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 پارميس ميدونم خيلي سخته سعي كن توجهي نكني بهشون 

سخته ها ميدونم نميشه ولي سعي كن خودتو بزني به اينكه كاراشون برات بي اهميت 

 عزيزم 

 تمام سعيمو دارم ميكنم پانيذ

چندين بار تصميم گرفتم قيد احساسم و بزنم ولي نتوانستم سختم بود حس ميكردم 

 يه چيزي كم دارم تو زندگيم ، احساس كسيو داشتم كه هوا براي نفس كشيدن نداره 

 كامال حق داري سخته 

 عاشق شدن سخته و در عين حال مضخرف 

سارا روبه پانيذ گفت : پانيذ بيا يكم از اين موضوع بيايم بيرون ، تو چيكار ميكني باعلي 

 !؟

هيچي سارا واقعا فكر ميكني چيكار ميكنم عليم دوست شروين ديگه اخالقاشون عين 

 هم براي همين وقتي پارميس حرف ميزنه قشنگ ميفهمم چي ميگه ، دركش ميكنم

نگاهم به الناز افتاد كه داشت يه چيزي تو گوش شروين ميگفت و ميخنديد نگاهش 

 كه به من افتاد به سمت صورت شروين خم شد و بوسيدش

صورتم و برگردوندم واقعا ديگه تحمل كردن اين محيط براي من سخت بود سعي 

كردم ١٠ دقيقه ديگه بشينمو به حرفاشون گوش كنم به سختي اون ١٠ دقيقه گذشت 

همش به ساعتم نگاه ميكردم حس ميكردم ١٠ ساعت گذشته . بعد از ١٠ دقيقه رو به 

  :بچه ها كردم و گفتم

 بچه ها من خسته شدم ميخوام برم خونه اعصابم ديگه نميكشه اينجا بشينم
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پارميس حق داري ما هم االن بچه ها بازيشون تموم شه حاضر ميشيم ميريم اين 

 دختره سبك خجالت نميكشه كم مونده اتاق خوابشو اين وسط بياره

 توجه نكنين بهش بزارين خوش باشه روبه سارا كردم و گفتم :حاضر شو بريم عزيزم 

سارا با اخالقم آشنا بود و ميدونست يه لحظه ديگه من اينجا بمونم قاطي كردم براي 

 همين سريع رفت تا حاضرشه

سريع حاضر شديم و موقع خداحافظي سعي كردم خودم و محكم نشون بدم و خيلي 

 عادي از شروين و الناز خداحافظي كنم ، از بقيه هم خداحافظي كرديم و اومديم بيرون

. 

 و سوار ماشين شديم و روبه سارا گفتم آخي راحت شديما 

 اره واقعا اميد با اينكه زحمت كشيده بود ولي اين ٢ تا گند زدند تو مهموني اميد

 در جرياني كه الناز دوست داره جلب توجه كنه 

 اره بدجور در صورتيكه مهموني علي نبودش باعث شد كه واقعا خوش بگذره بهمون

 اره واقعا اونجا خيلي بيشتر خوش گذشت 

 پارميس ميخواي امشب بيام پيشت

 نه عزيزم حالم خوبه 

 !مطمئني ؟

 اره خوبم 

 ميخوام يكم تنها باشم امشب مامان و بابام هم نيستند ميخوام يكم فكر كنم 
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باشه هر جور راحتي اگه حس كردي نياز به اينكه كسي پيشت باشه ، داري زنگ بزن 

 كه بيام پيشت

 باشه عزيزم مرسي 

سارا رو دمه خونشون پياده كردم و تو راه آهنگي كه اين روزها گوش ميكردم و 

 گذاشتم

 خستم از اين حالِ خرابم

 مثل هميشه بي قرارم

 به جز يه ساعت فكر راحت

 حسرتِ هيچي رو ندارم

 خم ميشه هر كوهي كه يك آن

 خودشو جاي من بذاره

 سخته يه روز كسي بفهمه

 هيشكي رو جز خودش نداره

 هيشكي رو جز خودش نداره

 من چه بجنگم چه نجنگم كلِ اين بازي رو باختم

 چه بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم

 …از خودم خاطره ساختم

 من كه نگفته هامو گفتم توو ترانه هاي سادم
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 چه بخونم چه نخونم خودمو ياد تو دادم

 …خودمو ياد تو دادم

صورتم خيس اشك شد واقعا دلم ميخواست يك ساعت با فكر راحت زندگي كنم ولي 

 قانون عشق اينه و عاشق شدن سخت تر 

 دلم ميخواست تو تنهايي خودم بشينم و گريه كنم 

 تو راه از سوپر ماركتي كه ميدونستم تا صبح بازه سيگاري خريدم

 اين روزها انگار فقط با سيگارو مشروب آروم ميشدم 

به خونه كه رسيدم ماشين و تو پاركينگ پارك كردم رفتم باال طبق معمول مامان و 

 بابام نبودند

لباسامو درآوردم و لباس راحتي پوشيدم همش جلوي چشام اون بوسه بود و اعصابم 

 بهم ميريخت چرا من هركاري ميكردم نميشد ؟

 خستم خيلي خسته به هر دري ميزنم جوابي بگيرم بي جواب ميمونم 

باز گريه هام شروع شد لعنت به عاشقي لعنت به هرچي عشق كه آدم و به زانو 

 درمياره

ديگه گريه نميكردم داشتم زار ميزدم حالم به حدي بد بود كه هيچ كس و هيچ چيزي 

آرومم نميكرد انگار از يه بلندي پرتم كرده باشن پايين . تمام سختي هاييي كه 

 . كشيدم يكباره اومد جلوي چشم

 . كاش تموم شه كاش واقعا تموم ميشد و من راحت ميشدم

  . بعضي موقع ها ماها انتظار اتفاقي نداريم و وقتي اتفاق ميافته از تو نابود ميشيم
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با قيافه اي داغون و صورتي خيس از اشك كه مطمئن بودم االن تمام آرايشم بهم 

 ريخته جلوي پنجره رفتم سيگاري روشن كردم شروع كردم به پك زدن

روز اولي كه ديدمش ٤-٥ سال پيش بود چه زود گذشت انگار ديروز بود ،هيچ وقت 

يادم نميره بچه ها تو رستوراني قرار گذاشته بودند قرار بود منم بهشون ملحق شم 

وقتي كه وارد رستوران شدم به همه كه داشتم سالم ميدادم رسيدم به پسري كه كنار 

 علي ايستاده بود از همون نگاه اول به دلم نشست و تو دلم گفتم

چه قدر خوشگل من ميخوام باهاش دوست شم موهاي مشكي و چشم هايي عسلي و 

قدي بلند كه اون روز قشنگ يادمه بلوز جذب سفيد پوشيده بود كه بازوهاي ورزشيش 

و به نمايش ميزاشت واقعا براي دفعه اول كه ديدمش ، به دلم نشست و دوست 

داشتم باهاش باشم اگه ميدونستم اين اتفاقا ميافته و اين اخالقا رو داره هيچ وقت تو 

 دلم نميگفتم من ميخوام با اين آدم باشم كه بدجور فكرم به واقعيت تبديل شد

 اه عميقي كشيدم و دوباره پوك عميقي به سيگارم زدم 

 اون روز گذشت فقط من تو اين فكر بودم دوست علي اسمش چيه 

 تاحاال تو نگاه اول جذب هيچ پسري تا اين حد نشده بودم

از فكر اومدم بيرون و رفتم سمت اتاقم ،عكس هاي مشتركي كه با شروين داشتم از 

 تو كشوم درآوردم و نگاه كردم

تو يه عكس كه تو باغ بوديم شروين نشسته بود روي تاب و منم نشسته بودم روي 

پاهاش تو عكس انقدر خوشحال بودم كه هركي تو چشام نگاه ميكرد خوشحاليم داد 

 ميزد
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عكس بعدي زماني بود كه رفته بوديم شمال تو ويال با بچه ها دور شومينه نشسته 

 بوديم

عكس بعدي و نگاه كردم زماني بود كه تو خود ساحل شمال ،ازم خواستگاري كرده 

 بود جلوي بچه ها ،تو عكس شروين زانو زده بود جلومو جعبه اي جلوم گرفته بود

يه لحظه انقدر عصبي شدم ، جيغي كشيدم و تمام عكس ها رو پاره كردمو ريختم 

روي زمين خودمم خم شدم روي زمين و از ته دلم زار ميزدم از خدا كمك ميخواستم و 

ميگفتم خدايا خودت كمكم كن اندفعه ديگه واقعا حس ميكنم پايان داستانم رسيده ، 

ديگه نميكشم واقعا نميكشيدم تو اين چند ماه چند سال بزرگ شدم بسه ديگه 

 … نميكشم امروز شكستم خوردم كردن خودت كمكم كن

واقعا تو حال خودم نبودم حالم واقعا بد بود نفسم باال نميومد رفتم تو آشپزخونه تا آبي 

 بخورم كه ديدم گوشيم همين طور در حال زنگ زدن

 سارا بود برداشتم و با صدايي كه از زور گريه گرفته بود گفتم جانم سارا 

 پارميس چي شده خوبي چرا صدات اين شكليه كسي اتفاقي براش افتاده 

 نه عزيزم هيچي نشده خوبم 

 نكنه گريه كردي 

 خوبم سارا بگو 

 دمه درم درو بزن 

 تو دمه در خونه مايي؟! اره نگرانت بودم اومدم پيشت ، پس چرا زنگ و نزدي 

 خيلي زدم متوجه نشدي 
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 بيا داخل عزيزم

 ماشينمو بيارم داخل ، جا هست ؟! اره ريموت و زدم بيار داخل ،

تا سارا بياد داخل رفتم تو دستشويي تا صورتمو بشورم داخل دستشويي شدم و 

خودمو تو آينه كه ديدم خودمم شوكه شدم از قيافه ام ريمل هام ريخته بود و پخش 

شده بود تو كل صورتم سريع صورتمو شستم و تا اين قيافه امو نبينه كه اگه ميديد 

 قطعا نگران تر از االن ميشد

رفتم سمت آشپزخونه تا نسكافه اي آماده كنم تا باهم بخوريم آبجوش و كه زدم به 

 برق صداش اومد 

 پارميس كجايي ؟ 

 اينجام چرا داد ميزني 

نگاهي به صورتم انداخت و گفت ، نگاه كن تورو خدا انقدر گريه كردي صورتت هنوزم 

 قرمزه 

 خوب شد اومدما 

  !خوبي ؟

 اگه به اين حال ميگي خوب آره خوبم بهتره بگم از اين بهتر نميشم

لباساشو در آورد و گذاشت روي مبل و نگاهي به ميز جلوي مبل انداخت و سرشو با 

 تاسف تكون داد و گفت 

نگاه كن تورو خدا ، خونه رو كه دود برداشته اينجا هم كه تو زير سيگاري پراز آشغال 

 سيگاره ليوان مشروبم كه رو ميزه
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 معلومه داري با خودت چيكار ميكني 

 كو اون آدم قوي كه گفت اندفعه اومدم كه بجنگم 

 !كجاست ؟

پارميس مارو گول ميزني ،خودت و گول نزن تو خودت و داري نابود ميكني از بس 

 . خودتو سرزنش كردي

تمام شد گذشته ،االن زمان حال ،تو حال زندگي كن تو خودتو داري از تو ميخوري به 

 خاطر گذشته بس نيست ، ميگي قويم اينه قوي بودنت؟؟

مگه چند سالته ؟!اين همه ته سيگار تو زير سيگاري ، ريه اتو داغون ميكني تو كه 

 ميدوني الناز ميخواد باهات بازي كنه چرا پس وارد بازيش ميشي

دست خودم نيست سارا اون بوسه امروز با اينكه فكر ميكنم نمايشي بوده باشه واقعا 

 من و از پا درآورد 

ميگي فكر ميكني نمايشي ، هيچ كدوم از ماها مطمئن نيستيم پس از اين فكر بيا 

 بيرون اميد داشته باش كه درست ميشه

 . قطره اشكي از گوشه چشمم روي صورتم ريخت و گفتم اميدوارم

 سعي كن كمتر خودتو اذيت كني 

نميگم گريه نكن گريه كن ولي كمتر نه كه صدات بگيره و صورتت قرمز شه ، گريه 

 . خوبه آدم خودشو خالي ميكنه ، آروم ميشي ولي نه تا اين حد

از كنارش عكس هاي پاره شده رو برداشت و گفت حيف اين عكسا نيست پاره كردي 

 تو كه اين عكسا رو خيلي دوست داشتي ؟
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 ميگي دوست داشتم ،االن ديگه ندارم 

 حاال آروم تري 

 اره بهترم 

 آالرم گوشيم بلند شد آالرم از اينستاگرام بود گوشيمو برداشتمو رفتم تو اينستاگرام

اون باال دايره دور صفحه شروين روشن شده بود معلوم بود استوري گذاشته ، بدون 

اينكه توجهي به استوريش كنم ميخواستم ببينم كي ساعت٤ صبح عكسامو داره اليك 

 … ميكنه
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