی چپ زدم و رفتم سر نیمکت نشستم و نسکافھ را دادم و آرام نوشیدیم

دیگھ وقتشھ برم خونھ، داره دیر میشھ، یھ :" نسکافھ، پارمیس نگاھی بھ ساعتش کرد و گفت

از روی نیمکت بلند شدیم و  ."باشھ بریم کھ من ھم کار دارم: " من ھم گفتم." سری کار دارم

تا سمت منزلش او را ھمراھی کردم و جلوی درب، ھنگام خداحافظی . از پارک بیرون رفتیم

خانم پزشکان، میتونم شمارتون و داشتھ :" ھنگام رفتن گفتم. ین زد و زنگ را زدلبخندی دلنش

پارمیس شماره منزل را داد و یک کارت ویزیت " باشم کھ اگھ شد بعضی مواقع ھم و ببینیم؟

ممنون :" من شماره را گرفتم و گفتم." البتھ در آمستردام ،این ھم شماره ھمراه من:" داد و گفت

من سریع بھ سمت پارک رفتم . پارمیس ھم خداحافظی کرد و رفت..." نگھداراز لطفتون؛ خدا

بط ماشین را تا نھایت صدای ض .و سوار ماشین شدم و با خوشحالی در خیابان ویراژ میدادم

رانندگی کردم و  ناگھان یاد قوانین جدید راھنمایی رانندگی افتادم و مثل آدم. باال برده بودم

در حیاط یکی از ھمسایھ ھا . بھ منزل رسیدم و رفتم داخل .آوردم پایینصدای ضبط را کمی 

رفتم خانھ؛ پدرم خواب بود، مادرم جلوی تلویزیون و آبجیم . را دیدم و احوالپرسی کردیم

با صدای من پدرم از ." امشب ھمھ شام میریم بیرون: " سالم کردم و بلند گفتم. مشغول مطالعھ

." ھیچی؛ امروز پسرت خیلی خوشحالھ: " گفتم" شده؟ چھ خبره؟ چی: " خواب پرید و گفت

رفتم اتاقم و لباسھایم را کندم و دوش گرفتم و سر ! " تا باشھ از این خوشیھا: " مادرم گفت

صندلی نشستم و کارت ویزیت پارمیس و از جیب کتم بیرون آوردم؛ شماره پشت کارت را 

نمیتوانستم . ز کشیدم؛ اصال خوابم نبردکارت را در جیبم گذاشتم و رفتم سر تخت درا. خواندم

نمیدانستم چھ چیزی در چشم این دختر بود کھ مرا طلسم  رآخ. یک لحظھ بھ پارمیس فکر نکنم

دانم چھ چیزی مرا بھ او ربط میداد؛ فقط یک چیز میدانستم و آن این ینم .کرد و مجذوبش شدم
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ھمین تفکرات شیرین بودم کھ  در. ش داشتم و نمیخواستم از دستش بدھمبود کھ بسیار دوست

  .خوابم برد

از خواب پریدم و یادم " پس شام میخواستیم بریم بیرون؟: " خواھرم آمد باالی سرم و گفت

سریع لباسھایم را بھ تن کردم و بھ ." شین تا بریمآماده :" گفتم. چھ قولی داده ام افتاد کھ ظھر

غذایمان را سفارش دادیم و . رفتیم ناھره بھ یکی از بھترین رستوران ھای تاتفاق خانواد

در حین . گارسون غذاھایمان را سر میز آورد و مشغول شدیم. منتظر شدیم کھ آماده شود

: " زدم و گفتممن لبخندی " راستی نگفتی این شام بھ چھ مناسبت بود؟:" خوردن پدرم پرسید

: " گفتم" کرده؟ خوب چی تورو اینقدر خوشحال: " مادرم گفت." ھمینفقط خیلی خوشحالم،

غذایمان تمام شد و از . بعد بیخیال شدند و بھ خوردن ادامھ دادیم" بعدا میگم؛ االن نمیشھ؛

وقتی رسیدیم من از فرط خستگی رفتم . رستوران بیرون آمدیم و بھ سمت منزل بھ راه افتادیم

  .فتاده خوابم بردیواینقدر خستھ بودم کھ ن. کھ زود بخوابم

رفتم ماشین را از پارکینگ بیرون بیاورم؛ ھرچھ . تازه طلوع کرده بودصبح بود و آفتاب 

نمیدانستم چھ . از ماشین پیاده شدم. صدای درب بھ گوش میرسید. استارت زدم روشن نشد

درب را باز کردم دیدم پارمیس با لباسی سفید بھ مانند فرشتھ ھا جلوی درب . کسی در میزند

من نیز دستش را . دستش را جلو آورد و دستم را گرفت .لبخندی شیرین بھ چھره داشت. بود

نمیدانستم کجا میبرد، اما مھم نبود . دستم را کشید و با خود برد. فشردم و بسیار خوشحال بودم

ھمھ اھالی پارک . رفتیم بھ پارک جلوی خیابانشان.  ھرجا برود، ھمراھش میروم، حتی جھنم

دستم در دست . من نیز با اشاره تشکر میکردم. ندبرایم دست تکان میدادند و خوش آمد میگفت

ھمینطور کھ در پارک قدم میزدیم متوجھ شدم دست پارمیس در . پارمیس بود و مدھوش بودم

 دستش از دستم ول شد و بیھوش  .نگاھش کردم دیدم حالش بد شده است. حال شل شدن است

برای پارمیس اتفاقی بیافتد دیگر امیدم اگر . بسیار نگران بودم. نمیدانستم چھ کنم. بھ زمین افتاد
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ھیچ یک از اھالی پارک طرفمان نمی آمدند و فقط از دور نگاه . بھ زندگی را از دست میدھم

پارمیس، عزیزم، بیدار شو، من " من پارمیس را تکان میدادم و صدایش میکردم . میکردند

در این حال بودم . یکردمو گریھ م" خواھش میکنم، خواھش میکنم نرووووو. بدون تو میمیرم

محجوب در خرقھ ای شرابی رنگ بود و . شخصی افتاد کھ بھ سمتمان می آمدکھ نگاھم بھ 

لبخند فراخی بر لب داشت ، چشمانی سیاه در صورت آفتاب سوختھ اش کھ تا نیمھ در ریش 

با لبخندی  .آمد کنارم ایستاد و دستم را گرفت و بلند کرد. میدرخشید ،کوتاه و سیاھی پنھان بود

من سریع بھ حرفش گوش دادم، نمیدانم چرا . پیراھنت را از تنت درآور و بده: " عمیق گفت

او پیراھنم . پیراھن را کنده و تحویلش دادم. ولی اعتمادی شگرف بین من و او ایجاد شده بود

ن من دست آ. را بر تن پارمیس کرد و پارمیس مانند مرده ای کھ زندگی یافتھ باشد برخاست

از این عمل جلوگیری کرد و با  .مرد را فشردم و نگاھش کردم و خواستم دستانش را ببوسم

برگشتم کھ . مجذوب چشمان سیاھش شدم." درود بر تو ای عزیز: " صدایی طنین دار گفت

بھ دور و بر نگاھی انداختم و دیدم کھ . پارمیس نبود. دستان پارمیس را بگیرم کھ چیزی ندیدم

رودخانھ ای کمی آنطرفتر بود کھ از کوھی عظیم . ھیچ کس کنارم نبود. مدر پارک نیست

کلبھ دویدم و درب  سریع بھ سمت. در دامنھ کوه، کنار رود، کلبھ ای بود. سرچشمھ میگرفت

در دستانش  فنجانی چای. شرابی رنگ بھ تن داشترا دیدم کھ خرقھ ای مردی . را باز کردم

من از اضطراب . تعارف کرد کھ بنشینم. ن لبخند میزدو بھ م بود کھ بھ آرامی مینوشید

از . نشستم و برایم چای ریخت .فرصت نشستن نداشتم؛ اما وجود این مرد بھ من آرامش میداد

بھ زیر آن درخت  ،نمیدانم چھ کسی از صبح آنطرف رود: " چای جرعھ ای نوشیدم و او گفت

دختری با . م و بھ بیرون کلبھ رفتماز سوی کنجکاوی، فنجان را کنار گذاشت." نشستھ است

پالتویی سفید و با موھایی قھوه ای سوختھ دیدم کھ شالی صورتی بھ گردن داشت، و بھ روی 

ھرچھ صدایش کردم عکس العملی نشان . کنار رود نشستھ بود ،تکھ سنگی بھ زیر درخت

پارمیس . دنادرآرام رویش را برگ. و صدایش کردم دویدماز رود رد شدم و بھ سمتش . نداد
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ناگھان زمین لرزه ای شدید رخ داد و . من خوشحال شدم و دستانش گرفتم و او لبخند زد. بود

. پاشنھ کفش پارمیس الی سنگ ھا گیر کرد و افتاد. من دست پارمیس را گرفتم و فرار کردیم

من سریع رفتم پارمیس را بلند کردم و . یک درخت در حال افتادن بھ روی پارمیس بود

ش را از پایش در آوردم و پارمیس را ھل دادم و بھ باالی سرم نگاه کردم کھ دیدم درخت کفش

. درخت بھ رویم افتاد. گرفتفرا وحشت وجودم را . د و در حال افتادن بودونزدیک میش

. ساعت را نگاه کردم دیدم پنج بعد از نیمھ شب است. ناگھان با وحشت از خواب پریدم

سرم درد شدیدی گرفت کھ تمام عضالت بدنم . نفس نفس میزدمضربان قلبم شدید بود و 

. بعد از چند دقیقھ آرام شدم و بھ این رویا فکر میکردم. منقبض شد و از درد بھ خود پیچیدم

یعنی این خواب . بھ فکر پارمیس بودم. چھ معنی میتوانست بدھد؟ خوف عجیبی در وجودم بود

  !باشدمعنی  چھبھ  ممکن است

ساعت نھ بیدار شدم و رفتم  تقریبا صبح. ی دوباره دراز کشیدم و خوابیدمبا حالت گیج

بعد رفتم از کمد و . دمدستشویی؛ آبی بھ دست و صورتم زدم و رفتم سر میز صبحانھ خور

پارمیس را از جیب کتم بیرون کشیدم و شماره منزلشان کھ پشت کارت با خودکار  کارت

از او خواستم . زنی پاسخ داد: " با آن شماره تماس گرفتمتلفن را گرفتم و . نوشتھ بود برداشتم

. و با ھم صحبت کردیم پشت تلفن بعد از چند لحظھ پارمیس آمد. کھ گوشی را بھ پارمیس بدھد

بعد گوشی را قطع کردم و رفتم دوش گرفتم و . کمی آرام شدم و برای غروب قرار گذاشتم

از این کھ قرار مالقات . آرام و قرار نداشتم. کردمو ھمھ چیز را آماده . ھایم را اتو کردم لباس

اما از درون مضطرب بودم؛حس بدی از . من را پذیرفتھ بود در پوست خود نمی گنجیدم

دلیل قرار امروز ھم بیشتر برای ھمین . خواب دیشب داشتم؛ بدجور فکرم را مشغول کرده بود

اده شد و رفتم بھ ھمراه خانواده ناھار ناھار آم. خواب بود؛ میخواستم از حال پارمیس آگاه شوم

. ھمش بھ این فکر میکردم کھ باید امروز خیلی خوشتیب باشم و رفتارم و درست کنم. خوردم
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بعد از چند ساعت لباسھای اتو کشیده را پوشیدم؛ یک شلوار مشکی راه راه پارچھ ای و 

ھای چرم آلمانی  پیراھن سبز فسفری طرح بھار کھ روی پیراھن برگھای سبز بود و کفش

یک ادکلن خوشبو ھم زدم و کلید ماشین پدرم . مشکی؛ یک کت ِکِرم ھم روی پیراھنم پوشیدم

ماشین پدرم یھ ال . کارواش ببرم رادو ساعت زودتر رفتم تا ماشین . را برداشتم و رفتم بیرون

سر  ،قرار ساعِتسر . ریھ بھ راه افتادمطبعد بھ سمت قی .ماشین و کارواش بردم. نود سفید بود

دیدم با پالتوی سفید و شالی صورتی و کفش ھایی پاشنھ دار بھ رنگ . کوچھ شان رسیدم

. با نورباالی ماشین عالمت دادم و متوجھ شد و برایم دست تکان داد. شیری در کوچھ ایستاده

ریم شام ب:" گفتم" میخوای کجا بریم؟: " با لبخند سالم کرد و گفت. رفتم جلو و سوارش کردم

و من سریع گازشو گرفتم و ." بد فکری نیست:" گفت" چطوره؟.یھ رستوران شیک و باکالس

وارد رستوران  ؛پارک کردیم رارفتیم و ماشین . بود باکالسکمی باالتر یک رستوران . رفتم

میزھا از قبل رزرو شده بود و بھ گارسون گفتم کھ اولین میزی کھ خالی شد برای ما . شدیم

: " نو را بھ پارمیس دادم و گفتمِم. و رفتیم نشستیمز شانس خوب یک میز خالی شد ا. نگھ دارد

ھرچھ من ھم . او ماھی با سویا سس و ساالد فصل انتخاب کرد." ھرچی خواستی انتخاب کن

 دھمانتخاب کردم؛ برای نوشیدنی خواستم کھ شراب سفید سفارش پارمیس سفارش داده بود، 

گارسون سفارش ھایمان را . ن است و یک بطری نوشابھ سفارش دادمکھ یادم افتاد اینجا ایرا

چطوره؟ :" بھ پارمیس گفتم. یک موسیقی مالیم اسکاتلندی پخش میشد. یادداشت کرد و رفت

بسیار عالی؛ خیلی وقت بود با کسی شام بیرون نیومده : " لبخند زد و گفت" خوشت میاد؟

. ره شدنم شرم کرد و سرش را پایین انداختش خیره شدم و او نیز از خینبھ چشما." بودم

آره؛ اون طرز نگاه کردنت :" آرام خندید و گفت" پارمیس؛ یادتھ اولین بار کھ دیدمت؟: " گفتم

منظورم این  وااااا؛ احمق چیھ؛: " گفت " ھھ ھھ، مثل احمقا بود؟: " گفتم" خیلی خنده دار بود؛

آدم زیاد دیده بودم، اما فرشتھ تاحاال ندیده : " فتملبخند زدم و گ." بود کھ انگار آدم ندیده بودی

از وقتی دیدمت : "گفتم" خیلی جالبی؛:" پارمیس خندید و گفت!" بودم؛ تازه اونم از نزدیک
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با اینکھ زمان زیادی نیست . چیزی تو چشمات دیدم کھ مجذوبم کرده. خواب و خوراک ندارم

چی تو چشمام دیدی؟ آخھ من :" یس گفتپارم." دیدمت، اما انگار سالھای سالھ میشناسمت

اون چیزی کھ شاید ھیچکس ندیده باشھ؛ چون اگھ : " گفتم!" کجام مجذوب کنندست؟ چھ چیزا

پس فکر کردی : " گفتم" االن تو دیوونھ ای؟ : " خندید و گفت! " میدید مثل من دیوونھ میشد

مشغول خوردن . بود سوپ جو. گارسون پیش غذا سر میز آورد. و ھردو خندیدیم" عاقلم؟

او . و شروع کردیم." شروع کن عزیزم: " بھ پارمیس گفتم. شدیم و غذای اصلی ھم آورده شد

وقتی متوجھ زل زدن من شد ، دست از غذا . مشغول خوردن بود و من بھ او زل زده بودم

." شمنھ،از دیدنت سیر نمی: " گفتم" وااااا؛ داری لقمھ ھامو میشماری؟: " خوردن کشید و گفت

:" و از سر میز یک تکھ نان برداشت و گفت!" خوب با نون بخور سیر شی:" با خنده گفت

نم چرا؛ اما احساس میکردم امشب انمید. من نان را گرفتم و بھ خوردن مشغول شدم" بفرما

پارمیس خیلی . دروبیا راغذا تمام شد و بھ گارسون گفتم صورتحساب . خوشحالترین مرد دنیام

رفتیم پارکینگ سوار شدیم و بھ راه  ؛پرداخت کردمھ او حساب کند، اما خودم اصرار کرد ک

معلوم نیست؛ تا ھروقت کارم تموم :" گفت" تا کی ایرانی؟:" بھ پارمیس گفتم در ماشین. افتادیم

من ھم متوجھ شدم کھ . " کار زیاد مھمی نیست: " گفت" مگھ چھ کاری داری؟: گفتم" بشھ

پشت چراغ قرمز میدیدم پارمیس حرکاتی از خودش نشان میدھد . ندادمقصد گفتن ندارد و گیر 

لب گاز میگرفت، چشمانش را میبست و پلک میفشرد و صدادار نفس  .کھ زیاد نرمال نبود

متوجھ شدم کھ با دستانش گوشھ پالتویش را چنگ . چراغ سبز شد و رفتم. شک کردم .میکشید

فھمیدم حالش زیاد ." برو... ی ی چی ھی:" گفت" پارمیس؛چیزی شده؟: " گفتم . می اندازد

گرفت و مثل  ھ اش راکھ ناگھان سین" پارمیس؟:" کنار اتوبان زدم بغل و گفتم. خوب نیست

من دست و پایم را گم ..." نآااقااا کیوااااا.... آاااااای:" جیغ کشیدکسی کھ تشنج کرده باشد 

با سختی فھماند کھ از کیفش " ر کنم؟پارمیس؟ چت شده؟ ترو خدا بگو چکا:" کردم و گفتم 

کیفش را باز کردم و قرص ھایش را بیرون آورده و نشان . جعبھ قرص ھایش را دربیاورم
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من رفتم کمی . خودش دو سھ تا قرص برداشت و در دھانش انداخت. دادم کھ کدام را بردارم

آرام شد و آرام کم کم نفس ھایش . جلوتر و از دکھ ای یک بطری آب گرفتم و دادم پارمیس

قلبم ناراحتھ؛ :" پارمیس گفت" میگی چھ مشکلی داری؟  ؛پارمیس:" گفتم. گرفت و تشکر کرد

اگھ طوریت میشد من چکار " چرا زودتر نمیگی؟:" من گفتم." دیگھ عادت کردم چیزی نیست،

میگن باید قلب :" گفت" دکتر چی گفتھ؟:" گفتم ." نمیخواستم ناراحتت کنم:" گفت" میکردم

اونور قلب :" گفت " پس برای ھمین اومدی ایران؟! وای، تا این حد:" گفتم  ."پیوندی پیدا کنم

." امیدتو از دست نده. نترس پیدا میشھ:" گفتم." بشھ، میگن شاید تو ایران پیدا نشدپیوندی پیدا 

یھ چیزی میخوام بت ...کیوان:" برایم دست تکان داد و گفت. بعد رفتم و رساندمش منزل

من نیز سریع بھ سمت منزل . لبخند زد و رفت داخل" بعدا میگم....ھیچی...ھمممم...مبگ

لباس ھایم را . ھمھ خواب بودند.کلید زدم و رفتم تو ساعت یازده بود؛ .خودمان حرکت کردم

  .عوض کردم و گرفتم خوابیدم

 صبح با سر و صدای مادرم در آشپزخانھ بیدار شدم و رفتم دستشویی و دست و صورت

رفتم آشپزخانھ صبح بخیر گفتم و از یخچال شیر . مادرم آبگوشت بار گذاشتھ بود. شستم

کیوان جان؛ چیزی نمیخوری؟ پنیر :" مادرم گفت. برداشتم و در لیوان ریختم؛ نشستم و نوشیدم

اصال صبح اشتھام کور . نھ مامان؛ حوصلھ جویدن ندارم:" گفتم." تو یخچال ھست؛ بیار بخور

. زنگ خورد؛ برداشتم، پارمیس بود تلفن. کتابی بردارم و بخوانم شدم و رفتم اتاق بلند." میشھ

دلم برات تنگ شده بود، :" گفت" ؟چھ عجب.ممنون؛مرسی:" گفتم" ...خوبی کیوان:" گفت

 بیھ،آره عزیزم، فکر خو: " گفتم" دوست داری امروز ناھار بخوریم؟. خواستم حالتو بپرسم

نھ آقا؛ دوست دارم دست پخت من و بخوری؛ :" پارمیس گفت." دیکیامیریم یھ رستوران این نز

 یم رارفتم سریع لباس ھا..." چرا کھ نھ باعث زحمت میشھ؛ اما میام،:" منم گفتم." بیا خونمون

من ھم . پوشیدم و خواستم برم سراغ ماشین؛ مادر گفت کھ پدرم صبح با ماشین رفتھ ستاد
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تپش قلبم تا بی . رفتم گل خریدم و جلوی درب ایستادم. خداحافظی کردم و با تاکسی رفتم

خواستم برم تو، دو سگ . زنگ زدم و درب باز شد. نمیدانستم چکار کنم. نھایت باال رفتھ بود

قالده سگ ھا را  خانمی خدمتکار. ترسیدم و خود را عقب کشیدم ن، داخل حیاط بود،دوبرَم

با استرس . اینا از غریبھ ھا خوششون نمیادبفرمائید تو؛ کاری ندارن؛ :" گرفتھ بود و گفت

بھ سمت خانھ رفتم، پارمیس . رفتم داخل؛ سگ ھا با چشمھای برق زده بھ من خیره شده بودند

. رفتم جلو دستش را گرفتم و گل را بھ دستش دادم. برایم دست تکان داد. جلوی درب بود

  .و برد داخلکشید تشکر کرد و دستم را 

  !" سگ میترسھ؛ از اینا میترسی ، وای بھ حال مناز  ھھ ھھ ، مرد گنده"  

  "ھا؟ مگھ تو ترسناکی؟"

ووه و ه و وو؛ چی شد؟ ترسیدی؟ میدونستی من خون آشامم؟ اصال شام امشب خون " 

  "آماده باش کھ میخوام گازت بگیرم؟. توئھ

  "!مثیکھشده؟ امشب حالت خیلی خوبھ چھ خبر ...ترسیدم خانووم خون آشام ؛ھھ ھھ ھھ ھھ"

  ."آره؛ امشب حالم خیلی خوبھ، اما یھ دلیل داره فقط"

  "خو زود بگو دلیلت چیھ؟ ھا؟"

ت ھاراستی چرا از خودت چیزی بھ من نگفتی؟ میخوام بیشتر با... کیوان... اممممممم؛"

  ..."آشنا بشم

  "یاال بگو بینم چرا خوشحالی؟...بیخود بحث و عوض نکن"

ھمینطور با . مثل اینکھ نمیخواست جواب بدھد. خود برد پارمیس دستم را سفت گرفت و با

. خیلی بزرگ بود و از اتاق پذیرایی عبور کردیم. ھم صحبت میکردیم و در خانھ قدم میزدیم
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ولی پارمیس خودداری کرد و من را بھ سمت پلکان برد و  من خواستم کھ سر مبل بنشینم،

اما وقتی از . ھد مرا بھ اتاق خوابش ببرداولش باخود فکر کردم کھ میخوا. خواست باال ببرد

از راھرویی باریک رد شدیم و بھ یک اتاق دایره . پلکان باال رفتیم مرا بھ سمت یک داالن برد

خوفی  ،طفَرفضای تاریک اتاق و سکوت ُم. ھمھ وسایل کھنھ بود. ای شکل و گرد رسیدیم

ا دست پاک کرد و کلیدی کھ پارمیس کناره دیوار را ب. ماجراجویانھ در وجودم برانگیخت

مگھ نگفتم المپ اتاق رو ... گوھر؟ : " بلند گفت. روی دیوار بود را زد و اتفاقی رخ نداد

." تو چند لحظھ وایسا تا من برم پایین چراغ بیارم:" رو بھ من کرد و گفت..." عوض کن

در . گرفتاما اطمینان قلبی کھ بھ پارمیس داشتم جلوی ترسم را می. راستش یکم ترسیدم

در این تاریکی چیزی توجھم را بھ خود . گرد میگشتم سکوت محیط چرخی زدم و در اتاِق

ش آینھ قرار داشت کھ نوری از ا جلب کرد، و آن یک آلبوم عکس بود کھ روی جلد چرمی

حس فضولی در من . پنجره گرد باالی سقف بھ آینھ خورده بود و بازتابش بھ چشمم میخورد

یکسری عکسای قدیمی و سیاه سفید کھ . برداشتم و بازش کردم. آلبوم رفتم گل کرد و بھ سمت

عکسی . تند تند ورق میزدم کھ عکسی توجھم را جلب کرد. گویا مربوط بھ خانواده اش بود

زن داخل عکس شباھت خاصی . بچھ در میانشان بود پسریک  کھ یسیاه سفید از زن و مرد

عکس خیلی قدیمی بود و . بیست تا بیست و پنج بودسن زن تقریبا حدود . بھ پارمیس داشت

ھمینطور چشمان . پسر بچھ ھم خیلی بھ پارمیس شبیھ بود. نمیشد گفت کھ پارمیس باشھ

بھ گمانم عکس مربوط بھ خانواده پارمیس بود، . پارمیس بھ مانند چشمان مرد داخل عکس بود

ده بود، یا جمعی و یا تکی کھ پس اما آن پسر بچھ کھ بود؟ آلبوم را ورق میزدم و عکس خانوا

زرد و قرمز با لباس  یاز چند ورق عکس دختر بچھ ای خندان در میان دشتی پر از گل ھا

ی سفید چین دار و دامن پف کرده کھ دستھ گلی از ھمان گل ھا در دستش بود و النگو ھا

ی اش را موھای قھوه ای اش ھم نصف پیشان. میکرد کھ در ساعد دست راستش تأللؤ طالیی

عکس رنگی بود و حدس میزدم کھ عکس خود . گرفتھ بود و تا روی شانھ ھایش آویزان بود
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آلبوم را ورق زدم و ھمان . دخترک در عکس سنی حدود پنج یا شش داشت. پارمیس باشد

پارمیس و خانواده دختر بچھ را در کنار ھمان زن و مرد عکس قبلی دیدم و یقین پیدا کردم کھ 

عکسی دیگر پارمیس در کنار ھمان پسر بچھ عکس قبلی بود کھ در این عکس در . اش است

صدای پای پارمیس . آن پسر ھم برادرش بود. پسر پانزده سالھ میخورد و پارمیس ھشت سالھ

پارمیس با . آلبوم را بستم و سر جایش قرار دادم و بھ سمت راھرو رفتم. از پلھ ھا می آمد

!" نترسیدی؟ رنگت پریده ھا: " نزدیک کھ شد گفت. می آمد لبخند و یک فانوس در دستش جلو

بیا چراغ و بگیر آقای : " پارمیس گفت" م؟بھ نظرت من ترسوا... بس کن: " فتمخندیدم و گ

تھ اتاق یک . نور ضعیف فانوس اطرف را کمی روشن کرد و اتاق بھتر دیده میشد." شجاع

من ." بھ نظرم بلدی پیانو بزنی: " گفت پیانوی کھنھ بود کھ پارمیس مرا بھ آن سمت برد و

بعد خودش نشست سر صندلی رو بھ پیانو ! ..." شوخی میکنی... من؟ :" خندیدم و گفتم 

س داد و من در میان نت ھای ابا نت ھای زیر شروع کرد و بعد ب. شروع کرد بھ نواختن

کریسمس در  مانند آھنگ ھای شب. بسیار زیبا میزد. زیبای نواختھ شده رھا شده بودم

پارمیس میزد و میزد و متوجھ . کھ از جلوی ھر خانھ ای رد میشدی میشنیدی. آمستردام بود

: گفتگذر زمان نبودیم کھ با پارس سگ ھا بھ خود آمدیم و پارمیس نواختن را متوقف کرد و 

ن رفتیم بیرو" بیا بریم پایین:" بعد فانوس را برداشت و گفت" چھ خبر شده این وقت ظھر؟ " 

گوھر وارد شد و چند نامھ در دستش . پارس سگ ھا متوقف شده بود. و از پلکان پایین رفتیم

گوھر نگاھی بھ نامھ کرد و " از کجاست؟:" پارمیس گفت ." خانم، پستچی بود:" بود و گفت

پارمیس . این یکی از اداره گازه، مثل اینکھ ما نبودیم شماره کنتور و نتونستھ برداره:" گفت

خانم دو ھفتھ پیش کھ زنگ زدم ازتون اجازه گرفتم :" گوھر گفت" مگھ تو کجا بودی؟ :" گفت

االن ...راستی بھتر شد؟ ...آھان:" پارمیس گفت." حالش بد بود .ام سر بزنمآقبرم سبزوار بھ 

گوھر :" پارمیس گفت. " خوبھ؛ دکترا گفتن باید استراحت کنھ والالحمد:" گوھر گفت" چطوره؟

گوھر ." تی بیارش تھران، اینجا پزشکای خوبی داره؛ نگران ھزینش ھم نباشجان اگھ خواس
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بابام . و از سر ما برندارهرتون ھ خانم ؛ شما لطف دارین، از شما بھ ما رسیده؛ خدا سای:" گفت

من غیر از شما . االن بھتره؛ مطمئن باشید اگھ کمک بخوام اولین کسی کھ ازش بخوام شمائید

... این حرفا چیھ:" پارمیس با لبخند گفت." اونم تو این شھر غریب. کسی رو ندارم

ضعیفی کھ  گوھر نگاه کرد و با سواد." یھ نگاه کن ببین بقیھ نامھ ھا از کجاست...وظیفمھ

. " شاید خبر خوشی داشتھ باشھ. بیمارستانھخانم مثیکھ از :" داشت پشت نامھ را خواند و گفت

. پاره کرد و برگھ نامھ را باز کرد و خواند از بغل پاکت راپارمیس با عجلھ نامھ را گرفت و 

و من ھم ناخودآگاه لبخند زدم و حس کنجکاویم زد باال . لبخند ملیحی در صورتش نشست

" اگھ خدا چی بخواد؟ :" گفتم." اگھ خدا بخواد:" پارمیس گفت"  یره؟چی شده؟ ِخ: " پرسیدم

کھ شده یھ قلب پیوندی بھ بانک اضافھ شده کھ بھ گروه خونیم میخوره و ازم خواستھ :" گفت

برم آزمایش بدم ببینم از لحاظ ژنتیکی بدنم قلب و میپذیره یا نھ، اگھ خدا بخواد قلب و پیوند 

: " وجودم بر انگیختھ شد و آرامش قلبی سرشارم کرد و گفتم در یشور و شوق عمیق." یزننم

بعد رفتم دست ." دیدی نباید امیدت و از دست بدی. باالخره خوب میشی...خدایا شکرت

، پارمیس لبخندی زد و نش خیره شدمگرفتم و از روی مبل بلندش کردم و بھ چشما راپارمیس 

راستی قرار ... آخ آخ؛ زدی تو خال:" گفتم" گشنھ نیستی؟:" گوشم گفتیواش در  .پرید بغلم

از . رفتم سر میز نشستم . آره برو سر میز تا بیارم: "پارمیس گفت " بود ناھار بدی ھا

:" از آشپزخانھ صدا آمد " کمک نمیخوای؟ : " بلند گفتم. آشپزخانھ سر و صدا می آمد

چند دقیقھ بعد گوھر با یک دیس سبزی پلو وارد شد و  "بیا اینجا...گوھر؟...االن میارم...نھ

بعدش پارمیس با یک ظرف کھ یک ماھی . دیس را سر میز گذاشت و بھ آشپزخانھ برگشت

. دھانم آب افتاده بود. بریان شده و سوخاری کھ دورش سبزی بود جلو آمد و سر میز گذاشت

پارمیس دیس را سر میز گذاشت " چھ غذایی، خیلی زحمت کشیدی ھا... چھ کدبانویی:" و گفتم

پارمیس گوھر را . ناھار را خوردیم و سیر شدم." شروع کن...چھ زحمتی :" و نشست و گفت

بعد : " پارمیس گفت. گوھر با یک پارچ شربت آبلیمو آمد. نوشیدنی بیاوردصدا زد و گفت کھ 
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خیلی  فت؛راست میگ. م ریخت و نوشیدمییک لیوان برا" ماھی این شربت خیلی میچسبھ

سر مبل روبروی ھم  خاموش، ناھار کھ خوردیم رفتیم و در پذیرایی جلوی شومینھ .چسبید

. ما بھ ھم خیره شده بودیم و گھگاھی میخندیدیم. گوھر در حال جمع کردن میز بود. نشستیم

از باال آلبومی کھ قبل از ظھر دیده . بلند شد و بھ سمت پلکان رفت. خوابم میاد:" پارمیس گفت

این : " گفتم. بودم را پایین آورد و من خود را بھ آن راه زدم کھ نفھمد قبال آلبوم را دیده ام

من آلبوم را ورق . بغل من نشست و آلبوم را بھ من داد ،و آمد." یھ آلبوم قدیمی:" گفت" چیھ؟

اتم درست بود و آن عکس ھا مربوط بھ پارمیس حدسّی. میزدم و او عکس ھا را توضیح میداد

از . کھ من نمیدانستم این بود کھ خانواده اش االن کجا ھستند یخانواده اش بود؛ اما چیز و

ده سالم کھ بود : " و گفت را گرفتپارمیس  بغضی گلوی" خانوادت کجان:" پارمیس پرسیدم

با خانواده داشتیم از شمال برمیگشتیم، نزذیکای جاده مرزن آباد ترمزھا داغ کرد و سر یھ 

ق وسط جاده زد و دیگھ َلکار نکرد و بھ یھ سخره خوردیم و ماشین چندتا َم ھاترمز ،پیچ

فقط تنھا شانسی کھ آوردیم این بود کھ ماشین تو دره نیوفتاد و آتیش نگرفت، . چیزی یادم نمیاد

بابا مامانم درجا مردن، اما . وگرنھ من االن زنده نبودم؛ اما بابا و مامان و داداشم ھمھ مردن

من ھم . ساعت دوام آورد و بعد تو بیمارستان بھ علت خون ریزی شدید از بین رفتداداشم چند

بھ شدت صدمھ دیده بودم؛ پام از دوجا شکست؛ َفکم در رفت ،و جراحات زیادی داشتم، اما بھ 

طرز معجزه آسایی زنده موندم و بعد دو ماه از بیمارستان مرخص شدم؛ و عموم مسئولیت 

تصویر . بعد از مرخصی حال روحیم اصال خوب نبود. رفتبزرگ کردنم و بھ عھده گ

قلبم از ھمون . ھروقت میخوابیدم کابوس میدیدم. وحشتناک اون تصادف ھمیشھ جلو نظرم بود

قلبم کھ موقع کابوس ھا و تصاویر وحشتناک اون شدید تپشھای  .موقع ناراحتی پیدا کرد

عموم مثل پدر و مادر ازم مراقبت عمو و زن نظرم بود بھ شدت باال میرفت،  یتصادف جلو

چندین بار  .ھمین مثل بچھ خودشون دوستم داشتن یمیکردن؛ خودشون بچھ دار نمیشدن برا

ازم گرفتن و ھر دفعھ وضع وخیم تر میشد تا یواش یواش بھتر شدم؛ اما ھمیشھ  قلبکو و نوارِا
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اینکھ شب ھا، موقع  تا چند ماه پیش بھ ھمین روال پیش میرفت تا. باید قرص مصرف میکردم

، قلبم میگرفت، اینقدر زیاد شده بود کھ حتی تو خیابون و موقع رانندگی خواب، تو محل کار و

منم اونجا درخواست قلب پیوندی دادم و بھ ایران . بھ دکتر رفتم و گفتند کھ باید قلب پیوند بزنم

کرد بھ شدت متأثر شدم و از ماجرایی کھ تعریف " .اومدم؛ اینجا ھم تو بانک اعضا اقدام کردم

دلیل : "پارمیس پاسخ داد ."پزشکای خوبی تو اوروپاست...چرا تو آمستردام نموندی؟:" گفتم

  ."پیش خانوادم. تو خاک وطنم دفن بشم ،ردماینکھ بھ ایران اومدم این بود کھ الاقل اگھ اینجا ُم

رام قطره اشکی غضی در گلویش احساس میشد و آچشمانش براق شده بود و سکوت کرد؛ ُب

من دستم را باال بردم و با انگشت شصتم اشکش . از چشم چپش بھ روی گونھ اش سرازیر شد

ناگھان بغضش ترکید و زار زار گریھ کرد؛ بھ سمت خودم کشیدمش و سفت را پاک کردم و 

گذاشتم راحت گریھ کند تا سبک . در آغوشم بھ مانند باران بھار گریھ میکرد. بغلش کردم

مثل اینکھ خیلی وقت بود گریھ نکرده بود؛ یک بغض کھنھ کھ اینک در آغوش من  بشود؛

بعد از چند دقیقھ آرام شد . او گریھ میکرد و من با دست بھ کمرش آرام میکوبیدم. ترکیده بود

چشمانش خیس بود . ھر دو بھ ھم خیره شده بودیم.و از آغوشم جدا شد و با لبخندی نگاھم کرد

مش را شستھ بود و خطی سیاه از چشمانش تا نزدیکی ھای لبش کشیده چش خِطو اشک ھایش 

دیدی کھ چھ نامھ ای اومده؛ ھمین فردا میریم . اصال نگران نباش، تو خوب میشی: "گفتم. بود

آزمایش میدیم بھ امید پروردگار کھ چند روز دیگھ میشی پارمیس با یھ قلب جدید، بعد باھم 

  "راستی اسم بچھ ھامون و چی بذاریم؟. کھ پیر بشیمتا وقتی  زندگی میکنیم تا ابد،

  !"آقا اول راجع بھ عروسیمون تصمیم بگیر؛ حاال کو تا بچھ...آھای"

عروسیمون  تو روزنامھ ھا و مجلھ ھا خبر. امدر حد شاھزاده ویلی ،رم براتیعروسی میگ"

  "چھ عروسی بگیرم من؛ ھفت شبانھ روز .میپیچھ
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  !"زیاد میشھخرجت ...طوالنی رچقد...واو"

  "چطوره .بیا اصال ده شبانھ روز بگیریم! چرا ھفت شبانھ روز...راست میگی...ھممم"

بعد ده شب دیگھ خیلی خستھ میشم، کی حال داره ده . ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ، کیوان، اذیتم نکن" 

  !"شب برقصھ

  !"تو چرا برقصی صد تا رقاص و رقاصھ استخدام میکنم،"

  !"عروسیش نرقصھ مگھ میشھ آدم شب...ِاِاِا"

  ."خستھ نمیشیم .رقصش خوبھ؛ فقط یھ ذره میرقصیمپارمیس من کھ "

  ..."من میخوام زیاد برقصم...ِاِاِاِا"

  "اصال اینقدر میرقصیم کھ دیگھ حال نداشتھ باشیم بریم ماه عسل...خوب برقصیم"

  "راستی ماه عسل کجا بریم؟...وای،آخ جون"

  "فقط خودم و خودت؛ سرسبز، خیلی دور؛ یھ جای دور؛ی بندازه؛ میریم یھ جا کھ عرب ِن"

  ..."یھ جزیره ناشناختھ راست میگی میریم یھ جزیره،...آخ"

  ."میشیم اسیرھھ ھھ ھھ ھھ ؛ بعد قایقمون و آب میبره و برا ھمیشھ تو اون جزیره "

  ."خیلی ھیجان انگیزه...چھ خوب...اوووف" 

  "ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ "

  "کیوان؟"

  "جانم؟"
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  "اسم رقص اوردی دلم ھوای رقص کرد"

  "میخوای برام برقصی؟...چطور؟" 

  ."میخوام باھم برقصیم...نھ"

  ."رقصت و خراب میکنم...من بلد نیستم...حرفشم نزن...اوه"

  "صب کن االن میام"

پارمیس رفت بھ سمت کشوی زیر میز تلویزیون و از البالی دیسک ھای داخل کشو دنبال 

" الویس پریسلی چطوره؟: "ش کنھ؛ یک سی دی برداشت و پرسیددیسک گشت کھ پخ کی

این دیگھ :" برداشت و گفت ِسِلن دییونگشت و یک آلبوم از " یکم مالیم تر نداری؟:" گفتم

موزیک پخش شد و خودش آرام رقصید و جلو آمد و ." چھ بخوای یا نخوای میذارم...خوبھ

بھ  سلن دییونوزیک زیبا و صدای دلنشین دستم را گرفت و برد وسط و با ھم رقصیدیم با م

آرام باھم میرقصیدیم و . جز صورت زیبای پارمیس ، ھیچ چیز اطراف نمیدیدم،پرواز در آمدم

. دور ھم میچرخیدیم .نگاھمان بھ ھم بود و دستانمان در دست. بھ ھم نزدیک تر میشدیم

ت میرقصیدیم و توجھمان نیم ساع. پارمیس خود را بھ من سپرده بود و من او را میرقصاندم

موزیک آرام شد و با دست راستم کمر پارمیس را گرفتم و دست دیگرم دور  .بھ خودمان بود

گھگاھی بھ لبھای ھم . صورتش رو بھ صورتم بود. شانھ اش انداختم و دور ھم میچرخیدیم

عرق از سر و صورتمان . عطش عشق در چشمان پارمیس موج میزد. نگاه می انداختیم

ھردو منتظر یک . نگاھمان بھ ھم بود. ما ایستادیم و ِتَرک بھ پایان رسید .یر شده بودسراز

بی مقدمھ او لب . صورتم را بھ صورتش نزدیک کردم. حرکت عاشقانھ از طرف مقابل بودیم

بوسھ ای . حرارتی عجیب وجودم را فرا گرفت. ھایش را جلو آورد و روی لبھای من گذاشت

متوجھ ھیچ چیز  ،در حال بوسیدن دیگر. ردم و او نیز لبم را بوسیدعاشقانھ از لب ھایش ک
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بھ چشمانش نگاه کردم و دیدم . نبودیم کھ پارمیس خود را عقب کشید و بھ پشت من خیره شد

پارمیس سرخ . با گوشی تلفن در دست بھ ما خیره شده ربرگشتم دیدم گوھ. بھ جلو خیره شده

:" سپس پارمیس با صدای شکستھ گفت. گوھر نیز خشکش زده بود. شده بود و ھیچ نمیگفت

پارمیس رفت جلو و گوشی را ." تـ تـ تلفن با شما کار داره:" گوھر گفت" چیزی شده گوھر؟

. عمو و زن عموم دارن میانعزیزم؛ :" صحبتش کھ تمام شد آمد گفت. گرفت و صحبت کرد

... مزاحمت چیھ:" پارمیس گفت." من دیگھ برم؛ نمیخوام مزاحم بشم:" من گفتم." شام اینجان

عزیزم؛ بذار یھ وقت دیگھ ؛ امشب خیلی کار :" گفتم." وایسا میخوام عموم اینا باھات آشنا بشن

م آژانس و یک تاکسی ؛ زنگ زدپارمیس قبول کرد." بذار وقتی کھ خانواده منم باشن. دارم

پارمیس برایم . سوار تاکسی شدم و رفتم. ی درب بدرقم کردتا جلو پارمیس .درخواست کردم

بھ آزمایش فردایش؛ و آرزویم بھبودی او  در راه بھ پارمیس فکر میکردم،. دست تکان میداد

یافتھ ام؛  من احساس میکردم نیمھ گمشده ام را. ھم من و ھم او بھ ھم وابستھ شده بودیم. بود

خیلی خوشحال بودم؛ اما فکر ناراحتی او . کسی کھ سال ھا بھ امید یافتنش انتظار کشیده بود

بھ خانھ رسیدم کرایھ را دادم و رفتم . فقط خدا میداند.مرا آزار میداد؛ اینکھ فردا چھ خواھد شد

در  رماد پدر خواب بود و. درب منزل را باز کردم و رفتم لباس ھایم را عوض کردم. داخل

کیوان جان ناھار :" مادر گفت .بود تم اتاق؛ خواھرم مشغول مطالعھسالم کردم و رف. آشپزخانھ

ھمھ اش بھ پارمیس فکر میکردم و . ساعت پنج بعد از ظھر بود" آره مامان؛:" گفتم" خوردی؟

وجودم  آرام لبخند میزدم و فکر ناراحتی او مرا از لبخند باز میداشت و دلشوره ای مانند خوره

باخود فکر . شش روز از سفر من بھ ایران گذشتھ بود. ششم فروردین بود. را می خرامید

میکردم کھ شاید مدت درمان پارمیس طول بکشد و من مجبور باشم بیشتر از سیزده روز در 

صبح زود، ساعت ھفت . شام خوردم و خوابیدم. با فکر و خیال من روز گذشت .کنارش باشم

اس پوشیدم و صبحانھ نخورده سویچ را برداشتم و با ماشین بھ سراغ پارمیس بیدار شدم و لب

پارمیس با خواب . رفتم داخل و سر مبل نشستم. را باز کرد بگوھر در. زنگ را زدم. رفتم
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 سالم عزیزم؛:" آلودگی و لباس خواب پایین آمد و من را کھ دید خواب از سرش پرید و گفت

  تو کی اومدی؟

  ."اتو بدیمھ ماده شو بریم آزمایشآ...ھمین االن"

  "راستی صبحانھ خوردی؟...میریم ،بذار یھ دوش بگیرم و آماده شم:" لبخندی زد و گفت

  "نھ"

  "پاشو برا کیوان صبحانھ بیار...گوھر"

لقمھ . گوھر مرا بھ سمت میز ھدایت کرد و برایم عسل و خامھ آورد و نان بربری داغ

گوھر خانوم بفرمائید شما ھم بامن :" گفتم. آوردگوھر چای شیرین . و خوردم میزدم

و بھ سمت آشپزخانھ " من خوردم...ممنون آقا:" گوھر گفت..." تنھایی اصال نمیچسبھ...بخورید

یک لقمھ بزرگ برایش درست " برا منم یھ لقمھ بگیر:" پارمیس آماده شد و آمد گفت . رفت

و لبخندی زد و . قمھ ای کھ تاحاال خوردمخوشمزه ترین ل:" لقمھ را خورد و گفت. کردم و دادم

رفتیم سوار ماشین شدیم و بھ سمت آدرس نوشتھ شده در نامھ ." پاشو بریم؛ دیر میشھ:" گفت

  "راستی نگفتی کارت چیھ؟:" در ماشین از پارمیس پرسیدم. رفتیم

  "میخوای بدونی؟"

  "آره خب"

ام داره و اینجا ھمھ کارا رو ت پنجاه درصد سھام شرکت بابام االن مال منھ و عموم وکالت"

بعضی اوقات کھ ضرورت داره میام اینجا تا کارا رو . میکنھ و من از خارج کنترل میکنم

  ."راست و ریس کنم

  "عموت چطور؟ کارش ھمینھ؟"
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در ضمن پانزده . نمایشگاه ماشین ھای وارداتی ھیوندا .نمایندگی ھیوندا داره...نھ بابا"

  ."دارهدرصد ھم تو شرکت سھام 

  !"پس اساسا تو آمستردام بیکاری... آھان "

  "درس میخونم...نھ آقا"

  "چی میخونی؟...ِا"

  "موسیقی کالسیک"

  "دیدم چقدر خوب پیانو میزدی...پس بگو"

  "تو چکار میکنی؟ ،راستی کلک...ما اینیم...آره دیگھ"

  "گل فروشی...مغازه دارم"

  "میکنیھمیشھ بوی گل ھار و استنشاق ...چھ خوب"

یک لحظھ ھردو سکوت کردیم؛ تپش  .در حال صحبت بودیم کھ رسیدیم جلوی بیمارستان

نگاھم  و ناخن ھاشو میجوید؛ از عرق خیس شدهنگاھی بھ پارمیس کردم، دیدم . قلبم باال رفت

ھمممم؛ :" با صدایی لرزان گفت" عزیزم؛ حالت خوبھ؟:" گفتم. کرد و لبخندی مضطرب زد

صورتم و طوری گرفتم کھ نگرانی در ..." میترسم و از طرفی خوشحالمخوبم؛ از یھ طرف 

خوشحال باش؛ پیاده شو بریم اینجا دیگھ :" آن آشکار نشود، ولی از درون دلم آشوب بود؛ گفتم

  ."یاال پیاده شو بریم. من مطمئنم کھ قلب بھت میخوره. پایان تمام دلھره ھا و نگرانیتھ

قبال تشکیل پرونده داده بود و مشخصات . بیمارستان رفتیمپیاده شدیم و بھ سمت ساختمان 

از پذیرش بدن  ،خون ثبت شده بود؛ اما یک سری تست ژنتیکی الزم بود تا قبل از پیوند

بیست . پس از نیم ساعت پرستار آمد و پارمیس را بھ اتاق برد. پارمیس اطمینان حاصل شود
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. بخند کوتاھی زد و آمد کنارم نشستل. دودقیقھ طول کشید کھ پارمیس از اتاق خارج ش

بلندش کردم و . سرد بود؛ دیدم رنگش پریده است؛ خیلی اضطراب داشت. دستانش را گرفتم

لف بیمارستان و برایش آبمیوه خریدم و دادم نوشید؛ قندش پایین آمده بود؛ رنگ و بردمش بھ ِس

. درم مرا بھ جگرکی میبردیادم آمد کھ وقتی کودک بودم و آمپول میزدم ، ما .رویش بھتر شد

." بھترم؛ یکم احساس گرسنگی میکنم:" گفت" پارمیس، حالت چطوره؟ ضعف نداری؟:" گفتم

آزمایش ھا گرفتھ شده بود و قرار بود با . دستش را گرفتم و بردم بیرون و سوار ماشین شدیم

ھم . بخوریم یم دربند و چند سیخ جگروبا خودم گفتم کھ بر. یک تماس تلفنی پاسخش را بدھند

فال بود و ھم تماشا؛ خیلی وقت بود کھ دربند نرفتھ بودم و حتی مزه دل و جگر از زبانم افتاده 

  :بھ پارمیس گفتم. بود؛ فکر کنم پارمیس ھم خوشش بیاید

  "خانوم دوست داری بریم یھ جای خوب؟" 

  "کجا مثال؟"

  "بریم جیگر بخوریم"

  "خیلی وقتھ نخوردم"

  ."د سیخ میزنیم بھ بدنمیریم چن...چھ بھتر"

  "اگھ قلب بھم نخورد چکار کنیم؟ راستی کیوان،"

  "قلب من مال تو...ھیچکار" 

  "ھھ ھھ ھھ ھھ ؛جدی گفتم"

  "االن قلب من مال توئھ...منم جدی میگم"

  "حاال کجا میبری منو؟...دیوونھ"
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  "تاحاال رفتی؟...دربند"

  "نھ"

  ."خوب االن میریم جیگر میخوریم"

جاده خیلی خلوت بود و بوی شکوفھ ھای بھاری از کنار جاده، . تابی بودھوا صاف و آف

امید داشتم کھ پارمیس بھبود . احساس شعف خاصی داشتم. داخل ماشین را مطبوع کرده بود

یک جگرکی خوب، توقف کردم و رفتیم سر یک میز . خیلی زود بھ مقصد رسیدیم .یابدی م

رنگ و . ره خوردیمرِخگوشت سفارش دادم و تا ِخقلوه و خوش  دل، چند سیخ جگر،. نشستیم

مدتی نگاھش میکردم و مجذوب چشمانش شده . انگار دوباره زنده شد روی پارمیس برگشت؛

. بھ سمت منزل پارمیس حرکت کردم. سپس بلند شدیم و سوار ماشین شدیم و برگشتیم. بودم

فکر :" گفتم" تراحت کنبیا خونھ یکم اس:" پارمیس گفت  ،وقتی رسیدیم، جلوی درب منزل

سر . باز کرد و رفتیم داخل راگوھر درب . ماشین و پارک کردم و پیاده شدیم." بدی نیست

نوشیدنی آمد و کمی نوشیدم؛ خستگی . مبل نشستم و پارمیس بھ گوھر گفت کھ نوشیدنی بیاورد

یس پارم. روشن کردم و با کنترل کانال عوض میکردم راتلویزیون . از تنم بیرون رفت

گزارش یک تصادف مرگبار و داشت ..." ھمین کانال نگھ دار ببینم اخبار چی میگھ:" گفت

دیدم حالش داره خراب میشھ؛ زدم یک کانال . پارمیس بھ تلویزیون خیره شده بود. نشان میداد

ولش کن؛ نگاه نداره کھ؛ حالمون :" گفتم!" بیچاره ھا. میذاشتی نگاه کنیم:" پارمیس گفت ؛دیگھ

تلفن زنگ خورد و گوھر پاسخ داد، از مکالمھ گوھر متوجھ در ھمین حین ." اب میکنھو خر

وقتی گوھر گوشی . را پوشش دادرعشھ عمیقی تا مغز استخوانم . شدم کھ از آزمایشگاه است

سریع دستم را جلو بردم و گوشی را از دستش کشیدم و خودم  بھ پارمیس خواست بدھد،را 

  "خانم پژشکان؟: "خانمی گفتاز پشت تلفن . جواب دادم
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  ."من نامزدشون ھستم:" پاسخ دادم

  "از آزمایشگاه مزاحمتون میشم"

  "بفرمائید...بلھ"

  .)انگار یک سطل آب یخ سرم ریختھ باشند" ( خبر خوبی براتون دارم"

  ..."جواب آزمایش ھا...چی شده؟ ...خب "

نذاشتم حرفش تمام شود و  کھ شدم ووش" ( پیوند با موفقیت انجام میشھ...تبریک میگم"

  .)پارمیس گوشی را برداشت و جواب داد. گوشی از دستم افتاد

  "سالم خانم"

  "پارمیس پزشکان؟"

  "خودم ھستم...درستھ"

  ."بدنتون قلب و میپذیره...جواب آزمایش ھا مثبتھ...تبریک میگم"

  ..."تشکر میکنم خانوم...باورم نمیشھ...وای "

عمل و رد میکنم و ھر وقت آماده شد بیاید کھ ھرچھ سریع براتون نوبت در اسرع وقت "

  ."تر بھ پیوند قلب اقدام کنیم

  ."منتظر تماستون ھستم...باشھ"

من انگار اشک شوق در چشمانم . گوشی را داد بھ گوھر و با شادی ھرچھ تمام پرید بغلم

گوھر نیز از . با خوشحالی گوھر و بغل کردم و اصال در پوست خودم نمی گنجیدم .حلقھ زد

اما من . پارمیس تصمیم گرفت کھ شام سفارش دھد و امشب جشن بگیریم. درون خوشحال بود
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مخالفت کردم و بھ جایش خواستم کھ ھمگی با گوھر بھ یک سفره خانھ سنتی و زیبا برویم و 

." آقا من کھ لباس درست حسابی ندارم:" گوھر باورش نمیشد و گفت. شب را سپری کنیم

 خواھرزاده زن عمومھمون لباس قرمز بلندت و کھ برا عروسی  ؛گوھر خانوم:" تپارمیس گف

من " بیرون میشھ پوشید؟. بود عروسیولی خانوم؛ اون برا :" گوھر گفت." پوشیدی رو بپوش

تو شھر نمیچرخیم کھ؛ فکر نکنم  ؛با ماشین میریم و بعد میریم سر یھ تخت اختصاصی:" گفتم

با  ھدورش نمیشد کھ میخواش گل افتاد؛ اصال بایگوھر خوشحال شد و گونھ ھا." مشکلی باشھ

. من و پارمیس جلوی درب منتظر گوھر بودیم. نزدیکای غروب ھمگی آماده شدیم. ما بیاد

سوختھ اش کھ قھوه ای  پارمیس پالتوی سفید شیری و بوت ھای طالیی بھ پا داشت و موھای

. مشکی کشیده اش جوالن میداد؛ لب ھای صورتیش از ھمیشھ زیباترش کرده بود روی ابروان

از آن دور گوھر با لباس بلند قرمز . روی موھایش حالتی دلربا بھ وجود آورده بود یشال زرد

. رنگش بھ سمت ما آمد و روسری ای گلدار کھ با گره ای سفت کھ تا زیر چانھ اش بود

س از کیفش یک شال سفید رنگ ریشدار بیرون آورد؛ انگار کھ از قبل آماده کرده بود؛ پارمی

." روسریتو دربیار، این قشنگترت میکنھ:" و بازش کرد و روی سر گوھر گذاشت و گفت

 :ناگھان گوھر گفت هتا نزدیکای را. گوھر شال را دور سرش پیچاند و با ما بھ راه افتاد

ارو باز َسگ:" پارمیس لبخندی زد و گفت " !یست، یھ دفھ دزد نیادخانوم ،کسی خونھ ن...آخ"

. و ھمگی با خیال راحت سوار ماشین شدیم!" دزد نزدیک خونھ بیاد پاره پاره میشھ. کردم

  .و بھ راه افتادم .ماشین را روشن کردم

یک موسیقی شاد . ھمگی در ماشین شاد بودیم. ساعت نزدیک ھای شش بعد از ظھر بود

تی ِپری پخش کرده بودم و با ریتم دلنواز موزیک سرم را آرام تکان میدادم و آدامسی کھ از ِکی

دیدم بھ جلو خیره شده  بھ پارمیس نگاه کردم،. در دھانم بود، ھمھ وجودم را شیرین کرده بود

و لبخندی بسیار آرام و ملیح بھ صورت داشت و احساساتی کھ از گوشھ لب ھای صورتی و 
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خط  چشمانش چنان برقی داشت کھ مژه ھای بلندش را روشن کرده بود؛. کردبراقش جلوه می

ادامھ داشت، مرا بیشتر از قبل شیفتھ میکرد؛ ھمھ این  شچشمش کھ تا انتھای باریک ابروی

زیبایی، کھ من در نیمرخ پارمیس میدیدم؛ تازگی داشت؛ بھ مانند کودکی کھ تازه متولد شده 

. زندگی، امید بھ زندگی با من، امید بھ زندگی با عشق، توأم با لذتامید میدیدم؛ امید بھ  باشد،

جودی چنان وجودی در کنارم بود کھ مرا بھ سجده وادار میکرد، سجده بھ این ھمھ زیبایی؛ و

در . زیباتر از بھشت پیاده کندکافی بود کھ مرا در دنیایی  مست کننده کھ فقط گوشھ چشمش

تپش قلبم چنان . دم کھ با ارزش ترین ھدیھ در کنارم بوداحساس میکر. کنارم خدایی میکرد

آنقدر مبھوت زیبایی پارمیس شدم کھ با صدای بوق یک . زیاد شد کھ بھ نفس نفس افتادم

از . اتومبیل از جلو بھ خودم آمدم و فرمان را کمی بھ راست ھدایت کردم و بھ راه ادامھ دادم

پارمیس با . بایی را قربانی شعلھ ھای آتش کنمالین خارج شده بودم و نزدیک بود آن ھمھ زی

با لبخندی آرامش بخش نگاھش کردم و " چکار میکنی؟ حواست کجاست؟:" صدای بریده گفت

بعد از نیم ساعت بھ یک سفره خانھ . دستم را بھ روی شانھ اش گذاشتم و بھ جلو خیره شدم

ماشین را در . میرقصید سنتی رسیدم کھ جلوی ورودی دو مشعل بلند بود، کھ با وزش باد

دست پارمیس را محکم گرفتم و او خود را بھ . پارکینگ پارک کردم و سھ نفری پیاده شدیم

آرام بھ سمت ورودی قدم میزدیم و حرارت بدن پارمیس، مرا مجذوب خود . من چسباند

م سال:" بھ ورودی کھ رسیدیم، خوش آمد گو پرسید. گوھر در پشتمان قدم زنان می آمد. میکرد

" تخت خالی کھ دارین؟... سالم، نھ، رزرو نکردیم:" گفتم" عرض میکنم؛ تخت رزرو کردین؟

از سنگ ." یلی خوش آمدینخ. راھنماییتون میکنند...بفرمائید داخل...البتھ:" خوش آمد گو گفت

طنین انداز بود و  ،فرش ھای سالن کھ عبور میکردیم، صدای تق تق پاشنھ ھای کفش پارمیس

درون محوطھ سالن یک تخت گرفتم و . سیقی ای دلنشین روحم را نوازش میکردمانند مو

چندی بعد چای . چای سفارش دادم با مخلفات. مدتی بعد گارسون بھ سمتمان آمد. رفتیم نشستیم

وسیقی آن گوشھ مشغول نواختن یک گروه م. ھمھ گرم صحبت بودیم. را سر تخت آوردند 
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گوھر از خاطراتش در سبزوار می . و دیگری میخواندیکی َضرب  ؛ یکی سنتور میزد،بود

برای گوھر و . ارش دھمکمی بعد گارسون را صدا کردم کھ شام سف. گفت و ما لذت میبردیم

شام کھ سر تخت آمد، امان ندادیم و شروع . پارمیس بختیاری گرفتم و برای خودم کباب ترش

دستم را . درست کرد و بھ سمتم آوردپارمیس با دستانش از غذایش لقمھ ای . بھ خوردن کردیم

دھانم را باز کردم و لقمھ را ." میخوام بذارم دھنت...نھ:" بردم جلو کھ لقمھ را بگیرم کھ گفت

ھمینطور کھ میجویدم بھ چھره خندان پارمیس نگاه میکردم کھ سرشار از . گذاشت مدر دھان

شب بھ حد نھایت خود رسیده عشق من و پارمیس ام .بسیار از این شب خرسند بودم. عشق بود

  :پارمیس در آغوشم بود و ساکت بھ گوھر گوش میدادیم. شام را خوردیم. بود

لیان چاق میکردیم و قباید براش  ،شب کھ آقام خونھ می اومد. آقا، اون زمانا مِث االن نبود"

. میترسیدیمتا چند ساعت ھیچکی غیر از آقام صحبت نمیکرد، ھمھ از ُابھتش . چای میبردیم

ھرچی میشد بھ  چون از ھمشون بزرگتر بودم،. من بودم و چندتا خواھر برادر قد و نیم قد

آخھ کی از پس اون ھمھ بچھ بر . مسؤولیتم سخت بود. چشم من میدیدن و من و دعوا میکردن

لیانش و کشیده بود، خستگیش در رفتھ بود و قولی وقتی موقع شام میشد، آقام . می اومد

خواھر برادرام از سر و . مون صحبت میکرد، شوخی میکردھابا دمی اوم. شده بود مھربون

  ..."کیشمیش میداد ون نخودکولش باال میرفتن و آقام از تو جیبش بش

  .بھ حرف ھای گوھر گوش میدادیم سزمان میگذشت و من و پارمی

برام  از تھران. آره؛ خالصھ با ھر سختی و شادی ای کھ بود اون زمانا گذشت"...

. اولش آقام مخالفت میکرد و نمیخواست کھ دخترش و بھ شھر دور بده. خواستگار اومده بود

از خدام بود؛ بد میگم؟ آخھ کدوم آدم عاقلی بدش میاد بیاد  اما مامانم راضیش کرد و خودمم کھ

آقام  بیچاره. بعدش قرار شد بیایم تھران. تو روستامون یھ جشن گرفتیم... شھر و ببینھ، آدماشو

 ؛ شوھرم و میگم؛خالصھ ما اومدیم شھر، صبح تا عصر داوود. خیلی برام بیقراری میکرد
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چند ماه بعد متوجھ شدیم کھ بچھ دار . سر ساختمون کار میکرد و من کارای خونھ میکردم

داوود دیگھ باھام . اما بعد ھردو وجود بچھ رو حس کردیم. اولش راحت کنار اومدیم. نمیشیم

شبا تا دیروقت بیرون بود و وقتی میومد خونھ شام میخورد و . متر بم توجھ میکردسرد شد و ک

کارم ." یھ لقمھ نون بیار بخوریم... سالم: "میخوابید؛ تو کل روز تنھا حرفی کھ میزد این بود

خونھ رو مثل دستھ گل تمیز میکردم و یھ . این بود کھ از صبح تا شب با تنھاییم بسازم

یھ شب برخالف ھمیشھ ظھر . خیلی بی تفاوت رفتار میکرد ،اما وقتی میومد ؛تغییراتی میدادم

رفتم درو باز کردم دیدم . در خونھ رو زدن؛ خوشحال شدم کھ داوود امروز زود برگشت

 خیلی شوکھ شدم و داشتم از حال میرفتم؛. دوستش بود و گفت کھ از سر داربست افتاده زمین

جفت پاھاش دو . آسیب دیده بودشدم اما از کمر بھ پایین  وقتی گفت کھ چیزیش نشده یکم آروم

اقال االن دیگھ کل . و غذا دھنشبذارم زیرش  کارم این بود کھ ھرروز لگن .سھ ماه تو گچ بود

دکترا . گچ پاشو کھ باز کردیم. مثل پرستار دورش میگشتم. روز این مجسمھ جلو روم بود

چند وقت با پس . دیگھ نمیتونست نون بیاره خونھ. بودناتوان شده . گفتن کھ دیگھ نباید کار کنھ

اندازمون شکم و سیر میکردیم تا اینکھ تصمیم گرفتم کار کنم تا اینکھ با خانووم آشنا شدم و 

تا اومدم برسونمش بیمارستان . دو سال بعد داوود سکتھ کرد. خدا خیرش بده، اوضاع بھتر شد

  ..."تموم کرد و عمرش و داد بھ شما

نمیخواستم کھ  امشب آمده بودیم کھ خوشحال باشیم،. اشک در چشمان گوھر جمع شددیدم 

خونھ ...اما گوھر جان: " سریع صحبت ھای گوھر را قطع کردم و گفتم. کسی ناراحت باشد

یک دفعھ مثل !" یقھ با ھواپیما فاصلھ دارهز دریا فقط بیست دقا پارمیس خیلی جای خوبیھ؛

دستم را  .ھنوز داشت میخندیدطرات بدش یادش رفت و پارمیس گوھر خا. ھمھ خندیدن ،بمب

نمیدانم چرا، اما از خنده ھای پارمیس ارضا . سفت گرفت و با سرش بھ شانھ ام میکوبید
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دستم را بھ روی شانھ اش بردم و . مثل معتادی کھ بعد از خماری شدید، مواد بزند. میشدم

  .سفت فشارش دادم و در بغل ھم آرام گرفتیم

بلند شدیم و من بھ سمت . ھمھ موافقت کردند." اگھ مایلین دیگھ بریم:" د دقیقھ بعد گفتمچن

ماشین را از  از سالن خارج شدیم و. ساب کردمو حرا گرفتم  صندوق رفتم و صورت حساب

آقا، امشب بھترین شب :" در مسیر گوھر گفت. پارکینگ بیرون آوردم و سوار شدیم رفتیم

گوھر جان، بذار پارمیس عملش با موفقیت انجام :" گفتم..." زندگیم بود، ایشاال خدا خیرت بده

 پارمیس تمام مدت بھ. بشھ، دستھ جمعی یھ مسافرت میریم کھ از این بیشتر بت خوش بگذره

سر یک سرباالیی . اوج ھیجان عشق در چشمانش حس میشد. صورتم خیره بود و میخندید

حرارت . دستم را گرفت و خودش را نزدیکم کشاند استم دنده را معکوس دھم کھ سفتخو

پارمیس ھیچ نمیگفت و فقط . لبخندی زدم و بھ راھم ادامھ دادم .بدنش وجودم را غلغلک میداد

او نیز نیمھ گمشده اش را مثل اینکھ . ش از شدت عشق بند آمده بودزبان. بھ من نگاه میکرد

بھ یاد روز ھای تنھایی ام، قبل از آشنایی با . ناخودآگاه اشک در چشمانش جمع شد. یافتھ بود

نھ عاشق ادر این فکر بودم کھ چقدر ناامید شده بودم کھ کسی را بیابم کھ خالص. پارمیس افتادم

قطره ای اشک در چشمانم سنگین شد و بھ . یک عشق زیبا. ھھم باشیم، یک عشق دوطرف

برای اینکھ پارمیس متوجھ اشکم نشود، سرم را بھ سمت پنجره بردم . روی گونھ ام سر خورد

دست پارمیس را گرفتم و تا انتھای مسیر دستمان در دست . اشک را پاک کردم ،و با انگشتم

  .ھم بود

دستتون ...آقا:" گوھر پیاده شد و گفت. ظی کردمجلوی درب توقف کردم و از ھمھ خداحاف

. و رفت سمت درب و کلید را در قفل برد و درب را باز کرد." درد نکنھ، خیلی خوش گذشت

امیدوارم زنده بمونم و ...خیلی دوستت دارم...کیوان:" پارمیس در ماشین لبخندی زد و گفت

یقیین دارم کھ سرنوشت ما بھ ھم گره ...عزیزم ، تو زنده میمونی:" گفتم" بتونم در کنارت باشم
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دستش را روی شانھ ام گذاشت و صورتش را نزدیک آورد و بوسھ ای ." خورده، ما مال ھمیم

شوق درونیم برانگیختھ شد و با دستانم سفت، بدن داغش را در آغوش . بر لب ھایم گذاشت

. حرکت کردم و رفتم. کردپیاده شد و با لبخند خداحافظی  ." عشق منی:" گرفتم و زیر لب گفتم

پارمیس برایم دست تکان میداد و من از آینھ بھ او خیره بودم کھ با صدای بوق یک ماشین بھ 

چقدر این . در راه بھ پارمیس فکر میکردم. خودم آمدم و حواسم را بھ رانندگی معطوف کردم

خدایم . رق میکردبا تمام دخترھای دنیا ف. چقدر خوب و شیرین بود. دختر پاک و مھربان بود

ر شیرین تر َکاصال زندگی دیگر برایم از ِش. را شکر کردم کھ چنین دختری وارد زندگیم شد

مثل . حواسم بھ سرعت نبود. از اوج شادی پایم را روی پدال میفشردم و دنده میدادم. شده بود

 تم کم کردمسر پیچ از سرع. ن ھا خلوتساعت یازده شب بود و خیابا. اینکھ زمان ایستاده بود

. خواھرم درب را باز کرد و سالم کرد. ماشین را پارک کردم و رفتم باال. و بھ منزل رسیدم

خواھرم خیلی خوشحال . " فردا آماده بشین دو روز بریم شمال:" گفتمبھ ھمھ سالم کردم و 

سفر دلم سوخت و تصمیم گرفتم کھ یھ . از وقتی آمده بودم ایران با خانواده ام نبوده ام. شد

امشب کھ اینقدر شاد و خوشحال بود، بھ پارمیس چیزی نگفتم، چون نخواستم . ببرمشون

فردا خواھم گفت کھ یکی از فامیل . چون دو روز میخواستم ازش دور باشم. ناراحتش کنم

جایم را انداختم و . رز بھ دیدنش خواھم رفت ھایمان در کرج مریض است و با خانواده دو

. پارمیس رد تماس کرد و خودش تماس گرفت. تم و بھ پارمیس زنگ زدمگوشی تلفن را برداش

  "چرا قطع کردی؟...سالم...الو:" گفتم

  "می خواستم خودم زنگ زده باشم:" با خنده ای آرام گفت

  ."شیطون شدی ھا...عجب"

  ..."ھھ ھھ، ھمینی کھ ھست"
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  ."فکر نمیکردم اینقدر زود دلم ھواتو کنھ...دلم برات تنگ شد"

  ."دلم تنگ شده بود منم"

  "میدونستی خیلی میخوامت؟"

  "ھھ ھھ !...نمیدونستم من و میخوای!...باورم نمیشھ...چی میگی؟...نھ"

  ..."عشق من" 

  ."باھم زندگی کنیم...کیوان دلم میخواد مال ھم باشیم"

  "ما مال ھمیم...صبر کن"

  "نمیتونم صبر کنم"

  !"البتھ اگھ باز باشھ...عقدت کنمخوب پاشو ھمین االن بریم محضر ...واقعا؟"

  !..."کیوان...ھھ ھھ ھھ "

  "خودت میگی...چیھ؟"

  "بھ نظرت خوب میشم؟...سھ روز دیگھ وقت عمل دارم"

  "معلومھ کھ خوب میشی...وا"

  "برام دعا کن...اممممم"

  "ای خدای مھربون، این پارمیسھ من و خوب کن"

  "آمین"
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فردا باید با . مامانم گفت کھ خالم حالش خوب نیست ،امشب کھ اومدم خونھ...عزیزم"

  "خانوادم برم کرج عیادتش

  !"کیوان...نمیتونم دوریت و تحمل کنم...وای"

  ."دو روزه میام...زود برمیگردم...عزیزم"

  "دو روز...اووووه"

عزیزم، بھ خدا دست خودم نیست، مامانم میگھ از وقتی اومدم ایران ھی اینور و اونور "

  ."باید فردا رو دیگھ حتما باشون برمبودم، 

  ."ھم زنگ میزنیمھ در عوضش ھی ب...برو حتما...آره راست میگی"

فرشتھ ...من از خودت بیشتر سختمھ...معلومھ کھ تماس میگیرم...پس چی فکر کردی؟" 

  ."نازنینمو چطور میتونم بھ یادش نباشم

  ."ولی فردا قبل رفتنت یھ سر بیا پیشم...عزیزمی"

  "میام حتما"

  "فردا میخوای رانندگی کنی خوابت نگیره. عزیزم کاری نداری؟ دیگھ بخواب"

  ."خدانگھدارت باشھ...قربونت برم...نھ"

  .گوشی را قطع کردم و خوابیدم" بوووس...میبینمت"

صبحانھ . آماده کرده بود مادرم ھمھ چیز را. صبح بیدار شدم و رفتم یک دوش گرفتم

م بلند شدم و رفت" صبر کنید یھ جا کار دارم ، زود میام میریممامان، :" خوردم و گفتم 

. ھ مالیمی سطح خیابان بودھوا خنک بود و ِم. پارکینگ، سوار ماشین شدم و حرکت کردم
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پالتویی سفید و شالی مشکی راه راه روی . نزدیک کوچھ کھ شدم پارمیس را جلوی درب دیدم

ت بھ روی شانھ ھایش فروریختھ بود و با سرش بود و گیس ھای قھوه ای سوختھ اش از پش

دستانش لبھ پالتویش را سفت بھ بدنش پیچانده بود، گونھ ھایش از سوز صبحگاھی گل انداختھ 

. وارد کوچھ شدم؛ پارمیس متوجھ آمدنم شد و برایم دست تکان داد. بود؛ چشمانش برق میزد

  :گفتم. ا گرفتماز ماشین پیاده شدم و رفتم سفت دستانش ر. جلویش ترمز کردم

  "چقدر دستات سرده؛ خیلی وقتھ منتظری؟"

  ."یکم دیر کردی"

  "ناراحتی کھ دارم میرم؟...راستشو بگو"

  ."اما دو روز بیشتر نیست کھ...ھمممم...راستش یکم دوریت برام سختھ...نھ"

  ."آره عزیزم"

منتقل احساس میکردم سردی بدنش بھ من ھم . برددستانم را کشید و مرا بھ آغوشش 

  :گفت .گونھ اش بھ گونھ ام چسبیده بود و بوی عطرش مرا مست کرد.شد

  ."عزیزم خیلی دوستت دارم؛ مراقب خودت باش"

  ."مطمئن باش دیگھ تنھات نمیذارم...فدات بشم"

  ."منم تنھات نمیذارم"

داشتم بھ سمت ماشین میرفتم کھ بھ سرعت آمد و . دستانش را ول کردم و خداحافظی کردم

زندگی بدون تو برام :" آرام گفت. انگشتھای سردش بھ روی شکمم بود. ت بغلم کرداز پش

. چشمانش بھ چشمانم خیره بود. صورتم را جلو بردم. برگشتم و لبخندی زدم." معنی نداره

مثل کودکی کھ . چشمانش را بستھ بود. آرام لب ھایم را روی لبانش گذاشتم و بوسھ ای زدم
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دستش . چشمانش را باز کرد و لبخندی پر از مھربانی زد. افتاده بود در آغوشم ،رام شده باشد

عقب عقب میرفتم و بھ . آرام دستم را شل کردم و بھ سمت ماشین بھ راه افتادم. در دستم بود

یک بوق . استارت زدم و بھ راه افتادم. درب ماشین را باز کردم و نشستم. او نگاه میکردم

من سرشار . کھ از کوچھ خارج میشدم برایم دست تکان میداد تا لحظھ ای. خداحافظی ھم زدم

ماشین را جلوی درب قرار دادم . از عشق بھ راه افتادم و بھ سمت منزل خودمان حرکت کردم

در این وقفھ، دست در جیبم کردم  .و زنگ خانھ را زدم و گفتم کھ بیایند پایین کھ حرکت کنیم

آن را بیرون آوردم؛ . یک پاکت در جیبم بود .ندازمکھ تقویم کوچکم را بردارم و نگاھی بیا

بدون معطلی . صبح کھ در جیبم نبود. مھ ای آن را در جیبم گذاشتیادم نمی آمد ِک. مال من نبود

  :نامھ را باز کردم و خواندم. بازش کردم ؛ یک نامھ در آن بود و مقداری پول

امیدوارم کھ زود  .تو جیبتھ پاکتاالن میدونم برات خیلی عجیبھ کھ این . کیوان عزیزم"

امیدوارم ناراحت نشی کھ یک مقدار . در کنار ھم بودن حس کنیم وبرگردی و لحظات خوبی ر

گفتم میری بھ خالت سر بزنی از طرف من ھم براش آبمیوه و کمپوت . پول برات گذاشتم

. .... ت باشخیلی مراقب خود. کیوان عزیزم من بھ تو احتیاج دارم. بخری کھ زود خوب بشھ

  ."پارمیس

پول را در جیبم گذاشتم و پاکت را با نامھ در جیب بغلم  .لبخندی آرام روی صورتم نشست

چمدان ھا را در صندوق گذاشتیم و سوار شدیم و بھ . پدر، مادر و خواھرم آمدند. پنھان کردم

 بعِد. ردمجاده تقریبا خلوت بود و من بھ سرعت پیچ ھا را طی میک .سمت شمال حرکت کردیم

مامانم . پدرم گفت بھتره توقف کنیم و یھ چیزی بخوریم .مرزن آباد رسیدیم تقریبا دو ساعت بھ

باالی صخره مردی . آن جلو یک صخره بود. من گفتم کھ جلوتر یھ جا وایمیسم. میگفت زوده

با ردای شرابی رنگ و صورت آفتاب سوختھ و ریش مشکی و فر دیدم کھ با لبخند و چشمانی 

من سریع پیچ را رد . ساق پاھای عریانش در زیر ردا نمایان بود. بود افذ بھ من خیره شدهن
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جلوتر پیاده شدیم و یک استراحت کوتاه کردیم و چیزی . کردم و دیگر آن مرد دیده نمیشد

در . آنجا ھم توقف کردیم. بعد از دو ساعت بھ تنکابن رسیدیم. خوردیم و دوباره بھ راه افتادیم

ماھی سفارش دادیم و . جنگل ھای دوھزار سھ ھزار خانمی بود کھ ماھی سرخ میکرداطراف 

. نزدیکای غروب آفتاب بود .دوباره حرکت کردیم و بھ رامسر رسیدیم ،پس از مدتی. خوردیم

یک سوئیت اجاره کردیم و شب را در آنجا سپری  .ھوا کم کم تاریک شد. و زیبا بوددریا آرام 

  .زیبای خورشید بیدار شدیمصبح با اشعھ . کردیم

از . مادرم از شمال زیاد خرید کرد. دو روز سفر خیلی خوش گذشت و آماده رفتن شدیم

ھفت ساعت در . جاده شلوغ بود. سوار شدیم و حرکت کردیم. چای بگیر تا ماھی و مرغابی

بزی یادم رفت س...آخ:" نزدیکای منزل بودیم و مادرم گفت. راه بودیم و بھ تھران رسیدیم

  ."بخرم

درب را باز کردم و . بھ خانھ رسیدیم. ھمھ گفتیم حاال بھ اندازه کافی خرید کردی؛ دفعھ بعد

  .رفتم ماشین را پارک کردم و رفتم باال و از فرط خستگی خوابم برد

پارمیس از . صبح بیدار شدم و رفتم حمام دوش گرفتم و آماده شدم و رفتم سراغ پارمیس

سالم کردیم و ھمدیگر را بغل کردیم و . مثل اینکھ دوباره زنده شد. ددیدنم بسیار خوشحال ش

  :پارمیس گفت. بوسیدیم

  "خالت چطور بود؟ حاِل" 

  ."خوب بود، بھتر شده بود...امممم"

  ."دلم خیلی برات تنگ شده بود ،کیوان"

  "عزیزم منم ھمینطور"
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  "برام دعا کن...کیوان فردا عمل دارم"

  "ھ برا ھمیشھ خوب میشیعزیزم؛ زندگی؛ فردا دیگ"

ش تصمیم گرفتم امروز را تمام وقت در کنار .اشک در چشمانش جاری شد و مرا بغل کرد

  .باشم

  "کیوان فردا چی میشھ؟" 

  "برا ھمیشھ ،دیگھ مال من میشھ ،عشق من...ھیچی"

  ..."ھھ ھھ"

  ."از االن تا صبح میخوام باھم باشیم...خنده نداره"

  ."میخواممنم ...عاشقتم...وای"

. پارمیس از اینکھ با من بود خیلی خوشحال بود. ماشین را بردم در حیاط و رفتیم داخل

تصمیم گرفتھ بودیم کھ تا فردا ساعت ده از خونھ بیرون نریم و مثل زن و شوھر ھا زندگی 

  . کنیم

؛ یک روز رویایی را ... تلویزیون نگاه میکردیم، رقصیدیم و . پارمیس پیانو میزد

خاطرات تعریف . غروب رفتیم حیاط و کنار استخر نشستیم و صحبت میکردیم. دیمگذران

گوھر یک شام تشریفاتی تھیھ کرده . ھوا تاریک شد و رفتیم داخل. میکردیم و جوک میگفتیم

بعد از شام پارمیس مرا باال برد و خواست کھ بھ من . بود و سر میز سھ نفره با گوھر خوردیم

خیلی سخت بود اما با تالش پارمیس . عھ زد و خواست کھ من تکرار کنمطیک ق. پیانو یاد دھد

انگشتھایم مانند . بعد چند ساعت یک قطعھ کوتاه را یاد گرفتم؛ اما نھ بھ طور حرفھ ای

اما این قطعھ برایم از ھر موسیقی کھ تا بھ امروز . انگشتان پارمیس مھارت نواختن نداشت
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. چشمانم خستھ شده بود. خستھ شدیم .میس بھ من آموختھ بودچون پار. شنیده بودم، زیباتر بود

تلویزیون را روشن . قرار شد کھ بعدا پارمیس از من یک نوازنده ماھر بسازد. رفتیم پایین

. گوھر شب بخیر گفت و رفت در اتاقش بخوابد. کرد و ھردو سر کاناپھ مشغول تماشا بودیم

با چشمان خستھ . ستش بھ دور کمرم بودپارمیس سرش را روی شانھ ام گذاشتھ بود و د

  .مشغول تماشا بودیم کھ خوابمان برد

صبح گوھر بیدارمان کرد و گفت کھ ساعت ھشت صبح است و دوساعت دیگر پارمیس 

پارمیس خیلی استرس داشت و من فقط سعی . سریع آماده شدیم و رفتیم بیرون. عمل داشت

گوھر گفت کھ . سوار ماشین شدیم. ھ باشدمیکردم کھ حواسش را پرت کنم کھ استرس نداشت

در ماشین بھ پارمیس گفتم کھ . بھ سمت بیمارستان حرکت کردیم. برایمان دعا خواھد خواند

بعد از عمل برگردیم آمستردام و یک زندگی سرشار از عشق را آغاز کنیم؛ پارمیس ھم 

بھ سر پرستار نوبت . جلوی بیمارستان توقف کردم و پیاده شدیم و رفتیم داخل. موافقت کرد

عرق سردی بھ روی . مدتی سر نیمکت نشستیم. عمل را گفتم و گفت دکتر ھنوز نرسیده است

بر . پارمیس برعکس قبل خیلی آرام بود و لبخندی بھ روی صورتش بود. پیشانی ام ریختھ بود

  .گونھ اش بوسھ ای زدم، برگشت و با لبخند نگاھم کرد

  "چتھ عزیزم؟:" گفتم

  "راستی کیوان اگھ سالم بیام بیرون چی میشھ؟...ھیچی"

  "چھ انتظاری داری دیگھ؟...برا ھمیشھ زندگی میکنیم"

  ..."داشتم فکر میکردم اگھ دیگھ من و ندیدی"

  "معلومھ کھ میبینم...چی میگی دیوونھ"

  "عاشق کسی دیگھ میشی؟...اگھ دیگھ من و نبینی چکار میکنی؟...نھ یھ لحظھ گوش کن"
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تو تمام زندگی . تو پیدا کردم من بعد سالھا عشق حقیقی و با...یسن چھ حرفیھ پارمای"

  ."اگھ خدای نکرده طوریت بشھ من برای ھمیشھ میمیرم...منی

  ."منم بدون تو نمیتونم زنده بمونم...کیوان عشق من:" لبخندی زد و گفت 

کھ برود و  پرستار صدایمان کرد و گفت کھ پزشک جراح آمده و بھ پارمیس گفت 

س از پارمیس رفت داخل و پ. تا درب رخت کن بیمارستان رفتیم. لباسھایش را عوض کند

پرستار  .کھ موھایش را گرفتھ بود بیرون آمد الستیکی و چیندارمدتی با لباسی سبز و کالھی 

. جلوی درب اتاق عمل پارمیس دستم را گرفت و بغلم کرد. بھ سمت اتاق عمل ھدایتش کرد

  ."تا حراست نیومده برید تو خانم پزشکان: " پرستار خندید و گفت. بر لبان ھم زدیم بوسھ ای

. بر سر نیمکت نشستم. رفت تو و من دیگر ندیدمش. پارمیس تا لحظھ رفتن لبخند میزد

مد و پرستار بود کھ ھی می آمد و تا از آ کسی نمی. ساعت ھا گذشت و من منتظر دکتر بودم

. پس از مدتی پزشک آمد. استرس بھ حد اوج خود رسیده بود. خ نمیداداو سوالی میپرسیدم پاس

بھ سمتش با عجلھ رفتم و پرسیدم کھ عمل چطور بود؟ پزشک نگاھم کرد و لبخندی زد و 

وقتی این را . منتقلشون میکنیم بھ بخش. بذارین بھوش بیان. عمل با موفقیت انجام شده: گفت

نمیدانستم چرا . قط بھ زندگی مشترک فکر میکردمگفت تمام استرس از بدنم خارج شد و ف

بھوش بود . پس از ساعتی پارمیس را با تخت بھ بخش میبردن. اینقدر بھوش آمدن طول کشید

رفتم بخش و . کردم من خدا را شکر می. اما پرستار ھا میگفتند کھ خوابیده است و حال ندارد

ھ با صدای ضعیف پارمیس کھ مرا از خستگی خوابم برد ک. سر صندلی کنار پارمیس نشستم

  .صدا میزد بیدار شدم

  "عزیزم...کیوان"

  ."من میدونستم کھ خوب میشی...دیدی برگشتی...پارمیس"
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  ..."سرم گیج میره. سینم درد میکنھ...کیوان"

  ."اگھ خستھ ای یکم بخواب بھتر میشی...عزیزم االن تازه بھوش اومدی"

صبح قرار بود کھ اگر حالش خوب باشد مرخص فردا . آرام چشمانش را بست و خوابید

درد . فردا صبح پارمیس حال زیاد خوبی نداشت. تمام شب را در کنار پارمیس بودم. شود

میپرسیدم کھ پزشک آمد و معاینھ کرد و ھرچھ  .ناگھان از ھوش رفت .سینھ اش بیشتر بود

پس از کلی  .مخیلی مضطرب بود. بردند  CCUبھ  بھ سرعت پارمیس را. چیزی نمیگفت

منتظر . مریض داشت. رفتم داخل اتاق. اصرار کھ بھ پزشک کردم مرا بھ اتاقش احضار کرد

  ..."آقای: " پزشک گفت. شدم مریضش برود و بعد نشستم

  "رھایی؛ کیوان رھایی"

  "آقای رھایی؛ شما چھ نسبتی با خانم پزشکان دارید؟"

  ."نامزدش ھستم...مممم"

ما آزمایش کرده بودیم ، باید قلب جواب میداد اما بھ ...نم چی شدهنمیدو...خبر خوبی ندارم"

  ."دلیل نامعلومی بدن خانم پزشکان قلب و نپذیرفتھ

االن :" با بغض گفتم. زندگی برای یک لحظھ برایم تاریک شد. گلویم گرفتھ شدناخودآگاه 

  "تکلیف چیھ آقای دکتر؟

نم پزشکان بستگی داره کھ چقدر بتونھ االن ھمھ چی بھ خا. ما تالش خودمونمون و کردیم"

. تمام وجودم تخریب شد و بغضم ترکید" .زنده بمونھ کھ یک قلب پیوندی دیگھ براش پیدا بشھ

دلم . نمیدانستم چھ کنم. تمام آرزوھایم بھ زمین سیاه نشست. امیدم را دیگر از دست دادم

نجره بیمارستان بھ بیرون میخواست بنشینم و سرم را بھ زمین بکوبم و بعد خودم را از پ
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آقا کیوان ناراحت :" پزشک از گریھ ھای من متأثر شد و گفت. پرتاب کنم و راحت شوم

  ."ھرچھ خدا بخواد، ھمون میشھ. امیدتون و از دست ندید. نباشید

پزشک گفت . بروم CCUاز دکتر خواھش کردم کھ اجازه دھد بھ اتاق . من یکم آرام شدم

از اتاق دکتر خارج شدم و . ند دقیقھ اجازه میدھد کھ وارد اتاق بشومکھ االن نمیشھ و عصر چ

اشک از چشمانم . بدن نیمھ جان پارمیس را نگاه میکردم ،از پشت شیشھ. بھ سمت اتاق رفتم

. میخواستم کھ درب را باز کنم و وارد اتاق شوم کھ پرستار آمد و جلوگیری کرد. شدجاری 

در دلم فکر میکردم . لبخند ھنوز بھ روی لبانش بود. بودم شدهفقط از شیشھ بھ پارمیس خیره 

لباس ھایم را عوض کردم و . عصر اجازه دادند کھ وارد اتاق شوم. کھ بعد از پارمیس چھ کنم

 مانیتوری کھ تپش ھای قلب پارمیس را نشان میداد ل زده بودم وبھ بدن پارمیس ُز. رفتم داخل

دست پارمیس را گرفتم و بغضم ناگھان . ناراحت بودم خیلی. ثانیھ ای یکبار یک بیب میکشید

اما خواستم کھ با او صحبت  نمیدانستم پارمیس میشنود یا نھ،. شروع کردم بھ گریستن. ترکید

  .کنم

. کیوان بدون تو میمیره. مگھ قرار نبود کھ تنھام نذاری...نی تو مال م. قوی باش...عزیزم"

پارمیس . حاضرم قلب خودم و بدم بھت. و ازم نگیر پارمیس ؛خدایا. خواھش میکنم بیدار شو

اشک در چشمان حلقھ زده بود و دست پارمیس در ." قوی باش. فقط نرو .تو خوب میشی

ناگھان . بھ چشمان بستھ پارمیس زل زده بودم.  ھنوز گرمی دست پارمیس حس میشد. دستم

. نداخت و دوباره بستنگاھی با چشمان مشکی اش بھ من ا. برای یک لحظھ چشمانش باز شد

مرا بیرون کرد و فشار کپسول . پرستار بھ سرعت آمد داخل. صدای ضربان دستگاه شدید شد

. من از پشت شیشھ تماشا میکردم. اکسیژن را کمی افزایش داد و ضربان پارمیس نرمال شد

 االن دیگھ فقط خدا میتونھ .بھ جای گریھ برو براش دعا کن:" پرستار بیرون آمد و گفت

رفتم سمت دکھ . دمخارج ش نمن با نا امیدی از اتاق دور شدم و از بیمارستا." کمکش کنھ
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 مسیگار نمیکشیدم اما نمیدانکھ ن م. یک نخ سیگار گرفتم. خوب نبود حالم. جلوی بیمارستان

اولش گلویم را . ک زدمسیگار را روشن کردم و ُپ. چرا االن بھ این لعنتی احتیاج داشتم

نمیدانستم این من . بھ سوختن سیگار خیره شده بودم. کم کم آرام تر شدم. ھ کردمسوزاند و سرف

سرگیجھ ای زیبا در . ھستم کھ سیگار را میکشم یا سیگار است کھ مرا بھ سمت خودش میکشد

چند نفس عمیق کشیدم و پس از مدتی . سیگار تمام شد. احساس خوبی بود. سرم شکل گرفت

کیوانی کھ تا بحال نزدیک دود نمیرفت حال در . ردم بھ کشیدنیک نخ دیگر خریدم و شروع ک

آنھا ھم غم . را درک کنم میتوانم سیگاری ھا اکنون. کمتر از یک ربع، دو نخ سیگار میکشید

. رجوع کرده اند درصد مردم دنیا غمگین و خستھ و افسرده ھستند کھ بھ سیگار ھفتاد. دارند

ار را تا نصفھ کشیدم و زیر پایم لھ کردم و بھ خیابان سیگ. االن من نیز عضوی از آنھا ھستم

رنگ و صورتی آفتاب سوختھ بھ من  یآنطرف خیابان مردی با ردای شراب. رفتم و گشتی زدم

ھوا تاریک شد . بھ محض دیدن آن اشک در چشمانم جاری شد و بھ راھم ادامھ دادم. بود هخیر

احساس . بدنم ضعیف و خستھ بود. بودمدو روز بود چیزی نخورده . و بھ بیمارستان رفتم

و بھ پارمیس و بدن نیمھ جانش زل  CCUرفتم جلوی شیشھ اتاق . میکردم کھ دارم میمیرم

با دیدن . زیر چشمانش گود افتاده بود و لبانش کبود و خشک بود. الغر و ضعیف بود. زدم

بھوش بیاید و با او  میخواستم کھ مدتی از خدا. این صحنھ اشک دوباره از چشمانم سرازیر شد

شستھ خانمی سر نیمکت بیمارستان ن. دیگر امیدم را بھ کلی از دست داده بودم. صحبت کنم

او خود را . رفتم و کنارش نشستم. بود و کتاب دعایی در دستش بود و مشغول خواندن بود

:" گفت خانم" خانم؛ دعا تأثیری داره بھ نظرتون:" با چشمان اشک آلود پرسیدم. کمی دور کرد

  " دعا میکنم کھ شفا پیدا کنھ... آره

  "کی شفا پیدا کنھ؟"

  "پسرم"
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  "چی شده مگھ؟"

  "یھ ھفتھ است کھ تو کما رفتھ"

  "برای چی تو کما رفتھ؟"

  "یھ موتوری تو راه دانشگاه میزنھ بھش و فرار میکنھ"

  "شما ھم عزیزی روی تخت بیمارستان دارین؟:" چند دقیقھ ساکت شدم کھ خانوم گفت

  "مَسعزیزترین َک"

  "کجاست؟"

  ." انشااله خوب میشھ...براش دعا میکنم:" خانم گفت. اشاره کردم CCUبا انگشتم بھ اتاق 

  "ایشاال"

  "آقا بجای اینکھ گریھ کنی فقط دعا کن"

. بلند شدم و رفتم پارکینگ ماشین را روشن کردم و بھ سمت خانھ پارمیس حرکت کردم

وقتی من را بدون پارمیس . والنی با اسپند درب را باز کردگوھر پس از مدتی ط ؛زنگ زدم

درب را بستم و . رفتم جلو. سینی اسپند از دستانش افتاد و سرش گیج رفت. و اشک آلود دید

فقط االن حالش خوب نیست و . چیزی نیست، پارمیس ھنوز زندست:" گفتم. سر سکو نشستم

گوھر آرام تر شد و مشغول جمع کردن اسپند " .دکتر گفتھ فقط دعا کنیم تا معجزه بشھ .بیھوشھ

گوھر :" گفتم. آنقدر حالش بد بود کھ متوجھ داغی ذغال ھا نشد و دستش سوخت. ھا شد

برداشت  راگوھر پاشد رفت از اتاقش چادرش ." ولش کن بیا بریم دعا کنیم. حواستو جمع کن

  " ؟بریم حاال کجا:" گفتم" بریم آقا:" و گفت 
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  ".امامزاده ھست یھ سر خیابون" 

  "االن میدونی ساعت چنده؟"

  ."تازه نھ و نیمھساعت . آقا امشب بازه"

. ماشین را پارک کردمامامزاده؛ جلوی . بدون معطلی سوار ماشین شدیم و رفتیم"

من از یک درب و . چون زن و مرد سوا بود. کفشھایمان را دادیم کفشداری و رفتیم داخل

رفتم . ضریح از میانھ امامزاده برق میزد. مامزاده شلوغ بودا. گوھر از درب دیگر رفت داخل

از چشمانم  سماورمثل شیر . دعا میکردم کھ پارمیس بھبود یابد. نزدیک ضریح و گریھ کردم

. من نیز گریھ میکردم. صدای التماس و گریھ گوھر در زنانھ تا اینجا میامد. اشک میریخت

آرام بغل ضریح نشستھ بود . ی از گوھر نمی آمددیگر صدای. خود را بھ ضریح چسبانده بودم

من کھ اعتقادی بھ این اعمال . من نیز بھ اندازه کل عمرم گریھ کردم. و کتاب دعا میخواند

زیر لب دعا میکردم و از خدا خواھش  نداشتم از غم پارمیس بھ امامزاده متوصل شده بودم؛

خدمھ . ساعت ھا گریھ میکردم. ر بودچشمانم خستھ و تا. میکردم کھ پارمیس را از من نگیرد

وقتی ماجرا را برایش . امامزاده آمد و گفت کھ ھمھ رفتھ اند و میخواھد درب امامزاده را ببندد

خودش ھم نشست و دعا خواند و گفت کھ امشب در نماز شب برایش دعا خواھد کرد و . گفتم

شب من و گوھر تا  آن. وانندفردا از مردم میخواھد کھ دو رکعت نماز برا بھبودی پارمیس بخ

صبح رفتیم کفش ھایمان را گرفتیم و سوار ماشین . سپیدی صبح برای پارمیس دعا میکردیم

کسی . رفتیم CCUداخل شدیم و با ھم بھ سمت اتاق . شدیم و بھ سمت بیمارستان حرکت کردیم

پرستاری را . فکر کردم برای پارمیس اتفاقی افتاده. سرم گیج رفت، فشارم افتاد. در اتاق نبود

مده و بھ آھوش ھ گفت کھ از امروز صبح پارمیس ب. دیدم و از او جویای حال پارمیس شدم

 ید، رنگ و رویپسراسیمھ بھ اتاق پارمیس رفتم و دیدم با لباسی س. است بخش منتقل شده
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:" گوھر گفت" پارمیس:" بلند گفتم. پریده مشغول خوردن سوپی بود کھ پرستار بھ او میداد

  "خانووم

  "کجا بودی؟...عزیزم:" گفت با بی حالی پارمیس متوجھ ما شد و لبخندی زد و

  "ھوش اومده میپرسھ شما کجایینھ از وقتی ب:" پرستار گفت

  ."ھوش اومدیھ خوشحالم کھ ب .ودعزیزم داشتم برات دعا میکردم؛ حالم خیلی بد ب"

  ."خانوم وقتی آقا دیشب اومد جلو خونھ دیدم شما نیستین داشتم میمردم"

  "گوھر نگران نباش، بادمجون بم آفت نداره:" پارمیس با لبخند گفت

  "پارمیس حالت چطوره؟ االن بھتری؟:" من گفتم. ھمھ خندیدیم

  "آره عزیزم، ولی طرف چپ بدنم خیلی درد میکنھ"

  "چیزی نخوردی کھ. مال ضعفھ"

  ."من برم. از دیشب کسی خونھ نبوده. وای خاک بر سرم خانووم:" گوھر گفت

  "فدای سرت گوھر:" پارمیس گفت

  ."نھ خانوم من باید برم االن خونھ:" گوھر گفت

  ."پارمیس من گوھر و تا خونھ میرسونم و برمیگردم" من گفتم

  "زود بیاتروخدا :" پارمیس گفت

  ."باشھ :"گفتم
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 .بدنش حرارت قبل را نداشت؛ دمای بدنش افت کرده بود. و رفتمیک بوسھ از لبانش کردم 

پارمیس بھ . بھ بخش رفتم. گوھر را تا منزل رساندم و با سرعت بھ سمت بیمارستان برگشتم

پارمیس چشمانش را باز کرد و . آرام رفتم و سر صندلی نشستم. روی تخت خوابیده بود

  "دیر کردیعزیزم :" گفت

  "بیدارت کردم؟" 

  ."ھم گذاشتھ بودم یرو ،ام روھ چشم...اصال خواب نبودم...نھ"

  "راستی عموت اینا از حال و احوالت خبر دارن؟"

  "اما االن بشون بگو بیان. خواستم خوب بشم بعد برم پیششون شون نگفتم،ھب...نھ "

  "شمارشو بده .باشھ"

  .ھمھ چیز را گفتم. گرفتمشماره عموی پارمیس را گرفتم و تماس 

بھ نظرت "  :پارمیس گفت. اشک در چشمانم جاری شد. پارمیس را بغل کردم و بوسیدم

  "زنده میمونم؟

  ".چیزی نشده کھ؛ فقط یکم ضعیف شدی کھ بھ خاطر عملتھ...معلومھ کھ آره:" گفتم

  "ردم چکار میکنی؟راستی کیوان اگھ ُم"

  "!بھ این زودی میخوای تسلیم بشی؟ ؛دست ندهقوی باش،امیدتو از  تو زنده میمونی؛"

  "یھ نقطھ سرد تو بدنم حس میکنم، سرد مثل مرگ. احساس میکنم دیگھ جون ندارم"

  ."بزرگ و زیبا زندگی میکنیم قصرما میریم آمستردام، باھم تو یھ . زبونتو گاز بگیر...نھ"

  "قصر ملکھ انگلستان؟"

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.takbook.com

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ۵١ 

  "کیوان از اون ھم بزرگتر و بھتر؛ قصر پارمیس و"

  "دیشب خواب بابام و دیدم"

  "یرهِخ"

  ."خواب دیدم اومد دستم و گرفت و بوسید"

  ."ھمھ خواب باباشون و میبینن. خوب مگھ چیھ"

خانومش  اداداشم ازدواج کرده بود و ب. مامان و داداشم ھم اومده بودن. برام پیانو زد"

  ."اومده بود

  "خوب بھ سالمتی؛خواب بدی نیست کھ"

  ."گفت کھ خواھر شوھر خوبی باشمداداشم " 

  ."فکرای بد نکن مھم اینھ کھ االن بھ ھوش اومدی، عزیزم؛"

دیشب بابام و داداشم اصرار کردن کھ بمونم پیششون اما یھ مرد با لباس بلند شرابی رنگ "

  ."من و برد

  "کجا بردت؟:" گفتم. چند لحظھ ساکت ماندم

یھ . تنھا بودم. بعد پشتم نگاه کردم دیدم کھ اونم نیست. بردم تو یھ جایی کھ ھیچکس نبود"

  ."سر تخت بیمارستان بیدار شدمدر جلوم بود؛ باز کردم و رفتم تو و 

  "راستی برای عروسی کیا رو میخوای دعوت کنی؟ خوب شدی دیگھ،"

  "ھھ ھھ ھھ...ھرکی بیاد"
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  ."و یکی تو آمستردام یھ عروسی اینجا میگیریم...آره"

زن عموی پارمیس . اتاق شدند دمشغول صحبت بودیم کھ عمو و زن عموی پارمیس وار

پارمیس از من و زن عمویش خواست کھ  .دپارمیس را بغل کرد و بوسیگریھ کنان جلو آمد و 

آمدیم بیرون، زن عموی  .نمیدانم چھ چیزی میخواست بگوید. او را با عمویش تنھا بگذاریم

  "میشھ بپرسم شما چھ کاره پارمیس ھستین؟"  :رمیس گفتپا

قراره وقتی پارمیس بھ سالمت . من و پارمیس تو آمستردام آشنا شدیم و عاشق ھم شدیم"

  ."مرخص شد ازدواج کنیم

  ."دختر خودمون دوست داریم لما پارمیس و مث...بھ سالمتی"

. مریضتون حالش خوب نیست:" رفتم آن گوشھ و گفت. پرستار نزدیک آمد و مرا صدا زد

تا در اسرع وقت یک قلب . ھوش اومده دلیل بھ بھبودیش نیستھ چون ب. باید استراحت کنھ

اگھ دوباره یھ حملھ بھش دست بده دیگھ امیدی نیست  حالش تغییری نمیکنھ، ،برا پیوند پیدا نشھ

  ."و ممکنھ بھ کما بره

ھرکاری از دستتون برمیاد میکنم  خواھش. خانوم پرستار، من بدون اون میمیرم:" گفتم

  ".براش بکنید

. پرستار بھ سرعت دور شد" آقا امیدتون بھ خدا باشھ؛ ھرچی اون بخواد ھمون میشھ"

  ."آقا کیوان؛ پارمیس با شما کار داره:" عموی پارمیس از اتاق بیرون آمد و گفت

نمیدانم چھ . ودخوشحال ب. پارمیس لبخند میزد. سریع رفتم داخل و نشستم کنار پارمیس

عمو و زن عمویش خداحافظی کردند و . چیزی شادش میکرد، اما از دیدنش آرامش میگرفتم

امیدوارم کھ خوشبخت :" پارمیس گفت. پارمیس برایم فرشتھ بود. من ماندم و پارمیس. رفتند

  "بشی
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  "خوشبخت میشیم:" گفتم

  ."میدونم عزیزم؛ خیلی اذیت شدی؛"

  ."و تا ھمیشھ باھم میمونیم...یم و با تو بودمبھترین لحظات زندگ...نھ "

  "عزیزم؛ دوستت دارم"

  "منم ھمینطور"

  "نھ؟ کیوان دستام و بگیر؛ سرده؛"

منم فردا میرم بلیط . فردا پس فردا مرخصت میکنن. عزیزم؛ دکترا میگن خوب شدی"

  ."بگیرم

  "کیوان؛ یھ سرمای عمیق تو بدنمھ، مغز استخونم یخ زده"

  "ت داغھ، سردت نیست کھکی گفتھ؟ بدن"

  ."گرمای بدنت و میخوام کیوان بغلم کن،"

. بدنش سرد بود؛ اما گونھ ھایش گل نیانداختھ بود. بغلش کردم. اشک در چشمانم حلقھ زد

:" لب ھایم را بوسید و گفت .ضعیف شده بود. بدنش استخوانی شده بود. خیلی الغر شده بود

  "کیوان امشب بغلم میخوابی؟

  ."عزیزممعلومھ "

با لحنی خستھ و خواب آلود . خودش را کنار کشید و من رفتم سر تخت بغلش خوابیدم

  "نھ؟ خیلی اذیتت کردم؛. کیوان ضعیف شدی؛ چند شب نخوابیدی:" گفت

  ."من برا عشق زندگیم ھرکاری میکنم. اذیت چیھ؟ خودم خوابم نمیبرد"
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مرگ ھم من و ازت بگیره باز عاشقت حتی اگھ . منم عاشقتم؛ کیوان تا ابد عاشقت میمونم"

  ."میمونم

  ."دوستت دارم عزیزم" 

مانند کودک در . چشمانش را بست. ورتم را بردم جلوی صورتش و لبانش را بوسیدمص

پارمیس من بھترین "  :دستم را روی سینھ اش گذاشتم و میگفتم .لبخندی زد .بود آرمیدهآغوشم 

دیگر چیزی . چشمانش بستھ بود و لبخند میزد" .ش دارم کھ نگوتزن دنیاست؛ اینقدر دوس

لبخند . بلند شدم و سر صندلی نشستم و نگاھش میکردم. خوابش برده بودفکر کنم . نمیگفت

ھرچھ صدا . دھدبپرستار وارد شد کھ داروھای پارمیس را . کودکانھ اش روی صورتش بود

بیھوش شده؛ آقا شما حواست  این کھ:" پرستار گفت. کم کم نگران شدم. زد پارمیس بیدار نشد

پرستار سریع رفت کھ " ؛ من فکر کردم خوابھ دشوخی میکنی:" گفتم!" نیست کھ چی شده؟

:" ھرچھ صدا میزدم. پارمیس را تکان میدادم اما جواب نمیداد. را صدا بزند پزشک

بدنش راست میگفت . سرد بود. دستش را گرفتم. بیھوده بود" یس بیدار شوپارمییییی... سپارمی

پزشک و پرستاران . خودم را بھ بدنش چسباندم تا گرمی تنم را بھ بدنش منتقل کنم. سرد است

. تا جلوی درب بیشتر اجازه ورود ندادند. من بھ دنبالشان دویدم. بردند CCUآمدند و او را بھ 

دیگر بغض امانم نداد و اشک از . از شیشھ بھ پارمیس نگاه میکردم کھ بیھوش افتاده بود

آقای رھایی؛ حال خانم پزشکان اصال خوب :" پزشک بیرون آمد و گفت. شمانم سرازیر شدچ

از پشت شیشھ بھ پارمیس و . خورشید امیدم غروب کرد. تمام دنیا برایم تاریک شد. " نیست

فقط . گوش سپرده بودم صدای بیب بیب ضربان قلبش بھ لبخند روی صورتش چشم دوختم و

اضطراب امانم . از دکھ سیگار گرفتم و کشیدم. در حیاط بیمارستان رفتم. دعا میکردم و گریھ

صورتش سفید و نورانی . را برید و رفتم داخل و از پشت شیشھ اتاق بھ پارمیس خیره شدم

چند شب نھ خواب . من فقط اشک میریختم .مانند فرشتھ ھا. از ھمیشھ نورانی تر بود. شده بود
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ھوا . ساعت پنج نیمھ شب بود. و سیگار کشیدن شده بود کارم گریھ کردن. داشتم و نھ خوراک

در گوشھ اتاق مردی با ردای شرابی رنگ و . ھیچکس در اتاق نبود. رو بھ سپیدی میرفت

خواستم برم داخل کھ ناپدید شد و ھیچکس  .صورت آفتاب سوختھ دیدم کھ بھ من لبخند میزد

مدتی بعد ضربان  .ھ روی تخت بوددر اتاق نبود جز پارمیس کھ مثل فرشتھ ھا نیمھ جان ب

. پرستار سریع آمد داخل. صدای بیب بیب پس از مدتی تبدیل بھ یک بیب کشیده شد. شدید شد

دکتر . من بیقرار فقط جویای حال پارمیس میشدم اما کسی جواب نمیداد. دکتر را صدا زد

اسیمھ و شوکھ بھ سر. من آرام نبودم. پرستاری مرا عقب کشاند و گفت کھ بنشینم. رفت داخل

من از پشت شیشھ میدیدم کھ بدن پارمیس . پرستاری دستگاه شوک برد داخل. سمت اتاق رفتم

میشود و پزشک دوباره شوک وارد میکند و ھربار شدت را باالتر  ابچگونھ بھ باال پرت

با دستمال . وارد نکردپزشک دیگر شوک . پس از چند مرتبھ پاسخی شنیده نمیشود. میبرد

ترو "  :لباس پزشک را گرفتم و ملتمسانھ گفتم. ا از پیشانی اش پاک کرد و بیرون آمدعرق ر

ما تالش خودمون و کردیم، :" پزشک با ناراحتی سر تکان داد و گفت" بخدا بگین چی شد؟

دو زانو کف بیمارستان نشستم و گریھ . بغضم ترکید و بلند بلند گریھ کردم." متأسفم...اما

باز شد و پارمیس را با تختی کھ رویش ملحفھ ای سفید کشیده شده بود درب اتاق . میکردم

رفتم و ملحفھ را  .باورم نمیشد کھ آفتاب زندگی ام غروب کرد. شوکھ شده بودم. بیرون آوردند

لب ھایش کبود و زیر چشمانش . صورتش سفید و نورانی بود. از روی صورتش کنار کشیدم

با دو دستم . موھایش کمی از کاله پالستیکی بیمارستان بیرون ریختھ بود. و گود بود کبود

پارمیس ، تنھام گذاشتی؛ چرا بی :" گفتم. سرش را گرفتم و در سینھ ام فشردم و گریھ کردم

منم با خودت . پارمیس من بدون تو چکار کنم. وفا؛ مگھ قرار نبود بمونی پیشم

چشمان مشکی اش  با چشمانش باز شد وای در دستم بود برای لحظھ  سرش" خداااااااااااااا.ببر

پرستار ملحفھ را روی صورتش،  .چشمانش بستھ شد. سرش را ول کردم.بھ چشمانم خیره شد
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دنیا برایم تیره و تار شد و چشمانم سیاھی رفت و تعادلم . درحالی کھ لبخند بر لبانش بود کشید

  .تادمرا از دست دادم و محکم بھ زمین اف

م را کندم و از اتاق ُربلند شدم و ُس. م در دستمُروقتی بھ ھوش آمدم بر سر تخت بودم و ُس

. دکتر تعارف کرد کھ بر سر صندلی بنشینم. وارد اتاقش شدم. دنبال دکتر گشتم. بیرون رفتم

پزشک . اشک از چشمانم سرازیر شد. اما من نمیتوانستم. نشستم و مرا بھ آرامش دعوت کرد

. با عمویش تماس گرفتم. جلو و مرا بلند کرد و گفت کھ جنازه پارمیس در سردخانھ است آمد

زن عموی . ھر دو بیقرار و بی تاب بودند.آمدند و جنازه را تحویل گرفتندآنھا نیز سریع 

رفتم در حیاط . من ھنوز در شوک بودم .پارمیس گیس ھایش را میکشید و بر سرش میکوبید

زن عمو و من  عمو، انشتنھا کس. بود و کار سپارمیس بی َک. تم و کشیدمو از دکھ سیگار گرف

وقتی بھ ھوش . گوھر وقتی خبر فوت ناگھانی پارمیس را شنید، از حال رفت. و گوھر بودیم

عطر مطبوعی فضای دور قبر  .گورکنی قبر را میکند. آمد ھمھ بھ خاکسپاری پارمیس رفتیم

گور پارمیس را کنار . س خیلی بھ آن عالقھ داشتعطری کھ پارمی را خوشبو کرده بود؛

وقتی بدن نیمھ جان در خاک قرار داده میشد، اشک . خانواده اش؛ پدر، مادر و برادرش کندند

زندگی برایم تاریک و تاریک . عشق من رفت بھ تن خاک. بھ ناچار در صورتم سرازیر بود

من رفتم در . را نمایان کردند گوشھ ای از صورت پارمیس. میکرد تابی گوھر بی. تر میشد

با . وقتی کسی حواسش نبود بوسھ ای بر لبانش زدم .قبر و بھ صورت نورانی اش خیره شدم

. بلوک ھای سیمانی را قرار میدادند و دیگر پارمیس پنھان شد. چشمانی اشک آلود خارج شدم

ریزند ھمھ گریھ وقتی میخواستند خاک بر سرش ب. ھ میزدّجزن عمویش َز. ھنوز باورم نمیشد

وقتی پارمیس را بھ خاک . آرام آرام گور پر میشد و پارمیس از من دور میشد. کردیممی 

سپردیم بھ این فکر میکردم کھ با از دست رفتن پارمیس چھ کنم؟ من دیگر آن آدم سابق 

م با خاطرات کوتاھی کھ با او داشت .غم دوری او تمام زندگی ام را خواھد سوزاند. نخواھم بود
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چھ کنم؟ اینک من مانده بودم و عشقی نافرجام، کھ دردش مانند خوره تمام وجودم را 

عمو و زن عموی پارمیس  .و گوھر بودممن . مراسم خاکسپاری بھ پایان رسید. میخرامید

تا غروب بر سر خاک پارمیس نشستھ بودم و بھ تابلویی مشکی رنگ کھ بھ باالی گور . رفتند

فروردین  سیزدهپارمیس پزشکان؛ وفات، : کھ رویش نوشتھ شده بود پارمیس بود خیره بودم

محجوب در خرقھ ای شرابی رنگ آن دور پشت درختان مردی  .ھزار و سیصد و نود و یک

بود ، چشمانی سیاه در صورت آفتاب سوختھ اش کھ تا نیمھ در ریش کوتاه و سیاھی پنھان بود 

بلند شدم کھ بھ . نداشت و فقط بھ من خیره شده بود؛ اما اینبار دیگر لبخند بھ چھره میدرخشید

از آن روز دیگر آن مرد . آنقدر دور شد کھ دیگر ندیدمش. روم اما برگشت و دور شدبسمتش 

. رفتم داخل. رفتم گوھر را بھ خانھ رساندم. این مدت ھمھ اش مانند یک خواب بود. را ندیدم

. رفتم باال. از فوت صاحبشان غمگین بودند مثل اینکھ آنھا نیز. سگ ھا دیگر پارس نمیکردند

قطعھ ای کھ یادم داده بود را زدم و مرتب تکرار میکردم و . در اتاقی کھ پارمیس پیانو میزد

ساعت ھا مشغول نواختن بودم کھ متوجھ حضور پارمیس در . اشک از چشمانم سرازیر میشد

مگر قرار نبود کھ مرا یک :" تمبا تعجب گف" خوب میزنی کیوان...آفرین :" اتاق شدم کھ گفت

رفتم پایین؛ گوھر بلند شدم و . ناگھان پارمیس از نظرم پنھان شد" پیانو زن حرفھ ای کنی؟

. از گوھر خداحافظی کردم و رفتم. قاب عکسی از پارمیس برایم آورد کھ بھ یادگار نگھ دارم

بودند و میپرسیدند کھ این ھمھ نگرانم شده . حرکت کردمسوار ماشین شدم و بھ سمت منزلمان 

چمدانم . فردا پرواز داشتم. اما من جوابی ندادم و رفتم اتاق و درب را بستم. چند شب کجا بودم

صبح بیدار شدم . خوابیدم بود؛ شب .و فقط بھ گذر زمان برای بازگشتم فکر میکردم. را بستم

قول دادم کھ در  .اید میرفتماما من ب. خانواده ام از رفتنم ناراحت بودند. و آماده رفتن شدم

خواستم لباس بپوشم کھ . فرصتی دیگر باز خواھم گشت؛ حداقل برای آمدن سر خاک پارمیس

آن را پوشیدم و . این لباس بوی تن پارمیس را میداد. لباس دیشبی را سر چوب لباسی دیدم

از . تاکسی آمد .چمدان را برداشتم و بھ ھمراه خانواده جلوی درب رفتیم و منتظر تاکسی شدیم
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. خواھرم ھم بغض داشت. مادرم اشک در چشمانش بود. ھمھ خداحافظی کردم و بغلشان کردم

چمدان را در صندوق گذاشتم و سوار . پدرم با لبخندش میخواست ناراحتی اش را پنھان کند

پیاده شدم و از جیب بغل کتم . تاکسی خواست حرکت کند کھ چیزی یادم افتاد. تاکسی شدم

. ری پول برداشتم و بھ مادرم دادم و گفتم کھ ھر ماه مقداری پول برایش خواھم فرستادمقدا

و بھ سمت  یمدور شد. ھمھ برایم دست تکان دادند. سوار تاکسی شدم و تاکسی حرکت کرد

  . یمفرودگاه حرکت کرد

اولین روزھای مالقات . بھ فرودگاه کھ رسیدم تمام خاطرات روز اول عید برایم زنده شد

رفتم سمت باجھ کارم را انجام دادم و  .من با پارمیس؛ بھ راستی کھ ھمھ اش یک رویا بود

چمدان را . مدتی بعد شماره پرواز خوانده شد. سر نیمکتی نشستم. منتظر اعالم پرواز شدم

ھمھ اش . نمیدانم چرا؛ اما گرمای تن پارمیس حس میشد. برداشتم و بھ سمت باند حرکت کردم

. وارد ھواپیما شدم و میھماندار بھ سوی صندلی ام ھدایتم کرد. مراھم استفکر میکردم ھ

اشک در چشمانم جریان یافت و فقط بھ زندگی بعد . باورم نمیشد کھ بدون پارمیس برمیگردم

  .چند ساعت بعد بھ آمستردام رسیدم. از پارمیس فکر میکردم

***********************  

رمیس میگذرد و ھنوز کھ یادش می افتم اشک در االن یک سال از ماجرای من و پا

بر سر تختم بنشینم و بھ قاب عکس  ،یکسال است کھ کارم شده در اتاق. چشمانم حلقھ میزند

گاھی اوقات قطعھ ای از آھنگی کھ پارمیس . پارمیس، روی دیوار خیره شوم و سیگار بکشم

زندگی . منبھ یاد پارمیس خریدم، میز ،را با پیانویی کھ وقتی بھ آمستردام آمدم ه بودیادم داد

جا خشک و غم دوری پارمیس مانند غده ای در گلویم  استیکنواخت شده سخت و برایم 

الغر و ضعیف  .مند و میترکد و تا ساعت ھا گریھ میکوکھ بعضی وقت ھا بزرگ میش میکند؛

و مرا  استد؛ در کنار خانواده اش خوشحال یبعضی شب ھا پارمیس بھ خوابم می آ. امشده 
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اما نھ در دنیا؛ بلکھ من با یک مرده کھ شب ھا بھ . مثل اینکھ من با او ازدواج کردم. میبوسد

کھ فقط  ھستممرده ای . منمن نیز مانند مرده ھا زندگی میک. خوابم می آید وصلت کرده ام

چند وقت پیش کارت ویزیت دکتر  .زندگی ام مسیر دیگری گرفتھ است. حرکت میکند

، پیدا پیراھن سبز فسفری طرح بھارم، کھ روی پیراھن، برگھای سبز بود را در فرامرزی

آن ھم  زندگی، یزده روزــــس  م؛ تجربھه ادر طول عمرم تجربھ ای بزرگ پیدا کرد .کردم

نصیبم شد؛  یک چیز ارزشمند ین رابطھاقل در اال. ؛ پارمیسدر کنار بھترین دختر دنیا

  .یک عشق واقعی و ناب. عــــــــــــشــــــــــق
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