
 
 

1 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 www.forum.98ia.comنودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 

 هوالحق

 

 مشو ام ترانه بغض

 

 میكنه سكوت دنیا میكني بغض که شبها

 میكنه سقوط زمین میرسه صفر به زمان
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 میرسم مرگ مرز به میكني بغض که ها شب

 کسم بي چقدر ببین میكنم کوچ گريه به

 رود خروش از طرحي من آرامشي از دريايي

 بود تو غمگین چشمان جهان شعر زيباترين

 شدي سفر اين درگیر شب سكوت کدوم پشت

 شديم هم شكل وقفه بي و رسیديم هم به دير چه

 دلخوشي باغچه گالي کردن غنچه به که تو

 میكشي شعله چگونه شب خاکستر عمق از

 عاشقم نهايت بي که کنم گريه بده فرصت

 دقايقم اين طوفان و شب از گريز فكر

 

 :مقدمه

 بنشین من پناهي بي کنار

 طاقتم بي و سست پاهاي به بده تكیه را سرت

 ام خسته روح به بزن چنگ

 ولي

. 

. 

. 

 نرو
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 نكن رهايم بغض اين کنار

 نشو رد من از تدريج آور مرگ سمفوني اين کنار

 نكن طاقتم بي مسكوت ترانه اين آغوش در

 ام رفته دست از من

 ام يیگانه

 ام خورده شكست

 ام رسیده بودنم انتهاي به

 نزن رد دست

 دور روي و شوم مي سپرده باد به گونه نوستالژي گمان بي طپش يك در بزني که رد دست

 ...خورم مي غلت زندگي بدبختي برگردان

 

 میشه و میكنه پهن بساط صورتم روي و مكررات تكرار میشه تزويرم از پر و کشدار هاي خنده

... میدم خانوم سمیه به دادنش نشون صمیمي در شگرف سعیي با و چاپلوسانه که سالمي ضمیمه

 روز يه ساختن واسه میگیرم خانوم سمیه پیمون و پر جواباي از صبح به صبح من که مثبتي انرژي

 و عزت همه اين اليق من بال واال... زيرعینكي... زيرچشمي...زيرلبي...میده کفاف هم آدم گردان يه

 ...حقیرو بنده اين نكشون خجالت به... خانوم سمیه نیستم محبت زرورق تو شده پیچیده احترام

 هستي؟ خونت اجاره فكر...میشه سرماه داره...کردي؟ پیدا کار – خانوم سمیه

 .میكنم پرداخت کمال و تمام رو شما اجاره من باشه که سنگم زير...نباشین نگران شما -

 مشت يه زيرش که هست هم سنگي مگه...بدم که نداشتم عمرم تو جواب اين مضحكي به جوابي

 اين کنم پیدا گوري کدوم از من باشه محال معروف فرض همون با اگه اصال...باشه؟ خوابیده پول

 چت...میزنم چت منم...سراغش؟ باشه نرفته من از زودتر کسي میشه مگه باشه اگه اصال...سنگو؟

 بايد که میفتم اي اجاره ياد به بازم و میزنم چت...زدنم چت به میزنم منشانه خل لبخند يه و میزنم
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 چت که دارم حق مشكل همه اين با من...کنم پرداخت روزه پونزده تمومیش موعد که ماه سر

 .بزنم

 يه و نشه بلند خانوم سمیه کرده عادت من داد صداي تا بندم مي آروم سرم پشت رو آهني در

 .بشن غافلگیر تا اي هفته اول نكنه رفتگانم به مرحمتي

 بیشتر...داره؟ گوشي اين که آهنگه هم اين...میتراشه مغزمو و میشه سوهاني موبايلم زنگ صداي

 تو میره دهن يه لطیفي جنس هر ديدن با که است کوچه سر کار بي پسره قاسم بلبلي سوت شبیه

 ...شايد...اشتباهي شايد...مزاحم شايد...کیه؟ يعني...محتاج دستشويي روز دو تا آدمو و کارش

 به و میكنم باز مشتمو...میاد بیرون شده مشت کیف توي اي ثانیه چند تجسس يه از بعد دستم

 يه که میندازه فكرم به رنديش...نوازه چشم رنديش...میندازم نگاه صفحه روي شده حك شماره

 مزاحم اي شماره همچین با عمرا که میندازه فكرم به رنديش...رفته بابتش میلیوني چند

 من ناجور خط اين پست به اشتباهیا اين از ديگه عمرا میندازه فكرم به رنديش...باشه

 .مقنعه پود و تار پس از گوشم به چسبه مي گوشي و میلغزه تماس اتصال روي دستم...بخوره

 .بفرمايید بله -

 .خرابه حالش...آقابزرگ خونه بیا -

 گوشي و بست فرمانش تحت دهنمو گوشم تو زده زنگ ممتد بوق ولي بگم چیزي که شد باز دهنم

 سمیه مرام به بازم...عجبا...گرفت قرار من زده تعجب چشماي جلوي و گرفت فاصله گوشم از

 نازي صداي چه...بود؟ کي اصال...پاراگراف درجه به میده ارتقا جملشو داره آدم دست کاري...خانوم

 و جالبه...میكنم مزه مزه بودنو جلب اين طعم کمك کم تازه دارم من و جالبه...جالبه...داشت

 بي نگام و جالبه... میفته کنارم دستام و جالبه...پوزخند میشه اخمام و جالبه...هم تو میره اخمام

 هنرنمايیش اون با تا نیست قاسم امروز چرا که فكرمیكنم من و جالبه...کوچه آخر پي میره هدف

 حساب مونده ته چندرغاز اون به و کار پي برم بايد امروز من و جالبه...کنه؟ مستفیض محلو اهالي

 گفت...آقابزرگ؟ گفت...گفت؟ چي اصال...چندسال؟ راستي...چندسال از بعد و جالبه...کنم فكر

 گفت...آقابزرگ گفت...بیام؟ بايد چندسال اين از بعد من چرا اصال...خونه؟ بیا گفت...خرابه؟ حالش

 خونه میگه...بیا میگه...  خرابه حالش...آقابزرگمه...کنم؟ چه نرم...بیا گفت...خرابه حالش
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 مرام بي خونه...من کرده خون دل خونه...کندگي دل و دلبستگي خونه...خاتون خونه...آقابزرگ

 ...من

 خطشو به خط من که عادت همون با خانوم سمیه...انداخت کلید دستام...برگشت رفته قدماي

 .کرد نگام تعجب با حفظم

 گذاشتي؟ جا چیزي -

 .کنم عوض اومدم...نیست مناسب لباسم...جايي برم بايد -

 .نده جوابشو میترسه آدم...بوده ساواك کش زحمت نیروهاي از گمونم به...عجبا

 که لباسیه دست تنها...نیست بدك هي...میندازم خودم به نگاهو آخرين و وايمیستم آينه جلوي

 .پولي بي...ديگه پولیه بي...کرد حسابش وار آدم میشه

 ديگه پوشیدن خور در وسري من مثال باشه هم بد...نیست بد صورتي طرحاي با اي سرمه روسري

 دلش و خورده خاك کمدم گوشه که وقته خیلي اي سرمه جین شلوار و صورتي مانتوي...دارم؟ اي

 اصل يعني قیافه و تیپ...آقابزرگه خونه االن ولي...نداشتم رو جايي...شدن تن به واسه شده آب

 .کنه حواله ديگه جاي روزيتو خدا برو يعني ورود حكم باشي نداشته...سرمايه

 سال دو...بود؟ کي رسیدم خودم به که باري آخرين... هام مژه به میكشم ريملو طرف میره دستم

 چشمم تو مدادو...حالیشه خوب رو ور اين به پیش دوسال فقط ذهنم تقويم.. . آره همینه...پیش؟

 رو کمرنگ لب رژ...بیام نظر به خورده شكست نمیخوام... میاد نظر به تر درشت چشام و میكشم

 و رنگ بي صورت به گونه رژ...بزنه داد ام قیافه تو نبايد که بودنم خورده شكست...میكشم لبام به

 يه کوزه دم بذار...گرفتم مدرك حتي...تونستم...گذروندم خودم سالو دو اين من...میده حالت روم

 نمیشه تو با باشه...نیست چیزي کم که معماري لیسانس...چیه؟ مگه خب...برسه بهت آبي چكه

 .درافتاد

 ذره ذره و کرد پهنم الم روي دقیق میكروسكوپش اون با خانوم سمیه رفتم بیرون که اتاقم از

 .دادم قورت خندمو من و پريد باال نازکش ابروهاي...قدرتش پر بین ذره زير برد وجودمو

 .ديگه برم من...ندارين؟ کاري ديگه خانوم سمیه -
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 بدم؟ تاکسي پول چطور فرمانیه تا حاال...بیرون زدم در از منم و داد تكون سر يه

....................... .................................................. .............................................................. 

 مي خب...کردم نگاه رفتنش مسیر به تر خون پر دل و پرخون چشماي با و شدم پیاده کسي تا از

 برگردم راهو اين که مونده جیبم ته چي ديگه خب...من برادر کن مالحظه ندارم که بیني

 .باشه حاللت حال هر در...کنم؟ چه من خب...خونه؟

 دلهره...سال دو از بعد...اينجام من...افتاد يادم تازه...بزرگ آهني در طرف برگشتم

 شماره اون با مهديس بود نخواسته اگه...بیام خواسته خودش آقابزرگ... ندارم نچ...ندارم؟...دارم؟

 ."خرابه حالش...آقابزرگ خونه بیا "گفت نمي من به نازك صداي اون با رند

 باغ و دادم هل رو در...شد باز تیكي صداي با در....دادم فشار رو تصويري آيفون کلید ترديد بي

 وفا بي من...بودم مجبور...ببخش وفايیمو بي...شده تنگ برات دلم... کشید قد چشمام جلوي

 .میكنم اختالط باغ با و خوددرگیرم...ديگه میزنم چت...نمیكني؟ دعوتم...دلتنگتم هست دوسالي

 

 .جونم به دردت دلتنگتم چقدر...بیرون زد در از خاتون گذاشتم پا که ايوون پله اولین روي

 دوريت؟ تو کنم چه من نمیگي...شم؟ فدات بودي کجا...مادر؟ اومدي -

 از کشیدم نفس...گردنش گودي تو رفت فرو سرم...بغلم تو کشیدمش دلتنگیاش به جواب جاي به

 خاتون دلم شد خون سال دو تو بي من...اش مادرانه دلتنگي شناور حجم تو شدم غرق...تنش عطر

 من...نكن گريه خاتون...تنت عطر بدون دردآور حجم اين تو دادم جون من سال دو اين تو...من

 .بیام که گفته آقابزرگ...اومدم

 .بود شده تنگ برات دلم -

 ...من خاتون نكن گريه...تو قطره يه...من قطره يه...تو قطره يه...من قطره يه

....................... .................................................. ............................................................... 

 فقط میرفتم خونه اين از وقتي:گفتم و کردم جمع سینه تو ستامود و زدم تكیه ديوارپنجره لبه به

 عمر يه نمیخواستم...نمیشم تسلیم من که کنم ثابت شما به هم خودم به هم...داشتم هدف يه
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 مي ولي بود سخت...شد ولي بود سخت...کنم زندگي خورتر سري تو و بخورم کاريمو ندونم چوب

 گرفت نفس بود خالء شما نديدن...شه زده که نشد دم ولي داد دق و بود دق خاتون نبودن...ارزيد

 دختره اين که خودتون از پرسیدين بار يه...دوسال اين تو شما بي من...نكرد سست پا ولي

 هم خدا ولي نبود کم من گناه آقابزرگ...زمین؟ میذاره سر کجا شب...چیه؟ شبش نون...کجاست؟

 هرزاي علف واسه حتي دلم ولي داره خنده...دوسال؟ بعد چرا حاال...نبخشیدي شما بخشه مي

 .بود شده تنگ هم باغتون

 .اينجا بیا -

 .شدم خیره مريضش صورت به و نشستم طمطراقش پر و بزرگ تخت لبه

 .زد زخم... نه که حرف شمرده و آروم و گرفت دستمو

 اين بهت گفتم...بودي شده خودسر...شد نمي که نمیزدم بهت تشر و توپ يه...خواستي خودت -

 و کردي لج نداره مرده قبر اين گفتم...ديوار تو خوردي و رفتي ته تا و کردي لج بسته بن کوچه

 اين کردم بزرگ من که دختري...ترانه شدي خودسر...رفتي و کردي لج...خوندن فاتحه به نشستي

 .نبود

 با شما...خربودم...میزدي دهني تو يه شما...بودم خر...نبود ترانه ديگه ترانه پیش چهارسال -

 خر گذاشتین...کردين کبودم و سیاه نه زدين دهني تو نه...خربودم...میكردي سیاهم کمربند

 من؟ از داشتین انتظاري چه بود سالم هیجده فقط من...بمونم

 بندازي؟ کسي گردن خودتو گناه که دادم ياد تو به من -

 آدماي همیشه...برم از يكیو اين خوب...نیست مقصر آدم خود وقت هیچ که دادين يادم ولي نه -

 خان؟ فاروق میگم دروغ...گناه از مبرا شما و مقصرن برتون و دور

 .شدي بزرگ -

 اون از...بود کتاب چندتا و لباس ساك يه خونه اين از سهمم که روزي همون از...هست دوسالي -

 نون تیكه يه شهرم پايین اي اجاره خونه تو که شبي همون از...کردم صبح شبو پارك تو که شبي
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 عجیبي چیز من شدن بزرگ...خوابیدم و زمین گذاشتم سر گشنه شب و بزنم سق نبود خشك

 .نیست

 .دونستي عافیت قدر عوضش -

 شاکر من...دونستم عافیت قدر اومد در ام خونه رهن فقط توش که بانكي حساب يه با آره -

 آقابزرگ؟ بودم بد...دونستم؟ نمي عافیت قدر...نبودم؟

 .کردي خودت چون...نمیشم شرمنده من ترانه...کني؟ شرمنده منو که میگي رو اينا -

 .ديروقته...خونه برم بهتره ديگه منم...بهترين شكر خدارو...کردم خودم آره -

 .بشه تر خون خاتون دل نذار...بمون امشبو يه...بمون -

 باشه خودخواه که هم چقدر هر آقابزرگ...لبخند همون هم شايد...پوزخند هم شايد...لبخند يه

 عشق اين به میخوم غبطه هنوزم من...شدشه پرستش خدا از بعد خاتون... خاتونشه مجنون بازم

 .اي افسانه

 اون مثه اتاقتون بفرستم خاتونو میدم قول باشین خوبي پسر اگه...شام واسه خاتون کمك میرم -

 .رگ تو بزنین شامو مجنوني لیلي وقتا

 من...بود سبك سنگین اش سايه...لبش روي شده پررنگ لبخند حجم بود سنگین...در طرف رفتم

 بزرگه آقا...حرفیش يه همه با...خودخواهیش همه با...غرورش همه با...دارم دوست رو لبخند اين

 .ديگه

....................... .................................................. ............................................................... 

 وار خوره نگاهش سنگیني...باشه تعداد به تا شمردم مي رو ظرفا فرهاد تخم و اخم خیال بي

 از دست تا نزنم داد سرطق و دنده يه لجباز نگاه اين رس که گزيدم مي لب من و خورد مي روحمو

 که مشتیايي اون از غره چشم يه که ديدم رو خاتون... تجلیله قابل نرفتنش رو از...برداره سرم

 .گرفت ام خنده من و زد حرص و انداخت بهش میكرد قبله به رو رو آدم

 هال تو داداشت پیش برو خب...نشستي؟ اينجا که نداري زندگي و کار تو مگه بچه اه – خاتون

 .بشین
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 .ندارم دوست – فرهاد

 حرص با همیشه مثل شدن خرد مرز در دندوناي همون با و فشرد هم رو دندون خاتون

 .فرهاد:گفت

 .میفته چروك پوستت...برم قربونت نخور حرص...فرهاد جون – فرهاد

 به میفتم دستم تو مالقه همین با نمیدارم نگه عزرايیلتو قد سن حرمت بیرون نري فرهاد -خاتون

 .بدي سر سگ صدا تا جونت

 هم وايسادن خشن خاتون ديد جلوي...بدبختي اند يعني خنده شدت از بودن ترکیدن مرز تو

 قول به...بشه عصبي نكنه خدا. ..خوبه...خوبه...خوبه...همینجوره همیشه... خوني فاتحه اند يعني

 .درآريم فیل صدا هیچي که سگ صدا که میكنه کاري خودش

 باال بري میخواد دلت...پايین اومده خونت فاروق میدونم که من...جون خاتون شدي خشن – فرهاد

 .شه وا دلت درآرين بازي مجنون لیلي جونت فاروق با

 جهنم تو انشاال ولي...نمیدونم رو بقیه...داشتم دوست خیلي که من...بیامرزتت خدا جان فرهاد

 .نمیگیرن سخت بهت زياد

 و خنديدم غش غش من و بیرون دوئید فرهاد جونش فرهاد سر فرق بكوبه رو مالقه اومد تا خاتون

 .خريدم جون به رو خاتون عشق پر نگاه سنگیني

 .پوسید دلم...نداره روح خونه اين انگاري نباشي وقتي...مادر بگرده هات خنده دور -

 .کردي يكیم که جالیز سر مترسك با...داشتیم؟ جون خاتون اه -

 آب...شد خون...شد اشك...گرفت غم چشاش...شد خشك صورتم رو نگاش و کشید لپمو خنديدو

 .کرد زمزمه و لرزيد لباش...چكید...شد

 شدي؟ الغر اينقدر چرا...قربونت به مادر -

 واسه میخوردم حرصي چه يادته...شدم موشگل خوشگل عوضش...برم قربونت نداره که گريه -

 کردن؟ الغر
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 .کردم دق غصه از...دوسال اين نداشتم روز و شب...مادر؟ بودم بندت دل -

 میده ايمون و دل خان فاروق که بشم من خوشگلت چشاي اون فداي کني دق شما نكنه خدا -

 .داره تاواني يه اشتباهي هر میكردم ثابت آقابزرگ و خودم به بايد من...واسش

 .بكني اشتباهو اون تو میذاشتیم نبايد ما...نبوديم خوبي دار امانت...مادر بره قربونت -

 .میخورن خودشونو کاري ندونم چوب آدما آقابزرگ قول به -

 .مادر شدي بزرگ چه -

 .ديگه سالمه دو و بیست شم فدات...بمونم؟ خودت خنگول همون میخواستي مثال نه -

 پنجاه اين ندون خاتون...کشیدم زجر بدبخت ساله پنجاه زن يه قد ولي...سالمه دو و بیست

 .ام ساله دو و بیست همون تو براي من...سالگیو

 و اصل لهستاني صندلیاي با نفره شش میز اون و موندم من و بیرون رفت آشپزخونه از خاتون

... سال؟ دو از بعد...سالن تو آدماي اون از ترسم مي...کشیدم مي دستمال که بشقابايي

 نگاه از میترسم چرا...میگیرم؟ هلو زنگ هر با دقیقه به دم چرا...مرگمه؟ چه...نیست؟...سخته؟

 آدما اين از من...بشم؟ روبرو واقعیت با نمیخوام چرا...فرهاد؟ کننده توبیخ و پرسشگر و سنگین

 کاش...حقمه هم اعتمادشون بي و کنايه پر نگاه از ترس...حقمه غريبگي...افتادم دور وقته خیلي

 و آروم خونه همون تنگه... تنگه دلم...باشه تعبیر بي و مسخره خواب يه سال چهار اين واقعیت

 حال ضد و شب نه ساعت راس خاموشي عاشق که خانوم سمیه با همسايگانه و کوچیك

 .پیشه سال چهار همون تنگ دلم....زدنه

....................... .................................................. .............................................................. 

 يخ...عمو گل بخور:گفت و دستم داد رو چاي فنجون و ام شونه دور انداخت دست فرامرز عمو

 .میشه

 تو حتي...خوبه همیشه عمو...مونه مي عمو بوده عمو عمو...هندار اخم...عشقه از پر همیشه عمو

 حتما "گفت تنبیه جاي اون و گفتم خودش به فقط و دوازده شد رياضیم نمره که سالگي يازده
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 پیش دوسال عمو اگه میكنم فكر گاهي... آرامشه از پر عمو..." دفه يه نخوري غصه...بوده سخت

 .نه شايد...میرفتم؟ خونه اين از من ها کارگاه به سرکشي واسه اصفهان بود نرفته

 میكني؟ کارا چي...خبرا؟ چه خب:گفت لبخند با جون گلرخ

 کار دنبال بدبختي عوضش...راحت من و شده تموم ماهه يه دانشگام...کارم دنبال واال...زندگي -

 .شده شروع گشتن

 .اينجا برمیگردي میكني جمع بنديلتو و بار فردا...بكشي زحمت شما نمیخواد – فرهاد

 آقابرگ واسه میگرفت پوست سیب وار لیلي و بود نشسته ندار حال آقابزرگ کنار که خاتون

 .راضیم من...بره و بیاد فقط...  مادر راحته هرجور:گفت

 کاسه تو زده وق که فرهاد چشاي...است عشق فكريتو روشن اين اجر...فكري روشن باريكال

 .خوبیه اجر هم وقتا بعضي...تفريحه مايه همیشه میزنه در سرش

 ...ببینم میزنم حرف حسامم با من – جون گلرخ

 .نده پروبالش ديگه شما میرقصه نزده من واسه اين...داداش زن برم قربونت – فرهاد

 هست دوسالي...دلم تو...خنده از مردم من و رفت باهاش فرامرز عمو نگاه و خنديد ناز جون گلرخ

 آزمون...گرفتم ياد...ديدم عاشقي رسم بچگي از خونه اين تو من...نخندم دل بیرون گرفتم ياد

 .نشدم پاس رو درس اين استاد همه اين با من...نشدم پاس... دادم

 نیومده؟ بار ماماني تیتیش تو مثه بده...داري؟ بچم به کار چي...نزن حرف تو – جون گلرخ

 هیش مهديس...کرد غش مهشید...رفت غره چشم فريبا عمه...زد لبخند آقابزرگ...خنديد خاتون

 پكیدي؟:گفت زيرلب جوري يه و فرهاد پهلوي تو کوبید آرنج با مهسا...کرد

 .نبودم راضي خدا به...کردي خرج واسم مرامي چه...داداش زن نكنه درد دستت – فرهاد

 شاگرد من...خنده از مردم من باز و اومد کش ته تا نیشش باز فرامرز عمو و خنديد جون گلرخ

 .جون گلرخ به برسه چه رفت دلم شده مشروط

 .رفتي خبر بي...ترانه کردي مرامي بي ولي – مهسا
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 بكنن کارايي يه مجبورن آدما وقتا بعضي:گفت آرامشش با بار اين مهشید و پايین انداختم سرمو

 .بوده مجبور ترانه...نمیخوان که

 .بشه زده خونه اين تو مورد اين در حرفي ديگه نمیخوام – آقابزرگ

 بهترين؟ ايشاال آقابزرگ – مهديس

 بابا میگم خاتون اين به من هي...کنه شلوغش بلده فقط...که نبوده چیزيش بابا آره – فرهاد

 در بازي هوچي من واسه میشینه بعد...که نمیره گوشش به غذات تو شو نمك خیال بي خوشگله

 من حتي و قبوله کمال تمام بزنه صدر دکتر رو حرفا اين اگه حاال...خرابه بابات حال بیا که میاره

 هنوز دکتري به پسرشو خانوم خاتون و میگم من چون ولي بخورم نمك بي غذا بايد هم بدبخت

 .کنم تحمل نداره ساله چهارده لوس دختراي از کم که خانومو نوق و نق مجبورم ديگه نداره قبول

 .دهنتا تو میزنم دست پشت با...باش آدم بچه – آقابزرگ

 وقت هیچ اومد دلم چطور...سال؟ دو اين تو کردم چه خونواده اين بدون من...شد پررنگ لبخندم

 بودي خونه کاش فرهاد...نگراني اين از بكنم دل شدم راضي چطور... ندم رو فرهاد تلفناي جواب

 .شب اون

 روونه دادن حرص براي که مهسام هاي خنده محتاج من...شیطنتا اين محتاج...بودم محتاج چقدر

 میزنه آتیش نه که تالفي مهسا گوش تو چي يه با و نمیذاره کم هم فرهاد و میشه فرهاد گوش

 .رو بیچاره

 نمیاد؟ حسام – آقابزرگ

 طريق از اخبارو...بیاد زودتر نمیتونه میكشه طول شرکت تو کم يه کارش گفت...چرا – فرامرز عمو

 .داره فرهاد

 پیش دوسال...رفت ايران از که سالگیمه دوازده به مربوط دارم ازش که اي خاطره آخرين...حسام

 نكردم فرصت وقت هیچ من و بود برگشته بودنم شوکه و بدبختي حجم تو...بود برگشته

 دل اتاقم تو من و اومد مي که شبي اون يادمه... بودم شده گم خودم بدبختي تو چقدر...ببینمش
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 بي بغض تو من و اش کرده عزيز نوه پي بود رفته هم خاتون حتي که شبي اون...کسي بي به دادم

 .میزدم پا و دست کسي

 .میشه خسته بچم...گرفته جديد پروژه – جون گلرخ

 شانس خدا "زد لب وقتا همون عادت به و گردوند کاسه تو چشاشو من به رو که بود مهسا به نگام

 بودم شاهد که مني...شدم بزرگ حرف اين بم و زير با که مني...ديدم من فقط زدنو لب اين و " بده

 شده خرج زيادي محبت و نبوده حسام داداش...نبودش حسام داداش از میخورد حرصي چه

 دلتنگ شده تعريف اين براي چقدر من و است شده تعريف من براي وبمش زير مهسا...براش

 .زندگیم خوب ساالي همه رفیق براي...شدم

 بدي؟ هام بچه اين به شام يه نمیخواي خانوم – آقابزرگ

 .بعد برسن شهاب و خان بهمن کرديم صبر – فريبا عمه

 که میكنه غرغر زيرلب داره و شده جمع صورتش االن...میزنم حدس رو آقابزرگ حرکات همه من

 اون بخاطر مجبورن هام بچه مگه يا...بندن؟ مي تهش هم خان يه که هست چي خودش بهمن آخه

 از...کنم؟ چه...داره دوست رو غیبت آقابزرگ...آآآآ... بكشن؟ گشنگي و بشن معطل جلمبون

 .نیفتاد سرش

 

....................... .................................................. .............................................................. 

 میكني؟ نگاش اينجور که جالبه چیش -

 دراندشت باغ يه چي همه که گرفتم ياد...شدم بزرگ...فهمیدم چیزا خیلي سال دو اين تو -

 خونه اين بیرون چي همه...شدي عیاق باهاش بچگي از تو که نیست چیزي اون چي همه... نیست

 نداشته پول وقتي که جايي...نبودم هیچي آقابزرگ بدون من که جايي...اونجاست واقعیت... است

 يه...پايینا اون جايي يه...است خونه اين بیرون شدن بزرگ...بخوري نمیدن هم سگ غذا باشي

 کالت بترسي اگه که جايي...دارن همو هوا...خوبن هم با بازم نداري عین تو که مردمي بین جايي

 .داشتم نیاز رفتن اين به شايد...نشد بد شايد فرهاد...است معرکه پس
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 اين دالمصب بگم و کنم حرومت چك يه میخواست دلم وايسادي همه جلو که پیش سال چهار -

 بي من...کردي دار غصه رو همه...نكردي بد خودت با فقط تو...داره؟ فرهادو عزيزدل لیاقت کجاش

 از حرف برام تو کوفتي سمینار اون واسه رفتم نمي و بودم خونه اين تو پیش دوسال اگه غیرت

 دنبالت رو جا همه من...کردي عوض خطتو که بري گفتم من مگه المروت د...زدي نمي شدن بزرگ

 از مردم مي زمین میذاري سر شب کجا میكردم فكر وقتي...خونه اين تو نذاشتم پا ماه دو...گشتم

 .خودم غیرتي بي اين

 باشم نداشته رو خودساختگي جو يه و خانم فاروق نوه...کنار بذار هم بازي قیصر...نشو آرماني -

 .خورم نمي هم ديوار جرز ال درد به که

 سخته؟ زندگي -

 چیزي ترين کوچیك با که داري نیاز مثبت انرژي به اونقدر وقتا بعضي...همیشه نه حداقل...نه -

 نیست پول چي همه فرهاد...داره ارزش دنیا يه واست اي زنده که همین...میكني خوشبختي حس

 .نیست قضیه همه ولي باشه قضیه نوددرصد شايد...

 .گفتي همینو وايسادي فرامرز و آقابزرگ رو تو که هم پیش چهارسال -

 واسه فقط...نباشم کور گرفتم ياد دوسال اين تو ولي...بودم کور...بودم بچه پیش چهارسال -

 به که زموني اون گذشت فرهاد...نزنم زن عق و آرماني اي کلیشه حرفاي هام خواسته به رسیدن

 .نبودم اون کف هم من...وايسادم شماها جلو دنیا چیز ترين ارزش بي خاطر

 .نداشت لیاقت اون -

 مگه...نديد منو مگه...من؟ چرا...چرا؟ بپرسم ازش و ببینمش روز يه میخواد دلم خیلي من ولي -

 پا گفتم که من...بود راضي چیش همه با دلم که من...نامردي؟ اينقدر چرا پس...نخواست خودش

 هم پاپاسي يه آقابزرگ که چه من به...نخواستش آقابزرگ که چه من به...وامیستم چیت همه

 همین من... که چه من به...خالي و خشك محضر يه شد من سهم و نكرد کوفتي مراسم اون خرج

 يادته؟...ام خونه نیومدي بارم يه فرهاد...ديد خودش...نیستم خوشگل... بودم

 اشك کاش...پابرجاست من بغض...فرهاد حرص پر و محكم نفساي ملودي میون...موند بغض بغضم

 .میشد
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....................... .................................................. .............................................................. 

 ساالد؟ اون چیه...خوري؟ نمي غذا چرا ترانه:گفت جون گلرخ که بودم مشغول ساالدم با

 .میاره در دينمو و پیر میزنه و میشه سنگین ام معده...ندارم عادت...ممنون -

 اشتها به آدم که میخوري غذا باحال اونقده خونه اين تو تو بود خوش دلمون...اهكي – شهاب

 .جمع بانوان ساير قاطي شدي که هم تو...میفته

 .پاشید گوهر و در مهديس بار اين و خنديدم

 خاطر به هم پسره اون يادمه من جايیكه تا وگرنه...بشه اينجوري تونسته کارا همین با – مهديس

 .کرد ولش بازياش کالس بي و هیكل همین

 فرامرز عمو نگاه مهربوني...مهسا و فرهاد و شهاب نگاه سنگیني...خند تلخ يه...بغضه هنوزه بغضم

 از تازه...خسته...است گرسنه...درگیره بشقابش با...حسام نگاه تفاوتي بي...مهشید و جون گلرخ و

 .فرودگاه رفتن بخاطرش و کردن ول منو همه و اومد من بدبختي اوج تو که همونه...اومده شرکت

 .بخور غذاتو مهديس – فرامرز عمو

 ضمن در...کرده پیدا روفرمي هیكل خیلي بگم خواستم فقط...نداشتم منظوري من – مهديس

 .شده قبل از بهتر هم اش قیافه

 افتاده پايین سر و من بازم...سسم بدون ساالد و من بازم...ظروف با چنگال و قاشق برخورد بازم

 .بغض همیشه بغض و من بازم...ام

 ارث يه شدين دار خبر فردايي پس فردايي اگه...نذارين تنها رو تا دو اين گفتم صدبار – فرهاد

 .گفتن من از...بودا من تقصیر نگین راهه تو ديگه خور

 از پكوندم شد سگ صداي همون به منجر که فرهاد گردن پشت درست فرامرز عمو ضربه

 .دلم تو بازم...خنده

 حیا؟ بي خوردي – مهسا
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 آدمش زنش خواست خدا شايد...زنه نمي باال اين واسه آستیني يه که خاتونه تقصیر – جون گلرخ

 .کرد

 .دارم آدما به کار چي ام فرشته من شم فدات داداش زن – فرهاد

 .ننداز غذا از مارو و بخور غذاتو شما – مهسا

 .موندي مامانت دست رو کردي رو کارا همین – فرهاد

 .کن نگاش مامان....اااااا – مهسا

 همین...داداش قربون نه:گفت کنارو کشید سرشو فرهاد که شد عمل وارد فرامرز عمو دوباره

 فكر مردم جووناي به که بده خیرتون خدا...کنه بدبخت کسیو خواد نمي...خودت ارزوني دخترت

 .میكنین

 بدبخت تو سر که مردمیم دختراي نگران بیشتر ما:گفت بعد و کرد آرتین دهن قاشق يه مهشید

 .نشن

 .برداشت رو تو اومد گرفت گل مالجشو و مخ خدا شهابو اين که عرش بنداز کالتو برو شما – فرهاد

 حالیته؟ بده آقابزرگ حال...کني نمي مراعات چرا...بسه شوخي فرهاد – فريبا عمه

 و بوده شده تنگ بودن هم دور اين واسه دلش بدونم که حالیمه اونقدر...حالیمه آره – فرهاد

 چند...میخوره غصه باال نره اگه خندمون صدا...میدونم خوب پس دکترشم من...بهونه يه مريضیش

 .ما هم باشه خوش اون هم بذار خیال بي پس...من؟ خواهر نخورده اينوري گذرت است هفته

 همه خیال بي و بالش رو بذارم سر میخواد دلم...آرامش نام به اسمي شبیه...میخواد چیزي دلم

 بد حس از پر...عصبیه فرهاد...بخشه مي بودنش جدي به رو شوخیش فرهاد که بشم وقتايي

 نخور جان فرهاد...باشد تا بگو هست اگر غصه من ماه... دلگیره فرهاد...چرا غصه من ماه...عذابه

 .منه مال...نیست تو مال غصه...زهرو اين

....................... .................................................. .............................................................. 

 .داشتي حسابت تو تومن ده که تو...فهمم نمي من – فرهاد
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 ده با پسر خوشگل آخه...میاد در گرم جا از نفست اينكه مثه تو...راسته جون گلرخ حرف همون -

 .من واسه قصريه خدايي کردم پیدا که هم همین...دستت کف نمیندازن تفم تومن

 تنهايي؟ حاال – مهسا

 ؟ زدي حرف من با شما اعجب چه -

 بدي؟ من به خبر يه تونستي نمي شعور بي...نزن حرف شما – مهسا

 خودم پا رو کس بي خوردم قسم من...بشه دوتا آقابزرگ جلو حرفم داشتي دوست وقت اون -

 .وايسم

 میاوردي؟ در چطور خرجتو – مهسا

 .حلقم تو غیرتت...بود فرهاد پیشوني برجسته رگ و حرص پر صورت به آينه تو نگام

 .شده تعطیل رستوران هست دوماهي...بودم آشپز کمك وقت نیمه رستوران يه تو -

 بزني کوفتي خونه اون از و بیاي کنار خودت با خودت تا میدم بهت وقته چند فرصت يه – فرهاد

 میشه؟ چي عاقبتش میدوني که بشه دوتا حرفم من ترانه...شیرفهمي؟... برگردي و بیرون

 بیام و برم همون من خاتون قول به...بود وآقابزرگ خاتون خاطر واس برگردم شدم راضي اگه -

 مي مفت اوناست حق که اي خونه تو دارم من که نمیزنن حرص بعضیا...چشه خار کمتر...بهتره

 .میگردم مفت و خورم

 گفتم من...ومن...داد ادامه رانندگیش به آينه خیال بي فرهاد...صورتم تو شد خیره و چرخید مهسا

 .زندگیو سال چهارده تحقیر بار اين

 .موند مي دلم رو گفتم نمي ولي...کنم ناراحتتون نمیخواستم ببخشید -

 کدوم آخه..بگه بهت چي نمیدونه آدم که داره زور و منطقه بي حرفات اونقدر وقتا بعضي – فرهاد

 تقصیر ازت پره دلشون...وآقابزرگي خاتون سر تاج تو فرهاد عزيزدل...داره؟ نظري همچین االغي

 همیشه خان فاروق که پسرش همون...خان فاروق کرده عزيز پسر يادگار...يادگاري تو...خودته

 جا خاتون و شدي يتیم که همش بود چهارسالت... فرقشه ديگم هاي بچه با دوزار مني تو میگفت
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 واسه بابات که ارثي نشد راضي آقابزرگ اگه...سرباري؟ میگي هنوزم...برات کرد مادري مادربزرگي

 کثافت اون...بود جوعلق پسره اون لیاقتي بي بخاطر بده بهت بودو گذاشته دخترش دونه يه

 خواستي خودت قول به و کردي دندگي يه خودت که هم بعدش...بود منالت و مال دنبال چشش

 يه آشپزخونه تو بره فرهاد عزيزدل که داشت اينو ارزش کردن ثابت اين حاال... کني ثابت خودتو

 زير ترسیدي...گفتي مي من به خب...بودم؟ غیرت بي من مگه د...کنه؟ کلفتي کوفتي رستوران

 .ترانه عزيزترينمي تو... سال؟ همه اين تو شناختي اينطور منو...نگیرم؟ پروبالتو

 .چغندر برگ که هم ما جون فرهاد نكنه درد دستت – مهسا

 کمبود...نكن مقايسه بدبخت چغندر با خودتو گفتم صدبار برم ناقصت عقل اون قربون د – فرهاد

 .جلوتره تو از پله يه همیشه چغندر...میگیريا نفس به اعتماد

 خنكي؟ تو اينقده بندن نمي يخ مريضات اون موندم من...اي مزه بي خیلي – مهسا

 .عاشقمن پرستارا ولي نمیدونم رو مريضا – فرهاد

 .نشده بزرگ هم ذره يه ترانه جون بیني مي – مهسا

 .اينجورين همه تابوتا پا زنگوله مدل از اونم آخريا بچه اصوال...نده حرص خودتو -

 .صورتم تو کشید روسريو و طرفم برگشت و کشید دستیو ترمز فرهاد

 يكیه؟ کدوم الیزابتنانتون قصر اين ببینم بنال گويیا ور و شر اين جا به – فرهاد

 .کوچه آخر خونه اون -

 زندگي اي خونه همچین تو میتوني اصال...کني؟ نمي دق تو...خونتم عاشق شخصه به – فرهاد

 کني؟

 عاشقش...جون فرهاد خودت کار رد دارم اي صابخونه يك...دارم هم روز فیلم هرروز تازشم آره -

 خیر اسباب خواست خدا نكنه گفتم...خونه اين تو رفتم تو نیت به اصال يعني...مهسا جون میشي

 .نمیگم دروغ يعني مهسا جون به میگم..میاين هم به اينقده...شدم

 .برات ترينه دست دم من جون خوري مي دروغ قسم وقت هر...کردي غلط تو – مهسا
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 .عزيزي بس از – فرهاد

 .بشینم ماشینت تو نداري لیاقت...زهرمار – مهسا

 .پررويین جفتتون...رفتي داداشت به...باشم کرده تعارف نمیاد يادم من واال – فرهاد

 .میره کوچیكش عمو به هم حاللزاده بچه – مهسا

 .بود شده ذره يه واستون دلم...بود خوبي شب...برم ديگه من ها بچه -

 واست خیلي ماها...نداشتي نظري همچین که خوردي ضربه کثافت اون از که وقتي اون – مهسا

 .بوديم کمرنگ

... شدم دلتنگ بودنم تو با هاي خاطره واسه فقط لحظه يه میرفتم خونه اون از وقتي شايد مهسا -

 کسايي تنها دوتا شما...شد تنگ براتون دلم خیلي دوسال اين تو...دوستمي عزيزترين هنوزم

 عادت من...میشن؟ نگرانم...میاد؟ چي سرشون نباشم وقتي اينكه به...کردم فكر بهشون که بودين

 تو کسي هم درصد يه...مقصرم من همیشه...کنه درکم نیست قرار وقت هیچ هیچكس... کردم

 .بخیر شب...نداشته دست غلطم انتخاب

 .جديدت شماره بخیر شب قبل – مهسا

 .آورده کجا از نمیدونم...داره مهديس -

 .کرده پیدا پیش سال يه شمارتو اقابزرگ – فرهاد

 .آقابزرگم زيرپوستي نگرونیاي به قرصه دلم

....................... .................................................. .............................................................. 

 انتخاب زنگ اين با من روح تو اي...ورپريدم خواب از گوشیم روح سوهان و نخراشیده صداي با

 و خواب خودشون مردم...صبح؟ اول هست کي اصال...باشه خوش دلم ندارم هم سلیقه...کردنم

 دلش وارده جو اثر بر ندارم کسي که منم...خودشونن؟ مثه هم بقیه میكنن فكر چرا ندارن زندگي

 .بندازتم خواب از و بندازه راه صبح اول ريزي کرم مراسم بخواد
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 باز نیمه دهن و بسته چشماي همون با و گرفتم مشت تو گوشیو و کشیدم بالش کنار دستمو

 .دادم جواب کش خمیازه

 بله؟ -

 اون مثه میاد خوشم...کردم بیدارتون ناز خواب از و شدم شريف اوقات مصدع که بینم مي به به -

 .نمیكني عوض هیچي با خوابو وقتات

 .تو داده منو شماره اونیكه روح تو -

 .میشه ناراحت جون مهديس نگو...ااااااااا -

 اول میتونن و خرماين جنابعالي مثه ملت همه نكن فكر پزي کله بري شدي بیدار تو اگه...زهرمار -

 .زدن خوابشون از که نباشه غمشون و رگ تو بزن مشتیشو پرس يه برن صبح

 .وقتا اون ياد به کنم مهمونت پاچه کله پرس يه همون به میخوام که شو آماده زدن زر جا به -

 قلب؟ اصلي مضرات فاز تو زده گرفته گازش خر جون دکي شده چي اوه اوه -

 میدمت کثیفا ساندويچ اين از برمت مي هم روز يه باشي خوبي بچه...شو ما خیال بي ديگه تو -

 .کني حال بخوري

 بخوريم؟ صبحونه يه که دنبالم بیاي بیفتي راه شهر سر اون از هلك و هلك میخواي تو ديوونه -

 کني مرحمت اگه...خونت دم رسیدم ساعته يه نبود ترافیك چون...بیفتم راه نبايد هلك و هلك -

 هرس ماشینو چرخا زير علفا اين نمیشم مجبور منم شي آماده زودي و بكني دل لحافت اون از و

 .کنم

 فرهادي؟ -

 فرهادي؟ دل جون -

 خري؟ چقده بودم گفته بهت حاال تا -

 مني؟ شبیه چقده بودم گفته بهت حاال تا منم -
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 .میخوامت بدمدله خربازيات همه با -

 .میدادي بهم خبر يه نگروني دل اوج تو دوسال میخواستیم اگه آره -

 .ماشینت تو و ام آماده سوته سه...فرهادي نگیر کم دست آقابزرگو شروط -

 .کنیم تعريف و ببنیم -

 .بخون رجز کم -

 .میكنم آدمت خودم...آوردم بارت لوس...خودمه تقصیر -

 .ديگه سوت سه تا...نشده زايیده مادر از -

 ساعته؟ سه همون منظورت -

 تو دوسال اين تو من...میكنه عابدم داره حضورت نعمت فرهاد...کردم وقطع خنديدم غش غش

 بودنات ياد نبودنت تو نمیخوام ديگه فرهاد...بخشه آرامش چقدر بودنت حس فهمیدم نبودنت اوج

 .بمون همیشه پس...بیفتم

 بي...فرهاد بیچاره...شدن؟ سوار پرادو به چه تیپو اين با من آخه...فرهاد حلق تو تیپم

 .خواسته خودش...خیال

 وجود دنیا تو بدتر اين از تیپ کردم اعتراف و پیشوني تو ريختم موهامو از دست يه مقنعه کنار از

 نداره

....................... .................................................. .............................................................. 

 فكر بود جزئش خودشم که سال دو اين هاي نداشته همه به جذابش نیمرخ به خیره

 .بود تنگ تبرا بچگي تاي ده همون وسعت به دلم فرهاد...میكردم

 پسندم؟ -

 .تكه من فرهاد...نباشي؟ پسند و باشي من عمو میشه مگه...پسندي عمره يه -

 خرشدنم؟ اين با کنم چه من بگو تو حاال -
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 از حرفا اين بخواي شما که نمیفته اتفاقا اين از ديگه چون ببر لذت امروز يه از...کن سروري شما -

 .بشنوي بنده زبون

 .کردم سگت خودم بودي توله...هستي شعوري بي بچه چه که میشناسمت -

 انگلیه؟ چه تابوتش پا زنگوله نگفتم خاتون به اگه...کثافت آشغالي خیلي -

 .رفتي من به که هم تو -

 .برم هردمبیل توئه به بكنم غلط من -

 خونه برمیگردم شبا وقتي میخوام...برگرد ترانه:گفت اي چندثانیه مكث يه از بعد و خنديد

 .نمیذارم براش خوش روز يه کنم پیداش کثافتو اون اگه من...درديه بد نبودنت...عادتمه...ببینمت

 فراموش... میشه سخت برام خیلي برگردم اگه من...خوردتیم زمین جوره همه ما داداش خي بي -

 .نه زود اينقدر ولي برگردم روز يه شايد...میشه سخت اون کردن

 .بگذري کثافت اون از و شي آدم تا میكردم حرومت سیلي يه بايد غیرت بي من -

 میگذشتم؟ سیلي يه با نظرت به -

 بهش هممونو که داشت چي ترانه...میگذشتي ازش تو خونه از عوضي اون کردن پرت با نظرم به -

 شد؟ کور چشات چرا دالمصب...هان؟...فروختي؟

 نكنه که شد خشك در به چشمم بودم اون خونه که دوسالي تو که مني...گذشتم؟ شما از من -

 شب صورتم تو کوبید که بار اولین...کنه شاد ترانشو دل و بیاد رحم به دلش فرهادم خواست خدا

 دلم بگم و بزنم زنگت میتونستم میشد روم کاش که کردم فكر اين به و نبرد خوابم صبح تا

 به که باشم آدمايي مثه نمیخوام...گذشت ولي گذشت سخت فرهاد...کني بغلم و بیاي میخواد

 استفاده هست زندگیم تو فرصت هرچي از میخواد دلم... میكنن حروم زندگیشونو اشتباه يه خاطر

 .کنم فراموششون بايد که کردم اونايي همه قاطي دوسالو اون من خیال بي...کنم

 کشیدي؟ چي زيردستش دوسال -

 سنگینه؟ گوشات...خیال بي گفتم -
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 .سنگینه دلم -

 .نكن عادت تو...دارم عادت سنگیني اين به من فرهاد

....................... .................................................. .............................................................. 

 ادفره عوضش و دادم نجات وقوع به قريب و احتمالي خوردن چاك از کردن جمع مدد به لباممو

 خوردن؟ غذا واسه رفتي اينجا از تر کثیف:گفت و خنديد غش غش

 .عاشقشم که من -

 تو االن بايد بودي رفته خدابیامرزت جون مامي و بابات به اگه وگرنه رفتي من به که میگم -

 .میكردم پیدات گراندهتل

 ديدي؟ رو اونا چقدر مگه تو -

...  نگو ديگه که هم تارا...آداب مبادي و ديسیپلین...خانه فاروق بارز نمونه فردين...سال شونزده -

 رفتي؟ من به تو يهو چرا نمیدونم...خانوم اونقده

 .بودي زندگیم باحال ساالي همه رفیق چون -

 .باشم داشته مهديس با دارم مهسا و تو با که اي رابطه نتونستم وقت هیچ -

 .خودته بودن تلخ گوشت مشكل -

 .پسرعموته نخ تو بدجور ولي باشه خودمون بین...باشه صادق اون روي معظل اين شايدم -

 حسام؟ -

 .خان فاروق پسري نوه تنها واسه تیزکردن دندون خیلیا...سرسبده گل جورايي يه -

 پسرپسرقندعسل يه و بمالي خاك به پوزشو بده قول بهم...بمونه دونه يه ابد تا معلوم چه -

 .بیاري واسمون

 .من با بقیش کن پیدا زنشو تو -

 .حیا بي -
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... دنیا به دنیا زده شرکت يه حسام افتاده اتفاقا خیلي نبودي که سالي دو اين تو شوخي بي ولي -

 .میره بندازي بساز تو بدجور خرشم...بود تو رشته هم

 ...کنه راضي حسامو کنم راضي جونو گلرخ میشه يعني -

 .ديوه يه کار تو حسام...دختر میشي ديوونه...حسام؟ شرکت تو بري که -

 .رفته تو به اونم پس -

 خر قد...بشه بیشتر دوسالت اين سختیاي نمیخوام...تفاوته بي زيادي حسام...نمیكنم شوخي -

 .میكشه کار ازت

 .میشه پر وقتم...بهتر -

 .کرد استخدامت مثال حاال -

 .نمیگیرم کم دست وقت هیچ جونمو فرهاد -

 .بخندي همیشه ايكاش...دهنش تو چپوند قاشقو و خنديد

 معذرت ازت شد مهديس زدن طعنه باعث که پیش شب بابت بگم بهت گفت شهاب راستي -

 .بخوام

 .نیست هیچي دلش تو میدونم میشناسم مهديسو ديگه من...بابا نه -

 جز مهديسم که رفته يادت...میگیره حرصم وقتا بعضي مثبتت ديد اين از...نیست هیچي آره -

 .میدونن سربار رو تو که بعضیاست اون

 .رگ تو بزن پاچتو کله...تیپه خوش دکي خي بي -

 .کرديا کم وزنو بدمدله -

 .شدم بهتر حداقل مهديس قول به...ديگه ديگه -

 .بودي چشش خار اول از...کن ولش مهديسو -

 لجي؟ مهديس با چرا -
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 .نمیشه اين از بهتر بهمن بچه...يخه...فريباست مثه...نرفته مهشید به هیچیش مهديس -

 به نگارو و تو بین پیش سال پنج که اومد بدت مهديس از وقتي اون از میكنم فكر وقتا بعضي -

 .زد هم

 نگار واسه جاهلیتمو دوران دختراي دوست آمار ولي...داره نگه برام نگارو میتونست مهديس -

 بچه... نداشت زندگیمو ساالي اون کردن خراب ارزش نگار بینم مي میكنم فكر که حاال..کرد رديف

 .میاد گیرش من از بهتر میكرد فكر...داشت انتظاري نمیشه که ساله نوزده دختر يه از...بود

 .نداره وجود نگار واسه تو از بهتر...عمرا -

 .میكنه زندگي شیراز شوهرش با...دارم خبرشو -

 وايسي؟ همه جلو نگار بخاطر بودي حاضر من مثه هم تو...داشت؟ چي نگار -

 .واينساد مالیخولیايیش فكراي جلوي من بخاطر نگار -

 نكرد؟ تر فرهاد رو ما فرهادجون دل کسي...چي؟ نگار از بعد... خیال بي نگارو -

 .نمیدونم -

 شرمه؟ دستمال تو شده پیچیده مثبت جواب همون يا آزاده برداشت نمیدونم اين -

 وقتا بعضي...نه؟ يا میخوامش نمیدونم...نیومدم کنار خودم با هنوز...ترانه جون نه...خجالت؟ منو -

 .شره خیلي...بجوئم خرخرشو میخوام وقتا بعضي...میكنه ديوونم

 نیست؟ بخشتون پرستاراي از يكي اجالتا -

 بهش حسم نمیدونم هنوز که میگم ولي آره خب...رفتي خودم به چون تجلیله قابل حدسیاتت -

 چیه؟

 نمیكني؟ آشنا باهاش منو -

 .شايد روزي يه -

 طاق؟ به کوبونده سرتو -
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 .نشده زايیده مادر از...درصد يه فكرکن تو -

 .داشته زياد عملي بار من کردن زندگي سكوت توي دوسال اين اينكه مثه نه...کوبونده بد پس -

 نه؟ مگه نیومد خوشت نگار از وقت هیچ تو -

 يه...میاد گیرش نگار از بهتر من فرهاد میكردم حس...نشست دلم به ولي...نیومد هم بدم -

 .شكاري دستش از که باشه پرستاري خانوم همین بهتره اين میكنم حس هم جورايي

 .گمشو -

 میاد؟ دلت -

 .باشي فرهادخانت طرف همیشه بايد که بشه حالیت تا بچلونم بینیتو میاد دلم فعال -

 .باش مطمئن...نمیكنم خالي جبهتو وقت هیچ من -

 میخواست؟ زندگي از چي ديگه لیاقت بي اون:گفت صورتم تو خیره

 تلمبار صحبتاي دست از کرده يخ و خورده نیم آبگوشت کاسه میون غلتید نگام...افتاد پايین سرم

 کنارم بموني باشي تو که قانعم حدشم همین به من...خیال بي فرهاد...فرهاد و من دل رو شده

 .فقط

....................... 

 آهسته میشن رد دارن چشمام جلوي از گذشتم

 غصه از پر روياي يه بینم مي رو تو رويام تو

 دادم نشون راهو بهت ازاشكم پر چشماي با

 افتادم تو پاهاي به اما برو گفتم خودم

 وسختي غم کوران تو رفتي شدي رد توآسون

 خوشبختي دنبال هم تو کارم پي رفتم منم
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 آهسته میشن رد دارن چشمام جلوي از گذشتم

 غصه از پر روياي يه بینم مي رو تو رويام تو

 دادم نشون راهو بهت ازاشكم پر چشماي با

 افتادم تو پاهاي به اما برو گفتم خودم

 وسختي غم کوران تو رفتي شدي رد توآسون

 خوشبختي دنبال هم تو کارم پي رفتم منم

 برد تو خاطر تو از اسممو اومد من جاي قلبت توي کي

 برد خاطراتمو که بود باعثش راحت انقده انقدر بوده کي

 میخواي من بدون رو زندگي دنیا اين از که حاال شده چي

 بیاي کنار خودت با میتوني میتوني جوري چه میشه جوري چه

 برد تو خاطر تو از اسممو اومد من جاي قلبت توي کي

 برد خاطراتمو که بود باعثش راحت انقده انقدر بوده کي

 میخواي من بدون رو زندگي دنیا اين از که حاال شده چي

 بیاي کنار خودت با میتوني میتوني جوري چه میشه جوري چه

 پايیزه کار انگار که خشكید هام ريشه جوري يه

 میريزه برگاشو داره انگار رفتنت خزون

 بود گم بینشون بارون که میكردم گريه جوري يه

 بود توهم و خواب فقط آغازش از رويا اين کاش

 برد تو خاطر تو از اسممو اومد من جاي قلبت توي کي

 برد خاطراتمو که بود باعثش راحت انقده انقدر بوده کي
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 میخواي من بدون رو زندگي دنیا اين از که حاال شده چي

 بیاي کنار خودت با میتوني میتوني جوري چه میشه جوري چه

 برد تو خاطر تو از اسممو اومد من جاي قلبت توي کي

 برد خاطراتمو که بود باعثش راحت انقده انقدر بوده کي

 میخواي من بدون رو زندگي دنیا اين از که حاال شده چي

 بیاي کنار خودت با میتوني میتوني جوري چه میشه جوري چه

 (يگانه محسن از اومده من جاي کي)

 .داداش نمیدادي مدلیاگوش اين -

 .زندگیه غم کنیم چه -

 .بودم اونجا ديروز که من بابا...بیام؟ بايد حتما حاال -

 میام دارم شد خبردار شستش میزنم فنگ جیم اي جمعه روز دارم ديد سرنمازي خاتون...خفه -

 .پیشش نبرمت ناهار اگه نمیكنه حاللم شیرشو گفت تو سراغ

 .کني گوش حرف اينقده تو نمیدونستم من واااااي -

 .کنه کشف زود منو نمیتونه کسي هر ديگه خب -

 دست از میكرد فرار نگام وقتي...بود خون دلم وقتي...نشستم ماشینش تو وقتي پیش سال دو

 پیم و رگ تو تلخ حس چقدر...چقدردوره...داره فاصله حاال با چقدر... فرهاد گرفته خون نگاه

 و يال ديگه خان فاروق نوه قرب و اجر شايد...نیستم حقیر فرهاد کنار...حاال ولي...داشت جريان

 دلم به نشدن تحقیر همین... نشسته دلم به بد بودن فرهاد کنار همین بازم ولي...نباشه پالمکو

 .نشسته دلم به فرهاد آروم چشاي همین...نشسته

 ديديش؟ ديگه محضر از بعد -

 .رفته ايران از تینا همراه گفت و ديدم اتفاقي خیابون تو روز يه خواهرش سايه...نه -
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 .شدي آتیش يهو و نزدي دم سال دو چطور نفهمیدم هنوزم -

 .گفتم روز يه شايد -

 باشیم؟ دادگات ها جلسه از کدوم هیچ تو نذاشتي چرا -

 .آور عذاب...بود تنش پر خیلي روزا اون...نزنیم حرف ازش بیا فرهاد -

 باهاشه؟ دلت هنوزم -

 .نفهمیدم جوابشو وقت هیچ هم خودم...شد دزديده خاطره يه گیرودار تو نگام

 دلت به عزاشو آشغالي اون خر هنوزم بفهمم ترانه...کرد میشه برداشتي بد سكوتت اين از -

 .میذارم

 مي میكنه تهديد اونو اينكه از چرا...دلگیرم فرهاد نشون خطو و داد تو پیچیده قلب طپش از من

 .لیاقتم بي که حقا...ترسم؟

....................... .................................................. .............................................................. 

 حرکت تو بشقاب و من دست میون خاتون نگاه...بشقاب تو کشیدم رو ها کرده سرخ زمیني سیب

 .بود

 شده؟ بلد آشپزي من ترانه دستاي کي از -

 .بشیم خان فارق لیلي کوچیكه انگشت داريم امید میشه سالي چهار...خاتون زنديگه ديگه خب -

 .بردي ارث به بد فرهاد از زبونتو اين تو -

 .رفته اون به چیم همه میگه طلبه انحصار فرهاد -

 بچم...کرد يكي زمانو و زمین نیستي ديد و خونه برگشت وقتي شب اون...بچم واسه بمیرم -

 مهسا...برگشت فاروق مريضي بخاطر فقط ديگه...اينجا نذاشت پا دوماه تا...میكرد سكته داشت

 میگفته بهمون و داده نمي گوش حرفت به اگه میگفت...اونه تقصیر میگفت...بود شده افسرده بچم

 .کشیدي نمي عذاب اينقدر میاره سرت بالهايي چه خبر بي خدا از اون که
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 شمشادي شاخ جلوت مروگنده و سر خانوم ترانه که بیني مي...نازي اينقده که من برم قربونت -

 .کنه چپ لقمه يه جونت فاروق چشم از دور خوشگلتو لپاي اون میخواد و نشسته

 و دستم پشت زد و خنديد و کرد پاك چشم گوشه از مرواريداشو دونه نه که اشك خاتون

 گذاشتي؟ پاش جا هم تو بود کم فرهاد...بچه برو:گفت

 به همون ما...خان فاروق کفش تو بكنیم کوچولو يه پامونو بكنیم غلط ما اصال...ببخشید آخ آخ -

 .جون خاتون هستیم راضي هم لپت رو نیه نصف ماچ يه

 خنده به پیچید بینیم تو که فرهاد ادوکلن تلخ و خنك بوي و شد پیچیده گردنم دور که دستايي

 يه باشه هم دنیا اونور...میزنن آتیش رو فرهاد انگار میشه که خاتون کردن اذيت بحث...انداخت ام

 .میكنه جا بحث تو خودشو جوري

 .میندازي دست داري خانو فاروق لیلي که بینم مي -

 میاد؟ من به اصال...من؟...من؟ -

 نه؟ که چرا باشي رفته تیپه خوش فرهاد به اگه -

 خوشیت با من باش خوش تو خاتون...داشتنیه دوست فرهاد و من صمیمیت به خاتون گرم نگاه

 .خوشم

 که حاال چقدر...افتادم دور چهارسال و شدم بزرگ نفره چهار جمع اين کنار صمیمي چقدر

 اگه حتي عشقه از پر آقابزرگ...زندگیمم از سال چهارده دوباره لمس خوب تجربه از پر کنارشونم

 .چرتكه رو ويندوزه نصب همون کردن مخش تو حرف فرهاد قول به وقتا بعضي

....................... .................................................. .............................................................. 

 نه؟ ديگه رگ تو میزنین پاچه کله میرين من بدون که – مهسا

 .زهر نه نمونت به بچسبه بشه گوشت غذا میخواستیم – فرهاد

 .است ترانه منظورم...کرد؟ حساب آدم داخل رو تو کي – مهسا

 .کنم خبرت میره يادم باز بعدي دفعه پس منم – فرهاد
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 ...ريش به تو - مهسا

 دلم تو غشي غش مدل يه دوباره و رسیدم آقابزرگ غره چشم به که گرفتم رو مهسا نگاه امتداد

 .داد جهت تغییر حرفشو مهسا و رفتم ريسه

 .خندي مي خودت نداشته ريش به تو – مهسا

 .نبود جمع درگذشتگان منظورت اصال...میگي راست که تو آره – فرهاد

 کنار...رفت هم تو دنیا عموي بهتعرين قیافه و درآوردم فرهاد پهلوي از نیشگون يه مهسا طرف از

 .کرد زمزمه گوشم

 .نیستم فرهاد نكنم آدمت...روحت تو -

 .نشده زايیده مادر از -

 .کشید ديوار دوتا ما بحث میون مهسا صداي دوباره

 شرکتش؟ تو بري که زده حرف حسام با آقابزرگ که راسته ترانه راستي – مهسا

 چرا...کرد پر کشدار لبخند يه لبمو و رفت نشونه رو زيرپوستي محبت برق با چشماي اون نگام

 جلوتري؟ پله يه همیشه

 .نمیده راه شرکتش تو کسیو هر که حسام – مهديس

 .نیست کسي هر هم عمو خوشگل – فرامرز عمو

 .ببر حالشو...شنیدي؟ عروس خانوم ننه از کلوم دو:گفت و کرد فضل اظهار گوشم کنار باز فرهاد

 .زهرمار -

 اين جونش خاتون که کرده رو کارا همین...خانو؟ فاروق عمل سرعت کردي حال فرهاد جون نه -

 .میاد ژوکوند راست و چپ واسش جوري

 .جون دکي میرسیم هم شما کردن مسخره به -

 .کرد قدعلم مادوتا زدن حرف میون اقابزرگ حرف اينبار
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 کل بايد هم بعدش...شرکت بري نمیشه ماه آخر تا گفته ولي...زدم حرف حسام با من – آقابزرگ

 .میذاره شروط و شرط هم آقابزرگش واسه ديگه حسامه...کنن تايیدت مديره هیئت

 هرچي و میداد قرر رحمت و لطف مورد قندعسلشو پسر پسر زيرلبي که جون گلرخ به افتاد نگام

 .من برم قربونش:گفت بلند خاتون عوضش...ويبريشن درجه رو برد هم داشت گور تو مرده

 هم خنده يه و داديم کش نیش يه بنده جاهلیت دوران عادت به بنا و...فرهاد...مهسا زمان هم

 ...ماجرا ضمیمه

 .ببره سوال زير شرکتشو اعتبار بازي فامیل خاطر به که نمیشه...داره حق خب – فريبا عمه

 فرهاد و کرد رونمايي کردنشو نگاه چشمي زير میرغضي الساخت جديد هاي ورژن آقابزرگ دوباره

 .کشید جمع رخ به رو دندوناش رديف اينبار

 مادر؟ کجاست مهشید – خاتون

 .پسرشه سورون ختنه...شوهرش خواهر خونه – فريبا عمه

 .ببینم فرهادمو اين بچه شد آب دلم که من...کنه حفظش خدا – خاتون

 دست روي که من دست و فرهاد خوردن حرص شدت از انداخته زير به سر و مهديس پوزخند

 به پس...تونستي من از بهتر تو...میتوني آره...میتوني هم تو فرهادم...داد فشارش و لغزيد فرهاد

 بي فرهادم...نداشت معشوقیتو لیاقت نگار...نبود عشق عشق اون که کن حالي...کن حالي خودت

 .است عشق پرستارو خانوم...خیال

 .زودي به ايشاال – فرامرز عمو

 .ايشاال – خاتون

 میده؟ من پاس و آس بچه اين به گلشو دسته دختر کي حاال – آقابزرگ

 .خان فاروق محبتتم و مهر اين غالم جوره همه من – فرهاد
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 گاهي...نكنه رسوات خنديدنت تا میكني جمع لباتو خوشگل چقدر...جونم به دردت...برم قربونت

 بايد"گفت پیش دوسال اونیكه...شد خیالم بي منو اونیكه نبودي تو میكنم فكر حاالهام میون

 .بگیره نیست قرار دستت از ديگه دلم... "بدي نشون بودنتو خان فاروق نوه لیاقت

 نمیاد؟ حسام مامان – مهسا

 .بود دوستاش با امروز...ازش ندارم خبر...نمیدونم – جون گلرخ

 عسل قند پسر پسر بدونین میزنن اتیش که موشو:گفت و شد بلند فرهاد داد صدا که آيفون

 .دره پشت خاندان

 .فداش به عمه – فريبا عمه

 .فداش به مهديس نفرمودن خوبه بازم:گفت و گوشم تو کرد سرشو و گرفت رو فرهاد جاي مهسا

 داري؟ عمه به کار چي...زهرمار -

 سعیش همه میدونم منكه...داد دستت کار خوردنات سري تو همین آخه...دهنتا تو میزنم ترانه -

 عمرم تو کم...بذارم عمرا حسامم خواهر من اگه...ما حسام اين ريش به ببنده مهديسو که اينه

 دخترش؟ داداشم خواب شريك بشه بذارم حاال...اينا از نكشیدم

 مهسا؟ -

 .مهسا کنه غیبت راحت بذار مهسا جلو شو خفه...مهسا و هالهل زهر...مهسا و کوفت -

 .سكس به بكشوني بحثو فقط بلدي کال -

 میكنم؟ روشنت بده -

 .عزيز چلچراغیم جنابعالي قبل از ما -

 بده؟ بدونم میخوام من نه...بده؟ -

 .سال دو اين تو نكردي فرقي هیچ...خدا به عاشقتم مهسا...عالیه نه -
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 عمه همین...روندي؟ چوب يه با رو همه چرا محبت بي د...کردم دق من ترانه...بود تنگت دلم -

 گفت و زد زل خاتون چشم تو راست راست رفتنت فرداي میزني سینه به سنگشو که خانوم

 درس لندن رفته کردش عزيز که انداخت چو همه بین آقابزرگ بعدم...آبروريزيه کمتر نباشي

 شدي؟ کثافت اون زن نداره خبر فامیل تو هیچكي میدوني... بخونه

 چرا؟ -

 عمه هاي کنايه گوشه همین...میشد؟ راست کمرش فامیل متلكاي دست از آقابزرگ میكني فكر -

 .بسشه خان بهمن و

 .نكردم کشف اينا عمه با رو تو دشمني من آخرشم -

 .نداشت دوست نمیشه مهشیدو خدايي ولي...سوزونتم مي که زبونشونه شايد نمیدونم -

 .خالیه خیلي جاش...بود کاش -

 ما خدمت در خورده چاك نیششون که حسابي کردن صفا...واترقیدن که هم داداش خان به به -

 .گرفته قرار

 امشب حسام و کجا ديشب حسام...مهسا داره حق...واترقیدگي؟...گرفتم رو مهسا نگاه رد

 بیشتر...نه که من...نداشتیم ديدنشو چشم بچگي از مهسا و من...باشه... پسريه؟ يكي نوه...کجا؟

 عجب...شناسمش مي من...است واترقیده داداش خان عاشق تهش ته هم هم مهسا...مهسا

 .اومد خوشم ازش کم يه....آينده رئیس ايشاال و منه پسرعموي...تیپي

 بهتره؟ حالتون:گفت اقابزرگ به رو و نشست فرهاد کنار

 .بپرس من از آقابزرگو احوال و حال کال...بهتره آره – فرهاد

 .دکتري از نترکي – حسام

 .مواظبم – فرهاد

 .ديروقته...برم من ديگه خب: گفتم و شدم بلند مبل رو از و زدم بحثشون به لبخند يه

 .مادر بمون خب – خاتون
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 .تره راحت واسم طرفي اون دارم خصوصي کالس فردا قربونت نه -

 خودم پاي روي استاندارد مهر نشون...آقابزرگ لب رو...تايیدو لبخند اون...ديدم

 .دونستن عافیت قدر...نشدن بزرگ ماماني تیتیش...وايسادن

 .رسونمت مي من:گفت و شد بلند فرهاد

 گوشش کنار و بوسیدم گوشتیشو لپ و شدم خم و خاتون طرف رفتم و ردم مرتب سرم رو مقنعمو

 .خاتون باش داشته بیشتر رو ما آقابزرگ اين هوا:گفتم

 .بكني من واسه آقابزرگتو طرفداري خواد نمي ديگه تو – خاتون

 شناسیش مي...بگیره؟ خانتو فاروق طرف ات کرده عزيز میشه حسوديت خاتون چیه – آقابزرگ

 .بزن سر بهمون زود به زود...باش خودت مراقب...سالمت به باباجان برو... بابايیه که

 از میشه پر دلش که وقتايي...اوقات گاهي...مهر از پر...پیش چهارسال لحن...لحن همون

 اقابزرگه...میگیره لبخند...میده لبخند...میشه دامنگیر احساساتش فوران... میكنه طغیان...محبت

 .خان يه حد در...خاص...ديگه

 بخري؟ ما از خري مي ترانه از که نازايي اين شد بار يه...تبعیض؟ دوباره آقابزرگ – مهسا

 .سرما رو میكني چتر زندگیتو بخندن تو رو تو – آقابزرگ

 .شناختت هم آقابزرگ که هستي چي ببین – فرهاد

 .آقابزرگ و خاتون واسه خودشو کرده لوس همیشه ترانه میگه راست ولي – مهديس

 .نیست ذاتش تو شدن لوس ترانه – آقابزرگ

 .مهديس کرد شوخي – فريبا عمه

 شوخي تمسخر پر نگاه و باالرفته ابروهاي با میتونن همه کال که نه...اش خونه در خاك ارواح آره

 کن جمع...مهديس و عمه سرتاپا بكشه هیش يه بلده فقط که هم مهسا...میتونه هم مهديس...کنن

 .داره قباحت...دختر خودتو
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 .ترانه بدو – فرهاد

....................... .................................................. .............................................................. 

 میدي؟ گیر اينقدر چرا جون ترانه واااااااي -

 .کلید صفحه يعني اتوکد....کن استفاده ابزار نوار از گفتم کي من آخه...میكني اشتباه داري خب -

 .سخته خب -

 .میشه راحت کني عادت وقتي اتفاقا -

 .بخور آبمیوتو خوردن حرص جا به حاال -

 .کردنش مزه به کردم شروع راحت خیال با و چسبوندم لبم به لیوانو

 جون؟ ترانه -

 جونم؟ -

 نداري؟ پسر دوس تو -

 .نه -

 واقعا؟ -

 .اره -

 چرا؟ -

 .دارم فرند جاست يه ولي...ندارم خب -

 .اجتماعي دوس همون -

 کردن قايم به نیازي من ولي سرپوشه جور يه بعضیا واسه اجتماعي دوست ولي...جورايي يه -

... نیست خوبي چیز پسر دوس باالترش حتي و تو سن توي...باشه صادق خودش با بايد آدم...ندارم
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 با خوبي خیلي فرصتاي میتونه زندگیش تو دختر يه...نیست عالیم ولي نه بده همیشه نمیگم

 .بگیره رو فرصتا اون ممكنه پسر ودوس کنه تجربه زمان گذشت

 .کردي فلسفیش چقده وااااي -

 .ديدم عینه به خودم جورايي يه...بود نظرم واقعا نه -

 افتاده؟ اتفاق دوستات از يكي واسه -

 .شايد -

 کردم؟ ناراحتت -

 .بیاد کنار زندگیش واقعیتاي با بايد آدم...اصال نه -

 خوشش خیلي ازت مامانم...باحال هم موقري خیلي هم...جالبي خیلي تو میگه همیشه مامان -

 .میاد

 .دارن لطف -

 ...داداشم تازشم...میگم راست خدا به نه -

 خیلي...انداخت ام خنده به سالن تو آيفون طرف به نرگس وارانه جت حرکت و در زنگ صداي

 .بانمكه

 قضا از که روبروم پسر با رو احوالپرسي مراسم داشتم و بودم وايساده سرپا من بعد دقیقه چند

 نگاهاي اون با نرگس دست از دلم تو و آوردم مي جا به داشتن تشريف نرگس جان داداش همون

 .میگم که حالیمه چي يه است بچه میگم...خنديدم مي برادرش منو حسنه روابط به امیدوار

 .میكنه تعريف ازتون خیلي نرگس -

 .شده تموم تدريس تايم...کنم زحمت رفع بايد من ديگه ببخشین...داره لطف نرگس -

 .بمون ناهار...بري؟ میخواي کجا اه – نرگس

 .دارم مهم قرار يه...عزيزم نه -
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 کي؟ با – نرگس

 اين برقراري براي سعیشو همه دختر اين...گرفت ام خنده باز و ديدم نرگس به برادرشو غره چشم

 .میكنه استفاده کاتالیزور عنوان به داره هم رو غیرت حتي...بسته کار به حسنه روابط

 .دوستام از يكي با -

 جان برادر که گذشتم کنارشون از منم و کرد خوش جا اش مزه با صورت روي ناامیدش لبخند

 .دادن نشون خودي

 جلسات در ايشاال...نیست داري قابل چیز...بشم چك براتون دستمزدتونو گفتن مامان ببخشید -

 .میكنیم جبران بعدي

 يهويي ياداي همین به بچه...نمیشه که مهسا از نكنم يادي موارد اين تو خب...ادبتو بخورم قولي به

 .دلخوشه زندگي حساس لحظات ودر

 دختر آداب با و خوشگل لبخند يه با...پرستیژ پر...کالس با...متواضعانه پاکت يه با جان برادر دست

 .گرفتم رو پاکت و زدم لبخند يه هم من و شد دراز طرفم به صورت روي کني خر

 .کردين لطف صورت هر در -

 .بگیرين تماس باهام...نوشتم چك پشت شمارمو اومد پیش مشكلي اگه...حرفیه؟ چه اينا -

 به چه رو تو کوچولو آخه...موند بود خوش درآوردنش بال مراسم در که نرگس لبخند روي نگام

 همین با هم ما...باش خوش رمانات هواي و حال تو شما...خانومم نكن برداشتآزاد... بزرگونه حرفاي

 .چك برگ يه

 تو ساخت قديمي و بزرگ اپارتمان يه...بیرون زدم واحدشون از و کردم خداحافظي

 اون با مخصوصا...آره...نیستم چیزي کم...خانم فاروق نوه منم... خوبه ولي وضعشون...پاسداران

 .خانوم سمیه براي هم پول اين...ماه سر پولي بي و شهر پايین خونه

....................... .................................................. .............................................................. 
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 بده گرون غذا پول من باشما گفته علیك مسال از قبل:گفتم و گوشم به چسبوندم گوشیو

 خور؟ مفت داراي رستوران اين حلق تو بريزم میارم در شاهي سه صنار...نیستم

 .من مهمون بیا تو باشه...خور سگ -

 .باشي رکابم در میدم افتخار پس -

 .پاتوق ديگه ساعت نیم تا...گمشو -

 .بینمت مي -

 .باي -

 بود نكرده رو...ورپريده نرگس اين نكردجلو دروغ حرفمونو که خدا مرام به بازم...امروز قرار از اينم

 مهديس جاي يا...بره باال دور يه جان برادر پاچه از که مهساخالي جا...رو هلويي اين به داداش

 باشه يادم...کنه خرج جان برادر واسه رو مونده دلش تو و نريخته هاي عشوه همه که خالي

 .نیست مرامم تو خوري تنها...دوتا اين به کنم معرفیش

 ديگه...روحت تو اي:گفتم گوشي تو صفحه به کردن نگاه بدون من و خورد زنگ گوشي دوباره

 .ديگه ناهاره يه بابا...شدي؟ پشیمون...چیه؟

 فرزين؟ خانوم ببخشید -

 دنیا يه بكش منو خدا...شم راحت بده مرگ منو خدا...زد قوي فشار با بعد و کرد ايست...نزد قلبم

 .شن راحت

 ...کردم خیال من ببخشید...بله...ب...ب -

 .خانوم سمیه نوه...هستم شاهمرادي بنده...نیست مهم -

 شما؟ خوبین...آهان...آ -

 مامان سالگي هشتاد تولد هفته آخر...اينكه مزاحمت از غرض...شدم مزاحم ببخشین بله -

 هم شما اتاقاي به ولي پررويیه میدونم...بگیريم براشون کوچیك تولد يه خواستیم مي... بزرگه

 .داريم نیاز
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 کلیدو بیاين که زمان هر...دارن حق من گردن به بیشترازاينا خانوم سمیه...حرفیه چه اينا نه -

 ...خدمتتون میدم

 مشكلي...میشم مزاحم نیم و نه...نه ساعت حوالي امشب من پس...لطفتون از ممنون خیلي -

 نیست؟

 .خوبه هم خیلي نه -

 .خداحافظ...شنیدم صداتونو شدم خوشحال -

 .خداحافظ -

 اتوبان تو افتادن انگار...نبردن مابانش سكوت فرهنگ از بويي خانوم سمیه هاي نوه انگاري بابا نه

 تو سیمان ماسه قاطي منو نداشته مخ دوساعت عرض در که دختريش نوه از اون... زبوني بلبل

 سر هنوز...است عشق خانومو سمیه سن راستي... پسر گل اين از اينم...کرد فرغون

 .کرده پهن لنگ کرمون قالي...موندن خوب به ماشاال...جوونیشه

....................... .................................................. .............................................................. 

 بفهمم من فقط طوريكه زيرلبي و کناري میز سمت انداخت نگاشو لوندي با و انداخت پا روي پا

 بذارين اسمو اين کنین عوض بابا خب...رستورانه اين تو جیگره هرچي چرا نمیدونم من:گفت

 .جیگرکي

 .میكنن نگات دارن...زشته خدا به مهسا...زهرمار -

 پیرهن اون جونم اي...کنن نگام تا اومدم غمزه بسكه کردم پاره چشامو دوساعته خب -

 .کن باز مارو بخت بار اين يه خدا...جیگره چه خاکستريه

 .کنن تو به نگاه بیان گرفته گازشون خر آخه...کني رودل ترسم مي...شما نترکي -

 .تو دست میدن ويزيتاشونو کارت يكي سر میان نه -

 .نمیدم افتخار من -

 .خوره مي هم به هام غمزه داره شو خفه -
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 .زشته خدا به مهسا -

 .بپوشه جین شلوار اگه خاتونه زشت -

 .نكن شوخي آقابزرگ و خاتون با گفتم صدبار -

 .محال محاله محاله خوشبختي همه اين منو واي...میاد داره ترانه واي -

 .نمیداري نگه بودنو خان فاروق نوه شان هم ذره يه که بترکي -

 .بابا کن ولمون -

 به میدن صفايي...اش تیغه شیش صورت به رسید تا اومد باال خاکستريش پیرهن پايین از نگام

 بازم نیش تا انداختم پايین سرمو...میكرد دلبري ريشش ته با همیشه که اون... عجیب صورتا اين

 .اعدامم حكم و قفس از مرغ پروندن زمینه نشه

 بشینم؟ صندلي اين رو هست اجازه خانوما -

 شدن؟ سیريش فاز تو نمیري و میكني ساطع شعور خودت از شما نشین بگیم ماهم مثال حاال

 .میكنم خواهش – مهسا

 فاروق نوه...زشته بال واال...نگاه نیشو...بشم راحت يكي من ببرن خواهشو اين شور مرده

 مزد؟ اين بابت دادم چي... نبودم؟ من مگه...خاني

 نگاه به...ايش افسانه خوشگلي به...مهسا سرشتي و ذاتي دلبرياي به...بود تاکشون و تیك به نگام

 کارت شدن پاره به...بسه مهسا ساعته يه تفريح واسه فقط که زني مخ به... دستم کنار پسر براق

 ديگه من چرا...خیابون کنار رنگ سبز بازيافت سطل تو بشه ريخته قراره هاش خرده که ويزيتي

 خريدارانه وبرم دور تیپاي خوش به من نگاه ديگه چرا...نیستم؟ خوش کارا اين با وقتا اون مثه

 نیست؟

....................... .................................................. .............................................................. 

 رارق گوشام جنبیت در گفت میشه تقريبا که دادم کش ته تا نیشمو و پايین انداختم سرمو

 تو ات وارانه عمو غیرت...کردم نگاه شد مي بلند اش کله از دود که فرهاد به زيرچشمي...گرفت
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 فرهادجان...قیصرانه محوريت با زمین ايران چهل دهه فیلماي اين میكنه چه...فرهاد عمو حلقم

 و بیست قرن خاکي جاده تو بكش شمسي چهل دهه وسط از خوردن حرص جا به...نخور حرص

 اين قربوني...نداره گناهي که مهسا...جان عمو نگیر کم دست ارتباطاتو و اطالعات فناوري...يك

 .نیست ريختن کرم اهل اصال مهسا که تو هم میدونم خوب من هم وگرنه شده اي رسانه تعامالت

 .کاري باره يه بغلش تو میرفتي چي واسه ديگه میكردي تعارف...ورپريده دختره – فرهاد

 .میكرديم شوخي ترانه با داشتیم خب اه – مهسا

 .ترانه سر فرق بخوره شوخیت – فرهاد

 پسر اين خیال بي که شدم زنده و نمردم صدبار من مگه نامردي خیلي مهسا...چه؟ من به اه -

 .شو جیگره

 چارتا هم که صورتت تو بزنم چنان دست پشت با تا بگو جیگرو اين ديگه بار يه ترانه – فرهاد

 .تو داغون فك اون هم بشه خرد من دست استخونا

 باشي؟ بیمارستان نبايد االن تو مگه اصال...میاري؟ در بازي امل اينقده چرا اه – مهسا

 .میكنین غلطي چه دارين دوتا شما ببینم خورد اينوري گذرم و نبودم خوبه بازم – فرهاد

 .پسراش دوست با میكنه غلط جون مهديس کنیم نمي ما که غلطو – مهسا

 .شد تر حرصي فرهاد و خنديد هرهر و گفت

 .ببخش ترانه جون رو تو فرهاد -

 و انداختم تر پايین وار مظلوم سرمو من و رفت بهم حاال با مشتي اون از غره چشم يه آينه تو از

 هورا حد در صدايي انعطاف انقالب اين در گردنم پشت هاي مهره و رفت فرو گردنم تو چونم عمال

 .دادن

 کردي؟ فرضم خر – فرهاد

 پا زنگوله...نفسي...عشقي...دلي عزيز...سري تاج شما...برادر؟ حرفیه چه اينا... استغفرا – مهسا

 .تابوتي
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 کج لباش جاش و میداشت نگه فرهاد...بدتر که مهسا...هوا رفت ام قهقهه و شدم پهن ماشین کف

 .ديگه منه غیرتي فرهاد...نابرابر نبرد اين تو شد مي کوله و

 کنم؟ خالیتون گوري کدوم حاال – فرهاد

 اون برو...کني؟ خالیمون کجا میگي حاال رستوران تو زدي هم به عیشمونو اومدي...زهرمار - مهسا

 چه تابوتش پا زنگوله نگفتم آقابزرگ به اگه...خودتي گوسفندم...کن خالي نكبتتو دخترا دوست

 .شعوريه بي

 .بیمارستان برم بايد...نكن زر زر:گفت و کشید اومد کش جايیكه تا رو مهسا گونه فرهاد

 .من واسه وايسا جاها همین -

 .خانوم و خوب دختر میگن اين به – فرهاد

 بردي؟ نمي آبرومونو میشد چي حاال فرهاد – مهسا

 زمیني سیب عین وايسم خوردت مي داشت نكبت پسره...اومده؟ خوشت...چیه؟ ها – فرهاد

 کنم؟ نگاتون

 .برم قربونت من الهي -

 .برو دربستي کسي تا با...باشیا خودت مواظب...فرهادي دل عزيز که تو – فرهاد

 .جون دکي باشه -

 تقه جواب تا رفتم و دادم فشار مشتم تو رو اضافه کلید و انداختم سرم روي شل رو شال

 .بدم رو جوونم دل صاحبخونه نوه جون شاهمرادي

 خیره همونجور و چشمام تو دوخت و کند تراس موزايیكاي از رو نگاش اون و کردم باز رو در

 .سالم:گفت

 .شدين معطل ببخشید...سالم:گفتم و پايین انداختم رو سرم خیرگیش جواب تو
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 خونتون تو کاستي و کم هیچ میدم قول...زحمت اين بابت ام شرمنده واقعا...حرفیه؟ چه اينا نه -

 .نشه ايجاد

 خانوم سمیه به بدين کلیدو اگه...خونه نمیام ديگه ظهر از هفته آخر من فقط...حرفیه چه اينا نه -

 .میشم ممنون

 .باشین ما کوچیك جشن تو هم شما شديم مي خوشحال ولي نمیشم کاراتون مزاحم...حتما -

 .دارم شك من مطمئنا رو خانوم سمیه بشي خوشحال تو

 .نمیشم خونوادگیتون جمع مزاحم ولي...میرسونه رو شما لطف نهايت اين...ممنون نه -

 جاي هي دلم وتو درآوردم رو باشخصیت خانوماي اداي منم و کرد تیكه تیكه رو تعارف هم باز

 .بارآورده گلي دسته چه که ببینه تا خالي رو خاتون

 درچهار سه هاي نوه به دلم تو باز و بستم سرم پشت رو در بردن مبارکو تشريف که واال حضرت

 چي روببینه ما حسام و فرهاد اگه پس...بود پسرش شاه اين...رفتم قهقهه يه خانوم سمیه

 رو استخون چارتا چیه...ريقو پسره اين سرتاپا داره شرف هم نرگس جان برادر همین اصال...میگه

 اون به پوزخند يه بازم... است عشق رو جونم فرهاد هیكل...واال...خوشه؟ هم دلش کرده هم

 لپ... بود تر جذاب و تر استیل خوش زندگم مرداي همه از میكنم فكر و میزنم ذهنم هاي ممنوعه

 .میشد رد کنارش از تصادف برحسب که دختري هر براي بود آرزو بگم کالم

....................... .................................................. .............................................................. 

 کردي هنگ...گذاشتم چشماش روي دستامو پشت از و زدم جنس بد لبخند يه

 دست خوشگال پرستار از يكي که يمیكن آب قند کیلو کیلو دلت تو داري االن...حقته...عزيزم؟

 چالت؟ و چش رو گذاشته

 از زندگیش سال دو و سي تو فحش هرچي گذاشتم و دادم کش ته تا نیشمو من و طرفم برگشت

 .ام نداشته و داشته اموات واسه کنه حواله و کنه رديف دلش تو رو شده بر

 میكني؟ کار چي اينجا تو -
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 واسه گذاشتي کالس مثال...نه؟ ديگه میكنیه کیو گور داري اينجا تو جمله همون منظورت آهان

 سرت؟ پشت پرستار تا دو اون

 کردم؟ بد...داداش تیريپیه چه جماعت دکي ببینم اومدم خب -

 .ترانه -

 عادت من که نه آخه...نه؟ ديگه کنه گم گورتو میشمارم سه تا و شو خفه همون منظورت هان

 .پايین اومده گیرايیم ضريب کوچولو يه تربیتت به ندارم

 .بزنم خاتون شمشاد شاخ به سر يه گفتم افتاد اينوري گذرم تو جون -

 .داداش ببندم ريشت به همیشتو لقب روغن و رنگ تابلو تا دو اين جلو نمیشه حیف

 خنده اين نكن ذخیره...خودتو؟ میكني اذيت چرا برادرم...کرد حفظ اخمشو و داد قورت لبخندشو

 میشه بازم مدتش دراز سود میكني که اندازش پس...ضرره کلهم... نداره سود خنده انداز پس...رو

 .اشك قطره تا چار قاطي اخم يه

 نمیكنین؟ معرفي دکتر -

 دوره اين دخترا...دور به بال خاتون قول به...بزنه؟ حرف لش اينقده آدم داره معني چه اصال...نه

 .ان ورپريده مشت يه...نیستن دختر که زمونه

 .خانوم ترانه ام برادرزاده – فرهاد

 .ديدنت از عزيزم خوشبختم واااااي -

 .ندارم خاصي حس هیچ من ولي -

 .جون فرهاد خودتم اصل برابر کپي که کنم چه...زد خانوم ذوق تو زيادي فرهاد شده شل نیش

 يه کنارم از عبورش هنگام و زد فنگ جیم و آورد هم فرهاد با حرفشو وته سر شده کنف دختره

 .گوشم ريش به بست هم مشتي هیش

 گرفتم؟ حالشو کردي حال -
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 اي؟ ورپريده اينقده چرا تو...زشته ترانه -

 ام روده و دل بگم بهش هم جان جان عمو زن يه و ببرم حالشو روببینم جیگرطال اون اومدم -

 .بیاد حال

 .عمرا -

 جوونمرگي پس میكنم خودمو کار من میدوني که تو نذار مايه جونت اين از اينقدر گفتم صدبار -

 خاتون؟ خوشگله عروس اين کجاست خاال...نخر خودت واسه

 .نكردم وراستت چپ نزدم تا برو بیا ترانه -

 خاتون تا نزنم آبتو زير منم تا اينجا بیار رو خوشگله دختر سريع تند زود...میكني بیجا خیلي تو -

 .پرستو خواستگاري بره

 اين از دونه يه اگه...عزيزي؟ اينقده که داري چي تو:گفت و صورتم نزديك آورد سرشو و خنديد

 .موند نمي جا دهنش تو دندون میزد مهديس رو حرفا

 .کن جورش واسم پرستارو خانوم حاال...داشتم مار مهره همیشه من...ديگه ديگه -

 .اينور از -

 .خفنیته میخوامت -

 .استیشن طرف رفتم اش چارشونه شونه به شونه

 دکتر کنار خانوم به نسبت خودشو میخواست مثال که روبروم ناز پري اون به و خوردم لبخندمو

 و ارثیه ها فرزين در سلیقگي خوش...انتخاب به مرحبا...شدم خیره بده نشون تفاوت بي فرزين

 .است شده ثابت چیز يك

 .سالم -

 و زد ناخودآگاه لبخند يه ام منشانه خل و زده ذوق صورت به و آورد باال صورتم تا متعجبشش نگاه

 .اين داداش بچه...ام ترانه من:گفتم منم
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 لبخند...بود خیره ديوانه من به اش شده گشاده چشماي با که فرهاد طرف رفت ام اشاره انگشت

 .سمیع نسترن...نسترنم منم:گفت و شد پررنگ دختر

 .جیگره خودت مثه اسمت چه واااي -

 رو وضعیت که فرهاد و کرد آويزون لوچمو و لب پهلوم شدن سوزن سوزن و پام انگشتاي درد

 بیمار پرونده:گفت من جون نسترن به رو يخي و سرد و برداشت بدني شكنجه از دست ديد سفید

 .يك و پونصد اتاق

 مظلوم...فرهاد غريب...فرهاد بیچاره...و انداخت فرهاد چشماي تو رو نازش نگاه نسترن

 .فرهاد واسه سوخت دلم...فرهاد

 که نگفتن ديگه بیا غمزه گفتن جان نسترن...ما خانواده تابوت پا زنگوله اين با کردي چه نیگا

 کنم؟ جمعش رو جنازه اين چطور من حاال...بكش

 .پرونده جون به کشوند و گرفت نسترن از نگاشو زور به فرهاد

....................... .................................................. ............................................................. 

 ...من دل تو با نسترن -

 .بیرونا ماشین از میكنم پرتت ترانه...زهرمار -

 ننه...سريده؟ دلت...نكنیا خالي سرمن...نذاشت؟ بهت هم سگ محل که پره اين از دلت...اوه اوه -

 چیه؟ بهش احساسم اسم نمیدونم هنوز میگفت که بود من

 .ترانه -

 .برکت بنمايد خدا تا حرکت کم يه جان عمو اخه...چه؟ من به خب ااااا -

 سفید؟ چش دختره کرد کنفم چطور نديدي...من سر فرق بخوره برکته -

 زد؟ ژوکوند لیبخند تیپه خوش دکي يكي اون به که اينه دردت پس آهان -

 ...ترانه -
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 شم؟ خفه -

 .لطفا -

 .میكنم خواهش -

 فشرده لباش میون شده کشیده پايین شیشه لبه به آرنج گاه تكیه با اش اشاره انگشت

 نسترن حداقل...نمیشه تكرار ديگه نگار...نگار گورپدر...غرور خیال بي من فرهاد خب...میشد

 .نمیشه نگار تكرار

 تو براي نسترن...زندگیه انتخاب بهترين اوقات اکثر ولي نیست خب همیشه عشق...فرهاد -

 .باشه انتخاب بهترين میتونه

 .نمیگفتم بهت کاش اصال...اه...که اينه من درد -

 بشي؟ نگار کاري ندونم پاسوز عمر يه بذارم که...چي؟ که -

 نباشه بدبخت من به نیازي ديگه که داره خاطرخواه شده خراب بیمارستان اون تو اونقدر نسترن -

 .خانوم واسه

 نیست؟ تو به نیازي مطمئني -

 .خانوم نپیچون...بگو کالمتو لپ -

 .سريده ما آکله اين واسه دلشون بدجور انگاري کردم رويت امروز بنده که نسترني -

 .باشه خیر زدي توهم -

 .نمیكني باور عزيزدلتو حرف سري تو خاك تو يا زدم توهم من حاال -

 کیفت ناجور انگاري...حالك؟ کیف...جان عمو است عشق رو صورتت روي کرده پهن بساط لبخند

 .کوکه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .سقف کارياي گچ ارزوني دادم و تمگرف صورتش از نگامو
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 بود؟ سخت دوسال اين -

 .ديگه آقابزرگه خب ولي بود اذيت نبودتون مهسا...بود عذاب -

 .میزدم دانشگات اون به سر يه کاش میكنم فكر وقتا بعضي -

 .کرج واسه بودم گرفته انتقالي -

 کرج؟ رفتي کردي ول شريعتیو...خري خیلي -

 .میكشم کجا تا ببینم میخواستم -

 داد چنان لندهور پسره...يادمه هاش عربده هنوزم...اينجا نذاشت پاشو ماه دو فرهاد رفتي وقتي -

 .مردم من انگاري میزد

 .میزنه ذوق نمیزنه داد که يارو اين بمیري که تو بابا نه -

 .نداشت گرمي استقبال سال همه اين از بعد...حسام بیچاره..زهرمار -

 .ديده جون مهديس و داداشت خان واسه خواباي يه آقابزرگ میكنم حس -

 برداشته؟ سنگ پاره عقلشو آقابزرگ مگه...حرفا اين کفره...نگو کفر -

 چشه؟ مهديس مگه -

 بگه نبود يكي...سال همه اين تو نخورديم دختره اين از کم شم فدات...گوشه...نیست چش بگو -

 که انداختن پس رو ورپريده اين تازه...بود؟ چي ديگه کردنت شوهر شوهرت مرگ بعد جون عمه

 رفته بیامرزش خدا بابا اون به مهشید خوب ذات خودم جون به...میرسونه جانو عمه هنر اوج ديگه

 .میشد دار شیشه خرده اينم وگرنه

 يخده؟ موهر شوهر...خبر؟ چه خودت از...حرفا اين خیال بي -

 داره؟ ورم منو بیاد نمیشه پیدا يكي دنیا اين تو يعني خدايا...يخده -

 .خواستگار همه اين شم فدات -

 .بیاد يار تا نشستیم ما -
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 .بیاد تا بشین پس -

 .داد فحش مهسا و انداخت ام خنده به در يهويي شدن باز

 .باشین نكرده رودل بزنم سر يه گفتم میشه حالتون به خوش داره زيادي گفتم – فرهاد

 بود؟ تنگ اتاقت واسه دلت:گفت و موهام میون برد دست همونجور و نشست تخت لبه کنارم

 دوريش همه با ولي زندگیشون دورنماي آخرين میشه بچگیاشون اتاق بعد...میشن بزرگ آدما -

 .امشب است خاطره تجديدي يه بازم

 .میگشتي بر کاش – فرهاد

 خرکي؟ غیرت توئه ريش بیخ بچپه کنه ول مجرديشو حال و عشق که خورده خر مغز مگه – مهسا

 .نیست بخور تو مغز من دلرحم ترانه صددرصد – فرهاد

 راحت کنیم دومادت بشه کي:گفت و کرد فرهاد بازوي حواله مشتي مشت يه و خنديد مهسا

 شیم؟

 .زودي به ايشاال -

 .میكشمتون من نگین من به خدا به...خبريه؟ – مهسا

 بگم؟ مهسا به فقط -

 .نفهمه شیراز حافظ خواجه فقط میخوام بگو پیچوني مي چرا – فرهاد

 تاب و آب با منم و جذابش صورت اون چاشني کوچولو لبخند يه فرهاد و خنديد غش غش مهسا

 .آينده کرده عزيز عروس مورد در حرافي مشغول

............................................. 

 فصیحشون نطق ادامه در خانوم سمیه که خنديدم دلم تو دوساله عادت همون با هم باز ريز ريز

 ...که کردن درافشاني
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 منم سن حساب...بود گرفته برام تولدي يه...آقاست چه سهراب بچم اين که مادر نمیدوني آخ -

 .جوونم میگه صلواتي پدر...نمیكنه

 ...واال...باشم؟ جوون من نباشي جوون شما صددرصد اينكه

 نموندي؟ چرا راستي -

 .شدم مجبور اومد پیش کاري يه خب ولي میخواست دلم خیلي -

 .میشه بیشتر اجاره ماه اون راستي...برم من ديگه پس -

 خواهد ارزي رشد شما اندازه به شما سن تورم با قصرالیزابت اين اجاره نرخ میدونم بله

 .خانومه سمیه من مثبت انرژي مايه همیشه...يادآوريتون از مممنون...داشت

 يه و انداختم داده تحويل سالم جان شاهمرادي قول به خونه به نگاهي مثبت موج اون رفتن از بعد

 از من خدايا...نارنجك؟ پرتاب تئوري عملي کالس يا بوده تولد:گفتم و کردم نگام قاطي هم پوف

 .تحیرم در هات بنده داري امانت همه اين

 ناقوس صداي اون کردن خفه براي هم من و اعصابم رو کشید ناخن يه دوباره موبايل گوشي صداي

 .گوشم به چسبوندم رو گوشي شماره به نگاه بدون مانندش

 بله؟ -

 .سرم فرق تو کیلويیات عشوه...بله؟ میگي که عقدي سفره سر مگه -

 افتاده؟ خطم گذر به خطت گذر شب وقت اين آوردي باال گندي چه دوباره ببینم بنال -

 .باشه خوش دلش آدم نداري ذره يه هم شعور -

 مهسا؟ -

 فرهاده اين بگم بهت که اينه خاطر واسه گذاشتم سرت منت و فرمودم مرحمت اگه...چته؟ هان -

 .هست که ايني از تر سر تو خاك خودشو و کنه دودر رو دوتا ما میخواد

 چي؟ -



 
 

52 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 من کني فكر اگه مديونیا ترانه واي...شنیدم يهو میشدم رد اتاقش در دم از داشتم امشب ببین -

 .وايسادم فالگوش

 .باشي کارا اين اهل تو نمیشه باورم اصال من که اونو -

 حرف بیمارستانشون کارکناي واسه مهموني يه مورد در داشت شنیدم يهو بعد...جیگر باريكال -

 .است هفته اين آخر نكنم غلط...میزد

 داره؟ کردن دودر به ربطي چه...چه؟ تو و من به خب -

 ...صدردصد بره فرهاد اگه نفهم آخه -

 مهسا به به...من کوله و کج دوزار آزاد سقوط مهساو مكث...من کشدار لبخند و مهسا مكث

 ...خواهر خط تو اومدي...خانوم

 از کم که هم فرهاد...بشي چي يه تا نخوري ترشي بعد به اين از کن سعي...شدم امیدوار بهت نه -

 .نداره ماست

 بعدم میرقصه دختره با که دور هشت هفت مهموني اول همون باشه ما حسام اگه حاال...واال -

 لحظه همون از خالي اتاق بره مي میگیره رو دختره دست بعدم میكنه مطرح بیشرمانشو پیشنهاد

 .رو بازي نامزد میكنه شروع

 ...دروغ -

 .تحسینه قابل داداشم عمل سرعت...تو جون -

 به تكوني يه چكیده ماست اين که کنیم کار چي میگي حاال...اسكاره نیازمند...اونورتر تحسین -

 .بده خودش

 .داره راه يه تنها -

 میكني؟ اينجوري چرا لحنتو...چرا؟ جوگرفتت...نیستا شب قصه مهسا -

 .مهموني اين تو ببرتمون تا کنیم راضي ماستو اين بايد هم ما ببین...نكن خراب حسمو اه -
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 .بابا نه -

 آب خاتون و آقابزرگ اين دل بابا...نمیشه گرم آبي که لش تن پسره اين از...نمیاد شوخیم ترانه -

 .خر نره اين بچه و زن واسه شد

 میبره؟ مارو بخار بي اين میكني فكر بريم خواستیم ما مثال حاال -

 چیه؟ فرهاد تهديد روش که میدوني...نبره میكنه غلط -

 .میاد خوشم اسمش از میاد بدم خودش از چي هر...پرستو ايول -

 .پشتمي پس -

 .خفنیته دارم هواتو جلوآبجي برو -

 .میبینمت پس -

 .باي بوس -

 .چندش اي -

 ...رومبل کردم شوت رو شده قطع گوشي و خنديدم

 .نبودن تنها به قرصه... قرصه دلم تنهايي حجم میون امشب

................. ..................................................................................... ................................. 

 چیه؟ اين بدي توضیح میشه دقیقا نرگس -

 .ديگه پالنه خب -

 چیه؟ پالن دقیقا فهمم نمي ولي صفحه رو شده پچخ چي يه بینم مي کورنیستم -

 .که خوبه خب اه -

 میشن؟ وارد کجا از بعد...عالیه...نیست خوب -

 .میذارم بعدش خب...اممممممممم -
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 کجاست؟ مامانت...تنهايي؟ چرا حاال...میكنم درکت -

 خبر؟ چه بگو تو...است دوره معمول طبق -

 .خبري بي هیچي -

 .خبري خوش يعني خبري بي مامان قول به -

 .کشیدش جلوتر و برد شالم طرف به دستمو ناخودآگاه در به شده اصابت تقه

 خوب... سالم:گفت لبخند همراه جان برادر و گرفت برادرجان دست از رو شربت سیني نرگس

 هستین؟

 .ممنون...است بنده از سالم -

 .نیست بلد پذيرايي من خواهر اين تروخدا ببخشین -

 .برم منم ديگه خب...ببخشین بايد شما...حرفیه؟ چه اينا بابا نه -

 .دادم سفارش ناهار...باشین داشته تشريف...کجا؟ نه -

 .شده هم ديرم...نمیشم مزاحم ديگه ولي ممنون -

 بري؟ میخواي کجا...ديگه نكن اذيت ترانه اه – نرگس

 .باشیم خدمتتون در ناهار میشیم خوشحال -

 ماست فرهاد مثه خوبه نه...اين؟ از تر چیگر...نه؟ بگین هي جیگره جان برادر اين میگم من هي

 اينقده اين چرا اين راستي...دخترات دوست حلق تو ادبت...چكیده؟ نوع از اونم باشه

 کم و بدم مشتي ارور يه دوباره قراره و ذهنم هاي فني سوال قاطي میشه داره اينم...باشخصیته؟

 بود؟ شخصیت با اينقدر هم اون...بشم نزديك هنگ مرحله به کم

 ترانه؟ موني مي – نرگس
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 تف حالت و جت سرعت با نرگس که انداختم پايین وارانه خجالت مثال رو سرم و زدم لبخند يه

 ولي...بكشم صورتم روي رو آستینم ادب از خارج که کشید پر دلم هم من و کرد ماچ رو صورتم

 بسته؟ رو بالم و دست بودن خاتون نوه که کنم چه

....................... .................................................. .............................................................. 

 گاهي و بود حرکت در بنده به جان برادر از...برادرجان به من از وار پرش نرگس زده نوسان نگاه

 اصابت نرگس گونه به دهن جاي قاشق گیري مچ عملیات تو شدن غرق و حواسي بي سر از هم

 من...شدم خیره روم جلو غذاي ظرف به میل بي و کردم جمع داشت راه جايیكه تا رو لبام...میكرد

 عزيزم خب...مهمه نرگس براي جان برادر و من حسنه روابط اين برقراري اينقدر چرا که نمیدونم

 جن خونه شبیه پالنت که میكردي صرف درندار پالن اون براي رو سعي همه اين صدم يك اگه تو

 .قربونت به برادر شد نمي که ها زده

 میكنین؟ زندگي تنها -

 مگه؟ چطور -

 .شنیدم نرگس از -

 .میكنم زندگي تنها تقريبا بله...لحاظ اون از آهان -

 شهرستانن؟ خونوادتون -

 .تهرانن حاضر حال در همه...نه -

 تنها؟ چرا پس -

 .نمیمونه طور يه چیز همه همیشه خب -

 .نیاوردم در سر وقت هیچ فلسفي بحثاي از من ولي...جالبه -

 .بستم رو موضوع کم يه فقط...نكردم فلسفیش منم -

 .میمونه يادم...بحث کردن عوض واسه بود جالبي روش -
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 .درنمیاوردين سر فلسفي بحثاي از که شما -

 يادآورشدم خودم به و کردم خالي رو مهسا جاي هم باز من و خنديد جیگرانه مهسا قول به و آروم

 بهم مدله هیچ خوري تنها که بیارمش بگیرم رو مهسا دست شده اي بهونه هر به ديگه دفعه که

 .نمیده مزه

 .خونده عمران فقط...مهندسه تو مثه هم داداشم میدونستي جون ترانه – نرگس

 .جالب چه اه -

 قرار يه طي ها عمران و ها معماري اکثرا...میزنین حرفو اين که باشین نفري اولین فكرکنم -

 .دارن خصومت هم با نانوشته

 .بیاد بدش عمران مهندساي از که کیه دانشگاه از بیرون وگرنه...دانشجويیه تیريپاي واسه اون -

 ...جالبه -

 .برسونین سالم هم والده خانوم به...شده ديرم ديگه واقعا من...ممنون ناهار بابت...شايد -

 .برسونمتون شده ديرتون اگه -

 .گذشت خوش خیلي متشكرم هم امروز بابت...ممنون نه -

 نرگس آرزومند نگاه و نداشتم دوست مدله هیچ من که ناهاري با مخصوصا گذشت خوش واقعا

 حسنه روابط برقراري بتونیم شماعمرا برادرجان و من که کنم توجیهش بايد هم آخرش که بیچاره

 .باشیم داشته هم دور آينده در حتي رو

........................................ .................................................. 

 دوتا؟ اين چشونه وا – خاتون

 از برخاسته حرفاي و مهسا جیغوي جیغ صداي میون...اومد کش لبم رو لبخند و افتاد پايین سرم

 که زدم هم آقابزرگو سوپ جاش و کرد گیر گلوم تو و دادم قورت لبخندمو خان فرهاد لجبازي

 .آشپزخونه به رسید و گرفت قوت صداها
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 خونه از میكنم پرتتون رو ورپريده اين هم رو تو هم نگیري اينو زبون جلو خدا به ترانه – فرهاد

 .بیرونا

 خاتون شیر الهي نكني قبول فرهاد...من واسه درآورده دم چه نیگا اينو خاتون...ااااااااااااااا – مهسا

 .نشه حاللت

 شدي مرگ جوون جان مهسا...زد استپ زده سكته مهساي روي و رسید خاتون غره چشم تا نگام

 .دلت آرزوي اين واسه بمیرم... نشدي عروس و

 .خان فاروق لیلي برم هات شونه و شاخ اين قربون من الهي -فرهاد

 کردي؟ لوس خودتو گنده خرس تو دوباره – خاتون

 .خاتون ايول – مهسا

 .مهسااااا – خاتون

 يعني...مهسا میشي پرپر باشي دستم دم يعني...مهسا برسرت خاك يعني...مهسا بمیر برو يعني

 از کنم چه من يعني...مهسا اي...مهسا نیست وصالت به راضي بشري بني هیچ کردي رو کارا همین

 مهسا؟ دستت

 که رفت خانوم مهسا اين چشم تو بدجور انداختنش باال انگور دونه دونه و فرهاد شده شل نیش

 .رفت نشونه اقا حضرت حالگیري واسه پاتكشو آخرين

 .خانومیه عجب واااااي...شده تموم درسش شنیدم...پرستو؟ از خبر چه خاتون راستي – مهسا

 دهن تو انگور هم که گرفت بل چنان باشي زده حرف واسش لوپز جنیفر از انگار که هم خاتون

 .خشكید مهسا دهن تو حرف هم ماسید فرهاد

 چنان شده تموم درسش وقتي از میگفت ثريا...نگو که جواهريه يك...پاش کف چشمم – خاتون

 که نیست دختر تك دختره...مردم دارن حقم...نپرس و نگو که میشن پیدا واسش خواستگارايي

 که نیست دندونپزشك...داره که نداره رو برو... هست که نیست دار کارخونه باباش...هست

 ...هست
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 حواسش خاتون اصال...عمرا...میشه؟ مگه...برورو...پرستو...کن فكر.. .ايیییییییییییییییییییییي

 میرم باشم منم کرد توصیف خاتون که دختري اين واال...میگیم رو پرستو ما هست

 اجرت...شدي متوسل هم کسي چه به فرهاد اين نداري زن از...خاتون برات بمیرم...خواستگاريش

 .داريم سر زير بهترشو کني همت...خدا با

 بي زيرپوستي و محترمانه خیلي و رسوند هم وصال به زحمت هزار با فاصلشو فرسنگي لباي مهسا

 .عملیه دماغ همون...میگما رو پرستو: گفت ادبانه

 .رسیده نظرت به حتما...سرم به خاك...مادر؟ کرده عمل – خاتون

 .پروتزه هم لباش تازه میگه راست – فرهاد

 داري؟ مردم دختر لب به چیكار تو حیا بي – خاتون

 .باشم داشته کاري من اگه خودم جون به – فرهاد

 اين به نشه کشیده گند که ببند خنده حجم اين با منو دهن جوري دارم تقاضا...بارالها...خداوندا

 صندلي خنده از مونده کم...نیگا رو مهسا تروخدا...آخرهفته مهموني هیاهوي از اومده عمل سوپ

 .بگیره گاز مجنونو و لیلي جون به وابسته اصل لهستانیاي

 هم؟ جون به افتادين گربه و سگ عینهو سرشب از چتونه...اينجا؟ اومدين چرا اصال حاال – خاتون

 تقديم خورده چاك من نیش بازم و اومدن صدا يه خاتونو ملودي و کردن نوايي هم مهسا و فرهاد

 .شد خاتونشون از خورده توسري چهار در سه هاي قیافه

 منم خب...مهموني بره تنها تنها میخواد آخرهفته...داري لوسي پسر چه خاتون ببین – مهسا

 .پكید دلش بچه...رو ترانه من جون نیگا... ديگه برم میخوام

 .بیاي میخواي ترانه خاطر به فقط که هم تو – فرهاد

 .صددرصد – مهسا

 اون فسقله...ديگه بمیرم برم نشناسم رو تو من جوجه آخه...صفردرصد بگو همون تو – فرهاد

 .نكن رنگ رو ما من عزيز...بوديم بر از رو کلكا اين ما آقايونس میگفتي اقیانوس به شما که وقتي
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 .واشه دلشون ببرشون دار برشون خب ازت میاد کم مگه...میكني؟ اذيتشون چرا فرهاد – خاتون

 .شم راحت من رو دال اين بگیرن گل – فرهاد

 .فرهاد – خاتون

 .خاتون تو خاطر به فقط...فرهاد جون – فرهاد

 حلق تو شدنت مرگ غش...شما نپوکي...نیگا رو مهسا...طال پنجت و دست خاتون

 خاطر واسه اينا همه جونم به دردت...جان فرهاد ترانه بره اخمات قربون...خواستگارات

 و بهتره کرکس بگم که همون... پرستو دست زير بیفتي نمیخوايم که خودت خاطر واسه...خودته

 .نمیگیره قهرش خدا

....................... .................................................. .............................................................. 

 ترانه؟ – آقابزرگ

 جانم؟ -

 لیاقتت براساس گفته...نداده قول بهم...شرکتش بري هفته اون اول گفت حسام – آقابزرگ

 .میكنه استخدامت

 .داره حق...میفهمم -

 واسه کرده غلط...کنه مهمون رو آقا حسابي گوشمالي يه بگم مامان به شد الزم...غلطا چه – مهسا

 .گذاشته شرط من جنتلمن

 شدي؟ لوس من واسه تو دوباره – آقابزرگ

 .برمیاد دستم از که کاريه...ديگه؟ کنم چه – مهسا

 .کنه آدم رو پسره بزنه مامانت بگو میكني خوبي کار ولي:گفت و خنديد آقابزرگ

 .شكاره دستش از مامان...اومدين خوب رو آدمه ايول – مهسا

 .میشه خوب میشه دوماد – آقابزرگ
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 میده؟ دختر نكبت اين به کي – فرهاد

 غولو شاخ که کنم قالبت جوري يه بتونم رو تو اگه آخه...سیاه روت میگه ديگ به ديگ – آقابزرگ

 .شكستم

 داشتیم؟ – فرهاد

 تنگ شوخیات و هات خنده اين براي دلم...ومن...من و...من و اومد ابرويي و چشم آقابزرگ

 جز بود چي گناهم...هارو؟ خنده و شوخي اين ازم کردي دريغ چرا... شد؟ عوض چي همه چرا...بود

 عشق؟

 .میشي خسته...کارو کن ول اصال مادر ترانه – خاتون

 تو بچپه که مهندس خانوم شده خونده درس همه اين بچم...حرفیه؟ چه اين...خاتون؟ – فرهاد

 تو ما همه از بینم مي من که دختري اين...شم فدات میزنیا حرفا...نپره؟ رخسارش رنگ يهو پستو

 .میشه تر موفق کار

 نه؟ ديگه فردينه بچه بده نشون بايد – آقابزرگ

 .شمايیم کوچیك ما -

 .نداده يادت که چیزا چه دوسال...بابا نه – فرهاد

 .نیومده بار سوسول خر نره توئه مثه حداقلش – آقابزرگ

 .جوره همه خان فاروق مرامتم چاکر – مهسا

 .آلود گل آب اين تو حاال نكن گیري ماهي هم شما – آقابزرگ

 خانوم؟ خوردي:گفت زيرلب و کرد مهسا رفته هم تو صورت نثار خندشو کج فرهاد

 .گذشت ولي...گذشت بد چقدر...نديدنتون تنگ...بود تنگ هم شماها انداختن کل براي دلم

....................... .................................................. .............................................................. 

 کردي؟ فرض چي منو تو بدونم میخوام دقیقا -



 
 

61 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 خب؟ چرا -

 .درآرم اينو پول نمیتونم ازش بدزدم هم خانوم سمیه النگوها کل من -

 مرده؟ جونش از دور مگ اقابزرگ ديوانه خب...زهرماااااار -

 .بكشم پیش بابامو ثروت از حرفي ندارم حق نرسیدم جايي به من تا که اينه آقابزرگ و من قرار -

 و کارخونه بابات پوال از سال همه اين که سودي با میدوني...حقته خره آخه...ناحقیه اند قرار اين -

... کنار نمیذاري رو مسخره رودربايسي اين بار يه چرا اسكول آخه...بوده؟ چقدر بردن کارگاها

 حالیته؟...يتیمیته حق...خودته حق...بده نیست قرار بهت که خودشو حق آقابزرگ

 چي آقابزرگو جواب من اونوقت...کسیم بي تو...کردن بزرگ منو اونا مهسا...نیست حالیم نه -

 گذشتم حقم از روز همون من...آقابزرگ رو تو حتي...وايسادم همه جلو اون خاطر به يادته...دادم؟

 شده کور چشا سر صدقه از دارم بدبختي چي هر...میكرد پر حسابمو ماه به ماه که آقابزرگ وگرنه

 .خواستم کوفتیو زندگي اين خودم من...مهسا خودمه

 .خوشگله خیلي ولي -

 چي؟ -

 .میگم رو لباسه -

 به میزنم اسپرت دامن و کت يه اوجش اوج...بپوشم نیست قرار چیزي همچین که من...کوفت -

 .میدم جولون مهموني وسط و بدن

 درمون درست شلوار مانتو يه گذشته اون از...بدي حرص منو بلدي فقط که بگیري درد اي -

 .شدم گور به گور داداش اين شرکت هم مهموني بیاي من مرگ خبر هم که ديگه میخواي

 میدي؟ فحش اينقده چرا حاال -

 دادم؟ فحش کي من -

 داداشت؟ و من سر رو ريختي بود نبات و نقل پس -
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 .کنم پرو رو شرابیه دکلته اون برم میخوام...بزن کم زر -

 .میكشتت فرهاد -

 باشه؟ کي سگ -

 .منه عشق فرهاد کثافت...نخوري تكون جات تو میزنمت همچین -

 .امل پسره...باستان ايران موزه قاطي بره بشه مجسمه...عشقو اين بگیرن گل -

 .غیرتیه جونم فرهاد بخواد دلت خیلیم -

 .ديگه بسه خواستي که شما -

 از اونم يادمه...میكشید يدك لباسو اسم که رفت اي پارچه تیكه يه پي باز من نگاه و مغازه تو رفت

 .بدرقمه بودم غیرته اين عاشق اوال...بود غیرتي...اومد مي بدش باز لباساي

 رو مهسا عمال که نبود پیشخون...داخل بفرما بده در دم...بابا نه...مغازه داخل رفتم مهسا صداي با

 وسط کرده علم متري يه پیشخون که رو مغازه صاحب بده خیر خدا...چلوند مي بغل تو داشت

 جون موهارو...بوتیك اين از میشدن خارج عفت بي و وارد باعفت روزانه چندنفر نبود معلوم وگرنه

 عوض گاوا به و دوشیده شیر گاو گله يه میون گاوداري تو که اوناست از خاتون قول به...نیگا من

 .داده باج موهاش به لیس يه يكي شیراشون

 کنم؟ پرو برم خوشگله نظرت به -

 .نچ -

 از يكي...خانوم دارين اختیار:گفت و شد گشاد زور به اپیلسون يه حد در انگل پسره ريز چشماي

 .مدالست ترين روز به و بهترين

 .بودم ديده میرداماد طرفا پاساژ يه تو پیش سال دو مدلو اين من ولي -

 .شد خیره بهم گرفته خون خفه خودش و اومد باال و خورد زمین به اسلوموشن دور يك فكش
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 از مادر دنبال هاي اردك جوجه از وار تقلید من دنبال و داد کش روبیشتر اومدش کش لباي مهسا

 .اومد بیرون بوتیك

 .بودي رفته طرف حلق تو تا بودم کرده ولت..کشي؟ نمي خجالت تو -

 ياد مردم کم يه...میدونه خدا که ماينده اپن داداشم اينقده...تو به نه حسام به نه...بابا کن ول -

 .بگیرن

 جن عینهو فرهاد ديدي يهو نداريم که شانس...باش داشته حیا کم يه دختر آخه...نیاريا کم -

 .کن بارش باقالي و بیار مهسارو حاال...شد پیداش اينجا بوداده

 چي حاال...کرد جمعت هم کاردك با نشه و بشي روبرويي ويترين اون پخش میزنم...کوفت -

 بخريم؟

 مانتو هم تهي مغازه اون کنم فكر...شد پسندم شكالتي دامن و کت يه پاساژ اول که من -

 .نباشن بدك شلواراش

 .بخرم رو داره دنباله همون برم منم -

 .بهتره اسپورت من نظر به مهسا -

 .دبگه شو خانومونه کم يه...مدل تیپ اين از نشدي خسته...کن ولمون -

 .نگفتم من نگي داد گیرت فرهاد...راضیم ما -

 .بشه قیصر واست راست و چپ میخواد بدي بالش پرو اگه که فرهادو کن ول -

 فرهاد نگیره...میگیره حالتو فرهاد...میدونم من ولي...خودداني يعني انداختنم باال شونه

 شكست فرهاد با نبردت تو امیدوارم...میاد بهش هم قیصربودن همون من فرهاد...نیست

 انبار لباساي از يكي به میشي متوسل تهش ته میدونم و نمیخوره آب چشمم هرچند...نخوري

 باکالست خیلي فحشاي به و فرهاد جلو میري رژه کامل دور يه حرص با بعدم و کمدت تو شده

 .میفته جزجز به فیهاخالدونت تا که میزنه ژوکوند لبخند يه هم فرهاد و میكني مهمونش

.... 
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 منو مانتو اون زود:گفت مهسا که روسرم انداختم شالو و کردم پا رو دار پاپیون عروسكي کفشاي

 .نبینه لباسمو فرهاد بده

 .بلديا بابا نه -

 هم ما دارن عمو همه... نمیده افتخار هم نول ما به میگیره برقشون فاز با همه...عزيز مجبوريم -

 .داريم عمو

 .جیگري اين به پسر...مگه؟ چشه -

 .باشه جیگر جون پرستو واسه اگه آره -

 .فروخته بهت تري هیزم چه مگه...پررويي اينقده که شه کور چشات -

 که شد خشك در به چشت کوفتي محضر اون تو که وقتي اون...ترانه کرد تا بد تو با ولي...هیچي -

 دارم دوسش خیلي هرحال در ولي...گرفت ازش دلم تو اومد در از فرهادجونت و خواست خدا نكنه

 .بیشتر حسام از حتي

 پررنگه؟ همه واسه اينقدر من گذشته چرا -

 به واي داره دوست خیلي تهش ته افادش و فیس اون همه با هم فريبا عمه چون...عزيزي چون -

 .خورد شكست خونواده يه خوردي شكست که تو...بقیه حال

 بودين؟ مخالف باهاش همه چرا -

 اوج تو...کردين شروع بد شما ولي...بود دختري هر آرزوي...داشت؟ کم چي مگه...نبودم من -

 .بدين نشون خودي خواستین خونواده دوتا بافي منفي

 .بود زيرخاك رفته خان فردين پول همون دنبال...نمیخواست منو اون -

 قبر؟ نبش از میاد خوشت...شد تموم...خیال بي گلم...ترانه -

 غلطي بد و بودم فرزين خان فاروق نوه...کردم اي اضافه غلط چه بیاد يادم اينكه از میاد خوشم -

 .کرد کور چشامو بد هم دودش...کردم
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 هیچ که کنیم تحمل فرهادخانو اين نوقا و نق فقط بايد ساعت دو که بیرون بريم حرفا اين جا به -

 .نمیره کتم تو رقمه

 .نگیر اونو ايراد ديگه...مهسا رفتي خودش به -

 مرهم اين جاي دوسال اين تو من...زخم مرهم همون میشه درموندگي اوج تو گاهي من مهساي

 بودنات جدي بار يه ماهي به سالي همین براي دلم من مهساي...زخمام به شد پاشیده نمك

 میشه قرص دلت وقتي میره برات دلبم...میدي بهم خوشبختي حس بدبختي باور تو اينكه...خوشه

 .بهم واقععیت کردن حالي واسه

 نیمچه يه اون و شديم رد خانومانه خیلي فرهاد چشماي ايكس اشعه زير از و بیرون زديم اتاق از

 بدي؟ حرص منو میخواي باز تو:گفت و رفت مهسا به اخم

 بريم خوش دل بذار رو امشبه يه جدت سر آقا...دادن؟ حرص تو میرسه تو پا به کي – مهسا

 .مهموني

 جون شما:گفت و مهسا گردن انداخت دست و کرد لباش چاشني رو لبخند اخم اون جاي به فرهاد

 .عمو عزيز بخواه

 قول اگه...میشه؟ چطور ببینم...جونت؟ نسترن کردن خر کار تو برم که میكني خرم داري – مهسا

 بدبخت واسه جون نسترن رومخ کم يه شايد نپري پرم دم آخرشب تا و باشي خوبي بچه بدي

 .کبیره گناه اين بابت ببخشه منو خدا امیدوارم که کردم کار تو با شدن

 مرداست ما واسه باشه هم بدبختي اگه بابا نه:گفت و کرد هست ازاونیكه تر درشت چشاشو فرهاد

 دارم؟ کم چي...جون نسترن بخواد دلشم...خانوما گوش به حلقه غالم بشیم بايد عمر يه که

 .عقل جو يه – مهسا

 عزيزدل پیچوني مي چرا بگو پايین بیارم دکوراسیونتو بزنم مهموني قبل میاد خوشت – فرهاد

 عمو؟

 و داد رقص پیشنهاد جون نسترن به يكي ديدي يهو برسیم دير اگه...شد دير بريم بیا – مهسا

 .ريزيه عشوه حال در ديگه جیگر يه بغل تو وسط بچه و تره جا ديدي اونجا رسیدي تو وقتي
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 .بیاد وشونه شاخ ما واسه بلده فقط نمیاد بهش اصال کارا اين الحمداهلل – فرهاد

 ...امشب ولي کاريه محیط اونجا – مهسا

 حرص منو تا میكني هم حامله نسترنو امشب کنم فكر بگذره ديگه کم يه که بريم...بريم -فرهاد

 .بدي

 .داري جونم نسترن شیكم به کار چي تو...سرت تو خاك – مهسا

 .خانوم ناناز شكم اون به ننمود توجه میشه مگه عزيز داري اختیار – فرهاد

 .فرهاااااااااااد:گفتیم هم با اضطراري و ناگهاني آژير يه در مهسا منو

 .ديگه بريم – فرهاد

 کیلويي خريدناي ناز و دلبريا زيردست دختريم که مايي واال... داري هم حق...خونته تو حیايي بي

 عذب خود و خرست قد سن اين با که تو طفولیت در هم اون شديم دريده چش آقابزرگ و خاتون

 .داري خود جاي ديگه که موندت

....................... .................................................. .............................................................. 

 و برد زدش رژ و حالت خوش لباي طرف به ما مرگ مكش العاده فوق حالت يه با شربتو لیوان مهسا

 .بشه پیدا عمرا يكي من توذات لوندي...بردم پي ومهسا خودم تفاوتاي به دلم تو دوباره من

 طرفو؟ داري -

 طرفو؟ کدوم -

 .ايه قهوه کت همون...درآد حلقت تو -

 خوش...انتخابو حسن اين کردم تحسین دل در و اومد باال اي قهوه کت ياروي صورت تا نگام

 .ارثیه سلیقگیمون

 .بخورتش مهديس -

 گرفتم؟ رژيم من مگه...مهديس؟ چرا -
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 .کني رودل میترسم -

 .درآرم عزا از دلي اينجا بیام که نزدم چیزي به لب مهموني اين خاطر به روزه چهار...بابا نه -

 .حلقمون تو میاد داره طرف مهسا -

 .گشنمه بدمدله که بیاد بذار...جونم اي -

 .برسیم خودمون عملیات به بايد بعدش که شي سیر يكي همین با ايشاال -

 .درازه شب عزيزم -

 .درازه که توئه روده اون -

 .بدم قورتش درسته میخوام که کن کم شرو...چي هر حاال -

 .نكنه گیر حلقت تو يهو بپا -

 .حله باالش آب لیوان دوتا با -

 .نیست بشو پیدا تو زندگي تو کیسا اين از...دورش بپیچ...نكنیا پهن تورتو...برم من پس -

 و گرفتم قرار دوشادوشش و رفتم بود وايساده جمع يه توي که فرهاد طرف به موقر حالت يه با

 .شد پاشیده صورتم به بود روبرومون که نسترن لبخند و پیچید کمرم دور مهربونش دستاي

 نمیكني؟ معرفي جان فرهاد -

 . بنده برادرزاده خانم ترانه...نبود حواسم اصال آخ – فرهاد

 خیلي:وگفت زد بهم بمیره مرگ غش وسط همون بخاطرش میخواد آدم که اونا از لبخند يه مرد

 .خانوم ديدنتون از شدم خوشحال

 .همچنین به -

 میخوني؟ درس داري هنوز عزيزم جان ترانه – نسترن
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 رو بنده زبون نیابت و کردن وجود اظهار صوتي خودنمايي يك در جان فرهاد بدم جواب اومدم تا

 نسترن مختص ژوکوند لبخند با و زدن بنده باز نیمه دهن به هم گنده قفل يه و شدن دار عهده

 .مهندسه عمو خوشگل... شده تموم هست ماهي چند نه:گفتن جون

 اجازه حافظه اين جايیكه تا...مهندس؟...عمو؟ خوشگل...جمع تو فرهاد نمیكرد ناپرهیزيا اين از

 جو رو آقا شده چي...بود عملگي همون کنم فكر اونم داشت ديگه اسم يه من االن مهندس بده

 .جون نسترن با صحبتي هم اثر بر جان فرهاد خود خورده چاك نیش و داند خدا گرفته

 .فرهاد عزيزه واست خاطرشون خیلي اينكه مثه -

 .است خاطره جنس از...شناسم مي برقو اين من...زد برق لبخندش اينبار فرهاد

 .است بسته جونش به جونمون...داداشمه زن و داداش يادگار تنها – فرهاد

 .ترانه متاسفم – نسترن

 .نمیاد يادم زياد...رنگه کم خیلي خاطره يه جزء...خیال بي -

 .نباشه يادش چیزي داره حق...بود بچه خیلي ترانه – فرهاد

 .کردن فضل اظهار مجلس دختراي مرگي غش مسبب لبخند اون با روم جلو آقاي حضرت بازم

 .خانوم ترانه شديم آشنا باهاتون که افتخاره باعث ضمن در...متاسفیم صورت هر در -

 .میرسونه لطفتونو نظر...ممنون -

 بدي؟ خودت به تكوني يه نمیخواي ترانه – نسترن

 .نمیاد بدم همچین -

 جون بود کي هر به هرکي...سالن وسط رفتیم و گذشتیم مردا میون از اجازه با ببخشید يه با

 .ازاون بدتر...خودم
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 همچین يه تو...پیش سال چهار مثل...گذشت خوش بهم...خنديدم...رقصیدم نسترن با

 چه...شدم خوشي غرق من و شد من زوم اون نگاه و رقصیدم دلبرانه چه روز اون...مهموني

 .دوري چهارسال

 بدجنس لبخند يه با تنها حاال مهسا که میزي طرف رفتیم هم با و بیرون زديم رقص پیست از

 که شب اول از...جونشو نسترن نمیكنه ول چشاش برم قربونش که هم فرهاد...بود نشسته پشتش

 فیروزه لباس يه با...سفید روپوش بي...مقنعه بي...رو پوشیده شب لباس حوري اين ديده چشاش

 .ناکس میزنه هم لبخندي چه...فرهادم بیچاره...شده شنیون موهاي و اي

 تو شده ورقه خیاراي از دونه يه و شدم نسترن با مهسا صمیمانه فوق بش و خوش مراسم خیال بي

 طرف؟ از خبر چه:گفتم و دهنم طرف بردم ظرفشو

 .طرف همون رفت – مهسا

 پرونديش؟ يا پريد خودش -

 من مثه هم رو بقیه دل بعد من بگیره اي مزه و طعم يه نمك آب تو گذاشتمش...هیچكدوم – مهسا

 .نزنه

 شعور جو يه عوضش داره قیافه چي هر...میزني؟ حرف کیاني دکتر مورد در...واااااي – نسترن

 .باشه داشته چشم هم فرزين دکتر به مونده کم...نداره

 .صوفه و صاف همچین دوزاريت...اومد خوشم بابا نه – مهسا

 دنبال چشش که فرزينه دکتر يه اينجا دکتراي کلهم تو کنم فكر...کردي؟ خیال چي پس – نسترن

 .نیست مردم دخترا

 دار مشكل بچگیش از بچه...کوره چون خب...فرهاد؟ دقیقا بدونم میخوام من نه...فرهاد؟ – مهسا

 .اول همن از شد دار مشكل زايید اينو گذاشته سن به پا خاتون که نه...بود

 .پنیرن و کارد عینهو فرهاد با...شوخیشه...نكنیا باور اينو حرفا -

 .میشه پررو نده محلش زياد میشنوي من از ولي – مهسا
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 .اصال دارن من به ربطي چه اوا:گفت و شد سرخ ثانیه ايكي تو نسترن لپاي

 اينو يعني...میشه خريدارت بیاي که ناز فرهاد واسه ببین...گلیته لپا اين به دقیقا ربطش – مهسا

 واسه رو ترانه همین مثال...خاطرخواته بیشتر باشي تر سگ تو و من جون از دور باهاش چي هر

 اينم اين سر تو زد همش ترانه بچگي از که نه...میذاره الالش به لي لي همه اين کردي خیال چي

 پات و دست به چطور ببین بگیر زيرش ماشینت با دور يه میشنوي من از اصال...شد مريدش

 .میفته

 میاد االن من جون نخندين:گفت جدي مهسا و افتاد غش غش به هم نسترن و دادم ول خندمو

 .رو نیشا ببندين...خونه بريم پاشیم میگه تامون سه به امال اين عین

 .باحالي خیلي...مردم مهسا وااااي – نسترن

 .برسي عموجان وصال به تو که وقتي میشم ترم باحال – مهسا

 .نشو لوس ااااا – نسترن

 پل دم ازدواجتون ايشاال...خانوم هم تو ماست فرهاد که اينه بحث...نیست شدن لوس بحث -

 .است معرکه پس کالتون نشیم اتفاق اين کاتالیزور دوتا ما...  صراط

 بشم؟ عموتون زن میخوام من حاال گفته کي – نسترن

 نیست خرپول بچه...داره که نداره عروق و قلب تخصص فوق...من؟ جون عمو از بهتر کي – مهسا

 از میخواي چي ديگه...هست که نیست قیافه خوش...هست که نیست تیپ خوش...هست که

 زندگي؟

 حس ولي میگم اينو که میكنم صمیمیت حس باهاتون خیلي...نیست حرفا اين بحث – نسترن

 ...من به عموتون

 يا وکیلیم ببینیم بده ما به اوکیو تو فقط میاريم حسش به...باشه نداشته حس کرده غلط – مهسا

 نه؟

 .شوهري تشنه خودم عینهو که خوب دختر آفرين:گفت مهسا و خنديد نسترن
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 .اومد جیغ جیغ برام مهسا و گرفت مهسا بازو از نیشگون يه نسترن و خنديدم من اينبار

 زيادي...نیست رفتن حاشیه اهل اينكه...مادوتاست مثل نسترن اينكه...خوبه خیلي آره...خوبه

 .باشه داشته خوبیو همه اين لیاقت فرهادم که نگرانم من و خوبه...خوبه

....................... .................................................. .............................................................. 

 من و کرد مهمونش تپل غره چشم يه هم فرهاد و اومد فرهاد واسه ابرو و چشم يه مهسا

 و نسترن طرف رفت مهسا نیشگوناي مدد به هم فرهاد...اومدم عالمت نسترن واسه زيرچشمي

 .برسونیمتون میشم خوشحال نیست خدمتتون ماشین اگه سمیع خانوم:گفت

 .نمیشم مزاحم نه – نسترن

 .شین سوار...است وظیفه حرفیه چه اينا:گفت و اومد خودش به مهسا نیشگونانه اخطار با باز فرهاد

 .ببخشینا تروخدا – نسترن

 .میكنم هشخوا – فرهاد

 .میكني خوشحالمون – مهسا

 .رفت مهسا به مشت غره چشم يه نسترن

 خیره نسترن به شیطون فرهاد و ما به بهت با نسترن و عقب صندلي چپیديم مهسا و من

 .داداشاشو هاي بچه جلب جنس اين میشناسه ديگه خب...شد

 راه هم فرهاد و نشست جلو صندلي شده زنده شده مرده بار هزار فرهاد تعارف با نسترن

 .رفتم مصلحتي خواب به اون از تقلید به منم و خوابه يعني که بست چشاشو مهسا...افتاد

 برم؟ سمت کدوم از – فرهاد

 .فرمانیه – نسترن

 .ونه شصت اتاق بیمار از خبر چه راستي...مسیريم هم جالب چه ااا – فرهاد

 .بهتره خداروشكر – نسترن
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 اخالص طبق تو برده آبرو خاندانو که عمومونو شعور اين بگیرن گل:کرد زمزمه گوشم کنار مهسا

 اين بود حرف اين...نمیشه پیدا اين گرفته گل مخ تو عقل جو يه يعني... کرد نسترن پیشكش

 .میكنن تشريح ولسمون صفرا کیسه رو تا دو اين کنیم ول...زد

 میشه؟ چي ببینیم بذار...هیسسسسس -

 پیش بیمارستانو حرف همون بدن خودش به تكوني لبنیات دوتا اين اوجش اوج...هیچي – مهسا

 .میكشن

 .شده بستري باز شیدا دکتر راستي – نسترن

 وخیمه؟ وضعیتش...دلم جان اي – فرهاد

 .بود حل چي همه میشد پیدا قلب يه اگه...نداره تعريفي – نسترن

 .میشه خوب ايشاال...روشنه دلم من – فرهاد

 .دارين دوست رو ها بچه خیلي انگار – نسترن

 .همینطور هم شما – فرهاد

 .میدن آدم به خوبي حس...هام بچه عاشق من آره خب – نسترن

 کم باره به نه داره به نه...گرفتتشون باال دست جو چه رو تا دو اين بهه:گفت گوشم کنار باز مهسا

 .کنن تعیین بچشونم اسم مونده

 .کردم مهسا حواله مدل بد ناموسیاي اون از فحش يه و خوردم خندمو

 .داريم تفاوت هم با کوچه يه فقط جالب چه – فرهاد

 .داخل بفرمايین – نسترن

 به میشدم خشحال خیلي وگرنه هست که هم ديروقت خوابن که تا دو اين...ممنون خیلي – فرهاد

 .برسونین خونواده خدمت سالم... بشم آشنا خانواده

 .خوش شب...میرسونم بزرگیتونو – نسترن
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 دستي کیف برخورد از حاصله گرومب صداي و کردم دنبال رو نسترن رفتن مسیر زيرچشمي

 دو مهسا به فرهاد چشاي مثه ام شده گشاد چشاي...پیچید سرم تو فرهاد بدبخت سر با مهسا

 خفه شام به دعوت يه يعني...ات عرضه بي سر بر خاك: گفت متانت عین در هم مهسا و شد خته

 يه بابا...ماستي اينقده چرا تو آخه د...مريضات مزاجي وضعیت به برسي بود مونده کم...میكرد ات

 .ترم سنگین تو دست از بمیرم برم من يعني...خودتو بده تكون کم

 .عزيزم گاماس گاماس – فرهاد

 .میخوره دنیا اون به بیشتر تو گاماس گاماس -

 ترم سنگین بمیرم که رسیدم باور اين به منم و خند کج يه هم فرهاد و اومد ابرويي و چشم مهسا

 .باشه عموم بابا اين تا

.................... .................................................. 

 تلقین بهم حداقلش ولي نمیكنه دوا ازم دردي صورتش به شدن خیره و نشستن آقابزرگ کنار

 .واقعي تلقین يه شايدم...دردناکیه تلقین...بودم بدبختیام مسبب خودم فقط من که میكنه

 میكني؟ نگام اينجور چرا...چیه؟ -

 انجام امنیتیو دوربین تا هزار کار زدنش ديد زيرچشمي...ما آقابزرگ اين نداره خانوم سمیه از کم

 .واال...میده

 .خب تیپین خوش -

 نه؟ ديگه گرفتي ياد مهسا از بازيو زبون -

 .خان فاروق نوکرتونیم جوره همه بگم میخوام بازيه زبون همون با هرحال در...همچین هي -

 ولي نیست خونت تو رفتن پیش زبون با و بازي نخاله مهسا و فرهاد مثه تو بود خوش دلم -

 سربلندم حسام جلو میخوام...اينجا میاد امشب حسام...باهاشون نكردي نشیني هم کم انگاري

 .کني
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 ترانه ديگه که زده حرف جونم فاروق حرف رو که پايین بیارم رو پسره اين پوز نزدم اگه...حتما -

 .نیستم

 .میزنیا حرف حسام درمورد داري بچه -

 .دارن تشريف عزيزدل واال حضرت نبود حواسم...ببخشید آخ آخ -

 واسه رفت ضعف دلم و موند آقابزرگ پرخنده اخماي رو نگام من و داد قورت خندشو آقابزرگ

 هم عالم گناه بزرگترين اگه حتي میدونستم بچگیم همه با من و میكرد اخم که وقتايي همون

 کاش...میاد جذبه من واسه مثال و میره خوشگلشو اخم همین واسم تهش ته آقابزرگ باز بكنم

 .میزد بهم دهني تو يه پیش سال چهار اخم اين جاي

 .حسام شرکت بري قراره فردا شنیدم...ترانه؟ خبر چه خب – مهديس

 .آره -

 .نباش امیدوار زياد میشنوي من از ولي – مهديس

 .کالسیو هاي اين به مهندس بخواد دلشم حسام...چرا؟ – شهاب

 میزني؟ بار هندونه واسم اينجوري داري دستم کار چي دوباره -

 من به خوبي اصال...رويي و چشم بي بازم دهنت بذارم بكنم عسل آرنجم نا من...بیا – شهاب

 .نیومده

 .ترانه اومد خوشم ولي – مهشید

 .چاکريم ما -

 حسابشو...ابرئه تو چشم باال بگه داره جرات پسره اين...راحت خیالت عزيزم ترانه – جون گلرخ

 .میرسم

 .بذاره بیكار عموشو دختر دونه يه نمیاد که آقايي اين به حسام بچم...روشنه دلم من – خاتون



 
 

75 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 استخدام شرکت تو خودش لیاقت با خودش ترانه...نداريم حسام اين به کاري اصال بابا – فرهاد

 .میشه

 زحمت خودش بچه...گرفتن مدرك دادن پول که مهندسايي اون از نداره کم هم بعدش – مهسا

 .کشیده

 .نداره کردن کار به نیازي ترانه فردين ارث با من نظر به – فريبا عمه

 مشت دستش آقابزرگ و فريبا عمه به رفت غره چشم خاتون و اومد باال آقابزرگ صورت تا نگام

 مطمئن ازش نظر هر از که میدم بهش حقشو زماني:گفت و عصاش گاه تكیه به شد تر

 .ندونه زندگي قدر و باشه گرم حسابش تو پوالي به پشتش بعضیا مثه نمیخوام...باشم

 .میكشه سختي داره ترانه خب – مهسا

 .نكرده کشیدنش سختي بر دلیل شكايتي حاال تا ترانه – آقابزرگ

 .ترانه اينجا بیا اصال – فرهاد

 پاي روي بايد شده بزرگ ترانه...نیست بدي جاي میكنه زندگي توش که اي خونه – آقابزرگ

 .وايسه خودش

 .فكري روشن باريكال – مهسا

 .کنه اداره رو زندگي يه بلده... تو با میكنه فرق ترانه...نداره برت دور حاال شما – فرامرز عمو

 .میكشم خودمو تبعیض همه اين دست از آخرش من – مهسا

 اليق تو و تنهايیم اليق من اينكه از...جان مهسا نه...آزادي مرگي ذوق از نه...میكشم خودمو منم

 غرق حقت تو تو و بخورم دل خون حقم به رسیدن براي بايد من اينكه...شدن بزرگ نعمت و ناز تو

 .يتیمي همه اين از...تبعیض همه اين از...بكشم خودمو آخرش بايد من...بشي

 دوسش همه چرا...میاد؟ همه از آخر همیشه چرا...من پايین هنوز سر...حسام اومدن و در زنگ

 دارن؟
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 سكته دونه يه يكي اين واسه رفتن قربون و ناز دست از خودشو کنیم ول فرهاد قول به که خاتونو

 .میده

 .منتظرتونم شرکت تو فردا:گفت و داد تكون برام کوچولو سر يه فقط و نشست فرهاد کنار روبروم

 .میشم مزاحم -

 يارو اين:گفت زيرگوشم و کرد هجي خنده به منجر کشدار لحن همون با زيرلب رو اهكي مهسا

 بلده؟ هم ادب

 رئیسم؟ به داري چیكار -

 عیب يك و هزار میبینم من که خري نره اين...بابا خیال بي...مهندس؟ شدي باره به نه داره به نه -

 بدي ماها به اخالقیشو فساد و گندکاريا راپورت میترسه که نه...نكنه استخدامت تا میذاره روت

 .کنه استخدامت عمرا

 جايي به اگه من...مديونتم واقعا من بابا..میدي بهم الكي نفساي به اعتماد اينقده چرا تو مهسا -

 .بوده پشتیبانم تو قلباي قوت میگم همه به همیشه برسم هم

 .محبتي با بس از...عزيزم -

 .میناله شوهري بي از همش بعد...کن جمع نیشو...کوفت -

 .رسوند ترکیدن مرز به منو و داد ول اسب شیهه عین خندشو

............................... 

 نگاه زير از...نیست چیزي بقیش پس...شد اجرا مرحله ترين سخت...استاندارد برچسب باد زنده

 رو خوبي روز يعني ديدن لبش رو کننده تايید خند کج يه و شدن رد خانوم سمیه میكروسكوپانه

 .کردم شروع

 فكر اين بازبه و گفتم قلبم قوت ضمیمه واسه زيرلبي تو امید به يه و بستم سرم پشت رو در

 .امروز بشم شاغل من عمرا کرده توصیف مهسا که باشه هموني حسام نجیب ذات اگه که افتادم
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 همه با...است بامزه چقدر...من مصلحتي غره چشم هم باز و هنرنمايي دهن يه و قاسم هم باز

 .بنده قلب قوت دومین هم اين...است بامزه بدمدله بودنش مزاحم

 فرما تشريف باکالس امروزو يه که میكنم باز تگري نوشابه يه خودم واسه و میشم تاکسي سوار

 .مهسا معرف شده شسته سرتخته حسام همون يا جان پسرعمو شرکت بشم

 فاروق نوه اينكه به شد کشیده فكرم باز و شد پايین باال روبروم برج و دستم تو کارت میون نگام

 .داشت انتظار ازش بايد همینو...ديگه خانه

 هاي بچه عین هم من و شد باز جني و خودي خودبه اي شیشه در و رفتم باال سنگي هاي پله از

 .اطالعات طرف شدم کج و گذشتم ازش و کردم ذوق دوساله

 .واال...چین ديگه مهندساش نگهبانشونه اگه اين

 نگهبان به میكردم استفاده ازش گشايي گره مواقع در تنها مهسا قول به که مدال اون از لبخند يه

 معده تو پريروز غذا تا که کرد وا دهن يه نه که لبخند يه اونم و زدم روبروم جیگر شاه بگم بهتر يا

 امرتون؟:گفت و شد رويت اش

 است؟ طبقه کدوم گستر گیتي مهندسي شرکت -

 .بعد به دهم طبقه از -

 اين میاد در حسابي درست چي يه ترشي نخوره...واااااااااا...گفتما گسترو گیتي...نیگا منو...دروغ

 .شسته سرتخته

 .کمكتون از ممنون -

 .بود وظیفه...میكنم خواهش -

 .کرد حساب روش میشه اش نشده کنترل نیش اون از فاکتور

 طبقه تو اختیارم تحت آسانسور بودم شانس دور رو امروز چون و آسانسور طرف شدم کج دوباره

 .شدم واردش چشم دوتا اون جلو شیك خیلي من و بود هكف
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 از غیر...اومد خوشم نه...تااااااا؟ بیست...بابا نه...است؟ طبقه چند مگه حاال...بعد به دهم طبقه گفت

 .کرد باز حساب روش میشه شدنش شسته سرتخته

 .بود داده رو گروه هر آدرس که بردي به افتاد نگام البي تو

 .میاد خوشش اوج از...بیستم؟ يرم بايد من يعني...مديريت...بیستم

 کنم؟ کمكتون میتونم خانوم -

 .کرد حساب روش میشه رو نگهبانه همون فقط کنم فكر نه...صدا صاحب طرف برگشتم

 .داشتم مالقات قرار فرزين جناب با من...م -

 .هستن بیستم طبقه ايشون -

 .کمكتون از ممنون...شدم متوجه بله -

 .اونجا میرم دارم هم من -

 .جا تیكه يه اون تو چپیدم همراش و زدم روبروم سرخلوتیان به زوري لبخند يه

 دارين؟ ايشون با کار چه بپرسم میشه:گفت و بهم کرد رو بعد و داد فشار رو دکمه

 .اومدم استخدام براي خب -

 .شمايین کردن معرفي فرزين مهندس که مهندسي خانوم اون پس -

 داره؟ خرج چقدر مو کاشت يه مگه اينكه به فكر بازم و زوري لبخند يه بازم

 اين از:گفتن سرخلوتیان و شدم خالص اش مسخره آهنگ و فلزي اتاقك اون از تر زود تعارفش با

 .کنین راضي رو مديره هیئت يه بايد...سخته کم يه کارتون...طرف

 براي نشد...خانم فارق نوه من...میتونم من...دستم تو تاپ لپ کیف و آرشیو به شد کشیده نگام

 .بتونم بايد ثروت اون به رسیدن براي من...دوسال اين همه مثه...نداره وجود من

....................... .................................................. .............................................................. 
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 .فرزين مهندس و شما فامیلي جالبه -

 .همه شبیه فامیلیشون آدما از خیلي...نیست عجیبي چیز هم زياد خب -

 .درسته -

 شسته سرتخته همون سمت رفت نشونه زيرزيرکي نگام من و طرحام روي غلتید نگاش باز

 يه پرسنلم تمام از من:گفت و آورد باال سرشو بعد و بود خیره تاپم لپ تو طرحاي به اخم با...شده

 .خونوادتون جز به البته... بشه؟ شما اعتبار میتونه کي...میخوام اعتبار

 .قبول اونم...میخواي؟ اعتبار...قبول دخترعموتم من بگي نداري دوست

 نیست؟ مشكلي...نیستن ايران من ضامن فقط...باشم داشته تماس يه من اجازه با پس -

 .نمودن فضل اظهار ذوق پر خیلي و دادن چاك نیش سرخلوتیان جناب دوباره

 .نیست مشكلي اصال باشن سرشناس اگه -

 .آقارو حرف کرد تايید اش زده يخ نگاه بااون هم حسام

 شده تنگ برات دلم چقدر....شد صورتم قاطي لبخند يه ناخودآگاه و لغزيد ها شماره رو دستام

 .رفیق

 حرفاي ودرآخر میكشه االن منو اينكه باور و اش آلوده خواب صداي بعد و بوق چند صداي

 .میداد خوردم به که خارجكي

 .داداش شه حالیمون نمه يه بزن حرف فارسي زحمت بي -

 که هم خجالت...اونور بكنین روتونو خب...دهنم و بود من میخ چشم جفت پنج ولي بود آرم صدام

 .نیست مرامشون تو اصال

 .نباشه شب نصفه اينجا نمیشه دلیل ظهره صلوة اونجا اگه شعور بي دختره...ترانه؟ تويي -

 خوردي؟ سالمتو تربیبت بي -

 کني؟ سالم زدي زنگ شب نصفه...سالم و کوفت -
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 .گیربود کارم ترانه جون...خب نه -

 میفتاد؟ گیر کارت ديگه چهارساعت يه نمیشد حاال...بكني من از يادي باشه گیر کارت اگه -

 .ببخشید ترانه جون -

 .نیست کاريم رده تو خرشدن که میدوني -

 .بارو اين يه فقط...عزيزدل حالیمه بله -

 نتونستي هم گرازيت دندونا اون با سلیطه توئه که چیه گره اين بگو...انداختیمون خواب از که تو -

 من؟ ضريح به بستي دخیل و کني بازش

 .خنديد مهسايي بايد چشم تاجفت پنج جلو...مهسا سبك با سعي تمام با...خنديدم

 .دارم نیاز ضامن يه به من میگما دخترات دوست شن فدات -

 .نمیكنم بدبخت مردمو جوون من...شي؟ عروس میخواي نكنه...چرا؟ -

 . کارم واسه...شادمهر -

 کردن؟ استخدامت خدماتیا اين آخرش سالمتي به...اااااا -

 میشي؟ ضامنم...زهرمار -

 به...میخوره؟ درد به محیطش اصال...هست؟ گوري کدوم شده خراب اين حاال...ديگه؟ کنم چه -

 ...و ايران میام پرواز اولین با نیست وار آدم محیطش بفهمم خدا خداوندي

 .کرده تضمین آقابزرگ...بابا داري غیرت فهمیدم خب خیلي -

 کردي؟ آشتي خان فاروق با راستي...نمیره درزش ال مو پس خب -

 .بودم قهر مگه -

 .پدري خونه نذاشتم پا دوسال بودم من...اصال -

 .ندارم وقت شادمهر -
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 شبي نصفه خاطرش به که بوده لگوري چه ببینم شده خراب رئیس اون بده گوشیو خب خیلي -

 کردي؟ زابراه منو

 .گوشي -

 میخوان ملكي جناب:گفتم و حسام طرف رفتم مهساوار قدماي با و شدم بلند صندلي روي از

 .بزنن حرف باهاتون

 نشناسه؟ رو ملكي شادمهر که کیه...نشناسه؟ رو ملكي که کیه...پريد باال ابروهاش

 لباس مونده تلفن پشت که شما نه بدم قبض بايد ماه آخر من بابا...درازه رودمون زنا ما میگن بعد

 و ناز که دخترات دوست پسرخوب آخه...ترانه جون نیگا حسامو لبخند...تعارف از بدين چاك

 ...من رفیق...شادمهره خط پشت يارو...بارونه نور چشات که برات ننداختن راه قربون

 گوشم به چسبوندم گوشیو منم زدو مديره هیئت به کننده تايید لبخند يه منو سمت گرفت تلفنو

 .میگیرم تماس باهات شب شادمهر:گفتم شادمهر خیال بي و

 .پريد باال حسام کشدار لبخنداي از ابروهام و لغزيد تماس قطغ دکمه رو دستم

 .مهندس خانوم داشتین عالي ضمانت -

 .میدونم -

 .میره باال نفسش به اعتماد ايران بفروش بساز غول ملكي جناب با آدم معلومه خب -

 .هستن تجارت غول جورايي يه همه من زندگي آدماي -

 .باشین متشكر ازشون نفس به اعتماد اين بابت پس -

 کنم؟ شروع کارمو میتونم من فقط...حتما -

 توضیح بهتون کارتونو کاويان مهندس جناب هشت ساعت راس فردا...نیست مشكلي من نظر از -

 .میدن
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 کردم فكر بازم من و شد تقديمم اخالص طبق در خورده چاك دوباره نام کاويان سرخلوتیان نیش

 نگهبانه همون با من خدا به...نبود؟ کاويان از بهتر حاال...بشه مودار اين تا کنم تقاضا وامي يه که

 .میاما کنار هم

....................... .................................................. .............................................................. 

 يه قديم عادت همون به بنا هم من و رفت کش يكي مهسا که چیدم مي بلور ديس تو رو شیرينیا

 .دادم اشانتیونش دست پشت

 .گدا دختره...ااااا -

 .بخور بعد پذيرايي تو میارم...باش آدم -

 داده شرمانه بي پیشنهاد نكنه...کردي؟ راضي منو داداش اين چطور خودمونیم حاال...خب خیلي -

 باشي؟ کرده قبول زرت توهم

 شي؟ خفه بكني لطفي يه میشه -

 هم آبدارچیاش واسه حتي...نمیده راه شده خراب اون تو کسیو ضامن بي حسام شوخي بي نه -

 .معتبر قبضه دو اونم میخواد ضامن

 .بندازه زمین آقابزرگو رو نخواسته کن فكر تو -

 .بچسبه بهش ها وصله اين که ازايناست تر ورو چشم بي حسام -

 .بگو اينو...هستي؟ چي دنبال...خوشگله خي بي -

 زندگیته؟ توي هنوزم ملكي شادمهر...اسم يه دنبال -

 باشه؟ نبايد -

 دور؟ نمیكني پرت رو گذشته اون همه چرا خوب دختر دآخه...ترانه...ترانه -

 .میده آرامش بهم گذشته همون وقتا بعضي چون -

 بخشه؟ آرامش خوردنات توسري اون چي...مخمه رو آرامش اين -
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 .خوردناش کتك همه با...بدبختیاش همه با...محتاجم خوري توسري تو قول به دوسال اون به من -

 .خري بس از -

 .شدم عاشق خريت همین با...خرم آره -

 يادته؟ شدي متنفر شدنت عاشق از تر راحت -

 .کنم فراموش کردم سعي...شدم متنفر نگفتم وقت هیچ من -

 شادمهرملكي؟ با...آدما؟ اين با -

 اون رويیه و چشم بي...نیست هم کمتر نباشه مهم فرهاد از بیشتر من زندگي تو...مهمه شادمهر -

 .دادي پرورشش مخت تو تو که نفرتي يه به ببخشم محبتو همه

 يادم هنوز ترانه...برات بدتره کنه وصلت زجرکشیدنت دوسال اون به که پلي هر بفهم ترانه -

 .خوردنات دل خون نرفته

 .میكنه اذيتم داره بحث اين فعال...کن تمومش مهسا -

 .کرد پر منو رنج جنس از و مهسا گله جنس از نگاه بین سكوت فرهاد صداي

 .شد آب دلمون بابا...بديا بهمون میخواي شیريني يه – فرهاد

 .میارم االن -

 افتاده؟ اتفاقي:گفت و انداخت بهمون شك از پر نگاه يه فرهاد

 .میكرديم دردودل داشتیم...نه -

 .نسترن واسه بدين نشونم کار راه کارا اين جا به – فرهاد

 داد فرهاد نشون حمله آماده رو دندوناش و کرد تنظیم ممكن حالت ترين درشت رو چشاشو مهسا

 آخرين در جیغش و

 .پیوست وقوع به مرحله
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 انداخته راه تشريح کالس ماشین وسط...برس عمالت به و ببند گشادتو دهن يكي تو – مهسا

 ...جلمبون پسره

 رستوران؟ ببرمش کاري اول میخواستي – فرهاد

 ...چیزي اي شماره يه میتونستي خب ولي نمیشد که شبي نصفه اون تو -

 .دارم که اونو – فرهاد

 عمو ملس بودن خور کتك خیال بي و ريلكس هم من و فرهاد سر رو پريد کش نفیر دوباره مهسا

 .شدم هال راهي جان

 .بزنم لبخند يه خردي اعصاب جاي به کردم سعي و کردم بسته و باز دور يك رو چشمام

 .سرکار برم میخوام که نیست بارم اولین...جونم خاتون برم قربونت -

 .مادر شي خسته میترسم نداري که اي بنیه قوه...کنم؟ چه من مادر -

 .برم قربونت گذروندم سر از ايناشو از بدتر من...دل عزيز بگردم دورت من الهي -

 .بكن خودم به چغلیشو گفت بهت زياد کار هم حسام اين...باشیا خودت مواظب مادر پس -

 خاتونم؟ کني لوسم میخواي -

 اين به...خونه برگرد زود شبا...باشیا خودت مواظب جونم به دردت...فردينمي يادگار...مادر نه -

 .بزنیا زنگ بهم هرروز...نیست اعتباري شهر

 مرخصم؟ حاال...چشم -

 .سالمت به برو...مادر برو -

 لبخندت يه با که خان فاروق داره حق...من قصه خاتون تپیده همیشه...میتپه مهربونیات براي دلم

 .کنه حس رو دنیا فتح

 کش لبخند و فرمودن اندام عرض برام نگهبان باز و رفتم باال برج جلوي سنگي هاي پله از

 .جیگره بسته دهن با کال...دادن
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 مهندس؟ خانوم -

 لبخند يه زور به و زد استپ کاويان صورت روي و کرد چرخش رو درجه نود زاويه خودکار سرم

 .بخیر صبح...سالم:گفت و رسوند بهم خودشو بلند قدم دو با اون و شد صورتم هاي داشته قاطي

 .بخیر هم شما صبح -

 .باشین اينطور همیشه امیدوارم...شناس وقت چه -

 .برن مي پیش روزمرگیاشونو عادتاشون براساس آدما -

 .اي فیلسوفانه جواب چه -

 من از بعد هم خودش و بشم اتاقك اون وارد که زد تعارف دست با اون و دادم کش رو لبام هم باز

 يكبار ماه چند هر مهندسین لیاقت به بنا البته...محاسباتیه بخش تو فعال کارتون: گفت شدو وارد

 به میتونین زود خیلي شدم متوجه طرحاتون از من جايیكه تا و...داشت خواهیم مقامي ارتقا يك

 .بشین ملحق گروه طراحاي تیپ

 .لطفتون از ممنون -

 .باشیم داشته متشخص همكار يه قراره که افتخاره باعث ضمن در -

 .ممنون -

 پرسنل...بود خوبي نسبتا روز خلوت سر کاويان درازياي روده همون نه که زبوني بلبل از جداي

 نامبر مديريتش باشه ناقص که چیش هر شسته تخته سر مهسا قول به...بودن العاده فوق همه

 .وانه

....................... .................................................. .............................................................. 

 بیشتر شسته تخته سر همون...نپوسه دلم من میدادي تكون هم سر يه خب...گذشت کنارم از

 .جان عمو پسر نداري لیاقت

 جیسون و جنتلمنانه العاده فوق مهسا قول به چرخش يه با و شد زده استپ روي قدماش

 مهندس؟... خانوم میره پیش خوب چي همه: گفت و طرفم برگشت استتهاني
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 تا که اونا از لبخند يه...کسي چه منم...ندارم؟ بودن مهندس لیاقت من اينكه يعني مكثت اين مثال

 همه اون از چشمام و نشوندم لبام رو میشه درصد هشتاد باالي سوختگي دچار طرف خالدون فیها

 .مهندس...جناب عالیه:گفتم و شد باريك سرشتیم و ذاتي بدجنسي

 شد؟ روشن جمالتون به چشممون امروز ما باالخره شد چي...فرزين مهندس به به -

 نطق ثمره که پوزخندي همون با و گرفت صورتم از نگاشو اي ثانیه صدم چند مكث يه با حسام

 قرارداد اينكه مثه ولي...بیام نبود قرار:گفت و کرد نگاهي رسیده راه گرد از تازه کاويان به بود بنده

 اين تو ديگه هفته چیدن خودشون که اي برنامه طبق و افتاده عقب پیكر و در بي شرکت اون با

 .میشه برگزار جلسه شرکت

 نصفه جلسه يه پذيرايي خرج بايد که ناراحتي نكنه...عصبي؟ اينقدر چرا...پسر؟ چیه – کاويان

 بدي؟ رو روزه

 اين ديدن با يارو تا رفتم اتاقم در طرف به و کردم گرد عقب و شد باز بیشتر کاويان حرف از نیشم

 میخواد که آقابزرگ بیچاره...کنه خالي من سر روزانشو حرص همه نخواد شده کنترل غیر نیش

 اساس بر البته نمیره کتش تو جماعت مهمون بچمون... بسپاره کي دست يملكشو و مال کلهم

 بدك مويیش بي اون از جداي... میاد خوشم ازش داره کم کم که کاوياني و بنده هاي برداشت

 .نیست

 فرزين؟ خانوم -

 سعي و زدم درجه شصت و سیصد چرخش يه پا پاشنه رو و گردوندم چشم کاسه تو رو چشمام

 که...بره بیرون تنش از روزانه خستگي تا بزنم ملیح لبخند يه خان فاروق کرده عزيز نوه به کردم

 .شد تر کنفیكون يارو کنم فكر

 مهندس؟ بله -

 .برسین کارتون به بیشتر بهتره -

 ها خاطره اين از...شد کشیده هم تو ناخودآگاه اخمام و شد کشیده تیغش شش صورت به نگام

 .متنفرم
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 .مهندس بله -

 کارمند يه شد قبل دقیقه چند کش پنجول گربه...تعجب از رنگي...گرفت رنگ نگاش

 .خان حسام حقته تعجب...کرد نشیني عقب مبارز جان دخترعمو...مطیع

....................... .................................................. .............................................................. 

 براقو شیشه اون ضربه تا چند راستش دست اشاره انگشت با دادو نشون مارکدارشو ساعت مهسا

 ديگه میكرديم پیدات اينجا بايد فردا پس وگرنه دادي شرف قول شد خوب: گفت و رفت نشونه

 نه؟

 .کرد پیدا کش لبام فرهاد جاي من و زد ناز لبخند يه نسترن

 .بینمت مي که خوشحالم چقدر:گفتم و کردم بغلش

 .آدمم اينجا منم – مهسا

 .داره شبهه هنوز اونكه -

 داداش؟ خان شرکت از خبر چه...زهرمار – مهسا

 .سالمتي -

 .بیاد کن رد داداشو خان آمار که بود اين کنم فكر...نبود اين که منظورش – نسترن

 .کرد حساب روش جوره همه میشه که فهم چیز آدم قربون آ – مهسا

 نگرفت؟ خودشو کم يه ما ماست اين...نسترن بگو تو -

 .نمیگیره پاچه سگ عینهو ديگه...شده بهتر رفتارش کوچولو يه...خب چرا – نسترن

 حالیته؟...میزنیا حرف مادوتا جان عمو مورد در داري آبجي – مهسا

 عزرائیل به میكنم دين حس من که توهمه اخماش اينقده...میگي دروغ بگو میگم دروغ – نسترن

 من میره ويبره پاش و دست هم وايزر سوپر بخش تو میاد وقتي...میكنم مقايسش دکتر با وقتي

 .دارم خود جاي ديگه که بوده لج باهام اول از که
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 .کرد وار آو گاد رو ما عمو دستي دستي چه – مهسا

 باحاله بیشتر ما جمعاي تو اون...کنه خرد اعصاب زيادي باشه جدي وقتي...نسترن میكنم درکت -

 .متعارفه غیر ما واسه کوچولو يه شخصیتش از جنبه اين و

 به حالم ايییییییي....نزن حرف لطفا میخوني کتاب اينكه از بعد روزاي گفتم صدبار ترانه – مهسا

 هم...بديم نجات شوهري بي درد از يكیو هم دور اينجا نشستیم...باشین خاکي بابا...خورد هم

 .تابوت پا زنگوله فرهاد اين شخصیتي هاي اليه به پردازش جا کنین فكري

 .باشه داشته حسي من به اصال شماها عمو اين نمیكنم فكر من شوخي بي مهسا– نسترن

 .داره حس میدونم میكردم زندگي پیشش عمر يه که مني...داره -

 .بده خودش به تكوني بكني غلطي يه تو تا نیست قرار ماست اين نسترن – مهسا

 .بگو منظورتو – نسترن

 پاش تموم چي همه خواستگار يه خانوما خانوم که میندازيم چو خونه تو امروز ماها...آهان – مهسا

 .خونتونه دم شب فردا نه امشب بغل به گل کش نفس کرده باد گردن رگ هم فرهاد...وايساده

 .میخوامش خیلي میكنه فكر فرهاد اين حاال...زشته خدا به نه – نسترن

 .نمیخوايش که نه – مهسا

 ...بگم چطور...که خواستن خب...خب – نسترن

 همیشه از تر شنگول و شاد...کن بازي نقش کوچولو يه فقط...میكنم حس دردتو...شما نگو – مهسا

 .بخند بگو...بزن حرف تلفن با الكي الكي...باش جلوش

 کرده ثابت تجربه...آبه فوت خوب آقايونو دل به راهیابي مسائل...باشه مذخرف چیش هر مهسا -

 .کباب نه بسوزه سیخ نه که داره پسرا به رسیدن واسه اي معرکه تئورياي مهسا

 .بنويسم کتاب يه که فكرشم تو...شمام همه به متعلق من عزيزم – مهسا

 .میكشمتون بشم ضايع فرهاد جلو من فقط ها بچه – نسترن
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 .تو جون قیصرو اين میشناسیم خوب ما...بده گوش مارو حرف تو...غلطا چه – مهسا

 .اومدي خوب قیصرو -

 .جان فرهاد میشدي قیصر پیش سال چهار کاش...شد تیره من نگاه...خنديد مهسا

....................... .................................................. .............................................................. 

 به چسبید دهنم و کرد گردش دوري ده جان عمو مات و مه صورت و مونده هوا تو سیب بین نگام

 .نكرديم روي زياده نظرت به:گفتم و مهسا گوش

 بشه منفجر...ديگه جا يه بريم بیا:گفت و انداخت فرهاد صورت تو ترس با رو چشماش مهسا

 .بارونیما ترکش

 .داغونه خونه کنه باد گردنش رگ اين مهسايي -

 .کردم روي زياده کوچولو يه میكنم حس بار اولین واسه -

 کوچولو؟ يه فقط -

 .بود زياد خیلي همون منظورم -

 .آهان -

 هست؟ کي نسترن خواستگاري بره میخواد که خري نره اين حاال:گفت و میز رو کوبید سیبو فرهاد

 .داد جواب بابا نه:گفت گوشم دم دوباره مهسا

 .ها مايه اين تو چي يه باالخره..."طهموري دکتر...تیموري دکتر"گفت کنم فكر -

 ...که نكبت تیموري اون – فرهاد

 داره؟ مشكل...چي؟ که – مهسا

 مشكل که اينه مشكل:گفت ما به رو وار غره چشم حرص با و مبل پشتي به کوبوند کمرشو فرهاد

 .نداره
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 ...زن نسترن که حقته...بترشم؟ بايد من و شمان بیمارستان تو دکترايي اينجور وقت اون – مهسا

 .میشه خرد فكت تو دستم استخون تا چار چطور ببین بزن حرف ديگه کلمه يه مهسا – فرهاد

 تیموري عروسي کارت و کني دست دست هي تا بهت گفتیم نمي بود حقت...ايشششش – مهسا

 ...و جون

 .مهسااااااااااا – فرهاد

 خودت به تكوني يه خب...شلي؟ اينقده که چه ما به خب...مهسا و درمون بي درد – مهسا

 به گلي يه فرصت اين تو هم تو خب نداده حسابي درست جواب يارو اين به هنوز که دختره...بده

 .بگیر واموندت سر

 آرزوي تو...میتوني تو...کن ي کار يه...نشده دير هنوزم برم قربونت خب...بچه میگه راست اينو -

 .کنه مخالفت تو جنتلمنانه پیشنهاد با که باشه خل بايد نسترن...هستي خیلیا

 کردن عاشق قدرت تو بدون پس...واست کرده هالك خودشو چقده پرستو همین مثال – مهسا

 .داري رو دخترا

 .میگه راست اينم -

 .میكني رديف واسم میگه راست میگه راست دقیه به دم که نداره تايید به نیاز اين – فرهاد

 میگیره؟ تحويلم يكي ببیني نداري چشم – مهسا

 بكنم؟ غلطي چه من حاال – فرهاد

 آقا حضرت بازي من سوپر و خري ناز کم يه به نیاز حاال ولي...بكن عقد از بعد که غلطو – مهسا

 .داره

 چطوري؟ مثال – فرهاد

 ...که شهري يعني تهرونه اينجا عزيزم...راحت خیلي – مهسا
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 اين تو خنگ نامعلوم حد در مغز با و زدم ديد خودم به رو مهسا نامحسوس چشمك زيرچشمي

 .میره رژه دستم کنار العقل ناقص اين مخ تو چي يعني که دادم ارور مسائل

................................... .................................................. 

 با...اومد نمي در جور وسط اين چیزي يه...کشیديم پايین جاسوسانه خودمونو ماشین صندلي روي

 اشاره و شست انگشتاي بوسیله داشتم سراغ خودم از زندگي دوسال و بیست تو که حرصي تموم

 راحت خیال با تونستم من و شد اونورتر کبود بیچاره که پیچوندم چنان رو مهسا بازوي گوشت ام

 .کنم نگاه روبروم زنده فیلم به

 مرگته؟ چه زهرمار -

 باشي؟ دومیش تو که خشش خش اون با کرده زهرمار چیپس حاال تا مهم ماموريت يه وسط کي -

 ماشینیم تو نفهم آخه...میكردم ايجاد اختالل امنیتیتون ماموريت تو داشتم که میخوام عذر -

 .ديگه

 .اومدن بیرون مهسا واي واي واي -

 من...کنه سوار نسترنو اين نكرد...میشه ماشین سوار داره گاو عینهو...نه بگو تو ماسته میگم -

 .اومده خوشش پاتابوتي خر نره اين چي از دختره اين موندم

 .تیپه خوش بچم خب -

 برم من مرده ذلیل تیپه خوش اينقده هم اينا خاتون خیابون سر ماکت سوپر تقي آقا پسر -

 بشم؟ عاشقش

 .باشي نشده حاال تا بعیده تو از -

 .کوفت -

 مكث يه از بعد و گوشش به چسبوند گوشیو مهسا...شد اوپن دست کف يه قاعده به نیشش و گفت

 .وقتشه حاال:گفت
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 به افتادم اشاره و شست انشگت با و کردم وجودم استرس پیشكشي رو لبم پوست استرس با

 .جونش

 براش مثال نسترن و میرفت عقب جلو کورشده نسترن اين پا جلو هي که بود پرشیايي به نگام

 .برمیداشت خانومي و محجوبیت کالس

 .قیصرشد...ابالفضل يا -

 .میشه چي ببینیم شو خفه -

 داري؟ رو صدا تو مگه -

 .کنم تمرکز میخوام بابا نه -

 .نمیشم مزاحمت پس آهان -

 .میكني لطف -

 خرکیف جا نسترن...میخورد جر فرهاد مشتاي تو که بود اي بیچاره يقه به خیره شده گشاد چشام

 .بده نشون خودي شدن

 شد؟ خوردي و زد چرا مهسايي -

 .نمیاد در جور من ريزياي برنامه با اين...نمیدونم -

 .کنیم خاکت جا يه ريزيات برنامه با بمیري -

 .داشت پي در هم با رو مهسا ناموسي فحش و من جیغ شد کاشته فرهاد چشم پا که مشتي

 .نبود اين قرارمون...نفهم مرتیكه -

 .کرديم روي زياده مهسا -

 .شد زيادي کم يه کنم فكر آره -

 کم؟ يه فقط -
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 .خیلي همون بابا خب خیلي -

 کنارش اش گريه هاي هاي اون با که نسترني و نشست جوب گوشه که فرهادي و پرشیا دادن گاز

 .تزهاش اين با رو مهسا بگیرن گل کال...جاگیرشد

 میكنه؟ چیكار بوده ما کار امشب ببره بو فرهاد زماني اگه نظرت به مهسا -

 جزئیات؟ با يا بگم کلي -

 .ترم راحت کلي -

 .میكنه خاك باغ ته هم جسدمون...کشتمون مي -

 .راهنمايیت از ممنون -

 .کرد شروع نزده زده سبزو دکمه مهسا و کرد ردوبدل نگاه يه بینمون مهسا گوشي ملودي

 همین االغ آخه...بشه؟ انجام نبايد شرايطي هر تو فیزيكي برخورد نگفتم يابوها شما به من مگه -

 کره کنن جفتتون جون به جون...ديگه نمیندازه روت تو هم تف مريم که میكني رو کارا

 .ساکت پس...میدما مريم به راپورتتو...فعال خفه...کنم حساب بیام تا باش..خرين

 برده شور مرده وحید اين که خرشانس مريم اين مثه يكي:گفت و کرد پرت داشبورد روي گوشیو

 کوچه يك خم اندر هنوز که بدبخت من مثه هم يكي بكنه رفقاشو کل للگي حاضره خاطرش واسه

 .ام

 .فرهاد...مهسا -

 .تو جون...است خاطره همه اينا...خورد مشت يه...که نمرد...فرهاد دردو -

 امیدوارم -

....................... .................................................. .............................................................. 

 .مادر برات بمیرم الهي...شه قلم دستش الهي – خاتون

 .نشده طوري که حاال...خاتون نكنه خدا – مهسا
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 .بزنه گرم زمین به بانیشو و باعث خدا الهي...نشده؟ طوري...نشده؟ طوري - خاتون

 .است خاطره خیلي که میبینم:گفتم و مهسا گوش به چسبید دهنم

 .شي واجب کفگرگي نكن کاري – مهسا

 باني؟ و باعث تلخه واقعیت -

 اين نبوده هم تاثیر بي همچین پس...هپروت تو فرهاد و من اومده کش لبخند و مهسا غره چشم

 .درآوردنش در من مثه عاقل چارتا ناتواني و خنگ مهساي انداخته چاه در سنگ پیشنهاد

 خبر؟ چه:گفت و کرد ول کاناپه رو فرهاد کنار خودشو مهسا گذشت راهرو پیچ از که خاتون

 .ندارم تويكیو حوصله مدله هیچ که کن گم گورتو – فرهاد

 ...نسترن بگم میخواستم که منه تقصیر – مهسا

 چي؟ نسترن – فرهاد

 .چي نسترن که نداره ربطي هیچ من به...میكنم گم گورمو دارم که من خب - مهسا

 .ندارم نازخري حال و حس اصال که نكن لوس يكي من واسه خودتو و جات سر بتمسرگ – فرهاد

 .داره خرج – مهسا

 هم پررويي...داره؟ هم خرج و عموجان چشم پا هكتاري میكني کشت بادمجون...روحت تو اي

 .خانواده اين تو ارثیه

 .قبوله...خور سگ – فرهاد

 اظهار تلفني تماس يه طي پیش دقیقه ده يه خانوم نسترن که مبارکت نا حضور به عرضم – مهسا

 تماسي يه حتما بود مساعد حالتون اگه کردن تاکید و کردن من روبروي ماماماست براي نگراني

 .باشین داشته باهاشون

 به دستشو حالیكه در فرهاد و شد گشاد وار نعلبكي مهسا و من چشماي و دررفت فرهاد زير فنر

 گذاشتمش؟ کجا نیست معلوم اه: گفت میكشید جیباش
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 .باش ريلكس...میخواي؟ حساسیت ضد...گزيدت؟ مار – مهسا

 کو؟ گوشیم...خودت؟ واسه میگي چي – فرهاد

 اورژانس؟ بزني زنگ میخواي -مهسا

 جمعت بیاد خودم توسط شدنت کشته از بعد بدم اطالع کش نعش بزنم زنگ میخوام نه – فرهاد

 .کنه

 .اينجوري نكن - مهسا

 کن پیداش منو صاحاب بي گوشي اون برو...میكني؟ نگاه منو تیمارستانیا عین چرا ترانه – فرهاد

 .اتاقم تو

 واسه نیار فشار خودت به تو...عزيزم باشه:گفتم و گرفتم خودم جلو دفاعي حالت به دستامو

 .میارم االن... نیست خوب زيرچشمت

 بازار دکوراسیون با اتاق تو اومدم کش لباي و دلم تو خنده با من و میشد يكي دوتا زيرپام ها پله

 کاه انبار تو گشتن سوزن دنبال همون گفت میشه تقريبا که بودم گوشي اون دنبال فرهاد شام

 .بود

 حاال:گفت و زد چنگ دستم از گوشیو وار آمازوني اون و وايسادم آقا حضرت جلو دست به گوشي

 .باشم تنها میخوام خاتون پیش برين

 به چسبوند گوشیو فرهاد که باز فحش رگبار آماده دهنش و شد گشاد کم کم مهسا چشماي

 .چاك به بزنیم کرد اشاره ابرو و چشم با و گوشش

 و چشم با و چسبوندم بینیش به سكوت عالمت با رو انگشتم و کشیدم رو مهسا دست ديوار پشت

 .برنخورده کسي به فالگوشي کم يه که کردم فرو جلبكش حد در مغز تو ابرو

 میرين تنها هرروز چرا اصال...بود وظیفم...نكردم کاري...دارين لطف شما....بهترم بله...ممنون -

 اگه البته...بیام و بريم هم با هرروز میتونیم مسیريم هم نیست اي مساله اينكه خب...خونه؟

 داشته خوبي شب...باشین منتظرم صبح فردا پس...مزاحمتي چه بابا نه...ندارن مشكل خونواده

 .باشین
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 .شستش ناز:گفت باالرفته ابروهاي با و داد تكیه ديوار به سرشو مهسا

 کي؟ -

 .عموجان مالج با کرده چه...میگم وحیدو -

 .هستم اينو -

 اون دادم که تومني پنجاه اون واسه سوزه مي دلم...مامان واسمون میره پروانه وگرنه نمیديد اب -

 .ناکس اين چشم پا زد االغ

 .بود خوبي نسبتا راهكار...میگم تبريك بهت درهرصورت -

 .نده هدرش تابوت پا زنگوله اين اگه نداشت قابلي -

 .میكنیم جور بعدا بقیشو -

....................... .................................................. .............................................................. 

 به رمتشك همراه و کردم لبم چاشني لبخند يه و گرفتم سلیماني خانوم دست از رو چاي لیوان

 .پاشیدم روش

 سالته؟ چند خانومي ببینم بگو خب -

 .میشه تموم امسال آبان يعني...دو و بیست -

 متاهلي؟...سالمتي به -

 .بابا نه -

 قیافه اين به اصال:گفت صورتش قاطي خنده همون با و داد جا دهنش کنج رو قند شكوري آقا

 میخوره؟ کرده ازدواج

 .زندگي از هدررفته دوسال مذخرف دردآور حس همون با...پوزخند با...لبخند بي...اومد کش لبام

 اذيتت استخدام واسه فرزين مهندس اين:گفت دوباره و کرد مزه مزه چايیشو سلیماني خانوم

 نكرد؟
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 .ساختن ديو ازش همه نداره کاري که خدا بنده...بابا نه -

 دستش از مديره هیئت...میده قورت درسته آدمو مهندس اين...میكني شوخي -آقاشكوري

 .شكارن

 از همه:گفت حالتش با ترکیبانه خنده با و داد چرخش چشم کاسه تو رو چشماش سلیماني خانوم

 .شكارن دستش

 میكنین؟ کار اينجا وقته چند -

 .رشد اين عالیه دوسال تو...ساخت رو اينجا صفر از مهندس...اولش از -شكوري آقا

 اينجا پس...جلوروش مانیتور تو کرده سر سلیماني خانوم و میز پشت نشسته شكوري آقا و در تقه

 ...کار و کاره و کاره فقط

 خسته:گفت و کرد نگامون خیره اش کرده خراب مونالیزا لبخند با خلوتش سر اون و کاويان

 .میكنیم تعطیل زودتر فردا جلسه بخاطر...کافیه امروز براي...نباشین

 به خودم...کردنم انتخاب زنگ اين با هم من...خورد زنگ گوشیم و شدم بلند سرجام از

 .شدن عاصي ملت...درك

 .لغزيد تماس دکمه رو دستم

 .الو -

 خوبي؟...سالم -

 کردي؟ احوالپرسي وار آدم اعجب چه -

 .حمالي پي اينجا آورده ماروکشونده ظهر ناز خواب از خاتون اين...ندارم حال و حس بابا هیچي -

 کنیه؟ عروس مهديس...باز؟ خبره چه -

 .پزونه نذري...بگیره اينو بیاد يكیو سر تو بزنه خدا نداريبم شانسا اين از که ما بابا نه -

 هست؟ کي حاال....نبود يادم اصال میگیا راست...ووووواااااايیییییي -
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 خسته میكنه کار ام ترانه گفتن هم آقابزرگ...میشه ناراحت خاتون...نديا حرص خودتو شما -

 سوته سه امشب بگو بهش ديدي مارو خر نره اين بگم زدم زنگ فقط...ندين زحمتش بچم میشه

 .گذاشتم من اگه البته کن خانومي بیا....کشتت خاتون نیاي خودتم...اينوري بیاد

 کیه؟ پزون نذري نگفتي -

 .فردا پس -

 .فكري يه مهسايي -

 .گذشتم کنارش از و دادم تكون کاويان واسه سرمو

 .گوشي مهسا -

 .آسانسور طرف رفتم و کردم خداحافظي شكوي آقا و سلیماني خانوم از

 .مهسا..الو -

 .میشنوم بگو فكرتو -

 چطوري؟ تابوت پا زنگوله واسه سوپرايز يه با -

 شیريني بغل به گل همه شب نديده نسترن میترسم...يخده منبه جنبه خونواده اين زناي بابا نه -

 خونه میزنه زنگ فرداش غبغب به باد تازه...خاتون هم ازهمه جلوتر باشن تلپ خونشون دست به

 .فرهادي عشق ماماني ناز تموم چي همه آفتاب پنجه کردم پیدا عروس که اينا پرستو

 .میكنه پیدا باهاش آشنايي يه هم خاتون...شوخي بي -

 .بود تو نظر...منه تقصیر نگي رکشیدن کا ازش خر قد -

 .میشناسي که خاتونو...بابا نه -

 .نیست فكري بد اينم ولي...میشناسیم هم فريبامون عمه...آره -

 .تو با قضیه کردن اوکي و هماهنگي پس -

 .نره يادت حسامو -
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 .باي بوس...بابا نه -

 .خداحافظ -

 مارك زدن حدس خیال بي و وايسادم شسته تخته سر منشي جلوي و زدم بیرون آسانسور از

 ببینم؟ مهندسو میتونم:وگفتم شدم آرايشیش لوازم

 کنار اش شده مانیكور ناخوناي با رو صورتش تو موهاي خرکیا عشوه مهسا قول به همون از يكي با

 .بدين اجازه:گفت و زد

 اصوال تربیت بي...کردم باز رو در "تو بیا" با و زد در به اي تقه ام شده خم انگشتاي بعد دقیقه دو

 .باشه خوش بهش دلمون ذره يه نداري شعور... بفرمايید میگن

 داشتي؟ کاري:گفت و کرد رصدم دور يه پايین تا باال از و داد لم صندلیش به

 .زود خیلي ترجیحا...مهمه...آقابزرگ خونه برين شب حتما بگم گفت مهسا -

 نزد؟ زنگ خودم به چرا -

 .نمیدونم -

 .داد تكون سرشو و انداخت گوشیش به نگاشو

 .بري میتوني -

 تعارف يه نداره مردن...نفهم شعور بي مرتیكه...ازگل...گاو...شخصیت بي...هردمبیل...فرهنگ بي

 همه با...داشت تعارف زبون بودنش کثافت همه با...مقايسه بازم...مسیريم هم ناسالمتي...زدن

 مقايسه؟ چي براي...مقايسه؟ چرا اصال...همه با...داشت غیرت بودنش کثافت

 غیبت مدت يه خوراك و منشي عشوه پر نگاه خیال بي ام باخته رنگ نگاه و بسته سرم پشت در

 .شد مهسا و خودم

 سراغ خودم از که سعیي تمام با فريبرز عمو براي و کردم صورتم گراوند بك رو پرتزوير خنده يك

 ريسه و راست دوزارياي خداي ماشاال که هم عمو...دادم ول چاپلوسانه لبخند يك داشتم
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 ولي...گلخونه برين بابا باشه:گفت و داد جواب زمینه در بنده بصري حاالت تمام به چشمكي

 .نمیكنما دخیل خودمو من گذاشتین پا اش ممنوعه منطقه به شد خبردار شستش آقابزرگ

 .من برم ورزشكاريتون هیكل اون قربون -

 و مهسا با منم و اومد ژوکوند برام شده مرگ ذوق تعريف از فرزين خاندان مردان کل حد در عمو

 ...ممنوعه منطقه طرف رفتیم مهديس دممون مهسا قول به

 چي؟ که گلخونه بريم مثال حاال – مهديس

 انرژي اينقدر و بري بكشي راتو میتوني ناراحتي خیلي...درازيش اينم جاده اين راه اين بابا – مهسا

 .باش پذير ريسك کم يه بابا...  واسم نیاي منفي

 .بندازم چاه تو سر با خودمو بعضیا مثه نیستم بلد و نیستم پذير ريسك من آره – مهديس

 تو دلم و افتاد پايین سرم...زد بیرون لرزونم لباي میون از ام بسته چشماي با و شد پوف نفسم

 به...گرفت دلم...گلوم به کشید چنگ بغض و شد لبريز چشمام...گرفت خوري توسري گیرودار

 سودي چه من دلگیري...سوال يه جان مهديس...گرفت دلم خوري توسري ساالي اين همه وسعت

 تو؟ براي داره

 .باش عواقبش منتظر میزني که ضدحال مهديس – مهسا

 عجیبي چیز چه داغون و درب گلخونه اون نمیفهمم فقط...نداشتم منظوري من اوا – مهديس

 .داره جنابعالي اکتشافات واسه

 لیلي عشق خونه بابا...کنه اجازه کسب که جلو نمیفرستادم خرکنمو بابا ترانه...نداشت اگه – مهسا

 .ممنوعه منطقه شده که باشه داشته بايد چي يه...مجنونه

 .باشه نداشته چیزي کلنگ و بیل دوتا جز میدم قول بهت – مهديس

 نیستن خورده خر مغز تو مثه که دوتا اين من نفهم آخه...خوردي؟ قرصاتو مطمئني تو – مهسا

 .باشن پالس کلنگ و بیل دوتا میون راست و چپ

 .باشیا زدنت حرف مواظب مهسا – مهديس
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 .باال میره صدامون...چتونه؟...ها بچه خب خیلي -

 ازم آقابزرگو محبت طلب...خونه؟ من دست از دلت...لغزوند صورتم از حرف بي نگاشو مهديس

 به داده دودستي رو بقیه به نداده پر و بال آقابزرگ...ازت؟ محبت تو کردم خوري حق....داري؟

 محبتاي از میسوزه دلت...کنم؟ خر فريبرز عمو مهسا قول به... خاتونم؟ کرده عزيز...من؟

 نگیره گلم...جون؟ گلرخ آماده و کیلويي تعارفاي از میشه خون دلت...من؟ به مامانت زيرپوستي

 .نداره خوني دل ترحم وبوي رنگ...نداره خوني دل بودار و رنگ محبت...دل اين

 و مهديس شده تصور کلنگ و بیل رو نگام و کرد حرکت در کنار ديوار رو دستم و کردم باز رو در

 و شد کشدار گوشم تا گوش وسعت به لبام...موند ثابت مهسا فكر در مجنون و لیلي عشق خونه

 .عجیب عشقیه خونه و کلنگ و بیل که میبینم:گفتم

 .بهشته شبیه بیشتر – مهسا

 .باشه داده پرورش گیاه و گل حد اين تا آقابزرگ نمیكردم فكر – مهديس

 .میباره هنر يه انگشتش هر از من آقابزرگ....کردي؟ خیال چي پس – مهسا

 .میده شوهر دختر داره انگاري میكنه آقابزرگم اقابزرگم همچین – مهديس

 .آقابزرگ عروس لباس به رفتم غشي غش يه دلم تو دوباره و افتاد پايین سرم

 .دارنا خلوتي خوب ما واسه هم مجنون لیلي اين – مهسا

 داشتي؟ شك -

 خط يكیمون يكي گوشاي پرده رو نفیرکش همزمان مهديس و مهسا جیغ و قلبم به چسبید دستم

 .انداخت

 رگباري ماشه اومدم تا و شدم براق روبرم شسته سرتخته و تابوت پا زنگوله صورت تو حرص با

 .بنده شونه و شاخ جذبه وسط پريد داده نشون خودي مهسا بچكونم رو فحش

 دارين؟ مرض....شم راحت کنم پخش حلوا جفتتون سرقبر - مهسا

 .مجنون و لیلي خلوت تو گذاشتین پا اجازه بي که دارين شماهايي...نداريم ما مرضو – فرهاد
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 ما ارشاد مقام در اومدي ندادي آب اينجا گوشي و سر و موندي خلف بچه حاال تا تو که نه – مهسا

 .بابا کن جمع... میكني فضل اظهار

 بزني زيادي حرف:گفت و انداخت باصفا گلخونه دور نگاشو چلوندن رو مهسا بیني درحال فرهاد

 .دل عزيز آقابزرگه دست کف راپورتت

 دارم شوخي خر نره توئه با من مگه:گفت و فرهاد دست پشت کوبید يكي نكرده نامردي مهسا

 ايكبیري؟

 .آبجي نزن حرص – حسام

 .میاد بهت بیشتر مترسك همون....بار يه ماهي سالي کني وجود اظهار نمیخواد تويكي – مهسا

 پوزخند هاي معیار همون بیشتربا که زد لبخند مثال و کرد کج مهسا دادن حرص براي رو لباش

 جاي مهديس و خشكید لبش رو شده پرپر خنده پا ساق به وارده ضربه اثر بر هم کم کم...بود يكي

 .رفت نشونه رو مهسا وار غره چشم حسام

 حسام؟ شد چیزيت – مهديس

 .خانوم مهسا بعد واسه باشه هم شما حساب...خوبم...نه – حسام

 .من برادر نداري وجودشو – مهسا

 .کرد بهش کرده اخم من معطوف زيرچشمي نگاشو و شد رد مهسا کنار از زن پوزخند باز حسام

 ذهنم خم و پیچ از من...کرد من اخماي پیشكش دودستي رو داد مهسا به که جوابي همون بازهم

 خاموش حجم اين گرفتن بل از...نمیخوام...دلم به حسرت خاطره بار اين سنگین توده کنار...بیزارم

 .بیزارتر روبروم توئه پوزخند از...بیزارم دوساله شده

 ...ترانه – فرهاد

 .افتاد دنیا عموي بهترين مهربون صورت به شده کنده روبروم شده باريك لباي از نگام

 جانم؟ -
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 .ياسي عاشق تو...اينجا بیا – فرهاد

 عاشق من ولي قشنگه هم رز"زد زنگ گوشم تو بهاري شب اون توي تكراروار صدام انعكاس

 خون تشت اين...نكن ترش خون...خونه دلم...کن تمومش تو حداقل فرهاد... امشب؟ چرا..."ياسم

 .لبريزه کاسه اين صبرم کاسه من...نداره جا ديگه

 دور رو کش.............................................................. .................................................. .......................

 مشكي ساپورت و يياس تونیك يه...بودم نشده بدك هي...سرتاپام به نگاه يه و انداختم موهام

 .بلند

 .کردم پیدا دست به گوشي رو مهسا راهرو پیچ تو و بیرون زدم اتاق از

 .باي...نكردي کردي دير...منتظريما پس...میرسي؟ کي...آره -

 .بود کي پاسخ منتظر شده کج سرم

 ته کنم فكر....بدم قلوه و دل خیرنديده نسترن اين با مجبورم...ندارم که نه...نبود پسرم دوست -

 .نمیشه بلند بخاري که فرهاد اين از...دارم ورش من اينو برم بايد تهش

 میاد؟ داره -

 .میاد کنه استراحت کم يه...خونه رسیده تازه گفت آره -

 نیومده؟ چرا فرهاد -

 .کار به گرفته رو بچه امروز خاتون کنم فكر...واال میدونیم چه -

 .بعیده ازش پرور تن اين -

 تي و جین زانوي باال دامن اون با...نازه چه...گذشت کنارم از و خوشگلش صورت چاشني شد خنده

 .نازه واقعا سرخابي چسبون شرت

 .منو نخوري -

 .نیستم بلد خوري آشغال -
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 .کثافت گمشو -

 .جهت سبزي شده تلنبار حجم طرف قدمام و گرفت رنگ دلم تو باز خنده

 درك دستم نوازش باحس کالم بي زيرپوستیشو مهربوني گس طعم و نشستم جون گلرخ کنار

 .کردم

 میره؟ پیش خوب حسام شرکت تو کارت...ترانه؟ خبر چه – فريبا عمه

 .خلوته سرمون قرارداد بستن تا فعال...نیست بدك...جون عمه آره -

 منم و شد سبزي شدني تموم عمرا حجم گرم باز سرش احساسات ابراز عدم به کرده عادت عمه

 .بدم ساموني رو خودم نبوده دوسال و خاتون ساله هر حجم اين از اي گوشه که بردم دست

 .نمیگیره سخت بهت شرکت تو که ما پسردايي اين حاال – مهشید

 تازه....ببین و بیا که درمیارم روزگارش از دماري يك خودم...داره؟ جراتشو مگه – جون گلرخ

 .است کوچه تو حسام پالس و جل بیاد ابروش به خم ترانه که خونه تو داده اولتیماتوم فريبرز

 .بده شانس خدا:گفت حرص با درواقع و خنده با مثال مهديس

 .بس از عزيزه – جون گلرخ

 .مهديس حسادت لبريز نگاه از بد حس يه و مهربون چشماي تو مهر اون به لبخند يه هم باز

 .باز داد نظر گوشم کنار و شد پخش زمین رو کنارم مهسا

 .نباشه تنتون به سر میخوان خانوم مهديس که میبینم – مهسا

 .میخواد داداشتو خان خاطر مدله بد کنم فكر -

 .بگیرتش ديدم من که حسامي اين تا بشینه – مهسا

 .تمومه چي همه مهديس...ديگه نباش نامرد مهسا -

 .آف آف...تمومه همون چي همه تو آره – مهسا
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 مگه؟ فروخته بهت تري هیزم چه آخه...باش منطقي کم يه...کوفت -

 .نالیدم چشاش تو تحقیر بار زير عمر يه از ننالیدم هیزمش از من – مهسا

 .فامیل ديوونه خل دونه يه يكي واسه آقابزرگه انتخاب صددرصد مهديس...مهسا نكن فلسفیش -

 .حالیمه خوب خیلي اينو نیست برو زور حرف بار زير هم حسام – مهسا

 هم؟ گوش تو کردين سر دوساعته دوتا شما چیه – مهشید

 .برس سبزيت به تو – مهسا

 .کردم وجود اظهار خنده با من و کرد پرت مهسا طرف دستشو تو سبزي مهشید

 کجاست؟ آرتین مهشید -

 .بود پا و دست تو میاوردمش...شوهرم مادر خونه – مهشید

 .بود شده تنگ براش دلم من خب...اااااا -

 .داره زياد مرده کشته...رفته مادرش به بچم – مهشید

 کرد ايثار بچه گرفتت اومد که هم شهاب خانومي...اومد توهم تیريپ ما واسه اين دوباره – مهسا

 ...وگرنه

 .بخورنا ملت بديم پاچتو کله رشته آش جا امشب بكشمت نكن کاري مهسا – مهشید

 .اومد کش نیشم بازم من و مهشید طرف کرد پرت رو سبزي حجم مهسا اينبار

 .کمك بیاد قراره هم مهسا و من دوستاي از يكي خاتون راستي -

 .بزن گاز رو غذا به سر يه برو ترانه فقط...چشم سر قدمش – خاتون

 ترانه؟ چرا خاتون اونوقت – مهسا

 بپزي؟ نیستي بلد هم نیمرو که بگم تو به میخواستي مثال – خاتون

 .خاتون – مهسا
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 .خودش براي تفريحیه آويزون لوچه و لب مهسا واسه انداختن باال ابرو

 و جنب به نگام...باغ به گذاشتم پا آشپزخونه در از و سرم رو انداختم شال کرده چك رو غذا

 وسط تاب به حسرت با و نشسته ايوون لبه که بود اي مظلومانه آرومي به نگام...بود کارگرا جوش

 .نیستن من فرمان تحت... خودشون دارن اختیار پاهام...بود خیره باغ

 اسمت خوشگله خانوم:گفتم معصومیت همه اون به زده لبخند و نشستم ايوون لبه کنارش

 .است ترانه من اسم...چیه؟

 و طرفش کردم دراز دست من و چسبید گردنش به اش چونه باز باالاومده میلیمتري سرش

 ببینیم؟ بريم میخواي...پشتیه حیاط هم يكي خوشگله تاب اين از:گفتم

 .بسینم اينجا گفته بابام:گفت و اومد باالتر سرش اينبار

 واسه میدادم جون بودم بابات اگه من...خوشگله خانوم میكني آب دل...لحن اين فداي به من آخ

 .باباگفتن اين

 .بگیر اجازه بابايي از برو خب -

 .شدم شناور ذوقش سیالیت تو من و پريد ايوون روي از

 .طرفم دوئید وار پري فرفري مو کوچولوي دختر و زدم لبخند من و کرد خم برام سري باباش

 بريم؟:گفتم محبت محتاج طرفش به کرده دراز دست زنون لبخند

 اسمت نگفتي حاال:گفتم اي لحظه خوشبختي باور تو من و دستم تو شد ارزشمند کوچیكش دست

 خانومي؟ چیه

 .آسمون يعني میگه مامان...سما...سماس اسمم -

 .داري خوشگلي اسم چه حالت به خوش -

 نخوددونه اين با کردم ذوق من و رفت ريسه نخودي و گذاشت لبش رو رو کوچیكش دست

 .چشماش
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 میخواي چقدر:گفتم خنده با و وايسادم سرش پشت...نشوندمش خاطره پر فلزي تاب روي

 باالبري؟

 به کاش...آسمونا تا میگفتم منم...بري باال میخواي چقدر میگفت اينجوري هم فرهاد...فرهاد مثل

 .بود خوردن گرم زمین رو صورت با آسمونم...نبود آسمون آسمونم...بودم قانع تاب اين بلندي

 بخونم؟...بلدم سعل يه من خاله -

 .برم قربونت آره -

 .لذت با بخول بعدس...دقت با بسول اول...نسسته مگس لويس...نسسته نخول میوه -

 و میشه رو زيرو حرف دو با من دل...گفتنا"س""ش"وجاي"ل""ر" جاي اين براي میدم دل

 .ترينه خوشبخت االن میكنه حس

....................... .................................................. .............................................................. 

 .باال و قد وجب نیم اين بلده خوب رو زبوني شیرين دابآ...گردنم انداخته دست اون و کرده بغلش

 داري؟ دوست چي ديگه خب -

 .نیست خوب بالم خولدم سلما میگه نمیخله بالم مامان ولي دالم دوست هم بستني من خب -

 .بخره واست عالمه يه میدم قول شدي خوب وقتي...میگه راست ماماني خب -

 قول؟ قول -

 .قول قول -

 .دالم دوست خیلي خاله -

 .خوشم لحظه اين در بودن اين با...بودن اوج يعني صورت يه کردن بوسه غرق عشق با

 .عزيزم عاشقتم من -

 کیه؟ بچه اين ترانه – مهديس
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 .نازه چه ببین...حیاطه تو کارگرا از يكي بچه -

 .رفته خانوم عمه به اينم بابا نه...گذشت کنارم از تفاوت بي و کرد نگاش احساس بي

 خاتون تازه شد تموم که احوال و حال و روبوسي...شدم نسترن متوجه تازه و نشستم خاتون کنار

 .بگه و آرزوهاش عروس اين از بگیره چشم تونست

 کیه؟ بچه اين مادر – خاتون

 .نازه چه ببینین....کارگرا از يكي بچه -

 .کنه حفظش خدا مادر آره – خاتون

 .دوستي بچه اينقده بودي نگفته ترانه – مهشید

 بي خاتونم...کرد زهرش خاتون نگاه شدن تیره که بگیره جون لبم رو خواست شاد لبخند يه

 تموم خاتونم...بیا کنار ات ترانه بربادرفته آرزوي با...بیا کنار هم تو...اومدم کنار دوساله من....خیال

 .خوشم حاالشم من...شد

 .عشقن همه ها بچه:گفتم و کرد پافشاري رولبم اصرار با و الجون لبخند

 .عاشقشونم منم....عزيزدلن همه ها بچه – نسترن

 .نازه چه بگردم الهي....سرتاپاش به ماشاال:گفت گوشم دم خاتون

 طي خیالي بي شد قرار خاتونم...آرزو عروس از نمیكنن تعريف غمناك صداي با خاتون

 .کن طي خیالي بي من بخاطر...کني

 دارين؟ دوسش -

 مگه؟ میخوام خدا از ديگه چي...نه؟ که چرا نكنه دبه دوباره پسره اين اگه – خاتون

 .من دل براي بخند هم تو...خاتونم خنديدم تو دل براي...خنديدم الجوني اون با

 بني قمر يا...به رسید کرده دنبال نگاشو رد و موند جون گلرخ پريده رنگ صورت رو نگام

 اينجوريه؟ چرا ديگه حاال ولي...اينجوريه همیشه يعني... اينجوريه؟ چرا اين...هاشم
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 رد سكته خاتون و زردچوبه شد ضربه اين بند پشت فريبا عمه رنگ و صورتش تو کوبید مهسا

 .شد ول روفرشي توي دستش تو هاي سبزي حجم و موند خیره نادر نمونه اين به کرده

 بانوان بر سالم:گفت و سرم پشت کوبوند يكي و شد رد سرم پشت از بسته چشم و کش خمیازه

 .خانه اين غیور

 پشت زد مهشید و دهنش طرف برد رو ها سبزي ارورداده مهسا...آشپزخونه تو چپید و گفت

 از قبل و رفت مهسا به اشاره و غره چشم يه جون گلرخ...رسید ماتزدگیش ادامه به بعد و دستش

 من کنار بندش نیم چشماي همون با و شد پیداش انساني نادر نمونه اين باز مهسا جانب از حرکتي

 موند خیره انگلیسیش حرف از پر رکابي و زيرزانو ارتشي شلوارك اون به نگام باز من و گرفت جا

 .میاد خوابم خاتوني:گفت و خاتون پا رو گذاشت سر آقا و

 .مادر بري خواب به خواب:میگفت که ديدم خاتونو لب حرکت

 شلوار و کت نمیشه دلیل...کرديم عادت ما...شده سرخ نسترن طرف دادم نشونه چشمي زير نگامو

 .جونت به کلهممون درد شو بیدار...اين ببینه پوش رکابي و شلوارك بیمارستانو پوش

 گم راهرو پیچ تو جنگي چهارده اف سرعت با و دررفت زيرش دوباره فنر...کرد تر باز چشماشو

 .شد

 خاتون و سما موهاي تو کردم سر هم من و ها سبزي حجم رو شدن ول پكیده مهسا و مهشید

 .برگشت حالش و رنگ

 ديوونه اين عین تو جون از دور شه بیدار میخواد که خواب از من بچه اين...مادر ببخش – خاتون

 .هاست

 نیشگون يه خجالت بي هم جون گلرخ و شد پخش ها سبزي رو سرداده اسب شیهه دوباره مهسا

 .خنديديم ملیحانه شیهه جاي به شگرف سعیي با مهشید و من و درآورد مهسا ناکجاي از

 میكنه دق فريبا عمه...نیست فريبا عمه میل باب جان نسترن...گردوند سر حرص با فريبا عمه

 .قوت خدا جان عمه...فرهاد ريش به رو پرستو نبنده

....................... .................................................. .............................................................. 
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 جان...خنديد بهم باباش بغل تو آلوده خواب اون و دادم تكون دست ماشین سوار سماي براي

 .برات میشم دلتنگ...دلم

 .بابا ترانه – آقابزرگ

 .خورون نذري هرساله مجمع همون يا تخت طرف دوئیدم

 آقابزرگ؟ جونم -

 .نخوردي چیزي حاال تا صبح...بخور بشین بابا اينجا بیا – آقابزرگ

 .دارين رو ترانه آمار فقط شما چطور موندم من آقابزرگ – مهسا

 .میخوري ما همه قد نكرده تعارفت تو آخه – آقابزرگ

 .حاال تا صبح نمونده تنت تو جون...بخور آش اينجا بیا آقابزرگت میگه راست – خاتون

 معذب نسترن به شد خیره باز و دستم داد آشو کاسه فرهاد و نشستم آقابزرگ و خاتون میون

 همه مهسا...باشه راحت بذار کن درويش چشم میخوره غذا داره که میبیني جان عمو خب...شده

 .کرد دل خسته فرهاد حالي درآورد فرهاد بازوي از که نیشگوني با منو قربوناي و ناز

 .پخت دست اين با نكنه درد خاتونم دست – حسام

 .جونت نوش...مادر نكردم کاري منكه – خاتون

 درد دستش خاتون بعد کشیدن کار ازم تراکتور جون از دور حاال تا ديروز...بوق که هم ما – مهسا

 نكنه؟

 جلو بكش خجالت بچه:گفت و مهسا بازوي به زد آمیز مصلحت چندباري عصاش ته با آقابزگ

 .نكنیا غريبي بابا جان نسترن...خانوم نسترن

 .نمونه غريبي واسه جايي که هست صمیمي جمعتون اونقدر...ممنون نه – نسترن

 چاك نیش هم فرهاد...خان فرهاد کن حظ و بشنو يعني که فرهاد پهلوي تو کوبید آرنج با حسام

 .براتون بريزم بدين کاستونو:گفت داده
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 بي البته رفت هوا مهسا شیهه باز و موند خیره نسترن شده استفاده تازه کاسه به نگاهمون همه

 .فرهاد خود توسینه سرکرده و صدا

 .میشديم خوشحال آوردي مي هم مامانو و بابا جان نسترن – آقابزرگ

 وگرنه...شیراز رفتن کنفرانس يه براي هم مامان...نیستن ايران آينده ماه يه تا فعال بابا – نسترن

 .بودن ديدار مشتاق

 مادر؟ تكي بچه اونوقت – خاتون

 .میكنه زندگي سوئد همسرش با هست سالي چهار...دارم هم برادر يه نه – نسترن

 چیه؟ شغلشون بابات مامان اونوقت – فريبا عمه

 .سوپروايزره هم مامان...عروقه و قلب جراح بابا – نسترن

 معروفین؟ سمیع دکتر دختر يعني – فرهاد

 .بدين اجازه اگه – نسترن

 کرد نگاش خیره گشادشده چشما با مهسا و گفت چي يه مهسا گوش کنار فرهاد

 ...دروغ:وبلندگفت

 .ترانه جون به – فرهاد

 مخمه رو بد من از میذارن مايه و میگن چي من بي مهسا و فرهاد اينكه ندونستن

 خانوم سمیه وجود اظهار منتظر و کردم دلم هاي داشته قاطي باز رو لبم پشت تا اومده باال خنده

 .وايسادم در پشت دست به سیني

 .تشكر بي آش کاسه برداشتن و پايیني به باال نگاه يه و زيرلبي سالم و خانوم سمیه

 فضل اظهار گوشم کنار و کشید لباسمو مهسا که میشد پايین باال شده خشك بسته در رو نگام

 .که نمود

 .عزيزم داري مهربوني العاده فوق صاحبخونه که میبینم -
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 .بشي سگا خواب هم بیرون خونه از میكنم پرتت شبي نصفه همین نشي خفه -

 .نكنیا خالي من سر پره جونت خانوم سمیه از دلت -

 .عادتیم منكه...بابا گمشو -

 خان فاروق عزيزکرده به نداشت جرات هیچكس يادمه...شدي؟ چي ترانه...عادتي بدجور آره -

 فداي رو ونعمتام ناز تو مثه نمیتونم هیچوقت من...شدي عوض چقدر ترانه...ابروئه باالچشمت بگه

 .بشم عاشق تو مثه نمیتونم من...کنم خودرايیم

 .بود کورشدن...نبود عشق اون...حالیته؟...هیچوقت...نشو عاشق من مثه هیچوقت -

 داري؟ دوست کوريو اين هنوزم چرا پس -

 .ام خونه به ملقب آلونك طرف گرفت جهت پاهام

 .دارم دوست باشم گفته نمیاد يادم -

 بذارم؟ چي احساستو اسم پس -

 .کنن زابرامون میخوان اينا صبح فردا که بكپیم بريم بیا...توروخدا کن ولم -

 .ماها با داداشو خان همنشیني قضیه اين نوشت رکوردا کتاب تو بايد -

 .خوبه خیلي فرهاد با رابطش انگاري ولي -

 .ديگه همن بچگي رفیق...اوهوم -

 مهسا؟ -

 هوم؟ -

 نه؟ مگه نزد حرفي هیچكس به من طالق دلیل از وقت هیچ خاتون -

 .نمیدي پس نم که هم تو...بود قرص بد دهنشون مجنون لیلي اين بابا نه -

 .بود رسیدن لب به جون کن فكر تو...نیست گفتني قابل چیز -
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 داري؟ خبر باباش و مامان و سايه از -

 .میكشن خجالت ازم...گرفت تماس بار آخرين سايه...دوبي رفتن وقته خیلي -

 .داشتن دوست خیلي...آوردي شانس اونا از -

 .شده تنگ سايه با زدن کله توسرو براي دلم...عاشقشونم منم -

 .مهموني اون نمیرفتیم کاش ترانه...خوبیه رفیق سايه -

 .میشدم عاشق ديگه موقعیت يه تو ديگه جا يه رفتیم نمي...نیست ما دست تقدير -

 حس اون با يكي میكنه فكرشو کي...اينجوري؟ چرا...بودنش تموم چي همه از میسوزه دلم ترانه -

 باشه؟ داشته بدبختي

 .بودم قانع هم بودن کنارش به من...نداشتم بدبختي حس اون با هیچوقت من -

 میشه؟ هم تنگ روزا اون برا دلت -

 .میشه تنگ بیشتر بودن خان فاروق خونه دختر روزاي برا دلم -

 کني؟ مرور خاطراتشو بدي نمیخواد دلت -

 از...شاکیم خودم از من...نداره تدبیر خودکرده...کنم مرور دلو اين بدي نمیخواد دلم -

 عروس میخوام فهمید تا که است گرفته فرهاد از دلم...نه چرا نگفت...تموم و گفت نه يه...آقابزرگ

 .بخشیدم شكايت همین تو...بخشیدم ولي شاکیم من...کرد قهر باهام يارو از جو و پرس بي شم

 واسه همیشه...بود دلتنگ...رازش محرم...بودي کسش همه...شد تنها خیلي رفتنت بعد فرهاد -

 .ترانشه جون راستش قسم فرهاد میدونن هم همه...عزيزتريني فرهاد

 .است ديگه ي مهسا يه مهسا اين میكنم حس میشي که رمانتیك مهسا -

 .وگرنه میره دستمون از پاچه کله...بابا بخواب -

 .ديوونه -
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 صاف بودن جدي با دلش...احساسات ابراز نیست بلد...مهربوني يعني بودن مهسا ديوونگي عمق تو

 آشپزخونه اون تو که روزي اون حتي...بود جدي بودنش شوخ همه با زندگیم ساالي همه...نشدنیه

 ..."بدبختیو اين نمیكني ول چرا"گفت و صورتم تو کوبید قشنگ من نظر تو

....................... .................................................. .............................................................. 

 و دادن مبارك شونه به قري آقا حضرت که بود زدگي چرت حال در فرهاد شونه به داده تكیه سرم

 مبارك جان نوش هم پهلو به آرنج يك گستاخي اين جواب در و نموده پاره رو بنده باريك چرت

 .کردن

 خب؟ چته - فرهاد

 جم هي....ديگه بگیره آروم من مرگ کپه اين دودقیقه بذار بشین آدم بچه عین خب زهرمار -

 .ديوونه پسره میخوره

 صبح که بیفتي راه ما دنبال وهلك هلك بودي مجبور میومد خوابت اينقده که تو - فرهاد

 کني؟ زهرمارمون جمعمونو

 .تو جون بود يكي تو چشم کوري خاطر واسه -

 پس بشه میل و حیف که ندادم پاچه کله پول همه اين...گرفت درد شونم...کنار گمشو - فرهاد

 .بخور غذاتو شو بلند آدم بچه عینهو

 .میخوام خواب من...نوموخوام -

 .فريبرز لواسون ويال ببرتمون میكنم راضي رو حسامه اين باشي خوبي بچه اگه - فرهاد

 بريم؟ هم نسترن دنبال میدي قول اونوقت -

 تو میشه روم من ديگه ديروز باآبروريزي...میگیري؟ ماهي آلود گل آب تو هي چرا تو - فرهاد

 .کنم نگاه چشش

 .میكردي پر آش کاسه واسش خوب يادمه من جايیكه تا -

 نه؟ يا خوابه ببین بزن زنگ حاال...زهرمار - فرهاد
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 کنین؟ نگاه چشش تو نمیشد روتون که شما -

 بلند:گفت و ماجرا وسط پريد تاکتیكي مهسا که بگیره سرزنش باد به منو وار جذبه اومد فرهاد

 میزنین؟ حرف چي مورد در که ببینم بگین

 ...مورد در -

 .خانوم مهسا دوزاري شدن صاف و اومدن ابرو و چشم ويه زدن مژه چارتا شد حرفم ادامه

 .موافقم منم - مهسا

 چي؟ با دقیقا - فرهاد

 .بود ترانه خردمندانه پیشنهاد منظورم...نبودم موافق وقت هیچ من يكي تو با کال - مهسا

 خبره؟ چه اينجا بگه هم ما به يكي - مهديس

 .رمزيه انگاري - حسام

 هم روز اون...کودك جهاني روز هم اون بزن حرف بار يه سالي تو برادرم گفتم صدبار - مهسا

 .چرا بگه کسي نیست قرار نزني حرف

 منو و فرهاد به رو تالفي از شده راحت خیال و کرد مهسا گردن پشت حروم کفگرگیشو حسام

 سرتونه؟ تو چي میگي حاال:گفت نكرده حساب آدم

 میخوان مهسا و ترانه...نیست مهمي چیز:گفت و داد انجام کني نگاه مهديس زيرچشمي فرهاد

 .لواسون بیاد باهاشون هم دوستشون

 لواسون؟ ويال با کردم موافقت من گفته کي اونوقت - حسام

 .بزن حرف بار يه سالي همون شما...گفت مهسا که همون - فرهاد

 .نوازه شامه بد جزغالگیش بو...قربون بینیتو...فرزين؟ مهندس خوردي...پرخنده لبم و پايین سرم

 باشه؟ خونوادگیمون جمع تو هم اون چرا حاال - مهديس

 .پشتتیم همه ما خیال بي...میسوزه دلت...میسوزي...نكن چشمش تو نگاه فرهاد
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 .خوبي اين به دختر...چیه؟ مگه - حسام

 اومده؟ خوشت همچین اينكه مثه:گفت طعنه با و حسام کرد برانداز کرده باريك چشم مهديس

 .نمیدوم رو بقیه...اومده خوشم خیلي خواهري چشم رو که من - حسام

 دلم به بد فرهاد جوئیده نیمه لبخند و فرهاد به حسام چشمك و مهديس اومده کش لباي

 کسي ناموس به چشم...خونشه تو فرزينا مرام بازم باشه که هم شسته سرتخته حسام...میشینه

 .فرزينا قابوس تو دونستنه نامردي داشتن

 واسه نكردي پیدا اينجا از تمیزتر جا فرهاد:گفت مهديس و شد دور میز از دست به تلفن مهسا

 خوردن؟ صبحونه

 تمیز قلب کثیفیش...جمعه روز خوري صبحونه سال همه اين خاطرات تداعي و فرهاد و من نگاه

 و مهسا و من محبت و کاسه مهر از پر قرار هم حكمش...داره حكم اينجا...جان مهديس کنه

 .ممنونم ازت اومدن اينجا ساالي همه براي من جان حسام...حسامه

 استخر لبه.............................................................. .................................................. .......................

 حس کنارم کسیو حضور که میدادم حرکت آب تو پا زده باال زانو تا پاچه و نشسته

 کرد سنگین و نشست استخر دور فلزي صندلیاي از يكي روي که کردم نگاش زيرچشمي...کردم

 .من رو نگاشو

 عزيزي؟ اينقدر چرا تو...عجیبه:گفت که بلندشدم و آوردم بیرون استخر از پامو

 کنم نگاش اونكه بي و شد نقاشي لبم رو میده جزغاله خالدونو فیها تا که ازاونا لبخند يه

 میشه؟ شما ناراحتي باعث:گفتم

 و چپ ندارم خوش...میكنه ناراحت منو کنه پیدا تسلط من روي زور با بخواد که چیزي هر -

 همونجوري دارم دوست من...نخوره تكون خانوم ترانه دل تو آب يهو که کنن گوشزد بهم راست

 دست بهتره دهي راپورت از پس...کنم برخورد هم تو با میكنم برخورد ديگم کارمنداي با که

 .تو...بدون حتي تكمیله شرکتم کادر من وگرنه...برداري
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 و نداشتم دوسال اين که همینجور....ندارم تو واسه آدما اون کشیدن شونه و شاخ به نیازي من -

 .بكشم باال آقابزرگ از کمكي هیچ بدون گلیممو تونستم

 خیلي...شادمهرملكي...داري خونواده اين از جداي مهمیو خیلي آدم تو نبود يادم...آره -

 .سرشناسه

 فرزين؟ مهندس جناب مونده اي ديگه حرف...نیست ايران ساله سه شادمهر برسونم اطالع به -

 و متنفرم کالغا از من...باشه خوت کاراي گرم سرت فقط شرکت تو بهتره اينكه ديگه حرف -

 .میكنم قیچي نوکشونو خوب

 ياد هست دوسالي ضمن در...میاد خوشم خیلي زن حرف لفافه تو آدماي از من...تقديره قابل -

 .باشه يادت همیشه اينو بوده استادم خان فاروق...کشید سرك خونواده اين کار تو نبايد گرفتم

 هر...بلنده؟ قدت بگي میخواي...چي؟ که...وايساد کرده علم قد من روبروي و شد بلند سرجاش از

 .کوتاهتري اون از باشي که درازي

 پروژه اين توي زياد بهتره پس نیستي وارد زياد هنوز تو...میشه فردابسته تا جديد قرارداد -

 چند پروژه اين آقابزرگ و خاتون عزيزکرده انگاري سهل بخاطر نمیخوام...باشي؟ نداشته شرکت

 .بگذروني دوره فعال سلیماني خانوم کنار بهتره...بدم دست از رو میلیاردي ده

 طلب من از چي مهديس و تو...روبروم آدم نفرت سراسر پوزخند و من شده باريك چشماي

 شاهد عمر يه...نكردم خوري حق من...نشدنیه درك نفرتت... دونه؟ يه يكي تو...چرا؟ تو...دارين؟

 .بودم خوري توسري

 خیلي من ثروت...حالیته؟ میدم تاوان همه اين دارم رفته توئه بخاطر من...گذشتم کنارش از

 دير...میشه من محتاج هم آدم اين که میرسه روزي يه...بكشم خفتشو بايد که آدمیه اين از بیشتر

 .روز اون نیست

....................... .................................................. .............................................................. 

 .فضا به موشك پرتاب نه والیباله...انداختي؟ شما بود توپ اين...جان مهسا خداقوت
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 بهش شده خیره لبخند با فرهاد و توپ جستجوي در و شده گشاد چشم نسترن صورت به نگام

 سنگین واال نكنه بازي همون که هم مهسا...تعطیلن تعطیل ديگه که هم دوتا اين بابا نه...افتاد

 بازم فرزين مهندس...  کرده گیرش زمین که بده مهديس مارکدار شلوار خیر خدا بازم...تره

 جلوم... کرده کار تهديد...براش باشم کش خفت بايد...حسام ديگه نه فرزين مهندس...بهتره

 سنگ خودم سدت واسه....وآقابزرگ خاتون محبت ساالي همه وسعت به... بسازه پل میخواد

 .مهندس میشم

 .ناهار بیاين بسه بازي ها بچه - مهديس

 .که زد لب گوشم کنار نسترن

 .نیست دوتا شما مثه اين چرا - نسترن

 مشكلي پوشیديم پیشمونو قرن ده شلوار ما که نه:گفت جفتمون گوش تو کرده سر هم مهسا

 افه میدونم منكه ندونه هیشكي...حیفه اصله مارك شلوارشون ايشون چون ولي کنیم بازي نیست

 .ظريفم من بگه مثال که داداش خان جلو خرکیشه

 .مهسا -

 مروتیش بي همه اون حروم دهني تو يه باشم تو جاي من...کشیدي ازش کم...مهسا دردو - مهسا

 رقیب رو تو هوزم مهديس...تو خواستگاري اومد اون وقتي سوخت چقدر يادمه هنوزم...میكنم

 .بوده کي پیش دلش که میدونیم خب همه است بهونه حسام....میدونه

 اينجا؟ خبره چه بگین میشه - نسترن

 خیلي ما زندگي تو آدم اون...کرده اعالم ممنوعه مهمو آدم يه مورد در زدن حرف فرهاد - مهسا

 .رو خونواده يه کرد نابود که نقش يه... داشت کلیدي نقش يه...بود مهم

 من با رو همه...مهسا نه...خورد؟ ضربه هم اي ديگه کس من جز ببینم بگو...شد؟ نابود کي مهسا -

 از بعد فقط...مرده؟ يا است زنده ترانه جماعت اين گفتن بودن اون خونه دوسال تو...نبند جمع

 ترم خراب...خرابم من...افتادن دلشون تو شده تلنبار سرزنشاي ياد من خوردن دل خون دوسال

 .نكش وسط حرفشو...نكن
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 اين از بدبختیت شاهد من...ترانه متنفرم میزني حرف ازش وقتي چشات تو حس اين از - مهسا

 حالیته؟ متنفرم حس

 میكني؟ زندگي اينا فرهاد از جدا مگه تو...ترانه؟ میگي چي داري - نسترن

 يادگار...ترانش ازنبودن میناله داره خاتون خونه میري وقتي ساله چهار...چهارساله - مهسا

 .کردي لج وآقابزرگ خاتون با نكردي لج خودت با فقط تو ترانه...فردينش

 که نمیخوره غیرتي فرهاد به اصال...رفته؟ خونه از ترانه چرا پیش سال چهار بگو تو مهسا- نسترن

 .کنه زندگي تنها ترانه بذاره

 .ام مطلقه دوساله من که بدون اينو فقط گفتم خودم شايد روزي يه -

 .میكني شوخي - نسترن

 آب اونور رفته ترانه میكنن فكر همه...نمیدونه هیشكي خودمون جز...بود شوخي کاش- مهسا

 .تحصیل واسه

 واسه میارم سرشكستگي من...میده آزارم کردن دلوجمع اين هاي پاره تكه...شكست دلم

 کرده عزيز میكنه باور کي...نیست جارزدني...ترانشو بدبختي بزنه جار نمیخواد دلش...آقابزرگ

 لباس بي من از داشت انتظاري نبايد ديگه... شوهر خونه تو بره سفید لباس بي خان فاروق

 .نبود من شوهر هم شوهرم...نبود من خونه شوهرم خونه...برگشته سفید کفن بي و سفیدرفته

 

 خیلي قراردادا طرف اين مگه:گفتم و سلیماني خانوم جلو گذاشتم رو دستم تو هاي برگه پوشه

 ان؟ کاره

 نظامي حكومت هم مهندس...داره برو خیلي خرشون اينكه مثه...شم فدات آره -سلیماني خانوم

 .الورود ممنوع رو دهم طبقه و کرده اعالم

 رو حرفا اين ديگه که امضا چارتا...تمدناست گفتگو انگاري برمیدارن کالسي همچین...بابا اي -

 .نداره
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 شرکت اين رئیس شنیدم من طوريكه...تمدناست گفتگو اونورتر کوچولو يه بابا نه -شكوري آقا

 .داده انجام مهمي ولي کم کاراي...نمیكنه قبول اي پروژه همه قرارداد طرف

 .اومد خوشم همچین نه -

 بندازي شرکت خانوما سرتاپا به نگاه يه...اومده خوشت که نیستي تو فقط – سلیماني خانوم

 .نیومده بدشون هم اونا همچین میبیني

 است؟ چیكاره دقیقا اينجا کاويان مهندس اين راستي -

 .شدن آشنا هم با اونور اينكه مثه...فرزين مهندس راست دست – شكوري آقا

 .بوده زنش عاشق خیلي میگن...مرده زنش پیش چهارسال شنیدم بمیرم الهي – سلیماني خانوم

 .درمیارن کسیو آمار دقیق اينقدر چطور خانوما اين موندم من -آقاشكوري

 نه؟ ديگه میخواست شمسو خانوم آمار کي رفته يادتون اينكه مثه – سلیماني خانوم

 .قضیه اين بابت نوکرتونیم عمر يه ما – شكوري آقا

 .پیشكشت من نوکري نكن اذيت ماتو به پا زن شما – سلیماني خانوم

 و من...لبخند اين و من....عمیق حسرت يه بابت از چشم شدن باريك يه و تبريك يه و لبخند يه

 شده تلنبار حجم اين کنم انبار خودم تو نزده دم و بشنوم کي تا... درد اين و من...بغض اين

 حالیته؟ توئه بخاطر همش...بغضو؟

....................... .................................................. .............................................................. 

 بد حس يه با شدم هخیر میشد کمتر که عددايي به و کردم درست دوباره رو شونه از افتاده کوله

 شیطونه...کوبیدنه هاون تو آب همون کردن پیدا رفیق شرکت اين تو...مفرط حوصلگي بي اسم به

 معلم براي نرگس مامان پیشنهاد به خوني دشمن انگار دختراي اين و شرکت اين جاي میگه

 اين کش خفت نه و بدم مثبت جواب جان برادر وجود با حتي نرگس درساي کلهم خصوصي

 ارث نگاشون با انگار...شرکت دختراي دشمني سراسر نگاه متحمل نه و بشم فرزين مهندس

 میگه که سلیماني خانوم...چي واسه نمیدونم...من از...هم از...میكنن طلب باباجوناشونو نداشته
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 يخ کوه اين وگرنه.... جنونشونه خاطرتب واسه میگم من و فرزين مهندس به عشقشونه تب بخاطر

 وجودش تو خاصي چیز که من...واال...برن؟ تن به تن جنگ به نگاشون با ملت که داره چي

 اون وجود با...آورده سیري دل و چشم...بوده زياد دوروبرم قیافگي خوش و تیپي خوش...نديدم

 دستتو نمیشه آب دوچیكه هم بذاريش کوزه دم جذابیت که کرده قرصم دل ترين جذاب

 آقايون اکثريت نگاه به آمیخته تكبر و غرور يه جز...هیز؟ نگاه يه جز...داره؟ چي حسام...بگیره

 خاص من واسه الاقل نداره خاصي جیز...آبي؟ اونور معتبر مدرك جز...مكنت؟ و پول جز... ايراني؟

 .بشم شمرده رقیب بخاطرش که نیست

 ...درکه طرف رفتم شمار سرامیك و پايین سر و بیرون دادم پوفي رو نفسم شد باز که آسانسور در

 زانو رو پايین سر همون با...بود روبروم پاهاي افتاده سامسونیت و خودم افتاده کوله به نگام

 از نرم سامسونیت و پاها صاحب طرف گرفتم تكونده دست پشت با گرفته باال سامسونیتو نشسته

 من براي جذابیت يه با يكي...کردم باال سر تازه شده بلند و برداشتم کولمو...شد کشیده دستم

 .لب گوشه خند کج يه با... سیال...نرم...سبك...تفاوت يه با ولي....پايین باالبه نگاه يه با...عادي

 هستین؟ عذرخواهیم منتظر -

 باالزده رو مارکدارش کت گوشه جنتلمنانه مثال دستش يه و گرفت شیب بیشتر خندش کج

 .کنم عذرخواهي متشخص خانوم يه از بايد من اصوال....ابدا:گفت جوابم در و جیبش تو فرورفت

 عاشق شكوري آقا اون جز هیزن ساختمون اين مرداي کلهم يعني...هیزه که هم بابا اين...بیا د

 اونم...متشخصم من که داد تشخیص چطور نگاه يه با بدونم میخوام من نه...ماه به پا همسر

 .نیستم بیش اي سلیطه که واقفم موضوع اين به کامال مهسا قوالي نقل در که مني...من

 .نیست عذرخواهي به نیازي پس هم به هردوخورديم درهرصورت -

 ساختمونین؟ اين کارمند -

 چطورمگه؟ -

 .ديدم جا يه رو شما میكنم احساس -

 نیستم؟ لوورپاريس هاي موزه از يكي توي مینیاتوري نقاشي يه مثه البد -
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 با اش خنده کالس کشیدن رخ به دور يه از بعد و رفت هوا اش قهقهه و شد پخش خندش کج

 خیلي حاضرجواب و متشخص خانوماي از من...جالبه:گفت کذايي خنده اون مونده ته لبخند

 .میشناسم رو شما که مطمئنم من شوخي از جداي ولي...میاد خوشم

 زندگي به شما هم شايد...باشه پخش شهر کل تو پوسترم که سرشناس چهره يه نه بازيگرم نه -

 داشتین؟ باهام مالقاتي يه دنیا اون نظرتون به و دارين اعتقاد دنیا اين از فبل

 .آشنايین برام خیلي میكنم حس...ترم موافق پوستر نظريه با ولي شايد -

 صداداد گوشم تو چندساله شسته سرتخته و عمر يك حسام و تاحاال ديروز فرزين مهندس صداي

 .داد تداخل هم تو بیشتر اخمامو و

 به خیابون اونور تا خیابون اينور از کردم فكر...منتظرتم باال دوساعته...اينجايي؟ چرا امیرعلي -

 .پیوستي ايزدي رحمت

 .میكردم دوستانه اختالط يه داشتم نه -

 کنارش از گذر حال در و شد حلقه دورش ديگم انگشتاي و زيربندکوله شستم انگشت

 .نديدم جا هیچ رو شما مطمئنم يكي من درهرصورت:گفتم

 .بدونم متشخصو خانوم اين اسم میشم خوشحال -

 مهندس خورده گره سرعت همون به و باالرفته سرعت به ابروهاي واسه شدم شاهد زيرچشمي

 زود اينقدر همه با کال شما:گفتم و روبروم جنتلمن مثال روي بازبرگشت نگام...حاال تا ديروز فرزين

 میكنین؟ صمیمیت حس

 .پوستري چهره و آشنا و خاص آدماي فقط... همه نه -

 میاد؟ خوشش صمیمیت اين از هرکسي که گفته بهتون کي اجالتا اونوقت -

 .ندارم خودم جز کسي آمد خوش به کاري کال من -

 چه نمیكنم خرد هم تره نداشته کسي آمد خوش به کاري شوو صمیمي زود آدماي واسه منم -

 .خداحافظ پس...بدم آشنايي باب برسه
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 فريبرز عمو گر تداعي که بصري حاالت واسه بشم شاهد باز تا نكردم هم فرزين مهندس به نگاهي

 .برام فرهاده و

 .نداره کاري من براي که شما با آشنايي خب -

 باور بابا نه...آشنايیو؟ اين کنین عملي میخواين دارين آشنايي حس شما که خاطر اين به فقط -

 .دارين اعتقاد دنیا اين از قبل زندگي به صددرصد شما که کردم

 به رو اينبار و شد دار زاويه بیشتر فرمش خوش اکثريت نظر در لباي به چسبیده خند کج هم باز

 حسام؟ میشناسي خانومو شما: گفت فرزين مهندس

 جنتلمن مثال آدم پیشكش دودستي بدردو برداشتن قدم حین در خواستم حسام به نگاه بي

 .عموم دختر...فرزين مهندس:گفت و شد سنگین ام شونه روي دستي که کنم روبروم

 از شد متعجب حاال تا ديروز فرزين مهندس استراتژيكي العاده فوق برخورد از تعجب جاي نگام

 ديدنتون از صورت هر در...میكردم فكرشو بايد:گفت و روبروم مرد تعجب از شده باريك چشماي

 .خانوم شدم خوشحال

 از رنگي...نبود هیز مرداي همه مثل...بود خاص مهرش لمس...مهر پر ولي بود حال بي نگاهش

 کرد تر سنگین که بود پیشش لحظه چند خالف در و انرژي بي لحن و...داشت آشنايي واقعیت

 آشنايیت اين پشت راز بدونم خواست دلم که ومني...ام شونه رو فرزينو مهندس دست فشار

 .دنیا اين از قبل جهاني به کرده پیدا اعتقاد

 .میشه ديرم داره...برم بايد ديگه من...من -

 حسام:گفت کرده وجود اظهار حسام گفته به امیرعلي باز اينبار و داد تكون سري فرزين مهندس

 .بدي بهم رو پوشه اون میتوني هم بعدا...برسوني دخترعموتو بهتره ديروقته

 .آشنا نگاه اين به ناآشنا من و آشنا نگاه و مهر جنس از لبخند باز و بود من روي نگاهش

 .پايین میام وسايلموبرمیدارم باش منتظر البي تو ترانه...پسر باشه...خب – فرزين مهندس

 علي امیر و آسانسور طرف رفت کرده تند قدم خان امیرعلي با داده دست نشده من جواب منتظر

 .خداحافظ...برم من بهتره...ديدمت باالخره...ديدمت که خوشحالم:گفت وايساده من دوقدمي در
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 مگه بدونه خواست و کرد"ديدمت باالخره"جمله اين پردازش به شروع مغزم خداحافظي جاي به

 فوق دخترا چشم در و اون حد در مردي يه که رابرتز جولیا يا...شكیرام؟ شكیرا نسبت بال من

 .کنه شلیك عطوفت پر نگاه دقیقه به دم و بگه اي جوگیرانه جمله اينجور بهم جذاب

....................... .................................................. .............................................................. 

 دراومدم هنگي از باالخره زده تكیه فرزين مهندس سودان جنسیس صندلي پشتي به نشده باورم

 .میشم پیاده چهارراه همین سر من:گفتم و

 .باشه اينورا خونت نمیكنم فكر -

 .کني دور راهتو همه اين شي مجبور رفیقت با رودربايستي بخاطر ندارم دوست...ممنون -

 .اون حتي بده قرار شده انجام عمل تو منو نمیتونه هیچكس -

 مهمیه؟ آدم -

 نمیشناختیش؟ -

 میپرسي؟ چرا...نه -

 .زندگیش تو باشي مهمي خیلي آدم انگاري...میشناستت اون میكردم احساس -

 .نديدم اونو حاال تا من ولي -

 خونت تا هم دلمون که بزنیم حرف من اومدن دوسال اين از قبل مورد در چطوره پس خب خیلي -

 .نگیره

 هستي؟ چي دنبال...چي؟ که -

 چي واسه و نیست که دوساله خان فاروق عزيزکرده نوه چرا اينكه...ذهنم از نشده حل بخش يه -

 .گذاشته ارث شرط واسش آقابزرگ

 .ندوني نمیكنم فكر -

 .مهسا حافظ فال ال است نفره سه عكس يه حد در دونستش -
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 .داشته نگهش هنوز پس -

 .مبارك ابد تا زندگیم عزيزتريناي دوتا ازدواج...بود نوشته هم پشتش -

 میكشه؟ سرك وسايلش تو داداشش خان که میدونه مهسا اونوقت -

 .دستم داد کتابو خودش و نبود يادش...ديدم عید روز -

 .هست بحث ازاين بیشتر خیلي گذروني وقت واسه -

 .بحثم اين مشتاق من ولي -

 بشه نشین کرسي حرفت میخواي وقتي میشي آقابزرگ درحد...میكنه نابود زدنت حرف جدي

 .شو خیالم بي...ندارم دلو اين خاکستراي زيرورويي طاقت من... بگذر و بیا...مهندس

 يه تو پامو هم بعد و مهديس تولد مهموني تو شدم يكي عاشق پیش چهارسال...بگم؟ کجاش از -

 زنش و اون گفتم منم...اون يا ارث يا گفت هم آقابزرگ...هیچكس يا اون يا که کردم کفش

 اينجوري که بود حالیش چي يه آقبزرگ...درنمیاد درست وسط اين چیزايي يه فهمیدم بعد...شدم

 .گذاشت فردين بابا ارث واسه شرطو اون که آقبزرگ خونه برگشتم طالق مهر با هم بعد... میگفت

 بود؟ بد وضعش يارو...مفید و خالصه -

 .ديدم زندگیم تو که بود مردايي همه از سرتر...گرفته؟ شوخیت -

 .میخواستت پولت واسه شنیدم مامان از ولي -

 گذاشته؟ واسم بابام که آقابزرگ میراث و ارث از جداي ثروت از داري خبر -

 .شنیدم بابا از چیزايي يه -

 کله تونست بعد ولي...بود کرده باز حساب پوال اون روي...داشته چندتاطلبكار اي دوره يه تو -

 .بزنه هم آب اونور شعبه چندتا و کنه پاشون

 .ابلهانه خیلي و بود دار خنده -

 .است ابلهانه چیز همه فرزين مهندس براي آره خب -
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 وقتي باشه عاشق نمیتونه وقت هیچ مرد يه...متنفرم دوروزه و آبكي عشقاي اين از من آره -

 .چهارتاشه دودوتا گرم سرش

 .تا پنج بكنه دودوتاشو که اينه دنبال وقتي حتي باشه عاشق میتونه زن يه ولي -

 .ازدواج حتي...منفعته نیازمند چیزي هر -

 .ازدواج حتي...دارن چیزي هر واسه خودشونو تزاي مهندس نبود يادم....اووووه -

 .دونمیزنم سگ حقمه که ارثي واسه و برنمیگردم گرفته طالق حداقلش -

 يه من...نیشخند؟ شده پوزخندت که کردنامه خرد اين گرم دلت...بیزاري جذام از اما میزني زخم

 بار اين من...نمیخوام...نگذشته ثمر بي هم زندگیم دوسال اون حتي میكنم ثابت همتون به روزي

 نخواستنا اين همه از دلم...نمیخوام ناکسیو و هرکس لب کنار نیشخند من...نمیخوام تحقیرو

 .لبريزه کاسه اين صبرم کاسه من...پره

 خوب ولي حقارتش همه با:گفت و کوچه ته داد سوق نگاشو و طرفم برگشت کشیده دستي ترمز

 نه؟ ديگه بردي آقابزرگو دل اينجوري بچگیت از... بسته آقبزرگو دهن

 برام؟ شده خرج محبت يا ثروتمه سر تو دشمني -

 .کنجكاوي پاي بذارش....نیست دشمني من دشمني -

 نیست؟ سخت نظرت به -

 .آسونه بهش نكني فكر -

 شدي؟ راحت...متاسفم شده نامردي حقت تو نظرت به که وقتايي همه بابت من فرزين مهندس -

 رو چیزي يه ولي...نشده نامردي وقت هیچ پسر تك من حق تو...نیست تو تاسف به نیازي -

 .ما خونه تو حتي...بودنت نگراني مايه... مخمه

 میدوني؟ رو خوردي پريروز که آشي فلسفه -
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 دادم نگامو من و شد خیره بهم کن برانداز صندلي پشتي به داده تكیه سر و چشمي گوشه نگاش

 .تنهايیم دوساله خاطرت و کوچه اون باريكي قاطي

 و میكنم تب روز چند مامان دوري از من...میمیرن تصادف اون تو بابا و مامان وقتي میگه فرهاد -

 شايد...آشو ديگ اين میكنه نذر خاتون...نیستم بیار دووم صبح تا بوده گفته دکتر...تشنج شب يه

 ازيادرفتني وقت هیچ وآقابزرگ خاتون و من واسه ولي باشه رفته ياد از خیلیا واسه دلیلش

 .نیست

 فردينو عمو همیشه آقابزرگ...بود اصلي مهره جور يه....شد داغون خونواده مرد که فردين عمو -

 .داشته دوست ديگه جور يه

 و جماعت کارگر واسه نداشت فريبرزو عمو دلرحمي...بود آقابزرگ شبیه مديريتش چون -

 فرديني همون آقابزرگ واسه تو...نبود خونش تو هم فرهاد رفتن خود کار دنبال و آرزوپروري

 تو که وتويي رسوندنم بابت رفیقت پیشنهاد از مممنون....خودت رفتناي آرزو دنبال با حتي

 .موندي رودربايستي

 .کنم تكرار دوبار چیزو يه ندارم خوش...نیست کارم تو رودربايستي من -

 .فرزين مهندس ببخشید آخ -

 کنج نشست لبخند يه شد گم تنگ کوچه پیچ تو که ماشین...ببینم رو نیشخند اون تا نموندم

 نوه...حسامه...کرده عادت من فرهادوارانه بودن خاکي به نداره عادت فقط...نیست بدي پسر...لبم

 ارث ديدن چشم کرده حسودي مثال خنده و شوخي با مهسا و من عمره يه اونیكه...خان فاروق

 جور يه...آشناشه نگاه گرم هنوز دلم...بود؟ کي امیرعلي راستي....نداشتیم بودنشو اصلي خور

 بود خرافاتم کلكسیون عضو کمترين داشتن دنیا اين از قبل جهان به اعتقاد...بسمه ديگه...تالقي

 .شد صادر هم عضويتش کارت سالمتي به که

 هم روم جلو شاد مرد اين ي يعن...صورتش زمینه پس تو نگام و بود کاويان حرفاي به گوشم

 رفتار مدل اين شده سختیام عايد دلي خون که مني واسه انگار... است؟ کشیده سختي

 بايد عاشقشه شوهرش که هم يكي...میگیره دلم...بوده زنش عاشق میگه سلیماني خانوم...بعیده
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 پي بره بايد شوهرش عاشق همه اين من مثه هم يكي...میگیره بدجور دلم...خاك زير بره

 .اون بدون خوشیاش

 شدين؟ حرفام متوجه پس مهندس خانوم – کاويان

 فرزين مهندس چطور که برام هضمه غیرقابل هنوز ولي میكنم خودمو سعي...کاويان جناب بله -

 .باشم داشته شرکت مهمي پروژه همچین تو هم من خواستن

 خودمون بین...نیست کتاب و حساب بي کاريش هیچ ما مهندس اين میشنوين من از – کاويان

 .نیست بده توضیح هیچكس به کاراش واسه که اينه داره که هم مذخرف اخالق يه باشه

 وجدان عذاب حس با حاال که کاوياني نگاه مهربون طبعي شوخ واسه صورتم چاشني شد لبخند يه

 حس حاال رو خرکیفي...بودم وايساده کرده قدعلم جلوش دلم تو اش چندوقته اين تمسخر از

 داشته شرکت حیاتي پروژه تو هم من که شده حاضر فرزين مهندس اينكه خبر شنیدن با میكنم

 .تشكره قابل ولي مشكوکه گرچه....باشم

 .کنین تشكر من طرف از فرزين مهندس از که میشم خوشحال صورت هر در -

 فرزين؟ مهندس نمیكنین تشكر من از خودتون چرا -

 بخیر روز:گفتم صورتش تو زده زل بعد تمام لبخند يه با و زدم سیصدوشصتو چرخش پا پاشنه رو

 .مهندس

 .خانوم بخیر هم شما روز – فرزين مهندس

 .کنم تشكر ازتون لطفتون اين بابت میخواستم -

 کار جاي اينكه با شما طرحاي...میخوام جديد ايده من...نیست تشكر به نیازي – فرزين مهندس

 ضمن در...کرد فكر تنوع به کم يه بهتره...نبود بدك ترم آخر پروژه يه براي ولي داشت زياد

 .کنین آماده آخرهفته جلسه براي خودتونو

 .مهندس بله -

 .میشه چیزيش يه هم مهندس اين:گفت آروم کنارم از گذر حال در کاويان
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 با حتي...نمیدونم بذارم چي نگاشو اسم...شد صورتش مهربوني تقديم اومده کش باز لبخندم

 کچلش کله اون با حتي جورايي يه...است کنجكاوانه انگاري...نیست هیز که میدونم هم خیرگیش

 مردم...بود بامزه میتراشدش کامل ماه هر خودش که بودم شده اطالع کسب ازآقاشكوري تازه که

 .میتراشن و دارن مو...میزنن چت هم

 سر دوتايي.............................................................. .................................................. .......................

 حال در کامل درسكوت باز نیش با اش کبودکننده نیشگوناي متحمل و خاتون سر به چسبونده

 با که میبرديم سر به شوهري بي از بخت دم دختران نژاد از بشر يك نجات واسه مرگي ذوق

 با منم خورده زمین مهیساي توسط دستم شدن کشیده با و زمین پخش مهسا خاتون آخر سقلمه

 .شدم خیره دست به تلفن خاتون راضي صورت به شده خرد زانو

 ما پس....تمومه چي همه من برم قدوباالش قربون ماشاال هزار ماشاال...حرفو اين نگین – خاتون

 .برسونین هم دکتر آقاي خدمت سالم...میشیم مزاحم هفته آخر

 خواستگاري؟ میرين شد چي:گفت اش خورده چاك نیش با تماس قطع محض به مهسا

 انگاري ها ورپريده...کردي ذوق اينقده که تو نه...نسترن خواستگاري میريم آره – خاتون

 .ندونین خودتونو حال دوروز تا که بزنم دونه يه يكي...میزنم حرف تلفن دارم نیست حالیشون

 .رسیده زياد ما به شما از خاتون نه – مهسا

 ماه يه بايد هم دکتر العهد حاال...میبیني؟ شانسو...دادن بهش خبري چه انگاري...نیگا رو فرهاد

 تندي بره اي هفته آخر بخواد آلود گل آب تو کرده گیري ماهي ما عموجان که ايران برگرده زودتر

 .برسه خانومش نسترن وصال به

 ذوق؟ از شما نمیري – مهسا

 ديگه؟ کنم چه – فرهاد

 ذلیل؟ اينقدر هم دوماد...شد بد حالمون کن جمع نیشو اون فقط...نكن خاصي کار -

 سنگ به سرش سال همه اين بعد ببینین ندارين چشم....دارين؟ بچم کار چي ها ورپريده – خاتون

 بگیره؟ زن میخواد خورده
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 آخر به دارم شك هنوزم من بخارو بي اين وگرنه...سرش تو باشه خورده سنگ اگه ديگه – مهسا

 و خواستگاريش تايم وسط میفته مهم جراحي عمل يه زرت خاتونم نداري که شانس...برسه هفته

 .پرپر هم نسترن...میشه داغون چي همه

 هم تو چشم کوري...شم راحت من بببرن سیاتو سق اين شور مرده:گفت کرده پرتاب سیب فرهاد

 .میكنم خاموش شب اون گوشیمو شده

 .مونیم نمي تو عروسي دل به آرزو ما...میشه تموم خوشي و خیري به ايشاال – جون گلرخ

 .دارن منو عروسي آرزو همه نمیدونستم من بابا - فرهاد

 .ببینه عروسي لباس تو رو تو تا شد آب خاتونم دل مادر آره – مهسا

 .خاتون"دارين سن خرس قد...بكشین خجالت"جمله باز و مهسا جاخالي باز و سیب پرتاب باز

 از دلگیرم گاهي...شد بسته سرم پشت در...اتاق طرف گرفتن قدم پاهام...شد اتاقم تنگ دلم

 کشیده حسرتاي حجم از بشه پر منو رو برگرده میاد عروس لباس اسم وقتي که خاتون چشماي

 ديگه تو...حسرتاست همین من سهم... جان خاتون راضیم سهمم اين از من...ام کشیده و اش

 .باشه تغاريت ته عروسي دل به شادي...نباش دل به حسرت

 واسه میره دلم...درختا و آقابزرگ هاي عاشقانه واسه میره دلم میكنم نگاه بیرونو که باغ پنجره از

 و ها پدرانه و ها عاشقانه اين خیال بي چطور...گیاها و گل واسه فريبرز عمو پدرانه مهربوني

 من ازدواج خون خطبه محضر تو نیومده فرهاد...میشه دوماد داره فرهادم...شدم؟ کشیدنا حسرت

 وگرنه نیست تالفي مرامم تو... جان فرهاد موند نگاهت دل به حسرت دلم...میشه دوماد داره

 اينبار ولي... نشدي میخواستم پناه و پشت...حقته مراسم تو بودنت من بي واسه دلیت به حسرت

 شگون گرفته طالق دختر...ندارم شگون...نمیام عقدت سفره سر...میشم عروسیت پناه و پشت من

 .نداره

....................... .................................................. .............................................................. 

 .مرغا قاطي رفت هم فرهاد پس:گفت و کرد نگام زيرچشمي خورده لبخند حسام

 .باشین شنیده جون گلرخ از میكردم فكر -
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 خونه نرفتم ديشب -

 مجردي زندگي فرزين مهندس که رسید پربار نتیجه اين به معادله حل يك تو و پريد باال ابروهام

 .داره واني نامبر

 .بود خوب خیلي جورايي يه...کردم مطالعه رو پوشه اين -

 .دارم آبرو امیرعلي جلو من آخرهفته واسه بذاري رو تمرکزت تمام بهتره -

 نتیجه اين به باالش درك با خودش که موند خیره فرزين مهندس صورت به باالپريده باز ابروهام

 .بده توضیح که رسید

 آخر ضمن در...شدم آشنا باهاش ترکیه تو همايش يه تو...قرارداده طرف شرکت رئیس امیرعلي -

 .برسي قیافت و تیپ به کم يه بايد هفته

 جور همین میخوام...ام؟ ساده...نمیشینم؟ دل به...ام؟ قیافه و بدتیپ...چي؟ که...میگیره باز دلم

 .باشم اينجور میخوام که دوساله...باشم

 .بیرون بري اتاق از باشم داده اجازه نمیاد يادم:گفت که در طرف رفتم سرپايین

 نبودن کاش حس بودن همه با يعني...شدن خرد آخر يعني تكبر جنس از مرد يه براي کشي خفت

 .نیست دير...میرسه روزي يك...بیزارم کشي خفت اين از من...کردن

 لباس؟ واسه داري پول:گفت که طرفش برگشتم نگاه بي سرپايین

 نمي همینجور چرا...همینم من...نشدن درك بیقرار حس و من باز...کشي خفت حس و من باز

 بیننم؟

 .فرزين مهندس نیستم مفلس و بدبخت هم اونقدرا...بله -

 .میكنه تنگ نفس خود به خود فضا میپیچه هم تو که نگاش سنگیني و لحنم تلخي

 خان؟ فاروق نوه شدي ناراحت -

 .نكنم خرد تره ارزش بي آدماي حرف واسه کردم عادت عمره يه -
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 .لبم رو بسته نقش لبخند حس و پوزخندش بلند صداي

 .جالبیه حس...میكنه جوابي حاضر و وامیسته آدم رو جلو که کارمندي اولین...جالبه...خوبه -

 .دارن نیاز بهم سلیماني خانوم...مهندس؟ برم میتونم -

 .نره يادت شرايطشو و هفته آخر ولي برو -

 دلم...نیست ام يخزده قلب فشردگي به فشردگیش میكنم حس میدم فشار که هم رو دستگیره

 تنگ...توئه تنگ دلم...کجايي؟ غم بي علي...میزد صدام غم بي علي مهسا که روزايیه همون تنگ

 مرامي؟ بي تو يا...کردم؟ ولت من... رفتي؟ که شد چي...بودنمون هم با ساالي همه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .بود کهكشاني نه که نجومي قیمتش...بوديم خیره اتكتش به من و مانتو به مهسا

 .زشته خیلي اينكه مهسا -

 .کن پرو همینو برو...نداشتي درموني درست سلیقه بچگیت از تو -

 حالیته؟...نیست پرپول کیفم پیش چهارسال مثه ديگه من...کن نگاه مهسا -

 اليق هرچي کثافت اون...داره گذاشتنو زمین گشنه سر ارزش مالیدن خاك به حسام پوز ترانه -

 گلومه تو چي يه تاحاال پريشب...ببینمت خردشده نمیخوام...کرده بارت زيرخوابشه هاي هرزه اون

 باشي داشته بايد تري توپ وضع هممون از اينكه از میسوزه دلم...درمیاره اشكمو دقیقه به دم که

 .بكشي منو نسناس برادر اون منت بايد لجبازي و لج يه واسه ولي

 .کردن دل دردو از میكني پشیمونم داري مهسا -

 دلش...دخترا کردن خرد عشقشه حسام اون...ترانه؟ ريختي خودت تو چقدر...چي؟ از پشیموني -

... باشن خدمتش در کمال و تمام دخترا کرده عادت...نمیدي بهش هم سگ محل اينكه از میسوزه

 .نمیكنه خرد هم تره واسش يكي ببینه نمیتونه

 هم ارزونتر لباس يه با...باشم شیك جلسه اون تو بايد من...برو ته تا و نگیر گاز تخته مهسا -

 .میتونم
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 کني روکم واسه که باشي داشته کنم فكر انداز پس اونقدر...بخري میتوني هم اين ولي آره -

 ولي ببرنمون نیست قرار تابوت پا زنگوله اين خواستگاري اگه که نره يادت ضمن در...کني خرجش

 دکتر برادرزاده حد در بپوشي چي يه بايد پس اينا نسترن خونه تلپیم برون بله واسه

 حالیته؟...فرزين

 .کنم پرو میرم...نیستم بشو تو حريف من -

 دارن؟ مانتو اين واسه درموني درست ملوار شلوار ببینم برم...فهم چیز آدم قربون آ -

 شلوار؟ مانتو يه واسه بدي مارو زندگي کل میتوني ببینم برو -

 .میخواي هم شال و روسري و کیف و کفش هنوز عزيزم -

 .پرو اتاق طرف رفتم دست به مانتو و گرفت خود به زاري صورتم

 وشلوار اي قهوه تنگ و بلند مانتوي از تعريف حال در مهسا...اومديم مي بیرون مغازه از وقتي

 خرج وبش شیش تو من و بود مشكیم چروك شال و مشكي اي قهوه کفش و کیف و مشكي

 مهسا خدمت کرد تقديمم باز زده پس عزرايیل و کرد عزاريیل تقديم درسته جونمو که کردني

 فرضیه خودش مثه هم مارو گرمه جا نفسش...ناپیدا سرش اون که من بسازم جاني مهسا...جان

 .میكنه سازي

....................... .................................................. .............................................................. 

 بگین فقط شما...ساختمونم جلو درست االن:گفتم برداشته من و خورد زنگ دهم بار واسه گوشیم

 طبقه؟ کدوم

 .میشه شروع داره جلسه...باشین زود فقط فرزين خانوم...دهم طبقه -

 .فعال....باالم سه بشمر -

 خان حسام ازدست خوردم حرص مغزيم جدال و جنگ تو بازم و آسانسور طرف شدن تند قدمام

 پیدا آدرس فقط دقیقه پنج و چهل...شرکت بیاد خودش کس هر که حرفشون اين با فرزين

 .میكردم
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 شرکت از:گفتم و وايسادم روش جلو مانیتور تو کرده سر منشي جلوي و بیرون زدم آسانسور از

 .هستم فرزين مهندس... اومدم گستر گیتي

 نیكول منم پس:گفت بهم خیره و شد تر دار زاويه جگريش رژهاي حجم با لبش کنج نیشخند

 .کیدمنم

 دارين شك اگه لطفا....میشه شروع داره جلسه...دارم؟ شوخي شما با من مگه محترم خانوم -

 .کنین هماهنگ

 االن دوما...دارن تشريف تیپ خوش و جوون آقاي يه فرزين مهندس اوال میدونم من جايیكه تا -

 .ان جلسه تو

 .میشین متوجه بكنین هماهنگي يه شما -

 بیرون پرستیژ با خان امیرعلي و شد باز بزرگ در تمسخر واجبات کامل اداي با حرفي از قبل

 .کردن وجود اظهار منشي به شده خیره اخم با اومده

 .بفرمايید....میخوام معذرت ازتون من مهندس...میكني؟ معطل مهندسو خانوم چرا – امیرعلي

 ته ته يعني ازت میكرده حالگیري داشته پیش دقیقه چند تا که آدمي واسه اومدن چشم گوشه

 .روزانه حال و عشق

 عصبي نگاه تو نگام و شدم رد بود داشته نگه باز برام رو در که امیرعلي کنار از ملیح لبخند يه با

 جديد هاي لباس جاذبه اثر در لوندي با و نشستم خالي صندلي تنها روي لبخند با و نشست حسام

 .زدم کنار بلندم ناخوناي با رو صورتم تو موهاي دسته

 .میخوام معذرت ازتون بازم:گفت و صورتم به پاشید آشنا لبخند يه نشستن حال در امیرعلي

 جان امیرعلي براي رو لبخندم ترين خرکن منم و باالپريد همزمان کنارش خانم و حسام ابروهاي

 .گذاشتم نمايش عرصه به

 يه دو هر ولي... معرکه گروه دو پیشنهادي هاي نقشه نگذرم هم حق از...بود عالي پروژه سايت

 حرفي فرزين مهندس جلوي و کنم پیشه پوشي چشم کردم سعي که داشت ريز اشكال
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 برام و کرد باز خودش رو آبمیوه بطري و وايساد صندلیم کنار امیرعلي تنفس تايم واسه...نزنم

 .کن پذيرايي خودت از:گفت و لیوان تو ريخت

 حسام کنار و داد جواب آشنا نا آشناي نگاه يه با متعجبمو نگاه اون و داشت تعجب از رنگي نگام

 .کرد زدن حرف به شروع و وايساد امیرعلي صمیمیت همه اون به شده خیره

 حلقه لیوان دور دستم...بخورم رو آبمیوه کرد اشاره ابرو و چشم با که بود امیرعلي به نگام هنوز

 .شد تر خیس ام زده رژ لباي و اومد باال شده

 يه مهندس خانوم میكنم احساس من:گفت بهم کرده رو اينبار امیرعلي شد شروع باز که جلسه

 میگم؟ درست درآوردن ايرادي يه ما نقشه از جورايي

 نفرت سراسر که دستش کنار دختر و حسام به شدم خیره من و طرفم برگشت چشم جفت دوازده

 .بود خیره بهم

 وارد که خريدار يه نگاه از لحظه يه فقط...نیست خاصي چیز اصال...نیست مهم زياد خب...خب -

 .کردم نگاه موضوع به میشه تجاري مجتمع

 .بدونم ايدتونو میشم خوشحال – امیرعلي

 بازي شهر طبقه جاي که باشه داشته خوبي فروش پیش میتونه شرطي به من نظر به پروژه اين -

 پدرش مادر به زورش همیشه بچه يه که میدونه اي فروشنده هر...کنه پیدا انتقال آخر طبقه به

 يعني اين و کنن ديدن عمال طبقاتو تمام بازي شهر به اون بردن براي مجبورن خونوادش و چربیده

 اونم باشه داشته بهتري نوگیري میتونه طبقه آخرين تو شهربازي بودن...مشتري جلب نوع يه

 .ها بچه نظر جلب براي

 هم امیرعلي...آورد باال سرمو کسي زدن کف صداي که انداختم پايین سرمو نگران و شده ساکت

 .میشه چیزيش يه

 فوق نظر...کردم تجربه مورديو اينجور شیطون خواهرزاده يه بخاطر من...بود عالي – امیرعلي

 .مهندس خانوم بود اي العاده

 .بودن زورگو موارد اين تو همیشه ها بچه...بود العاده فوق هم من نظر به – کاويان
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 .میشه شروع ماه اين آخر پروژه پس...کنن عوض رو طرحا میگم تیمم به – حسام

 طرح اين بخاطر البته:گفت توجه بي امیرعلي به لبخندزنون حسام دست کنار دختر اينبار

 .میديم دست از رو بهتري موقعیتاي

 .نادري خانوم میزنه اولو حرف پذيري ريسك ما کار تو – امیرعلي

 لبخند و فرزين خان حسام خورده گره ابروهاي و نادري خانوم نفرت در غرق نگاه کشي يدك باز

 .امیرعلي ناآشناي آشناي

 نگاشو مهربوني که زدن کراوات گره به کردم شروع و زدم پس دستشو و وايسادم جلوش لبخند با

 .کردم سرباال کرده حس

 .بیفتم مقبول استادم واسه کن دعا برام – فرهاد

 میخوايش؟ خیلي -

 .مخلصشم جوره همه میبینم حاال اما عاديه حس يه واسم میكردم فكر اوال – فرهاد

 بیاد؟ گیرشون قراره هم تو از بهتر دوماد مگه اصال...روشنه دلم من -

 .نفساتم به اعتماد اين ممنون همیشه من ترانه – فرهاد

 چي؟ منو – مهسا

 .خودمي چل و خل که تو – فرهاد

 .بیايم هم ما میذاشت خاتون کاش – مهسا

 کلهم واسه دونش يه همون...میسوزوندين آتیش واسم تايیتون سه وگرنه...نذاشت خوبه – فرهاد

 .میده کفاف مراسم

 .بدي بايدانجام مملكتو گیر سخت دکتر کردن راضي امشب که پسر برو -

 تا بگیري نفس به اعتماد کن کار يه میگما...خانوم نسترن خاطر واسه بگو غالمیشو – مهسا

 .ببر رو دنیا کیف و بذار رو موردعالقه آهنگ همیشه مثه ماشین تو نشستي که اولي از...اونجا



 
 

137 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 آهنگي؟ چه -

 ...من دل تو با نسترن همون بابا – مهسا

 .بنداز دست عمتو برو:گفت و کرد مهمون چلشو و خل گردني پس يه فرهاد

 بدم؟ راپورت...کردي؟ شوخي فريبا عمه با دوباره -

 نه؟ يا هست خوشگل خريده جونتون گلرخ که گلي دسته اين ببین برو فعال شما – فرهاد

 .بشي خوشبخت ايشاال فرهاد....تكه همیشه جونم گلرخ سلیقه...کردي؟ خیال چي پس -

 دلتنگ و میشه مهربونیاش همه قرص دلم عموجان ورزشكاري سینه رو میذارم سر که گاهي ه گا

 بزن پس من جاي به...شو خوشبخت من جاي به تو فرهادم...گذشته خوش روزاي همه واسه میشه

 .بمون دل اين با...منه دل تو با همون نسترن... بزن پس نگارو...رو دلتنگیا همه

....................... .................................................. .............................................................. 

 هست؟ کي برون بله حاال -

 .انگاري بودن هل...هفته آخر – فريبا عمه

 فرهاد که بود کنايه و نیش اين از خاتون گزيدگي لب و عمه شده نازك چشم پشت به نگام

 .میكنم دق هفته آخر تا که من:گفت

 .رفته خودتون به بدجور ذلیلیش زن آقابزرگ – فريبرز عمه

 بودم؟ ذلیل زن کي من...میاري در حرف چرا بچه – آقابزرگ

 سه کرده تقديم جون شما فاروق میگفت خاتون میده کفاف من سن جايیكه تا واال...نبودين؟ -

 .بودين خدمت در سوته

 ثانیه ايكي باشن دنیاهم سر اون باباجان...فريبرز بگه مامان کافیه...نداره کم منم بابا حاال – مهسا

 .فامیل تو انگار ارثیه...خدمتن در سینه به دست

 .بودن هم عاشق خیلي خدابیامرزا...تارا واسه میرفت دلش غدبازياش همه با هم فردينم – خاتون
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 دکترو دست و کنیم شكر خدارو بايد االن...حرفاست اين وقت چه االن جان خاتون – آقابزرگ

 .بدبخت گلشو دسته دختر و کرده قبول غالمي به مارو تغاري ته اين که ببوسیم

 .آقابزرگ بودم مهربونیاتون مديون همیشه من – فرهاد

 .باباجان نداره قابل – آقابزرگ

 به زده زل رفته يادش خنديدن صورتم مهديس حرف با که میشد پخش داشت صورت رو لبخدم

 حالگیريات اين از میگیره دلم...شد تلخ دهنم و خورد پیچ دلم و موند میز رو کريستال گلدون

 .جان مهديس

 عاشق سر ترسیده بد چشمون آخه...درنیاد آب تو ترانه مثه ازدواج اين حداقل خداکنه – مهديس

 .بازي معشوق

 .شد گرم کمي دلم کرده حس مهربونیشو زيرپوستي باز و دستم رو کشید دست جون گلرخ

 زده اتفاق اون از حرفي خونه اين تو ندارم خوش گفتم صدبار – آقابزرگ

 .باشي زدنت حرف مراقب بعد به اين از بهتره مهديس...حالیتونه؟...بشه

 میكنم حس افتاده پايین سر من...بچشه رو مهسا رضايت لبخند گس طعم تا نیومد باال سرم

 .بشه اينطور نمیخواستم من...خاتونو و مهسا و مهشید و جون گلرخ و فرهاد نگاه آرامش

 .ببخشید...خونه برم زودتر بايد امشب من:گفتم و شدم بلند جام سر از

 .دلشو رو شده تلنبار حرف شنیدم مهديس کنار از گذر حال در من و نزد حرفي کسي

 .میارن هم بدشانسي آدما وقتا بعضي ولي...داشتي شانس همیشه -

 و ياد از گرگرفته تنم و اون مرامي بي از پر دلم...بغض بارکش وگلوم اشك لبريز چشام

 گذشت؟ ازت روزي میشه نظرت به...توئه بخاطر اينا همه...خاطرش

 .میرسونمت ترانه – فرهاد

 .باشین داشته خوبي شب...اي خسته هم تو...شبه سر...نیست نیازي نه -
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 قدم و تنهايي محتاج من دونستن بخاطر ممنون...باالت درك بخاطر ممنون...ممنون فرهادم

 همه با تنهايي...نداره تلخ طعم هم همیشه تنهايي....اومدم نمي هم دوسال اين از بعد کاش...زدن

 .نداره جايي خلوتت تو کنايه و نیش...داره خوبي يه بديش

....................... .................................................. .............................................................. 

 بهتره؟ نظرتون به:گفت کاويان که میزبود روي شده پهن پالناي به نگام

 .است کهمعر...عالیه -

 کار همچین اجازه وارد تازه يه به میخوام بار اولین براي من...شما با بنا نقد و تحلیل – حسام

 وسواس اون....مهمه امیرعلي واسه ولي است فرمالیته جورايي يه کار اين میدونم...بدم مهمیو

 نفر يه انگاري سهل بخاطر نمیخوام پس...بودن معرکه ترکیه توي هاش پروژه اکثر...داره زيادي

 .بدم دست از موقعیتو اين

 ايرادي زند مهندس کنن هم انگاري سهل مهندس خانوم اگه حتي نكنم فكر – کاويان

 .انگار قائلن مهندس خانوم واسه زيادي خیلي احترام...بگیرن

 نگاهش رنگ ديدم من که زندي مهندس...میزنه اشتب بدجور انگاري فكرت...چي؟ يعني نگاهت

 يه...نگاه به قاطي عذاب يه...آشنا نا آشناي...آشنا...داره حس...نیست ديگه مرداي نگاه رنگ

 تو گنگي اين نكنم تعبیر میكنم سعي...کرد تعبیر نمیشه... زيرپوستي مهربوني يه...تلخ لبخند

 .رو امیرعلي رفتار

 همه...بدين انجام احسنت نحو به منو شرکت کاراي بگیرين ياد بايد صورت هر در – حسام

 جايي آخر تا پروژه اين تو که میكنه تعیین شما کار اين ضمن در...است پوشه اون توي اطالعات

 .نه يا دارين

 .میكنم خودمو سعي همه -

 .برين میتونین – حسام

 يه و بیرون زدم سفیدش مشكي دکوراسیون با اتاق از آبي دار دکمه پوشه يه با کرده گرد عقب

 .چندساله اين خاطرات تداعي از دپرس چندروزه صورت اين گراوند بك شد لبخند
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 .کشوند کاويان سمت به نگامو اتاق در شدن باز دوباره صداي

 مهندس...بشین وارد طراحي تیم تو که دارين اينو لیاقت شما من نظر به...باشین موفق امیدوارم -

 .کرد راضي آسون نمیشه فرزينو

 .قلباتون قوت از ممنون -

 .نیست هیزي ملموس جنس از خیرگي اين اينكه دونستن باز و خیرگیش و لبخندش بازم

 دارين؟ آشنايیتي زند مهندس با شما...ضمن در -

 .ديدن جا يه منو که دارن اصرار ايشون ولي...نه -

 تمام با و میشه بلند مديريتش میز پشت از کسي براي زند مهندس که باره اولین...جالب چه -

 همه با هم فرزين مهندس گفت میشه که عجیبه اونقدر...میكنه راهنمايي اتاقش به اونو احترام

 .بود شده شوکه خونسرديش

 .باشه عجیب جنتلمن مرد يه براي هم زياد نمیكنم فكر -

 .نداره خانوما با خوبي زياد رابطه میدونن تقريبا همه که کسي براي نه ولي آره -

 هستن گرمي و صمیمي آدم يه من برداشتاي براساس ايشون...نداره امكان...زند؟ مهندس -

 .خانوما با ارتباط در مخصوصا

 .شما فقط فعال...خانوما همه نه -

 فكر نگاه اون گرمي به باز و موند خیره سالن کنار گلدون به خرگوشي چشمام و پريده باال ابروهام

 و ايكس حل تو هنوز من...جاداره؟ من زندگي مجهولي چند معادله اين کجاي امیرعلي....کرد

 کرد؟ حلش بشه که بدم جا دلم کجاي جديدو زد اين...ناتوانم هام ايگرگ

....................... .................................................. .............................................................. 

 جواب...زيرعینكي...لبي زير...چشمي زير باز اون و اومد کش خانوم سمیه براي متظاهرانه هام لب

 زدم خونه در از گرفته مثبت انرژي باز من و کرد ام حواله ممكن ولوم ترين پايین با رو سالمم
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 ام نداشته و داشته زنده و مرده به مرحمت يك تا شه بسته آروم در که بود حواسم باز... بیرون

 .نرسه خانوم سمیه قبل از صبحي اول

 نمك چه...بلبلیش سوت از کرده ذوق اصل در و من هم تو کشیده مثال اخماي باز و قاسم باز

 آدماي مثال تا راضیم بیشتر مزاحم قاسم از من...بدن؟ مزاحما همه گفته کي...بشر اين میريزه

 .باالشهري بافرهنگ

 پیش يه...نه که دلشوره...دلشوره يه از داره تاب و پیچ دلم...خوشمه...نه که چم...چمه؟ نمیدونم

 شده گردش خون...نیست مرده گذشته چندروز مثه...گرمه دلم....خوب اتفاق يه واسه بیني

 صبح اول خساستو با من که خوب جنس يه از... شیرين جنس از اونم داره تاب و پیچ...داره

 چیزاي اين يعني زندگي فرهاد قول به...خیابون کنار فروشي دست پیراشكي يه به میكنه مهمون

 و سرم به سرم زندگي حس صبح از که چمه...امروز؟ چمه...خوردن لذت با خیابونیو کنار و کثیف

 .ده زندگي پیراشكي خوب طعم تو میشم غرق من و میشه سرازير بدنم به قطره به قطه

 جواب و میكنم فرض داشتني دوست هم لبخندش اون با نگهبانو میشم وارد که اينبار حتي

 مثال صداي اين واسه بش و شیش خیال بي آسانسور تو... لبم کنج خند نیم يه میشه لبخندش

 .میره باالتر و میره باالتر جور همین توقف سقف بي باز هم مثبت ديد و آسانسورشده زن پرعشوه

 تو باز و کیلو کیلو میشكنم گردو دم بي من که شده خبري که اينه انداز متلك هم سلیماني خانوم

 .امروز هست خبري يه میكنم حس و میخوره پیچ دلم

 ...میزنم بیرون آبدارخونه از که پارچم قد فنجون با

 معادله اين میكنه حل و میره پايین باال صورتش رو باشه لیوان شكسته هاي تكه به اينكه بي نگام

 از و میشه قرص لبش گوشه خند کج تانژانت با دلم...دلو اين تاب و پیچ کسینوس سینوس

 .نباشم خواب اينكه واسه برمیداره دست پام رون ريز هاي نیشگون

 سینه اون تو آرومیم نا همه با...میشم آروم میرسه پرمهرش سینه به که سرم...میگیره جون قدمام

 .میگیرم آروم بزرگ و امن

 .که میزنه لب و پاشیده صورتم اجزاي تك به تك روي لبخندش و میشه صورتم قاب دستاش
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 دختر؟ شدي الغر چه -

 ببینه نشده رد کسي خداروشكر و سالنم وسط میفته يادم تازه میريزه صورتم رو که قطره اولین

 .محبتو ابراز همه اين

 رسیدي؟ کي -

 .بود اينجا اومدن هم امروز کار اولین...ديشب -

 بودي؟ بلد کجا از رو اينجا -

 برو زود...بدم توضیح واست چیزايیو يه بايد بعدا...گرفتي کم دست داداشتو اينكه مثه اهكي -

 .باشم روبروم خوشگله خانوم خدمت در دربست میخوام امروز که کن رد مرخصي

 .نمیشه باورم -

 روز يه نمیذاري...نكردم که شاقي کار...ايران اومدم...نیستم که فضا به نارنجك پرتاب...نشه خب -

 .نمیذاري احترام من به میگه دقیقه به دم بعد...کنما رفتار باهات آدم بچه عین

 اين منو...شد زدناش من توسر نقاب پشت وجودش تو انباشته مهر حجم از پر دلم و اومد کش لبام

 .محاله خوشبختي همه

 میز دختراي از نگاشو ماش مرگ مكش تیپ اون با شادمهر که دهنم طرف بردم رو بستني قاشق

 خبر؟ چه خب: گفت و گرفت بغلي

 زد؟ سرت به مادري سرزمین هواي سال سه بعد شد چي...آقاست حضرت پیش فعال خبرا -

 .آورده مايندي اپن واسش زيادي اونور...شادي بخاطر...بمونم فعال که اومدم -

 ايروني رگ میرسي که شادي و من به اونوقت میكني غلطي همه خودت تو...پسر خیال بي -

 میكنه؟ گل بودنت

 .میكنم فرق جغله دوتا شما با من...میكنین؟ مقايسه خودتون با منو هي چي يعني -

 .تر گنده لبخنر يه با شادمهر دهي پاسخ و من کوچواوي لبخند يه
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 .کردنه پارو پول خونواده اين خون تو اومد خوشم نه...نداره بدکي شرکت پسرعموت -

 کردي؟ پیدا شرکتو آدرس چطور نگفتي -

 تو کردي کارا چي...بگو خودت از...افتاده پا پیش چیزاي اين خیال بي فعال...داد آدرس آشنا يه -

 دوسال؟ اين

 .درس و کار -

 حالتاش چاشني مآبانشو رئیس خشونت اون و شد زده کوك نگام به گرفته سرزنش رنگ نگاش

 کاري؟ چه دقیقا:گفت و کرد

 هم مدت يه...بودم آشپز کمك مدت يه رستوران يه تو...کردي؟ فرض چي منو...پسر خیال بي -

 دوساله اين تو...نمیدونستم من...داره خرج خیلي...داره خرج زندگي...خصوصي معلم

 يه حقوق از پولم کیف تو پوالي...بود آماده جلوم کرده آماده خواستم چي هر همیشه...فهمیدم

 نون لقمه يه واسه اينكه يعني...چي يعني زندگي معني میفهمم حاال...بود بیشتر هم کارمند يه ماه

 شايد آقابزرگ...میاره زدگي دل سیري دل...رفت يادم عاشقي کشیده گشنگي من...بزني دو سگ

 .بدونم عافیت قدر که داد يادم ولي کرد ظلم ظاهر در

 .مونده دلم رو بد دوساله چیزي يه -

 .دلو بار اين کن سبك و بپرس خب...میپرسي تهش ته که تو -

 طالقت؟ دنبال افتادي خبر بي يهو شد چي ساختي نفهم مرتیكه اون چي همه با که تو -

 .شد لبريز صبرم کاسه کن فكر -

 جور وسط اين چي يه...وامیسادي عوضي اون پاي هم ابد تا ديدم من که خري توئه -

 بشي؟ خیالش بي شدي حاضر خرکیت عشق همه اين با تو که کرد کار چي...درنمیاد

 راحتش و گرفت خیلي ديگه شدگي تحمیل اين از دلم کن فكر تو...بودم شده تحمیل من -

 .گذاشت
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 تحقیر همه اون نبینم که رفتم...ترانه میاد بدم میبندي ريشم به که کنايي فكر اين از -

 پاش؟ دادي هدر دوسالتو که بود خوش چیش به دلت...سربودنتو تو خاك...شدنتو

 مرام اين تو...نمیشه سرش کتاب حساب من مرام تو عشق...نمیكنه درکم هیچكس چرا نمیدونم -

 توسري که خواستم خودم...وايسم چیش همه پا که خواستم خودم من...خوبیه بدي جواب عشق

 .نشو خاکستر زير آتیش ديگه تو حداقل...شده تموم ديگه...کنم قبول خوري

 ازش رو تو که شده چي يه...معماست طالقت هنوزم ولي...نكردم شك تو عشق به وقت هیچ -

 رفیقت من مگه د...ترانه؟ شد چي...تیناي اون سواي که چي يه...سوزوندتت بد که چي يه... کنده

 کرد؟ سنگیني دلت اون رو چي بگو خب...نیستم؟

 .من بدبختي اين از بگذر و کن رفیقي...شو خیالم بي قسم رفاقتت همین به رو تو -

 ديگه تو...چرا؟ حاال ولي قربانت به جانم...برگشتي؟...شد دوخته هاش لب و زد حرف نگاش

 .نكن بدترش ديگه تو هست زن تیشه همینجوري خاطراتش...نشو دوساله زخم اين نمكپاش

 از رو کلیپس.............................................................. .................................................. .......................

 مرگته؟ چه االن دقیقا:گفتم و انداختم نگاهي نیم مشكوك مهساي نگاه به باز و کندم موهام

 ام خفه داره لباسات از سیگارش و مردونه عطر بو که حاال تا بودي کي با بدونم میخوام دقیقا -

 .میكنه

 نطق برام دوباره خانوم مهسا که کنم استشمام رو شده توصیف بوي اين تا ام سینه تو سرکردم

 .اومدن غرا

 زيادي هم تو و دنبالت اومده مرد يه که ديده شرکت مداربسته دوربین از میگفت حسام -

 کیه؟ يارو اين دقیقا...رفتي باهاش صمیمي

 بیكاره اينقده داداشت بودي نگفته...رسید اينجا به مارکدار ادوکلن و سیگار بو بحت پس...آهان -

 درآره؟ کارمنداشو آمار راست و چپ که

 کارته؟ چي دقیقا رفتي باهاش که ياروي اون...منو نپیچون ترانه -
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 سوال...بودم من داشته وقت که هم کسي اولین واسه...ايران اومده...میشناسي؟ ملكیو شادمهر -

 .بمونه اينجا تنوع واسه چندوقتي يه میخواد که ذکره به الزم ضمن در...هست؟ هم اي ديگه

 زندگي تو رو آقا حضور و نمرديم باالخره...جالبه:گفت تمسخر با و شد کج بیشتر مهسا نیشخند

 مرام تیريپ من واسه حاال که بود گوري کدوم بدبختیت ساله سه اين تو...کرديم لمس شما

 میدونم ولي نديدم اونو وقت هیچ من...باشه؟ خانوم سرکار کنندشون ويزيت نفر اولین که برداشته

 .نداره نامردش رفیق اون از کم

 تو... جداست هم از دوتا اون راه...داره شعور...داره مرام بكنه که غلطي هر شادمهر...اوووووووي -

 .کني قضاوت موردش در نداري حق پس...نديدي اونو بارم يه

 شدن؟ عزيزتر واستون ما از شادمهر آقا اين حاال تا کي از...باريكال -

 .نبوده ديگه مرداي مثه برام چون...دارم دوسش جوره همه من...عزيزه برام اونم عزيزتريني تو -

 لجنو؟ خاطرات اون نمیريزي دور چرا تو -

 کنارم تنهام کردم حس که باري اولین...ممنونم ازش همیشه من...نیست ريختني دور شادمهر -

 مو زبونش...بده ادامه گوشم دم ياسیناشو نتونست ديگه پیش سال سه رفت هم اگه... موند

 ولي...نشم زنش تا میزنه جلوم رفیقشو زيرآب داره که نامرديه رفیق میكردم فكر اوال....درآورد

 .نفهمیدم رفاقت اين از هیچي شده کور من و کنه رفاقت خواسته من رفیق فهمیدم دوهفته بعد

 همه از...میترسه...کشید تیر من دل و چسبید کاناپه پشتي به سرش و شد بسته مهسا نگاه

 .میترسه هم ديد اون خونه تو بار اولین که چشمم زير سیاه لكه اون از...میترسه من گذشته

 ؟ میخوري چي شام -

 میكردي؟ کوفت خودت کوفتي هر -

 طرف ولي بذارم مرگمو کپه گشنه سر حاضرم...گشادم خودت عین...میشناسي که منو -

 دوتايي کن درست چي يه شده خراب اون تو برو يعني زدم که هم حرفي اين...نرم آشپزخونه

 .رگ تو بزنیم

 .بال خندق تو بريزي تو بدمت میخوام من که شامي اين درآد حلقت تو -
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 میاد؟ دلت -

 .نمیاد جون شادمهر دل فقط نه -

 هم غذا میشه کور خب...اينجا میكنه تلپ خودشو خودش کسي وقتي...ديگه برو...زهرمار -

 .میكنه درست

 میره؟ تو چي صدقه قربون راست و چپ خاتون اين موندم من -

 ترسیده چشم...نیست گرم دلش من زندگي مهم وارد تازه حضور به...نیست گرم دلش مهسا

 .پناه اين محتاج نديده ومن... پناهه و پشت همیشه شادمهر...جان مهسا نباش...است

....................... .................................................. .............................................................. 

 همونجور:گفت و زد لبخند يه امیرعلي که کردم پهن میز روي امیرعلي و حسام جلوي رو ها شیت

 .عالیه میكردم فكرشو که

 باره اولین:گفت نادري خانوم و موند خیره امیرعلي به تنیسانه توپ وحسام نادري خانوم چشماي

 .مهندس میكنین تعريف چیزي از که

 من طرف داد سوق زاويه خوش و لب کنج لبخند يه با نادري خانوم جاي نگاشو توجه بي امیرعلي

 .خانوم بینم خوش شماخیلي کاري آينده به من:گفت و

 سرانه تو خاك زده ذوق لبخند و حسام کشیده هم تو اخماي و نادري خانوم نگاه سنگیني باز

 اعتماد میگم رسیدم هم جايي به اگه روزي...عاششششششقتم شخصه به من جان علي امیر...من

 يه يكي نفس به اعتماد اين جاي بود اينجا شادمهري االن اگه کن فكر...بوده پشتم تو نفساي به

 .میشد آويزون اي سكته وارده شوك با هم لوچم و لب و گرفته آتیش خالدونم فیها که میزد حرف

 .داره زياد کار جاي...نیست خوبي چیز اينقدرا...لطفتون از ممنون -

 آدما همیشه....بده ارائه نقصي هیچ بدون کارو بهترين بتونه که نیست آدمي هیچ خب – امیرعلي

 .دارن اشتباه کوچولو يه
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 فلسفه دقیقا....امیرعلي به هم تو اخماش حسام و بود خیره من به کشیده هم تو ابرو نادري خانوم

 با دوبار...اينا فرهاده جو...بابا خیال بي...من برادر داشته برت غیرت مثال... چي؟ يعني اخما اين

 گونه هر به حساس و کوهي پشت متحجر آدم يه میشه... ديگه همینه برخاستن و نشستن فرهاد

 .خانواده بانوان و دختران روي به ذکور جنس نگاه

 لبش رو لبخند يه چندلحظه فاصله به و بود خورده زنگ که شد رومیزش تلفن بند امیرعلي دست

 .داخل کنین راهنمايیشون:گفت و شد ظاهر

 و حسام هشت در شش اخماي باز و شد پاشیده من صورت رو گوشي گذاشتن از بعد لبخندش

 .شد کشیده هم تو همزمان نادري خانوم

 ...و در شدن باز

..................... .................................................. 

 واقعني؟:گفتم و کردم نگاه يه امیرعلي به و شد تنظیم ممكن حالت ترين درشت رو چشام

 خودکار حالت رو اخم اين باز و من شونه رو گذاشت دست و شد پخش لباش رو باز لبخندش

 منونشناخته تو که برام عجیبه...بابا آره:گفت جان علي امیر و شد کشیده هم تو حسام

 نبود؟ آشنا برات هم اسمم...باشي

 .بودم کرده فراموش من خب -

 .من غره چشم و گوشم کنار ورزدن و ديگه دست يه سنگیني

 .بابا شوتي کال تو -

 .زهرمار -

 .گرم دمت...ايول:گفت و هوارفت علي امیر خنده

 اومده؟ خوشت همچین چرا چیه -

 .میشونه سرجات خرو نره توئه يكي وقتي میكنم حال – امیرعلي
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 .باش داشته کالم عفت بچه اين جلو کم يه -

 .شد خرد ام شونه بكش دستتو...است بچه که عمته اون -

 .میدن جون دستا اين واسه دخترا...نداري لیاقت -

 .رسیدن خريت دجه اين به که خورده مالجشون تو چي يه ديگه آره -

 .موافقم باهات – امیرعلي

 چپ چپ که بس شد لوچ چشاش خدا بنده...کني؟ معرفي بهمون پسرعموتو نمیخواي حاال -

 .کرد نگامون

 ملكي شادمهر جناب...باشین داشته هم با آشنايیتي يه میكنم فكر:گفتم حسام به رو و خنديدم

 .هستن دوستان يكي

 شادمهر طرف کرد دراز دست اومدو جلو قدم دو دار پوزخند لباش و باالپريده حسام ابروهاي

 اول روز از که امیرعلي...روبرومه امیرعلي گلستان گرمابه رفیق کردم درك تازه من که جاني

 به وصل هنوز من...رفیقش يه از کندم که مني... رفقاش به بودم وصل که مني...منو شناخت

 با و آروم بشر اين مثل يكي... تفاوت آسمون تا زمین...قربون روحیاتو...دگیشزن شادمهر

 .خاکي و خر کله شادمهر مثه يكي...کالس

 باالخره که خوشحالم:گفت گوشم کنار امیرعلي که بود حسام و شادمهر معارفه تبادالت تو نگام

 .ديدمت

 شادمهر قول به اون بابت:گفت و صورتش رو شد پخش باز آقا لبخند و برگشت صورتش تو نگام

 .متاسفم هم عوضي

 اگه آقا:گفت حسام به رو شادمهر شنیدم که پايین افتاد سرم باز و رو شیرين لبخد اون کردم تلخ

 خوشحال البت...تورگ بزنیم ناهاري يه بريم بگیريم قرضش ازت امروز رو جغله اين ما بدي اجازه

 .باشیم هم شما رکاب در میشیم

 سرمون شرکت تو امروز:گفت و شد حكاکي روبروم بشر صورت رو واقعا نیشخند و مثال لبخند

 .ديگه وقت يه براي بذارينش بهتره ولي ببخشید...نیازه بهش شرکت تو هم ترانه...شلوغه
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 همین شرکت از من راحتي ساعت و است شنبه پنج امروز که شد اين چهارتاي دودوتا گرم سرم

 .حوشاس و حول

 به کاري ترانه نمیكنم فكر...است شنبه پنج که امروز:گفت و باالپريد اتوماتیك امیرعلي ابروهاي

 .باشه داشته صورت اون

 کاويان مهندس کنجكاو چشماي و نادري خانوم نفرت غرق چشماي درگیر نگام هم باز

 بذارم؟ دلم کجاي ديگه رو شما جون کاويان مهندس...شد

 نرفته؟ يادت که امشبو...خونهآقابزرگ؟ بیاي نمیخواي ترانه...بودم کرده فراموش – حسام

 .فرزين مهندس میرسونم خودمو -

 بي راست و چپ دوتا اين...ترانه نه فرزينم خانوم من اينكه بابت آوريت ياد ضمیمه میشه هم اين

 چي شما دارن گل و آب حق میزنن صدا ترانه ترانه مارو ملت جلو میكنن خرج شعوري

 میكنه دق داره بدبخت کاويان نمیگي خودت پیش... بذارم؟ چي حساب به رو شما ترانه...اونوقت؟

 امروز؟ ترانه معادله حل اين بابت کنجكاوي از

 .بگذره خوش...راحتي هرجور – حسام

 دوئل انگار...میكنین؟ ما پسرعموجان اين بار که ايه صیغه چه ديگه دوتا شما مندانه پیروز لبخند

 .ها گرفته وسترن جو خیال بي بابا...تايي؟ سه میكنن

 از خودمو.............................................................. .................................................. .......................

 بیخیال:گفتم و روم جلو دکور ارزوني دادم نگامو و بیرون کشیدم صندلي دوتا میون

 .میكني مرگمون دق چرا...بگو راحت بگیري ازم خونمونو پول میخواي...پسر

 .تو هستي لعبتي چه...پسر نازشي...گرفت انعكاس ماشین تو امیرعلي باکالس خنده صداي

 .نبرده ديگت جا فروشي فالفل جز گدا بچه اين عمره يه میدونم...ترانه مني مهمون – امیرعلي

 همه اين جلو بشیني چیه...نمیاد خوشمون دروپیكر بي کالسا اين از ما...چي؟ که هان – شادمهر

 .کني کوفت میدي که پولي اندازه درمون درست ونتوني چشم
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 .مرد و سپرد تو دست رو شادي امیدي چه با بابات اون موندم من – امیرعلي

 پوست تو بذاره دستمونو نكرد ناکس...باشي بنده ددي فتوت پر روح نگران نمیخواد شما -شادمهر

 دنیا که جونمون تو انداخت رو نكره اين مرگش دم العهد...خونمون تو بشونه لعبتي يه گردو

 .کنه يكي وآخرتمونو

 توئه دست از میكشه چي...بچه بیچاره:گفتم و کردم شادمهر گردن پشت مرحمت کفرگي يه

 متحجر؟

 .موافقم – امیرعلي

 و تیك ما زندگي لیديا با ندارم خوش گفتم صدبار...مرتیكه باش موافق ننت با برو تو – شادمهر

 حالیته؟ بزني تاك

 .نگیر دل به شما برداشته تابي يه امروز مخش...خیال بي اينو زند مهندس -

 انتخاب برام بابام مامان جیگري اين به اسم...بعد تمام بزان واست بگو زندو مهندس – امیرعلي

 زند؟ مهندس بگي شما که کردن

 .کن صداش نیست که مهندسي همون و باش خانومي و سنبل و گل بچه ترانه – شادمهر

 مشكلیه؟ امیرعلي بگم میخوام خب:گفتم و شادمهر صورت تو دادم کش خندمو

 و شرطها با میدم اجازه نیست مچ زياد دخترا با بارش و کار خر نره اين میدونم چون – شادمهر

 دهن تو نه میمونه تو دهن تو نه دندون بخندي بگي باهاش دوما...اوال کن درست حجابتو...شروطها

 .دستم کنار تشن غول مرتیكه اين

 شدن پیاده درحال شادمهر به و کردم صوف و صاف ام شونه رو کیفو و بیرون زدم ماشین از

 .میكشه امروز منو مهسا...بخرم هم لباس دست يه بايد:گفتم

 میكرد؟ يادآوري يخت پسرعمو اين که خبره چه مگه – شادمهر

 .فرهاده برون بله -

 فرهاد؟ – امیرعلي
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 .کن فكر...ماست سن هم...میگه عموشو – شادمهر

 چي؟ به دقیقا -

 .بكنم فكر آقابزرگت و خاتون خواب اتاق به بكنم غلط من – شادمهر

 ول خندتو چي يعني نفهم دختره:گفت و اومد شونه و شاخ تیريپ هم شادمهر و قهقهه شد خندم

 ملت؟ جلو میدي

 .شو آپديت کم يه...امل مرتیكه...بخند چشش کوري – امیرعلي

 .آپديتیم خودمون سبك به ما – شادمهر

 بقیه واسه و باشه نامبروان خودت واسه چي همه که ناجورتو جنس اين میشناسم آره – امیرعلي

 .کالسي بي آخر

 .میاد بدم اينقده...اومدي خوب اينو -

 اين که بدتمون میخواد چي جنتلمن مثال اين ببینم بريم حاال...میشیم تنها هم با بعدا ما – شادمهر

 .بده سروسامون رو مرده صاب شیكم

 آبروريز شادمهر و نشستیم امیرعلي شده رزرو اخیر ساعت چند میز پشت رستوران تو تايي سه

 اومدم خوشه دلم...گورستوني؟ کدوم آوردي منو توسر خاك:گفت انداخته منو سرتاپا به نگاه يه

 اجنبي؟ رستورانا اين از آورديم رگ تو بزنم بختیاري و کوبیده ايران

 سفارش میخوري چي:گفت نانازش لبخند اون با من به رو و شادمهر واسه رفت غره چشم امیرعلي

 بدم؟

 .میدم ترجیح رو اسپاگتي -

 بزنم اينجا از نشده سیر امروز من امیر...ديگه استخون چارتا شدي کردي رو کارا همین – شادمهر

 .بمونیا گشنه عمرت ته تا میكنم کاري بیرون

 گیرو تو...خوشم بازم معاشرت براثر خاطرات هجوم همه با...خوشم امروز من رفیق دوتاي اين کنار

 .خوشم بدجوره ديگه که شادمهرم داشتني دوست غیرتاي دار
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 قول همون به که رويي غره چشم امیرعلي و ملوديش بابت خنده از شادمهر پكیدن گوشیو زنگ

 .عمل اين بابت از میشه لوچ ديگه چنددقیقه تا شادمهر

 ده يه گوشي و پیچید گوشم تو مهسا کش نفیر صداي الو بگم اومدم تا و گوشم به چسبید گوشي

 .شد بسته خودکار چشمام از يكي و گرفت فاصله گوشم از سانتي

 يیي؟ هستیییییییییییییییییییییي گووووووري کدوووووووم معلوومه کوووووووووودن دختره -

 .جونم مهسا -

 .مهسا اين نیست مهسا مهسا اين نكشتت...مهسا و هالهل زهر....مهسا و کوفت...مهسا دردو -

 تموم کردم سعي افتاد امیرعلي انفجار درحال صورت و شادمهر وارانه تنیس چشماي تا که نگام

 .کنم خط پشت خر کله بشر ريلكسیشن صرف وجودمو تو نداشته و داشته مثبت انرژي

 .عزيزم تر آروم کم يه...چته؟ مهسا -

 پاشدي يابو خر نره پسره اون با ريخته سرمون کار همه اين که مهمي اين به شب چي يعني -

 بخوري؟ ناهار رفتي هلك و هلك

 و حضرت سرخي شامل که رو جديد تغییرات کردم حس...افتاد شادمهر صورت به نگام که اينبار

 اون با اونم کي رو العهد گذاشت دست که هم مهسا...بود نشستشون خون به چشماي باريكي

 .ناپذيرش خستگي حنجره

 .آقابزرگم خونه پنج ساعت باش مطمئن...میرسونم خودمو من مهسا -

 .میشونم عزات به خاتونو کني دير دقیقه يه خدا خداوندي به -

 شد؟ ندار پرده گوشم چته...بابا باشه -

 پنج؟ گفتم که حالیته...پنج ساعت تا پس -

 .بابا باشه -

 .داشت زدنشو زنگ مآبانه گاو حالت همون کردنش قطع
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 بلند کله از دود شادمهر به خودم از داشته سراغ ورژن ترين مظلوم با و گذاشتم میز رو گوشیو

 .کردم کج درجه پنج و چهل زاويه با هم مبارکو گردن بیشتر پذيري تاثیر براي و شدم خیره شده

 .میكنه زياد شوخي ديگه مهساست...حرفا اون از نداشت منظوري اصال مهسا خب -

 خدمت برسونمت پنج بايد خريدنت لباس با که بخور:گفت و غذام ظرف به زد اشاره نكرده باز اخم

 .خانوم

 درجه اين به امروز به تا هیچكي که حقا...کرد ياد ازت لطیفي روحیه با چه شادمهرجان – امیرعلي

 .بود نرسیده شناسي شادمهر

 برات؟ ببندم يا میبندي – شادمهر

 و شد خیره بشقاب تو اسپاگتیاي حجم به گرفته دست به چنگال و کرد جاخوش باز لبم رو خنده

 .میخوره میل باب ناهار يه داره چندسال از بعد کرد حس دلم

............................ 

 چشه؟ مگه...ديگه خوبه -

 کجاتو که بخري رو نبرده پارچه سانتم بیست تهش سرو اينكه آخه...گوشه نیست چشم -

 دقیقا؟ بپوشونه

 .شادمهر -

 مجبورت بزني زيادي زر:گفت که کردم اعتراضم ضمیمه هم رو پاساژ کف سرامیكاي به پاکوبي يه

 .بشیني مجلس تو شلوار مانتو با میكنم

 پي رفت و گرفت راشو آقا چه بگیر ياد امیر از کم يه...خريد میاي من با میكني غلط تو اصال -

 .زندگیش کارو

 يه با خیابون تو خواهرشو کن فكر تو مثال...چي يعني نمیدونه غیرت بچه اين...ماسته بسكه -

 از هم خیلي و میكنه وبش خوش پسره با ريلكس خیلي...میده؟ نشون واکنشي چه مثال ببینه پسر
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 آبكي ماست سطل اون با منو..."نكني دير شام واسه"میگه خواهره به بده نشون جربزه خودش

 شدي؟ اوکي... نكن يكي

 .خوبه هم قیمتش تازه...خوشگله خیلي خدا به ولي -

 درست چي يه...داري قیمتش به کار چي تو...نمونه دهنت تو دندون دهنت تو میزنم جور يه -

 .شیكه چه شلواره کت اون ببین...کن انتخاب درمون

 همخوني هم کفشام با که رنگ شكالتي شیك الحق پیشنهادي شلوار و کت به دادم نگامو

 کوچولو يه بازهم البته...اولم انتخاب میشه همین بیارم پیش نخوام لجباازي بحث اگه...داشت

 .ارزيد مي مهسا از نشنیدن نوق نقو به که بود گرون

 .مغازه تو رفتم کني نازك چشم پشت تا هزار با

 و کشیدم دستش از رو کیسه و اومدم شادمهر باز نیش واسه سقلمه يه حرص با زدم که بیرون

 گرفتي؟ ياد براشونو کردن خرج دخترات دوست با رفت بیرون از کال:گفتم

 هم زندگیم رفیقم واسه ولي کنم خرج که ندارم مفت پول وقت هیچ آويزون دختر يه واسه من -

 جغله؟ حالیته...میدم

 بي منطق...ديگه شادمهره...شد گرم اخماش پشت شده قايم مهربوني تو دلم اومدو باال سرم

 .منطق

 نمیخواي؟ ديگه چیز:گفت شادمهر و شد تند پارکینگ طرف قدمامون

 .داداش نكن خجل مارو اين از بیشتر ديگه جنتلمني فهمیديم...بابا نه -

 از اينم که داشتم کم وانفسا اين تو بینیو عمل يه کردم فكر من و کشید دوانگشت با بینیمو

 .عزيزه بازياش وحشي اين همه با...شد مشمولمون آقا حضرت مرحمت

......... .................................................. ............................................................................ 

 میخواد دلم آي...دقیقه پنج و پنجاه چهارو دقیق:گفت و کرد مارکدارش مچي ساعت به نگاهي

 .ببینم رو پررو دختره اين ضايعگي
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 .خواهرمه مثه مهسا....باشیا زدنت حرف مواظب اوووووي -

 محبتي اگه خونواده اين که اينه درگیر فكرش که معیوب مخ اين با فهمیدم من و زد نیشخند

 .نمیكردن ول خدا امون به منو چهارسال که داشتن

 .نداشت خبر جام از هیچكس که دوسال اين جز...سرمیزد بهم همیشه...جداست مهسا حساب -

 اون با من که...نشده هم عزرايیل تا برو حاال است فرشته شما خانوم مهسا اين فهمیديم باشه -

 .نمیدونم بعید کردم فرض تلفن پشت از که چیزي

 .من خونه بیاين دار ورش فردا...برسون سالم شادي به....بابا بزن مفت زر کم -

 .بهت بگذره خوش....میشه چي ببینم حاال -

 .خداحافظ چي همه بابت ممنون...میگذره -

 اومدم...وايسادم در جلوي کوچه پیچ تو ماشین شدن گم تا و زدم بیرون ماشین از دست به کیسه

 .خشكوند هوا رو دستمو فرزين مهندس صداي که بزنم رو زنگ

 گذشت؟ خوش سالمتي به -

 .میكرد باز رو در داشت ريموت با و بود داه تكیه ماشین صندلي به که طرفش برگشتم آروم

 .بود عالي -

 خودمو شدن باز درحال در الي از و میشه تر کج همیشه مثل که ببینم نخواستم رو نیشخندش

 حال:گفتم بلند ايوون رو منتظر مهساي واسه اومدن ابرو و چشم حال در و باغ داخل کشیدم

 تايمیو؟ آن میكني

 .بشه سره يه ابديت خواب که سرت تو بزنم يكي میكنم حال فعال – مهسا

 جناب که میبینم بابا نه:گفت و افتاد لباس کیسه به نگاش که رفتم باال ايوون هاي پله از خنده با

 .آوردن خريد ذوق سر خنسكو توئه همچین ملكي

 .خودشه کار...نمیچكه دستم از آب میشناسي که منو -
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 .داره جنتلیو رگه يه همچین...اومد خوشم بابا نه – مهسا

 .باحاله اينقده بچم...کردي؟ خیال چي پس -

 .شد متصور ممكن محاالت جزء بايد منافاتشونو...باحالي و شادمهر...فريبا عمه ارواح آره

 وايسادين؟ اينجا چرا – حسام

 ها جمعه پنجشنبه بوديمت نديده...خورده؟ بهتون برون بله بو هم شما...داداش خان به – مهسا

 .اطراف اين

 .بريز زبون کم:گفت و کرد نگام اش نانوشته قرارداد براساس پايین به باال از زيرچشمي حسام

 و علي امیر...درآورد"خانوما اول شخصیت بي"مضمون با رو مهسا داد کنارمون از ردشده و گفت

 جان؟ پسرعمو چه من به برجكت تو زدن شادمهر

....................... .................................................. .............................................................. 

 .ديگه باشین زود:گفت صورتم تو وخیره داد تكیه توالت میز به فرهاد

 .هشته ساعت ما قرار...نیمه و شیش ساعت هنوز بابا – مهسا

 .نمیده کفاف هم نه به ديدم دوتا شما از من که فسي فس اين – فرهاد

 گیر مهديس به برو...شي؟ واجب خاتون دمپايي که بكشم داد يه يا بیرون میري فرهاد – مهسا

 .بده

 عقل اين...بابا بريم بیا:گفت فرهاد شونه رو گذاشته دست و جلو اومد اتاق در به زده تكیه حسام

 .نداره درمون درست

 محكم رو اتو من و دقیقش گیري نشونه از شد راحت خیالش حسام طرف کرده پرت صندل مهسا

 .آرومتر...االغ کنديشون:گفت داد با فرهاد و کشیدم موهام به تر

 .دارم دوست خودمه موهاي -

 .برد خودش دنبال هم رو فرهاد و زد بیرون اتاق از کش فرهاد دست نگاه بي حسام
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 .اومده در جونمون کنیم دوماد اينو تا اوووووف -

 خوبه؟ موهام مهسا -

 .اوکي اوکي...بیست...مامان -

 کاش...مرديه هر آرزوي مهسا....بود ريخته دورش ناز که اش شده بابیلیس موهاي به دادم نگامو

 .خیال بي امشبو يه...بودم اون آرزوي هم من

 داره آقابزرگ ها بچه باشین زود:گفت و داخل کشید سر اينبار جون گلرخ و شد باز دوباره اتاق در

 .میاد در صداش کم کم

 .مونده خیلي هشت تا هنوز...بده نشون ساعتو بیزحمت – مهسا

 فرت قرو همه اين نیستي عروس که تو:گفت و رفت نشونه رو مهسا وار غره چشم جون گلرخ

 .پايین بیا بپوش لباس زود هم تو مادر ترانه...ديگه باش زود...گرفته واسم

 تبعیض؟ چرا...مادر؟ ترانه چرا اونوقت – مهسا

 .شد جزغاله مهسا خالدون فیها و زد لبخند بدجنس جون گلرخ

 .بیرون اومدم پوشیده پاراوان پشت رفتم و گرفتم دست شلوارو و کت

 .است سلیقه خوش بد يارو بابا نه:گفت و داد لباس شیكي تحويل باال بلند سوت مهسا

 دار مدل موهام کرده باال سر و کردم وصل سرم به موهام حجم پشت سرو وگل آوردم پايین سرمو

 .بود رفته روم دوزاري يه امشب مهسا قول به... ريخت لخت دورم

....................... .................................................. .............................................................. 

 .کالس با بابا:گفتم کرده مهسا سر نزديك سرمو انداخته پا رو پا

 .بودنش خاکي مرام به ايول...نسترن اين نمیره – مهسا

 .نازن چه باباش مامان اين میگما -
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 کالساي و بوتاکس منتظر بايد فردا از حاال...نمیاد بهشون اصال ماشاال...کرمون قالي عین – مهسا

 .باشیم خانوم عمه هستم جوان من و مديتیشن

 .نداره رو حرفا اين که ماهه يه صیغه يه....اينقدر میده لفتش عاقده اين چرا حاال...الهي بمیري -

 .تر آروم کم يه:وگفت بحثمون تو کرد دخالت حسام صداي

 زيادي بهم هم مبل رو شدم وري يه تقريبا و من گرفتن فاصله با حتي که طرفش برگشت نگام

 يه امروز يارو اين کردم فكر ذهنیم درگیري با من و گذروند ازم تفاوت بي چشماشو...بود نزديك

 .میشه چیزيش

 .خجالت از میكنه عرق کروکديل عین هي فرهادو اين نیگا بگردم...جفتشون نازشن الهي – مهسا

 .قربون توصیفتو -

 .امشبو يه کردم تعارفش...ديگه کنم چه – مهسا

 طرف رفتم و شدم بلند مارکي چه از نمیدونم و تلخ بوي اون کنار از و خاتون اشاره به افتاد نگام

 .خاتون

 خاتون؟ جونم -

 .گذاشتم جا بیار منو کیف فرهاد ماشین تو برو...فدات به مادر الهي – خاتون

 .میشم ممنون بدين میشه اگه سوئیچو زحمت بي فقط...الساعه -

 خاتون زيرگوش و داد دستم سوئیچو زده زيرپوستي لبخند و انداخته سرتاپام به نگاه يه آقابزرگ

 شم فداش الهي:گفت و کرد مهمون منو باالپايین اي صدقه قربون نگاه يه خاتون و گفت چي يه

 .من

 .پرداختم بود کي خاتون منظور متفكرانه سوال به و کردم گرد چشامو

 و شد پاشیده صورتم تو موبايل نور که گشتم چیز تیكه يه اون دنبال و عقب صندلي رو شدم خم

 .ماشین فضاي تو شد پخش اش زمینه پشت هم حسام صداي
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 .ببینه درست چارت و چش کن روشن چراغو خب -

 .صورتم تو شد خیره و داد تكون جلوروم خاتونو دوزي منجق کیف و گفت

 .شد دير ديگه بريم:گفتم و کشیدم پس پا شده معذب

 دستم؟ از درمیري که خانم شادمهر تر غريبه من يعني -

 دربرم؟ بايد چرا -

 پسرت؟ دوست...کیته؟ شادمهر...اهلل بسم تو و جنم من انگاري...نمیدونم -

 .میشد چي بود پسرم دوست شادمهر اگه که کردم فكر و دريد گوش تا گوش تفكر اين از نیشم

 پسرته؟ دوست پس -

 رسیده؟ ذهنت به مسخره فكر اين چطور -

 کرد؟ میشه هم اي ديگه فكر شما لبخند اون با -

 کشي بازو که ساختمون طرف برم خواستم سانتي هفت پاشنه کفشاي اون با بسته ماشین در

 حرکت آمد و رفت در صورتش و بازوم دور شده حلق انگشتاي به من نگاه و وايسوند منو کرده

 سوالي وقتي ندارم خوش:گفت کلیدشده دندوناي اون بین از بارش نفرت چشماي با اون و گرفت

 شیرفهمي؟...نگیرم جوابشو میپرسم

 چشامو تو کرده بیداد حرص و شد ول انگشتاش بین از خفیف فشار يه با بازوم و کشیدم دستمو

 دخالت زندگیم خصوصي مسائل تو کسي ندارم خوش منم:گفتم و چشماش جون به ريختم

 شیرفهمي؟...کنه

 ثقیل وزن اون از دررفتم پايینیش تا باال نگاه يه از بعد و کرد پیدا کش لبا اون رو باز پوزخندش

 تلخ دهنم و خورد پیچ رنگم بي هاي گونه از دلم راهرو کنسول آينه جلوي... روبروم انسانیت مثال

 ياد وقتي...متنفرم شیرفهم ضمیمه با سواالي اين از... بكشن منو میخوان ها خاطره اين...شد تر

 طوطي عین میكرد مجبورم عصبانیتش حس از دونسته من و منطقي مثال که میفتم اون سواالي

 .کنم پیدا جواب براش
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....................... .................................................. .............................................................. 

 به دستاش میون...کشوند صورتش به و کند نسترن نشون انگشتر از نگامو فرهاد دست سنگیني

 .داري پناه و پشت تو ترانه يعني شدن کوبیده اش سینه

 .زنگوله بشي خوشبخت -

 مديون نسترنو:گفت چشمام به خیره کرده قاب دستاش با رو صورتم و توسرم زد آروم

 .نبودم رفتن جلو آدم من وگرنه...توام

 .دوماد شاه درياب مارو کم يه حاال...بخاري بي بسكه – مهسا

 با آدما اين باز که حس اين و شد حلقه ام شونه دور فريبرز عمو دست و اومدم بیرون فرهاد بغل از

 .گرفت جون دلم تو نابشون محبتاي اين به میكنن دلگرمم بازم چهارسال اين تو نبودنشون همه

 جمع اين آدماي همه از...روشنه دلم من...عمو دل عزيز غمتو نبینم:گفت گوشم کنار فريبرز عمو

 .نیست بلد خوردن غصه من ترانه....میشي تو ترينشون بخت خوش

 شونه يه...من ديده غم دل وسعت به شونه يه...همدردي جنس از شونه يه...میخواد شونه يه دلم

 زير نمیخوام...میشي خنجر بشي همدرد میخواد دلت که گاهي گاه جان عمو... من درداي با آشنا

 به لبخند يه زدي که زخمي با و نمیكنم رويي و چشم بي.... کنم رويي و چشم بي خنجر اين ضربه

 .مايع رژ هاي اليه زير غصه از شده خشك لب اين رو میشونم دردام همه وسعت

 .عزيزم بشي خوشبخت:میگم و میكنم بغل نسرتنو

 .عزيزم بشي خوشبخت من جاي:میگم و رو جمله میكنم دار دنباله دلم تو

 .نداره مزه خالي و خشك همینجور که برون بله...چیزي آهنگي يه پوسید دلمون بابا – مهسا

 باز خاتون و میشه حلقه کمرش دور وبقیه دکتر خجالت بي فرهاد دست و میخنده ملیح نسترن

 میاد ابرو و چشم پررو پررو هم فرهاد و میره بهش رسون عزرايیل وصال به هاي غره چشم ازاون

 .خب زنمه که



 
 

161 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 خیسي از چشمشو گوشه نسترن مادر خانوم ناهید و سالن وسط میبره نسترنو کشون دست مهسا

 بخاطر نشدم خوشبخت من اگه میكنم فكر گاهي...میكنه پاك دخترش خوشبختي شوق اشك

 فقط...نرفت رقصیدنم براي دلش...نكرد خوشبختي آرزوي...نريخت شوق اشك برام کسي که اينه

 گوش...سكوتشون اين داشت دادي چه...کالم بي...گفتن نگاشون با...بس و خودداني گفتن همه

 .سكوت داد اين داد خراش بد روحمو

 يه بود خوش دلمون...خانوم؟ نرقصي واسمون میاد دلت چطور:گفت گوشم تو کرده سر جون گلرخ

 .میريزي هنرات اون از واسمون امشبو

 ريتم جاي آهنگ ريتم میكنم سعي و وامیستم مهسا روبروي نگاه پشت غم با زده لب بر خنده

 .بگیره ضرب ريتمش با بدنم و بده جولون مغزم تو بدبختیام

 چي يه گوشش کنار و خب زنمه همون چهره تو میشه خیره لبخند با پیوسته جمعمون به فرهاد

 همه صدقه من...کن خوشبختش فرهادم...میشه لبو نسترن ناکجاي تا مهسا قول به که میگه

 .راهتون بدرقه من گردوني بال...فامیلم

 به خیره پوزخند همون با و مهديس با زدن حرف حال در حسام به میفته نگام و میگردم

 که حرفا چه خودش کنك خوش دل واسه هم مهسا...نخواد؟ مهديسو فرهاد میشه مگه...صورتش

 .نمیزنه

 .رفت فرو موهام میون که خاتونو دست کردم حس و کردم جابجا خاتون پاي رو سرمو

 و دادم فشار هم روي بیشتر رو چشمام و کردم لوس وارانه گربه خودمو فرهاد قول نقل براساس

 .که زد غر مهسا

 .شم لوس میخوام منم....اااااا – مهسا

 ظهر لنگ تا نیست بیكار که تو مثه...حاال تا صبح است خسته بخوابه بچم بذار ورپريده – خاتون

 .بخوابه

 .میكنن کار مردم چقدر داريم خبر بله – مهسا
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 استراحت برم میخوام ام خسته ديگه من...میكنین؟ سروصدا اينقدر چتونه شبي نصفه – آقابزرگ

 .کنم

 دستت از ملتي بذار شبي نصفه کن گم گورتو برو يعني که خانومه حال شامل خانم مهسا – فرهاد

 .باشن داشته آسايش

 دوماد شاه:گفتم و فرهاد صورت به دوختم کردمو پف چشماي و خاتون پاهاي از کندم دل میل بي

 .درمیزنه حلقم تو از جونم داره که خونه برم من بزن زنگ آژانس يه

 .جا همین بمون خب...شبي؟ نصفه بري میخواي کجا مادر اوا – خاتون

 .ديگه وقت يه ايشاال...برم که مجبورم دارم مهمون فردا...برم قربونت نه -

 بلندشو:گفت که کنم بارش دلم تو ناموسي فحش اومدم و کردم نظاره انداخته باال ابرو رو مهسا

 .میرسونیمت حسام و من

 ؟.مهمونت اين هست کي حاال...نمیكردي؟ دعوت مهمون رو فردا يه نمیشد حاال – فرهاد

 .دوستامن -

 کني؟ دخالت کسي کار تو نبايد نگرفتي ياد شدي دوماد تو بچه – آقابزرگ

 .آقابزرگ دهنت قربون آ – مهسا

 و کردم نگاه قبل چندساعت با ندارو منافات تفاوت بي حسام زيرچشمي و شدم بلند جام سر از

 االن که کن خبر آژانس يه من جون فرهاد...میشه دور خیلي راتون ديروقته:گفتم مهسا به رو

 .وسط همین میمیرم

 میرسوني؟ رو ترانه مادر جونم تو دردت حسام – خاتون

 .من عزيز ازم بخواه جون شما...چشم روي به...خاتون؟ حرفیه چه اينا – حسام

 .نمیشم شما مزاحم ديگه نه -

 .میرسونمت – حسام
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 .دختر کن گوش حرف زير به سر گرفته خون خفه يعني

 و کت همون...ديدي؟ نسترنو خاله:گفت گوشم کنار مهسا و زدم بیرون ساختمون از مهسا کنار

 .فهمید هم خاتون...نخت تو بود رفته بد انگاري... ايه سرمه دامن

 .ندارم حال و حس...من جون نزن توهم امشبو يه مهسا -

 ندار جون بودم خورده تاب خیابونا تو خان شادمهر با چندساعت منم اگه ديگه آره – مهسا

 .نمیكنم درك رو شمادوتا عمیق رابطه هنوزم من...بودم

... موند کنارم داداش يه عین هم بعدش...رسید دادم به شادمهر خوردم کتك ازش که بار اولین -

 رابطمون کردم کمك درساش تو شادي به که هم بعدش...شديم رفیق باهم بیشتر اونجا از شايد

 از که شبي...میدونیم همو چي همه...هم واسه دستیم کف عین...اينجوريم حاال و شد تر صمیمي

 همه که چندوقت بعد...نیومد دلم...يانه بزنم زنگ بهش کردم دل دل دوروز تا بیرون زدم اينجا

 زندگیم کنم راضیش تونستم که بود خدايي ايران بیاد میخواست مشنگا عینهو گفت بهش چیزو

 هیچ...ساال اون گرفت فرهادو جاي...دارم دوسش خیلي...غیرتیاست اون از...نیست بدك همچینم

 داداش رو امیرعلي...داره فرق همه با...داشت فرق همه با...نبود ديگه مرداي مثل من کنار وقت

 گفته؟ واست قضیشو جونت

 يكي؟ اين جیگريه کدوم...نه – مهسا

 رفیق شد خبردار شستم امروز...بود راحت باهام زيادي...اول از بود جوري يه...قراردادمونه طرف -

 .شناختتم و بوده ديده شادمهر خونه تو عكسمو...بوده مرتیكه خودش قول به اون و شادمهر فاب

 .داشتي خوب زندگیشو جانبیاي آدم ولي نداشتي خودشو تو – مهسا

 میدين؟ لفتش چرا...ديگه شین سوار – حسام

 مثه يكي:گفت گوشم کنار سواري اين قبل مهسا و شديم مشكي سودان جنسیس اون سوار هردو

 .آويزون تو و من مثه هم يكي باشه داشته جیگري همچین بايد اين
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 و دم همه اين با هم فريبرز عمو که ايه صیغه چه نمیدونم من...واال...نداره جواب حق حرف

 ولي داره تري مزدا يه هم مهديس...اي عقده اين زيرپا نمیندازه ناقابل شیش دويست يه دستگاه

 .آويزون نوشته عمو دختر دوتا ما طالع و بخت تو انگاري

 اول همون از که مهسا...بود شدني حس قاطیش سیگار و تلخ بوي اون حكمراني بازم ماشین تو

 به بازم شب نیمه سكوت اون تو...بود زده استارت خروپفو نرسیده صندلي پشتي به سرش

 داده دل خیاالنه خوش چه...هاوس پنت اون به میذاشتم پا بايد که میكردم فكر پیشي چهارسال

 کور چقدر...شدم نداشتش شخصیت اون همه عاشق کورکورانه چه...نالبخندش لبخند به بودم

 .کر و کور...کور خیلي...بودم

 دلش جورايي يه آقابزرگ ولي...نداره ربطي من به اصال...کنم دخالت زندگیت تو نمیخوام من -

 مهسا جز رو ملكي شادمهر...زندگیت؟ تو جديد مرد يه درمورد بگم چي...منه دهي راپورت گرم

 .نمیده پس نم که هم مهسا...میشناسه؟ کسي

 به اين از ترانه بگو خواست راپورت اگه...بگو اينو پرسید چیزي آقابزرگ اگه...دوستمه شادمهر -

 .شده اضافه هم امیرعلي البته...میبینه فراغتش اوقات تو خواهرشو و شادمهر زياد بعد

 چیه؟ معروف زند مهندس با تو صنم اونوقت -

 تو مردي هر از شادمهر ولي نمیدونم رو امیرعلي...داره قوت امیرعلي و شادمهر صنم اندازه به -

 .بگو حتما اينم...بوده مردتر زندگیم

 .نشدنیه هضم میره باال پارو از پولشون که آدم دوتا با آشنايیت -

 .من زندگي آدماي با تفاوتشه اولین...نمیكنه نگاه آدما پول به شادمهر...همینه دقیقا -

 .شدم کنجكاو بهش من حتي...داري عجیبي زندگي...کني سازي شفاف کم يه بهترنیست -

 .آمیز توهین صدالبته و انكاره غیرقابل چیز يه ايراني مرداي تو کنجكاوي -

 که داريم مشابه فامیلي يه دوتا ما...دوستي نه و دارم دشمني تو با نه من خوب دختر ببین -

 ولي نمیاد خوشم زياد مسئولیت اين از من...باشیم مسئول هم به نسبت مجبوريم اين براساس

 معرکه پس کالت ندي انجامش اگه يعني میخواد ازت چیز يه وقتي میشناسي که خانو فاروق
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 رو خونواده آبرو و بسره پات میترسه نیست خودت خاطر واسه پايیدنت اين میشنوي من از...است

 باش داشته دوستشون...اونوري گفته همه به دوسال اين که همونجوري... بندازي خطر تو بیشتر

 .است دوستانه توصیه يه اين...نمون وفادار بهشون هم زياد ولي

 .جالبه...میره زيرآبي مدلي اين فرزين خان فاروق پسري نوه تنها پس -

 به... نبودي؟ زندگیت و سرخونه االن تو باهات نمیكرد لجبازي آقابزرگ اگه نظرت به...جالبه آره -

 به نامرديش همه با حتي...بیرون؟ میكرد پرتت زندگیش از آشغال يه مثه بازهم شوهرت نظرت

 سربريدن پنبه با...ماست خونواده واقعیت اين...وامیساد پات پوالت خاطر به نه هم خودت خاطر

 .چرا خیلیاشون ولي...نه همشون...خونشونه تو

 ولي...کردم زندگي شوهرم خونه تو آشغاالنه من...میگه راست...سوخت اشك با...سوخت چشام

 با من ولي رفتن جلو من صالح بي گرچه بقیه و آقابزرگ...ندارم قبول رو حرفا اين...ندارم قبول

 و کرد سرباز رو چندساله اين چرکي تاول زد که زخمي.... دارم دوسشون حقم تو بدياشون همه

 نیاورده روم به بودنمو آشغال... ممنون زندگیم واقعیت بابت...ممنون....تنم تو چرکاشو همه ريخت

 شما از که میرسم جايي به باالخره روزي يه من...پسرعمو شدي کشش زحمت تو اونم که بودن

 .نیست دير...باالتره

....................... .................................................. .............................................................. 

 مهمونام بابت زيرعینكي و زيرچشمي نگاهي متحمل من و نیست خانوم سمیه اينكه يعني شانس

 .نیستم

 تونیك يه و زيرزانو جین کوتاه شلوار يه...نیست بدك خب...شد کشیده آينه تو سرتاپام به نگام

 .برم از هست چندسالي جلوشو پوشي ساده و شادمهر...اسبي دم که هم موهام...سیر بنفش

 اين در دونسته قابل يكي باالخره...کوبید يكي وقت همه اين از بعد...من قلب تند ريتم و در زنگ

 و آهني در طرف کرد تند قدم پاهام...داد فرمان پاهام به عقلم...افتاد تپش به دلم...کوبید رو خونه

 .دلم عزيز مهموناي بابت مرگي ذوق همه اين از خورد پیچ دلم

 .خريدم ناز کشیده بغل رو شادي
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 .خانومي شدي بزرگ چه شم فدات -

 نه؟ مگه شدم ناناز عزيز میدونم:گفت خنده با و زد اي مژه مژه باالانداخته ابرو

 .نمیده هیجانو و شور سرتاپا اين به غربزدگي اجازه که اخالقیاتش و شادمهر خوبه چقدر

 و انداخت خونه به نگاه يه کنون سالم شادمهر...داخل بیان زدم تعارف رفته کنار در جلوي از

 .خوشگل و نقلي چه:گفت زن لبخند

 احترام نداري به دارابودنش همه با شادمهر اينكه...همینه تو بقیه و شادمهر تفاوت عمق...همینه

 .لبش کنج جذاب لبخند اون با میكنه ندارنوازي بودنش دارا همه با شادمهر اينكه...میذاره

 .ترانه خوشگلیه حوض چه...دلم جون اي – شادي

 .بچه میكنه تیربارونت خانوم سمیه طرفش بذاري وپا است ممنوعه منطقه اوخ اوخ -

 .خندش انعكاس پررنگ حجم تو کردم ذوق من و خنديد

 درست ها محله اين باشما گفته ولي....استقالل گوش تو زدي خوب...اومد خوشم نه – شادمهر

 .میاي آسته میري آسته نیست درمون

 .گرما از پختیم...داخل بريم بیا حاال...چشم -

 رو پذيرايي بعد و شدم شادمهرخم و شادي جلوي گري کدبانو هنر اوج با دست به چايي سیني

 راحتي؟:گفت و انداخت دوروبري نگاه يه شادمهر و شدم ولو خريده سمساري از کاناپه

 چطوريه؟ جامعه که میدوني...خوبه پیرزنه ام صابخونه همینكه...خب آره -

 میكني کار چي:گفت هام دي سي به وررفته شادي به رو و شد دستش آرنجاي گاه تكیه زانوهاش

 نريزي؟ منو آبرو ببرم جا يه تورو من شد...بچه؟

 .باش خوش شادي...داري؟ کارش چي -

 میره گوش يه تو شادمهر حرفا...میكنم؟ خرد تره تشن غول اين واسه من کردي فكر تو – شادي

 .درمیزنه گوش اون از
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 ...میگه شیطونه – شادمهر

 خبر؟ چه ديگه...میكنین غلط جفتي شما و شیطونه -

 .نداره ربطي تو به هست هم اگه...نیست خاصي خبر – شادمهر

 واسه دلم مگه من...عوضي اون از بشنوي حرفي نخواه چشات اون با و پايین بنداز سرتو يعني اين

 تا ديشب که هست...هست د...نیست اينجور هیچم...میكنه؟ تاپ تاپ داره اون از خبري شنیدن

 رسیده ذهنت تو حلي راه همه نداشته راحت خواب حسام دست از جونت به انداخته آتیش با حاال

 .روت جلو رو غره چشم بشر اين از کشي زيرزبون واسه

 ...من شادمهر -

 .نیست نرمال همچین که میشناسیش...يهو میشه ديوونه...نپرس چیزي ازش...جونم ترانه – شادي

 تو شده لونه غم اون با حتي...اومد کش شادي صورت تو شادمهر دست کنار کوسن برخورد با لبام

 تو شده مهم شادمهر...غم بار اين میشه کم شادمهر کنار همیشه...اومد کش لبام بازم چشام

 .نشده مهم که دلیل بي...غمو بار کرده کم همیشه زندگیم

........................ 

 .شما نشي بپاخفه – شادي

 .ترانه بده خیرت خدا...میزد پرپر سبزي قرمه يه واسه آب اونور دلم...کم يه بگیر ياد – شادمهر

 برگشتین؟ چرا نگفتین حاال...جون نوش...میكنم خواهش -

 ملت جلو رو ما آبرو...نظامي حكومت يعني آب اونور امل اين با...اونجا پوسیديم...بهتر – شادي

 .میريخت

 .صورتتا تو میزنم دوباره بچه – شادمهر

 .نكنن حاللت بابا مامان ايشاال – شادي
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 ديگه آوردنشون دنیا به رو تو..کار اين از معذورم که کنم حاللشون بايد که منم اين فعال -شادمهر

 بود؟ اي صیغه چه

 امیرعلي:گفت شادمهر باز که دهنم طرف بردم قاشق شادي رفته هم هم در صورت به زده لبخند

 ايران وقتا اون کال...نباشه آداب مبادي و ديسیپرين اينقده اگه فقط خوبیه بچه...رسوند سالم

 زن يه واسه باره اولین...بودي شده گور و گم تو ايران اومد که هم طالقتون قضیه بعد...نبود

 خونه اين باعث نامردش رفیق که اينه بخاطر بیشتر اينم...میكنه ول خودش از زرت زرت مهربوني

 ولي بوديم خالف پايه هم بچگي همون از دوتا ما...نبود عوضي اون و من مثه کال امیرعلي...خرابیته

 .بود پاستوريزه زيادي بشر اين

 برام ته تا بزنم حرفي اينكه بي که میاد خوشم...شادمهر گرفته گاز و استارت اين از میاد خوشم

 .چیو همه میكنه موشكافي

 .وقت هیچ زدي نمي حرف گذشتتون از زياد -

 .میشه خالصه کاري خراب تو فقط تا سه اين گذشته – شادي

 .دار نگه منو احترام کم يه بچه...شد آدم من واسه هم جغله اين – شادمهر

 اين جداي:گفت ظرفش به خیره شادمهر و شد مشغول پروريش شكم ادامه به کرده نیشي شادي

 .بوديم خوبي رفیقاي چهارسال

 نديديش؟ چندساله اين تو که کنم باور میخواي...چهارسال؟ اين از جدا چرا -

 چشته؟ تو برقش حاال تا سرصبح که برسي چیزي اون به که میكني خرم داري مثال – شادمهر

 گونه همكاري چنگال و قاشق و کنارش سبزي قرمه و برنج توده به شد خیره و افتاد پايین سرم

 .افتاده توده اين جون به بحث انحراف براي

 .کني فكر اون به هنوزم ندارم خوش صورت هر در – شادمهر

 شده قايم همیشگیشو مهر شادمهر صداي خشونت تو من و لغزيد دستم رو نوازشگر شادي دست

 پیدام اتاقم گوش سه گوشه بار اولین همون وسعت به...مهسا مثل...ترسي مي هم تو...کردم حس

 کنم تصور میتونم هنوزم...فحشاشو و داد و زده وحشت نگاه اون کنم تجسم میتونم هنوزم...کرده
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 چشماي اون تو زده دودو اشك کنم تصور میتونم هنوزم...اومدنتو فرود پارکت روي جلوم زانو با

 .خشنشو همیشه

 سر از و خورد گشتي يه هم تا دو اون متعجب صورت رو نگام...حال به شدنم کشیده و در زنگ

 .شدم کني باز در راهي و انداختم سرم رو رو دست دم شال و بلندشدم سفره

 يه:گفتم و کنار کشیدم و شد پايین باال مظلومیتش از شده کج مثال سر و خندون صورت تو نگام

 نه؟ ديگه شي خراب سرم وراست چپ داري خوش...درآد فكت اون از حداقل سالم

 بدمدله مادرشوهرم:گفت و کرد بینیش راهي سروصدادار رو سبزي قرمه بوي و شد رد کنارم از

 .اينكه مثه داره دوستم

 وارد هاش دکمه کردن باز حال در کشیده سر از شال حیاط وسط کن دعوت خود و گفت

 تا کردم زابراشون بخاطرش ديشب که مهموني يادآوري براي سرش دنبال منم و شد ساختمون

 .شهر سر اين

 سر از جنتلمنانه رفتگانش خاك ارواح مثال خیلي شادمهر و گذشتم کنارش از منم و زد استپ

 لب رو ديد ازش لطیف جنس با رويارويي مواقع در میشه تنها که اونا از لبخند يه و شد بلند سفره

 خان اي ثانیه چند تغییرات همه اين به دريده چشم شادي و داد سالم يه شیك و کرد جاسازي

 .داره مهمون امروز ترانه بودم کرده فراموش من وااااي:گفت کنون من من مهسا و شد خیره داداش

 تو مردمك...بود آورده روي ذکور جنس با مواجهه در حساس و لطیف نقش اون به باز که هم اين

 دختر...جان شادي خواهرشون و ملكي شادمهر جناب...میكنم معرفي:گفتم گردونده چشم کاسه

 .مهسا عموم

 شادي و شد جاسازي پوزخند يه کش دختر و شیك لبخند اون جاي و پريد باال شادمهر ابروهاي

 رو مردا اکثريت وير همون فقط نیست دوشخصیتي بابا اين فهمید کشیده راحت نفس

 تو چپید و انداخت مبل دسته رو شالو همیشگي دلبري مراسم اون خیال بي هم مهسا...داراست

 شادي به دوستانه لبخند يه با و سفره سر نشست دست به چنگال و قاشق و ظرف و آشپزخونه

 بايد نخوري اگه که بخور...میكنه غلطا اين از بار يه ماهي به سالي ترانه اين...نمیخوري؟ چرا:گفت

 .بموني بشر اين پخت دست دل به آرزو
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 سراغ به الخلقه عجیب موجود دو اين نظاره در هم من و شد ول زمین رو اون بدتر هم شادمهر

 برده عشقولي نسترنو برداشته ننر جنبه بي فرهاد اين:گفت کرده خالي دهن مهسا و رفتم غذام

 بیام اي جمعه گفتم...بیرون زدم آقابزرگ خونه از ندارم مهديسو اين حوصله که منم...دودور ددر

 .بدم نجاتت خودم دلتنگي از

 .باحاله اينقده دخترعموت بودي نگفته ترانه – شادي

 از باحالي...بگردم الهي:گفت و کشید رو شادي نداشته لپ اون از تیكه يه قوا تمام با مهسا

 .دارن نظرو همین همه ديگه کنم چه ولي...خودته

 حول و حال درد به کجاش دراکوال اين آخه...همه اين بترکن:گفت من گوش دم زيرلب شادمهر

 میخوره؟

 .نشسته اينجا مجرد...کثافت:گفتم حرصي و کردم شادمهر حروم گردني پس يكي

 فكر باز من و کرد شروع رو غذاخوري مردونه و راحت و عادي و کالس بي باز خنده از کرده غش

 .بردم لذت خیلي تكلف بي شادمهر با خوردن غذا از اون از بعد کردم

 .يادته؟ آقابزرگو وکیل...شاپوري اين...کن کپ میگم چي يه ترانه – مهسا

 چي؟ که...يادمه آره -

 اين از پسره کن فكر حاال...کرده خواستگاري مهديسو آقابزرگ از هلك و هلك اومده – مهسا

 دوتا حاال تا صبح که فريبا عمه...میگیرن جیبي تو پول ددي از سرصبح که اينا از...آويزوناستا

 اين داشت که هم وقتي نداشت نداشت خواستگار دختره اين کن فكر...کرده حروم قند آب پارچ

 .داشت رو آکله

 انداخته باال شونه مهسا و شكفت هم از بیشتر شادي ترکیده خنده از صورت با خورده نیمه خندم

 میكنه من داداش اين بند دخترشو اين راست و چپ هي فريبا عمه که همینه...واال:گفت

 کاسه تو بیفته دختره اين حقشه نیست درموني درست هم حسام اين باشم نكرده نامردي...ديگه

 .اش

 برات؟ بكشم:گفتم آروم و کردم نگاه مهسا زنكانه خاله حرفاي از حوصله بي شادمهر به زيرچشمي
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 اين بش و شیش به شده چارتا چشا با مهسا و کشید غذا ديگه ظرف يه و شد کار به دست خودش

 .اون مثه...ورزشكاره بچم خب...داره؟ جا چقدر مگه بابا اين که پرداخت

....................... .................................................. .............................................................. 

 .شدم پخش زمین رو خنده از ترکیده چسبید شادي چشماي به که شادمهر دست با

 .ديوونه بود حساسش صحنه – شادي

 .نمیخوره تو سن به يناا...حیا بي – شادمهر

 من رو میگرفتشون جو راه به راه مردم هم خیابوناش تو که دنیا اونور نرمال آف آخه – شادي

 میدوني؟ عفت منافي شما رو ساده گرفتن بغل يه اونوقت ديدم

 .شدي پررو اينقده ديدي رو فیلما همین – شادمهر

 همه که مردايي هستن هنوز نشو ناراحت عزيزم:گفت زده شادي به چشمك يه خنده با مهسا

 .اخ و اه میشه میرسه که بقیه به نداره مشكل خوبه خودشون واسه غلطي

 به زدن مشتي کتك آرزوي اون خیال بي و مهسا طرف رفت نشونه شدشو طوفاني نگاه شادمهر

 .رسید فیلم ادامه به و شد مهسا

 هالکي؟ واسش اينقده تو که خوبه کجاش بابا اين:گفت گوشم تو سرکرده مهسا

 بهت سگ محل که سوختتت هم بعدش... میچزونیش داري کرم خودت...آقايي اين به بچم -

 نذاشته؟

 باشه؟ کي سگ – مهسا

 گوشم اونور شادي و ديگه کانال يه زد ديده فیلمو پايان تیتراژ گرفته دست کنترل شادمهر

 نگاه رو همديگه زهرمار برج عینهو چرا...نكنم غلط هست مرگیشون يه دوتا اين ترانه:گفت

 میكنن؟

 واال؟ میدونم چه:گفتم و کردم رصد جفتشونو چرخشي زيرچشمي
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 ظهرتاحاال اينجوري شادمهر نذاشته شادمهر محل اينكه بخاطر مهسا میگم که من – شادي

 .وارفته

 شدي؟ دريده چشم اينقده چرا تو بچه -

 باشه نداشته پسر دوست ساله هیجده دختر يه اگه اونورآب...سالمه هیجده االن من بابا – شادي

 .داره رواني مشكل يعني

 شبه يه بسته باروبنديل داشته حق شادمهر:گفتم و شدم خیره نازش صورت تو کرده گشاد چشم

 .آورده دووم سال سه چطور گردن رگ اين با موندم من....ايران بیاد

 .بچه خودش از درآورد بازي فكري روشن خیلي – شادي

 .نگران همیشه برادر يه حضور حس از شد گرم دلم اون جاي و کشیدم آروم لپشو

 .سرکار بره بايد فردا است خسته هم ترانه...ديگه بريم شادي – شادمهر

 .بمونه شادي بذار -

 پسرعموت که گفته هم امیرعلي اين...اي خسته هم تو...داره طراحي کالس فردا بابا نه – شادمهر

 .میكشه کار ازت خر قد

 .بمیرم الهي...ترانه؟ میگه راست – شادي

 تا چارصد ابروئه چشمت باال بگه خانوم به...اين میده مفت پول من داداش اين...بابا نه – مهسا

 .بزنه حرف نداره جرات بچه...میشه پیدا وصي وکیل

 حرف اين از ديدم من که پسرعمويي اون:گفت گوشم کنار تكرارکنون پوزخند دوباره شادمهر

 تو واست درمون درست کار يه امیرعلي میگم بگو شدي اذيت اگه...اومد نمي بهش کنیا گوش

 .کنه پا و دست شرکتش

 همو گوشت جماعت خون هم مثل همون...نیست بدي پسر هم زياد...خوبه کاريم محیط بابا نه -

 .نیستنه ريز دور استخون بخورن
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 بايد هم سر يه...ديروقته بچه بدو:گفت شادي به رو زيرلبیم فحش خیالو بي و ريخته هم رو موهام

 .وکیلم خونه برم

 میرفتي اي جمعه شب باز هم بود کلفت سیبیل يه وکیلت اگه حاال:گفت زن شیطون لبخند شادي

 بزني؟ بهش سر يه

 تو و بیرون زد در از کش شادي دست کشیده شونه و شاخ شادمهر و شد پايین باال لبم رو خنده

 .چارديواري اين از نزني در و خونت تو بچپي ندارم خوش...اونوري بیا:گفت حال همون

 از ماشین و داد تكون دستي شادي و کردم نگاه محله با ندار تناسب پرادوي اون به لب رو لبخند

 .شد رد چشام جلو

 .کردي تصور برام ازش تو که اي فرشته اون اال میاد بهش چي همه بابا اين -

 عمو و فرهاد و آقابزرگ وقتي که کسي...محكم پناه و پشت يه گفتم...فرشته نگفتم من -

 حس کمبود زندگیم تو فرهاد نبودن از بیشتر رفت وقتي که کسي...بود اون نبود فريبرزي

 هر آرزوي اون بگم کلوم يه تو ولي باشه نداشته خوبي وجهه تو واسه شايد اون مهسا...کردم

 .دختريه

 آرزوئه؟ چیش دقیقا -

 .قیافش و تیپ...بودنش مرد اين...منشیش لوتي...ثروتش -

 حس از متشعشع امواج اون کردم حس من و گذشت کنارم از برام اومده ابرو و چشم مهسا

 .دلگرمم دوتاتون حضور به من...عزيز اونم...عزيزي تو جان مهسا...ازش رفاقتو رقیب يه حسادت

 مهندس صداي که میرفتم پايین جلويي هاي پله از انداخته پايین باال دستم تو رو مموري فلش

 .استپ رو زد قدمامو فرزين

 .ترانه -

 محیط اين تو چرا که بپردازم موضوع اين حل به خواستم و کردم نگاش شده گشاد چشماي با

 .ترانه به رسیدم فرزين خانم از من ممنوعه
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 گوشیت:گفت و کرد نگام خیره يخ باز اون و کردم نگاش چشم دوتا گشادگي حالت همون با منتظر

 خاموشه؟ چرا

 شارژ...شدم گوشي خاموشي شاهد کرده باز مشت و اومد بیرون فرورفته جیبم تو خودکار دستم

 .احتمالیه گزينه تنها کردن تموم

 مگه؟ چطور...کردم تموم شارژ -

 میان دارن نسترن خونواده امشب اينكه مثه...بود نگرانت بهم بود زده زنگ خاتون بابا هیچي -

 از ماشینو کن صبر نداري مداري قرار اگه....باشیم هممون خواسته هم خاتون...آقابزرگ خونه

 .ندارم حوصله يكي من خاتونو نوق و نق باز که بريم هم با بردارم پارکینگ

 .نباشم مزاحمت...ممنون:گفتم و پايین بكشونم پريدن باال اون از کردم سعي ابروهامو

 زشت اردك بچه يه غین منم و شد کج آسانسور طرف مسیرش وباز داد تكون هوا تو دستي

 .دنبالش

 کردم سعي من و گرفت جون ذهنم تو اون پرپشت موهاي ياد باز و بود اش باالزده موهاي به نگام

 سقف به کرده عوض نگاه مسیر شده اشك قطره دوتا دلتنگ چشام و نشد باز و بگیرم جونو اين

 .موند خیره آسانسور

 دفعه که افتاد دوزاريم سرانگشتي حساب يه با و شدم سودان جنسیس اون سوار سرش پشت

 .مستقرمیشم کالس هاي فوق اتاقك اين تو که سومه

 .ماهاست واسه حمالیش خر شه دوماد میخواد هم فرهاد اين -

 ...گفتم که من -

 .بگذرونم خوش کم يه میخواستم امشب...نیستي مزاحم گفتم منم -

 خانداني مهمونیاي از وقتا اون من...بكنم دوستانه خودت قول به توصیه يه میتونم...آهان -

 پشت میزديم فنگ جیم هم مهسا و من...میشد هرکي به کي هر وسطا...اومد مي بدم آقابزرگ

 باشه فامیل اعضاي سرشماري فكر تو بپاش بريز و بشو بل اون تو کسي امشب نكنم فكر...بوم

 .کني دودر ساعت نیم بعد میتوني
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 از گذر تو که ماشینايي به ماشین شیشه از سنگیني اون به توجه بي من و شد سنگین نگاش باز

 .شدم خیره میگرفتن سرعت کنارمون

 .میرسیدي قرارات به اينجوري پس -

 آخ يه دهنم و شد باريك درد از چشام و گردنم به چسبید دستم و طرفش برگشت تند سرم

 .داد روبروم پوزخند تحويل

 چیه؟ منظورت -

 چي يه حتما خب...باشه برگشته پسره اون واسه نهش از دلیل بي نمیشه که آقابزرگ...خب -

 .پسره اون با اش کرده عزيز ازدواج به شده راضي که ديده

 باز بغض اون با خفگي حس و گلوم به چسبید گردنم کناره جاي دستم و شد بیشتر چشمام تو درد

 .کرد بیداد وجودم تو

 .لبا افتادگي اون جايگزين لبخند يه و شد درشت چشمام...زدم پس دارو توده بغض اين...زدم پس

 حتما هم تو خب...است العاده فوق دادن انجام رو ممنوعه کار يه...داشت هیجان...میدوني؟ خب -

 موندنت بسته گوش و چشم ايرانو از خروجت شرط آقابزرگ وقتي...باشي کرده تجربه بايد

 حسو اين میتونستي نبودي قرارات و قول پايبند مدله هیچ تو اينكه به علم با خب... گذاشت

 درسته؟...باشي کرده تجربه

 .درسته اين...نكردم بازي خاندان يه آبروي با تو مثه من:گفت و شد تر کج پوزخندش باز

 درك آقابزرگ...باشه دومادش اينكه واسه ايه خونواده هر آرزوي که کردم ازدواج کسي با منم -

 وقت هیچ من...نداره آبرو به ربطي هیچ اين خب...چیه من با ازدواج از بابا اون هدف که بود کرده

 پس... کشیدم خفت خودم قد چون...باشم شرمنده ام خونواده جلوي نیست قرار قضیه اين بابت

 .بیاري وجدان عذاب واسم نخواه رسیده راه از تازه يكي تو بیزحمت

 نكنه خدا...خوبن باهات موافقي باهاشون تا خاندان اين که داري قبول هم خودت...ديدي؟ -

 .بیفتن چپ رودنده
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 فقط بوده فامیل کش عذاب مهسا قول به که اوني...دونه؟ يه يكي پره خاندان اين چي از دلت -

 .نیستیم هم دشمن ما خودت قول به...نريز زخم رو نمك اينقدر بیزحمت پس... منم

 ثروت اون میتوني هم وکیل دوتا با تو...کني باز چشمتو میخوام فقط...نگفتم بدي چیز که من -

 .نیست حمالي همه اين به نیازي...بگیري آقابزرگ از میلیارديتو چند

 .نیستم بلد رويي و چشم بي بعضیا مثه من -

 عمرا فامیل اين که حالیته...بشه آب و نون واست قراره کي تا روت و چشم اين ببینم بشین -

 بدون آقابزرگ میراث از هیچي که میدوني...برسه بهت اي ديگه چیز فردين عمو ثروت جز بذارن

 .نمیگیره تعلق بهت وصیت

 .تو مثه يكي ارزوني بقیش... بسمه بگیرم همونم من -

 خونواده اين واسه اينقدرا که کنم حالي بهت میخوام من...میكني دشمني خودت داري ببین -

 کني؟ بازي رو خوره سري تو و خوبه نوه نقش تو همیشه بايد چرا...نباش خوب

 وقت هیچ اون با زندگي دوسال تو که درسته...ندارم مشكلي هیچ نقش اين با من پسرعمو ببین -

 مادر پدر بي سال همه اين منو ولي من چند به خرت ترانه بابا بگه بهم نیومد مهسا جز هیچكس

 چیه؟ خونواده با من رابطه با دقیقا تو مشكل نمیدونم من...کردن خشك و تر

 کي؟ حساب تو میره صاف تو حساب تو بره بايد بابات پول از سال تا سال که سودي میدوني -

 باباي حساب تو:گفت مكث يه با و زد قهقهه بدجنس اون و طرفش برگشت مشتاق بار اين نگام

 من باباي...برف زير نكن کبك عین سرتو...عمويي دل عزيز واقعا تو اينكه... چي؟ يعني اين و...من

 تو...هست تیز ثروتت واسه دندونش بازم باشه برادرش وارث تنها به وفادار بخواد که هم چقدر هر

 میتونه تقريبا میخوره ها کارخونه به که ضرري بیرون بكشي ها کارخونه از پولتو بخواي زماني اگه

 خوابیده هم منفعت عالمه يه میتونه مهربوني همه اين پشت...برسونه ورشكستگي مرز به خاندانو

 به اقابزرگ سر که اينه بابت نگرانیش همه خان بهمن ولي...میدونم جدا فرهادو حساب من...باشه

 نخواي ثروتت به رسیدن با تو که اينه بابت نگرانیش تنها من باباي...نده حقتو و نخوره سنگ

 پسر ولي نیست بدي عموي...کمتره من باباي گناه جورايي يه...بندازي رونق از رو ها کارخونه

 جمع ها کارخونه از دردونه عزيز ثروت که که روزي از میترسه...قدرت و پول تشنه و خانه فاروق
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 پول اون به اگه روزي يه.... بدي؟ انجام خاندانو کار انگیزترين هیجان میتوني تو میدوني...بشه

 خیال تو اونا سال همه اين که همونجور...خواسته دلت عمر يه که بكن رو کارايي رسیدي

 برس چیزايي اون به...خودت بخاطر واقعا اينبار بزن دورشون زدن دورت خودت بخاطر خودشون

 مراسم تو میدونم جايیكه تا...بردن کیفشو فاروق ديگه هاي نوه و بوده تو حق دوسال اين که

 دشمنت من ديدي...بكنه مهديسو تولد ساالي همه جبران که بگیر تولدي ولي نداشتي ازدواجي

 دلم...بري نذاشتن عمر يه که برو رو راهي هم تو...میخوام خودم که میرم رو راهي فقط...نیستم

 .میسوزه دلم يكي براي باره اولین...گفتم بهت اينجور که سوخته برات

 فكر بهش خودم حاال تا چرا...بود کنارمون از عبور در رنگارنگ حجماي به باز شده خالي نگام

 بايد دوريش همه اين با حسام چرا...بودم؟ نكرده فكر حقام اين همه به حاال تا چرا...بودم؟ نكرده

 حساب هم خردشده تره وقت هیچ رو مهسا داداي چرا...چیه؟ من حق که بندازه يادم به

 هنوزم...بگذونم؟ امورات شهر پايین خونه يه تو بايد دار مكنت و مال اينقدر من يعني...نكردم

 تولد يه خواست دلم ساال اين همه منم...ولي...رو ريخته پام به محبت همه اين کنم نابود نمیتونم

 وآقابزرگ خاتون...انداختم يادم از...نرفت...رفت يادم...نگفتم...مهسا و مهديس تولداي مثه

 مزون يه از مهشید ولي نپوشیدم عروس لباس من...بخوام تر اضافه نبود حق میكشیدن زحمتمو

 و کنه کرايه لواسون تو باغ يه قراره فرهاد ولي نداشتم عروسي مجلس من...داد سفارش پاريس تو

 تري مزدا مهديس ولي ندارم ماشین من...باشه مراسم اين واسه خاندان تو پذيرايي بهترين

 مزونا تو مهديس ولي کارمندم و خصوصي معلم شبم نون لقمه يه واسه من...داره متالیك مشكي

 مادر شیر از ارث میگن...نه؟ خودم حساب چرا...چرا؟...عمو؟ حساب تو میره من پوالي...من...وله

 آدماي هاي داشته همه باشم داشته نبايد من چرا...حرومه؟ من واسه چرا... تره حالل

 اين از کنم چه...پري؟ اين حجم تو کنم چه...تويي پري اين مسبب...پره دلم من حسام...دوروبرمو؟

 خیر حسام...بندازم خونواده اون نگاه به که افتاده جونم تو حاال از که ظني سوء پر نگاه

 .شدم شك از پر اينطور من که نبیني خیر...نبیني

.................. 

 رو نامحسوس بود نیومده لبم به حاال تا ظهر سر از که لبخندي و شد حلقه گردنم دور که دستايي

 .صورتت تو میپاشه روغن ناکرده خداي اونور برو...مهسا نكن:گفتم و نشست لبم
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 .هست مامان بقیشو...برس خودت به کم يه و کن عوض لباساتو برو بابا بسه – مهسا

 ما...درمیاد جونت داره خستگي از حاال تا ظهر بمیرم...برم قربونت برو جون ترانه آره – جون گلرخ

 .کار به گرفتیمت هم

 اتاق طرف رفتم کن گوش حرف و اومد کش بیشتر پام به ريخته مادرانه همه اون واسه لبخندم

 .تجرد دوران

 تا ظهر شك همون...انداخت شك باز دلم تو پوشیدن چي براي گرفتن عزا و نشستن تخت لبه

 .حاال

 خريده شیراز از برام فرهاد که پیشي سال پنج حرير پیرهن اون و کردم باز کمد...نداشتم لباسي

 .اومد چشمم به بود

 شونه وباز پوشیدم مكشي جین شلوار همون رو و شدم گشاديش خیال بي و انداختم باال شونه

 معمولي آرايش و انداختم باال شونه باز و بستم اسبي دم همیشه مثل موهامو و باالانداختم

 .انداختم باال شونه وباز نكردم تجديد همیشگیمو

 من...باشم ساده بايد همونم من...دارم جمع تو اومدن چشم به واسه شانسو کمترين که همونم من

 شرط حقش واسه آقابزرگ که همون...همونم من...باشم رفتارم مواظب بايد و ام مطلقه که همونم

 اون به...ندارم...باش نداشته شك زيرپوستي مهربوني همه اون به...باش نداشته شك...میذاره

 فرهادم...دارم شك نداشتم لباس اين به...دارم شك نداشتم پول به...ندارم شك محبت

 براي که کردم شلواري مانتو و نسترن ديدن مهموني شب لباس اون خرج پوالمو همه...ببخشم

 که آخري کالس به خوشه دلم و تومنه ده...تومنه ده پولم کیف ته ته...نیاره شان کسر خان حسام

 .بگیرم آخرمو پول قراره و دارم نرگس با فردا

 اون جاي مهديس ولي کرد سكوت جمع تو و کرد باالپايینم مهسا نگاه و اومدم پايین ها پله از

 .زد دل حرف

 پوشیدي؟ چیه اين ترانه – مهديس
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 دلم و شد لبريز چشام عوضش...نیاد چشم به شدگیم آب تا نزدم لبخند...طرفم برگشت نگاها همه

 .تیكه تیكه

 سرزنش با آشپزخونه درگاه به که خاتوني و مهديس به کرده اخم آقابزرگ ارزوني دادم نگامو

 .بود رفته نشونه آقابزرگو

 امشب من میشه:گفتم انداخته سرپايین و وايسادم جلوش و شد تند فرهاد طرف قدمام

 .بلندشم خواب از زود بايد فردا... میكنه درد خیلي سرم...نباشم؟

 کسرشان دکتر جلوي..."برو"يعني که فهمیدم من و رفت هم تو بیشتر صورتش و شد گزيده لبش

 اي؟ عزيزکرده چه...باشه کرده عزيز تن تو پیش سال پنج لباس که فامیله

 ساندويچ يه بره خواست دلم...خونه بره نخواست ودلم بیرون زدم...بیرون زدم ساختمون از

 تو خواست دلم...بخوره ساندويچ و تومن ده اون به بزنه آتیش و کنه ولخرجي خواست دلم...بخوره

 دلم...شد پر چشام و خواست دلم...باشه مهموني اون تو که خواست خیلي دلم...باشه مهموني اون

 ولخرجي برام شادمهر چون بودم تیپ خوش هم برون بله شب اون اگه افتاد يادم و خواست

 بي از که يخچالي و خونه مايحتاج خرج دادم پولمو همه هفته اول اومد يادم و خواست دلم...کرد

 .میكرد خنك هوا چیزي

 .نیست دير...میرسه خواست چي هر به دلم روزي يه منم...نداره ايرادي

....................... .................................................. .............................................................. 

 بمونین؟ میخواين هنوز فرزين خانوم:گفت چرخیده پا پاشنه رو شكوري آقا

 .سالمت به برين شما...میرم بكنم تموم اينو -

 سر حساب يه با و بود گذشته پنج از که شد ساعتي میخ نگام من و زد بیرون در از لبخندزنون

 .بودم اينا نرگس خونه هفت مترو با بیرون میزدم اينجا از کرده تموم کار هم شش اگه انگستي

 کاراي به چه منو...نیومده خوشم مدله هیچ محاسبات اين از...ها برگه به دادم تمرکزمو

 .خوندم معاري من...عمران؟

 .در طرف رفتم و شدم بلند صندلي رو از کرده تموم کار
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 سعي و شدم شدنم دير خیال بي و طرفش برگشتم زده صدام کاويان بخاطر و گذشتم نگهباني از

 .لبخند با ندار منافات لبخند يه پشت کنم قايم حرصمو کردم

 داشتین؟ امري -

 تو وقت اول فردا میخوان چیز تا چند بابت فرزين مهندس اينكه فقط...مهندس خانوم نه -

 .ببیننتون دفترشون

 .میگفت بهم منشي...کشیدين؟ زحمت شما چرا خب -

 .برسونمتون میرين جايي ضمن در...بگم ديدمتون گفتم -

 .خداحافظ...ممنون نه -

 لبخند همه به راحت اينقدر و بوده زنش عاشق اينقدر چطور کنم درك نتونستم من و زد لبخند

 هم يكیش...میزنن لبخند بیشتر ها خیرنديده که میرسم باور اين به دارم... ديده خیري چه...میزنه

 .زن ظاهري لبخند من

 اتاق تا ساختمون در فاصله....رسیدم مقرر هفت از تر دير ربعي يه يه فهمیدم ساعت به نگاه با

 .کشید طول اي دقیقه پنج مادرش احوالپرسیاي میمنت به نرگس

 تو من...میشه تنگ بازياش شوت اين براي دلم...بگیره ياد درس تا زد حرف بیشتر آخري روز

 .تنگي اين میكنه سخت کندنو دل...تنگي اين بده...میشه تنگ همه براي خیلي دلم زندگیم

 نرگس حرفاي از دونه يه که بودم روزه چند اين فكر تو اونقدر منم و رسید زود خداحافظي وقت

 .نبود يادم هم رو کرده لگد کاه

 .کمه اگه ببخشید...ناقابله اينم عزيزم – نرگس مامان

 .نداره قابلي اصال...حرفیه؟ چه اينا بابا نه -

 داشتم نیاز يهت باز اگه که بده من به موبايلت جز ثابتي شماره يه فقط...عزيزم نه – نرگس مامان

 .کنم خبرت
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 انداخته باال باز ام شونه و شد پايین باال برگه تو نگام...شماره؟ اين چرا...و رفت خودکار به دستم

 تلقي خودم خونه آقابزگو خونه داره ايرادي چه...آقابزرگه خونه داره اشكال چه... چیه؟ مگه خب...

 کنم؟

 روز من و کند دل ازم شده ديرم که من گوشزد با نشده تموم احساستش ابراز و کرد بغلم نرگس

 .نديدم رو برادرجان يعني خنده مايه آخري

 اوج که تراولي دوتا به خوشي دل...تومني پنجاه تراول دوتا به خوشي دل...کردم خوش دل بازم

 که تراولي دوتا به خوشي دل...میشد سوپر از خريد کیسه دوتا هم ترين مارك بد خريد با اوجش

 زحمت خودم...که تراولي دوتا به خوشي دل...بیشتره ازش هم خاتون صبح سر صدقه

 عافیت قدر براي انتظار بدون... منت بي...خودم خود مال...خودمه مال کمیش عوض...کشیدم

 .دادنام ياد خوب حرص مال...رسیدنام دير حرص مال...خودمه مال...دونستن

 روابط ايجاد به خوشي دل همون براي...میشه تنگ نوجوونیت هاي کودکانه براي دلم جان نرگس

 .میشه تنگ دلم خیالیات خوش همه براي...میشه تنگ دلم هم برادرجان و من حسنه

....................... .................................................. .............................................................. 

 و زد شادي دنش خورده حال در بستني به اساسي گاز يه و شد خم من به زن چشمك شادمهر

 زن قهقهه شادمهر و زد زنگ جفتمون گوش تو ثانیه اپیلیسیون يك فاصله به شادي جیغ

 .خواست دلم خب:گفت

 .بخر برو خب – شادي

 من بده بستنیتو...خیابون؟ اونور برم راه همه اين ام ديوونه دارم تو خوبي به خواهري تا – شادمهر

 .بخر ديگه يكي برو خودت

 پايین شیشه از رو بستني و بیرون زد ماشین از و انداخت تمومیش به رو بستني به نگاه يه شادي

 .شد محو نگام از فروشي بستني توي تا کردم نگاش...دستش داد شادمهر داده

 خب؟ -

 چي؟ که خب...ات نقطه بي جمال به -
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 مرگته؟ چه بگم کلومو مخلص -

 .بدنیستا شعور ذره يه -

 غاز يه من صد حرف که نخودسیاه اسانس با بستني دنبال نفرستادم رو جغله اون من ببین -

 وقتي که هست چیت يه...روزه چند هست مرگیت يه...ترانه؟ چته...که؟ میفهمي...بگیرم تحويل

 .شدي همرامون شادي خاطر واس فقط و اومدي ناز واسم خوشگذروني پايه توئه زدم زنگت امروز

 .گرفته دلم روزيه چند...هیچي -

 چي؟ واسه -

 میگردي؟ دلیل دنبال میگیره دلت تو...داره؟ چي واسه -

 دوروبرم خیلیا دل بخواد دلت تا ولي...باشم دلیلش دنبال که نمیگیره دلم وقت هیچ کال من -

 .نمیشي دلگیر دلیل بي تو ترانه...باشم دلیل دنبال واسش شدم مجبور که گرفته

 رو از مثال حرفي يه يكي شده...چندروزه میكنه داغونم داره...مخمه رو مته عین چیزي يه -

 بخوري؟ خودتو تو از هي و حرف اون به فكر با شي داغون تو و بزنه بهت دوستي

 زده؟ اضافي زر کي...بزن حرف درست -

 درمورد خريت...خوبه خیلي ندونستن وقتا بعضي میدوني...مهمه حرفه...نیست مهم کیش -

 تو و بگن بهت رو چیزا بعضي نكنه خدا ولي خبريه خوش جور يه میفته اتفاق دوروورت هرچي

 ديوونه دارم...برزخم تو االن من...برزخ تو بندازنت و بگن...بدي تشخیص نتوني دروغیشو و راست

 اون که باشن اونجوري اونا میشه مگه بابا که میكنم فكر اين به دارم همش چندروزه... میشم

 وسط اين چي يه انگاري...راستن انگاري حرفاش ولي میبینم چشاشونو تو عشق من...گفته

 فكر چیه يه اين به بالش رو گذاشتم سر تا چندشبه اينكه از...میاد بدم چیه يه اين از من...هست

 منم...میخوام عادي زندگي يه منم...دارم دل منم...آدمم منم شادمهر...میشم ديوونه دارم کردم

 .کرده دهنیش داداشم که باشه بستني يه غمم و هم همه شادي مثه میخواد دلم

 .نداره که خوردن غصه...کنم دهنیش برات بخر بستني يه نداره کاري اينكه برم قربونت خب -
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 هست چي هر...کنم فوضولي نمیخوام:گفت صورتم تو جدي شادمهر و افتادم خنده به بغضم میون

 فهمید وقتي پیش چهارسال ديدم من که اي ترانه...شو خودت...دور بريز رو میكنه اذيتت داره و

 معضل بزرگي به االنت معضل نمیكنم فكر...وايساد چي همه پا هست هم تینايي زندگیش وسط

 .باشه تینا

 مشكلي هم زياد که میشه گرم دلم من و میكنه علم بدترينامو زندگیم بداي میون که خوب چه

 .ندارم

 .رفتیم يادش از ما نديدبديد گرفته زن...شده تنگ معرفت بي فرهاد اون واسه دلم -

 ددر اومدم عنتري چه با که میسوزونن دل برام مردم میشي هستي که ايني تر زشت نكن لونج -

 .دودور

 .بسازه يا بگیره بستني رفت شادي اين....کوفت -

 .نمیخوره نیش دوبار سوراخ يه از رفته داداشش به بچه...میاد و میخوره...هیچكدوم -

 .بود قدرت اوج برام شادمهر فقط اون از بعد کردم فكر و شد کشیده جذابش نیمرخ به نگام

 شادمهر؟ -

 هوووم؟ -

 نكردي؟ پیدا میل باب آب اونور سال سه اين تو -

 .میمونم وفادار کشور اين به و میشم ملي تولید عاشق فقط که ايرانیم مرد يه من -

 .میشه دير داره...شي؟ دوماد نمیخواي...ديوونه گفتم شوخي بي -

 داره؟ سرخر حالوحوصله کي...بابا گمشو -

 کني؟ جووني میخواي کي تا شادمهر...سوارين زنا سر که مردايین شما باشه اگه هم سرخري -

 حوشي؟ و حول يا بدم دقیق تايم -

 .شادمهر -
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 رو شادي که شعور با اينقدر کنم پیدا کیو...خوشم ومیرن میان که هايي آکله اين و شادي با فعال -

 .باشه خوش شادي که اينه میخوام که چیزي تنها فعال...ندونه؟ مشترکمون زندگي سرخر

 تو زن يه کن فكر اينم به شادمهر ولي...نیست شكي هستي اي العاده فوق داداش تو اينكه تو -

 يه اون...بگیره خواهرشو جاي ولي نه که مادر جاي باشه مفید هم شادي براي میتونه تو زندگي

 .بزنه تو به حرفاشو همه نمیتونه دختره

 .نداره هیچي واست تهش که چیزايي به نكشون بحثو -

 .خري کله خیلي -

 که میكنم ازدواج دختري با کنم ازدواج خواستم اگه زماني من...میگم خیالت شدن راحت واسه -

 به منو بتونه که فرق اونقدر...باشه داشته فرق چشیدم باهاشونو رابطه مزه که اونايي همه با

 .میكنم کاري همه بخاطرش منم وقت اون...کنه پابند خودش

 .میشي چي بشي عاشق...ايني برادرانه...ايني نبوده عاشق تو جان شادمهر...میزنم لبخند دلم تو

................ 

 مجبوري کرده ترم حوصله بي تلفن زنگ که بودم خیره رقما به مانیتور تو کرده سر حوصله بي

 .کشوند خودش سمت به و داد قوس و کش منو

 .بفرمايید بله -

 .اتاقم بیا -

 نبود؟ خودمون فرزين مهندس يارو کردم فكر شده خیره گوشي به

 .بیستم طبقه به رسوندم خودمو تنم تو رخوت همون با بیرون زده اتاق از و دادم حرکت پاهامو

 اون و کردم نگاش خیره خیره ازش داشته طلب ارث حس با و وايسادم قد تمام منشي جلوي

 .منتظرتونن مهندس:گفت و کرد کرده طلب ارث همه اين حواله اي غره چشم

 به قريب میشه صداش میرسه که ما به ذکور جنس به داره اختصاص خرکیاش عشوه ديگه آره

 .میدون چاله
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 .بود تاپش لپ تو سرش دار لب کنج سیگار که افتاد بهش نگام و شدم وارد زن تقه

 هم مصلحتي سرفه دوتا باشم داشته حضرت به حضورمو يادآوري اينكه واسه و گذاشتم جلو قدم

 .بشین:گفت که کردم الحاق اتاق سكوت به

 راه خردکني تره تو امثال واسه نیست قرار من و بشین همین...نمیكنم نگات من و بشین...همین

 .بندازم

 داشتین؟ باهام کاري:گفتم و نشستم کنفرانس میز پشت میزش به صندلي دورترين رو

 هاي شیشه پشت شده بلند صندلي روي از و شد خاموش دستش کنار جاسیگاري تو سیگارش

 .میكني پشیمونم داري:گفت و کرد علم قد اتاقش سرتاسري

 چي؟ از...چرا؟ -

 کردي پشیمونم...تويي خونواده اون تو کنم حسابش باجنبه میتونم که کسي تنها میكردم فكر -

 .حرفام از

 چي؟ براي -

 که ببري همه از و بگیري بل اينطور حرف چارتا با باشه قرار اگه...نبود تو شدن عوض ما قرار -

 برده ارث به فريبات عمه از هم رگ يه اگه...نیست بد سیاست کم يه...نمیرسي حقت به وقت هیچ

 يه تو ولي نمیدم هدر خودمو وقت اينقدر هیچكس واسه من...سیاستو اين کني خرج بايد باشي

 .میشه کباب برات دلش سنگدلیش همه با آدم که خوري توسري اونقدر جورايي

 .ندارم کسي ترحم و دلسوزي به نیازي من -

 .نمیخوري ترحم درد به اصال مدله هیچ تو که قضیه اين به واقفم آره -

 سر پنبه با...باش خودشون مثه:گفت چشام تو خیره...میز به کرده ستون دست...طرفم برگشته

 .میكني خراب داري....سیاست...ترانه کن خرج سیاست...ببر

 .کنم خرابش بخوام من که نشده شروع چیزي -

 .شده شروع کنم فكر من که میكني کاري داري تو د -
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 خودت؟ واسه میگي چي -

 هیچ هم فامیل تو پیچیده هاي زمزمه اين واز میريزم برنامه خودم آيندم واسه من ترانه ببین -

 .نمیاد خوشم

 و تو تا ديدم من که آقابزرگي میشنوي من از ولي...سوزونده دل خودش واسه آقا بگو پس -

 .نمیاد بدش انگاري که هم مهديس...نیست کنتون ول نشونه هم عقد سفره سر مهديسو

 .میشیم دار نوا و نون همه بندازي فامیل تو تو اگه که آتیشي با -

 فكرته؟ تو چي -

 آقابزرگ...باالرفتت حقوق از تو میگم کار تو موفقیاتات از من...میزنیم دورشون...بزن دورشون -

 شدن برنده با ارثت که بنداز نشدني حساس جور يه بريات و دور فكر تو کم کم...جلو میريم پسند

 .بذار منگنه ال آقابزرگو...نمیرسه بهت چرا شرطت

 دقیقا؟ کردي فكر چي من مورد در تو -

... شن راحت نفر چند که بیاري وجود به اينو زمینه بايد که کردم فكر اين به فقط تو مورد در من -

 يا...کن فكر ماماني مدل آخرين ماشین و هاوس پنت يه به...بامن بقیش باش خودت فقط تو

 .واقعي واقعي...دروغ بي...آب اونور تحصیل

 میشم؟ تو حرفاي خر من کني فكر شده باعث چي -

 نداشتت پول همون...ترديدت و شك همون...کرده دورت باغ اون از روزه چند که چیزي همون -

 نمیخوام من...رويايیت؟ آينده به میزني لگد چرا ترانه...بیرون باغ از کشوندت مهموني روز تو که

 به رسیدنت تو تو به من..آمیز مسالمت دوستي...کن باز دوستي حساب من رو تو...کنم دشمني

 باش مطمئن...میريزي هم به خاندانو ها کارخونه سهام از ثروتت حذف با هم تو میكنم کمك حقت

 .محقي تو اينبار...چرا بگه نمیتونه هیشكي

 میكنم؟ خیانت آقابزرگ به من کردي فكر تو -

 مطلقه االن اونا خودخواهي بخاطر تو که اينه خیانت...است مسخره...خیانت؟...باش خوبي دختر -

 .کني زندگي شهر پايین تو و ببرن رو دنیا کیف تو پول با اونا که اينه خودخواهي...اي
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 .خوشم هم خونه همون تو من -

 فكر...رو ريخته پات به محبت همه اين واقعیت میدم نشون بهت دارم من ترانه....ترانه...ترانه -

 نمیگم من ترانه...میشه؟ حساب ثروتت اون خرد پول کردن برات سال همه اين که خرجي کردي

 حقت خاطر واسه اگه شعون بي...نیست خالف...حقته...کن گیري حق میگم کن ورويي چشم بي

 .ببرن ازت بخوان

 .کن پیدا آقابزرگ زدن دور واسه ديگه راه يه هم تو...حالیته؟...خودم...میرسم حقم به خودم من -

 نمیشدي مرتیكه اون زن اگه:گفت و خورد چرخ صورتم تو خیره زده دودو عصباينت از چشماش

 نخواستن از آقابزرگ هدف همه کردي فكر...بودي مي عروست لباس خريد فكر تو حاال بايد

 چي همه شوهرت اون خودت قول به...بابا نه بوده پسره اون شناختن فقط ازدواج اون سرگیري

 اون من با ازدواجت با...کتابو حساب اين زدي هم به...داشته کتاب حساب آقابزرگ ولي بوده تموم

 .انداختي لج سر رو همه وايسادنت پا يه اون با ولي نمیشد خارج فامیل از ثروت

 .چشمم کاسه تو زد دودو چشام و چسبید دهنم به دستم

 .فرزينا از هیچكدوم نه فرزينن اسم منافع فكر به فقط اونا خوب دختر ديدي -

 خوب میگم من هم بكشتت میخواد آقابزرگ بگي...داره پدري حق آقابزرگ اينا همه با -

 .بكشتم میخواد که حالشه چي يه...میكنه

 همه اين با اومدن کنار...بیزارم دودلي اين از من...بیرون زدم اتاق از پوزخندش حس با و گفتم

 حسام که مذخرفاتي اين همه با...دارم دوسشون بازم من ولي...میكنه داغونم...میزنه زمینم حرف

 .آوردن هم پول پدر گور...دارم دوسشون گفت

........... 

 جبر زير و زده تكیه کاناپه به...نیومده بیرون و رفته بینیم تو بچه شامپوي بوي...بغل آرتین

 خیره پدري خونه دي سي ال از شده پخش جري و تام به دستم زير دار سن چندسال ديكتاتوري

 .بودم

 چرا؟ نیستي:گفت و کنارم داد لم فرهاد
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 رفت؟ کجا نسترن...شده سنگین سايتون شما -

 میكني؟ کارا چي...کنه عوض لباساشو من اتاق رفت – فرهاد

 کار آي آورده گیر مفت حمال هم حسام...بنده دستم آخريه پروژه اين تو...زندگي...هیچي -

 .میكشه کار آي میكشه

 .بپیچونه گوششو جون ننه بگم بگو:گفت داده لم ديگم ور مهسا

 .اومدي خوب جونو ننه -

 میون...بنده مخاطبش طرف...کش خود سمت رو بقیه نگاه... شده پخش سالن تو آقابزرگ صداي

 .کرد علم قد هرروزه عاشق من و عامي حرفاي

 .منتظرتم اتاقم تو ترانه – آقابزرگ

 ديكتاتوريش اون از آورد کم چشماش مهر...نبود روزايي اين...نبود چندوقته اين آقابزرگ...بابا نه

 بايد ملتي که ما دست زير بچه فسقل همین بارز نمونه...رفته ارث به خاندان همه ريشه و تن تو که

 .بشینن نظاره به درون کودك همراه به رو جري و تام

 رو آقابزرگ افتاده سايه به رو غره چشم خاتون...مهسا شده باريك چشماي...ها پله از رفتنش باال

 .داد نشون خودي کن مطرح کالم لپ که فرهادي و ها پله

 شده؟ فاروقي که گذاشتي ناسازگاري سر باهاش دوباره...بال...خاتونم – فرهاد

 .سربدي سگ صدا که دهنت تو میزنم همچین زنت جلو دوماديتي تو که نمیكنم مراعتتو – خاتون

 .باش لطیف کم يه...خشونت؟ چرا...خاتونم اوا – فرهاد

 .خورد که حرصي و خاتون دستاي شدن مشت ديدم زيرچشمي و دادم مهسا بغل آرتینو

 حلقه انگشت...بودم پیش لحظه چند خان فاروق اتاق در پشت اومده خود به و باال رفتم ها پله از

 .شدم وارد داده فشار رو طال آب دستگیره و در به زدم ضربه تا چند کرده

 .میكرد نگام پايیني باال و بود داده لم راحتي کاناپه روي
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 .بشین -

 .آوردم روش به حرفشو انتظار نگام با و نشستم روبروش تخت لبه

 باهام؟ داشتین کاري -

 .نرفت بیرون خورده چرخ سرم تو و رفت گوشم تو مكث اين انتهاي در که حرفايي بعد و مكثش

 جربزه هم مرد صدتا از میگه...دادي نشون لیاقت میگه...کردي پیشرفت کارت تو میگه حسام -

 دهنش بذاري عسل آرنج تا حسام...عجیبه برام و نمیدونم...نمیدونم چراشو...بشي میتوني تر دار

 شرکتش تو پارتي با توئه از داره چرا که عجیبه برام...پات جلو نندازه تف که اينه تعارفش ته ته

 نظرت؟ به نیست عجیب...میكنه حمايت شده استخدام

.. نمیدوني.. .میترسم. ..میترسي...دارم شك...داري شك...خونه لحنت دست از دلم

 اون ياد چشمات و زهر میشه بردنش اسم با تو لحن که است معادله اين کجاي حسام...نمیدونم.

 .میندازه پیشم سال چهار

 .میدين بهم ثروتمو تر راحت شما اينجوري کرده فكر شايد...نمیدونم -

 من چشماي عوضش و اومد در باريكي اون از آقابزرگ چشماي و شد تشديددار لحنم تو ثروتم

 عذاب بي...گفتم رو گرفتم خون خفه بابتش سال همه اين که چیزي... گفتم... شد باريك

 .گفتم آقابزرگ دهن از اومده در شك پر لحن اون با مبارزه حس با...ترس با...شك با...وجدان

 شايد...بذارين خودم اختیار به ثروتمو شما تا باشم موفق کارم تو بايد من که میدونن همه خب -

 با روز هر شهرو پايین خونه بابت از...سوخته دلش شايد...کنه کمك من به اينجوري خواسته

 .برسه جاهايي يه به تونسته جديدمون پروژه...نیست عجیب هم زياد....رفتنم اونور اينور اتوبوس

 آقابزرگ...بزن دهني تو آقابزرگ...شو فاروق آقابزرگ...سكوته بد سكوتت...داره؟ تعبیر سكوتت

 اين بابت نبیني خیر حسام...خان فاروق شدي چي...ام بچه ثروت اون واسه هنوز بگو و بزن داد

 .جونم تو انداخته شك همه

 .برمیگردونم بهت ثروتتو باشه موقعش وقت هر من -

 "پس؟ کي"که کشید نفیر وجودم تو کن کر گوش دادش دلم و نزد در و اومد لبام پشت تا
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 .کني برخورد باهاش منطقي امیدوارم...داره باهات حرفايي يه خاتون -

 همون...که داره کار آقابزرگ ازقول باهام وقتايي خاتون...خورد پیچ دلم...گرفت نبض ام شقیقه

 چیه؟ ديگه...نه...بسه...ساالي همون...پیش دوسال

 ...باز...خورد پیچ دلم باز...گرفت نبض ام شقیقه باز و شد کشیده زمین رو پاهام

 شدم جاگیر مهمون واسه کالس حد در فقط فرهاد قول به و طاليي استیالي اون روي خاتون کنار

 .خیره مهر تو غرق چشماي اون به منتظر و

 دارين؟ کارم گفتن آقابزرگ -

 ...میخورد پیچ دلم...میزد ام شقیقه...لغزيد دستم روي دستش

 من... میشه زيرورو دنیام همه انگار میبینم که غمتو...عزيزمي...مادر جون تو دردت...جان ترانه -

 من از بیشتر اون مادر ولي...نبوده رضايتم دلیل همیشه سكوتم...نبودم موافق فاروق با همیشه

 برم خوشگلت چشاي اون قربون...فردارو اون میبینم امروزو من...میفهمه...کتابه حساب تو سرش

 تو دردت ترانه...مردمه مال برورودار دختر...خب ولي داري دوست هرجوري...خودته مال تو آينده

 .مختاري خودت تو وگرنه...میگم مجبورم چون فقط میگم که اينايي جونم

 .میدادم نشون نفهم و میفهمیدم....فهمیدم نمي و میفهمیدم

 .خودتو نكن اذيت...بگو...خاتون؟ جونم -

 .ديگه نخور حرص شما.. .ام شده کفايت من...فامیلم کش اذيت من...خودتو نكن اذيت آره

.. . بودي دخترش خصوصي معلم مدت يه اينكه مثه...زد زنگ خانومي يه...بعدازظهري ديرز -

 ...واسه بیان میخواست

. میشد خالي و پر چشمام...میخورد پیچ دلم...میزد ام شقیقه...اومد باال لرز با صورتش جلو دستم

 .میزد زخم بغض..

. .. است مطلقه... فردينتون يادگار...کرده عزيز نوه...ما دختر گفتي چیز همون واسه شما اونوقت -

 ...که گفتین...گفتین؟
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 خودم تو سال دو اندازه به...ريخت.. .شد پر چشماش...ام زده خشكي لباي به چسبید دستش

 .ريخت من ريختناي

 .نگذره ازش خدا...برم قدوباالت قربون نگو...جونم تو دردت نگو...مادر نگو -

 .میگذره هم خدا...گذشتم من...میگذره خدا

 که ارثي واسه آقابزرگش میگي. ..است گرفته طالق دختره اين میگي زد زنگ کسي بعدي دفعه -

 يه تو میگین. ..نداره رواني تعادل دختره اين میگین... گذاشته شرط کردن تیز دندون براش همه

 غلطي چه شهر اين تو تنها و تك دوسال نیست معلوم و میكنه زندگي شهر پايین مجردي خونه

 چي همه جاي من...نیستم ديگه زناي مثه من...نیستم عادي من خاتونم...میگین... کرده

 مردمو...نگیر ما واسه ها لقمه اين از ديگه فاروقت جون به...خاتون بسه...تمومم هیچي...تمومي

 .رفتیم که برو ود کولشونه رو دمشون بگي که رو اينا... نكن مچل

 کاش. ..خورد پیچ دلم... نبودي شاگردم کاش جان نرگس...زد نبض ام شقیقه هم باز...شدم بلند

 ...کاش...شد پروخالي چشمم...  نمینداخت شك آقابزرگ

 .کند آقابزرگ قاب از نگامو دستش سنگیني و نسترن صداي

 خانومي؟ کجايي – نسترن

 خوبي؟...جام همین -

 باشه؟ هم بد بیاد گیرش فرهاد مثه ذلیلي زن يه آدم میشه مگه – مهسا

 .بیرونا میكنم پرتت خونه از میزنم بچه – فرهاد

 ...بابااااااا – مهسا

 خیلي... مرده فريبرز عمو. ..میشه؟ مگه بابا نه...حساب تو من سود پول میگه حسام...فريبرز عمو

 و پشت همون من واسه فريبرز عمو. ..گذشتن پول از ولي داره دوسم خیلي میگه حسام... مرده

 خان بهمن... نیست بلد خوري حق آقابزرگ...مخمه رو حرفا اين...نمیشه حسام...نمیشه...پناهه

 کیف تو مهسا...ندارم پول من...  حسابش...حسابش فريبرز عمو...نیست ببر سفره سر يتیم لقمه

 ته تومني ده يه و توش تومن بیست صدو و دارم اعتباري کارت يه من...داره تراول پولش



 
 

192 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 چطور نمیدونم ديگه رو ورساچه و پرادا ساله چهار من... اصله چرم پولش کیف مهديس...جیبم

 .نبیني خیر حسام... من...مینويسن

 ترانه؟ – نسترن

 جونم؟ -

 میزني؟ هشت و شیش که گفته بهت چي خاتون – فرهاد

 نمیكني؟ هم ول جا يه به میشي میخ چرا...بابا؟ چته – مهسا

 میاد؟ کي حسام مهسا.. .هیچي ديگه...هیچي -

 داري؟ کاري باهاش...نمیدونم:گفت کرده مخفي رو بهتش مهسا

 نداشته کاري جون گلرخ ببینم برم...خیال بي... داشتم سوال يه کار واسه...نیست مهم زياد -

 .باشه

 حس نفساش گرمي گوشم کنار و پیچید دماغم تو فرهاد عطر وباز وايسادم شده کشیده دستم

 .شد

 امروز؟ چشه من ترانه – فرهاد

 .میزنیم حرف هم با بعدا...ندارم اعصاب...شو خیالم بي فرهاد -

 .رفیق تنگه برات دلم...گوشیم اسكرين روي شادمهر اسم و گوشیم زنگ

 کیه؟ شادمهر – فرهاد

 .بود مشتم تو گوشي به هم فرهاد نگاه

 .دوستاشه از يكي:گفت رسیده دادم به مهسا

 .میكني رفاقت هم پسرا با بودي نگفته – فرهاد

 فاروقي نگاه رنگ شد نگات رنگ و نگفتم...من برادر فاروقي شد اي ثانیه چند لحنت و نگفتم

 ...من برادر
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 .گوشي لحظه يه:گفتم گوشم به چسبونده گوشي فاروقي لحن اون و فرهاد چشماي خیال بي

 .شنیدم شادمهررو صداي باز کرده فوت نفس ايوون توي

 .شادمهر -

 کردي؟ عالف دقیقه يه مارو که کجايي -

 بد؟ پسر خوردي سالمتو -

 .علیك گیرم -

 .کردي گم راه کانتكتات تو شده چي...وعلیكم -

 جمعه؟ واسه اي کاره چي ببینم نداري معرفت تو که ديدم...بابا هیچي -

 .شد مالیده تغاري ته دومادي اين مدد به که هم پاچه کله چندساله قرار و ها جمعه

 داري؟ اي برنامه چه...بابا نه -

 مهسا بگمت گفته مارو کرده اسكول...لويزان پارك بريم گیرداده ديوونه شادي اين هیچي -

 .بیان بگین هم خانومشون

 گفته؟ شادي فقط مطمئني -

 .بدم کفاره بايد کمتر نبینم رو آکله دختره اون ديوونه گمشو -

 ...شادمهر -

 میاين؟...آکله نه خانوم مهسا...بابا باشششششه -

 تو مالجتونو جفت بندازين راه بگیر تیشه بده اره فقط...میشه جور هم مهسا...جورم که من -

 .جون گلرخ پیش هم مهسا...زهرا بهشت تورو...جونات مامي پیش میفرستم فرقون

 علي بیار واسمون مراماشون هاپو جز هم فامیلوتن ديگه بچ برو خواستي...بخون رجز کم -

 .نبوده دل باب هیشكي اينوري اومدم ماهه يه تو جون...جیگراشون داف الخصوص
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 وکیلش؟ خونه میره راست و چپ منه عمه اون پس -

 .آويزونه اون...نمیكنم هم نگاش که من -

 .بابا کن جمع...مجنونیت میشه میرسه که آقابیون شما به...ماست واسه آويزونیا همه ديگه آره -

 .برسونم سالمت میگه داره من ريش بیخ تیكه يه...دوساعته کرد خفمون علي امیر اين ترانه -

 .باشه سالمت -

 .درآد جونت تا برسون سالم اينقدر میگه:گفت امیرعلي به که شنیدم شادمهرو صدا

 .رفت هوا شادمهر قهقهه و پیچید گوشي تو جیغم

 هستنت به همه نبودن کنار من و هستي...هستنم اين ممنون من و هستي...هستي شادمهر

 هستنت به عمر همه اين کنارم آدماي شكاي از روزا اين تو گاهي دلم من و هستي...دلخوشم

 به خود سنگ هم حسام...زده حرفي حسامي میره يادم هستنت کنار من و هستي...میشه خوش

 شادمهر...هستي تو و میره زيرآبي مهربوني خودش واسه داره دلش هم حسام...زنه سینه

 .باش عاشقانه هم زمانیت يه عشق واسه هستي برادرنه من واسه که همینطوري

 خبر؟ چه:گفت آروم شادمهر که کردم نگاه خوابیده مهساي صورت به بغل آينه از

 .خبري بي -

 نیمت نصفه جوابا اون با دفعه اون مثه...داغوني خیلي خدا به...چته؟ ترانه...خبري خوش پس -

 .داداش جون نپیچونم

 سر...کرده دودلم چندوقته که شنیدم يكي از حرفايي يه...پبچیدم جوري يه هنوز هم خودم -

 .افتاده تعويق به چهارساله که بابام ارث قضیه همین

 همیشه من...خالص و میخواي پولتو بگو کنده پوست و رك...میكني؟ تعارف چرا ناراحتي خیلي -

 رو...زوره جورايي يه...بذاره شروط و شرط توئه فقط حق که پولي واسه نمیتونه آقابزرگت گفتم

... میلنگه وسط اين چي يه میگم من بازم بشي متصور واسم الهه آقابزرگتو که هم هرچقدر...مخمه

 باهاش بد فرضیه اين تو منم که کرده فرض خر رو تو اينكه يا گیره سخت زيادي آقابزرگت يا
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 مثال... میخواستي حقتو و وامیسادي پدري خونه از رفتن جا دوسال اين تو نبودي خر اگه...موافقم

 زيري سربه اين ترانه...میبیني ضرر بدجور وسط اين داري ولي باشي خوبه و خلف نوه میخواي

 من که آقابزرگت هاي نوه همه مثه...نباش...باشي؟ خوبه بچه میخواي چرا...میده دستت کار داره

 اوناست از اومده دستم ديدمش که باري يه اين تو...حسام همین مثال...آبم فوت اخالقاشونو نديده

 .نباش خوب هم اينقدر...باش بد نمیگم...بلدن خوب رفتنو زيرآبي رسم که

 تاوان دارم من...نكردم؟ خرد هم تره ازدواج اون سر آقابزرگم حرف واسه که مني...خوبم؟ من -

 .میدم پس گناهمو

 بد همچین هم عوضي اون با زندگیت دوسال اون همه...کردي اشتباه کوچولو يه...نكردي گناه تو -

 نداشتین؟...داشتین هم خوبي هاي لحظه...بود؟...نبود

 عمق تو میشدم غرق وقتا بعضي بدياش همه تو... میگه راست...بدم خرج انصاف میخوام

 خوب گاهي...بود بد...توجهاش واسه میرفت غنج دلم وقتا بعضي تفاوتیاش بي همه تو...خوبیاش

 خون دل...میكرد نوازش گاهي... میزد زخم...بود کس همه گاهي...بود نامرد...بود هم

 هاي شیريني تا نشسته کامم تو بیشتر تلخیاش دوسال اون همه...نمیخوام...گاهي...میكرد

 .مصنوعیش

 آدم بچه عین بار يه بهتره...بسه دربیاري شاهي سه صنار که زد دري هر به دوسال...بسه ترانه -

 جايیكه تا...بزني دلتو حرف تعارف بي رودررو بشیني و کنار بذاري آقابزرگت به عشقتو همه اون

 .باشه نداشته کم هم من ثروت از شايد که حقي...زدي حقو اون قید همیشه تو يادمه

 نكردي؟ کمكش چكاش سر چرا...بود خوب وضعت اينقده که تو -

 و کار ترين کثیف رو گذاشت دست همین واسه...داشت خوب غرورو نداشت که چي هر يارو اون -

 اون درو اين زد خودش بشه گرم آبي نیست قرار تو از ديد که هم بعدش...کرد بازي اين وارد تورو

 بعدش... طلبكاراش جلو گذاشت شدشو چندبرابر پول برج سر کوچیك گذاري سرمايه يه با و در

 .رسید گوشمون به کشور چندتا تو شرکتش هاي شعبه خبر که هم

 کجاست؟ االن -

 .نپرسي حاالش درمورد سوالي بود اين قرارمون -
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 کجاست؟ االن بدونم میشه چي مثال خب -

 پارو پولي...ديگه جا يه هم بعدش ماه چند...ديگه ور يه ماه چند...اينور ماه چند...نداره ثابتي جا -

 .میكنه

 خبر؟ چه شهره مامان و مهدي بابا و سايه از -

 داره و شده خراب آشغال اون سر...نمیدونم رو سايه البته...ايران بیان ديگه ماه چند ممكنه -

 .ديگه میگیره رفیقشو انتقام...میكنه شیشه تو خونشو

 .دلیام خون قاطي برگشت آروم که بغضي باز و عمیق نفس يه و تلخ خند تك يه

 .شد پررنگ شادمهر لبخند و من تلخ خنده میون شادي آلود خواب صداي

 میرسیم؟ کي – شادي

 .داداش جون بخواب کم يه شما...رسیديم – شادمهر

.................................. ................................................................... ................ 

 در بعد که گذاشتم مخم يادآوراي جزء هم ناموسي فحش يه و کردم مهمون رو مهسا سقلمه يه

 .کنم اش حواله تنهايي

 دخترباز پسره...میگم؟ دروغ من نه...میگم دروغ بگو میگم دروغ:گفت گوشم تو کرده سر مهسا

 لباس سايز چشمش با تونسته تا حاال تا اول از...بده گیر شادي به راست و چپ بلده فقط عوضي

 که؟ نبود ما پیش ديگه نداشت تعارف تو با...زده حدس هم دخترا زير

 چه؟ تو به -

 .شد مشغول تبلتش و شادي با بعد و کشید هم تو اخم حرص پر مهسا

 .نیستي وقتیه چند ترانه – امیرعلي

 زياد ندارم خوش...کن جمع نیشتو:گفت شادمهر که زدم کالس هاي مهربوني همه اون به لبخند يه

 .کني بش و خوش لگوري اين با
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 چه؟ تو به -

 .است گرفته حالم...زدين گند کلهمتون امروزمو...بچه خفه – شادمهر

 خوشگل مهسا لبخنداي اندازه به هم باز نیشخند تو شادمهر نگاه و زد نیشخند يه باز مهسا

 خنده کلیپ و تبلت تو کرد سر نیشخندزن بیشتر هم مهسا و بیرون داد نفس پرحرص و خشكید

 .چشاش جلو دار

 .خنده از پكید بار اين شادي و خورد زنگ گوشیم

 .نیه ني صدا...چیه؟ مگه خو -

 .ني ني تا میخوره غول حنجره به بیشتر اين – شادمهر

 اسكرين و رندش خط و مهديس...بابا نه...شد خشك صفحه رو نگام و اومد کش لبم رو خنده

 من؟ گوشي

 الو؟ -

 .ترانه سالم -

 نبوده حرفاش تو کال که ترانه ضمیمه اصال تازه...نداشت ها برنامه اين و سالم زد زنگ که بار اون

 .وقت هیچ

 .جون مهديس سالم -

 "درآوردم؟ کجام از ديگه جونمو اين"گفتم دلم تو که مني وخود...داده چین بیني و مهسا باز

 .سررفته حوصلم منم...کجايین؟...گردش رفتین مهسا با شنیدم -

 .که زد لب بود چسبیده گوشیم به گوشش که مهسا

 .کن کم زيرشو خب -

 .خودم جواب و مهديس حرفاي به دادن دل باز و مهسا به غره چشم يه

 .لويزانیم پارك ما -
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 توپ چشاش و استپ رو زدمش بازش دهن به چسبیده من دست و بكشه جیغ خواست مهسا

 .قفل دندوناش میون من دست کف و شد تنیسي

 .درزد دندونام بین از زور به خداحافظي و شد خفه گلو تو جیغم

 .اااااااافت کثااااااااااااااااااااااا -

 .شد بلند مهسا جیغ شد ول که دستم

 .دادي لو ازخودراضي لش دختره اين به جامونو که کردي فكري چه...سر تو خاك دختره – مهسا

 .بود گرفته دلش خب -

 بچپه خب...ما؟ وردل بیاد میخواد که چي يعني...شد چندشم اه اه...دستشويي بره خب – مهسا

 ...اون وردل

 غلط که فهمیدم من و کرد نگام تنیسي چشم باز و خورد حرفشو مهسا و اومدم ابرويي و چشم

 .کردم اضافي

 اصال...نكنم دعوتش که نمیشه خب ولي نیست اي پايه بچه درسته حاال...داره؟ اشكالي چه خب -

 .گردش بريم میخوايم میزني جار همه به که توئه تقصیر

 .لوس تغارياي ته همه مثه...بوديا همین همیشه...نیار بهونه ها بچه عین – مهسا

 ...ديگه میشه دار بچه فرهاد حاال...نیستم تغاري ته هم هیچش من -

 ...اگه هم عروسیشون قبل...نسترن نیست که مايكروويو – مهسا

 و امیرعلي باکالس بازم قهقهمه صدا و دهنش طرف برد هجوم دستم و شد گشاد بار اين چشام

 انداري متلك دست از ديگه...وله جا همه دهنت که نگذره ازت خدا....رفت هوا شادمهر پوزخند

 .خواهر نداري امون شادمهر

 شادمهر و افتاد پايین سرم من و شد خیره شده سرخ خنده از شادي تبلت به باز خیال بي مهسا

 تري؟ کوچیك دختره اين از يعني...لبو گفت نسترنو: گفت گشوم کنار
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 ...بیاره بچه که هم فرهاد خب ولي...ماه چهار فقط...آره -

 پهلو تو آرنج يه شدن لبو خودش قول به جاي من و داد ول خنده پوزخند جاي اينبار شادمهر

 .کردم مهمونش

.................. 

 مهسا و میداد گوش مهديس حرفاي به پیشوني تو نامحسوس اخم و مثال کرده شل نیش شادمهر

 .میكردن بازي بدمینتون همه خیال بي هم شادي و امیرعلي و میزد غر گوشم کنار

 لي اومده هم دختره اين حاال میرقصید نزده ما واسه پسره اين که همینجور...کن نیگاش خدا به -

 ببینه ذکور جنس به تاك و تیك وقت رو دختره اين آقابزرگ میخوام من...بذاره الالش به لي

 باشه؟ آکله اين قراره فرزين فريبرزخان عروس که میپیچه فامیل تو هم وقت اون ببینم

 واقعا؟ موضوع اين رو گیره آقابزرگ چرا -

 مامان شنیدم میگذشتم مامان بابا خواب اتاق در از داشتم پیش چندروز ولي باشه خودمون بین -

 برگرده ازش آقابزرگ نظر که بشه پسره اون زن ترانه نمیذاشتیم کاش که میگفت بابا به داشت

 .بودين هم بريده ناف من نفهم داداش اين و تو که شده خبردار شستم ترانه....

 چي؟ -

 انگاري ولي نافش به ببندن رو تو برگرده اونور از که حسامه اين بوده قرار میگم دارم اسكول -

 اينقده بچگیت از مامانم که همینه...برسه سرانجام به مداراشون قرار اين نذاشته تو پاي يه مرغ

 .بشي عزيزکردش عروس قراره میكرده فكر کرده لوست

 واسه نذاشت آقابزرگ...میگه مهسا...بود گفته حسام...بريد نفسم...شد تلخ دهنم...خورد پیچ دلم

 دلش فريبرز عمو...پسره اون يا ثروتت يا گفت آقابزرگ...شد ناراحت مهدي بابا...بیان خواستگاري

 حرفي قرارمدار اين از هیشكي وقت هیچ چرا...چرا؟... عقدم سر نیومد جون گلرخ...گرفت

 پوالي همش آره...من؟ پوالي... فرزين؟ و فرزين...من؟ و خودراضي از...من؟ و حسام...نزد؟

 ...چرا پس...  نیست؟ من مال چرا پس...نیست؟ من پیش چرا پس...منه مال...منه پوالي فقط...منه

 ترانه؟ – شادمهر
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 "چیه؟"پرسید نگاش با اون و اومد باال چشماش تا نگام

 "هیچي"که زدم لب و خورد تكون ام شده تلخ دهن

 پولشو ترانه اگه که میگفت خاتون به داشت پیش چندروز فريبا عمه:گفت گوشم کنار باز مهسا

 ...بخواد

 ...بگو بقیشو...چي؟ -

 دارم که نوني اينكه بش و شش تو...شك تو افتادم...میكنن؟ کار چي دارن اينا نمیدونم من ترانه -

 .نباشه تو حق میزنم سق

 کم خودش فريبرز عمو مگه...حرفیه؟ چه اينا هم بعدش...گفت؟ چي عمه بگو خیال بي مهسا -

 میزني؟ رو حرفا اين که داره پول

 زودتر بهتره که گفته بهمن آقا به اونم برگشته ترانه که خبررسیده آقابزرگ وکیل به اينكه مثه -

 خان فردين يادگار تنها براي خونوادگي سال همه اين وکیل بعنوان وگرنه بدين بهش رو ترانه حق

 بین تا مونده ساکت رسیدي قانوني سن به که چهارسالي اين همه انگاري...شكايت دنبال میفته

 شدي گور و گم شهر تو خبر بي و تنها و تك که دوسالي اين خاطر به حاال و نیفته اتفاقي خونواده

 از خاتون کن فكر....میكنه شكايت باشه اونم به اگه...داره حق:گفت هم خاتون...ترسیده چشمش

 شود؟ چه...کنه شكايت جونش فاروق

 .منه قیم آقابزرگ خب...چي؟ يعني...من...میفته؟ اتفاقي چه داره مهسا -

 .کني تكلیف تعیین ثروتت واسه بايد خودت االن تو ترانه...سالگي هیجده تا -

 .فردين دونه يه يكي حق...فردين وارث حق...من حق...حسام حرفاي

 .کرده تعريفتو خیلي حسام که مامان از شنیدم ترانه – مهديس

 .نكن بازي بدبخت من با...نكن بازي خونواده يه با...نكن حسام

 .داره لطف حسام -

 .نمیكنه تعريف کسي از کال حسام...عجیبه خب – مهديس
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 اون بغل تو بار اولین همون مثه...پیش چهارسال همون مثه...ساال اين همه مثه...پرکینه

 ...مثه...رقصیدن

 کجاست؟ مشكلش -

 ...گفتم تلخ و لرزيد دلم...گفتم تلخ شدن غرق نگاش کینه تو ساالي همه جاي به...گفتم تلخ

 .شده صمیمي باهات خیلي حسام انگاري فقط...نداره مشكلي - مهديس

 سپرم میخواد...خودش و تو بشوي و بل وسط بندازتم میخواد که صمیمي اونقدر آره...صمیمي؟

 اين همه مثه...کنم بالکشي من میخواد...خاندانو بزنه دور و ماجرا وسط بندازه حقمو...کنه

 پسر اون واسه بد شدنم سپر و من آره...هستیم صمیمي هم با اون نفرت و من آره...میخواد...ساال

 .هستیم صمیمي

 کردي؟ فكري اينطور چي واسه -

 ...خب – مهديس

 واسه خب شده هم تعريفي اگه...نیست صمیمي زياد ولي راحتیه آدم اصوال ترانه – شادمهر

 .پسرعموش مال از بهتر میزنه شرکت يه رسید بهش پوالش که ديگه چندوقت ايشاال...لیاقتشه

 از مهديس با رويارويي مواقع در تنها که درآري حرص لبخند با کنايه و نیش بي و بار اولین مهسا

 .ايشاال:گفت میداد بروز خودش

 پولتو میخواد آقابزرگ مگه:گفت کشیده هم تو اخم مهديس و رفت باال وري يه شادمهر ابروي

 بده؟

 کشور سطح تو ويال تا چند و ازآقابزرگ بعد کارخونه سهام بیشترين...نیست که پول فقط – مهسا

 .میشده تقسیم سهامدارا همه بین بايد کارخونه از هرساله که سودايي و مدت دراز حساب يه و

 .خانوم ترانه درياب مارو:گفت و کشید سوتي علي امیر

 .پولن فكر به انگاري رفقا کال...دريابشون خب آره – مهديس

 ...انداخت رو امیرعلي و شادمهر بودن من کاره چي موضوع فهمیدن متلك...انداخت
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 .باشه مد فكر تو که اينه از بهتر...باشه پول فكر به آدم – مهسا

 .است عشق مرامتو حال درهر بازم...جان؟ مهسا نیستي شما که نه

 وسط؟ اومده میراث و ارث از حرف که شده چي حاال – مهديس

 جیبیمون تو پول که خیلیامون از جنمش اينكه...کنه اثبات خودشو تونسته ترانه خب – مهسا

 فكر تو راست و چپ که نیست آقابزرگ هاي نوه بعضي مثه اينكه... بیشتره راهه به همیشه

 .فردينه عمو بارز نمونه ترانه جورايي يه خب...باشه آبیش اونور سفراي

 ندارم؟ خبر خودم و خوبم همه اين من...بابا نه -

 خونه نامرديه پولداره اينقده ترانه اگه خب:گفت شادي که بگیرم رو مهسا لحن تلخي خواستم

 .باشه شهرداشته پايین

 .بگردوني تنه يه زندگیتو تونستي خوب خیلي جون ترانه خدايي ولي – امیرعلي

 .ممنون:گفتم و مهربوني همه اون به زدم لبخند

 .کرد امیرعلي حواله گردني پس که شادمهري و باکالسن که اونا از لبخند يه باز

 با حاال چرا من میراث و ارث حرف اين...بیشتر ام شقیقه...میسوزه دلم...بدتر که فكرم...گیره دلم

 و دور همه چرا...میشه؟ رو داره کتاباشون حساب همه چرا...افتاده؟ همه دهن تو حسام استارت

 گوشش مهسا چرا...شده؟ بسشتر نفرتش مهديس چرا...میرن؟ چارتاشون دودوتا کف تو دارن برم

 نگذره ازت خدا...میكني؟ چه داري حسام... حسام؟ چرا...ارث؟ اون از حرفي هر واسه میجنبه

 ...ايموني بي و عقل میشه داره شك اين توي ايمونم و دل...پسر

 مصلحتي ضربه تا چند با و گذشتم اومده بیرون حسام اتاق در از تازه کاويان کنار از لبخند با

 حتي...لبم رو نشوند پوزخند يه انگشتاش میون سیگار...شدم وارد و دادم فشار رو دستگیره

 .مقايسه همه اون از میخوره هم به حالم گاهي...بود تر شیك هم اون کشیدن سیگار

 داشتي؟ باهام کاري:گفتم سینه به دست منم و انداخت بهم پايیني به باال بازم نگاه يه
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 وقت زياد:گفتم جاگیري حال در منم و زد اشاره اتاقش گوشه چرم هاي کاناپه از يكي به دست با

 .بزن حرفتو...ندارم

 تعريف ازت کم يه فقط من...نیست؟...عجیبه همه واکنش:گفت صورتم تو خیره و نشست روبروم

 .شده نور نورعلي ديگه که هم وکیلمون...میدن نشون روشونو اون دارن تازه انگاري...کردم

 میفهمي؟...نیستم برو چاه تو يكي تو طناب با من...کن تموم حسام -

 کار به مختو کم يه...فرديني بچه هم تو....میكنم ملتفتت دارم فقط...ننداختم طنابي من -

 که بهمني...ناجوره زيادي ديدم میراثت و ارث واسه خونواده واکنش تو من که چیزي اين...بنداز

 ترانه...میفهمي؟...پالسه بابام کار اتاق تو روزه چار حاال نمیفتاد ما خونه طرف گذرش سال تا سال

 فاروق سلطه زير برم عمرا که مني به هم کني کمك خودت به هم کارت اين با میتوني تو

 .میشه تموم داره سلطنتش دوران...خان

 .بزني حرف بد آقابزرگم مورد در نداري حق تو -

 حرف واسه...نكردم استخدامت مسخرت تحصیلي مدرك اون واسه من...خوب دختر ببین -

 تو تو ولي نكردم استخدامت هم نمیكنم خرد تره براش کاريم حیطه تو اصال که هم آقابزرگ

 .باشي داشته مهمي نقش میتوني اهدافم

 آقابزرگ به من بازم...باشي انداخته هم شك من تو اگه تو...کن گوش حاال...زدي؟ حرفاتو -

 .وفادارم

 .پیشو چهارسال ديديم...حتما که اون آره -

 .کاناپه به صمیمیش زيادي دادن لم و انگشتاش میون سیگار و لبش کنج پوزخند

 خودش تا که دستم رو ريخت پاکیو آب پیش روز چند...برمیگرده؟ حرفش از آقابزرگ نظرت به -

 .بشه زده میراث و ارث از حرفي نبايد نخواد

 از... میترسه نبودت از اون...بكشي بیرون ها کارخونه از پولتو بخواي تو که نمیترسه اين از اون -

 حتي عزيزتريني براش تو که هستم حرفم سر هنوزم...بري باز برگشتي که حاال پول اون با اينكه

 درحال بهمنو و من باباي چارتاي دودوتا آقابزرگ...کنم حفظ خاندانشو اسم میتونم که مني از
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 میرفته حسابش به تو پوالي با که سودي اون همه شنیدم بابا از...خودته فكر تو اون...نداره حاضر

 يه تازه... میكنه کارايي يه داره پیرمرد اون...شده کشیده بیرون حساب از آقابزرگ خواست با

 ...تو و من که میترسن اين از اونا...شده پیدا تو و من رابطه به هم وسواس جور

 .میشه چیزيشون يه اونا...نداره وجود تويي و من...تو تو...منم من...گمشو -

 در درآرم هم شدن تو خاطرخواه اداي بشم مجبور مهديس پروندن واسه اگه من...ترانه ببین -

 که؟ میفهمي...بزنم سرباز آقابزرگ حرف از تا میارم

 از قبل تا فرزيني يه تو...میخوره هم به حالم اهدافت واسه بودنم وسیله اين از...نمیفهمم نه -

 چند که بگرد يكي دنبال نمیدونم...بكني غلطي يه بايد مهديس با ازدواجت حرف اومدن میون

 .کنه بازي معشوقتو نقش وقتي

 چطوري؟ تو خب -

 .دادم دوستانه پیشنهاد يه من...کن خرج رفقات واسه بازاريتو کوچه شوخیاي -

 .بود دوستانه پیشنهادم منم -

 .نیست مخته تخته کار تو کال نه که تخته يه پسر اين...رفت هوا ام قهقهه

 بزرگ مشكل يه واسه من...خالیه کني عزاداري واسش میخواي که گوري اين...خوب پسر ببین -

 .بیرزه تنش به سرش که باشي يكي دنبال توبايد...افتادم آقابزرگ چشم از

 .است فرمالیته خیلي پیشنهاد اين میكنم تاکید ضمن در...نیست معضل هم زياد بودن مطلقه -

 کمرنگ مهديسو و تو ماجراي که میكنم خودمو سعي من...باش آدم میگم بهت دارم...بابا برو -

 .بدي خودت به تكوني يه بهتره هم تو ولي کنم

 .میشي پیاده شیطون خر از داري پس -

 .نیستم پسرعموم از گرفتن کولي اهل اصوال من -

 .شد بلند باز صداش که کردم تند قدم اتاق در طرف به...حسام پوزخند و من لبخند
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 .فرهاد مراسم از بعد بندازي چیو همه بهتره ترانه -

 .اوکي -

 .کنه الپوشوني مارموذيشو همه اين میتونه که چیزيه تنها اين...فرزينه يه هم حسام

....................... .................................................. .............................................................. 

 نه؟ ديگه پرپر هم دوتا شما پس:گفتم بوسیده رو فرهاد لپ و نسترن گردن انداخته دست

 .گذاشتین من دامن تو خانوم مهسا و تو که چیزيه...ديگه آره – فرهاد

 ناراحتي؟ بگي میخواي يعني – نسترن

 .لبو شد دوثانیه عرض در نسترن لپا که گفت چي يه نسترن گوش تو سرکرده فرهاد

 مراعات...پايینه جنبش دختره اين که میبیني...درآوردي؟ بازي حیا بي تو فرهاد دوباره – مهسا

 .دختره اين بديم کنیم درست قند آب پارچ همینجور بايد عروسي شب کنم فكر...کن

 .حیايین بي همتون کال -

 .نیستي شما که نه – مهسا

 بدوزه؟ برات خیاطم بگم میخواي...خريدي؟ لباس...مادر ترانه – خاتون

 به...باهم میخريم برمش مي خودم...جمع تو بشینه پیچ بقچه نمیخواد که بچه خاتونم – مهسا

 .نیست اعتباري اين سلیقه

 .اينجا بیا ترانه – آقابزرگ

 داري؟ پول:گفت گوشم کنار آقابزرگ و نشستم اقابزرگ کنار

 .مصنوعي صورتم خیالي بي و شد کنترل زور به پوزخندم

 .گرفتم تازه حقوقمو...بله -

 .بگو بهم خواستي – آقابزرگ
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 .نمیكنم زدتون خجالت...نترسین -

 .نبود بلد تلخي من ترانه...شدي عوض – آقابزرگ

 .شرايط براساس بشن عوض میتونن راحت آدما...نیست شدن عوض واسه کمي زمان چهارسال -

 .شدي عوض چندوقته تو ترانه – آقابزرگ

 .مشغوله فكرم کم يه فقط...نشدم عوض -

 ...روزم اون حرفاي از اگه – آقابزرگ

 آرامش کم يه دلم...شدم خسته من که اينه سر مساله...نیست چیزا اين سر مساله اصال نه -

 .زده لك خوابیدن فكر بي واسه دلم... میخواد

 .باغ تو بريم بیا ترانه – فرهاد

 آزادي آخر روزاي...برو:گفت که صورتش شكناي و چین زير خوابیده جذابیت به دادم نگامو

 .کرديم عادت خونه اين تو حضورش به همه...فرهاده

 .میشن ترك راحت عادتا -

 ساالي همه غم اندازه به...بود سنگین...نگاش بود سنگین...شدم بلند و گفتم

 .شكنه کمر سنگینیش...نبودنشون

 .ديگه بیا...ترانه – حسام

 .شدين صمیمي – آقابزرگ

 تا من با بد...میاره ناباوري باورام همه تو گاهي لحنت ظن اين...جوابش بشه که نیست حرفي

 .خان فاروق میكني

 .آشنا دوتا حد در فقط...صمیمي زياد نه -

 .بشي صمیمي باهاش زياد ندارم دوست...خوبه – آقابزرگ

 جذامیه؟ -
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 میكني؟ معطلشون چرا ديگه برو – آقابزرگ

 نپرسم؟ سوال يعني -

 .ترانه – آقابزرگ

 بازم...باورام کمبود تو ناباوري بازم...نگاش سگیني بازم...سالن در طرف رفتم چرخیده پا روپاشنه

 ...تلخي اون بازم... حسام حرفاي

 جز پناهي و پشت هیچ به...نیست گرم دلم...سخته نفسم...میزنه ام شقیقه...میخوره پیچ دلم

 ...بودنت گرمي با حتي میشم دلسرد گاهي آقابزرگ...نیست گرم رفاقتش و شادمهر

...................................... ..................................................................................... ............ 

 .عروسي کارت اينم -

 دعوتیم؟ هم ما يعني -

 .فرهاد عزيزدل نمیشم وقت اون که کنم دعوت رو رفقا از چندتا نتونم من ديگه خب -

 شد؟ دوماد پسره اين يهويي اينقده شد چي حاال -

 .گردو پوست تو گذاشتیم دستشو مهسا و من بابا هیچي -

 ترانه؟ -

 هوم؟ -

 ايران؟ برگشتي توتازه يعني فامیلت جلوي عروسي اين توي -

 و اونور رفتن دور يه هم خونگیاشون حیوون فامیل اون تو...نیستم چشم تو زياد ولي...آره -

 .نداره مفه افه ديگه تحصیل واسه... برگشتن

 .میكنیم انتخاب میريم باهم هم لباست..باش خوبي بچه پس -

 .کرده رزروم مهسا...خي بي اهكي -
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 که نه...میزنه حرف ازش خونه تو بند يه هم شادي...معضل شده ما واسه هم دختره اين پوووووف -

 .بودي کم تو

 .ديگه منه دخترعمو خب -

 سانت پنجاه که ورمیداري چي يه میري باشه که تو به...بريم هم با بپیچون رو دختره اين ترانه -

 .نبرده پارچه هم

 چه؟ تو به -

 که غیرت بي...ناموسمي عمرت ته تا اولش همون از ولي باشي شده جدا رفیقم يارو اون از شايد -

 .غیرتم با بازي خیال بي پس...نیستي کمتر نباشي عزيزتر شادي از واسم...نیستم

 نمیكني؟ قايم من از چیزيو مطمئني تو شادمهر -

 بد کار جاي يه...شده؟ چي...برادر قربون جوابتو...داد سكوتش با جوابمو و پنجره به داد نگاشو

 .نیست قبل هفته يه شادمهر روزه چند اين شادمهر...لنگیدن به کرده شروع

 سوالم؟ نداشت جواب -

 .بشي رد کنارش از راحت که شدي بزرگ اونقدري فهمیدم وقتي واسه باشه سوالت جواب -

 .ترانه جون نكن جنايیش -

 .خیال بي...مخمه رو...کنه خرد اعصاب...نیست جنايي -

 خوردم به آروم آروم لفافه تو رو چي داري شادمهر...جوابم از زدگیش سرباز و گوشیش زنگ

 میدي؟

 ول پاساژ وسط نیمكت روي کشیده پوفي شادي و دادم کش مادرمرده شادي تسلي بابت رو لبام

 بپرسن ازم روز يه اگه:گفت و زد آدمیزاد مثال موجود دو اون به اشاره يه ابرو و چشم با و شد

 .خريد اومدم دوتا اين با که روزي میگم باش مطمئن بوده کي عمرت روز بدترين

 باز و انداختم نگاه نیم يه تمدنهاست گفتگوي بحثشون انگار که دوتا اون به بازم نشسته کنارش

 .کردنم خريد با بمیرم برم که رفتم موضوع اين بش و توشیش
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 دوتا اين وجود با نمیخوره آب چشم...بدن به بزنیم بخرم بستني چهارتا میرم من ترانه – شادي

 .امشب ما بخريم لباسي

 نره میگیم ما هرچي:گفت داده لم صندلي به کنارم کش پوف شادمهر اينبار و دادم سرتكون يه

 ببینم؟ بايد کیو بپوشه رو پارچه تیكه يه اون خواهرم نمیخوام من خب... بدوش میگه خانوم اين

 داده ول داد و شادمهر صورت تو شده خم طلبكارمآبانه سعي تمام با کمر به دست مهسا

 سننه؟ رو شما بپوشه میخواد شادي:گفت

 ...ترانه – شادمهر

 مدل انتخاب تو بديدانه نديد شادي که فروشي بستني ارزوني دادم نگامو انداخته باال شونه

 داشت پاساژ اين تو مغازش کردن باز بابت کردن غلط مرز به رو فروشنده دلخواش بستني

 .میرسوند

 هم مرد يه کنن خريد میخوان متشخص خانم تا سه وقتي داره معني چه ترانه اصال – مهسا

 باشه؟ باهاشون

 .بپوشه چي خواهرم کنم تعیین بايد من که اينه به معنیش – شادمهر

 به فرهاد قول نقل به که معروفش داده ول داد همون با و شادمهر صورت تو کشید صورت باز مهسا

 دوش به رو باهاش ازدواج خطیر امر نشده حاضر کسي حاال تا داشتش عام شهرت داد همین علت

 بگین میخواي مثال:گفت و کشید محیط اقتضاي به و ماليم نسبتا نفیر يه شادمهر گوش تو بكشه

 دارين شما...بگرده داره دوست هرجور داره دوست که سنیه تو االن شادي...جنتلمنین؟ خیلي

 .میكنین محدودش

 .میكنم داري امانت فقط نمیكنم محدود رو شادي من – شادمهر

 .کشید پس و نگاش تعجب ديدم...کشید پس و شد پرحیرت چشماش...کشید پس مهسا

 ...يعني...نمیدونستم من...من – مهسا

 و پاساژ اين تو شدن باز از کرده غلط مغازه همون به داد رو نگاش کشیده پوف شادمهر

 .بخره چي يه تا طرفو میده دق...گذاشتي تاثیر روش خوب ترانه میاد خوشم:گفت
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 لحن با مغاير درجه صدوهشتاد گوشم کنار و موند شادمهر نیمرخ به خیره نشسته کنارم مهسا

 کجان؟ باباش و مامان: گفت قبلش لحظه چند

 پیش سال ده هم باباشون...میمیره قلبیش بیماري واسه شادي زايیدن بعد چندماه مامانش -

 ...بعد و میگره سرطان

 کرده؟ بزرگ رو شادي تنهايي سال همه اين يعني – مهسا

 .میدونه باباش مامان مثه رو اونا شادي...کردن کمكش هم مهدي بابا و شهره مامان خب -

 شد؟ بلند بخاري خانوم شادي از اعجب چه به به – شادمهر

 خودم به تكوني يه جفتتون قواي تقويت واسه گفتم سرگرمي تو ديدم داداش کنم چه – شادي

 .بدم

 .کشیده خودت به زبونش شادمهر -

 .نذاشتي تاثیر روش زبوني بي تو که نه – شادمهر

 .خوشگله شادي دست اين قربون – مهسا

 مهسا گفتم همیشه من:گفت کرده پرت شادمهر بغل تو غش حالت خودشو و شد شل شادي نیش

 .عزيزدله

 که دختري دوتا به خیره و برداشت بستني يه سیني از و ديگه ور يه کرد پرت رو شادي شادمهر

 .جوووون اي:گفت گوشم کنار میشدن رد لوندي با جلومون

 .اجتماع انگل...بمیر برو...زهرمار -

 قربون...خیره نقطه يه به مهساي و درگیر بستنیش با شادي و من لبخند و اش خنده غش غش

 .نداره رو حرفا اين که لباس يه بابت مخالفت يه... چته؟ تو چشماي اون

 .نیگا رو لباسه اون ترانه – مهسا

 .شد تايید منتظر زده چرخ شادمهر صورت تو چشمام اومدو کش لبام و لباس طرف رفت نگام
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 به میشه وقتا بعضي بابا نه:گفت زيرلب و داد فرم خوش لباي اون به لبخند نیمچه يه شادمهر

 .شد امیدوار اش سلیقه

....................... .................................................. .............................................................. 

 و کشیده يكي و مردونه يكي دست دوتا که خونواده پیتزا برش آخرين به دادم نگامو پر دهن با

 .شد کشیده پس ضعیفشون کانكت هم به از بعد و طرفش رفت دخترونه و ظريف

 .بخورين بردارين – شادمهر

 .محاله جنتلمني همه اين و شادمهر

 .شدم سیر ديگه...ممنون نه – مهسا

 .محاالته اوجت از ديگه که خیكش از گذشتن و مهسا

 جنسي پلید موجود اين که شد خبردار هم ما شست باز و کرد صورتش چاشني ناز لبخند يه مهسا

 .داده قرار مدنظر ذکوررو تبار از لطیف

 داريش؟ مهسا:گفت و داد ول نیش گرفته رو مهسا نگاه رد شادي

 لباي طرف بردش و چرخوند دست تو ممكن حالت ترين ملوس با رو لیوان کرده حفظ لبخند مهسا

 .اومد مي خوشم ازشون بودنم مونث همه با من کال که اي زده رژ و شده غنچه

 افتاده راه آب علت و مهسا و شادي نگاه رد طرف نامحسوس زياد تمرين و ممارست اثر بر رو سرم

 ...و دادم لوچشون و لب از

 غش که هم شادي...رفت و شد عاشق دوري ده يه امشب ديگه که مهسا...اي تیكه چه...واااااااي

 .کنیم ماشینش سوار بايد شده مرگ

 .شین بلند ديگه بسه – شادمهر

 .نخوردم دلسترمو هنوز من...بمونیم ديگه کم يه خب – شادي

 ...که غريد دندوناش کلید میون از شادمهر
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 .شو بلند آدم بچه عین شو بلند میگمت...بخوري کوفت – شادمهر

 نمیارين؟ تشريف شما:گفت شادمهر و وايساديم میز دور کرده قیام همه مهسا جز به

 کم يه میخوام...خونه میرم خودم من ترانه:گفت نكرده حسابش آدم و شادمهر به نگاه بي مهسا

 کنم؟ پیدا میتونم بابا واسه کراوات يه ببینم بگردم ديگه

 واسه:گفت کرده مسدود رو تیكه ديد خط و مهسا صورت روبروي کشید طوفانزده نگاشو شادمهر

 بريم؟ نیست بهتر...هست وقت هم ديگه روز يه خريدن کراوات

 .نگذشته خونه به برگشتم ساعت از هنوز...نه – مهسا

 منظورمو پیشخون پشت يارو که اومدم مهسا واسه ابرو و چشم يه من و نزد حرفي شادمهر

 .مغزي نارسايي درصد هفتادوپنج داراي تولد ابتداي از مهساي اين اال دريافت

 راست جاش تو فشنگ عین مهسا شدو چلونده دستم تو مهسا پهلوي گوشت و افتاد کار به دستم

 .بريم... بريم:گفت و وايساد

 .بیرون زدم فود فست از مهسا دنبال و زده شادي و شادمهر زده وق چشماي به لبخند يه

............... 

 دست از پارکت کف شده پخش هاي پرونده به باز نیش با و پايین انداخته کاويان همراه رو سرم

 انتخاب منشي اين با شرکتو کرده داغون هم حسام:گفت آروم کاويان و کرديم نگاه حسام منشي

 .کردنش

 .داره گناه...مهندس نگین وااااي -

 .بشر اين با داريم ما گناه واال -

 ندارين؟ من با کاري:گفتم و زدم انرژي همه اون به لبخند يه

 فامیلین؟ میگفتین اول روز میشد چي حاال...داره کار پسرعمو انگاري ولي نه که من -

 .خواستن فرزين جناب...دبگه خب -
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 .بعد تا... نمیشم مزاحمتون -

 .باشه ديده غم همه اين که نشد باورم بازم و انداختم نگاه يه رفتنش راه استیل به

 .شدم وارد زده در به تقه يه زمین رو شده پخش پرونده همه اون به توجه بي

 .ديرکردي:گفت و کند تاپش لپ از نگاشو

 .میزدم حرف کاويان با داشتم -

 خبر؟ چه -

 کردي؟ بدبختیت واسه چیكار تو...هیچي فعال -

 ...تو واسه و...من واسه بدبختیه سرتاپاش مهديس...اومدي خوب بدبختیو -

 من؟ واسه چرا -

 تو نمیكرد دعوت دوستشو پسرخاله دخترخاله تولدش تو مهديس اگه که نگفته کم مهسا خب -

 .نمیفتادي هچل تو اينقدر

 هچله؟ من مشترك زندگي دوسال اسم...هچل؟ -

 .دختريه هر روياي اسمش حتما...نه پس -

 .بود دوروبرم دختراي همه آرزوي اون با زندگي...دقیقا -

 انتخاب تو چه...خیالي خوش همیشه تو میگم دارم فقط نگفتم چیزي که من...میكني؟ دعوا چرا -

 .حقته که پولي سر چه يارو اون

 .بده تغییر روشتو هم تو...وانمیستم هیشكي جلو پول اون واسه من ببین -

 .بود همیشه از تر انگیز نفرت صورتش تو بودم کشیده سر من که سانتي چند فاصله از پوزخندش

 .خوشگلي:گفت صورتم تو خیره و زد تكیه مشكي گردون صندلي اون پشتي به
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 تو نفرتم همه...قفل سینه تو دستام و شد کشیده هم تو اخمام...بسته دهنم و شد راست کمرم

 .باز هم از لبام و شد جمع چشام تو لحظه اون

 فراموش تمسخرتو میكنم سعي ضمن در...کلمشه يه تشنه که بكن مهديس از برو رو تعريفا اين -

 .کنم

 میدوني؟ مسخره منو تعريف تو....تمسخر؟ -

 صورتم تو خیره باز بعد و گرفت اوج اتاق تو کارتوني بداي شخصیت همه قهقهه مثه اش قهقهه

 .بقیه به برسه چه...بگیري هم مهديس از زندگیتو ساالي همه انتقام من وجود با میتوني تو:گفت

 هم به حالمو داري:گفتم صورتش تو شده براق شدو خم میزش رو باز شده بیشتر چشمام تو نفرت

 .نیستم هات خواسته به تو رسیدن وسیله من...میزني

 .داد اکو گوشم تو صداش نرسیده دستگیره به دستم درو طرف رفتم چرخیده پا پاشنه رو و گفتم

 خودشون وسیله به من...مهديس اون نه بريدمي ناف تو...بريدمي ناف ولي نیستي وسیله -

 .میزنم ضربه بهشون

 ديدي؟ خونواده اين از بدي چه...اي ديوونه تو -

 .متنفرم هم اجبار از ولي نديدم بدي من نچ....بدي؟ -

 .ده دگر مرغ بر دام اين زحمت بي -

 به شدم خیره داده تكیه در به که مني و کارتوني بداي شخصیت اساليد با قهقهه همون هم باز

 میگفت که بود حالیش چي يه آقابزرگ...شدي خنده خوش...چته؟:گفتم حرص با و جذابیتش

 .پايینه جنبت تو...شد نزديك تو به نبايد

 پررو...نرسید هم ثانیه به دادنش تكیه در به صورتم کنار رو دستش کف و گرفتن قرار من روبروي

 باريك چشماي با اونم و چشماش تو شدم خیره و کردم صورتم گراوند بك رو ممكن حالت ترين

 زدي؟ زري چه:گفت شده کلید دندون همه اون بین از شده

 .کنار بكش...نیست من کار زدن زر -
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 اينقدر همیشه من...باشي منطقي آدم بچه مثه و نذاري من دم رو پا بهتره عزيزکرده ببین -

 .نیستم مهربون

 خیالم بي حسام...کنم حفظ میتونم که اصلمو ولي افتادم اسب از من...منطقت از متنفرم -

 .بسمه جونم تو انداختي ارث بابت که آتیشي همون...شو

 .برسي حقت به میخوام من:گفت آورده جلو بیشتر رو سرش

 برسي؟ هات خواسته به هم تو که -

 .نداره ضرر هیشكي واسه من هاي خواسته -

 وسیله من...نمیاد خوشم زياد ازش که خاني بهمن واسه حتي....ضرره همه واسه من حق ولي -

 .نیستم ديگه...نیستم

 دخترونه حالي راه خیال بي:گفت و خورد چرخ چشمام تو که حسام نگاه و آخر جمله قاطي بغض

 .میزنیم حرف منطقي داريم...شو

 .ندارم تو با کار جزحرف منطقي حرف من...میاد بدم جمله يه تكرار از -

 میز لبه به و رفت عقب قدم چند صورتم میخ هم باز نگاش و شد کنده سرم کنار از دستش

 حسام...بیشتر چشماش تو غرور همه اين از...متنفرم نگاش گنگي همه اين از...زد تكیه کنفرانس

 از مهمتر خودشون منافع اونايیكه همه از يكي...فرزين خاندان حسابگر مرداي همه مثه يكیه هم

 .براشون فردينه يادگار

............. 

 .میخوريم بیرون میارم بذار خب زهرمار:گفتم کرده مهمون رو مهسا دستي پشت يه

 .وامونده گشنه شكم اين تو بريزيم ما داد رو کیكه اين اگه حاال – مهسا

 .تیپته خوش عمو اين مجردي آخره شب...ترانه بدون قدرمو...که نمیفهمه – فرهاد
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 که آپارتمون خوب پسر...کنیم زندگي دنیا سر اون بريم میخوايم انگاري میگه همچین – نسترن

 مهسا میگم دارم بهت کار چي من بشي تكراري قراره تو که هم دوروز بعد...  اونورتره خیابون دوتا

 .وابشه دلم من خونمون بیان هي ترانه و

 بیام؟ مبارکتون چشم به دوروز فقط که میكنم خرج دارم همه اين من يعني...اهكي – فرهاد

 خوبه:گفت فرستاده فردا تا قبرستون سینه فرهاد و کرده دلبري و اومده ناز يه چشماش با نسترن

 .میگیره بل من واسه چه...هم تو

 صبر شب فردا تا فرهاد بذاره عمرا میبینم من که نسترني اين:گفت گوشم تو کرده سر مهسا

 .واال...کنه

 به فرهاد درگوشي حرفاي پي رفت گوشم و شدم کیك تزيین مشغول باز کرده جمع نیشمو

 .نسترن

 هستي؟ هم شبت فردا فكر میاي ما واسه رو نازا اين که شما – فرهاد

 به زده تكیه هم خونواده مجرد آخرين و اومد چشممون به هم خانوم نسترن شدن لبو زيرچشمي

 .کرد حضور اعالم در چارچوب

 پس؟ شد چي کیك اين آقا – حسام

 .است آماده ديگه بريزه چايي سیني يه مهسا تا -

 کنم؟ جورکشي من دوتاست اين مجردي آخرين...چه؟ من به – مهسا

 بعد دوساعت تا که اونا از کفگرگي يه قوري طرف بردن دست از قبل و وايساد سماور کنار فرهاد

 رو تو مجردي آخرين بشه کي:گفت و کرد مهسا حواله سرخه طرف پیشوني حادثه وقوع از

 .باشه عمرت آخر شب همون کنم فكر گرچه...ببینیم

 اومد؟ خوشت لش تن اين از کردي فكري چه نسترن...بترکي – مهسا

 .میزنیا حرف آقامون درمورد داري که باشه حواست اوه اوه – نسترن

 .داري شوهر هم تو دارن شوهر همه...اينا آقامون بابا – مهسا
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 .مگه چشه – نسترن

 چشمك داره بد پز ترانه کیك اين...بدنه اعضا پا يه کال جون نسترن نیست که چشم – حسام

 .شد آب دلمون...بابا میزنه

 .حسام نگذره ازت خدا...کرد اش ضمیمه هم پوزخنداش با مغاير لبخند يه و گفت

 .حرفش چاشني پوزخند و کرد باال سر گوشیش تو بوده کرده سر حاال تا مهديس

 .ديگه کیكه يه حاال خب – مهديس

 بوش که میپزه چي يه کیك پودر بي که خانوم ترانه مثه يكي مثال...کیك تا داريم کیك – حسام

 رو نیمرو که بعضیا مثه هم يكي و میشه رد خونه اين دوکیلوتري شهاع از هرکي میكنه هالك

 .مرغ يا میكنن درست مرغ تخم با نمیدونه

 سرگرم باز و شد سرخ صورتش که فرهاد و خورد چاك گوشش تا گوش قاعده به که نیشش مهسا

 و نشه حالش شامل مهسا گوش تا گوش نیش همون تا گزيد لب که نسترن و شد ريختنش چايي

 جاي لبخند يه وباز ديد رو ام غره چشم....نبود اين قرارمون... میكني شروع داري بد حسام...من

 که ببینن داغ لبات..."چه؟ من به" يعني که انداخت باال شونه محسوس نا و زد همیشگي پوزخند

 .نیاي ژوکوند راست و چپ من واسه

 دست رو کرده بلند رو کیك و خیره بهم همیشه مثه پرنفرت مهديس به دادم زيرچشمي نگامو

 .بیار هم چنگاال و بشقاب زحمت بي نسترن:گفتم

 .نیا شونه و شاخ من واسه:گفت و گوشم تو کرد سر حسام و شدم رد حسام کنار از

 نگذره ازت خدا...خوردم من که حرصي و داد ول که اي خنده و کردنش رد و محكم تنه يه

 ...حسام

 مبالي روي هم بقیه و گذاشت شاد آهنگ يه ريموت با مهسا و نشستم استیل مبالي از يكي روي

 .شدن جاگیر ديگه

 شل؟ اينقده هم دوماد و عروس...ديگه بدين خودتون به تكوني يه شین بلند دوتا شما – مهسا
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 با گرفته دست دوربین که افتاد حسام به نگام...وسط رفتن و کشید رو فرهاد دست ناز با نسترن

 .میگرفت ايراد فرهاد سبكي چه و کجايي نمیدونم رقص به خنده

 .بیا هم تو ترانه – نسترن

 .درمیاد جونم داره...بابا برو -

 وقت اون:گفت نیمرخم تو خیره جدي و داد لم مبل به کنارم حسام و شد بلند من جاي مهديس

 میكنم؟ بازي تو با دارم من يعني اخما اين

 تو رفاقت نفرت همه اون جاي چرا ندونم که نیستم خر من خوب پسر ببین...نیستي درحدش -

 خب...نداره بست و چفت آقابزرگ جلو دهنم وقتا بعضي من درضمن...جوشیده من بابت قلبت

 .نیست من دست

 لب کنج جاگیريش از بعد و رسید همیشگیش پوزخند به نوبت پیش لحظه چند لبخند اون جاي

 بچه عین يا...نیستم تو امثال واسه گذاشتن الال به لي لي اهل زياد منم خوب دختر ببین:گفت آقا

 .میشه خوش نیرو تعديل يه به دلم منم يا میكني قبول منو پیشنهاد آدم

 کردي حس رو نیرو تعديل به نیاز هم وقت هر...نپر من پر دم ضمن در...نیست کم کار من واسه -

 .کار دنبال بگردم بده خبر يه

 دادن باج اهل من که ديدي...خوردي؟...کشیده هم تو اخمش و صورتش رو شد خشك پوزخندش

 .بود بسم بار يه....نیست کارم تو شدن وسیله ديگه من...نیستم؟

.......................... 

 .میام دارم...بابا چته:گفتم و کردم باز رو کسي تا در گوشم به چسبونده رو گوشي

 میاي؟ داري چي با -

 .تاکسي با -

 .دنبالت میاد...توئه طرفاي هنوز گفت زد زنگ حسام...کردي غلط -

 .مهسا روحت تو اي...زد زنگ گوشم تو تماس قطع بوق که اعتراض واسه شد وا دهنم
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 خون دلم تو باز و کردم حساب اومدنشو اينجا تا يامفت پول حرص با و زدم هم به رو تاکسي در باز

 .دوعالم خور فحش مهسا باز و شد پا به

 باز که مني و خورد چشمام تو که بااليي نور و فرزين مهندس اسم شدن حك و گوشي زنگ دوباره

 حرص با و ماشین طرف رفتم سانتي هفت پاشنه کفشاي اون با و مهسا دوعالم به کشیدم فحش

 .شدم چاگیر صندلي روي

 چي؟ يعني بازيات جنتلمن اين دقیقا -

 .خان حسام نگذره ازت خدا...ممكنشه حالت ترين زن هم حال سكوتش

 کشیده هم تو اخمام...اش کشیده رخ به افترشیو بوي و تیغه شش صورت طرف برگشت صورتم

 .کرد برداري پرده رو معروفش پوزخند باز اون و شد

 خوردي؟ سالمتو -

 .سالم گیرم -

 .علیك و -

 خب؟ -

 .جمالت به -

 .تو جون نیست سخت..آدم...حسام باش آدم -

 .بینم نمي مشكلي خودم آدمیت تو من -

 نمك نكن سعي پس...خونمه تو رويي و چشم بي من خوب پسر ببین...چي؟ يعني کارات اين -

 .کني گیرم

 کدوم آخه...غريبه؟ يه ماشین تو بشیني قیافه و تیپ اين با نذاشتم کردم بد...قلمو اين میدونم -

 تاکسي؟ تو میشینه آريشگاه از شب وقت اين عاقلي دختر

 ...تو ولي نداره پول جز بردن جايي منو از انتظاري غريبه اون...کردي بد آره -
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 .نريز هم به اين از بیشتر اعصابمو و باش ساکت...باشي آدمي بچه میخوام ازت من حاال -

 .میشم پیاده ناراحتي -

 چي؟ يعني میدوني خون خفه ترانه -

 .کنار بزن...میشم پیاده -

 .دستت از شد راحت شوهرت اون -

 راه گلوم تو جبران قابل غیر هجومي نداشته و داشته ارتش تمام با بغض لشكر دوباره

 پرحرفیام از وقت هیچ اون...گرفت آتیش قلبم...شد تلخ دهنم...سوخت چشمام...انداخت

 زخمت...زدي زخم...نه که نالیدن...نالیدي بد من پیش لنگ کارت توئه...نالیدي تو....ننالید

 .موندنیه تازه همیشه زخمت....کاريه

 چي يه من حاال...میكني باز رو قضیه سر خودت لعنتي ببین...من...توام با ترانه...ترانه...ترانه -

 به اصال زهرمار...داده عذابت اينقدر عوضي اون که چه من به خب ترانه...کن نگام...گفتم

 .میكشم نازشو کرده فكر...درك

 تو ترانه...بسه...اون هواي دلم بازم...داشت آهنگ هواي دلم بازم...بود کناري ماشیناي به نگام بازم

 ...کن تمومش خاتونت جون رو

 بره...البد ازشون نمیفهمم هیچي من که بذاره غربیا اين از میخواد...پخش طرف رفت دستش

 .نگذره ازت خدا حسام...بوده آشغال اين دست از وقته چند اين تو کشیدم چي هر که بمیره

 فامیلي نسبت با دستم کنار انگیز نفرت موجود اون به نسبت خیالي بي حجم همه اون تو

 .شد خوش ماشینش تو شده پخش آهنگ به دلم فقط عموزادگي

 کرده مشغول مو فكر چیزي يه...ام ارده بي و مات که روزه سه دو"

 کرده مسئول تو به نسبت منو...هواشم درگیر که عشقي همین

 روزگارم تو گرفت سر عشقي چه...ما معمولي رابطه اون از

 دارم عشق ادعاي تو واسه...سال همه اين از بعد که روزه سه دو
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 اينجا محتاجم تو به بیني نمي...اينجا میدم جون دارم بیني نمي

 اينجا کم کم میشم ديوونه دارم....کردي وابسته منو راحت چقدر

 بخنده من با يكي وقتايي يه...سابق مثه قديما مثه میخوام

 ببنده زخمامو که باشه يكي...بگیره دستامو که باشه يكي

 اينجا محتاجم تو به دوني نمي...اينجا میدم جون دارم بیني نمي

 "اينجا کم کم میشم ديوونه دارم...کردي وابسته منو راحت چقدر

 (امیري خواجه احسان)

 هر واسه هم باورش...انداختم نگاه يه تیغي شش بابت از زده برق نیمرخ اون بهر تو زيرچشمي

 دادن پز خیال بي دلتنگي وقتاي همیشه هم اون...بده؟ گوش ايروني آهنگ بابا اين...ناممكنه کس

 .میداد گوش ايروني میشستم ماشینش تو که وقتايي واسه...میداد گوش ايروني

......... ..................................................................................... ......................................... 

 نیش اون جاي...میشد برداشته هماهنگ قدمام...نرسونه آسیبي لونديم به تا شد خورده لبخندم

 نگاش...وايسادم کنارمهسا کرده صورتم چاشني مهسايي مدالي همون از ناز لبخند يه داده ول

 .آشغال انداختیمون سكه از...نكبت...شدي چي:گفت و کرد ولم کرده وجب پايینمو باال

 .عزيزم گمشو -

 بي...انداخته راه خاندانو دخترکشي تیپش...رو نگاش بود کرده سنگین که افتاد حسامي به نگام

 .نسترن و فرهاد طرف رفتم خیالش

 .يهو نخورتت ما فرهاد اين باش مواظب...شدي جیگري چه -

 من...شد خشك لبخندم...دستش کنار روي پري سرتاپاي به کشید و زد عشق رنگ نگاشو فرهاد

 به میگم تبريك من...نداشتم فرقي عروسیم قبل با عروسیم روز... نپوشیدم عروس لباس

 .نكرد هم نگام کسي من...میكنن تعريف نسترن از همه...من با کرد قهر فرهاد...فرهاد
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 .میزنیا شاس...کجايي؟ ترانه – نسترن

 و زدم رژ زير شده خشك لباي اون به بیشتره دلزدگي همون تهش ته که زورکیا اون از لبخند يه

 گلم؟ جونم:گفتم

 .پیششون بري میزنه اشاره داره خاتون – نسترن

 .باشین خوش -

 .هستیم نشي مزاحم – فرهاد

 .شمام خونه شب که من -

 با صد در صد گوشش دم چي يه و شد حلقه باريكش کمر دور فرهاد دست و ريزخنديد نسترن

 و خاتون طرف رفتم کرده حفظ زورکیمو لبخند منم و گفت خوابي تخت مسائل مضمون همون

 .آقابزرگ

 خاتون؟ جونم -

 .نخوري چشم کنن دود اسپند برات بگم...مادر جونم به دردت – خاتون

 با رو پیشونیم و شونم دور انداخت دست و گذاشت جا صورتش رو خورده نیم لبخندشو آقابزرگ

 .خونه محضر اون حس از جدا...بوسید زندگیم خوب ساالي همه حس همون

 دراومده غلیان به يكبار سال چند احساسات آسايش مخل مهسا صداي باز و شد زده پس اشكام

 .من بابت آقابزرگ

 تبعیض؟ دوباره آقابزرگ....اااااااااا – مهسا

 .بزنن چشمش میترسم منم شده خوشگل که بس شم فداش – جون گلرخ

 نداشتم؟ خبر داشتم خواه خاطر همه اين من واااااي -

 .عمو گل عزيزدلي تو – فريبرز عمو

 .کشید دستمو مهسا و زدم آرومش و زيرپوستي پدرانه همه اون به لبخند يه
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 تو؟ چته -

 .اومدن مهمونات – مهسا

 برادرم؟ بندازي راه میخواي دخترکشي شادمهر....وويي.....مهسا نگاه رد ته رفت نگام

 زير نگاش خشونت پشت خوابیده مهربوني با نگاش...طرفشون رفتم موزون قدماي اون و لبخند با

 .زد تايید مهر لبخندش نیمچه با بعد و کرد وروم

 .دادم دست شادمهر و علي امیر با و کشیدم بغلم تو رو شادي

 .کنم معرفیتون اينا آقابزرگ پیش بريم -

 که بكني هم کرنا و بوق تو میخواي تو حاال دارن خوشي دل نسناس اون از خیلي که نه – شادمهر

 .هستیم مهمي اشخاص چه ماها

 .رفیقمین فقط میگم...ديگه نشو لوس -

 کنم؟ مرتب خودمو میتونم کجا من ترانه – شادي

 .میكنه راهنمايیت بري اونجاست مهسا -

 بگو فرخنده خانوم عمه نوه با لوندي اوج تو که مهسايي به رسیدن و گرفتن نگامو رد تايي سه

 خواستگاراتو فقط حاال تا شب سر از جون گلرخ که تورو بخورم...بود کرده پهن بساط بخندش

 .پرونده

 کیه؟ پسره اون...شدين ماه جفتي بگردم واااااي – شادي

 ترين پروپاقرص از يكي رسیده اخبار آخرين طبق ولي نمیدونه مهسا اين باشه خودمون بین -

 .مهساست خواستگاراي

 .تیپه خوش خیلي – شادي

 از چي يه فريبرز عمو فهمیدم من طوريكه ولي...داره پول خر عینهو پسره...ديدي؟ کجاشو تازه -

 .میدوئونتش سر که ديده ما تیپ خوش اين
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 .شد بغلش و مهسا بحث قاطي و گذشت کنارم از خنديده شادي

 .شدي خوشگل:گفت گوشم تو کرده سر شادمهر

 .بودم -

 .نشده بدك هم دختره اون – شادمهر

 داره؟ وااااااااي شادي قول به يا...نشده؟ بدك فقط -

 .کنارم از گذشتن و پوزخند يه

 .بوديم فريبرز عمو و حسام و آقابزرگ درحضور تايي سه اومدم که خودم به

 خوبه؟ وضعشون:گفت گوشم کنار آقابزرگ رسید پايان به که معارفشون مراسم

 .بپرسین حسام از -

 نیم يه آقابزرگ ابروهاي که گفت چي يه جوابش تو حسام و حسام گوش تو کرد سر آقابزرگ باز

 .کرد جاخوش لبش کنج هم نامحسوس لبخند يه و رفت باال میلي

 .وره اون...داره کارت مهسا ترانه – حسام

 بشن جاگیر شادي و مهسا میز سر تا زدم امیرعلي و شادمهر به تعارف يه حسام خیال بي لبخند با

 .افتادم راه دنبالشون خودم و

 اومدي؟ مي ناز باز داشتي....خدارو بنده کني نمي ول که آقابزرگ به میگي چي داري واي – مهسا

 نیام؟ چرا داره خريدار وقتي -

 .آقابزرگتون اين جیگره چه واي – شادي

 اين تارموي يه فداي زندگیشو همه که داره خاتون يه جیگره اين که ذکره به الزم عزيزم – مهسا

 .میكنه يكي زمانو و زمین آقابزرگ آخ بگه خاتون... میكنه خاتونه

 تروخدا؟ – شادي
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 اين اينكه مثه ولي باشه خودمون بین...شاهده بچگیش از خودش که ترانه همین جون به – مهسا

 همینكه اول نگاه تو جديا و خشك اين از هم آقابزرگ...بوده اي ورپريده بوده که جوون ما خاتون

 و میشه شل پاش و دست میبینه پدرو جان شريك دختر و پدري خونه به میرسه پاش کفر بالد از

 خدا...شده تاراجون عاشق آقابزرگ مثه هم خدابیامرزم فردين عمو میگن...دامنگیرش عشق تب

 بگم اينم البته... بغلشون جیب بودن گذاشته مجنونو و لیلي میگه گلرخم مامان بیامرزه جفتشونو

 روز که شهابو مهشید همین مثال...بوده عاشقي و عشق با شده مزدوج خونواده اين تو کي هر که

 .نیاورد هوشش به هم قند آب پارچ دوتا که کرد غش من بغل تو همچین ديد اول

 انداختم نگاه يه شده خیره مهسا صورت به خاصش لبخند با شادمهر و افتاده خنده به امیرعلي به

 شهاب نیست يادت...نشد شهاب عاشق اول که بدبخت مهشید...میگي؟ دروغ چرا مهسا:گفتم و

 مهشید تا کشت خودشو بیچاره...میكرد؟ مهشید به کادوهاش رسوندن مامور رو تو و من بدبخت

 .اومد واسش چشمي گوشه يه

 .داره جلبي جنس که بس – مهسا

 يكي روي وجوديش حجم بعدش و کرد پیدا شرکت بحث تو ام راننده مقام در امروز حسام صداي

 .نشست صندلیا از

 به چطور خودمون که فرهاد همین اش نمونه يه....ارثیه خاندان اين تو داشتن جلب جنس – حسام

 .پوشید دومادي رخت فرصت اين

 داشته هم ساز و سوخت بذاره عمرا آقابزرگ ولي داره زود ديرو...صفي تو هم شما نترس – مهسا

 .باشه

 .شد بشقابش پرتقال کندن پوست مشغول کرده تكرار معروفو پوزخند اون باز حسام

 .ببینتت میخواد....ايران اومده خان مهدي ترانه – شادمهر

 .که غريد پرحرص بعد و شادمهر صورت رو شد خشك مهسا نگاه

 .ببینه کسیو نمیخواد ترانه – مهسا

 .داره زبون خودش ترانه - شادمهر
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 زندگیشین تو شماها همینكه...نمیشه پیدا دنیا تو هم لنگش خره...نداره خدا به...نداره – مهسا

 .شین خیال بي قلمو اين ديگه خريتشه اوج هم

 شادمهر...اسما اون به مهسا واکنشي هیجانات با گلومو تو بغض اون رفت يادم...شد بلند و گفت

 .میدي عذاب اونو من از قبل داري

 ازش اسمي زندگیش تو شايد که خاني مهدي هويت درباره رو حسام نگاه سوال ديدم زيرچشمي

 .باشه نشنیده

............... 

 مهسايي؟ -

 هوم؟ -

 میشه؟ قاراش اعصابت اينقده چرا...چته؟ -

 جونش به بندازم مهديسو میگه شیطونه...درمیاره بازي سیريش داره بد طهماسب پسره اين -

 .بشه آدم

 خوبي؟ اين به پسر مگه چشه اوااااااا -

 ديوونه دارم...من به کرده پیله بند يه فرخنده عمه اين شب اول از...ديگه شو خیال بي ترانه -

 پسره؟ اين زن بشم که نشدم نشدم عروس همه اين... میشم

 .فهمیدي پس -

 نوه اين که نشه حالیش فرخنده عمه هاي صدقه قربون اين با آدم میشه مگه...فهمیدي و مرض -

 .میخواد رو ما لشش تن

 .تمومه چي همه اون...ديگه؟ میخواي چي مهسا -

 .خورديم ضربه بار يه تمومي چي همه از ما -

 .نكن قاطي رو ها قضیه مهسا -
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 خوشم حتما تموم چي همه آدم يه از بايد من میكنن فكر همه که میاد زورم فقط نمیكنم قاطي -

 .بیاد

 .نذاشت دستش مچ دور من دست و بره که کرد گرد عقب

 سريده؟ دلت -

 .گمشو -

 زمینه پس لرزش اون ديدم چرخش جاي من و چشمش کاسه تو شیرينو قهوه دوتا اون گردوند

 .رو

 .سريده بد...سريده پس -

 عاشقي؟ و من...میكني؟ بلغور چي خودت واسه معلومه هیچ ترانه -

 تو نشسته اشك برق به دلم...لرزيد چشمش مردمك با دلم...لرزيد من دل...داد ول خندشو

 اند يعني لرزيدنا اين...نچش ديگه تو...رو لرزيدنا اين طعم چشیدم من مهسا...لرزيد چشماش

 تو دارم دي اچ پي من...نمیخواد اون و میخوام من يعني...نیست اون و هستم من يعني...ناامیدي

 .خواستن عمرا اون و خواستن من حس اين

 داره؟ شعور...آشناس؟...نخند -

 منگولت ذهن از هاي نظريه مورد در بعدا...داده هم گیري چه...امشبو يه کن ولمون ترانه -

 .وسط بريم حاال...میزنیم حرف برخاسته

 نداشته و داشته همه میده لو نگات اين...میخونم نگاه رد نگفته...میدونم نگفته من...نگو...باشه

 .کردم رد نرسیده قانوني به سنم...کردم رد جووني اند تو...کردم رد که مني واسه هاتو

 نگاش باز و میزد لبخند مهسا و میگرفت ضرب دار خوني هم آهنگ ريتم با بدنم ريتم

 .میلرزه بدتر شده رو من پیش دستش که حاال...میلرزيد

 کش ته تا نیش فرهاد به دوختیم نگامونو خنده زير زده پقي کرده هم به نگاه دوتايي آهنگ با

 .داده
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 "...من دل تو با نسترن"

 ...که زد لب گوشم کنار مهسا

 بعدش به شب نصفه سه ساعت مسائل به داره فقط که چند شرطي....نیگا تروخدا رو جنبه بي -

 میكنه؟ فكر

 .گمشو -

 میگم؟ دروغ ترانه جون...میگم؟ دروغ بدونم میخوام من نه...میگم؟ دروغ -

 .شد خراب رقصم اونور برو -

 .اينا مامانم اوا -

 .آرامشو اين نگیر...آرامشه خنديدنت

 و بود شده خیره رقص پیست به فرهاد کنار دست به شامپاين گیالس که افتاد حسامي به نگام باز

 فرزين حسام که موضوع اين به بردن پي تازه امشب...رو دخترا سرتاپا میكرد وجب چشماش با

 باب مهسا قول به مهديس خوردن حرص و بود همیشه از تر ملموس خاندانه دختراي کلهم آرزوي

 .تر دل

 بازي بد داره حسام...دستم کنار دختراي رقص قاطي دادم و کندم حسام خیرگي از نگامو

 از میشه زهر دلم من و میپیچونه اون...بازي سبك اين از متنفرم من و میره آبي زير اون...میكنه

 تر خراب...جان پسرعمو...حسام...بازي اين به میشم شكاك من و میزنه نارو اون...بازي مدل اين

 .است نیمه تموم يه از بهتر تموم نیمه بازي يه...بازيو اين نكن

....................... .................................................. .............................................................. 

 کمرنگ رد يه با جدي صورت به دادم خنده از شده مرگ غش شادي صورت از نگامو باز نیش با

 و امیرعلي به داشته اعتماد چشماش مثه شادمهر و شادي طرف شده دراز دست و امیرعلي لبخند

 .رفتن باال ويسكي حال در خیال بي

 میدم؟ رقص پیشنهاد بهت میكنم حسابت آدم دارم بده...میخندي؟ چرا – امیرعلي
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 هي دوساعت باال اون بريم چیه...بلدم جفتكشو همون رقص از فقط من...بابا خیال بي – شادي

 .میشینیم همینجا آدم بچه عین خب... اونور؟ هي بريم اينور

 و خواست خدا نكنه...آبجي شو بلند...میده پیشنهادا اين از بار يه سالي امیرعلي اين – شادمهر

 .گرفتي ياد رقصیدن آدمونه کم يه جفتنك اون جا

 شدي؟ الرژ شما شده چي حاال -

 .کشیده هم نم تازه که خطره بي کبريت همون امیرعلي اين – شادمهر

 حسامه اين: گفت گوشم کنار شادمهر و کردم نگاه خیره خیره امیرعلي و شادي رفتن به خنده با

 میكنه؟ نگات اينجوري چرا

 .داره طلب باباشو ارث -

 نبودي؟ بلد بهتر اين از پیچوندن – شادمهر

 .طلبكارن همه فرهاد جز...ديگه فرزيناست خاصیت...میگم راست تو جون -

 .باشعوره خیلي فريبرزت عمو – شادمهر

 .جیگره -

 داره صاحاب بابامون:گفت رفته کش ظرفم از موز تیكه يه و داده لم صندلي به کنارم مهسا

 .داره دوست خیلي هم صاحبش

 دله؟ عزيز جون گلرخ ندونه که کیه -

 بعد...تو جون نمیخورديم تكون داشتیم شوهري اينجور اگه هم ما واال...بده شانس خدا – مهسا

 داشته بزرگي اين به بچه دوتا که نمیاد بهتون اصال"میگه بهش میبینتش کي هر که خوشه دلش

 ."باشین

 .حسادت از شما نپكي -
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 میزمون کنار از لوندي با که دختري سرتاپا نگاشو و داد صورت زينت لب کنار لبخند يه شادمهر

 ديدم...ديدم من و زد کنار صورتش رو از مو تیكه يه دست با اسلوموشن هم دختره و میشد رد

 مهسا و ديدم...نگران شد نگام و ديدم...لرزيد دلم و ديدم...ناباور شد نگام و ديدم...رو مهسا مشت

 همیشگي و قديم رسم و شد بلند صندلي رو از اجازه با يه با شادمهر و ديدم...انداخت پايین سر

 يخ سنگ رو دستم....نشست مهسا مشت رو دستم...ريخته کرم دختر دنبال رفت آورده جا به

 اين با کنم چه جان مهسا...اومدي؟ اشتباه راه باز و ديدي منو ترکستان مهسا...نشست مهسا

 ديگه که بعدش حرف با لحظشه يه حرف يخ سنگ و مشت اين جان مهسا...پريدت؟ رنگ حجم

 .ويروني

................... ..................................................................................... ............................... 

 نسترن و فرهاد به و خیال بي مهساي سمت رفت نگام و زدم چنگال سر کباب جوجه تیكه يه

 .شده خیره

 ترانه؟ -

 مشكوك حسامه اين:گفت و داد کش نیش يه مهسا و موند روصورتش همونجور نگام

 زدن تیك اهل زياد جماعت فامیل با چون عجیبه کال...میپره؟ پرت دم زياد که حالیته...میزنه

 .نیست

 .کارمندشم چون شايد -

 شنیدي...نده بهش رو میشنوي خواهرش من از...هست مرگیش يه پسره اين دخي خي بي -

 .کن تصور گرگه همون منو داداش...نیست طمع بي گرگ سالم میگن

 .مهربوني خواهر عجب -

 يادت...کنم خوني نسبت يه فدا بودمو شادي و غم تو باهات عمر يه که تويي نمیتونم من آره -

 پسره اين...میذارن الالت به لي لي وقتا بعضي که نبین آقابزرگو و من بابا...فرزينه هم حسام باشه

 تو اي نقشه يه پسره اين نكنم غلط ترانه...میشه خوب کسي با باشه سودش جايیكه تا

 سر با چاه ته تا بار يه...ارثته اون خاطر واسه هست هرچي میشه خبردار داره هم شستم...کلشه

 .باشه نداشته وجود امیدوارم دومي دفعه زمین خوردي
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 .میسازي ازش داري که ديوي اون حسام نه پیشم چهارسال خر ترانه من نه...امشب؟ چته مهسا -

 .پیچونتت مي لیاقت بي پسره اون از بدتر باشه وسط منافعش پاي...ديوه از بدتر...ترانه هست -

 .استادين رفتن زيرآبي تو دوتاتون...رفتي داداشت به...اومده دستم که اينو -

 قراراي واسه میرفت خوب زيرآبي کي میدونم که من نگي تو...خانوم ترانه شمايیم غالم ما -

 .عاشقانه

 .نداره کشیدن رخ به من خريتاي -

 نظر به ولي نیست منطقي...خاطراتته از گوشه يه من نظر به ولي...خوردي؟ شكست چون...چرا؟ -

 .داشتم دوسشون بازم بعدش تلخیاي همه با بودم تو جاي من اگه من

 .نكنم اشتباه کن تعیین...برقصم دقیقا تو ساز کدوم به من -

 .باش منطقي کم يه...هیچكدوم به -

 .بزنیم حرفي هم با بايد خیلي تو و من مهسا...میگي؟ هم خودت واسه رو حرفا اين همه -

 .ندارم حرفي من -

 .کنه تكرار عزيزدلم خريتمو نمیذارم من...میزنیم حرف امشب...میخندي پدرجدمون ريش به تو -

 .ترانه -

 .بخوريم شاممونو بذار فعال شو خفه...ترانه و درد -

 کنج لبخند با شادمهر و کرد راحت صورتم به خیرگي از رو مهسا نگاه دستم کنار شادمهر حضور

 دمغي؟ چته:گفت ناکسي و کس هر از دلبري واسه لبش

 . باهاش منم نگاه و جون گلرخ طرف رفت و شد بلند جاش سر از مهسا

 دختره؟ اين چشه -

 .مهساست اسمش...مهسا -
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 .نگفتم چیزي که من ترانه -

 تو میدم جون دارم من و نگفتي...عصبیم من و نگفتي...خوردم حرص دلم تو من و نگفتي تو آره

 که نمیذارم...نیست من تكرار مهسا...میسوزه دلم بد...میسوزه دلم و نگفتي...خوري حرص اين

 .باشه

 .نیست خوب حالم کم يه...ببخشید -

 .نرقص اينقده خب -

 شادمهر؟ -

 هوم؟ -

 ...میگم...چیزه -

 .بگو رو میكنه سنگیني رودلت اونیكه...میگي تهش که تو...بگو...چته؟ -

 .ام خسته خیلي...بشه تموم مهموني کاش...خیال بي هیچي -

 سوال يك شادمهرجان...اون صورت تو هم من نگاه و خورد چرخ صورتم تو شادمهر نگاه

 جذابي؟ اينقده چرا...کلیدي

.................................... ..................................................................................... .............. 

 .هستي که خوبه چقدر:گفت گوشم کنار چلونده منو بغلش تو فرهاد

 .مرغا قاطي رفتي ديگه که هم تو...دوماد شاه خیال بي -

 نیست من دست...میريزه ولي...نمیخوام من...بريزم نمیخوام هم اشك قطره يه...کرد ولم و خنديد

 نیومدي هم بودنت برادر قد به ولي نه که بودنت عمو حكم به که پیش چهارسال مثه...میريزه و

 .شد خشك در به چشمم و محضر

 .شماهام مديون همش دارم فرهادمو اگه...ممنون:گفت گوشم کنار بغلم تو نسترن

 .خودت دلبرياي و -



 
 

233 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 به دلم ابد تا و داشتم فرهاد يه کاش...وارانه ترانه و دل به حسرت نه بودم وارانه نسترن کاش

 .موندنش دل به حسرت و بودنش صفت بي همه نظر در به نه بود خوش بودنش

 دل که اشكي چشارو اون نكن خاتونم...چي؟ يعني بازيا هندي اين...ديگه بسه بابا – مهسا

 .بپوسه آقابزرگم

 عشق درس تو بازم من و لیلیش شونه دور انداخت دست کرده مهسا حواله غره چشم آقابزرگ

 .شدم اخراج کرده رد مشروطي خونواده اين

 میريزي؟ اشك عزادارا عین دقیقه به دم چته:گفت گوشم کنار حسام

 .زد شور من دل بازم و بود حسام و من نزديكي به آقابزرگ نگاه بازم و کنار کشیدم خودمو

............ 

 چیه؟ هان:گفت و کشید دراز کنارم اونم و گذاشتم شكلش قلبي بالش اون روي مهسا کنار سرمو

 .مهسا -

 اين بگو...نداره لیاقت پسره اين بگو...بگو مرده صاب دل اين به...چه؟ من به خب...مهسا؟ جون -

 افتادن پات و دست به که تو دالمصب بگو...بازيش جزهوس تمومه چي همه بگو...بازه هوس پسره

 تا بگو....نلرزه تا بگو....بگیره خون خفه تا بگو...ترانه بگو...پسره؟ اين به چه رو پره ازاين سرتر

 تا بگو...نبافه خودش واسه رويا صدتا ازش حرفي هر واسه تا بگو...نده جون نگاش برق هر واسه

 .میكنه هوسبازي ازت دلبري واسه و گیره...گیره تو پیش دلش پسره اي بدونه

 میكني؟ بلغور خودت واسه چي -

 بكنه؟ دوستش سابق زن واسه کاري همه که ديدي سابقیو شوهر رفیق کدوم...میگم؟ دروغ -

 خیال...پرسته ناموس باشه که هم دنیا پسر ترين کثیف شادمهر...خري؟ اينقدر يعني مهسا -

 يه و بود دهني تو يه جوابم...نپرسیدم؟ کردي خیال...نمیكردم؟ فكر بهش اوال خودم کردي

 من گفت شادمهر...کرد بغض شنید تهمتمو وقتي اش کبكبه دبدبه همه با شادمهر مهسا...بغض

 همون از...شده رفیقش شناسنومه دوم صفحه قاطي اسمم که وقتي همون از... خواهرم براش

 همدم شدم...شادي قد...خواهر شدم واسش رفیقش خونه به رسیده پام که وقتي
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 دوزاريت تا کنم خرجت بايد شادمهر دهني تو همون اندازه به دهني تو يه يا...حالیته؟...داداش

 روم نیستم هم رفیقش ناموس که حاال حتي... نداره کسي ناموس به چشم پسره اين که بیفته

 رفیق حرمت به حاال تا شب سر از که حالیته... حالیته؟... رفیقشم ناموس براش هنوزم داره غیرت

 من حرف مهسا...داده؟ نشون واکنش شده نزديكم که مذکري جنس هر به آشغال خودش قول به

 خاطر واسه نه پسره اين میگم اگه من... توئه غلط برداشت من حرف...نیست من به شادمهر حس

 هوس اون و شادمهر من حرف مهسا... برادرش؟ زن بشه عزيزدلش میاد بدش کي...نیست خودم

 هم شهر زن ترين هرزه با خودش اگه که شادمهريه...بندوباريشه و بي اون و شادمهر...بازيشه

 چي واسه کردي فكر...بزنه حرف کلوم يه همسايه غريبه پسر با نداره حق خواهرش بخوابه

 اين تو تنها که منم هم ورش يه نشه بزرگ غرب دل تو اينكه و شاديه قضیه ور يه...ايران؟ برگشته

 دنیا برادر بهترين شادمهر مهسا.... جوشیده سرکه و سیر مثه دلش شادمهر و بودم دوساله شهر

 بوده اونقدري مرامش شادمهر فقط...همن شكل همه رفقا...دنیاست معشوقه بدترين باشه که هم

 بايد تو واسه بهترينه من واسه شادمهر مهسا...احساسش و پول با بازي نشه دختر يه با بازي که

 حالیته؟ باشه بدترين همون

 .نه مرده صاب دل اين آره من -

 که تو مهسا...رو؟ مرده صاب دل اين بده خون خفه نمیتونه هم بودم چشت تو که مني -

 مهسا...چرا؟ ديگه گرفتي بغلم تو که تو...چشممو پا بادمجون ديدي نفر اولین که تو...ديدي

 ولي...میشد سرش هم خیلي...میشد سرش اونم...میشه سرش ناموس فقط... اونه لنگه شادمهر

 شد؟ چي تهش ديدي که تو...شد؟ چي تهش

 ...من ترانه -

 .من مثه...میره يادت -

 رفته؟ يادت مهسا جون نه...رفته؟ يادت -

 .میره يادت و میكشي گشنگي...میره هم يادت باشي مجبور وقتي -

 که کسي به دادم دل نكردم خرد تره هیشكي واسه که مني...است مسخره میدونم...من ترانه -

 نگاه يه با...خونت اومدم من...شد شروع کجا از نفهمیدم من...نمیكنه هم حسابم هم آدم
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 رفیق شادمهره...خورد پیچ دلم...شادمهره گفتي تو....پايین ريخت دلم تو چي يه...ديدمش

 نبود...میاد سراغت میبیني تیپو خوش پسر يه وقتي که است مسخره حس يه گفتم...اون

 خوابم شب اون ببین پادشاه هفت خواب و بالش به رسیده سر من...نبرد خوابم شب...ترانه

 خوب هم تاريخش...میبیني؟...دوماهه حرف نیست ديروز و امروز حرف من حرف ترانه...نبرد

 از سريده دلش خودت قول به بار اولین که مهسايي واسه... میفته؟ سرم از میگي تو حاال...حفظم

 راحته؟ بگو تو نه...راحته؟ دلش سريدن باني و باعث افتادن سر

 میكني؟ ول خودت از خربازي اينقده چرا مهسا -

 خوب تو از ريختنو خودم تو...نیستم بشو کوچیك اون جلو من نترس...داره عالمي هم بودن خر -

 خوبه؟...بگیره خون خفه که دلم به میدم ياد من...گرفتم ياد

 .خوبه خیلي تو واسه آره -

 گیر گلو تو هقش هق و ام شده باز بغل تو رفت فرو سرش و چشمش کاسه دوتا تو دوئید اشك

 .داره ارزش دنیا يه قد من واسه که خودي...میگم خودت خاطر واسه من مهسا...کرد

....................... .................................................. ............................................................. 

 .بازيا قرتي اين از میاد بدم اينقده:گفت و گوشم تو کرد سر و داد چین بیني امهس

 لبش کنج باز پوزخند يه...وجودم رو نگاه سنگیني سمت شد کشیده باز نگام و خوردم خندمو

 .بردن آبرومونو ملت جلو..تو خونه بريم کنیم دودرشون بیا میگما:مهساگفت و کرد خودنمايي

 .زشته -

 .بزنه قرمز لب رژ اگه است فرخنده عمه زشت -

 .کوفت -

 .قشنگه هم تصورش -

 قشنگه؟ يا زشته آخرش -

 .است معرکه ديگه که يخي جین شلوار با -



 
 

236 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 .بكش خجالت -

 تو راحت خیال با هم جون مهديس که بريم....نداره وجود اصال کارا مدل اين فازيم توتیريپ -

 فرودگاه کشیدن آدم همه اين رفتن عسل ماه هفته دو نمیدونم من آخه....بشه چپه داداش ماشین

 میخواست؟

 .نیستم بده تاکسي پول من باشما گفته ولي...بريم خب -

 .میشه پر داره خطت چوب....طلبت يكي...خور سگ -

 .کنارم مهسا و گرفتم رو خروجي راه و کردم خداحافظي همه با خنديده

 .مهسا -

 همون به جین شلوار و مشكي جذب پیرهن اون با حسام طرف برگشت نگامون وايساده هردو

 .میاد بهش اسپرت...رنگ

 چیه؟ هان – مهسا

 .میرسونمتون میرين جايي – حسام

 .نمیشیم مزاحم نه -

 .باش خوش برو اي جمعه روز....ديگه آره – مهسا

 .میرسونمتون – حسام

 ببینیم؟ بايد کیو...بكشیم اونور اينور خودمون همراه سرخر باشیم نخواسته نكنه – مهسا

 .زودباشین – حسام

 اين:گفت کن غرغر بند يه گوشم کنار مهسا و دنبالش من و مهسا و پارکینگ طرف رفت خودش

 واسه نمیزنه هم بوق يه ببینه خیابون کنار تنها منو نكبت اين...هست کفشش به ريگي يه پسره

 شیرفهمي؟...نمیگرده جلو طرفآينه هم سرت و عقب میچپي ترانه...ادب رسم

 کني؟ قايم پستو تو دختر میخواي مگه -
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 خاتون...شد دستگیرم ديشب هم چي يه....داري خونواده اين واسه گنجو حكم فعال تو – مهسا

 چرا؟...میداد پر رو ترانه میگفت و اومد مي تا هرکي راست و چپ

 .خواستم خودم که اينو -

 بموني؟ عذب ابد تا چي يعني....کردي غلط تو – مهسا

 .آقابزرگه و خاتون و من بین که هست چیزيايي يه -

 آره؟ هم ما با آره همه با – مهسا

 برد دست حسام و اومد ابرو و چشم واسم مهسا و کردم ول حسام ماشین عقب صندلي رو خودمو

 .گوشیش طرف

 .حسام اسم و کردنش باز و گوشیم اس ام اس زنگ

 "بزنیم حرف هم با بايد"

 مفته حرف مشت يه داري حرفي اگه هم تو....نداريم حرفي تو و من....بشه؟ چي که بگو دقیقا

 شیشه به نگام و مخفي مشتم تو گوشي و دوئید ابروهام تو اخم...شغل و کار عدم تهديد قاطي

 .افتاد کنارم

 عادت...انداختن فامیل جون تو آتیش و من پرکردن به داره عادت...پرم حسام حرفاي اين از من

 .نمیكنه توفیري ترك با...داره مرض نكرده ترك اون....میدم ترکش...داره

 .من مهمون...بیرون؟ شام بريم ترانه – مهسا

 عروسي تو که ديشب....شیكم اين به بخوره کارد...آخرش کالفه لحن اون بابت از خوردم رو خندم

 .پروروندي شكم ماه يه قد عموجان

 .درمیاد گوشت تو داره پاهام...ايم خسته خیال بي -

 .خونه میريم میگیريم شام – حسام

 کرد؟ دعوت رو شما اونوقت کي...میريم؟ – مهسا
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 هم شام و میام دخترعمومه خونه...نشي پا بي بپا...آبجي میذاري زياد من دم رو پا – حسام

 .میخورم

 کرد؟ دعوتت کي االن دقیقا – مهسا

 .ندارم دعوت به نیازي من – حسام

 ماشین تو حسام گوشي اش ام اس زنگ لحظه چند از بعد و لغزيد گوشي هاي دکمه رو دستام

 استعفام"...کنم تصور صورتش تو متنمو از شده گشاد چشماي میتونستم نكرده باز اون و پیچید

 ..."نباشه دادن باج به نیازي ديگه تا میزته رو فردا

 زيرچشمي و کرد قدعلم لبش کنج همیشگي مدالي اون از پوزخند يه شده گشاد چشم جاي

 .سمتم برگشت نگاش

 من و داره تاثیر من رو میكني حس که ژستايي اين از...میخوره هم به خرکیت ژستاي اين از حالم

 من واسه باشي جذاب همه واسه میتوني تو...نیستم تاثیرپذيرفتني مدله هیچ سیر دل و چشم

 مهسا قول نقل به که مردي...بوده دوروبرم مرد ترين جذاب گاهم قبله همه دوسال که مني...نه

 ديگه...نیستي هیچي من براي تو...لبخندش برسه چه میاورد در هم اخماش اون با رو همه چشم

 .برم میتونم هم اينجاش از اومدم اينجا تا من....پیچه نمي تهديدات اين واسه دلم

....................... .................................................. .............................................................. 

 .بود کرده تعظیم بزرگه جلو کوچیكه روده...داداش طال دستت:گف پیتزاش قاچ از پر دهن با مهسا

 که شما:گفت و مهسا صورت تو دوخت و برداشت لیمفسق خونه کاو کندو از نگاشو حسام

 .بدي راه مارو نمیخواستي

 رد ديگه برو:گفت حسام سرتاپاي به غره چشم يه از بعد و شد کشیده هم تو مهسا اخماي باز

 وردلمون؟ دادي لم زنكا خاله عین اينجا چي يعني...کارت

 نصفه پیتزاي قاچ به خودش جا به منم و کرد نصف رو پیتزا قاچ گنده گاز يه با زن پوزخند حسام

 .موندم خیره اش

 داري؟ مشكلي ترانه – حسام
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 ...من -

 حالتو بیفته پاش وگرنه نداره زبون نكن نمیگه هیچي اينكه به نگاه....داره مشكل که آره – مهسا

 .میگیره

 .برمیگرديم باهم شب...میخورم شام دارم فعال – حسام

 .بخور ماشین تو هم بقیش...ديگه برو پس...میمونم اينجا من – مهسا

 ...خب...صابخونم جلو نمیاد خوشم...ديگه میگه راست -

 صابخونت ديگه آره:گفت و شد کشیده هم تو اخماش...موند نصفه پیتزاش جعبه و وايساد من جلو

 .نیست مشكلي هیچ برن و بیان شادمهرخان ولي داره مشكل من با فقط

 .کرد رو دفاعیه من جاي مهسا و افتاد پايین سرم

 ترانه زندگي تو سال همه اين...جداست تو با حسابش شادمهر...خوب بچه ببین – مهسا

 .باشه داشته دلیلي ديده تازه توئه واسه نمكینم فكر ولي داره دلیل بودنش واسه ترانه...بوده

 .میبینمت شرکت تو فردا:گفت و من نگاه به داد نگاشو و شد خم حسام

 با...رفت نگاش به آمیخته اولتیماتوم با...رفت خداحافظي بي...داد رفتنش از خبر در صداي...رفت

 .رفت و گذاشت من میشه چي فردا خماري عذاب حس با...رفت چشاش تو تهديد

 .کنه کم شرشو تا میگفتي زودتر برم قربونت خب...کمه تختش يه اينم -

 نشد؟ زشت -

 .اينجا شه چتر خواسته نبودن دستش دم دختراش دوست حتما عوضي پسره...شه گم بره -

 .شد زشت خیلي میگم که من ولي -

 .کن کوفت ترانه -

 .است گشنه آخي...شد کوفتش...موند خورده نیم پیتزاش جعبه...شد کوفتم

 ترانه؟ -
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 هان؟ -

 ديدي؟...رفت شد دوماد هم فرهاد...تمومه صبح فردا بخواب و بخور...بخور شامتو...کجايي؟ -

 داشت؟ قبلي هاي جمله به ربطي چه جملهآخري اين االن -

 .نیارم درد سرتو...بگم باره يه دلمو ها غصه همه گفتم -

 .ممنونم واقعا من -

 .میكنم خواهش -

 لگد گل همون عشق واسه کشیدن درد...نكش درد...افتاد خندونش لرزون چشماي به نگام

 فقط حاال...نداره بهايي بودن لیلي ديگه روزگار اين...قربونت به ترانه نداره ارزش پشیزي...کردنه

 اين جان مهسا...آشغال سطل کنج کهنه دستمال میشن همه صبح فردا...لیلین شب يه واسه لیلیا

 .خیال بي ترانه جون رو مقوله

....................... .................................................. .............................................................. 

 تو پريدم زده در...نیست بدکي همچین هي...کرد رصد رو منشي سرتاپا موذماري نگام

 .زدم لبخند من...طرفم کرد تند قدم حسام...زدم لبخند من...شد گشاد حسام چشماي...اتاق

 .اتاق تو پريدي اينجوري چرا...شده؟ طوري...چته؟ -

 .فكري يه -

 چي؟ -

 بیفته پاش که اوناست از تازه...مناسب کیس يه...عالیه....هست منشیت دختره اين ببین -

 .نمیاره هم کم....بغلش جیب میذاره مهديسو

 تو؟ میگي چي -

 اون از تازه...ايه تیكه خوب بدي پا دختره اين به میگم...میاري؟ در بازي خنگ چرا واااااااي -

 .کرد حساب روش میشه...هاست سلیطه
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 چي؟ واسه اونوقت -

 اين با برو بیا...چیه؟ مشكلت دقیقا تو...چي؟ واسه حسام خب...داره ورم منو بیاد اينكه واسه -

 .بشه برداشته من کچل سر از تو دست هم زمین بخوره مهديس پوز هم دختره

 رو وري يه روسريم زير از که مويي دسته طرف رفت نگاش و کرد خوش جا لبش رو پوزخند

 .بود ريخته پیشونیم

 .داري خوشگلي موهاي ديدم من جايیكه تا -

 .گرفت نبض ام شقیقه...خورد پیچ دلم...شد تار نگام...شد خشك دهنم

 .نكن رنگشون وقت هیچ...دارم دوست خیلي موهاتو -

 حال به شدم کشیده گذشته از و خورد چرخ روبروم آدم صورت تو نگام

 کجايي؟ -

 قبوله؟ شد چي...همینجا -

 رو گذاشتم دست اگه من...خودت دست بده پولتو نمیكنه دل آقابزرگ که هست چي يه -

 دارم حق ومن بودي بريدم ناف که اينه واسه...عزيزي که اينه واسه...تمومیته چي همه واسه...تو

 .بخوام خودمو حق

 چي همه ولي...درست فردينم يادگار...درست عزيزم...نباف شروور من واسه...نداري حق...نداري -

 هم تموم چي همه اگه ضمن در...کرده خرابم بد که وسط اين هست مشكلي يه...نیستم نه...تموم

 .کن اخراجم میخواد دلت اگه...نمیكردم کاريات کثافت قاطي خودمو بودم

 .حاال زمون تو نه...نیست مهم اصال...نیست مهم...بودنته مطلقه مشكلت فقط تو -

 .شد فشرده هم به پلكام...کرد غوغا کمرم تو درد...در به کوبوندم و زد آتیشش پوزخندم

 نگاه که آسمون عرش بنداز کالتو برو...زندگي؟ از میخواي چي...کمم؟ من مگه...مرگته؟ چه تو د -

 خونم عروس واسه نمیخوامت من...میكنه رديف دختر من واسه...انداختم روت تو

 .رو کنه مهديس اون کنم باز سر از تا میخوامت...شدن
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 خیمه عروسك به تن عوضي يه خاطر واسه که نیستم هرزه من...همینجاست دقیقا اشتباهت -

 .بدم بودن بازي شب

 اگه...حالیته؟ توئه خاطر واسه اينا...بدبختم چقدر...گرفت من دل...گرفت اوج اتاق تو اش قهقهه

 تو رفت و شد شاخ شونه و شاخ و رفتي....نمیكشید شونه و شاخ من واسه ناکسي و کس هر بودي

 .دلم

 .بود اشك پر نگام...بود کالفه نگاش...بود کمرم به دستم...بود موهاش تو دستش

 .میكني عصبیم خب...متاسفم من -

 .همین فقط...بكش خط منو دور -

 .خفقان فضاي اون از بیرون داد هلم جملش آخرين لغزيدو دستگیره رو دستم

 .برسیم حقمون به هم با میتونیم تو و من -

 که وقته خیلي حقا اين...میگره دلم تو حق و من حق اين از...میگیره عقم تو حق و من حق اين از

 .نكن حقوقت و حق اين قاطي منو...راضیم تو از دور به تنها حقي بي اين به من...شده خورده

....................... .................................................. .............................................................. 

 نگام...شد مشت بیشتر دستم تو گوشي و شدم کشیده بندش پشت منم و شد کشیده کیفم

 من کش فحش نگاه خیال بي زن حرف و گوش به چسبیده گوشي که حسامي صورت ور چرخید

 .بود حرافي مشغول سرتاپاش به

 و رسید میلیمترش به فاصلم و شد کشیده بیشتر که کنم آزاد مشتش میون از کیفمو خواستم

 .شد قطع تماسش

 .کن ولم -

 .میگم بهت ماشینم تو بريم....دارم کارت -

 مونده؟ هم حرفي تكراري حرفاي جز -
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 .باشم داشته درستمو اعصاب منم بذار باش خوبي بچه ترانه -

 در مذخرفش نیش از جدا نگهبون چشماي و شدم آسانسور اون سوار باز اون از جلوتر حرص با

 .موند خیره وايساده کنارم هم حسام به شده گشاد جیگر زيادي حد

 .خب:گفتم شده جاگیر صندلي روي

 نمیاي؟ راه من با چرا -

 زندگیم راه بار يه من...نیستم برو چاه تو تو طناب با من کلوم مخلص....متنفرم روي پیاده از من -

... نمیفتم آقابزرگ چشم از اين از بیشتر....نداره وجود ديگه دومي دفعه بسمه خريت طرف رفت

 چه.... ازش بگیر آتو...بزن دور مهديسو ديگه جور يه هم تو...نمیمونم ناخلف...بودم ناخلف من

 .نذار منگنه ال منو ولي بكن غلطي يه میدونم

 .تويي مهديس ضعف نقطه -

 دوست که رو دختري کني پیدا میخواي کجا...داره دوست مهديس...نه؟ مهديس چرا اصال -

 .شو پیاده شیطون خر از و بیا...باشه؟ داشته

 بازي نقش اين يه...هم به ريختي کوزمو کاسه نمیزني ارث از حرفي نخواد آقابزرگ تا گفتي ترانه -

 ...ديگه که کردن

 هستم که ايني از تر ناخلف ولي وسط میكشم ارث حرف شده کور من باشه...اينه؟ حرفت -

 شدي؟ راحت....نمیشم

 بالکشي منكه...مرگته؟ چه ديگه...چیه؟ دردت ديگه...کشید رخ پوزخندش لبش رو لبخند جاي

 دردته؟ چه ديگه...طال دوسر چوب میشم منكه...همیشه مثه کردم

 .خودتو کن خالص و بگو...بمونه دلت رو میترسم هستي تعارفي که نه...مونده؟ چیزي ديگه -

 .نمونده حرفي نه:گفت و موند خیره روبرو به من به توجه بي نگاش و جازد رو دنده

 .نده ما به پیشنهادا اين از بعد من زحمت بي...کردي ولمون ديگه حداقل...شكر خدارو بازم -
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 میكشیدي پیش ارثو حرف فرهاد مراسم از بعد باالخره تو...نكرد فرقي قضیه اصل با هم زياد -

 .بیفته اتفاق هم با چي همه میخواستم من

 واسه من و.. انگیزي نفرت تو...نمیديدم امروزتو بازي مسخره اگه نمیزدم حرفي هیچ من نه -

 .نمیكنم خرد هم تره انگیز نفرت آدماي

 .کشید صورتش به که دستي و سكوتش

 .میشم پیاده همینجا -

 شب؟ وقت اين چي که -

 اجالتا؟ نداره مشكلي که شما نظر از...باشم تنها میخوام -

 .نمیشم مزاحمت...تنهايي کن حس ماشین تو...میرسونمت -

 بمونه؟ لنگ کارت بشه چیش يه بم بادمجون اين میترسي يا شده قلمیه غیرتت -

 بشه؟ تموم زدنت طعنه اين میشه -

 .نداشتم منظوري واقعا کردم ناراحتتون اگه ببخشید...زدم؟ طعنه من -

 نمیخوام ديگه من...دلگیرم ازت من...بهش نسبت نفرتم...ام کینه از پر لحن...صدام قاطي بغض

 .بشه کم دلم بار از بزنم هامو طعنه بذار حداقل...بسه هم همینجاش تا...کن تمومش...باشم وسیله

 .بیرون زد ماشین از اون و دستم کنار شیشه از نكندم نگامو من و وايساد خیابون گوشه ماشین

 .بود رويت قابل چشم گوشه از نشستنش...پايیزي هواي و در شدن باز

 صداي...گرفت قرار نبود اون انگشتاي جايیكه انگشتام و اومد صورتم جلو میت کافي لیوان

 بي و سربسته که متلكیه فلسفه همون حسام پوزخند...شد نزديك لبام به که لیواني و پوزخندش

 .میشه خرابت اعصاب پیشكش سیني تو حرف

 .آرومي حاال -

 .دنیام آدم ترين اعصاب بي توام کنار وقتي تا -
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 .میاد خوشم...رکي -

 .متنفرم ازشون که میشه حس آدمايي جلو فقط خوب يا بد خصلتم اين -

 کني؟ سواري اسكي اعصابم رو میاد خوشت -

 .نكردم اسكي حاال تا من -

 میت کافي اون اثرات از شايد لبخند يه و پیچید ماشین اتاقك تو اش شده ول خنده صداي اينبار

 .کرد جاخوش لبم رو ريلكس

 .میگیري حقتو تو...نكن فكر بهش نشي اذيت اينكه واسه فقط -

 .میپیچوني رو خونواده يه تو و -

 .هست تنم تو که غیرت جو يه...پره کارياش کثافت با خطش چوب مهديس...میسازم آيندمو من -

 يارو اين بابا نه...انداختم نگاه يه چشمي زير خاکستري شلوار و کت تو پیچیده حجم اون به هم باز

 که کنه شك بايد آدم نباشه که قاطیشه نخالگي کوچولو يه فقط...فرزينه همون ريشش و ته هم

 .میكرده زندگي داشته آب اونور سالي ده يه بابا اين

 و زدم کنار نفس به اعتماد سوختگیري همون واسه پیشونیمو تو ريخته موهاي انگشت سر با

 انداخته راه درگیري صورتیش کاموا و بافتني میل با که شدم گر نظاره زيرچشمي خاتونو

 جونت؟ فاروق يا پوشه صورتي فرهاد جونم تو دردت آخه....بود

 خاتون؟ میگم -

 .خاتون جون – خاتون

 بگم؟ چطور...من خب...من -

 .بچه بزن حرفتو – آقابزرگ

 .کوچولو يه سخته آخه خب -

 .باش راحت...مادر بگو – خاتون
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 .دارم نیاز پولم به...به من...من خب -

 جون تو گرفته ترس چشمام و زده بیرون وارانه پوف زمان هم بینیم و دهن از جمله پايان با نفسام

 .انداخت زيرزيرکي نگاه نیم يه خیره بهم زده بیني نوك عینك زير از آقابزرگ صورت به

 داري؟ کارش چي – آقابزرگ

 .خان فاروق آزاره مردم خونسرديت

 .سرسال تا يعني...کنم تخلیه خونمو بايد من...خب -

 سال؟ سر تا کو – آقابزرگ

 ...که برم خونه اين از زودتر بشه اگه میخوام خب -

 ترانه؟ بود چي قرارمون – آقابزرگ

 داشته االرثمو سهم میتونم وايسم کسي منت بي خودم پا رو تونستم اگه که بود اين قرارمون -

 .باشم

 .بچم میگه راست – خاتون

 آتیش ديگه تو خاتونم...موند خیره نزده حرف حرفش رو حاال تا خاتون صورت رو آقابزرگ نگاه

 .میده کفاف میكنم کشي هیزم خودم من...نكن بیاري

 يه که نیست اي ترانه حرف اينا:گفت و من صورت تو داد کنده خاتونش صورت از نگاشو آقابزرگ

 بود دست کف چرك همون منال و مال و پول من ترانه...شده بزرگ من بال پرو زير عمر

 .نشسته زيرپات يكي...براش

 .نشسته زيرپام دري دربه دوسال کنین فكر شما -

 ببینه بشینه کي تا...بچمه حق:گفت صورتي کامواي و میله با درگیر مجنونش به نگاه بي باز خاتون

 .میخورن حقشو بقیه
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 صراط شده شدنت بیدار دنده امروز چرا...امروز؟ شده چي جونم تو دردت جان خاتون

 کماندويي حمله از زده بهت مجنون فاروق صحبتت طرف که میفهمي خاتونم...چپ؟

 .مجنونو اين میكني داغون داري که تو خاتونم...کالمته؟

 ...خاتون – آقابزرگ

 يملكش ما همه رسید جايي به ترانه اينكه محض به دادي قول تو فاروق...میگم؟ دروغ -خاتون

 شاهي سه دوزار لنگ بايد که داره بقیه با فرقي چه بچم مگه...باشه خودش اختیار تحت

 بهتر...خودش نام به کارخونه توي سهامش و بشه پر ترانه حساب زودتر چه هر بهتره...باشه؟

 فاروق؟ نیست

 

 تعجب تمام با گوشم تو صداش و موند وشش لیلي به خیره و لب به لبخند آقابزرگ نگاه تو نگام

 .پیچید خودم از داشته سراغ

 .من بده تلفنو اون ترانه – آقابزرگ

 کاموا و میله با بود درگیر هم باز خاتون و آقابزرگ به شد زده تعارف دستم کنار سیم بي

 .کرشم نو خودم درگیري اين ته بشه که چي هر نخوريا غصه خاتون...صورتي

 .فعال...دارم مهم کار يه...اينجا بیاين دوتايي بده خبر بهمن به...سالم علیك...فريبرز الو – آقابزرگ

 ما چايي استكان يه خاتونم:گفت خاتون صورت به خیره عصا به داده تكیه چونه کرده قطع تلفن

 میكني؟ مهمون رو

 که اونا از...آقابزرگ هم میشه شاد خودش دل هم باهاش که اونا از...معمولي نه...زد لبخند خاتون

 .میكنه شل هم آقابزرگو نیش

 ...که زد لب گوشم کنار آقابزرگ

 .داري خاتونتو که کن شكر خدارو برو پدرصلواتي -

 من:گفتم و خاتونش لبخند تاثیر از شده مهربون چشماي تو دادم نگامو و کردم مظلوم چشم يه

 .جفتتونم چاکر
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 .میدم امتیاز بهت حدي تا...نزن صابون دلتو – آقابزرگ

 .آقابزرگ خیلیه ما واسه هم همینش -

 من که باشه يادت همیشه:گفت و نشست شونم رو دستش و شد تكرار کمیاب لبخند اون باز

 کاري هر من...میدم عذابت همه از بیشتر اگه حتي...نومي عزيزترين من براي تو...نیستم دشمنت

 .بوده خودت خاطر واسه کردم که

 من...میبخشي؟ دلمو تو نشسته شك اون...میبخشي؟ آقابزرگ...اومد کش لبخندم

 میبخشي؟...خطاکارم

....................... .................................................. .............................................................. 

 مشغول خاتون با ذوق با جون گلرخ...بود خیره میز وسط گلدون به کرده دندون فداي ناخن مهسا

 اقابزرگ خوبه هم باز...درگیر گوشي با پرحرص مهديس....من به خیره اخم با فريبا عمه...اختالط

 .بود پوسیدن به رو خونه تو که جماعت اين دل وگرنه...بیان آقابهمن و فريبرز عمو گفت

 برمیگردن؟ عسل ماه از کي حاال – جون گلرخ

 سال بگیم بايد بگیم نبايد که عسل ماه....جون گلرخ خودتونو میكنین اذيت چرا – مهديس

 .بده شانس خدا...عسل

 .برمیگردن پنجشنبه ديگه...بگذره خوش بهش الهي...ماهه...بشم عروسم فدا – خاتون

 رو تو بذاره تموم سنگ عروسش واسه میخواد بچم...باشه خودت کار تو سرت بچه يعني

 .پاريس بردتش عسلشونو ماه نسترنش واسه فرهاد که نیس مربوط احدالناسي به يعني...سننه

 عادت...فاجعه نبودنش مصیبته بودنش فرهاد...اعجب چه:گفت در چارچوب به داده تكیه حسام

 .بهش کرديم

 .دوستي فرهاد اينقده که برم قربونت...نیست؟ تغاريت ته...خاتونم چشم تو زد قل اشك
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 حسام باز و آجیل کاسه تو رفت دستم...افتاد باال من شونه...واسم اومد ابرويي و چشم حسام

 اين رو حساسن همه جور همین...برم؟ که چلم مگه...نمیرم...باغ طرف زد اشاره و اومد ابرو و چشم

 .واال...بندازم خودم جون تو بال که ندارم مرض... دونفر ما بین ما في نفرت پر ارتباط

 .بدم بهت امیرعلي پروژه واسه ديسك چندتا بیا ترانه – حسام

 پسرعمو ديدي...افتاد گردش در مادونفر بین و شد برداشته گوشیش رو از اتومات سرش مهديس

 .رصده درحال بازم تلسكوپه اين بشه بهونت هم ديسك...جان؟

 .ترانه – حسام

 .عجبا...نكنم گوش حرف منم...میگم بهت من هرچي يعني

 بلند خانوادگي کنفرانس بیشتر نه که غذاخوري میز گرد لهستاني صندلي اون روي از حرص با

 شد من افتادن باال شونه باز و رقصوندن من واسه ابرويي و چشم جان برادر جاي مهسا و شدم

 .جوابش

 ها پله تو جنجالي آقابهمن صداي که زدم بیرون آشپزخونه از پا يه مرغ اين دنبال

 .طرفم چرخیدن همراش خودش و حسام ونگاه حسام سر پشت زدم رواستپ...پیچید

 بكشه ها کارخونه از سهامشو و بزنه سرش به ترانه اگه...محضه خريت اين فريبرز – بهمن آقا

 .میكنیم ضرر همه بیرون

 .بگیره تصمیم ثروتش مورد در سال همه اين از بعد داره حق ترانه...حقشه -فريبرز عمو

 حرفي پس...میكشه خط ثروتشو دور که گفت هممون رو تو ازدواجش با بچه دختر اون – آقابهمن

 .مونه نمي

 .کثیفي خیلي بهمن – فريبرز عمو

 فردين از بايد بود فردين تا...کثیفم آره باشه مربوط کارخونه منافع به جايیكه تا – بهمن آقا

 .بوديم راحت چهارسال نبود...دخترش اين که هم حاال میكشیديم
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 چي هر ديدي"گفته نگاش با و من به خیره داشته نگه لب کنار پوزخند حسام صورت تو نگام

 خدا باباي...بدهكارم؟ تو به من بهمن...نشستم پله آخرين روي و خورد چرخ"بود؟ راست گفتم

 با اگه نیستم ترانه....طلبكارم که منم اين خان بهمن میكني اشتباه...بدهكاره؟ بهت شدم بیامرز

 .نشونمت سیاه خاك به ثروتم

 .نیست تو و من حرف به آقابزرگ که میاد خوشم – فريبرز عمو

 میدونه؟ چي پول از دختر اون – آقابهمن

 حالیته؟...کن صحبت درست ترانه مورد در – فريبرز عمو

 .شد مهم روزه يه چه – آقابهمن

 .بوده همیشه...بوده – فريبرز عمو

 ...که زد لب گوشم تو نشسته کنارم حسام

 .نكن مراعاتشونو...ندارن مراعات لیاقت جماعت اين – حسام

 ...من...من...من -

 رذلي آدم همچین دوماد نخوام ندارم حق من ترانه...باش بزرگونه...نكن بغض...چي؟ تو – حسام

 بشم؟

 منو هم تو:گفت و صورتم تو پاشید لبخند پوزخند جاي اون و کرد گیر نگاش اي قهموه میون نگام

 .خودتو هم میرسوني هام خواسته به

 نمیدي؟ بهم رو ديسكا -

 پشت از...کن بازي باهاشون خودشون مثه:گفت شده بلند کنارم از و شد پررنگ لبش رو خنده

 .داره رو نتیجه بهترين ولي باشه مرامي بي شايد زدن خنجر

 تو خنجر اينبار...میشه برچیده داره خوردنم بساط ديگه...خوردم زياد خنجرا پشت اين از من

 .منه دستاي
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................................ 

 که دهنم طرف بردم و ساالدم گوجه به زدم چنگال چشم جفت همه اين سنگیني خیال بي

 میشه؟ واگذار خودش به ترانه مايملك تمام يعني:گفت کرده تحمل رونتونسته جو مهديس

 باشه؟ داشته برداشت پوالش از میتونه کي از ترانه حاال...که شنیدي آره – مهسا

 .میشه پر پول اصل بدون اخیر دوساله سود با حسابش موجودي فردا – آقابزرگ

 ...بقیش پس – مهسا

 .دارم ترانه نفع به گذاريش سرمايه واسه فكرايي يه – آقابزرگ

 .آقابهمن از درآري حرص مضمون با آقابزرگ لب کنار خند کج ارزوني دادم لبخندمو

 ...که میشم خوشحال من – حسام

 .بده ادامه کارش به خواست اگه البته...بهتره بمونه کارمندت همون ترانه...نه – آقابزرگ

 امشب چه آقابزرگ:گفت گوشم کنار مهسا و پوشوند پوزخند لباشو انداخته باال ابرو حسام

 .شده طرفدارت

 .خاتونم مديون -

 .لحاظ اون از آهان – مهسا

 همینجا؟ برگردي نیست بهتر ترانه – خاتون

 چه ديگه میرسه مناش و مال به داره که اون:گفت و رفت نشونه خاتونو وار غره چشم فريبا عمه

 کنه؟ زندگي اينجا احتیاجیه

 ناراضیه؟ میرسه حقش به داره ترانه که موضوع اين از کسي – آقابزرگ

 .بهش شد خیره پرکینه فريبرز عمو...کرد نگاش زيرچشمي حسام...آقابهمن سمت رفت نگام

 ...کارخونه باموقعیت هنوز ترانه من نظر به – آقابهمن
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 که هست ديگه هاي برنامه خیلي...کنم پیدا آشنايي کارخونه موقعیت با من که نداره نیازي -

 به فقط همیشه من ضمن در...نباشه کارخونه سهام به زدن دست به نیازي فعال میكنم تاکید... فعال

 .داشتم کامل اعتماد عمو

 کینه من و باشه دوونده ريشه قلبت تو تازه کینه يه نتیجه میتونه گاهي لحظه يه تو شدن بزرگ

 .بشه پايمال حقش نمیذاره فرزين فردين دختر...زنديگم هاي لحظه همه از ترم اي

 .کردم آقاشون ارزوني که اي تیكه بابت روکرد واسم شونه و شاخ فريبا عمه

 .اومده دستت خونه اين از بیرون دنیاي چم و خم خوب...خوبه – آقابهمن

 .ارثیه درصدش نود باشین مطمئن ولي باشه اکتسابي قضیه اين درصد ده شايد -

 سلیقه با میز به نكشه گند خندش انفجار تا کرد جمع لباشو و انداخت باال باز رو ابروش حسام

 .شده تزيین خاتون

 .نسناس مرتیكه...مادر گرفتي حالشو خوب:گفت گوشم کنار جون گلرخ

 .جون گلرخ -

 خدابیامرز اون از بعد که بابا اين از ديد چي فريبا نمیدونم من...ازش میاد بدم اينقده – جون گلرخ

 .کنه ازدواج اين با شد راضي

 بهمن يارو اين ااز نداشتن و ندارن خوشي دل خونواده کلهم...افتاد پايین سرم و خورد چاك نیشم

 .نرفته دوري راه هم مهديس...خان

....................... .................................................. .............................................................. 

 .افتاد چین بینیم و گرفت فاصله گوشم از سانتي ده يه گوشي شادمهر سوت با

 تو؟ چته مرض -

 ؟خرمايه شده ما واسه لیدي ديگه يعني -

 .ديد نتواند آنكه هر شود کور تا -
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 بالت؟ و دست تو میريزن چقدري حاال -

 پنجاه صدو حوش و حول میگه آقابزرگ که است دوساله اين سود میدونم من جايیكه تا واال -

 با که بندازتش واسم کار يه تو میخواد که آقابزرگه دست هم قبلي سوداي و پول اصل...ملیونه

 .نشم درگیر کارخونه

 ازش نمیخواد اي خونه اين تو تا میگم که من...داره دوست زيرپوستي همچین...اومد خوشم نه -

 قول به و ترته واجب ماشین يه فعال...راحتي هم تو و است شده شناخته صاحبخونت...بزني بیرون

 .مشت درماني پاساژ يه ما جغله اين

 .تو بدون البته -

 .اومده خوش مذاقم به بدمدله جیغو جیغ اون با کل کل...دندونمه زير هنوز مزش دفعه اون اتفاقا -

 .خورد هم به دلم...گرفت نبض ام شقیقه...کرد عرق دستم

 .بكش خط دورشو...شادمهر نیست اوناش از مهسا -

 جیغ...بچزونمش میاد خوشم...بزنم تیك جماعت خودي با که نیستم عوضي هم اينقدرا بابا نه -

 .میاد حال جیگرم همچین میكشه که

 واسه کر گروه با تپ و تپ نداره وقت هم مهسا...عوضي مردت صاب جیگر اون به بخوره کارد -

 نداري؟ کاري ديگه...بیاد جیغ سمفوني

 همي دور تايي سه وشامي فیلم يه ما خونه بیاي شب دنبالت میام باش منتظر شرکت دم فردا -

 .رگ تو بزنیم خونوادگي

 .تو از شام -

 .بیامرزه ساخت رستورانو اونیكه پدرمادر خدا -

 .فقط خودت پخت دست نچ نچ -

 .چشم رو بیار رو جیغو جیغ اون -
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 .نمیام اصال...گمشو -

 جلو پنج ساعت فردا....باباش ننه و خودت ارزوني آکله اون بابا باشه...يهو؟ میكني ترش چته -

 .شرکت

 میاد؟ هم امیرعلي -

 .میبینمت...خدمته به آماده سینه به دست بچه اومدن کفر بالد از خانومش عمه بابا نه -

 .فعال -

 چشم که يكیو همیشه شادمهر...افتاد فیلم پاياني تیتر به نگام و اومد پايین دستم همراه گوشي

 .باشه که نمیذارم...باشه طعمه نبايد مهسا...خاصیتشه...ازش نمیكنه دل میكنه گیر

 .مهسا اين حتمیه بودنش حاللزاده...رفت ويبره دستم تو گوشي باز

 جونم؟ -

 .ببخشید گرفتم اشتباه -

 شدي؟ ديوونه مهسا -

 .گرفتم اشتباه کردم فكر شعوري بي کال تو که نه آخه -

 خوردي؟ سالمتو...زهرمار -

 چطوري؟ آبجي سالم -

 کردي؟ ما ياد شده چي...خوبم -

 حالیش معرفت دختره اين نگي سرت بشم چتر میاد دستت پول داره فردا گفتم بابا هیچي -

 .نیست

 ...من فردا آخه -

 .شرکت جلو پنج ساعت فردا قرارمون...میزنه صدام داره مامان ترانه -
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 ...مه -

 وقت مهسا..."میباشد خاموش نظر مشترکمورد"و من سريع گیري شماره و تماس قطع بوق

 پنج ساعت فردا هردوتا...جفتي هماهنگن هم هم با چه...کردن خاموش گوشي عادتشه چترشدن

 بذارم؟ دلم کجا اينو حاال...شرکت جلو

 .چسبید گوشم به گوشي و لغزيد شادمهر کانتكت رو دستم

 چیه؟ باز الو -

 ...جونم شادمهر میگم -

 .جملم آخر واسه شد کن پاك ظريف صداي يه

 کیه؟ عزيزم شادمهر -

 ...مارو مغز اين کرد قطار سوت ديگه که هم شادمهر جواب

 ...ندارم وقت ترانه بگو...خواهرمه -

 کاريت؟ کثافت پي هم تو تنهاست االن شادي شعور بي...برادر برس ديگت خواهراي به شما -

 .فعال...جونه شهره و خان مهدي پیش بابا نه -

 زل من و بود تماس قطع بوق بگم اومدم تا...نشدم گفته و زدنم زنگ باعث حرف اومد يادم تازه

 .گوشي به زده

 خاموش نظر مورد مشترك"گف و شد پرعشوه صداش من واسه که زني باز و شد گرفته شماره باز

 .شعورين بي هم جفتتون که حقا..."میباشد

 جون تو میندازه رو شادي مرتیكه...است عشق ايرانیشو غیرت کنار بودن زده غرب و شادمهر

 شادمهر بترکي...هیجدش مثبت و عفت منافي کاراي دنبال میره خودش و بابامهدي و شهره مامان

 تللي يللي توئه به نبنده دل که بمیره مرده گورمرگ مهساي اين... بترکي؟ چرا تو نه...کارات اين با

 کنن جونت به جون که شادمهر بترکي...خوشه غیرتم خوش داداش به دلم که بمیرم من اي...باز
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 و تو وگرنه خودشه شعور سر صدقه باشه رفته در قصر اگه هم امیرعلي اين...يارويي همون رفیق

 .پريد مي مبارتون کله از هوش اومد مي که لطیف جنس اسم ديديم من که اوني

....................... .................................................. .............................................................. 

 .هتران -

 منبع طرف برگشتم و داد تغییرحالت شصت و سیصد چرخش و استپ به کندي حالت از قدمام

 .خودمونه حسام همون قضا از که صدا

 داري؟ کاري -

 خونه؟ میري داري -

 .تقريبا -

 تقريبا؟ اين اونوقت چي يعني -

 و مهسا با خودم خونه میرم يا میزنم دور رو مهسا و شادمهر خونه میرم يا...نمیدونم يعني -

 .میزنم دور شادمهرو

 ايه؟ صیغه چه ديگه هات جمله ته دورزدن اين اونوقت -

 قطع بعد نمیپرسن منو نظر بعد میذارن قرار دوتاشون...طال دوسر چوب شدم...میدونم؟ چه من -

 .میكنن خاموش گوشیشونو هم بعد میكنن

 .میشي هستي که ايني از تر زشت نكن لنج -

 .شعور بي -

 بیرون بیا من با شام...پیشنهاد يه دوما شنیدم اوال:گفت گذشته کنارم از اونم و گفتم آروم

 .بزن دور جفتشونو

 .بهتره شادمهر خونه برم جفتشون با همون ممنون نه -

 .نیستم معاشرت بد هم اونقدرا:گفت و لبا اون زينت شد پوزخندش لبخندش جاي دوباره
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 ...من...میدوني؟ خب نه -

 .فعال...نمیره کتم تو بهونه -

 اونور اينور تو با هلك و هلك هي چي يعني...داره؟ مشكل تو کت که چه من به خب...رفت

 داره؟ معني چه اصال...برم؟

 ...ترانه -

 البي تو میزنه بال بال...داداشش واسه نه گذاشت من واسه نه آبرو که مهسايي طرف رفت نگام

 .من واسه

 .منو نمیزني صدا که جالیز سر...چته؟:گفتم و طرفش شد تند قدمام

 چطوري؟ سالم -

 .سالم -

 .بودا حسام -

 .میدونم -

 .برسونتمون جا يه تا شیم خراب سرش بريم -

 .ديگه نه -

 شیشه و ترمز رو زد پامون جلو شادمهر پرادوي اينبار و رفتم پايین ورودي هاي پله از همراش

 .باشیم رکابتون در خانوما:گت داده پايین

 شادمهر چشم تو لوزالمعدم ته تا که کردم وا نیش يه منم و کجا نمیدونم طرف داد روشو مهسا

 ...نمیتونم امشب من شادمهر:گفتم و کرد پیدا انعكاس

 شادي...من خونه برين میخواستین که هرجايي جا...باال بیاين...نمیره کتم تو مفت حرف – شادمهر

 .خر بالنسبت کنده جون حاال تا صبح کوزت عینهو

 .نیست آدمیزادي امروز من با شده روبرو مرداي کت کال چه من به خب
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 و چشم شدن سوار قبل و رفت در دستگیره رو من دست و انداخت باال تفاوت بي شونه مهسا

 .نشست عقب صندلي رو و کشید پوف مهسا و رقصید مهسا واسه ابروم

 .خانوم مهسا شد عرض سالم:گفت و آورد پايین پخشو ولوم برد دست شادمهر

 .سالم:گفت آروم دستش کنار شیشه از کندن نگاه بي مهسا

 باال شونه جوابي بي وقتاي عادت به بنا منم...يعني؟ چشه که زد اشاره امده ابرو و چشم شادمهر

 .انداختم

 میرفتین؟ داتشین کجا حاال – شادمهر

 .من خونه -

 چه...انداخته راه من واسه من خونه من خونه هي است خونه دومتر يه همچین حاال – شادمهر

 خبر؟

 .نیستین خوشي مود رو...امروز؟ چتونه:گفت اينبار شادمهر و افتاد باال ام شونه باز

 .شده تنگ فرهاد واسه دلمون -

 .کرد تحمل تهرونو هوا میشه تازه...درصد يه کن فكر...عمرا – مهسا

 .روئي و چشم بي اينقده که بترکي -

 میاد؟ دلت:گفت و داد کش ته تا نیششو مهسا

 بهش کرده اخم من به چشمش بعد و رفت پايین باال مهسا صورت رو جلو آينه از شادمهر نگاه

 باال اش شونه و انداخت میكنه نابود ژوکوندو که اونا از لبخند يه مظلومیت واسه و افتاد

 .نمیشه من تكرار مهسا...نمیذارم من شادمهر...افتاد

....................... .................................................. .............................................................. 

 يا...میمیريما...رستوران همون بزنیم زنگ میگم که من:گفت و من به داد لم خنده از پكیده شادي

 .پز شادمهر غذاي اين از يا گشنگي از
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 بد تمومیت چي همه مهسا...شد سرگرم سي ام پي از شده پخش کلیپ با و خورد لبخندشو مهسا

 حاالها حاال نمیتونه عاشقانه ولي بوده عالي برادرانه همیشه من واسه شادمهر... میاد آدم چشم به

 .باشه تو واسه

 .اينا جلو میذارمت شام جا میكنم شقت شقه میام...بزن زر کم بچه – شادمهر

 دل مهساي حتي...کنه تحمل شادمهرو بتونه کسي عمرا...گرفت خندم من و داد چین بیني مهسا

 .بهش عشق از نداشته خواب شب و يارو اين به بسته

 میاي؟ هم تو...شمال برم رفیقام با چندروزي شايد ترانه – مهسا

 نیست؟ سرد...سال؟ وقت اين -

 .پايیزشه به شمال عشق همه – مهسا

 .ام پايه من – شادمهر

 .خودمونین همه...زد؟ دعوت شما به کي – مهسا

 .نكنین غريبي حس شماها بیام منم گفتم – شادمهر

 .شادمهر نه میرم من نه -

 غره چشم شادمهر و شادمهر به نزديكیش عدم واسه من زدن زور بابت از خورد خندشو مهسا

 باالش که قبري اين...من برادر نمیخورم هم ديوار جرز ال درد به که نشناسم رو تو من...بهم رفت

 که هم عاشقت مهسا...نذاشتم جا توش مرده و کردم قبرش نبش من خوني فاتحه به وايسادي

 ديشبت دختر مهسا... نیست تو واسه بعدي طعمه مهسا...احساسش به میچربه منطقش باشه

 من بخواد خودش اگه هم اينبار نخورده بازي کرده بازي همه با سال همه اين مهسا...نیست وارانه

 .بخوره بازي که نمیذارم

 .نمیده حال جفتین همه...نمیرم منم نیاي تو ترانه – مهسا

 يه...میدي؟ لفتش اينقدر چرا تو:گفتم نذاشته من که بده نشون خودي من واسه اومد باز شادمهر

 .ديگه بندريه يه بابا...بده بهمون چي میخواد میكنه فكر ندونه هیشكي...بديا بهمون میخواي شام
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 کني؟ مزد بي اينجور آدمو زحمت داري عادت تو...دختر شكر مصبتو – شادمهر

 .شما میكشي هم زحمتي چه که داداش برات بمیرم الهي – شادي

 يه من...نشو ها خنده اين فدايي تروخدا مهسا...برادرم دخترکشه هم هات خنده...خنديد شادمهر

 .نشو ديگه تو....شدم بار

 خاطرت که تومهسا جون به:گفت و داد ول خنده من جا نسترن و شد باال پايین لبم رو لبخند

 .شلوارش به زد گند خدا بنده که کرد گیر خفت رو پسره همچین...عزيزه خیلي

 اين رفتي العهد نكردي نكردي شوهر همه اين آخه...کردنت شوهر اين با سرتو تو خاك – مهسا

 کردي؟ پیدا دقیانسیو عهد امل آمازوني

 نفهمي که میكنم راستت و چپ همچین وگرنه...بگیا بد آقامون مورد در ندارم خوش – نسترن

 .چي يعني شوهر

 داد؟ رقص پیشنهاد بهت فرهاد جلو پسره واقعا يعني -

 اين...برقصن هم حلق تو تا باال میرفتن زوجا داشت سن يه رستورانه اين...که میگم – نسترن

 نظاره فقط بچهآدم عین منم نرفت خطا اين تو اصال غذاش رو بود شده پهن اول از که هم فرهاد

 خدا بنده خدا به...داد رقص پیشنهاد میز سر اومد پسره يه يهو...کشیدم آه هي و شدم گر

 زياد چیز خداها بنده اين واسه چیزا اين که هم میدونست اگه تازه شوهرمه فرهاد اين نمیدونست

... وسط؟ اين يهو شده چي فرهاد اين نمیدونم من نیست مهم ديگه هم ايران تو واال...نیست مهمي

 برگشت کلهمي رستوران که بهش توپید چنان و پسره به کشید اخمي يه هم فرهاد باالخره...واال

 و شد بابتش يامفت پول همه اون و غذا خیال بي و کشید منو دست قیصرونه بعدم...کرد نگامون

 .هتل برد خودش دنبال رو ما

 .باهات بوده سگ عینهو حتما – مهسا

 شد؟ سگ عین چي يعني...کنا صحبت درست يعني کن صحبت درست میگم بهت مهسا – نسترن

 .بود حلقش تو پاچمون چندوقت تا میكرد گیر مچ که مارو همیشه آخه خب – مهسا
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 همون بابا نه:گفت شده سینه به دست زده تكیه مبل پشتي به رقصونده ابرويي و چشم نسترن

 .شد حل شب

 کردي؟ غلطي چه:گفت کرده رصد نسترنو پايین باال خیره شده گشاده چشماش مهسا

 .کنم باز برات زندگیمو خصوصي مسائل ندارم خوش شرمنده ديگه اونشو – نسترن

 خب...آهان:گفت و انداخت باال ابروهاشو و مبل به زد تكیه تعجب حالت از کرده شل صورت مهسا

 .بعدش خودتو نمیكردي خسته...خره تو با لب تو لب يه با ديدم من که فرهادي اين...بگو

 .نسترن شست ناز تحسین درگیر فكرم و بود مهسا صورت به چسبیده کوسن به نگام

 .نكن اذيت خودتو...نیست کارش تو شدن آدم مهسا اين خانومم...باز؟ خبره چه – فرهاد

 گوش تا راست گوش از صورتش رو چي عین نسترن نیش و شد کشیده هم تو مهسا و من نیش

 .جلف حد اين تا شوهر میاد بدم اينقده:گفت گوشم تو سرکرده مهسا.... شد کشیده چپ

 .بشنوه دلت از خدا -

 تو خاندان نديدبديد جلف خودش قول به دوتا صادري قلوه و دل خیال بي باز زن پوزخند مهسا

 .برسه بهش صوابي يه که بفرست شما هم صلواتشو...خوندم رو نازخوني فاتحه من:گفت گوشم

 نبايد اينكه میاد يادش...خريتاش میاد يادش باز و میگیره...میگیره بودنت من مثل همه اين از دلم

 .باشي تكرار تو

 خبر؟ چه ديگه – فرهاد

 .بود بعضیا خوري حرص و ترانه پول همین مهمش – مهسا

 بهمن سوختن از...شاده دلم...داد شرح جزئیات تمام با تلفن پشت واسم خاتون که اونو – فرهاد

 .شادم دل بدمدله

 دل بهمن چزيدن از فقط تو اونوقت رسیده منال و مال به ترانه...شعوري بي که بس – مهسا

 شادي؟
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 مهسا به کشده فحش دلش تو از مطمئن من...فشرده هم روي دندون...حرص با نسترن

 ...مهسا:گفت

 ...مهسا بگیر آروم خب...داره غیرت شوهر رو که میبیني...مهسا بگیري حناق اي خب

 نزديك خودش به اونو و انداخته نسترن شونه دور دست مهسا واسه اومده ابرو و چشم فرهاد

 .برم خانومم قربون:گفت باز کرده

 .اش شده جمع نیش و گوشیش در حرف شد واکنشش هم مهسا

 .تو جون کارسازه پیشش برم دوره يه...چیزيه خوب نسترنه اين – مهسا

 ...فرخنده عمه اينكه مثه شنیدم چیزايي يه مهسا – فرهاد

 ...فرخنده عمه کرده غلط – مهسا

 .میخواد خاطرتو خیلي میدونیم هم من جايیكه تا...نیست پسري بد مهسا – فرهاد

 .بخواد ننشو خاطر – مهسا

 ...خورد پیچ باز دلم و مهسا دست به ملقب يخ تكه روي رفت دستم

 .نمیاد خوشش پسره از خب...میكني؟ اذيتش چرا فرهاد – نسترن

 اونیكه میكنه غلط...ديگه نمیخوادش خب:گفت شده غرق نسترن چشماي تو نكرده شنا فرهاد

 .لشو تن اون بخواه بگه

 مجنوني...نرسه استراحت حال در آقابزرگ گوش به ام خنده انفجار تا شد قفل دندونام میون لبم

 .اينم شد پیوسه ماشاال که خانوادگي کلكسیون تو بود کم بشر اين

....................... .................................................. .............................................................. 

 پايین رو دستگیره نگاه بي در کنار کشوي تو کرده سر سلیماني خانوم و خورد اتاق در به اي تقه

 ...کشید



 
 

263 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 شدت از رفته باال ابروهاي و لبخند با بخش منشي و رفت پايین باال ياس از پر گل سبد رو نگام

 .شماست واسه اينكه مثه فرزين خانوم:گفت کنايه و شیطنت

 نظم اتاق وسط میز رو شده گذاشته سبد طرف اعتماد بي و کند قدمام شده بلند میز پشت از

 .گرفت

 .کرد گیر سبد روي کوچیك پاکت به دستم

 "مبارك آبانت سوم و بیست سومین و بیست"

 آورده؟ کي اينو نمیدونین -

 .رفته و نگهباني به داده پوش خوش خیلي آقاي يه اينكه مثه...واال نه -

 .لطفتون از ممنون -

 چرا تو اصال...و تولد تبريك و گل سبد...خبريه؟ بال:گفت شده شیطون سلیماني خانوم و رفت

 تولدته؟ امروز نگفتي

 .امروزه نمیدونستم اصال -

 .دختر نوبري ديگه تو وااااي -

 و نوبرم...کیه؟ آبانم سوم و بیست سومین و بیست گل سبد دهنده بدونم میخواد دلم و نوبرم

 .پره نوبري اين از دلم...کیه؟ از دستم تو انگلیسي اصل نويس روان با خوش خط دست نمیدونم

 نمیخواد کاري اضافه امروزو يه...نمونده کاري ديگه...باش خوش تولدت روز و برو بیا...برو بیا -

 .وايسي

 .است عشق مهربونیتو...چسبید نرمش گونه به لبام و کرد پهن بساط صورتم رو لبخندم

 پشت از.............................................................. .................................................. .......................

 .گرفت جون گوشم تو صداش و شدم خیره ماشین يه پذيراي گاهي خلوت خیابون به شیشه

 .بود شده تنگ برات دلم -
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 .ماشین يه شدن رد هم باز و خیرگیم بازم

 .بگذره برامون يادت بي محاله -

 .ماشین يه ردشدن هم باز و خیرگیم بازم

 عزيز تو جاي ياسا...بدين ياس دسته يه میگفتم و گلفروشي يه تو میرفتم میشدم که دلتنگت -

 برام داشتنیات دوست هنوزم که... هستي يادم تو هنوزم که میكنن دلگرمم ولي نمیگیرن منو

 .پوسید دلم...بگو چي يه...داشتنیه دوست

 کنار مرد سالخورده و جذاب صورت تو حاال...نبود زودگذرش مهموناي و خیابون خیره ديگه نگام

 .میخورد چرخ دستم

 بگم؟ چي -

 .بابا بگو میخواد دلت چي هر بگو تو -

 .بابا:گفتم گونم رو چكیده قطره يه با

 بابا؟ جون -

 کجاست؟ مامان...بود شده ذره يه براتون دلم -

 .داداششه زن سالگرد...طالقان رفته -

 .اش سینه پناه تو شدم خفه هق هق و گرمش عطر میون شدنم کشیده و اشكم قطره يه هم باز

 .بخشمش نمي راضي ازش نگي تو تا...بخشمش نمي وقت هیچ...بابا نمیبخشمش -

 ...بابا -

 و میشكست پام قلم ايكاش ولي شدنتو آب نبینم تا رفتم...دردات از برام گفته شادمهر...بابا بگو -

 رو دختربابا....میكشید سختي نبايد که بابا گل میموندم اگه...بابا نمیذاشتم بیرون شهر اين از پامو

 .داشت جا بابا چشم
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 بیام میخوام بگه بهتون که بگم شادمهر به میخواستم...میخواستم هي... هي...هي -

 .ترسیدم نبودن قديم مثه واستون از...ترسیدم رفتن يادتون از...ترسیدم ولي...ببینمتون

 لوس هم خودشو چه کن نگاش...ببره؟ ياد از دخترشو میتونه بابايي مگه...هیشششش -

 نمیدي؟ لو چیزي يه بگم...ناسالمتي تولدته روز...وآه اشك ديگه بسه...میكنه

 .شد بوسیده زده بیرون روسريم زير از موهاي و خنديدم کالمش طنز با

 .بخورين همینجوري شام رستوران يه بیاي بگه الكي و بزنه زنگت که االناست شادمهر -

 داره؟ رفتن لو کجاش اين خب -

 .بچه کن فكر کم يه -

 باعث هم موبايل زنگ و شادمهر شماره و گرفت انعكاس بابا مشكي الگانس اتاقك تو ام قهقهه

 .شد دوباره پكیدن

....................... .................................................. .............................................................. 

 .نمیدونستي چیزي تو پس:گفت بابا و افترشیوش بوي از پر گونه به چسبوندم رو لبام

 .میشم خوشحال...بیاين هم شما...تخت خیالتون -

 ...چیز يه فقط...باشین خوش... گذشته ما از...بابا نه -

 .خورد تاب چشام جلو ياقوت نگین گردنبند و نشست مهربونش نگاه تو نگام

 .بگم تبريك هم تولدت...برسونم ويژه سالم گفته...گرفتم تقلب سايه از اينو -

 ...راضي من بابا -

 .شد خسته دستم بگیر...بسه شدي لوس هرچي من واسه بچه برو بیا -

 .میبنده ما واسه هم خودش میده کادو گردنبند هرکي خب -

 در دستگیره طرف رفت من دست و زد برق بابا چشماي و بوسیدم و آوردم باال گردنم تو گردنبندو

 .کندم دل پدرونه گرم عطر از پر اتاقك اون از و
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 .باشین خودتون مواظب -

 .باش خودت مواظلب هم تو...بگذره خوش -

 .هستم -

 کاسه نزنم و نشه وا نیشم تا رفت کار به وافرم سعي و انداختم کوتاه نگاه يه ماشین رفتن مسیر به

 .هم به بريزم تعطیلو خونه باال جاعت اين کوزه

 برف دلم تو من سه شماره با داد صدا که در باال زنگوله و رستوران در طرف گرفتن سرعت قدمام

 .بدم نشون هیجانزده کردم سعي باز من و ترکید سرم باال رنگي کاغذ بمب و شادي

 "مبارك تولدت"..."مبارك تولدت"

 چه؟ من به...خب نمیاد هیجانم...چي؟ که خب

 پررنگ چشمم جلو ديوونه هاي وبچه بر و شده قرق رستوران و اومد کش ته تا نیشم اجبار به

 .شدن

 مرررررررررررسسسسسسسسییییي يییییییییي ااااااااااايییییییییییییي واااااااااااااااااااااااا -

 .يیییییییییییییي

 .گرفت حرصم من باز و شد بدل و رد بینشون نگاه يه و پريد باال هم با مهسا و شادمهر ابروهاي

 .دختر شدي پیر:گفت و کرد بغلم خنده با فرهاد

 ...سنشون مورد در خانوما با:گفت و کرد بغلم زده کنارش نسترن

 ."نكن شوخي"که شدن يكصدا جمع جماعت ذکور

 تنش پي و رگ تو زده موج مهربوني و وجوديش هاي برادرانه اون با و فشرد دستمو امیرعلي

 .بگیريم جشن سالگیتو صدوبیست:گفت

 بموني؟ زنده هم اونوقت تا میخواي يعني بابا خیال بي اوووووه -

 .دارم دوست:گفت و گرفت جا بغلم تو شادي و خنده از پكید باز جمع
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 .بیشتر من -

 براش کاري نتونسته فامیلي جز من شادمهر قول به...من شادي دلخوشم هات خواهرانه به من

 .شمام جمعیت کم خونواده از جزئي کردن

 بوقي کاله آرتین...درآورد بازي ديونه شهاب...کرد بغلم مهشید...داد فشار رو دستم مهديس

 .مهسا و شادمهر دوربین لنز و من سر ارزوني داد دستي دو خودشو

 .امشب شما عجیبي:گفت گوشم کنار مهسا

 .ديگه ديگه -

 طرف بلندش قدماي اون با کرد شوتم عمال و گردنم دور انداخت دست شادمهر که بگه چیزي اومد

 .کیك میز

 .اصال نداشتم انتظار من واي -

 .بود نداده لو مهدي بابا که هم اصال...فريبام عمه جون آره

 و افتاد وايساده جمع از دور سینه به دست و لبش گوشه کرده غوغا پوزخند اون با حسام به نگام

 میز طرف قدماش و شد تر غلیظ پوزخندش ولي...خورد تكون واسش سالم معني به سرم

 .برداشته

 بعنوان صبح که ياسي گل سبد اون با نبود هم منتظره غیر همچین میكنم فكر ولي – حسام

 .شرکت بودن آورده برات مبارك آبانت سوم و بیست سومین و بیست

 .بودين تر سنگین خبرنگاري میذاشتین...نیست که شرکت ماشاال

 فرهاد...کرده اخم امیرعلي...منقبض فك شادمهر...موند طرفم رفته شیرجه نگاه ساکت جمع

 ديگه رو داشته لب به بدجنس لبخند نسترن و کرده گشاد چشم مهساي... سوالي کمرو به دست

 .بده خداخیرشون و برم قربونشون نذاشتن کم که وسط اين داشتم کم

 .میگن تبريك بهش خیلیا آدم تولد روز تو خب...خب...خب -

 میارن؟ ياس گل سبد آدم واسه خیلیا اون همه اونوقت – مهديس
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 تبريك؟ پیام و:گفت داده ادامه مهديس با کرده نوايي هم بار اولین واسه مهسا

 .دارم دوسش خیلي من که بود قديمي آشناي يه -

 خواست که فحشي بعد و بسته باز و باز باز و بسته بعد و باز دهنش بعد و گشاد شادمهر چشماي

 .گفت چي يه باالخره و نداد و بده

 .داشتي خبر امشب از تو – شادمهر

 .شدم غافلگیر خیلي...واقعا زندگیمه شباي بهترين از يكي امشب...اصال...نه -

 .باش خوبي بچه...نكن شك خب...کرده؟ شك...کرد باريك چشم شادمهر

 جمع ذکوراي کلهم کرده فراموش العمل عكس جاي به حسام ولي...شد گرفته سر از تولد باز

 .شد حفظ من مختص پوزخندش

 .کادو سراغ بريم...کیك از اينم خب – مهسا

 .نبودم زحمت به راضي من -

 .درمیره کادو واسه جونت...بدچیزيه که نشناسمت من....کردي غلط تو – شادمهر

 .موافقم:گفت لبخندش تصنع اون با شادمهر لحن صمیمت به شده حساس فرهاد

 .شده تو و من رابطه هووي خودت نظر به شادمهر با نه هم کي هر با...موافقي صدردرصد که تو

 مارك ساعت وشهاب مهشید...واجب متشخصي خانوم هر واسه خودش قول به پراداي کیف مهسا

 ذوق آرتین همون درد به مهسا قول به عروسكي خرس مهديس...راضي ازش هم مهشید رونیز

... االستفاده ممنوعة شادمهر قول نقل به همون يا آرايش لوازم ست شادي...خورده باهاش کرده

 نسترن خاله مال پاريس مزوناي بهترين از يكي از داده لو مهسا چرم پالتوي فرهاد و نسترن

 سفید طال دستبند کرده غوغا که هم شادمهر...کش شادي و شنل ادوکلن امیرعلي...شده خريده

 ...ظريف

 و تو بابا نه...دستم داد جواهرو جعبه شده حفظ پوزخندش حسام و گشت حسام سمت نگاها همه

 .غلطا اين بابت ازت اومد خوشم...غلطا اين از اومد نمي بهت...غلطا؟ اين از
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 گوش راهي پچي پچ نظارتشون و میشد پايین باال جعبه تو شادي و نسترن و مهشید و مهسا نگاه

 .آقا حضرت بودن جنتلمن و قیراطش و اصلش نگین بابت مثال همديگه

 .کرده حفظ پوزخند و درگیر کیكش با توجه بي حسام به کرده اخم مهديس طرف رفت نگام

 .نازه خیلي گردنت بنداز ترانه – مهسا

 .میندازم ديگه وقت يه...خب نه:گفتم و شد پرپر وانشده لبخندم

 زياد...بنداز خب آره:گفت زده کنايه کن ناباور همه حسام گرون هديه به کرده اخم شادمهر

 .کردن خرجش

 .شد خشك گردنم رو نگاش و کرد باز روسريمو گره مهسا

 اصله؟ ترانه:گفت ده بابا هديه اون به شده میخ مهسا

 .کنم فكر -

 اصله؟ چي – شادمهر

 چشام تو نگاه و گرفت جون لبش گوشه خند کج يه و موند پسند من ياقوت اون روي چشاش

 .نیاورد دووم پس:گفت کرده

 نیاورد؟ دووم کي:گفت مهسا و خنديدم

 .خانوم واسه میخره اصل ياقوت گردنبند و میفرسته ياس گل سبد که آدمي يه -شادمهر

 حسام جواهر جعبه در خورده حرص مهسا و شد وا شده راست دوزاري هم شادي و امیرعلي نیش

 جاي و شد پايین باال عاشقش من و گردنم تو باباده گردنبد رو حسام نگاه و بست رو کرده اهدا

 .شد افتتاح ابروش دوتا میون اخم پوزخند

 .میدن هديشونو ديدنت گفتن هم بزرگترا – مهشید

 خاتون با بدجور آخه...باشه خريده خانوم ترانه واسه مامان چي يه آقابزرگ نكنم غلط – نسترن

 .میزدن مشكوك
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 من بعد که باشم مواظبشون بايد همش...میزدن مشكوك دوتا اين يادمه جايیكه تا من – فرهاد

 .نشه خورا ارث قاطي اي ديگه زنگوله

 هم مهسا...داد شوهر تحويل سقلمه نسترن...گرفت گوننیش مهشید...پكیدن شادمهر و امیرعلي

 .کرد ضمیمه سري تو يه

..................... 

 ياس گل سبد دهنده راز نفهمیده هنوز ماشین آينه از حسام و کرد پايینم باال حرص پر مهسا نگاه

 .میكرد نگام گاهي ياقوت نگین طالي گردنبند و

 بدي؟ عذاب خودتو میخواي چرا...خیال بي ترانه – مهسا

 .محبته سرتاپاشون اونا...خوشم اونا با من -

 ...ترانه – مهسا

 کني؟ تمومش میشه...درد و ترانه -

 میزنین؟ حرف کي مورد در دارين...نزنین؟ حرف رمزي اينقدر میشه – حسام

 .خصوصیه چیز يه – مهسا

 بقیه و من و بدونین تو و شادي و امیرعلي و شادمهر بايد رو خصوصي چیز اون خب آره – حسام

 .ندونیم

 .است دوستانه کن فكر تو خب – مهسا

 چشم کاسه تو چشماشو مردمك مهسا و کرد خوش جا صورتش رو تكرارشدني حسام پوخند

 باشه؟ نمیاريما خودمون رو به اصال آقابزرگ خونه میريم حاال:گفت من به کرده رو باز و رقصونده

 .نمیشه وا مطمئنا هم من دهن باشه داشته بست و چفت تو دهن اگه -

 طرف رفت دستم...بیرون زد ماشین از و کرد چك خودشو ماشین بغل آينه تو کرده هیش مهسا

 .فرمودن نطق خان حسام که در دستگیره
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 .میبینمت استخر لب ديگه ساعت يه – حسام

 بدنم تحرك به شدن کشیده با دستم و شد باز سمتم در و نذاشت مهسا که نمیام نه بگم اومدم

 .شد کنده ماشین جلو آينه از نگام و کرد کمك

 است عشق هاتو عاشقانه لمس محبتت عمق تو...شد بوسیده لپام جفت و کشیدم بغلش تو خاتون

 .خان فاروق خاتون

 و بیست واسه همه بوديم دلتنگ:گفت آورده پايین ولوم گوشم کنار بوسیده پیشونیمو آقابزرگ

 .چندسالیه آبان سوم

 آغوش حجم میون کشیدم فريبرز عمو و شد گم جمع با حسام احوالپرسي صداي تو هام خنده

 .وقته چند اين هاي شك از تر شده پررنگ

 از بازي مسخره باز هم فرهاد...گرفتم آغوش تو شده قدم پیش رو فريبا عمه...بوسیدم جونو گلرخ

 .نشوندم خودش کنار و گرفت بغلم تو کرده ول خودش

 هرچه از خب:گفت فرهاد و بوسیدمش گرفته بغلم تو من و نشست بغلم تو شده لوس آرتین

 بي که هم کیكتون....جمیعا کنین رو رو کادوها...نه؟ ديگه است تر خوش دوست سخن بگذريم

 .میخوان خاطرتو همه چه عمو فسقلي ببین....رگ تو زدين که هم پز خاتون شام و خوردين ترانه

 برد دست زده نامحسوس لبخند آقابزرگ و آقابزرگ واسه اومد ابرو و چشم خاتون و خنديدم

 .بابا بیا:گفت برداشته پاکت يه و دستش کنار عسلي طرف

 ديوونه قاطي و لوس تعارفاي با رو بسته و آقابزرگ طرف برداشتم قدم و فرهاد بغل دادم آرتینو

 ...خورد ورقه دستم تو سند...کردم بازش و گرفتم بازيم

 .شد آب دلمون دختر چیه بگو خب – فرهاد

 سه پاقدمش هديه واسه اومد دنیا که ترانه:گفت آقابزرگ ديده عجايب همه اون از شوکه من جا

 هديمه ديگشم دونگ سه خودشه حق که دونگش سه...فردين نام به زدم نوشهرمو ويال دونگ

 .خانومیش واسه

 دارم؟ ديدن محبت حق اصال شكاك من...دارم؟ شدنو بخشیده خواهش حق خطاکار من آقابزرگ
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 خفه واسه آقابزرگ و رفت فرو گردنش گودي تو صورتم و شد حلقه آقابزرگ گردن دور دستم

 امالکمو از تیكه يه هام نوه همه به من:گفت گويي متلك واسه شده باز دهن چندتا اون کردن

 .دادم که میدادم بايد هم ترانه حق...دادم هديه

 نیاريم؟ بچه خانومم نسترن – فرهاد

 و داداش خان بغل تو شد ول خنده از شده مرگ غش مهسا و شد لبو کرده گشاد چشم نسترن

 کرد تغاري ته اين نثار اي ديوونه زيرلب کفري خاتون و شد خیره لوستر به گرفته خون خفه فرهاد

 .نبوده مود رو تولدش سر زياد انگار که

 .آقابزرگ بغل از کندن دل و شدن لوس خیالي بي و اسم ام اس زنگ

 "مهمه...استخر لب بیا"

 .خودتي فقط نگران توئه مسببش نكشیدم و کشیدم وجدان عذاب هرچي من...روحت تو اي

 رو خدا بازم.............................................................. .................................................. .......................

 .بنده فنگ جیم آماده و شد شلوغ فرهاد و مهسا بازياي ديوونه با مجلس شكر مرتبه صدهزار

 .کردي دير -

 ...میگه شیطونه -

 .برادر داره کالس هم هات خنده ايول بابا که گیرکردم اين دار گیرو تو من و داد خندشوول

 داشتي؟ کار چي...خب -

 ...شرکتم تو ندارم خوش...مطلب اصل سر میرم راحت -

 .بود بار يه...جان پسرعمو نمیشه تكرار -

 ...گرونه:گفت باز که شدم رفتن آماده و چرخیده پا پاشنه رو

 .بیشتر نزديكي با رخش به و رخ باز و چرخش يه باز

 چي؟ -
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 .میخواسته خاطرتو خیلي...میگم رو گردنبنده -

 میشه؟ دلیل...گرونه هم شادمهر و تو هديه خب -

 هیچ نمیزد هم پوخند ولي همیشه نمیزد لبخند اون اينكه درگیر من فكر باز و پوخند اون باز

 .وقت

 .استپ رو زدش صورتم روبروي و آورد پايین سرشو

 يه قرق...میكنه؟ رو کارا اين تو واسه چي واسه نمیدونم شادمهرو...خريت؟ به زدي خودتو تو -

 تو به نگاش که میدونم هم اينو ولي...امشب خرج همه تقبل و خانوم سوپرايز و معروف رستوران

 ...منم...نیست خاطرخواهي

 خالي...حرص از پكید...بودم نخش تو دقیق...دادي بدي حرص مهديسو میخواستي...چي؟ تو -

 شدي؟

 کودني؟ اينقدر وقتا بعضي چرا -

 بامزه خیلي:گفت زده قهقهه اون و شد داده فشار هم رو دندونام لبخندش خیال بي بهم برخورده

 .اي

 .کنايه از پر لحنم و شد خنثي حملم آمادگي

 جونم؟ -

 بود؟ کي طرف از هديه اون -

 .مهم خیلي هم من واسه...آشنا خیلي...آشنا يه -

 نداره؟ اسم آشنا اين اونوقت -

 .آشنا خیلي آشناي همون کن فكر تو -

 .ياسه عاشق خانوم بدونه که آشنا اونقدر آره -

 .رفت هم تو اخمام....تنم پي و رگ تو پیچید باز اون ياد و ياس عشق و فرهاد حرف و گلخونه ياد
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 .برم بايد من -

 بود؟ کي اون...نداره وجود بايدي -

 .خودشه مال کسي هر خصوصي زندگي...داره؟ ربطي چه تو به -

 .مهمه خیلي من واسه...بگي بايد تو ترانه -

 باشه؟ مهم تو واسه من خصوي زندگي بايد چرا...نداره وجود بايدي -

 دور شده حلقه انگشتاي به ام خیره ونگاه بازوم شدن کشیده...رفتن خواستن باز و چرخش باز

 .کرد ناخواسته رفتنمو خواستن باز بازوم

 تو صورتم تو چرخیده هم اون نگاه و اومد باال رنگش قهوه چشماي تا انگشتاش گره از نگام

 .مهمه من واسه...مهمه: گفت آروم شده قفل چشمام

 دهنم...خورد پیچ دلم...گرفت نبض ام شقیقه...شد تند قدمام...شد شل انگشتاش...کشیدم بازومو

 .بد خیلي... بديه بازي...شد تلخ

........... .................................................. .......................................................................... 

 .زدم آسانسورو دکمه و گوشم به چسبوندم رو گوشي

 ...بگو الو -

 جغله؟ کو سالمت -

 .امروز ندارم حوصله شادمهر -

 .میارم حوصلت -

 .بیرون میزنه حلقم تو از جونم داره...داري؟ کار چي بگو شادمهر -

 مخصوص و مشتي بادمجون کشك يه امشب خانوم ترانه خاطر واسه جون شهره بگم اگه حتي -

 طبقه سنتي حوضخونه خانوم خاطر واسه هم خان مهدي...خانومو کرده دعوت و کرده درست

 انداخته؟ راه پايینو
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 .خندون لبم و شد شاد دلم و شد وا کمك کم نیشم

 .ترانه جون بگو -

 ايم رسیده نوا به هم شادي و من شما قبل از..آره خودم جون ولي نیست مهمي حاال که تو جون -

 .امشب

 .شما نپكي -

 .شما نترس -

 .میبینمت ديگه ساعت چند پس -

 .میاي هم تاکسي با...نكنیا دير -

 مرخصم؟...چشم -

 .فعال...مرخصي -

 .پررو بچه -

 .وايسادم تاکسي منتظر شرکت جلوي و گرفتم پیش رو خروجي راه شده پیاده آسنسور از

 .شد داده پايین طرفش شیشه و ترمز رو زد پام جلو ماشینش

 .میرسونمت باال بیا -

 .خودم دارم کار...ممنون -

 .باال بیا میگمت...میديم انجام کارتم -

 .نكردم هم نگاش...شدم کشیده جلو صندلي رو خودم و رفت دستگیره طرف دستم

 میري؟ کجا -

 .خونه فعال -

 فعال؟ -
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 چي؟ يعني سوالیت لحن اين اونوقت -

 فرهاد؟ يا آقابزرگ خونه میري يعني -

 .نه -

 نه؟ ديگه شدي بلند چپ دنده -

 .کن فكر اينجوري تو -

 تو میرم من جا هر...منشیم دست میدي فلش که امیرعلي پروژه واسه...روزه؟ چند تو چته -

 اهلل؟ بسم تو و جن شدم من...میزنه غیبت

 چي و کي آتیش اين با باشي بلد بايد خودت تو انداختم مینداختمو فامیل تو بايد که آتیشي من -

 .میشه تموم هم با تو و من کار پس...نداره ربطي من به بقیش....بسوزوني رو کجا و

 .میده هم اولتیماتوم چه...اوه اوه -

 خط واست آقابزرگ و میزدي تیر با سايمو که اوايل اون به نه...حسام من واسه اي نشده حل تو -

 .میخواي جونم از چي نمیدونم که حاالت به نه کنم کار شرکتت تو بذاري که کشید نشون و

 .بمونن جواب بي سواالم میاد بدم من...جواب -

 يا باشه رئیسم يكي اون میخواد حاال....کنه دخالت خصوصیم مسائل تو يكي میاد بدم منم -

 .حاضر حال در فرزين از برده نام تنها يا پسرعموم

 امشب؟ هستي کي مهمون حاال:گفت کرده خنده

 .مهمونم باشم گفته نمیاد يادم -

 .کني قبول میتوني که مارو شام دعوت پس خب...نیستي؟ مهمون -

 .بودم خسته نبودم هم اگه ضمن در...مهمونم نه -

 دعوتش واسه خستگیت از که باشه عزيز خاطرش خیلي بايد:گفت داشته لب کنج پوزخند با

 .میگذري
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 .عزيزه خیلي عزيزه -

 .میزنه پوزخند میخوره حرص وقتي...شد بیشتر پوزخندش و زد جا دنده

................................................. 

 بعد...میخوره پیچ دلم...دادم فشار رو روبروم تصويري آيفون زنگ فشرده بغل تو گلو دسته

 .نبودم خونه اين نورچشمي و عزيزکرده مهون ديگه که ساله دو...دوسال

 حیاط اين تو خوشم هاي خاطره...کردم گذر بزرگش حیاط از و دادم هل رو روم به شده باز در

 مامان واسه اومدنامه ناز همون...مهدي بابا با هامه دخترانه همون...سايه با هامه خواهرانه همون

 از بردن دل و همه نگاه تو تمومه چي همه اون افتادن خوب دنده رو شباي بعضي همون...شهره

 .نالوتي توئه نامروتي واسه اينا همه...مرد؟ اي حالیته...منه

 رسم به بوسید چشممو کنار آغوشش تو شده طغیان پدري مهر حجم تو منو کشیده مهدي بابا

 تو میچلوندم و میگرفت آبغوره شادمهر قول نقل به که هم شهره مامان...ناخلفش پسر همون

 .بغلش هاي مادرانه گرماي

 بود وياليي خونه اين تو اجتماعمون مرکزيت هم پیش دوسال که هايي کاناپه همون رو کنارشون

 ديديش...جون شهره ديگه بسه:گفت رفته کش میز رو میوه ظرف از سیب شادمهر و نشستیم

 شم؟ فدات چیه اشكات اين ديگه...روت جلو گنده سرومرو...ديگه

 .باشه خوشحال بچم بذار...خانوم میگه راست -مهدي بابا

 .داريم هم بادمجون و کشك امشب که مخصوصا – شادي

 .مادرانه ارزني محبت يه واسه رفته دل شادي موهاي تو برد دست و خنديد شهره مامان

 واست؟ گذشت سخت...مادر جونم تو بالت و درد الهي – شهره مامان

 بود شده ديديمش که ما...سفید چش دختره اين نبوده هم مضیقه تو همچین حاال – شادمهر

 .فرزين خان فاروق تیتیش و خوشگله نوه همون

 .شد وارد سازش در از آقابزرگت اين سالمتي به پس – مهدي بابا
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 .کرده رديف ارثم نمك نم خانوم واسه تازه – شادمهر

 داده نجاتم تنم تو شده عقده هاي مادرانه حجم از و داده فشار بغلش تو منو هم باز شهره مامان

 من ندار هیچي پسره اون خاطر واسه حقت نكنه که میخوردم اينو غصه همش... شكر خدارو:گفت

 .بشه پايمال

 هرچه از خب:گفت و شهره مامان دار نظامي حكومت آشپزخونه طرف رفته کرده خنده شادي

 .است تر خوش کن دم جون شهره چايي ولي نه که دوست سخن بگذريم

 .نسوزي باش بالت و دست مواظب مادر شادي – شهره مامان

 مثه...اين پروژه درگیر زيادي میگفت امیرعلي:گفت درگیر گنده سیب اون با هم هنوز شادمهر

 گفت که امیرعلي میشي خسته و سختته اگه...میكشه کار ازت داره زيادي پسرعموت اين اينكه

 کاري کل...میكنه هم حلوات حلوا میذارتت هم سرش رو تازه...امیرعلي شرکت برو دربیا اونجا از

 .تو جون نداره خستگي که آوردنه چايي همون بده بهت که هم

 راحت خیال مهدي بابا اومد دستش کار حساب و طرفش شد پرت که میز رو کاغذي دستاي جعبه

 به وي تي کنترل منشانه ريلكس خصوصیات همون با پیش دوسال ترانه همون وجود از کرده

 آدم تا بیست دوئیدن و سبز صفحه به زد زل و همیشگیش غار يار کانال همون زد گرفته دست

 .دوار ء شي يه دنبال بیكار

 تو از و داد لم کرده واقع ناحیه بهترين تو خود کنار کوسن دنیا مرداي همه رسم به هم شادمهر

 .شكوند گوشم کنار ترق ترق و برداشت آجیل مشت يه میز روي بزرگ کاسه

 جواب نمیدونم...مادر؟ شدي پژمرده اينقدر چرا جونم تو دردت:گفت گوشم کنار شهره مامان

 .دامنم تو گذاشت پسرو اين که داد خدا بدمو کار کدوم

 زندگي تو غمي که آخريا اين جز شهره مامان...اش زده لوسیون و کشیده دست رو رفت دستم

 .بود نديده

 .اومدم کنار باهاش من که اينه مهم بد يا خوب حاال...بوده قستم...اينجور نگین...مامان نه -



 
 

279 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

... داشته؟ واستو مادري انتظار ازم بگه نمیگیره رومو جلو مادرت دنیا اون فردايي پس فردايي -

 و نكرديم امانتداريت که بودي آقابزرگت امانت...عزيز خورده پاك شیر دوتا امانت...امانتي تو ترانه

 ياد که قدري دوسال اين تو من مادر ترانه...پدريت خونه ارزوني داديمت ممكن حالت بدترين تو

 .نبودم لشم تن پسره اون ياد ارزنیشو بودم تو

 .بود شده نخود يه قد براتون هم دلم...بودم يادتون به منم...عزيزمین...من برم قربونتون -

 .چشمشو کنار قبال نداشته چروکاي ديدم من و خنديد

 جونم؟ شهره:گفت و نشست ما کنار بعد و زد تعارف چايي فوتبال بهر تو تا دو اون به شادي

 جونم؟ – شهره مامان

 ايران؟ میاد کي نگفت سايه – شادي

 ...که هم حاال...نمیاد وقتي چند میگه...مادر گرفته کارش -شهره مامان

 شادمهر چرا...میرين؟ اشاره منو چشمي زير و میرقصونین شادي واسه ابرو و چشم چرا...چي؟ که

 و افتاده اتفاقاي از میكنه قرصي دهن چندوقتیه شادي و آبي اونور داره مشكوك تلفن من واسه

 برق يه حضورتون به راضي مادر پدر دوتا شما چشماي هرم تو چرا...خونشون؟ تو نیفتاده

 سوال جواب نمیشه پیدا که هم يكي... پیشه؟ دوسال درصد از بیشتر نگاتون غصه چرا...شرمه؟

 .کنه ارزونیمون مارو

....................... .................................................. ............................................................. 

 مامان و گرفت شهره مامان جلو سوم بار واسه رو بشقابش و داده چاك ته تا رو نیشش شادي

 هم من و کشید منو عشقي بادمجون و کشك پشقاب لب تا لب واسش رو صدقه قربون شهره

 شده پهن گوريل شادمهر به حداقل ديگه ظرف ته اين نذارم کردم سعي خوردنم به داده سرعت

 .نرسه نخوردنش غذا روزي چند خاطر واسه انداز شك به آدم و بشقابش رو

 نگاه خیره خیره اشكا همون با...بغض پر گلوم...ول و شل صورتم...برچیده لبام...اشك پر نگام

 .میخوام منم مامان...شادمهر شده پر لب تا لب بشقاب به کردم
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 باهاش جونش مهدي دل هم که اونا از زد لبخند يه بصريمو حاالت بم و زير شناخته شهره مامان

 .زحمت بي بكش برو...مادر هست هم باز قابلمه تو:گفت و ديگه آدم گردان يه و من دل هم میره

... شادمهر همین سر فرق بخوره درسته بالتون و درد الهي...شما پنجه و دست فداي به من الهي -

 ...الهي

 قدم خواستم و شدم گم آشپزخونه پیچ تو...برم قربونامو و ناز ادامه نذاشت شده خیز نیم شادمهر

 قدم جمعیشون پايین ولوم با مرموز حرفاي که ترين خوشمزه اون به رسیدن واسه کنم تند

 .کرد سستم

 داره مدله بد پسرتون بردارين فكري يه...کرده ذلشون گفت و زد زنگ شامي قبل سايه – شادمهر

 .میشه ديوونه

 تو تمومه چي همه اون از زمونه اين تو...گرفته ضرب گوشم تو باال ولوم با قلب به چسبید دستم

 .نبود خبري که بقیه چشم

 .نكنه اضافه غلطا اين از من واسه باشه تا...حقشه – شهره مامان

 ترانه که وقتي همون از...ندارم پسري من هست دوسالي...نداره ارتباطي هیچ ما به – مهدي بابا

 ....رو

 دل اهل ترانه...شد؟ جدا ازش ترانه چرا که نمیگین کدوم هیچ چرا....چي؟ رو ترانه – شادمهر

 .نبود بريدن دل و کندن

 مجبورش مهدي و من و خاتون و خان فاروق اگه هم وقتش اون...خانومه بچم – شهره مامان

 حاال...شد پرپر ترانه بچم...وامیستاد ندار هیچي ظالم اين کارياي کثافت همه پا شايد نمیكرديم

 .میگیره زودتر يتیم آه...بگیره ازش ترانمو تقاص خدا...بكشه

 .کنین بزرگي شما...گیره گل تو خر عینهو....بگذرين هم شما...گذشته ترانه....بچتونه – شادمهر

 ظلمايي همه از...گذشته ازش بگه و بزنه زل چشام تو ترانه که میكنم بزرگي زماني يه – مهدي بابا

 .گذشته کرده حقش به که

 .بودنش از هم... خودش از هم...گذشتم من
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 .میكنه کمكش...است؟ کاره چه سايه – شادي

 .باشه سايه مواظب بايد يكي – شادمهر

 زدي؟ حرف من دختر سر پشت شدي شیر خنديدم روت تو دوبار باز – مهدي بابا

 .دخترشون اين با آوردن نوبرشو – شادمهر

 حناق اي...بدونه میخواد دلم...بدونم میخوام...حرفاشونو بقیه بشنوم تا نموندم...نموندم ديگه

 خوب رو زني دور راه اونكه...نبود گیري اهل اونكه....چي؟ واسه...کرده؟ گیر گل تو...دل اين بگیره

 ساعت رو خونواده اين شده طرد آمار يا میكنه کار اونجا داره سايه...چي؟ به....گیره؟ حاال...بود بلد

 مبل پايه به هیاهو از دور به خودم چارديواري همون تنگه...تنگه دلم...میده؟ گزارش ساعت به

 زندگیم کجاي من...گذشته تو شناور فكر غرق دست به چايي بزرگ فنجون کرده دراز پا زده تكیه

 کردم؟ اشتباه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .لكي تو...چته؟ -

 .کم يه فكريم...خوبم -

 .کرد کمكي نیمچه يه ناقصت مغز اون به مفعال مغز اين شايد بگو...فكري؟ چه -

 افتادن دام به واسه میگیره مهسا از دلم...جذابش نیمرخ اون به زدم زل و طرفش برگشتم کامل

 .جذابیت اين

 ...نگفتي -

 ...که زدم لب و شدم خیره دستم کنار جذابیت حجم اون به بازم

 بدونم؟ که نخوان بقیه مثال...نمیدونم؟ و بدونم بايد من که هست چیزي شادمهر -

 چي؟ مثال:گفت نشسته اخم ابروش دوتا میون نامحسوس کرده عوض دنده
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 نگي بگي همچین همتون نمه يه آخه خب...هست چي يه میكنم فكر...میكنم فكر من...من خب -

 .میزنین مشكوك

 مشكوك داره کاراش با که حسامه اون:گفت مسیر به خیره من به نگاه بي باز شده باز اخماش

 تولد کادو خانوم واسه هردمبیل خر نره پسره داره معني چه ببینم بذار اصال... بقیه و من نه میزنه

 يا میكنه بازي دل و دست اينجوري همه واسه بدونم میخوام من نه...بخره؟ برلیان نگین گردنبند

 است؟ مخدره علیا مختص فقط

 .نیست خیالي...نیست؟ حالیم کردي خیال...برادر؟ میكني عوض مسیر

 خدا؟ بنده اين به دادي گیري چه تو حاال -

 پر دم هیشكي ندارم خوش...پرته دم زياد...ناجوريه جور يه...جوريه يه...ازش نمیاد خوشم -

 .میكنه اذيتم...مخمه رو بد تو رو نگاش...حالیته؟...بپره خواهرم

 ...همه با من میدوني که تو...پسرعمومه...جماعتي قیصر و فردين نسل از فهمیديم غیرت بابا -

 حسام نگاه...میدم تشخیص خوب مردو يه نگاه...مردم يه من ترانه...ندارم خوش...نمیدونم نه -

 حرفش داري دوست داداشتو...بنجولیه جنس...داره فرق جنسش...نیست تو به امیرعلي و من نگاه

 .میدي گوش هم

 .داداش چشم -

 .فدات به داداش -

 واسه پسرعمو اين که کنم حالیت چطور...شدن؟ غیرتي فامیل رو و شادمهر...نگاش؟ و حسام

 .عزيزم بندازه راه چزوني مهديس میخواد...نمكینه مل مل نگاه من از دلبري خاطر

 .پیچوندي خوب...خودمونیما ولي -

 .میزنه جورناجوري...داره فرق همیشه با هم ات قهقهه...ماشین اتاقك فضاي و اش قهقهه

....................... .................................................. .............................................................. 
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 هم من و طرفم برداشت سنگین قدم مدادي نوك کپ خوش شلوار اون جیب تو برده فرو دست

 .شدم همراه خداحافظیش مالت پر مراسم و سلیماني خانوم با و نديدمش مثال

 رفتم و باشم خانوم شادمهرم خاطر واسه خواستم هم من و آسانسور طرف رفت سلیماني خانوم

 .نذاشت صداش که اتاق طرف

 .باهات دارم حرف -

 کارا؟ اين از بود بلد...بابا نه...شدم رد من و وايساد کنار و کرد باز در و اتاقم به زد اشاره

 از دست و وايسادم دودي کراوات و خاکستري دوخت خوش پیرهن با اون جلوي سینه به دست

 امرتون؟:گفتم و شدم اش داده فرق مدل موهاي آنالیز

 .هست مرگیت يه:گفت زنون پوزخند و کشد خط لبش کنار دستش اشاره و شست با

 جونم؟ -

 و کرد قفل چشام تو و چرخوند صورتم تو نگاشو و داد تقلیل قدمي يه به رو فاصله

 حالیته؟...نمیاد خوشم بازي موشك قايمو از ترانه...جذامیم؟:گفت

 امروز؟ چته...حسام؟ شدي ديوونه -

 نبود؟ قرار... باشیم رفیق بود قرار...تو؟ يا چمه من -

 گردنبد اون...متنفرم خودشونن منفعت دنبال که آدمايي از من...نباشیم دشمن بود قرار...نبود نه -

 .برمیگردونم هم دادت کادو

 پنج تو صورتش...افتاد گیر دستش تو شكالتیم پايیزه مانتو يقه و کرد علم قد صورتش تو اخم

 از کرده باريك چشم جذابیت اون به شدم خیره کرده گشاد چشم من و گرفت قرار صورتم سانتي

 .عصبانیت شدت

 ...که زد غر اش شده کلیده دندوناي بین از

 ازت کردي بچگي....زدي ناخواسته که زري میگیرم نشنیده...بزنن حرف باهام بد میاد بدم -

 ...دوم دفعه...میگذرم
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 به چسبید دستام...سرم تو افتاد صدام...زد قل تنم تو فرزيني خان فاروق نوه خشم همون...زد قل

 .انداختنشون و دستاش

 من قربونت نه...کردي؟ فرض چي منو...چرا؟ داشته برت دور...میكني؟ غلطي چه مثال دوم دفعه -

 .بكن نكبتت دافاي اون فدا هم بازيات جنتلمن...نیستم فكرته تو که خوري توسري اون

 .کرد وجب اسلوموشني پايینمو تا باال نگاش و لبخند شد لبش رو پوزخند

 کسي چزوندن خاطر واسه کادو اون بمونه يادت ولي...ديگه فرديني بچه...اومد خوشم نه -

 .بره کسي ياد از میخرم که کادويي ندارم خوش...نبود

 و در طرف شد برداشته قدماش برده جیب تو دست سنگین همونجور و چرخید پا پاشنه رو

 آقابزرگ به ندا يه...میكنه غلطايي يه داره بهمن...ضمن در:گفت مونده دستگیره رو دستش

 پس از بايد آقابزرگ...نصفي و دوتا يا تا پنج میشه يا بهمن چارتاي دودوتا نمیدونه هنوز بابا...بده

 .باشه بعدي کوالك منتظر بايد خونواده...کردي کوالك ترانه...بربیاد مردك اين

 .ديوانه...يارو شده هواشناسي...بعدي؟ کوالك...شد بسته سرش پشت در و گفت

 .میگه که حالیشه چي يه کن دوري میگه شادمهر

................................. 

 شب تا صبح يه فقط شوهر دوري غم از و میكرد پايین باال ماهواره کانال مبل رو کش دراز نسترن

 .میكشید آه کرده خودش عالف مارو و داشته ماموريت

 بیاين میگم که من:گفت و مشتي قورت يه بعد و داد تابي دهنش تو چشمي يه قروتو قره مهسا

 بادي يه بريم هم شادي اون دنبال و بديم ول خفنیته حال و عشق مجردي خودمون از امشب

 میگم؟ بد...بشه حالیش چي يه خوندن درس همه اين از نكنه کلش تو بخوره

 جايي اون بدون گذاشته فرهاد اين مگه شدم عروس وقتي از...موافقم:گفت شده خیز نیم نسترن

 .تنگیده دخترونه خوشي نمه يه واسه دلم...برم؟

 میگه خرم و راحت و شوهر خاندان از سلیطه دوتا جلو نشسته...داره؟ دل اين چه...بابا نه – مهسا

 .تنگیده باباش خونه اضافي غلطا واسه دلش
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 آماده:گفت و خوابش اتاق طرف رفت و شد بلند جاش از مهسا صورت تو داده ول کوسن نسترن

 .نرسیده فرهاده اين تا شین

 جلوه هم واسه اول دوماه همین میبیني:گفت و رفت نسترن دنبال و داد ول خنده غش غش مهسا

 .بودن توشون عاشقا دوتا اين تازه....دارن

 واسه فكر و کاناپه رو اون خوابیدن جز اولم دوماه از يادي من...اول؟ دوماه...شد تلخ لبخندم

 که خريت...میكرد بودنمو سال بچه مراعات مثال که شعورش واسه فكر.... ندارم بودنش جنتلمن

 .نداره مرز و حد

 خودمون واسه هم بندازيم راه خوني فاتحه میخوايم که شو آماده بلندشو...کجايي؟ ترانه – مهسا

 .خانوم نسترن زيرپا میره که جون عمو ماشین واسه هم

 .بشیم راحت دستت از دنیا يه بديم شوهرت شه کي....دختر بخون کري کم – نسترن

 با راستي راستي حاال....شوهرش لنگه شده....کنه کار باهات فرهاد کم يه خدا رو تو بگو – مهسا

 يخده؟ مچه بچه جون عمو هات طبع اين

 .وايساد قلبم...پوسید دلم...گرفت ضرب قلبم...پوکید دلم

 نسترن خود بندش پشت و خنديد غش غش مهسا و کرد مهسا صورت ارزوني کوسن باز نسترن

 .مثال حمله آماده

 .اتاق طرف رفتم و شدم بلند جام سر از

 اين پشت... رو ساله چند اين غم شدت از گرفته غبار صورت اون کردم زيرورو قد تمام آينه جلو

 .کار و کس بي دل يه و منم نقاب

 .تور تو بزنیم نامبروانشو يه کن خوشگل....خانومي نشي غرق بپا – مهسا

 .تور تو بزنیمشون بريم تو و من ملت نشستن اونجا -

 هیشكي که بخوريم اينو غصه بايد حاال نمیكرده نگامون هیشكي پیش هاي دفعه که نه حاال -

 .نیست بیا طرفمون
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 چي؟ يعني دقیقا بغضت اين...چته؟ مهسا -

 .مردم صاب دل اين با سرم تو خاك يعني -

 .میشه درست....نكن نفرينش و لعن تو...نیست وار آدم هم ما فامیل دختراي دل اين -

 .شدن تموم بشه عاقبتش میترسم شدنشو درست -

 شدن؟ تموم بده -

 .باشه بارش بهترين بارش اولین داره دوست همیشه آدم...بده من بار اولین واسه آره -

 بست بن جور يه...نداره ته...راهه فقط...رفتم بار اولین اين ته تا بار يه من...خره آدم اين که بس -

 شانس شوهر تو من میگفتي بهم يادته...میاره بريدن دل و کندن دل...کنه خسته آدم...تهه بي

 قد خوش...استیل خوش...تیپ خوش...جذاب....مغرور...بود بهترين همه واسه شايد...آوردم؟

 من جذاب شادمهر نمیخوام مهسا...شد شروع بعدش دوماه از ولي توپ مالي وضع...باکالس...وباال

 .کردم تجربه من که شدني شروع دوماه از بعد همون بشه

 کردي؟ تجربه چیو -

 دلیل میخوابید جدا ازم اگه شوهرم اينكه...نشدم و باشم بوده قرار ساز پول دستگاه من اينكه -

... اومد نمي خوشش من از اينكه هم کنه کم وجدانشو عذاب بار هم میخواست نبود جنتلمنیش

 بلند راست دنده از دلیل نبود من به محبتش دلیل اومد مي راه من دل با و بود خوب هم گاهي اگه

 میدونستم... داشت؟ جا دراندشت دل اون کجاي ترانه گرنه و بس و بود الهي قوه و حول و شدنش

 ولي سودا هزار داره سر يه شوهرم میدونستم....بیاره؟ خودش رو به که بود کي ولي میرنا و میان

 تینايي يه ديدم آوردم باال سر که برف زير کردم سر و شدم کبك اونقدر....آوردم؟ خودم رو به کي

 بودناي خالي تو داره رو ترانه نبودناي همه جاي و هست تینايي يه...آقا واسه شده سوگلي و هست

 تو بودن سوگلي لیاقت من...باشه داشته لیاقت بايد آدم میگفت راست سايه...میكنه پر آقا زندگي

 زندگیم خوبیاي همه از اون واسه فقط من...نداشتم هیچیو لیاقت من...نداشتم خانو فاروق هاي نوه

 من درد...دادم حاال تا که تاوانايي همه از تر سنگین...بود سنگین بهاش کندن دل اين....کندم دل

 دوساله هم خاتونم درد که چیزي يه...ديگست چیز يه من درد نیست شناسنومم تو طالق مهر يه

 پسر که نیست اين خاطر واسه نه شادمهر میگم اگه من مهسا...آورده واسش دلي خون و شده
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 دلش...تنوعه اهل دوروبرشه که دختري همه اين با شادمهر من نظر به فقط....خدا به نه باشه بدي

 قسمتت باشه قسمتت بار اولین اين اگه...نشو ناامید بازم ولي...ذاتشه...نیست بشو گرم يكي به

 .میشه

 شروع رو نو از روزي نو از روز باز و نشست چشماش تو شده غوغا بغض همه اون جاي لبخند يه

 باال هیشكي که فريبرزو عمو نازپرورده توئه آخه...کرد پهن بساط آينه جلو شده پالس و کرد

 .واال...ما؟ نفهم زبون قلدر شادمهر به چه رو نكرده قول نقل رو ابروئه شاخ چارتا چشمت

....................... .................................................. .............................................................. 

 منو و چونه زير زد زده گره هم تو دستو دوتا و داد مل مل باري سه دو چشم و چاکوند نیش شادي

 .کرد نگاه خیره خیره

 .جونم ترانه توئه نوبت – شادي

 .باز دودره نالوتي نامرد نسوان جماعت شما دست از بشه جون بي جونت ترانه

 .توئه نوبت...میگه راست بچه – مهسا

 .بود راحت شما شرطاي نامرديه بابا -

 بود؟ آسون مالجم تو زدن کفش پاشنه با بار ده – نسترن

 ملت؟ جلو اومدن پیاده رستورانو تا خیابون سر از برهنه پا يا – مهسا

 ترينشونه آسون تو کار...کردن؟ روشن رستورانو خیابون تو ماشیناي کلهم دزدگیر يا – شادي

 .جونم ترانه

 .شم راحت من که بیاي ترانه قبر سر اي -

 .میز اون سر بري بايد...نداره راه که میدوني ترانه – مهسا

 .ببینه منو آشنا يه اگه...خدا به زشته بابا -

 میديدن؟ کفش بدون منو آشناها اون نداشت اشكال اونوقت – مهسا
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 ماشینا؟ کلهم دزدگیر اندازي راه حال در منو يا – شادي

 خودم؟ سر تو زدن حال در کفش پاشنه با منو يا – نسترن

 شما خانوم شادي...میكنم آدم من که يكیو تو نسترن...دارين جواب همش که کلتون بترکین اي -

 از خوب جون گلرخ که هم شما خانوم مهسا...میاره سرت باليي چه جون شادمهر که میدونین هم

 .باشم نگران نبايد من و میاد در خجالتت

 .میز اون سر برو فعال...بخون رجز کم – شادي

 .وقت يه نكنین دل رو -

 که میمونیم مهسا و من يه...نداره میس کیس به کاري داره شوهر که نسترن...عزيزم نه – شادي

 .بكشي تو زحمتمونو بايد

 .مذکور میز اون طرف کشوندم زور به قدمامو و شدم بلند سرجام از حرص با

 وسط؟ اين نشه ريزي آبرو که بگیرم سر گلي چه من حاال

 چاکونده گوشي تا گوش مدالي از لبخند يه کشیده خود به پسرو سه نگاه کرده علم قد میز کنار

 بشینم؟ اينجا میتونم:گفتم

 ابرو شده داغون ياروها..."اومدنت عشوه اين با ترانه سرت تو دوعالم خاك اي"میگفت بود مهسا

 .کردم شروع و نشستم پررو پررو من و انداختن پايینم باال نگاه داده باال

 کنین درك....خب بعد...اومديم قپي هم واسه ماها آخه...مجبورم من...ببخشین خدا به -

 .تروخدا بشینم اينجا ربعي يه يه من...ديگه

 و داد باال رو انداخته تیغ تا سه وسطش ابروي روبروم باز ناف سوراخ تا دکمه لب رو لبخند

 .ما واسه شما با مصاحبت افتخاره باعث:گفت

 سوراخ تا دکمه و افتاده تیغ تا سه وسطش ابروي اون با مخصوصا...غلطا اين از نمیاد بهت...بابا نه

 فعال میشه ارشاد گشت که میشن واريخته ريخته ملخ و مور عین ملت تو چیزا همین...باز نافت

 .واال...ديگه دولتي ارگان ترين
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 يه...خودتون؟ به میگیرن سخت چرا خب:گفت معمول حد در دکمه و میغ و تیغ بي ديگه دونه يه

 .تر ريلكس کم

 .وقت يه نكني رودل شما...آخه ندارم مشكلي من

 ابرو وسط تیغ تا سه باز و نگام اومدن باال و جلوم قهوه فنجون يه شدن کشیده و لبخند نیمچه يه

 .کنم شدنش بسته صرف وقت دقیقه يه يه و شم خم تا بود مخم رو بد که اي دکمه و

 .نیست داري نمك چیز -

 دوتا يه و شادي دل مراد صدردصد هم ديگه دقیقه دو و قهوه و نمك...جالبه...لحاظ اون از آهان

 نه؟ ديگه مشتي کارت

 جلو ممكن حد تا شال مهسا و دراومده قبر تو میت عین رنگش شادي طرف چرخوندم نگامو

 .بكش منو خدا....و عالمت مسیر و دهي عالمت حال در نسترن و کشیده

 .ندين سوتي تروخدا:گفتم ممكن حد تا افتاده پايین سرم

 چه؟ من به خب...رو چشما گشادي اون کردم حس

 پیش گرفته گل عالم دو خاك اي...انداختم نگاه يه رو وحشت و رعب اين منبع زيرچشمي باز

 .نكبت بمیر برو...سرت کشي

 .افتاده اتفاقي -

 اينجاست آشناها از يكي:گفتم باز معمول حد در دکمه اون به رو سینه به چسبیده چونه همون با

 .برم در جوري يه بايد

 دارين مگه خب:گفت زده جونش به تیغ تا سه من واسه ابرو و باز نافش سوراخ تا دکمه اون دوباره

 میكنین؟ خالف

 جنايي جرم از لحظه اين در من شده واقع موقعیت بشر اين واسه...افتاد گیر دندونم دوتا بین لبم

 .تره باال

 ...ولي نه خب -
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 اون به افتاد نگام باز و رفتم باال نفس يه تلخو قهوه فنجون و کردم بون سايه چشمام جلو دستمو

 شام از بعد خواب تخت به ديگه کارو و آقا بغل تو بده يله مونده کم که دستش کنار دختر لوند و

 .نكشونه

 يه...بود رسونده ترکیدن مرز تو کرده خفه منو استتارش اون با که شادي طرف گردوندم نگامو

 .کرد نگامون برگشت کلهم رستوران که اومد واسم هواپیمايي فرود مدالي اين از عالمت

 .مزاحمتم بابت میخوام معذرت بازم...شدم مستفیض واقعا حضورتون از ديگه خب -

 از زدم برده سوءاستفاده وحشت و رعب منبع اون نديدن از رفته در جام تو فشنگي و گفتم

 تو و برداشته گام اي مورچه وارانه اردك جوجه هم پوك کله سه اون بندم پشت و بیرون رستوران

 .زدن حلقه دورم زده فنگ جیم گانگستري خیالشون

 پسره بترکه اي:گفت نكرده صبر بندش پشت شادي و داديم ول نفس رتايي چا زمان هم

 آکله؟ اين بود چي...هیشششششش....لندهور

 نخورديم؟ هم شام ديدن واااي...نبود هم بد همچین حاال – نسترن

 .میشه بلند لندهور اين گور از میكشیم چي هر که ببرن شورشو مرده الهي – شادي

 دردت...شده سرگرم پاش جلو سنگ خرده با سرش و مهسا نگاه هاي کرده فرار قاطي دادم نگامو

 .برم قربونت نگاهو اين کن درد بي...جونم تو

 .بزنیم سق بتونیم ساندويچي يه شد نكنه بريم - شادي

 و رفت جلوتر گردنش انداخته دست شادي همیشگي وجود تو شیطونیاي از اومده خوشش نسترن

 .سنگ خرده اون درگیر هنوز مهساي و موندم من

 .خورد گره نگام به دلتنگ...لبريز...حس بي...لرزون نگاش و افتاد گیر دستام تو دستاش

 .گذشتا سرمون از خیري چه وااااي...نه؟ آورديم شانس -

 .تنگه نريزيت و لبريزي اين از دلم...تنگه نازت صداي تو گیر بغض اين از دلم من

 .هماهنگ خودم با قدماشو و گردنش انداختم دست
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 تا بريم در و کنیم پیدا موش سوراخ و بچزيم بايد غیرتش از...روته پیش واقعیت اين...ديدي؟ -

 صد از که اوناش از میاره داف من واسه آقا اونوقت پاستوريزمونو و دخترونه و ناناز غلطاي نبینه

 اين با شده بزرگ بچگي از...میبیني؟ رو شادي...همینه شادمهر...است کاره چي میزنه داد فرسخي

 میدوني... زودتر ساالش و سن هم همه از...شده بزرگ زود شادي...داداشش شبونه رفیقاي

 خوابشو تخت که بوده اين نكرده که غلطي تنها اين چشم جلو بچگي از داداشش اين چون...چرا؟

 .خیال بي ترانه جون پس...ديدي؟ ديگه که ترکستونشو مهسا...خونشون نشیمن تو نیاره

 تو مهسا...بشه قسمت نذاشتم و گفتم...شد خراب بارش اولین و گفتم...کرد بغض باز و گفتم

 شادمهر...نداره حاالها حاال...نداره رو ها عاشقانه اين لیاقت شادمهر...حیفن هات عاشقانه...حیفي

 اون...من واسه هاي برادرانه اين به نبند دلتو...نشینه دل به هاش برادرانه حاضر حال در فقط

 زياده زيادي شادمهر سر از تو پاکي...گلم خوابیه بغل تو شب و رستوران همون هاش عاشقانه

 .شو خیال بي من ماه تو...من ي مهسا....نفسم

 ...ترانه -

 ترانه؟ جون -

 ...دارم دوسش من -

 تو خاك اين با بمیر برو همون...نفهمه توئه از باالتر که دهیش باز خر...نه؟ ديگه بود ياسین همون

 .هات سرانه

 ...ترانه -

 و افتاد شده شل مهسا گردن دور از دستم و رفت غش پاهام من و قلبش به چسبید دستش مهسا

 همون با و خورد چاك اونور تا اينور از نیشم و چرخید پام پاشنه با اي درجه شصت و سیصد بدنم

 میكني؟ چیكار اينجا تو شادمهر واي:گفت کردن خر شگرف سعي

 زدنمون تیپ از ناراضي انداخته مهسا و من پايین باال نگاشو زده گره هم تو ابرو شادمهر

 تنهايین؟:گفت

 .سالم اصال واي...خب نه -
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 حروم من سقلمه و من جواب اين از داد ول نیش گرفته هديه تیتاپ خر عینهو بغض جاي مهسا

 رفتن...باهامونن هم شادي و نسترن...نبود يادم اصال واي:گفتم باز و شد ناقصش پهلوي اون

 .بشیم اينجا خیال بي گفتیم کرده ساندويچ هوس شادي که نه...درآرن پارك از ماشینو

 گرفته قرار مهسا ديد معرض در دقیق کشش دختر تیپ اون با انداخته باال وري يه ابرو شادمهر

 پايین باال خانوم سمیه آبگرمكن عینهو هي مهسا بدن حرارت و اومد مي پسرونه غمزه واسمون

 .میشد

 .ديدم لحظه يه میز يه سر رو تو کردم حس آخه...نیومدين؟ رستوران تو يعني – شادمهر

 کردم رديف زندگي کل تو نبوده بوده بلد فحش شده خشك نیش همون با اي سكته...مرد ديگه

 . مرد همون که رو مهسا....رفت هزار رو قلبم و نخاله تا سه اين مونده رفته واسه

 بیرون يعني...جیم ديد که رو منو نسترن...نیومديم...اومديم يعني...نههههههههههههه -

 .ديديمون اونجا حتما آره..اومديم

 اثرات هاي مونده ته آنالیز مشغول روبرش انساني نادر نمونه به خیره کرده گشاد چشم شادمهر

 مطمئني؟: گفت جمجمم تو مغزي

 ...خواست بندري ساندويچ شادي که نه...میگه راست آره – مهسا

 اين با بگیر گل تو اي...خواستن برسه چه...نمیبره هم دهن دور بندري که شادي...شادي؟...بندري؟

 .کشیدت مالي گند رجوع و رفع

 ...اونكه...بندري؟ گفت شادي – شادمهر

 .کنیم تعارفش کم يه گفتیم کنكوره تو بچه که نه حاال...اصال شد يهويي...ديگه هوسه خب -

 .خفه فشردش دندوناي رديف میون مهسا جیغ و اومد در مهسا ناکجاي تو نیشگونم

 .نمیشیم مزاحمت...بريم ما ديگه خب -

 دور ازمون کشیده هم تو اخم پايیده منو زيرچشمي انداخته صفحه به نگاه خورده زنگ موبايلش

 .کرد خیر به ختم وبیداد داد و فحش تا چار با مكالمشو و شد
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 .بگذره خوش پس – شادمهر

 .بهتون میگذره خوش مطمئنا...همچنین و:گفت داده چین بیني کرده غنچه لباشو زده طعنه مهسا

 اون بابت درگیرم فكر و شادمهر و موندم من و ها بچه طرف کرد تند قدم برگردونده رو و گفت

 .تلفن

 بود؟ مهمي تلفن -

 شادمهر...گرفت نبض ام شقیقه...شد مشت دلم...فهمیدم پیشونیش طرف بردن دست از...شد هل

 .میاد پیش کم...شدن؟ هل و

 .منتظرتن برو...شد حل بود شخصي...نبود خاصي کس -

 .نمیشد که نیش بي...نشه که نشد...نشد

 .باي...همچنین و مهسا قول به -

 .گیره حال بد رفتناش آبي زير شادمهر...آرومشو خداحافظي شنیدم و رفتم

 ديدتت؟ شد چي:گفت شادي و بودن منتظر تايي سه ماشین کنار

 .بود کرده شك...بابا نه -

 ...که داد ندا کرده درست شالشو نشونده لب رو عمرشو لبخند ترين لوند شادي يهو

 اونورو؟ دارين – شادي

 من؟ بدم جا دلم کجا ديگه اينو آخه...تو نداشته داشته ور اون با من سر تو خاك

 گیر وسطش و سبابه انگشت میون کارت يه جذاب خودش فكر تو مثال زده لبخند وري يه روبروم

 .باشي داشته شمارمو میشم خوشحال: گفت انداخته

 وسطش ابروهاي و ناف سوراخ تا باز دکمه اون با مخصوصا...بشم؟ منم میشه دلیل میشي که تو

 .واال... نفس به اعتماد اين تجلیله قابل... شده؟ حروم تیغ تا سه
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 جنس حالگیري اهل بروبچ صورت تو خنده با وابروهامو پیرهنش جیب تو گذاشتم گرفته کارتو

 .نمیبشم خوشحال من:گفتم پشتیبانیم حال در ذکور

 ...ترانه -

 صف تو يا من مردم دست میدادن کیلو کیلو شانس زمونیكه اون...نداره بیشتر دوحالت يعني

 .بودم برده آبكش ظرف جا يا بودم گیر بدبختي

 شد تفاوت بي مهسا و کشید جلوتر شالشو شادي و شد بیشتر روم جلو بشر اون با اسالمیم فاصله

 شما؟ خوبین خان شادمهر سالم:گفت همه از زودتر و زد دار آشنايي خانومونه لبخند نسترن و

 جان فرهاد...خوبي؟ شما ممنون:گفت نبوده مردم ناموس دنبال نگاش زده لبخند مردونه شادمهر

 خوبن؟

 .خدمتتون دارن سالم – نسترن

 کلهم تو تاك و تیك هرچي مهسا که جفتي بودن همديگه قمر ننه از احوالپرسي گیرودار اين تو

 يارو اين و کرد اجرا دريده دکمه لش تن اون واسه بود گرفته فرا سالش سه و بیست زندگي

 .نگرفت که نگرفت اسكوالنه

 دارين؟ کاري:گفت دريده دکمه اون به رو نسترن با احوالپرسي از شده خالص شادمهر

 مسافرت که نه...منه پسردايي يعني...بله:گفت ماجرا وسط پريده وار نشسته قاشق يهو نسترن

 .نديدينش عروسي تو بود

 .دروووووغ...بوده؟ مسافرت...نبوده؟ عروسي...پسردايي؟...گرفتنش زن اين با هم فرهاد

 در کرده چك ماشینشو دزدگیر کرده گرد عقب رو دريده دکمه اون زيرورو کرده رصد شادمهر

 .نمیدونم شريفتونو اسم هنوز من ولي...بگذره خوش:گفت رفتن حال

 .خوشوقتم ديدنتون از....هستم زند کارن:گفت کرده صورت قاطي خند کج همون برده جلو دست

 شم راحت قبرستون سینه برم من اي...گرفتي؟ بازي رو تا چار ما فشار چرا باش که هستي خب

 .خرفت آبادي منگول تا سه اين دست از حداقل
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 .روبرون زند کارن و اخمامون مونديم ما و رفت و داد تكون سري شادمهر

 .کارت رد برو ديگه خب -

 میزنه؟ خرف اينجوري فنیلش با آدم آخه -

 زنون پوزخند و کردم مهمونش پايیني باال میشه جزغاله طرف خالدون فیها تا که اونا از نگاه يه

 اين ديگه که نشستن میزتون سر دودقیقه يه خب...جنبه؟ بي همه اين هم آدم...کنارش از گذشتم

 .واال...داداش کنم رو دنگمو بگو حسابیه...اومد؟ کم...بوده هم قهوه فنجون يه حاال...نداره رو حرفا

 و دستمون کنار رنگ کاربني آبي پورشه بدنه به داد لم اون و نكردم هم نگاش ماشین تو نشسته

 .میذاره سر پشت وار زکي رو پشت الك که نسترني مشتي فرمون دست نشست نظاره خیره خیره

 ياسین من واسه بود مهسا خريت رسیدن اثبات به همین خوبیش تنها...امشب بود شبي عجب

 .گوشش دم خون

 .قربون دروغاتو نسترن – مهسا

 نمیكردي؟ رو ها پسردايي اين از داشتي دخي ايول – شادي

 دور زده تكیه خوشگله ماشین بدنه به هنوز که اون طرف رفت نگام من و خنده از ترکید ماشین

 .میكرد نگاه خیره خیره رو ما شدن

........................ 

 آوردم مي جا به رو پايشم حال در جان پسرعمو پايیدن احكام زيرچشمي داده لم مبل دسته به

 خبر؟ چه:گفت که

 وبعد تاپش لپ تو غرق مهساي و صورتي کامواي اون با درگیر خاتون رو غلتوندم اون جاي نگامو

 .سالمتي:گفتم و تلويزين تو گردوندم برش همیشگي خور حرص اون خیال بي

 کرده آنالیز نیمرخمو خیره خیره و طرفم شد خم و کرد غوغا صورتش تو شدني تكرار پوزخندش

 .داشته مهمون خونه اين پیش روز چند...شنیدم اي ديگه چیز من ولي:گفت

 .داره مهمون زياد خونه اين:گفتم کرده تلويزيون میخ باز نگامو
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 آدم خیلي میگفت که مامان:گفت صورتش تو کرده علم قد و کرد مكررات تكرار باز پوزخندش

 ...ولي...بودن حسابي

 ؟ من به چه رو خونه اين تو اومده حسابي آدم مهمون...چي؟ که ولي...ولیو اين کشید

 میون دوئیده اخم مكررات تكرار عدم و پوزخند بي اينبار اون و نگاش هاي اي قهوه به دادم نگامو

 فرهاد عروسي تو اينكه مثه:گفت پاش زير تبريز فرش به داده گیر نگاه ابروش دوتا

 نه میگي...نه بگه ترانه خود بايد بال و اال که وايسادن پا يه ولي کرده ردشون خاتون...ديدنت

 نه؟ مگه...ديگه؟

 شديم مسیر هم نكنه شو پیاده...نه؟ ديگه خونته تو ازش نكندن دل و گذاشتن گاز پدال رو پا

 به چه رو نشده باخبر قضیه اصل از هنوز من...نه؟ بگه خودش بايد ترانه چیو چي...جان پسرعمو

 دادن؟ رد جواب

 میگي؟ داري چي -

 بافتن درحال صورتي کامواي خاتون به داد نگاشو زنون پوزخند ابروها تو خورده گره اخم همون با

 شنیدن کباب بو...پیچیده همه بین خاني فاروق عزيزکرده تو اينكه خبر:گفت و چي چي نمیدونم

 .میكنن داغ اينجا دارن خر نفهمیدن

 تكیه مبل به حسام طعنه از ناراحت...خاتون توسط ردشون از خوشحال...نفهمیده فهمیده

 من...هاتو لفافه تو کن رو تعارف بي... جان؟ حسام من کدومشم... داغ؟...خر؟...کباب؟...دادم

 داغديده؟ خر يا سوخته کباب...کدومشم؟

 .ببین رو لباسه اين بیا ترانه – مهسا

 و مهسا طرف برداشتم سستامو قدم شده بلند جام از بغض پر چرکین دل کرده پاره نگامونو زنجیر

 همه به...بوده که وقتايي همه به...شد گرم دلم و رفت قربونم چشم با پايین تا باال مهربون خاتون

 میكردم؟ چه نداشتم رو تو من خاتونم...بوده بودنش حس ولي نبوده که وقتايي

 گفت چي:گفت گوشم کنار مهسا و مهسا انتخابي لباس اون به شدم خیره و نشستم مهسا کنار

 من؟ تاپ لپ از شدي کار طلب نیمتو و دوقورت که بهت
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 .هست ديوونه خودت مثه هم داداشت...هیچي -

 .رو رشته اين کرد قطع حسام حرف که بگه چي يه اومد مهسا

 برم؟ قربونت چرا ساکتي...خبر؟ چه خاتون – حسام

 خبري بي:گفت مجنونش نديدن و آقابزرگ ساعته يه روي پیاده از دلگیر کشیده آه خاتون

 خب؟ بگم چي...مادر

 ترانه سرمايه واسه خوب کمپاني يه دنبال داره آقابزرگ که بابا از شنیدم...نیست؟ خبري – حسام

 .میگرده

 و معتبر و خوب شرکته اينكه واسه نگرانه دل زيادي انگاري ولي نمیگه چیزي که من به – خاتون

 .بچمه صالح چي هر بازم...باشه شده شناخته

 تو:گفتم کرده صورتم کدري همه اون چاشني لبخند من و رقصوند چسم کاسه تو مردمك مهسا

 .بده بهشون اطالعاتي يه میگم بخوان آقابزرگ اگه...است کارکشته شادمهر موارد اين

 کمه که دوعالم خاك...براش کشیدم هم تو نیش من و صورتش رو داد ول نامحسوس لبخند مهسا

 .سرت تو جفتیش بازم ولي

 ابرو و چشم با حسام و رفت ويبره جیبم تو گوشي لحظه چند بعد و گوشیش به برد دست حسام

 .نمودن فضل اظهار نامحسوس باز آقا حضرت که شد خبردار منم شست و جیبم به زد اشاره

 ".مجنون بید زير نیمكت...ساختمون پشت بیا"

 ببینم؟ بايد کیو برم نخوام من

 .بزنم قدم میرم من:گفتم و مهسا واسه دادم کش خنده

 بده تو به شفايي يه خدا:گفت داده تكون تاسف با سر و چشام تو داد سفیهونه اندر عاقلونه نگاشو

 .من به صبري يه و شادمهر به عقلي يه

 .بیرون ساختمون اون از زدم پوشیده پالتو و گرفت يادگاري مهسا بازوي از نیشگونم
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 از...باز؟ داري کارم چي:گفتم روبروم سرمازده باغ به خیره نشسته نیمكت اون رو فاصله با کنارش

 ...تو و میدونم من درآري بانبول بخواي باشما گفته حاال

 ژست اين از زده هم به من حال و گونه بازي رمانتیك و آسمون به خیره داده عقب سرشو

 شدي؟ عاشقش که داشت چي:گفت

 لرزش بي کرده صاف صدامو کشیده چنگ گلوم به بغض گرفته نبض ام شقیقه شده تلخ دهنم

 تو...ببافي؟ هم به پرت و چرت که بیرون کشوندي سرما اين تو منو:گفتم بغض اون از زده ناشي

 يارو؟ هوشیاري

 .نیستم کن ول نگیرم...خواستم جوابم يه...پرسیدم سوال يه...نه -

 .واست بیاد جوابم تا بشین پس -

 هان؟ بشه زده ازش حرفي نمیخواي ازش متنفري بسكه يا...سخته؟ اينقدر -

 خشكي لباي...درگیرم قلب براي میسوخت خودم واسه دلم...خوردم پیچ دل طرف رفت دستم باز

 اين بره يادم از که میكردم گرم رو سرم...کردم تر زبون با کن سوراخ استخون سرماي اون تو زدمو

 طاقت من که تو بفهمي نمیخواستم...صورتم به چسبیده دست دو کف دادم ول دهنمو هاي...غم

 .نشست خلوتش تو زده پس ناکام چندسال اين همه مثه چشمم کاسه تو اشكم...نمیارم

 سوالم؟ نداشت جواب -

 میدونم...بس و داره معني خودم واسه فقط شدم اون عاشق زماني يه من اينكه...نداشت...نه -

 هیچ میگیرن ازم حقو اين که اونايي همه به دارم حق خودم واسه من ولي نمیده حق بهم هیشكي

 بد هم همیشش شادمهر قول به ولي بود زندگیم اشتباه بزرگترين شايد... نزنم حرفي

 کنجكاويتو حجم اين هم تو...هاش همیشه غیر اين بابت کنم رويي و چشم بي نمیخوام...نبود

 .نیست بدکي گزينه هم مهديس...ديگه يكي سمت بكشون

 .میزنه پوزخند میخوره که حرص...زد پوزخند حسام و شد شیطون لبخندم

 میكني؟ فكر بهش هنوزم -
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 دوست اندازه به من...نخواستنت عین تو خواستنت...درگیرم قلب براي میسوخت خودم واسه دلم

 حس...بیرنگي...کمرنگي...میديدم خواب تو رو تو صبح تا شبا بازم ولي...دارم نفرت داشتنهام

 ...میفهمیدي بايد چرا رو اينا نمیدونستي...پررنگه نبودنت

 .بد چه خوب چه...شبمونه هر و روز هر کار زندگي آدماي به کردن فكر -

 .میكني فكر پس -

 کنم؟ فكر نبايد چرا -

 بكشي؟ لقو دندون اين نبايد چرا -

 کدومش؟...زندگي؟ اون و اون يا...لقیم؟ دندون زندگي اين و من...لق؟ دندون

 خب...ببیني زندگیمو نزديك از تا نبودي میكنم درکت...داري؟ عالقه بحث اين به چرا حسام -

 بیشتر مهسا نبود غصه بودم دور همه از که دوسالي اين همه...نبود مهسا جز هیشكي بگم بهتره

 .بزنم حرف نمیتونم خوب جاها بعضي من...بپرس مهسا از...بود باهام بیشتر...گفت بهم

 دم و میكشیدي میگه...بوده خونت تو ساختن و سوختن میگه...بودي راضي میگه...پرسیدم -

 .باشه داشته رذل رفیق نمیاد شادمهر به...میزدي؟ دم بايد ازچي...نبودي بلد زدنو

 من حسام...لق دندون و رذل...میشه استفاده جديد هاي کلمه زندگیم لغتنامه تو امشب...رذل؟ -

 تو نیمكت رو که بعد من نگیرتت جو من واسه بیزحمت پس...نداريم ربطي هیچ تو به زندگیم و

 فكر وقتا بعضي...بديم هم تحويل مفت زر و بشینیم بندازه جفتك میاد زورش خر که سرمايي

 .من حداقل واسه تره منفعت به خیلي زدن تیر با همو سايه همون به برگرديم میكنم

 ...بندم پشت اونم و شدم بلند و گفتم

 خوشم ازت:گفت کرده غوغا لبش کنج لبخند آورده جلو سر خیره چشمام تو

 .وشگلي خ...وصدالبته...و...نترسي...میاد

 و کشیده هم تو چشما مثه هم رفتم باال ابروهاي و تنگ گشادي سرعت همون به و گشاد چشمام

 .ساختمون طرف کردم تند قدم چرخیده بدنم
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 ...ترانه -

 رديف نترس نترس و خوشگل خوشگل من واسه کشیده باال بیني و مزلف بچه...ترانه و درد

 صورتش تو کش هوار و کنم صورتش تیغي شش اون حروم مشت يه برگردم میگه شیطونه...میكنه

 ...کنه اهدا لق دندون لقب خودش هواي در لنگ زندگي به بشم متذکر

 .موند عقب باز دستم ولي تنمو کشید جلو نبرد تو پاهام و رفت عقب هم تنم و موند عقب دستم

 از بخار و صورتش تو داد کنده باغ کف فرشاي سنگ از نگامو برده چونم زير دست و وايساد جلوم

 نمیشه چیو همه...بفهم حرفامو...شو بزرگ ترانه...تو چقدر اي جنبه بي:گفت زده بیرون دهنش

 .دختر د ديگه بفهم...گفت

 بي...کردنه لگد گل همون کردنم حل معما منم...میزني مرموز...گفت؟ نمیشه چیو...بفهممم چیو

 .جان غربزده شو خیالم

 .میكنه بازي بد حسام...دادم ول راحت نفس ساختمون به ورود به موفق اينبار کشیده دستمو

....................... .................................................. .............................................................. 

 میز رو گوشي به هواراش و داد و تماس اون بعد متفكر گرفته ضرب پیشونیش رو انگشتاش با

 .اون به جاداده دهن تو چیپس دولپي منم و بود خیره

 هست؟ تا چند حاال -

 چي؟:گفت و بهم موند مات گرفته باال سر

 لكي؟ تو اينجور که غرقیدن چندتاشون...داداش میگم کشتیاتو -

 .من واسه صورت تو میبره تصنع آقا که باخبر شستم و اومد کش بد لباش و زد لبخند

 چته؟ ترانه جون -

 .بشي درگیرش نیست قرار هم تو هست چي يه...نده قسم -

 .میكنه داغونت داره چي يه میشناسمت دستي کف واسم تو...شدي عجیب شادمهر -
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 .حقشه میگن همه...کاراشه چوب...میكنه نابود داره رو ديگه يكي نمیكنه داغون منو -

 نكنه...ماسید دهنم تون ساده چیپس خوش مزه همه...پايین اومد چیپس پاکت...خورد پیچ دلم

 نه من نه دربگیره دوستیت انسان من واسه...چه؟ تو به...خور کارش چوب و يكي اون

 .تو نه منم من عمره يه من حالیمه آره...حالیته؟...تو

 يهو؟ شد چت تو -

 کرده مهمونش شام صرف به پريشب بود کي آکله دختره اون ببینم بذار اصال...هیچي...هان؟ -

 .کردم شك سلیقت به اصال...داشت هم خزي تیپ چه ايي...بودي؟

 ازم يكیم دنبال...آويزونمه مدته يه اومده ازآلمان تازه که تیتیشه همون...فرهوديه دختر -

 .بكندش

 هوا دادم و شد کشیده هم تو من اخماي و شد زده کوك صورتم به دارش پرمعني لبخند و نگاه

 .رفت

 میكني؟ نگام اينطور چي که -

 دختره که بندازم خودم دنبال هلك و هلك زنو شاس توئه چلم مگه...تو میگیري خودت به چه -

 تو شبي يه خانومو مهسا و کني مرحمتي شما اگه نامبرواني و راحت...کنه؟ ولم بريده گیس

 ...کني اش اجاره رستوراني

 نگاه و ديوار تو خورد کشیده کنار خودشو داده نشون العمل عكس طرفش شده پرت کفشم لنگه

 ...مه اين ترانه جون ولي...خوبه که هم دستت ضرب:گفت انداخته بهش متفكر

 .شدم چیپسم درگیر باز شادمهر سینه تخته به کفش اهداي حصول از آسوده من و بعدي لنگه

 ...گفتم بده اجارش تختم واسه که نگفتم...درمیاري؟ بازي هوچي چرا خب -

 من...کردم غلط:گفت و اومد باال مدالنه تسلیم دستش که شد میز رو کريستال گلدون بند دستم

 خواهر منم دارن خواهر همه...شادي جون نمیكنیا درکم ولي...خوشم فرهودي دختر با همون

 .دارم
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 مهسا میكنم حجت اتمام دارم شادمهر...شم راحت من کنه خیرات حلوا قبرت سر خواهرت -

 داشته بهت بندازه هم نگاه يه روز يه اينكه فكر حتي نداري حق که زياده يكي تو سر از اونقدر

 رو بد جديدا خطه اين شادمهر حفظم نگاتو خط من...نیست تجربه از پر تو مثه پاکه مهسا... باشي

 .مخمه

 ولي زياده سرم از فرزين فريبرزخان دونه يه يكي دختر میدونم من...نبند رو از واسم شمشیر -

 .میاد خوشش ها ممنوعه از آدم وقتا بعضي

 تو دختر يه اينكه تا مونده...عاشقیت تا مونده...میبیني چشم يه به رو همه هنوزم تو میبیني -

 حاالها حاال ديگه دختر يه واسه ولي بهتريني همیشه شادي و من واسه تو...بشه ارزش با چشمت

 داشتني دوست اين طرف پس...داري که دوستم...مهمه خیلي من براي مهسا شادمهر... نمیتوني

 .بدونه قدرشو که باشه يكي با بارش اولین میتونه اون... نرو من

 .خوشگله خانوم ببخش تو...بود شوخي...برم قربونت...ترانه؟ میكني فرضم حیوون -

 .بود بغلت تو هم بچت االن بودي آدم اگه...نمیشي؟ آدم چرا -

 زني همه اونوقت...دارم؟ دوست خانومو ترانه اينقدر من ببینه میتونه زني همه نظرت به اونوقت -

 همه هم با من ترانه...باشه؟ نداشته براش سرخر حكم و بمونه زندگیش تو شادي میشه حاضر

 خیالت...منین زندگي پارامتراي ترين مهم فعال تو و شادي...باشم ذداشته هم کنار نمیتونم چیزو

 .نیستم بده قول البته نرم پريون شاه خانوم مهسا طرف میكنم خودمو سعي تخت هم

 سنگر گردونش صندلي پشت کنون خنده شادمهر و شد کريستال گلدون بند دستم باز

 هر اگه ولي همین مكمل هم کنار...تو؟ به دلباخته مهساي اون و تو با...کنم؟ چه تو با من...گرفت

 توئه يا نخورده تكون دلش تو آب مهساي به... باشم؟ دلخوش چیتون به...داشتین عقل جو يه دو

 اينجا تو همون پس...نمیره کتش تو غیرتات بكنه قبول پارامتراتو همه مهسا...باز؟ تللي يللي

 .نفعه به اونجا اون بموني

.......................... 
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 ساطع جديت يا بخنده نمیدونست بیچاره که کاوياني سمت رفت نگام شده پررنگ لبم رو خنده

 به رو زده لبخند زيرپوستي و گرفت دست به رو لبا کنترل شده موفق... مبارك وجود از کنه

 ...که توپید پاچلفتي و دست صفات همون با منشي

 از پذيرايي آمادگي بشو بل اين خودتون نظر به...کردنه؟ کار طرز چه اين فرخنده خانوم -

 داره؟ زندو مهندس شرکت مهندساي

 .میكنم درست چیزو همه االن همین...کاويان مهندس متاسفم واقعا -

 نكرده خدايي يهو که فرورفت دهنم تو لبام و زمین رو ريخته حجم اون به شد کشیده باز نگام

 .نره کش

 برگزار پشتي سالن کنفرانس اتاق توي رو جلسه میتونیم...نشده که طوري کاويان مهندس -

 .کنیم

 بد بین مجبوريم خب...بديم انجام که بودم ش فكر تو کارم همین:گفت زده لبخند کاويان مهندس

 .کنیم انتخاب يكیو بدتر و

 .نیستن تشريفات اهل زياد زند مهندس يعني...امیر صورت هر در -

 بابت مهندس...نمیگیرم وقتتونو:گفت و حسام اتاق به زد اشاره دست با انداخته باال ابروهاشو

 .داشتن باهاتون حرف سري يه سايت تحلیل

 درو تقه دوتا انگشت قالب با گذشته کنارش از و شرکت انرژي منبع اون به پاشوندم لبخندمو

 .اتاق تو چپیدم حسام اجازه بي کرده مهمون

 صفحه پشت زده گاز سیب اون با تاپش لپ تو برگشت باز کرد رصد منو که اونم نگاه...نیگا تیپو

 بوي تاپ لپ تو داده سر نگاه وايساده رخش نیم به رخ نیم کنارش طرفش برداشته قدم منم و اش

 کارم میگفت کاويان مهندس:گفتم دماغم تو رفته چیش چي نمیدونم تلخ ادوکلن و افقترشیو

 .داري
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 اين تا بده ارائه کمتر زحمت بي نظراتو که بدوني میخوام فقط...نیست اي حرفه زياد کارم -

 همه اين فلسفه واقعا من...بندازه دردسر به ملتیو نخواد خانوم خاطر واسه راست و چپ امیرعلي

 .نمیفهمم رو تو به امیرعلي و شادمهر شده ابراز محبت

 .ديگه ديگه -

 چشاش...فشرده هم رو لباش...هم تو اون اخم...دار برق چشام...خندون لبام...شیطون لحنم

 ...پرخون

 .جونمون تو بیفته امیرعلي بدي اي ايده يه نري باز...نه؟ ديگه گفتم بهت چي که حواسته -

 ببین نتون توئه اگه میگیره تحويل مارو شده پیدا که هم يكي حاال...حالیمه میگي چندبار -

 .گذاشتي

 .داشتم آرايش مثقال نیم صورت تو خیره و خونیش کمتر چشماي سمت رفت نگام

 نديدي؟ آدم...چیه؟ -

 .زدي تیپ:گفت گشته اشكال دنبال روش جلو اساليداي تو باز گرفته نگاشو

 واکنش و نشست حسام گوش تو فاصله اون تو صداش و صورتم رو کرد گردي دندون پوزخندم

 مالت قاطي پررويي منم و صورتم تو زد کوك باز حسامو نگاه کرده کشي يدك رو حسام برانگیزي

 ...جلسه اولین همون مثال...داشتي ديگه نظر يه قبلنا:گفتم کرده پوزخند اون

 يه برام اونوقتا...میكني؟ مقايسه حاالمون رابطه با خودتو و خودم وقت اون رابطه...کن تمومش -

 رو تو و کنه دخالت مديرشم من که شرکتي تو تو بخواد آقابزرگ که برام داشت زور...بودي مزاحم

 .بده جا

 کمتر میكردي خرجم قبلنا که نفرتي بار اون از میكنم حس فقط...نكرده فرق چیزي حاال -

 و تو ازدواج رو خونواده کلید اون از میبیني...بوده گیر پیشم کارت که اينه نتیجه اينم خب...شده

 خرجم پسرعمويیتو مهربوني هم عمر يه تو...شده کمتر من ثروت قضیه اين سر چقدر مهديس

 .جان عمو پسر بدهكاري بهم بازم کني

 مذخرفو؟ حرف اين میكنه تعیین کي اونوقت -
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 ...من -

 قراره که فني ضربه تا مونده هنوز...برندار دور من واسه...جوجه نمیكنم حسابت منم نیم بابا نه -

 .کنم مهمونشون

 .داداش نشي آچمز خودت يهو باش مواظب -

 دارم خواهر يه من يك...بشه گوشت گوشواره زندگیت ته تا دارم خوش میدم يادت قانونو دوتا -

 حسام دو...میگه کردم غلط هم داشتنش دونه يه همون به آدم که آدمه جون تو بال اونقدر اونم

 .نیست مرامش خط تو شدن آچمز ولي میزنه محكم گره يه و میپیچونه و میكنه آچمز رو همه

 اين از کلمه يه...نمیكني؟ قبولمون خواهري به و میگیري بااليي دست خود ما واسه...چي؟ که حاال

 میشي مهديس شب خوراك زنده زنده که مهسا دست کف برسه که هم انديشانت مثبت تعاريف

 ...شما

 خوبه؟:گفت صورتم تو خیره و داد نظم کراوات دست با

 .خوبه هوم:گفتم و خاکستريش طرحدار کراوات به دادم کنده خیرش نگاه از نگامو

 که دستي به شدم خیره نشده شده گشاد چشام...نگرفته گرفته نبض ام شقیقه...نزده زده قلبم

 اصال بدونم میخوام...صورتت؟ تو میدي ول رو اينا راه به راه چیه:گفت زده کنار پیشونیمو تو موها

 اين تو بودي ريخته رو موها اين بسكه ديدمت آقابزرگ خونه که بار اولین...میبینه؟ چشات اين

 .نداري مشم چشم میكردم فكر صورت

 باال لرزيده دستام...افتادم نفس از که هست اي چندثانیه يه افتاد يادم رفت عقب که دستش

 ديد کفو پارکتاي پايین سرم و زد کنارشون بیشتر کرده لمس موهامو روي اون دست جاي اومده

 ...ديگه ساعت نیم...برم ديگه من:گفتم و زد

 پايین؟ بري ساعت نیم بخاطر اي ديوونه...بمون -

 ...نبوده اينجور اول از اون يا نديدم اينجور اونو اول از من يا

 .باشه نكرده اشتباه فتحي اين باز ببین رو اساليدا اين بیا...تو؟ کجايي -
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 رو اساليدا بدانديشیم خیال بي شده تزريق بهم خوب حس داده لم مديريتش گردون صندلي رو

 ...شنیدم صداشو کرده رو و زير مو به مو

 .است کنه چه وقته چند اين تو بوده حواست نادريو دختره اين -

 .اومده بدت تو که نه -

 من واسه اين...باشم نكرده تجربش حاال تا که چیزي...متفاوت...خاصم آدماي دنبال همیشه من -

 .میخواد تنوع دلم...بودن زياد زندگیم تو اومدنا عشوه

 .کني رودل میترسم -

 .میشناسم خودمو حد نترس -

 نمیشن؟ پیدا مهديس وجود تو خاص آدماي اينجور اونوقت -

 .درصد يه کن فكر تو -

 .خاصه واقعا منشیت من نظر به ولي -

 گري مشنگ دختره خب...پريد باال اتوماتیك شونم و چاکوند من نیش رفته هوا اش قهقهه

 چه؟ من به...نكنه رديف سرش پشت غیبت درنیاره

 .میكنم فكر بهش -

 مهسا و من برگشتي وقتي پاسوخته خواستگاريت روز تو قشنگ خیلي بعد...کن فكر حتما آره -

 .میگیم تبريك بهت هم

 پاسوخته؟ حاالچرا -

 ...دستش میدن چايیو سیني که نه -

 چايي ام شهره مامان و مهدي بابا واسه نذاشت که آقابزرگ...پوسید من دل...هوارفت اون قهقهه

 .استرس بابت جويدن ناخن و بود اتاق کنج نشیني ازلت روز اون حقم...ببرم بريزم دلبري

 تو؟ باز شدي چي -



 
 

317 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 هان؟ -

 هم؟ تو میري يهو...چته؟ میگیم -

 ...نكردن دير...هیچي -

 نزديكي از کرده گشاد چشم توو اومدن و پايین انداختنش سر گاو عین و اجازه بي و منشي تقه

 دارم گل و آب حق میشم وارد اجازه بي من خب...مديريت صندلي به زده تكیه من و حسام و من

 پايین شرکتو پز و دك آقابزرگ آخ بگم من يعني...چي؟ يعني میدوني...خوني حق...جون دختر

 .آخ اين بابت میاره

 صندلي به داده لم من و نزديكي همه اين به مونده مات منشي به توپید انداخته سر تو صدا حسام

 ندارم خوش ندادم اجازه تا گفتم صدبار:گفت و من روبرو نشسته میز رو نیمه حسام و مديريت

 ...داخل بیاد کسي

 سرش؟ کشیده هوار بدبخت فقط يا بود کلي منظورت يعني...چي؟ که

 و شما منتظر همه کنفرانس اتاق تو االن...اومدن زند مهندس تیم آخه...مهندس ببخشین...ب -

 .فرزينن خانوم

 حسام و زد جیم اتاق از کرده مشكوك نگاشو رد پايین سر اونم و بدبخت به زد اشاره دست با

 من و کرد تكمیل امروزمو و کرد دراز طرفم دست کرده مرتب خودشو باز وايساده ريس و راست

 بلند و کردم خرج توجهي بي کرده نظاره دستو خیره خیره مونده آقا شدن عوض همه اين مبهوت

 .شدم

 با بهت غرق بازم منو و پوزخند بي بار اولین براي کرده جیب مهمون دستشو و نیاورد کم حسام

 تو باز و افتاد راه کنارم برداشته دست يه با بسته تاپو لپ خودش و شم رد اول من زد اشاره دست

 اول زد اشاره کرده مشكوك منشي نگاه باز آورده جا به فرستي لیديز رسم شدن رد در از مراسم

 .پشتي سالن کنفرانس اتاق طرف رفتم و بهت همه اون بابت کردم طي خیالي بي منم و من

 باز امیرعلي.............................................................. .................................................. .......................

 .گرفت نظر زير امیرو و من باز نادري خانوم نگاه و ريخت لیوان تو برام کرده باز آبمیومو
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 خبر؟ چه -

 اولین...برم سفر يه بشه تموم اينا میخوام...ام ديگه دونه يه و پروژه اين درگیر فعال...بابا هیچي -

 .تهرون فقط اونم....بودم ايران تو مدت همه اين که باره

 خارجكیه؟ سفرات که بیاي کالس من واسه میخواستي يعني اهكي -

 رو اتاق افراد اکثريت مثه نگاشو کرد سنگین تنفس حال در کاويان مهندس و داد ول خنده

 .مادونفر

 رفت؟ عمت -

 سعادت خود تا آزادي میدون اول از....بودم شده هم بابا میموند ديگه کم يه...شكر خدارو آره -

 اين ديگه...پیچید لقمه واسم ديد که مونثي جنس هر ايران رسید پاش که اول شب همون آباد

 پارك نديده مهتاب آفتاب دختر دنبال میشست خونم خیابون دم پارك اين تو میرفت آخريا

 .بچه مونده دلش رو رفتن خواستگاري يه آرزو نداره پسر خودش که نه بمیرم الهي...ديده

 لحظه اون تو امیرعلي مضحكي و دومادي رخت گیرودار تو و دادم ول خنده غشي غش من اينبار

 .شد بیشتر خندم

 .بخنديم هم ما بگین داريه خنده چیز:گفت که شد حس سرمون پشت حسام حضور

 حسام نبود خاصي چیز:گفت من امروز شده عوض پسرعموي اون به زده مصنوعي لبخند امیرعلي

 .جون

 شب روزش کسي رو نذاره تاثیر ديگه شادمهره...نه؟ ديگه بود کارت رد برو همون وسط اين جونت

 .نمیشه

 باز و کرده راحت خیال نیشو اون خشكونده و من باز هنوز نیش اون به رفته غره چشم حسام

 .باشه بايد جالبي موضوع خیلي میكنم حس آخه:گفت

 .جالبیه موضوع کنه خوشحال رو ترانه چي هر...صددرصد اونكه – امیرعلي
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 نداشتنتون ديگه يكي ناموس به چشم...میشینه دل به بد ولي نیست شادمهرونه هات برادرانه

 .همه مثه فقط

 حسام زايي تنش...داد ول منو نفس و کرد اعالم رو جلسه سر رفتن دوباره کاويان مهندس

 .فهمیدم جلسه اين تو من که ايه قضیه ترين نامبروان

 .کن مراعات بقیه جلو نداري مراعات من جلو:گفت گوشم تو شده رد کنارم از

 بشه چي که کنم مراعات تو جلو...چي؟ يعني حرف اين دقیقا...جونم؟ بدونم میخوام من نه...جونم؟

 .کنم حرومت يكیشو که مخمه رو بد لحظه اين تو سننه رو تو...میكني؟ حداقلش که

 .مربوطه خودم به:گفتم کرده بازي آبمیوم لیوان با آروم برنداشته قدم از قدم هنوز منم

 بشر اين بابا نه که راحت خیالمو پوزخندش و شد انجام مكرراتش تكرار روز طي تو بار اولین براي

 .بود امیدوار بهش میشه هنوز...داره هنوز سالمتي نیمچه يه

............... 

 ...که کیفم بند درگیر آمیز مسالمت همكاري يه تو دندونام و ولب بود در کلید بند دستم

 ...خانوم ترانه سالم -

 و دهن از که شد کیفي بند بند شده جدا دستم و طرفش برگردوند منو چرخیده پاشنه پاهام

 .میخورد تاب و بود آويزون دندونام

 ...سالم -

 .کنم خرجش جويايي تا نداره ربطي من به اصال که نبودنش و بودن خوب

 ...مزاحمتون اين خسته اگه -

 ...سهراب آقا بگین امرتونو -

 ...جان داداش سوختم نمي که داشتي خودت وجود درخور اسمي يه الاقل خب

 ...ولي پرروگريم حساب به میذارين حرفمو میدونم -
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 هم بهشون...خانوم سمیه خدمت میدم پیش پیش ماهو اون کرايه فردا نیست اي مساله اصال -

 ...کنن خبرم قبلش دوهفته يه کنم خالي رو اتاقا خواستن اگه بگین

 ...که اينه سر بحث...نیست حرفا اين مساله اصال...نه -

 ممنونتون من بزنین حرفتونو زودتر میشه اگه برگشتم سرکار از تازه من آقاسهراب...بحث؟ -

 .میشم

 يه بابت خونوادتون خدمت خانواده با روز يه میشه اگه میخواستم واال:گفت کشیده لبا رو زبوني

 ...امرخیر

 داد حد به صدام...افتاده پايین نفرت شدت از سرم...خورده پیچ هم تو دلم...گرفته نبض ام شقیقه

 .میكنم تخلیه اتاقو هفته اون آخر تا:گفتم رسیده

 ...فقط... نزدم حرفي منكه...آخه خانوم ترانه...تر -

 ...بشنوم چیزي نمیخوام ديگه -

 و بیرون زد فرمانروايیش اتاق اون از خانوم سمیه تهش ته و گرفت اوج حیاط تو زنوني هوار صدام

 جماعت اين واسه خودتو...مادر بیا:گفت سهرابش به رو کشیده نشون و خط برام چشاش با

 که غلطي هر تنها و تك نمیكردن ولش که داشت حسابي درست خونواده اگه اين...نكن کوچیك

 .بكنه خواست دلش

 پس ماه من...چشمات از پنهونم...پايیزه سال هر...پايیزه ماه هر...پايیزه هفته هر...پايیزه روز هر

 ...لبريزه کاسه اين...لبريزه کاسه اين...صبرم کاسه من...ابرم

 تك تك خون تو شده ورثه ارثه بودن غد اون مدد به کش خنجر حنجره تو برم نفس بغض و اشكم

 سمیه واسه وقتايي اون واسه خوريم سري تو...سرم تو افتاد صدام و شد زده پس فرزيني فامیل

 وردست فكستني رستوران يه تو شاهي سه دوزاتر لنگ که بودن رديف نبوده خانوم خانوم

 جلو دختر اين حاال...میشنیدم خارا سنگ از تر کلفت کشم پیش که گل برگ از تر نازك آشپزش

 .پشتشن آدم گردان يه میكنن مهمونش نگاهي چپ وقتي که فرزينه خان فاروق نوه همون روت

 .بفهمین دهنتونو حرف -
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 خوب وضعش من واسه يهو که میكنه غلطي چه داره نیست معلوم دختره – خانوم سمیه

 ...توئیه امثال از باالتر خیلي ارزشش من نوه..اليق چه هر خاليق...شده

 ...لبريزه کاسه اين...صبرم کاسه من

 يه فامیلیم پشت هنوزم ولي پیشم سال چهار افتخار درجات از شده کمتر...هنوز خانم فارق نوه

 فاروق خونه سوگلي اون منم هنوزم...موقعیتم به حسرتزده نگاه يه و هست کمر تا راستي و خم

 موندن من جا واسه عمري يه مهديس که همونم من...میده جون واسم زيرپوستي آخ بگم که خاني

 عمرا من جا بودنش پسر دونه يه يكي همه با هم حسام که همونم من...اخالقش همه شد حسادت

 خبري بي دوسال اين همه قد باهام نزنه حرف که ساعت دو خاتون که همونم من...باشه بتونه

 کم... فرزين ترانه...همونم من...میذاره جا همه واسه ريش دل و میكنه ول راه به راه نگراني واسم

 دل مهمون آبرويي بي اجاره يه کرد دير روز دو واسه که هستي تويي اون کسي کم...نیستم کسي

 ...میكني همسايه و در همه من

 ...میرم خونه اين از هفته اون آخر تا -

 بودن از گرمي دل و منم...حسابم تو تاي صدوپنجاه به دلخوشي و منم...بازي جنبه بي و منم

 ...مهدي بابا اسم به پناه و پشت يه و منم...شادمهر به گرمي پشت و منم...آقابزرگ

 دختره...شد؟ خوبت ببین...نرفت گوشت به الحاله معلوم دختره اين گفتنم بهت هي – خانوم سمیه

 ...آکله

 ...بیزاري جذام از اما میزني زخم

 تو صدا من واسه کم پیش دوسال...ملت؟ جلو کردي خردم کم پیش دوسال...الحالي؟ معلوم و من

 توئه يا الحام معلوم من حاال...پیش دوسال...خونت؟ اجاره کرد دير دوروز بابت انداختي سر

 بابت منم وگرنه بارت اليقته چي هر دلم تو و میارم پايین صدا مو اون سفیدي حرمت به...آبروريز؟

 خانزادگي خان فاروق...رو تو امثال نشوني سرجا رسم بلدم خوب پیم و رگ تو فاروقي خون همون

 رفوزگي بازم شدنا بزرگ دستش زير همه با من و داد هممون ياد نخوريا سري تو همین واسه رو

 ..آوردم
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 ورياش دري و فحشا صداي...شدم پخش زمین رو شده سست پاهام و شد کوبیده سرم پشت در

 واسه هم سلولي تك جلبك به شده زده پیوند آمیب نمونه آخرين اون صداي... اومد مي هنوزم

 ...بندش پشت آبروريز اون کردن آروم

 اون وارث من...ذلیلم؟ اينقدر بودن سوگلي نوه من...من؟ رسیدم کجا به...همیم اليق مردن و من

 واسه همه اينا...خوارم؟ همه اين خاتون بودن دختر شاه و من...سرم؟ بر خاك همه اين ثروت همه

 ...مرام بي توئه واسه فقط خوار و ذلیلم که من...  نالوتي؟ د بگذرم ازت چطور...توئه خاطر

 تو برده ددست.......................................................................... .................................................. ..........

 ...رفت هوا اش شده ضمیمه هم ام قهقهه اش غره چشم با و داد کش منو نیش موهاش

 تو؟ چته -

 .کنم نرمش نرم نزدم تا دهنتو و دك اون ببند...زهرمار – شادمهر

 بلدي؟ هم غلطا اين از ترانه جون -

 ...نابود و کرد ام زده خون خفه کجام نا از مهسا نیشگون

 از نگذشته شادمهر تشر و داد با علمش فراگیري از دقیقه دو هنوز دست تو کتاب زده ذوق شادي

 .میگذره خوش اينقده...جا همین بیا خب...فهمیدم:گفت و بیرون زد اتاق

 از گذشته ثانیه نیم يه و اتاق تو پريد جنگي شادي و کرد شادي اسم حروم داد نیمچه يه شادمهر

 ...میگم؟ بد:گفت ظالم اون واسه کرده مظلوم چشم بیرون کرده سر در الي

 ...شادي حرص بابت از شده کوبیده در و باال ولوم با شادي اسم باز

 ...ما خونه میاي اوجش اوج...نیست معضلي اصال اينكه – مهسا

 کشیش پسر همه اون با رو مهسا چشمي زير لمیده کاناپه به پیشنهاد اين از زده حرص شادمهر

 ...کالم ختم آقابزرگت خونه:گفت پايیده

 ...نچ -

 مطلبو؟ میفهمي میكنم خردش فكو اون خودم درآد نوچ و نچ فكت اون از ديگه بار يه – شادمهر
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 خونه خیال بي مدت يه...هممون میشیم خوشحال هم اينقده...نه؟ ما خونه چرا حاال – مهسا

 ...ترانه ديگه شو مجردي

 ...که توپید تك اندام اون از نكنده چشم شادمهر

 داره معني چه اصال...آقابزرگت خونه میري کنم پیدا مطمئن خونه يه تا...گفتم که همون – شادمهر

 چشه؟ آقابزرگت خونه مگه...میزني؟ استقالل از دم من واسه راست و چپ

 ...قبلنا:گفتم و شد پايین باال شادمهر صورت تو گرفته تعجب رنگ نگام

 ...نمیشناختم آقابزرگتو قبلنا – شادمهر

 نه؟ ديگه شناختیش باهاش تجاري جلسه دوتا همین تو اونوقت آهان -

 تو برگشت کرده آزاد منو نفس و تك اندام اون به نگاه از کند دل باالخره و شد وري يه نیشش

 .اش مسابقه کجا و کجا بین نمیدونم سبز صفحه اون

 .ببینیم شاديو فقط بوديم اومده...ديگه بريم ترانه – مهسا

 گوشي يكي اون تو و گرفته دست يه تو برعكسي کتاب جلومون بیرون دوئیده جنگي شادي

 .میرن و میان هي که هايي آکله اين يكي يكي سر تو بالت و درد الهي...من؟ جون:گفت فشرده

 تو دردت اي...رفت هم تو مهسا و چاکید من نیش و شد ضمیمه شادمهر به هم چشمیش اشاره

 ...غیر وال میخوره زدن ديد بار يه درد به فقط جلوروت نكبت اين کن باور...جونم

 فرهنگي بي و آبادي و ج فحش يه...کرده حرومش گردني پس...گرفته قرار شادي پشت شادمهر

 خودش مشت تو قرنطینگي هم گوشیش و اتاق طرف کرد شوتش کرده بارش خودش مخصوص

 گذرونده نظر از رو شده جیگر زيادي امروز نكبت مهساي زيرچشمي فوتبال غرق باز و فشرد

 .دادم سفارش شام:گفت

 ...نیست من تكرار مهسا...نمیذارم نه...نمیذارم من...داداشم بمیر برو...چي؟ که يعني
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 پوزخندم و موندم من و شادي اتاق طرف رفت شادمهر تابلوئه دادناي نخ همه اون خیال بي مهسا

 آدم تا مونده...داداشم؟ خوردي...خوريش سینه به رد دست بار اولین بابت خورده حرص شادمهر و

 ...برادرم نیري کم نفس...شدن

 تیشرت اون از خوردم حرص من و کشید خود به شادمهرو نگاه رد باز اتاق از برگشته مهساي

 ...خوشگل مهسا تن رو زيادي ولي ساده

 .بمون میخواي تو اگه ترانه...شام واسه دارم قرار من – مهسا

 ...میبینم شادمهر يعني اول شخصیت بازي با سینمايي رو خوردن حرص و میمونم

 توپ يه دنبال عالف آدم تا چند و سبز صفحه اون طرف رفت نگاش باز شده چفت شادمهر فك

 .دوئیده

....................... .................................................. .............................................................. 

 ديد لیلیشو زيرچشمي آقابزرگ به رو و دادم قورت رو شده چپونده حلقم تو خاتون زور به لقمه

 .واال داره قباحت...میندازه؟ ناپاك چشم هم زنش به آدم آخه...نچ نچ:گفتم زده

 .جونم بال شده ديگه يكي حاال رفت کرديم دکش مزاحمو اون بود خوش دلم - آقابزرگ

 میاد؟ دلت شم فدات من آخه -

 کرده مكررات تكرار هم خاتون و شد خورده لب رو نیومده آشنا من واسه زيرپوستي لبخندش

 .فاروق بچمو نكن اذيت:گفت رفته باالش و قد قربون دلش تو و مثال آقابزرگ به زده تشر

 رو لبا اون داد کش و داد بروز رو خورده لبش رو رونمايي از قبل زيرپوستي اون اينبار آقابزرگ

 اينقده جونم تو دردت الهي:گفت آقابزرگ واسه اومده ناز من به رو اينبار خاتون و گوش تا گوش

 .پیشمي االن که خوشحالم

 فاروقت طرفدار من جا میخوره حرصي چه آقابزرگ نیگا...ديگه نباش شم فدات من الهي -

 و میكنم زحمت رفع کنم پیدا که درمون درست و خوب خونه يه ماه آخر تا من ضمن در...باش

 .برسین بازياتون هندي به که میذارم مجنونو لیلي دوتا شما
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 جت عین...عصا به بردن دست اون واسه کرده انديشي عاقبت من...عصاش به برده دست آقابزگ

 و در طرف دوئیدم مبارك مالج به طال آب عصاي اون نخوردن بابت آورده شانس...جا از شده بلند

 .خان فاروق جستم:گفتم

 .بابا بتوني عمرا ديگه سومو بار باشي جسته شايد دوبارش بار يه - آقابزرگ

 .ببرين کاملو بهره من نبود تو خداحافظ:گفتم خنديده

 همه تو پوسید دلم کنارت نبود چهارسال اون تو من آقابزرگم...واقعیش لبخند و الكي حرص باز

 .پناهي و پشت بي و کسي بي حجم

 سرما اون تو پايینش شیشه به شده کشیده نگام کرده ترمز پام جلو ماشین يه بیرون زده در از

 میكني؟ کار چي اينجا:گفتم کشیده هم تو اخم کرده زيارت جانو پسرعمو

 نه؟ ديگه خوردي سالمتو -

 ...اينجا خب سالم -

 .میريم هم با سوارشو...سالم علیك -

 چي؟ واسه -

 .مسیريم يه...ديگه میرسونمت میگمت...بیرون؟ اون نزدي يخ -

 مدلش آخرين ماشین گرماي تو شده گرم بند کمر اون بستن بعد و شد دستگیره بند دستم

 داري؟ نذر:گفتم

 چي؟ -

 دنبالم؟ اومدي که داري نذر میگم -

 حقت در محبتي يه فرقمونه کوچه يه گفتم:گفت کرده رانندگیش کالس فیگور قاطي خند کج يه

 .باشم کرده

 .آهان -
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 داره؟ اي مزه چه شدي خاتون و آقابزرگ عزيز باز که حاال -

 طعم من...آدما اون اونا نه پیشم اي خرده و سال چهار ترانه من نه ولي خوبه يعني...نیست بد -

 يه...بدم وفق زندگي سبك ابن با خودمو نمیتونم ديگه داده مزه بهم هم بد چشیدم استقالل

 محدود توش شخصي زندگي و آمده و رفت از پر که بودن اي خونه تو بچگي همون از جورايي

 .بودم دلزده

 بیاي؟ بیرون آمد و رفت پر خونه اون از تا...شدي؟ عاشق سرعت اون به همین واسه -

 .کنم حلش واست بگو...معماست؟ تو واسه من زندگي تو چي-

 درسته؟...نخواستت اون هم شايد...شدي؟ جدا ازش چرا میزدي عشق از دم اينقدر که تو -

 کنارمون از که ماشینايي قاطي دادم اشكمو لبريز نگاه حرفاش بار نفرت تحقیر بار از شده خرد

 .میگذشتن

 ...منظوري من ترانه -

 .باش راحت کردم عادت من...داشتي -

 .ببخش...نداشتم منظوري واقعا -

 مهربون...میخواد؟ عذر ازم داره فرزين خاندان پسري نوه دونه يه يكي بشه باورم بايد واي -

 .شدي

 .نیستم دشمن تو با من...میگیري؟ گارد هي من جلوي چرا -

 .باشه خودت کار به سرت پس...نیستي هم دوست -

 .پرسیدم کثافت عوضي اون درباره سوال يه چون...؟ چرا -

 .لرزيد صدام...خورد هم به دلم...کردم داغ

 .باش زدنت حرف مواظب -
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 کرده پرت زندگیش از آشغال تیكه يه عین رو تو که کردم توهین آشغالي اون به چون...چرا؟ -

 خرش بار يه...کنار بذار بودنو خر...نیست هم کردن فكر اليق عوضي اون...ترانه شو بزرگ...بیرون؟

 .بسه فامیل جد هفت واسه بودي

 .کنار بزن میگمت...کنار بزن -

 ...زدم داد رسونده جنون مرز منوبه برده باال سرعتشو زده کودك قفل

 و کارا کش بال بايد من مگه...میخواي؟ جونم از چي...من؟ زندگي وسط اومدي يهويي چرا تو -

 باشم؟ تو غلطاي

 هردومون به من...ترانه باش خوبي بچه...گاماس گاماس...میرسم اونم به...میخوام چیزي يه من -

 گرفته بوده حقت که چیزايي همه از رو تو که اي گذشته اون همه....خودم به فقط نه میكنم فكر

 با رفاقتت حتي...کنم حالیت قراره چطور نمیدونم ديگه دفعه گفتم دوستانه اينبار...دور بنداز رو

 .غلطه هم امیرعلي و شادمهر

 رد شرکتش تو منو کار تقاضاي امیرعلي مطمئنا...نداره ارتباطي هیچ تو به من شخصي زندگي -

 .نمیكنه

 .نیستي حقت پا وايسادن اهل تو...هاست بچه کار دادن خالي جا...اي بچه خیلي ترانه اي بچه -

 من؟ چزوندن بابت میشه عايدت چي -

 فكر شده گرفته ازمون که خودت و خودم حق به دارم نمیكنم فكر خودم به فقط من که گفتم -

 .میكنم

 دور وقت هیچ منو آقابزرگ که ديدي...کشكي؟ چه...حقي؟ چه...خوشه دلت بابا کن جمع -

 .بچزوني منو که ايني استاد فقط تو...نزده

 .فكري مسمويت هواي از پر اتاقك اون از شدم راجت من و شد زده شرکت پارکینگ تو ترمزش

 ...آسانسور طرف شد تند قدمام

 ...ترانه -
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 از ترانه اين....نیست وايساده پا يه عقیدش پا ساله هیجده دختر اون ديگه ترانه...ترانه و درد

 ديگه امروز ترانه...خونیشه فاتحه ديگه همون شكستنش دوم بار که هايیه زده بند چیني جنس

 .نیست ترانه ديگه که هست روزا اين ترانه... نداره اطرافشو پسراي زيرکانه معماهاي جون

 .شق کله:میگفت که حرص با که لباشو حرکت ديدم و شد بسته روش به در

............................................... 

 داده حرص شادمهر و برده کاملو بهره دانشجويیشون لوس خاطرات از و نشسته امید کنار مهسا

 هم لبخند يه و انداخت بهم نگاه نیم يه آورديمش قحطي شاپ کافي اينكه بابت

 همون يعني قضیه اصل ملتفت و افتاد جاش تو شده وريس راس هم دوزاريمون...آهان...چاشنیش

 .بلده اينم بابا نه...شديم شادمهر به محلي سگ و دادن حرص

 کیه؟ عنتر پسره اين:گفت داده ول گوشم تو پرحرص نفس شادمهر

 مهسا به تمايالتي يه که دارم هم خبرش...بوده مهسا کالسي هم...تیپه خوش چه نیگا واي -

 .داشته خاطرخواه دانشگاه تو چي عینهو میگفت میگما رو مهسا رفیق شكیال...داره

 .شما نیومده هم بدت -

 .بیاد بدش اي تیكه همچین از که کیه واال نه -

 ولش عوضي...نفهمو لگوري اون هم میكنم راستت و چپ رو تو هم میشم بلند بزني زر ترانه -

 .میره طرف صورت تو تا کنن

 .نشسته آقا اينقده که خدا بنده...میبینن؟ درست چشات شادمهر -

 نه؟ ديگه هواست تو مو همین به آقايي ديگه آره...آقا؟ -

 .نازي اين به مو مدل...گمشو -

 ...ترانه -
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 ناامید رو بودم نكرده و کرده تعريف ازش هرچي که امیدي طرف دادم نگامو باز گرفته خون خفه

 درد اي...ديگه انیشتین حد در چي يه همون نگم که هم مو مدل...میمونه بز عینهو خدايي...کرد

 .راست و چپ نمیذارن جا هنر واسه آبرو که هنريا اين بگیرن

 کجكي لبخند و دسته به شادمهر و من نگاه زمان هم شدن کشیده و شونم رو دستي سنگیني

 بسته موش دم عین مو امید اين زنیاي هم به حال و مهسا محلیاي سگ وسط نمیدونم که حسامي

 .فرمود اجالل نزول گوري کدوم از

 .سالم – حسام

 حسام واسه دشمن مقام در خودشو زيرلبي شده سنگین شونم رو دست اون میخ هنوز شادمهر

 پسنديده کوتاهتر منو ديوار شونم رو شده سنگین دست صاحب اون جاي و داد جوابي تراشیده

 .میشیم صددرصد رو تنها هم با ما که کرد حالیم کرده حوالم غره چشم

 میكني؟ چیكار اينجا...سالم -

 منم...کجايیم؟ که بهم داد اس بابا هیچي:گفت زده اسپرت تیپ و داده لم من کنار اون جاي مهسا

 .پاتوقیم گفتم

 از کنم تازه نفسي من که بشه خراب لیاقتت شادمهر همون سر تو خاك نفهم توئه سر تو پاتوق اي

 روش مدله بد ديدن حسام به چه رو میره بندري من واسه همینجوري که شادمهر آخه...دستت

 .داشته حساسیت

 سیخ هم من و انداخته من صندلي پشت دست همیشه از تر درآري حرص و تر صمیمي حسام

 مدل مو امید اون القیدانه کرد رصد نگاش با من پرتقال آب زده لب لیوان به زده لب نشسته

 .رو انیشتیني

 باهاشون ومهسا تو گفتن کیش میرن دارن تور با اينكه مثه...میگرفت سراغتو فرهاد – حسام

 .برين

 .داريم آزاد وقت هم شادي و من...خوبیه فكر آره:گفت کرده دخیل خودشو شادمهر

 .بدم مرخصي خودم به میتونم چندروزي يه منم – حسام
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 .باشي داشته صورت اون به آزاد وقت پروژه اين تو نمیكنم حس – شادمهر

 .واال...میدن هم مانور کردن دعوت شخصا رو آقا که نه...بیاي ما همراه بخواي میكني غلط تو يعني

 .نمیكنم درگیر خودمو زياد اصوال من...هست کاويان – حسام

 چه دوتا اين بگه نیست هم يكي...میره تاتي مخم رو بد گونه حسام و شادمهر پنهان جنگ اين

 .مرگشونه

 .میپوسه داره دلمون ديگه گرفتي گوشیشو...شادي؟ از خبر چه -

 میبینم من که ايني...گوشي تو يا بوکه فیس تو يا راست و چپ داره کنكور پررو دختره – شادمهر

 .بشه قبول نیست قرار هم دريايي گیاهان آبیاري

 يكي...بشه کسي خودش واسه میخونه درس يكي...داره؟ خوندن درس به کار چي...کن ولش -

 کاري يه محال فرض بر میخونه درس هم يكي...ديوار به میزنه میكنه قاب مدرکشو و میخونه درس

 کنه؟ چیكار میخواد شادي...باشه نون توش که کنه پیدا

 تو سیگار خوب بوي کرده خرج تیك يه طالشو فندك داده جا لبش کنج مارکشو سیگار خنديده

 .تر استیل با حتي...میكشید سیگار اونم...پیچید بینیم

 .نشه هوا باد کشیدم واسش سال همه اين که زحمتي که میخونه درس شادي – شادمهر

 کاراته همین خر مهسا...شادمهر برادرگونه هاي پدرانه همه اين واسه رفت دلم خنديده

 .خرش سر تو خاك...ديگه

 گرفتي؟ قیافه واسم چته:گفت پرتقالم آب زده لب لیوان اون با هنوز گوشم کنار حسام

 پیدا ذاتش تو لوندي با برگشته جمع به که مهسايي و امید رفتن بابت دادم ول نفس نداده محلش

 .ماهه چقده:گفت

 به پوزخند و پرحرص شادمهر...داده ول خنده چطور نمیدونه حسام...کشیده هم تو من نیش

 .نزديك اساليد با اونم ماهه جهاتي از آره...لب

 .داره پسرو يه همین باباش میگن...توپه وضعشون اينقده ترانه – مهسا
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 دارن پول خوب...شد کشیده هم تو باز نیشم منم و باز داد ول پوزخند انداخته باال ابرو شادمهر

 .واال...بكنن بچشون داغون قیافه اين خرج کمشو يه...ثمر؟ چه

 مهسا؟ میكني پیدا کجا از رو ها آکله اين -حسام

 .زهرمار – مهسا

 میگم؟ دروغ جون شادمهر...میگم؟ دروغ ترانه – حسام

 دستگاه همچین انگار...داداش نه:گفت حسام واسه چاکونده موافق نیش بار اولین واسه شادمهر

 .بود شده رد يارو رو سروته دور يه کموانت

 شما از حاال:گفت آقايون واقعي ولي شعورانه بي واقعا هاي تحلیل اين بابت زده حرص مهسا

 .اخالقه مهم...بهتره

 میشم؟ دايي کي من حاال...ايشاال مبارکه – حسام

 تو هم شادمهر نیش و شد جمع زور به خواهرش بابت شده خرج غیرت همه اين از افتاده دهنم

 کیه؟ ديگه اين...کشیده هم

 خودش و خودم به اولو چندسال اصوال من:گفت کرده نزديك لب به قهوه فنجون خنديده مهسا

 .میدم مرخصي

 .میخواد خواهرزاده دلم من...ما با کارو اين نكن بابا نه – حسام

 .عزيزه خیلي خاطرت اينكه خاطر واسه فقط اينم...میشه؟ چي ببینم حاال – مهسا

 .آبجیمم اين مرام مخلص جوره همه من – حسام

 نه؟ ديگه میكني خر اينجوري هم دخترات دوست – مهسا

 خان؟ شادمهر نه...مختلفه قلقا نچ – حسام

 من:گفت کرده وا زوري نیش جان پسرعمو شده خرج غیرت همه اين از شده چفت فكش شادمهر

 .کردن معافمون رو اينا قلق آويزونیشون همون بابت کلهمشون... نیستم ملق قلق اهل
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 .کاره تو دستت پس:گفت کرده حوالم زيرچشمي نگاه زده پوزخند حسام

 دادمو کرده پرحرصم زده هم به داداشش از منو حال کرده خون منو دل انداخته پايین سر مهسا

 .درآورد

 .داره افتخار که نه...میدن ول آمار من واسه...ديگه بسه -

 .خانوم ببخش شما – شادمهر

 رو کرد سنگین نگاشو حسام و خنديدم رفته داداشم شیطنت همه اون واسه مهسا خیال بي دلم

 واسش هم نیشت چه:گفت گوشم تو کرده سر تماسش بابت شادمهر پرتي حواس تو و صورتم

 .میره

 .دارم دوسش:گفتم خنديده و درآري حرص بابت دادم جلو کرده غنچه لبامو

 پسرعمو گرفت حرصت...موند ثابت درآريم حرص بابت لباي رو نگاش و دوئید هم تو اخماش

 .دارم دوسش...جان؟

.................. 

 بر دست تا میكردم چك رو شده فرهاد جون به سفارشاي آخرين کشیده خود دنبال چمدون

 ...وسطا اين واوي يه نره يادش خاتونم قضايي

 و بدبخت آقاي واسه ابهت پر و خانومونه و میرفت باال دهشو خاتون آبمیوه کنون خنده هم نسترن

 ...میداد ول ابرو و چشم چزيده خاتونش زيردست

 مهديس نیومدن بابت اي هفته يه که بود نذري اداي مراسم تو درگیر گوشي با که هم مهسا

 ...بود بسته تهرون نداشته و داشته هاي امامزاده همه به دخیلشو بند يه همرامون

 ...رصد مارو خیره خیره و باال میداد پرتقال پره دونه دونه داده لم وري يه هم حسام

 شادمهر دار دودي عینك تصوير به دادم ول لبخند آيفون به رسونده خود جنگي خورده در زنگ

 ول لبش رو آقامنشي شیك لبخند باکالس شادمهر و شدم منتظر ايوون تو زده کلیدو...شادي و

 و شادمهر ديدن اول از خاتون و من طرف برداشت قدم بزرگون ديدن مواقع مختص همون داده
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 نمیدونم من رو مهسا...بله هم خاتون...رفته خوشگلوشن قدوباالي قربون زيرلبي ريز يه شادي

 قدماي با قدماش سازي همگام در سعي ابوتانه جودي هم شادي...واال...میكنم؟ گیريشو خرده چرا

 و رفت رو غره چشم دودي عینك زير همون از شادمهر و داد تكون دستي کنون خنده داداش

 ...خندش هم و شد شل دستش هم شادي

 بوسیده خاتونو دست شده خم و برداشت دودي عینك خودش از داشته سراغ ژست بهترين با

 به رو انداز اون ياد منو دار ريش ته صورت اون چاشني لبخند انداخته وا متر شش منو دهن

 .مزاحمیم دائم ببخشید خدا به...احوالتون؟ سالم:گفت نكرده حساب آدم منو و خاتون

 اينا مادر نه:گفت نكنده کشش مهسا جذاب صورت از نگاه شده وا تمام به تمام لبخندش خاتون

 ...خودته خونه...حرفیه؟ چه

 و داخل رفتن خاتون با گردنش انداخته دست کرده لوس خاتون واسه نموره يه خودشو هم شادي

 ...برداشته شیرين چاي تیريپ من واسه شادمهر و موندم من

 مشكلیه؟...چیه؟ -

 ...اينجا کن اطراق تو کیش نريم میخواي...ترانه جون باش راحت -

 .کردن حساب سفر اين رو همه خب ولي...نیست فكريم بد -

 ...من خاتون فقط میكنم تاکید...بودا من خاتون خوشگله خانوم اين...برم روتو -

 ...دنبالش لبم رو خنده و ناجوري وصله منم و داخل رفت زده کنار منو مزاحمونه پشه دست با

 و میگفت چیزايي يه گوشش تو سرکرده گرفته جا کنارش کرده ردوبدل آقابزرگ با دست شادمهر

 آدم فرزنداشو جز به اکثرا آقابزرگ عجیب صمیمیت اين درگیر هم فرهاد و حسام چشماي

 ...میكرد ساطع فوضولي شده پايین باال نكرده حساب

 آقابزرگو؟ داري:گفت سرکرده گوشم تو مهسا

 ...ديگه شادمهره...دارمش -

 .نمیفته دهنش از شادمهر اين عروسي همون از مامانم...همه دل تو کرده وا هم جايي چه – مهسا
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 .میشین يكي عاشق فامیلي همه میاد خوشم -

 .آدمه خیلي که نه – مهسا

 .ديگه آدمي غیر همین عاشق هم تو -

 ...بمیره بره – مهسا

 ديگه که هست شده صرف صیغه کدوم نمیدونم اصال من که هم بمیرش بره ته باز نیش اون

 ...خودت جون آره...نه؟

 ...میرسیم پرواز به دير میخوريم ترافیك به...بیفتیم راه ديگه بهتره ها بچه – فرهاد

 نمیاين؟ ما با شما جون خاتون چرا – شادي

 .باال و قد وجب نیم اين کرد نابود شیرينو چايي يعني

 ...داره نمك خواهرشوهرم چه میبیني:گفت گوشم تو کرده سر باز مهسا

 ...که گفتم...میكني فامیل هم خودت چه -

 ...باشیم خوش خیالش با حداقل بذار...بابا کن ولمون – مهسا

 ...ديگه درمیاره رو بچه پدرصاب میزنه که خیاالس همین جونم تو دردت

....................... .................................................. .............................................................. 

 چیزا اين اهل نمیاد بهت:گفت و دستم تو مجله به داد نگاشو کرده سنگیني شونم رو دستش

 ...باشي

 اومدنه؟ به مگه -

 چیه؟ به پ – حسام

 .نكنم قضاوت قیافه رو از داده يادم زندگي -

 ...اون خاطر واسه – حسام
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 ...راحتم سروتهت بي حرفاي دست از روز چند بود خوش دلم حداقل...کني؟ تمومش میشه -

 واقعیت؟ از...میكني؟ فرار چي از – حسام

 تو حرفاي با به رو گذشته اون من...کني بازي آدم يه روان با بلدي فقط که تويي از...تو از -

 ...میكنم خواهش...شو خیالم بي...شیريني هم داره تلخي هم من واقعیت...میدم ترجیح گذروندن

 از مشكل:گفت کرده لبش قاطي پوزخند چشام تو کرده زوم همونجور نگاشو شنیده صدامو عجز

 ...اينجاته از مشكل نیست تو

 شك شادمهر صدا که بیاد غرا نطق من واسه باز خواست اشاره انگشت با پیشونیم تو زده ضربه

 ...طرفش برگردوند جفتمونو نگاه کرده لحنش قاطي

 اينجايي؟ ترانه – شادمهر

 نگاش مزاحم مثه که حسامي و بود پیشونیم رو اشاره انگشت به شده کشیده توهم ابروهاش

 ...میكرد

 ...اومدم مي داشتم -

 ...بريم بهتره – شادمهر

 ...زده هم به خودش از حالمو و زده پیشونیم به اشاره انگشت اون از داد نجاتم شده من منتظر

 میگفتي؟ چي پسره اين با:گفت گوشم تو کرده سر

 شادمهر؟ چته...نبود خاصي چیز...هیچي -

 .جوريه يه بهت نگاش...ازش نمیاد خوشم -

 جوريه؟ چه -

 ...رومخه...ناجوريه جور يه -

 ...مخه رو بد باکالسیش همه با...مخه رو...داداشم واقعیه بد حرفت راستي

 کو؟ حسام...بودي؟ کجا:گفت فرهاد رسیده بقیه و مهسا کنار به
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 .میاد داره -

 کم... داشتم ها خنده اين از هم من...خندوند نسترنو گفته نسترن گوش دم چي يه فرهاد

 ...داشتم ولي...داشتم

 ...مديوني ريخته وجودم تو رفتارت با حسرتاي همه به...من به نه...مديوني فرهاد

....................... .................................................. .............................................................. 

 .شنیدم رو مهسا صدا خیره سرم باال سقف به شده اتاقي هم شادي و مهسا با

 بیداري؟ -

 .اوهوم -

 رو داره بد که چي يه...مطمئنم من میفته داره اتفاقي يه...ني؟ مرگیش يه حسام نظرت به ترانه -

 از يكي واسه بد اتفاق يه امسال ته تا میكنم حس چرا نمیدونم...میزنه شور دلم...میره تاتي مخم

 .میفته ماها

 ...داره حسام به ربطي چه اين خب -

 مهديس با بايد اينكه حرف برگشت وقتي از يادمه جايیكه تا...کرده کوك ناکوکشو ساز حسام -

 چند ولي کرده خوش دل مهديس چي به میگفتم منم نمیگفت هیچي اونم بود خونه تو کنه ازدواج

 پشت ولي پشتشم میكنه اشتباه نمیگم....نه مهديس که انداخته راه خونه تو اعصاب جنگ وقتیه

 آقابزرگه خود مثه جوايي يه...داره بد آقابزرگو پول طمع حسام...هست چي يه اعصابه جنگ اين

 پا...میريزه هم به داشتمو درموردش عمر يه که هايي معادله داره جديدا زدنه باز سر از اين ولي

 ...نمیشه که دلیل بي وگرنه باشه بايد...برده داداشمو دل بد که يكي...وسطه يكي

 زندگیش واسه داره حق کسي هر مهسا...نیست بخواد کسیو اينكه دلیل نخواستن مهديسو -

 ...بگیره تصمیم

 .میده بد گواهي دلم بد هم مرگه يه اين به...هست مرگیش يه حسامو میشناسم من ترانه نه -

 ...نگیر سخت -
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 تو اسم فقط چي نمیدونم...میگفت تو مورد در چیزايي يه بابا به داشت شنیدم پیش روز چند -

 ...بود ناراحت هم بابا...بود قاطیش

 ...بگو خودت از...دختر خیال بي -

 ...میكنم حس...میشه نزديك بهم داره شادمهر ترانه -

 وقتیكه تا خودش قول به شادمهر...نشو من مثه...نبین ضربه فقط نشو نزديك بهش نمیگم مهسا -

 ...نمیشه زندگي مرد نشه عاشق

 خرش خیلي اينكه مثه...میكنه تعريف ازش هم بابا حتي...دارن دوسش همه چقدر میبیني -

 ...میره

 دوست همه واسه شادمهر...امیرعلي و اون و مهدي بابا حد در چیه يه نكن نگاه بودنش خاکي به -

 ...داشتنیه

 حد؟ اين تا شدين رفیق هم با که شد چي -

 اگه گفت که هم بعدش بگیره سر اون و من عقد نذاره خواست شد روشي هر به ازدواج قبل -

 که نیاورد دووم خريتامو...نیاورد دووم...کنه برادري واسم مبتونه حداقل برنمیاد دستش از کاري

 تو بزنه خواست...شد داغون...بمونه نتونست ديدم کبود صورت با هم بار دومین واسه وقتي... رفت

 اون بدون من گفتم نمیكني راحت خودتو چرا که سرم زد داد...نیومد دلش نتونست... گوشم

 ...خربودم؟ مهسا...نیس کارم تو شدن راحت

 گرم دلت آخريا اين که تو...بريدي؟ يهو چرا...چرا؟ ولي...دادي خرج خانومي...بودي خانوم تو -

 چیزايیو يه داره چیزي يه میگفتي که تو...میگیره پا داره زندگیت نهال میگفتي که تو...بود شده

 چیزه؟ اون شد چي...میكنه عوض

 رو حرفايي يه...بازم میكنم بغض...نمیذاره قلبم ولي گفت بايد رو حرفايي يه...چیزه اون شد نابود

 قلبم ولي گفت بايد رو حرفايي يه... ازم شد دور چقدر...نمیذاره قلبم ولي گفت بايد

 ...زهرمار مثل...بود تلخ چقدر...نمیذاره

..... .................................................................................... ............................................. 
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 ...باکالسه هم اسمش:گفت کره پايین باال دستش تو کارتو

 آخرين آورده در بازي بديد نديد نسترن و مهسا و يوناني کشتي به زدم زل باز اومده ابرو و چشم

 مامانش:گفت نسترن و کردن مرگي ذوق روکرده و زير پرستیژو با مثال پسره اون کارت مولكول

 دارين؟ فامیلو..."مديرزاده سورنا"شه فداش

 .میخوره پرورشیا آموزش به جدشون اينا نكنم غلط – مهسا

 ...چقدر بديدين نديد -

 تخته به دري يه گاهي حاال...بعیده نكبت توئه واسه چیزايي اينجور آخه برم قربونت – مهسا

 برت نفس به اعتماد تیريپ تو نمیشه دلیل که میده تكون دمي واست میگیرتش جو يكي میخوره

 .ترمز رو بزنه پات جلو باالتري مدل ماشین زندگیت سنگالخي جاد تو ممكنه که کني فكر و داره

 ديگه کسي فرهاد به بودم ننداخته خودمو من اگه میكني فكر تو مثال...میگه راست اينو – نسترن

 داغ تنورو منم که زندگیم تو بود خورده خر مغز دوتا شما عمو يه...عمرا...داره ورم منو میومد

 ...چسبوندم نونو ديدم

 ...کردي ايزوگام...نچسبوندي که تو – مهسا

 دوساعته؟ میگین چي:گفت اومده کنارمون به فرهاد

 ...بهش شده خیره لبخند با نسترن و نسترن دست تو کارت به داد نگاشو هم کمك کم

 خانومم؟ دستت چیه اون – فرهاد

 بدون اينجا حاال...میدن سرچهارراها تهرون تو که اينا از...تبلیغاتیه کارت...چیزه...هان؟ – نسترن

 ...آدم خود دست میدن ماشین

 کارتو انداخته چنگ نذاشته مهسا که بگیره کارتو خواست کرده هل خانومش فهمیده فرهاد

 ...سمتش کشید هم ماها تايي چهار نگاه و يكیو دست افتاد کارت نگرفته گرفته

 منم...هم به ترس از فشره لب نسترن...هم تو کشیده اخم مهسا...لب به پیروزي لبخند فرهاد

 ...اون به خیره شده شوکه
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 ...رنده هم شمارش اينكه مثه نه – شادمهر

 به داده استرس همه اين بابت از گذاشت جا خوني دل اومده وشونه شاخ مهسا واسه هم من جاي

 ...ماها وجود

 ويزيتشو کارت کرده حساب آدم رو شماها از کدوم باکالسي اين به خري نره اين حاال – فرهاد

 بهش؟ داده

 دلش خیلیم:گفت کرده فرهاد ارزوني چشم گوشه و نیمرخ داده چین بیني کرده ايشي مهسا

 ...بخواد

 شادي و مهسا تیريپي منشانه خل حساس هاي اکشن ري اين رو موند نگاش گاو عینهو شادمهر

 ...خنديد ريز کرده داغون داداش شادمهر پهلو به سقلمه يه حروم با بهم رو چشمك و شیطون هم

 مهسا داداشي زن به دلش مرده گور ال مهساي اين مثه اينم...واال...نیست خر کم هم شادي

 ...خوشه

 .میخورن تورت به خوبي کیساي:گفت آروم وايساده کنارم حسام

 ...شود کور تا -

 ...نباشي شیطوني اهل زيادي بهتره...داره غیرت جو يه...نداره کوري اينا -

 میكنه؟ تعیین کي اونوقت -

 ...باشه هام داشته روي کسي چشم ندارم عادت من...کن فرضش اخطار جور يه...نه که تعیین -

 داشته روي...کسي؟ چشم...ها؟ داشته...گرفته نبض شقیقم...شده تلخ دهنم...خورده پیچ دلم

 تو؟ هاي داشته...ها؟

....................... .................................................. .............................................................. 

 بي هم باز و کردم وري يه صورتمو...شد چشمم سايبون دستم و انداخت چتر صورتم رو آفتاب

 منبع ذخیره ما واسه هم آبرو جو يه که شدم نسواني جماعت بازي دردهاتي و بازي آب خیال

 ...بودن نكرده
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 کشیدناي ناز اين تو شده حل من و زد کنار پیشونیمو تو افتاده موي شاخ چارتا فرهاد دست

 فرهاد؟:گفتم کودکیم ساالي همه رفیق زيرپوستي

 هوم؟ -

 خوشبختي؟ -

 ...کشاکشو اون منبع اون به خیرگي و لبا شدن باز گوش تا گوش اون کردم حس نديده

 ...بكني فكرشو اونیكه از بیشتر -

 ...اومدي کنار باهاش پس -

 زندگیم تو بودنش به...گرماست عالمه يه خونسرد من واسه نسترن...اومدم کنار عشقش با آره -

 ...میارم کم جلوش من که عاشق اونقدر...بهترينه من براي نسترن...داشتم نیاز

 کني؟ فراموش تونستي نگارو...چي؟ نگار -

 اشتباها...سخته هم زندگي از بخشي يه فراموشي...زندگي از بخشي يه...بود اشنباه يه نگار -

 يه...میكنیم تكرارشون بازم نكردنشون فراموش با که باشیم اين نگران نبايد پس نیستن قشنگ

 نگار؟ به خیالي چه...خوشم نسترن با من...سرمشقه جور

 ...بودم خل چقده...دومادم میشي تو میكردم فكر بودم که بچه...خوشحالم -

 چي؟ حسامو:گفت شده گم دريا به موج برخورد صدا تو خندش صدا

 چي؟ چي حسامو -

 بود؟ چي حسام درمورد نظرت بودي بچه میگم -

 ...پررنگین مهسا و تو فقط من بچگي تو....ندارم ياد نمیدونم -

 ...هم غار يار میشین حسام و تو میكردم فكر تو بچگي همون از من ولي -

 چرا؟ -
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 بودي عزيزترين واسم تو هم اينكه بابت هم يكیش بود بودنتون بر ناف همون بابت يكیش شايد -

 تو میكرد فكرشو کي...بودين هم مال انگار بچگي همون از حسام و تو...برادر مثه برام حسام هم

 ...اونجور اون...اينجور

 چشه؟ اون مگه -

 يه میدونه آقابزرگ...بمونه آقابزرگ قدرت منگنه ال حسام تا جلو انداخته مهديسو آقابزرگ -

 خريدار هیشكي واسه ديگه حرفش ببره خونواده اين از اگه هم بهش دار اعتماد پسري نوه دونه

 مهديس اگه حتي میكنه فكر اون...داره خودشو سیاستاي اون...گردوند؟ برت چطور يادته... نداره

 از حسامو نمیخواد اون...خونواده با ارتباطشو میكنه محكم بازم ولي نداره پسريشو نوه تنها لیاقت

 ...داد دستش از که فردينیه همون اون واسه حسام...بده دست

 چه؟ من به اينا حاال -

 نگاهشون تو دوروبريام عمر يه که که میبینم چیزيو حسام نگاه تو امروز من که اينه به ربطش -

 نذار وقت هیچ ترانه...منه دل باب زيادي که مرگي يه...هست مرگیش يه امروز حسام...شده ديده

 زده خیمه سرش بهمن مثه الشخوري مشت يه که بشه ارثت حرف مثه نذار...بگیرن ازت حقتو

 تهش ته ولي بره پیش میخواد کجا تا حسام نمیدونم...حقته که چیزايي همه پا...وايسا ترانه...باشن

 ...ديگه حسامه...بشه حقش به رسیدن مانع کسي نمیذاره حسام...میكنم فكر من که همونیه

 حسام به داده گیري چه امروز فرهاد...نگاش اي قهوه به دادم نگامو کرده بلند پاش رو از سرمو

 ...میكنه سیر زندگي از آدمو میزنه حرف که پهلو دو فرهاد...امروز؟

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...پیچیدم دورم بیشتر شالو شده حاکم بوده تفاوتش هوا تا زمین ظهر بعداز با هوا دماي جبر

 میكني؟ چیكار اينجا -

 ...ماه نور زير رقصیده آب همه اون از نكندم نگامو ولي قلبم به چسبیده دستم ترسیده

 بشي؟ کسي خلوت مزاحم داري عادت -
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 تو:گفت کرده نیمرخم خیرگي مه نور زير رقص همه اون جا به نگاشو نشسته سنگ تخته رو کنارم

 بست؟ تخت به پاتو و دست بايد...بیرون؟ بزني ويال از شب نصفه و شب داري عادت هم

 ايه؟ صیغه چه ديگه لحنش طنزي

 اونوقت؟ میكني شبگردي چرا تو -

 ...خوابي بي سر از کن فكر -

 ...يكي خلوت زدن هم به هم شايد يا -

 نمیكني؟ فكر آيندت به چرا...میگردي؟ چي دنبال گذشته تو...بشه؟ چي که کني خلوت -

 آيندشونو که آدماست گذشته...بكنم؟ هم فكر بهش بخوام نوعي من که ديده کي رو آينده -

 فكر باشه داشته نشده حل چیزاي يه آدم برا گذشته وقتي...نكنم؟ فكر گذشته به چرا...میسازه

 ...منه مال بد يا خوب گذشته...میشه درگیرش

 ...نداره کردن زيرورو خاکستر -

 بدوني؟ خاکستر منو دوساله زندگي اصراريه چه -

 ترانه...توئه واسه فقط ريختنش اشك که زده آتیش خاتونیو چون...زده آتیشت چون -

 ...شده تموم زندگي اون کن باور...خاکستر...خاکستره

 من...نداره ازش ترسیدن با فرقي هیچ گذشته از کردن فرار میگم فقط...نشده تموم نگفتم منم -

 ...شوهرم و

 ...سابقت شوهر مثال...سابقت شوهر -

 پامون رو سختیا همه با تونستیم سابقم شوهر تو قول به و من...سنجي نكته فهمیدم بابا باشه -

 به که داشت خوبیو اين داشت که بدي هر اون با زندگي...تونستیم ولي هم از جدا شايد...وايسیم

 نرمش و گرم خواب تخت و من تموم چي همه اتاق و آقابزرگ باغ خونه زندگي همه داد ياد من

 قدرش...بیشتره مزش ولي داره سختي...خالي جیب با حتي...ساخت میشه رو زندگي...نیست

 ...بیشتره
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 سقف يه زير لجن مرتیكه اون با که نحسي دوسال اون کردي زندگیتو همه تو...ترانه نشو آرماني -

 ...کن ول خاطراتشو...کن ولش...میكردي زندگي

 من؟ کردن ول اين بابت میرسه چي تو به -

 بابت بچه خیلي ترانه اي بچه هنوز...خیلي...مهمه خیلي من واسه عوضي اون کردن فراموش -

 ...چیه حرفام پشت کنم حالي بهت اينكه

 ...شدم بزرگ حرفات بابت و خورد تخته به دري نكنه بگو -

 ازش چي نمیدوني که خلیجي اين به شدي خیره شبگرد هاي ديوونه عین که حاال نه...نه -

 ...بشه مالم بايد بگرد برو بي چیز اون چیزي رو بذارم دست اگه من بدون اينو فقط... میخواي

 ...خان فاروق مثه -

 دومي دفعه بگیرن حقشو گذاشت بار يه اگه که حسامي...حسامم من...نیستم هیچكس مثه من -

 ...هوا شوسرده بلند حاال...باشه يادت اينو میرسم مالمه که چیزايي همه به من...نداره ديگه

 تو حسام...شد فشرده...شد کشیده...شد گرم...شد گم طرفم شده دراز بزرگ دست تو دستم

 گیر لحظه هر توي اما شد چي ندونستم...میترسونیم حسام...چشه؟ روزا اين حسام...چته؟

 حسام...کردم گیر لحظه هر توي اما شد چي ندونستم...میترسونیم نزديكیام همه بابت...کردم

 گیر لحظه هر توي اما شد چي ندونستم...میاري؟ خودت و من و همه سر به چي داري

 ...کردم دير انگاري ولي بود سرعت قصه همیشه...کردم

 تو دندونام.............................................................. .................................................. .......................

 در خاك ارواح کفتر دوتا اون زني قدم شاهد افتاده هم جون به آزما زور...تن به تن...برابر نبردي

 رفت فرو وار مته گوشم تو صداش شونم رو نشسته شادي دست که بودن عاشق جفتشون خونه

 ...که

 چي بشه اگه واي...داداشم زن بشه مهسا ايشاال...میان؟ هم به چقده تروخدا میبیني – شادي

 میشه؟

 ...خوشي از نپكي -
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 سال سه و بیست تو نشون و خط هرچي من و آکواريوم هاي شیشه طرف رفت باز خنديده

 اون از بعد چطور نیست معلوم که اي زده قدم و چاکیده نیش آقاي و خانوم واسه بودم بلد زندگیم

 اولي دست ملس ناموسي فحش دوتا يه سري و کشیدم هم با میكنن برخورد نرم گیري پاچه همه

 ديگه که هم شادمهر... دداداش جون نیستم فرزين ترانه که نكشم من رو مهسا...بارشون هم

 ...واال...بمیره بره خودش

 لكي؟ تو چیه -

 ...بابا هیچي -

 نه؟ ديگه شدنه بلند چپ دنده از قضیه همون -

 ...کن فكر اينجور تو -

 نه؟ نیستي بلد بهتر جمله -

 ...مهسا جون ندارم اعصاب جنگ حوصله اصال...حسام -

... میخوره همچین غالمي درد به...نیست بدك شادمهر...نگرانشي؟...مهساست خاطر واس پس -

 پیش دلت شايد...ناجوره؟ واست وسط اين چي پس میخواد طرفو خاطر بد معلومه که منم خواهر

 ...کردي پیدا عشقي رقیب ببیني نمیتوني و گیره شادمهر

 فكش تو هم سالم دندون يه که بود ممكن محال نبود شوخش لحن اگه که میدونه هم خودش

 ...بمونه

 تو وقتاس اون از االن دقیقا...بده سر سگ زوزه که بزنم مرگ حد سر تا يكیو میخوام وقتا بعضي -

 ...يكیايي اون از هم

 نیستي حرفا اين مال:گفت داده ول قهقهه کشیده رخ به جذابیتشو همه رفته عقب سرش

 چته؟...جوجه

 دادي؟ من به گیري چه تو -
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 هم نسترن...شلوغه هم سرش و خواهرمه که مهسا...مهسا؟ يا شادي يا بدم گیر نسترن به برم -

 دايره کال که هم شادي...پايین میاره دهنمو و دك فرهاد بشم نزديك دومتريش شعاع به اگه که

 که ندارم کسیو تو جز میبیني...خندانیم هاي گل ما و مهدکودك همون به میشه منتهي لغاتش

 چته؟ حاال...کنم پیله بهش

 ...نگرانم مهسا واسه من -

 واسه مرديشو حداقل شادمهر...میكني پیدا پاکیو همیشه پسر کمتر...پسرا همه مثه هم شادمهر -

 ...ترکونده میدونیم همه که هم وضعش...داده نشون خونواده به تو

 ...نیست خوب وضع چي همه -

 ...داره دوسش مهسا... ترانه نكن سختش...است قضیه نوددرصد ما خاندان واسه -

 ...غیرتتم مرده کشته من -

 رو مهسا من...بخوره؟ دل خون میواسته که چیزي به نرسیدن واسه خواهرم اينكه يعني غیرت -

 چي؟ يعني اينا...میشه سفید و سرخ شادمهر واسه فقط اون...میشناسم خودش از بهتر

 ...عجیبي -

 حق مهسا ولي نمیدونم شادمهرو...کن درکشون...نیست بودن عجیب دلیل بودن خاص...خاصم -

 ...داره شادمهرو با بودن

 لمس هنوز شادمهر...نداره کرده رصد رو مهسا سرتاپا هوس با شادمهر...باشه داشته هم مهسا

 ...نداره لیاقت...نداره نداشته عشق

.............................. 

 خبر؟ چه ديگه:گفتم خورده تاب شهره مامان خونگي آلبالوي آب لیوان دور دستم

 لبخند کرده سرباال میز رو شده متالشي دقیانوس عهد به قريب راديوي اون با درگیر مهدي بابا

 خبر؟ چه تو...بابا خبري بي:گفت کرده صورت چاشني

 ...بود شده عادتم تنهايي...سخته برام آقابزرگم خونه که چندوقته اين فقط...هیچي که خبر -
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 پیش میومدي اگه...تره راحت منم خیال حاال...نیست خوب تنهايي...نشو بچه ترانه - شهره مامان

 .میشدم خوشحال خیلي من ديگه که خودمون

 ...خوبه جاش ترانه...يكیه حرفش میشناسین که آقابزرگو - شادمهر

 نیشي غضب اين عامل دونستن بابت از اونم و کردم شادمهر حوالگي غضبونه زيرچشمي نگامو

 ...چاکوند

 خبر؟ چه سايه از - شادمهر

 .گردونم برش برم میگه شیطونه...بچم میكنه جورکشي...درگیره خیلي...درگیره - مهدي بابا

 میشي؟ ناراحت شما میكنه خواهري:گفت داده ول خنده شادمهر

 چه؟ سايه به...وايسه هم تهش تا بايد کرده غلطي يه خودش - شهره مامان

 يارو اون ببینه بذاره دست رو دست که نمیتونه کنه چیكار خب...اخمت اون فداي من - شادمهر

 .باشه کرده گیر گل تو نبر اسمشو

 ...میخوره خربزه هرکي - مهدي بابا

 ...اون ديگه برگرده هم سايه اگه فقط...تسلیم من - شادمهر

 باشه؟ اون حرف اصراريه حاالچه...گیر لیوان لبه لبم و پايین سرم

 دختره اين کورشده:گفت گرفته دست به کالم رشته خورده چرخ صورتم تو نگاش شهره مامان

 رفته برداشته دختره خانم ديدن واسه استانبول رفته سردنیا اون از داداشم بچه سايه

 از يكي دست برداره هم آخرش ترسمه...میخواد چي زندگي از دختره اين موندم من آخه...آنتالیا

 مامان بگه اينجا بیاد بگیره رو کنه نگاه صورتشون تو بده کفاره بايد آدم که آبي اونور پسرا اين

 ...واال...آقامونه اين

 ...که میشي دار خارجي دوماد...برم؟ قربونت چیه مگه:گفت شده باز صفحه تمام شادمهر نیش
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 آروم مهدي بابا و شد آشپزخونه همون حكومتیش مقر راهي کرده ايشي شهره مامان

 هردمبیل پسره اين زن بخواد نخورده سرش تو چیزي که دختربابا..خر؟ نره اون بود بهترچي:گفت

 .بشه

 من بابت...ترسیده چشمش...زد خند مهر واسم بابا...زدم لبخند من...زد قهقهه شادمهر

 ...اون باباي حتي...دوروبريا همه ترس مايه شده ترانه...الگو شده ترانه...ترسیده

 ...بريم...ترانه ديگه بلندشو:گف شده بلند شادمهر

 ...پخته شام شهره...کجا؟ - مهدي بابا

 ...رفته راه هزار دلش حاال تا خاتون...ديره بريم ديگه نه - شادمهر

 ...تو شدي خاتوني - مهدي بابا

 ...نیست عزيز خاتون واسه حد اين تا هم حسام خدا به...کرده لوسش خاتون که بس -

 ...نداره دم و شاخ...ديگه حسوديه - شادمهر

 ...کن اذيت دخترمو کم...بروبچه بیا - مهدي بابا

 ...گفتنات دخترم با چشیدم بابا طعم جان بابا...میره که گفتناته دخترم به دلم

....................... .................................................. .............................................................. 

 مهسا؟ چرا -

 مهسا؟ چرا چي:گفت و نشست صورتم تو شده رد قرمز چراغ از نگاش

 ...مهمه واست حرفام میكردم فكر حاال تا -

 ...نمیفهمم من...بزن حرف واضح ترانه -

 فقط مهسا شدم که عاشق من...رازمه محرم...عزيزه واسم مهسا شادمهر...میفهمي -

 ...اون مثه...پاکه مهسا...فهمید

 بكنم؟ هم فكر حتي بهش ندارم حق که...چي؟ که...تمومه چي همه...خانومه..پاکه...میدونم -
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 ...کنم فدا نمیخوام رو مهسا...بشي آدم نمیتوني نشي عاشق تا گفتي خودت تو شادمهر -

 اونقدر...میخونم چشاش تو...داره دوسم...میكنه فدا خودشو داره اون...نمیكني فداش که تو -

 داشتنو دوست اين چرا...داره دوسم...بخونم رو مهسا ساده نگاه خط بتونم که بوده دوروبرم دختر

 چشمش پس داره پول دنیا به دنیا باباش...خوشگله اون... نیست عشق که چي همه...بگیرم؟ ازش

 زنیو کدوم من...داره دوست رو شادي...نیستم میل بي بهش منم...عاشقمه...نیست هم پولم دنبال

 .داره میخوام آيندم زن از من که چیزيو اون همه مهسا...بسازه؟ شادي وجود با بتونه که کنم پیدا

 ...خودخواهي خیلي -

 ...عاشقمه قیدوشرط بي مهسا ترانه...گفتم هم خودش به...نیستم خودخواه من -

 به مهسا اگه...نمیبخشمت شادمهر...نه؟ خوبه تو واسه عاشقه قیدوشرط بي که اون...توچي؟ -

 ...بخشمت نمي کنه گريه بغلم تو روزي يه تو خاطر

 گیر دلش شادمهر...مالکشه شادي...داره مالك شادمهر...کرد عوض دنده زده حرص

 ...گیره دلش من مهساي...نیست

 ...بشم خوشبخت باهاش میتونم من ترانه -

 دوست...بشه؟ خوشبخت تو با میتونه...چي؟ مهسا...بشه خوشبخت میتونه مهسا با مردي هر -

 باشه؟ من تكرار هم مهسا داري

 شدم؟ حقیر چشمت تو اينقدر...ترانه؟ میكني مقايسه کي با منو -

 توو فرق شادمهر ولي...عزيزه واسم همیشه که شادمهري همون برام هم هنوز تو...نشدي حقیر -

 ببین کن قاضي کالتو خودت حاال...شادي تو مالك...بود پول اون مالك...مالکتونه من شوهر اون

 هست؟ فرقي مالکتون جز به اون و تو بین

 اون با کردنم يكي بابت ممنون:گفت و داد کوچه ته به نگاشو...کشیده رو دستي ترمز

 مهسا که نمیدم قول ولي میكنم فكر بهشون...دارن زور خیلي...دارن زور حرفات ترانه...شوهرت

 .بودم دنبالش همیشه که آلیه ايده همون من واسه مهسا میگم باز...بشم خیال بي رو

 نه؟ ديگه بود ياسین همون حرفام:گفتم و داده پايین شیشه تو کردم سر شده پیاده ماشین از
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 ...بودي که هستي خري همون:گفتم باز زده حرص من و اومد خنده استیل واسم شده کج لباش

 ...میچايي سردته برو:گفت داده ول قهقهه

 ياسینه همون من حرفاي کرده ثابت تجربه...راهه به هم عروسیش ماه اين ته تا ديدم من که ايني

 ...میخونم هي گوششون دم منم و میكنن ول خريت بابتش اطرافم آدماي کلهم که

....................... .................................................. .............................................................. 

 همه اگه که شدم اين مساله درگیر باز و دادم حواب لبخندشو گذشته کاويان مهندس کنار از

 ...بودن خوشبخت چه اومد مي گیرشون کاويان مهندس يه يكي دنیا دختراي

 ...کردي دير:گفت آورده در تاپش لپ از سر حسام و شدم وارد زن در به تقه

 مشكلیه؟ -

 ...شما کني ابزاري استفاده نمیشه دلیل پسرعموتم حاال:گفت خورده لبخندشو

 مشكلیه؟ -

 میخوري؟ چي...بشین بیا:گفت و لبخند شد اش خورده خنده اينبار

 ...آوردم محاسباتیو فايل...نیومدم خوردن چیزي واسه -

 ...گرفته رو همه انرژي هم امیرعلي پروژه اين -

 ...عاشقشم که من -

 چي؟ عاشق دقیقا -

 خوبه؟ جون گلرخ...خیال بي:گفتم انداخته پا رو پا داده لم مبل رو خنديده

 چي؟ عاشق نگفتي خوبه هم جون گلرخ -

 ...شما خدمت فلش اين پس...برم ديگه من حسام -

 ...طرفش برگشتم شده کشیده دستم...در طرف رفتم شده بلند جا از
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 چي؟ عاشق گفتم -

 چه؟ تو به -

 تو؟ چته:گفتم کرده باال سر ديوار به چسبیده...برد عقبم قدم به قدم اومده جلو قدم به قدم

 چي؟ عاشق:گفت کرده داغ صورتمو پوست نفسش پايین ولوم صداش

 ...چي هر عاشق -

 ...شدما خر بشم خر من ترانه -

 ...داداش يكه و بیست قرن...غیرتاش قیصرو دوروزمونه گذشت...چته؟ تو -

 چي؟ عاشق...نیستم تو داداش من -

 ...میگن تو امثال به کنه -

 چي؟ عاشق:گفت شده قفل نگام تو نگاش...اومده تر پايین صورتش... شده تر داغ نفسش

 ...پروژه عاشق:گفتم شده خشك دهنم...خورده پیچ دلم

 عشاق استیل و داده تكیه ديوار به سرم باال لعنتي دست اون با پايین ولوم باز اومده کش لباش

 .باشن داشته جواب سواالم دارم خوش بعد اين از:گفت برداشته پارکي کنار

 تنت عطر:گفت شده زنگ سرم تو صداش چشماش از کندم نگامو شده کشیده لبام رو زبونم

 .باشي نداشته ديگه عطراي به نیازي که هست خوشبو اونقدري

 ...در طرف رفتم زده کنارش گرفته نبض ام شقیقه...شده خشك لبام...خورده پیچ دلم

 .شدي عوض حسام:گفتم گرفته زيرنظر وايسادنشو حالت همون زيرچشمي

 ...بفهمم کم يه...بفهمم ترانه...شدم خودم تازه -

 از مهديسو همون فقط کاش...میره تاتي مخم رو داره وسط اين چي يه...مخمه رو فهمیدنه همین

 ...باشه زدن کنار راه سر
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....................... .................................................. .............................................................. 

 میكشم نفس کنارت که همین مني کنار اينجا تو که همین"

 میكشم دست غصه از تو کنار فقط من و خندي مي تو که همین

 خستمه دل پناه نگاهت زدي زل من چشماي تو که همین

 بسمه مني کنار که همین کنه رو بهم دنیا که همین

 فقط بموني کنارم باشي تو که راضیم حدشم اين به حتي مه

 خوشه؟ دلت من چي به ترانه -

 .ندارم غصه اصال تو کنار همینكه به...کنارمي همینكه به...دارمت همینكه به -

 ...شده بودنش قرص دلم...کشیده ريه تو تنشو عطر بینیم...شده محكم شونم دور دست

 ازت نمیخوام جزاين هیچي ديگه کافیه بودنت فقط من واسه

 میزني قدم کنارم هستي که کافیه بودنت فقط من واسه

 میكني؟ کار چي نباشم روز يه من ترانه -

 ...زندگي -

 ...ناباوري همه اون به زدم لبخند من و چشاش شد ناباور

 ...مردگي حد در میكنم زندگي -

 ...شدم فشرده اش سینه به بیشتر

 میزني رقم هامو لحظه داري میدي دلدادگي حس بهم

 فقط کنارم بموني باشي که راضیم حدشم اين به حتي من

 ازت نمیخوام اين جز هیچي ديگه کافیه بودنت فقط من واسه

 واست؟ چیم من ترانه -
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 ...مني دنیاي...عزيزتريني من واسه تو -

 دارم؟ عشقو همه اين لیاقت من -

 ..ازت نمیخوام اين جز هیچي ديگه کافیه بودنت فقط من واسه

 دارم؟ داشتنتو لیاقت من...چي؟ من -

 ...رفت ام ريه به تنش عطر بیشتر

 میكني؟ چیكار نیستم داري دوس که ايني من بفهمي روز يه ترانه -

 ...خستمه دل پناه نگاهت زدي زل من چشماي تو که همین

 چي؟ يعني -

 ...خیال بي -

 ...میزني رقم هامو لحظه داري میدي دلدادگي حس بهم

 ترانه؟ -

 ...خورد چرخ بغل به گیتار مهساي صوت تو کنده باغ برگ بي مجنون بید از نگام

 هان؟ -

 ...اينكه مثه میخوندم دروديوار واسه...تو؟ کجايي -

 ...شد پخش تراس فضا تو محتوا بي و لوس خندم

 ...میدونن زندگي هامو مردگي همه ببیني تا نیستي ديگه

................................... 

 ...انداخت خنده منو شربت لیوان به زده اشاره شده باز خوکار مهسا نیش

 خسته شرکت اون تو شب تا صبح از بمیرم الهي...بگیري جون بخور...عمه بخور – فريبا عمه

 ...که میشي
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 رسونده اعال حد به دستشو کنار تحفه بازي مسخره داده چرخش چشم کاسه تو چشماشو فرهاد

 ...میشن خسته همه: گفت بفهم همه زيرلب

 اومد ابرو و چشم کرده مهمون رو آقا سقلمه يه خنده فوران عدم بابت گیر دندون به لبشو نسترن

 ...زشته يعني که

 بغل میخواستم میشه اگه آقابزرگ:گفت آقابزرگ به رو کن لوس حسام جو اين خیال بي مهديس

 ...بگیرم اجازه شما از بايد حتما گفته بابا باشم کارخونه تو بابا دست

 فرش کارخونه به میخوره خونده تئاتر مثال توئه چي بابت اينكه بابت درگیر من و حسام پوزخند

 ...واال...کني خودت نشین شرم عرق مارو داده ول فداکاري خودت از میخواي که

 چه کار از تو:گفت داده خانوم مهديس مضحك حرف اين بابت کرده بغ من به نگاشو آقابزرگ

 ...برات بهتره بگیر جیبیتو تو پول بشین همون... میشه؟ سرت

 جلوگیري سرشب از وقوع به آماده طغیان اون بروز از تا کرده جمع ممكن حد تا فكشو نسترن

 لبخند به حسامو...ترکونده رو مهسا داده ول قهقهه کرده راحت رو همه کار فرهاد که کنه

 مهديسو ذوقونده منو و...رسونده رفتن غره چشم به لبش کنج لبخند اون با خاتونو...کشونده

 ...اروپا هاي ملت جام حد در کرد ضايع

 ...که زد لب گوشم کنار فرهاد

 ...میشینه دل به بد کردنش ضايع اين آقابزرگ -

 ...ذوق از شما نپكي -

 وا ديجیتال تمام نسترن نیش و خوشگلش خانوم ظريف شونه دور کرد تر محكم دستشو خنديده

 ...شد

 بهمن واال...کار؟ به بچسبي برداري خوشگذروني از دست اصراريه چه جون مهديس حاال – مهسا

 ...دارن گل و آب حق کارخونه اون تو خونواده همه جا خان

 تنها دست باباش میخواد حتما:گفت زده عريض لبخند داده تكیه مبل پشتي به سرشو حسام

 ...نباشه
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 ...حسام شدي عوض...همیشه بودي نشین سنگر...حمالت؟ اين و حسام

 فريباي عمه به رو غره چشم خان بهمن عصبي تیكاي قاطي دادم نگامو خیال بي نگاشو خیرگي

 ...شو سفید و سرخ

 ...نیست طبعت باب زياد من کردن کار اينكه مثه جون مهسا – مهديس

 .ديگه میشه پنهون استعدادا که تويین امثال همین...نشي حروم گفتم خوندي تئاتر که نه – مهسا

 خونشون تو ببیني مهديس دوتا اين...خندوند هم رو فرهاد اومده کش صورتش تو خندش

 ...نیست

 کني؟ کار هم کارخونه تو بري بخواي که میشه سرت چي تو حاال...مهسا میگه راست – مهشید

 ...تنهاست دست کم يه بابا گفتم – مهديس

 کار سختي فريبرز عمو ماست چشم جلو جايیكه تا...بشن خسته زياد خان بهمن نمیكنم فكر -

 ...نكردن ناحقي و حق زدن جوش جوش و داره

 کج آقابزرگ...زد لبخند فرهاد...زد خند وري يه حسام...من به همه متعجب نگاه و سالن تو سكوت

 ...زد پوزخند هم فريبرز عمو...زد خند

 ...بیزاري جذام از اما میزني زخم

 ...خان بهمن است سكه روي اون اين...میكنم تا بد کردن تا باهام بد اونايیكه ي همه با من

....................... .................................................. .............................................................. 

 گذشت؟ خوش چه درکه رفتیم شوهرت اون با که بار يه يادته ترانه -

 چي؟ که حب:گفتم و تراس نرده به دادم تكیه چونمو نشسته هم تو اخمام

 بیاد؟ در آب از اينطور اون میكرد فكرشو کي -

 افتادي؟ اون ياد چرا -
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 چي...ترانه؟ کرد چیكار ولي...داره گردنم به برادري حق بیشتر حسام از میكردم فكر همیشه -

 گوش حرف برده هم تو و بگیره طالق بال و اال ترانه که وايساد پا يه يهو ازت بريده آقابزرگ که شد

 گرفتي؟ طالق و شدي کن

 .کرده کنجكاوتون حد اين تا که نیست عجیب من زندگي -

 میكني؟ فكر بهش هنوزم ترانه -

 ...نه -

 ...خونوادش با چرا پس -

 افتاده سري يه يادته...فرقشونه اون با دوزار تومني شهره مامان و مهدي بابا...منن خونواده اونا -

 مامان خونه حتي...برم جا هیچ نمیذاشت کال...بیرون؟ بیام باهات نمیذاشت لج دنده رو بود

 من مهسا...نمیرسه بهم هیچي شده خبردار شستش که بوده وقتايي همون فهمیدم بعدا...باباش

 نه؟ بدبختم خیلي

 ...دارن هواتو اينقده که داري آدم همه اين تو...شم فدات نه -

 شادمهر؟ مثه -

 ...هاشم مردونه همین عاشق:گفت و باغ ته رفت نگاش زده لبخند

 رسیدين؟ کجا به -

 ...بسه برام باشه همینكه...ندارم ازش اي ديگه انتظار من...خوبه باهام ترانه -

 ...ازت نمیخوام اين جز هیچي ديگه کافیه بودنت فقط من واسه

 ...داره تاوان بودن من مثل...نباش من تكرار...مهسا نباش من مثل -

 میكني؟ نگاه خودت زندگي عینك با رو همه زندگي چرا ترانه -

 ...نامردم شوهر اون لنگه يكیه هم شادمهر میگفتي...نبود اين نظرت اوال -

 ....کن درکم ترانه -
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 ...بودم تو عین منم...میدم اخطار که میكنم درکت -

 ...نمیشم پشیمون من -

 میدي؟ قول -

 ...میدم قول -

 ...وايسا قولت پاي پس -

 ...روم جلو خالي فلزي صندلي بند من نگاه و شد باغ ته بند باز نگاش

 ...وايسا قولت پاي -

 مثال؟ میكني چیكار واينسم -

 ...بیاد جا حالت صورتت تو میخوابونم ماده نرهو يه -

 .نمیكنم حسابت هم زشت اردك جوجه رو تو...بخون رجز من واسه کم بچه برو بیا -

 ...دادي قول تو...لوس ي پسره -

 ...میگیرم پس حاال -

 ...نباش نامرد اينقدر -

 نامرد من:گفت عاشقش من ولوم همون با گوشم کنار اون و بغلش تو شدم پرت کشیده دستمو

 ...نیستم

 ...وايسا قولت پا پس:گفتم انداخته خنده به اونو...داده ململ چشم...کرده لحنم قاطي عشوه منم

 ...درمیاره بازي کولي چه ببین گرفته ما از شام قول يه حاال -

 ...میخواد بیرون دلم...چیه؟ مگه خب -

 ...میبرم بیرونتم:گفت شده چلونده انگشتش دوتا میون بینیم

 ...ترانه جون بگو -
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 ...سايه جون به -

 ...نخور دروغ قسم رو سايه جون -

 ...است سايه جون راستم قسم -

 شده لبخند شده غالف کشیده خنجر بغضم...نريخته اومده چشام دم تا اشكام...پكیده دلم

 ...سايه جون به...پس:گفتم

 ترانه؟ -

 ترانه؟ جون:گفتم و مهسا نگاه اي قهوه میون رفت کنده صندلي از نگام

 ...دلگیري میكنم حس -

 ...دلگیرم عمره يه من

 ...دلگیره هوا فقط...خوبم...نه -

 ...است دونفره -

 ...بخواد خدا گرفتي فاز نكنه بیاد بپره جنگي جونت شادمهر بزن زنگي يه خب -

 میشه؟ چي بشه اگه -

 ...تكنیكیه خوب آوردنش خط تو شادمهر...بیرون زدم تراس از شده گوشیش بند دستش

....................... .................................................. .............................................................. 

 بله:گفتم و گوشي پاسخ رو رفت دستم زده ديد خوابو غرق مهساي خورده غلت تخت تو

 ...بفرمايید

 ...دارم کارت پايین بیا -

 چله...شب؟ نیمه سه...کردي؟ نگاه ساعتو...حاال؟...پايین؟...بندش پشت هم قطعش تق

 ...ديوانه...زمستون؟
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 کرده ذکر لب زير زده چنگ رختي جا از پالتومو کرده قدمام خرج پاورچیني اومده پايین تخت از

 ...ديوانه:گفتم

 ...ديوانه:گفتم کرده ذکر باز انداخته منكراتیش پا سرتا به نگاه يه گذاشته باز نیم سرم پشت رو در

 خبر؟ چه:گفت وايساده قدمیم يه تو روبروم شده برداشته طرفم وار طمانینه قدماش

 از دستش که بیام فعلیم بودن باالشهري شان در فرابنفش جیغ يه خواستم رسیده انفجار حد به

 نمیگي:گفت انداخته سرم رو رو پالتو کاله کرده جذابیت همه اون چاشني لبخند و شده رد صورتم

 میخوري؟ سرما

 خبريم؟ بي ما که است شده صرف صیغه کدوم اونوقت ديگه ات نشسته دل به بد آروم لحن

 خوبن؟ جون گلرخ و فريبرز عمو...شده؟ طوري...میكني؟ چیكار اينجا -

 طرف داده هل منو بازوم زير انداخته دست شده تر پررنگ جذابیتش همه اون چاشني لبخند

 ديوونه؟ میكني چیكار:گفتم رسیده بهش زيادي اسپرت تیپ به کشونده نگامو ماشینش

 ...هوا سرده -

 کودك قفل شده وارد ديگه طرف از بسته رو درو ماشین تو عمال کرده پرتم کرده باز ماشینو در

 موافقي؟ دوردور يه با:گفت کرده ضمیمه هم

 ...است ديوونه کال يارو اين

 میبري؟ کجا منو شبي نصفه ديوونه -

 کیف...نبودي بیرون خونه از شب ساعت اين حاال تا میبندم شرط...داري عالمي هم ديوونگي -

 .داره کیف خیلي ترانه داره

 .برگرد...ديــــوونه -

 يه بري ساعت اين تو کن فكر...میگذره خوش خیلي...دختر میگذره خوش...ترانه؟ ناراحتي -

 ....رگ تو برني تهران بام تو ديشلمه داغ چايي
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 نگاه يه میكرد رو برام مرتب ناشناختگي کال که دستم کنار بشري جو از خارج ديوونه موجود به

 يه که موجود احتمال اولین نزده سر ازش حاال تا عجیب اخالق اين حل عدم با و کردم پايیني باال

 ...درآورد جیغمو گرفته نشات ذهنم تو زده چي

 حسام...میكشمت خدا به نكني پیاده منو حسام...میزنم جیغ خدا به حسام...رواني کن پیاده منو -

 ...بیاد جا حالت صورتت جون به میفتم ناخونام همین با

 تو بشر اين بابا اي که شد جمع زور به ام شده چارتا چشاي و داد خونم خفه اش خنده غش غش

 ...هست مرگیش يه امشب اين خدا به...بود نخنديده اينجوري هم عمرش

 ...ـــــــــــــام حســـــــــــــــــــــــ -

 داشته عمرا امشب عقلو جو يه بشر اين...مجددم خوني خفه و ماشین سرعت رفتن باال و جیغم

 ...باشه

 ...نیستم خونه من میفهمه مهسا...تروخدا حسام -

 هم خاتون...نمیشه بیدار صبح هشت ساعت از زودتر وقت هیچ مهسا...باش خوبي دختر -

 ...نزني نق و باشي خوبي دختر اگه البته...اي خونه هشت ساعت از قبل تا تو...خوابي فكرمیكنه

 گونه تكرار هم باز زيرلب شده خیره بیرون تاريك فضاي به کرده جمع سینه تو دستامو کرده بغ

 .ديوونه:گفتم

 ديووونه خدايي...شد کاشته هم لبم رو لبخندي نیمچه يه اينبار و داد حرصم داده ول خنده هم باز

 پالستیكي دمپايي و زانو زير وجب يه ساپورت يه با اونم...داره عالمي شب نیمه سه اونم بازي

 ...امشب بودم منكراتي...فرهاد هديه اصل چرم پالتوي و صورتي

....................... .................................................. .............................................................. 

 جني امشب خداوکیلي:گفتم کرده لمس لبام با چايیو لیوان شده داده تكیه شیشه به گیجگاهم

 دي؟نش

 گوش رسوند داغوني حد در شده پخش ماشین فضاي تو هیچكسش نشنیده ازش حاال تا قهقهه

 ...منو بدبخت
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 ...خدا به شدي جني:گفتم چسبیده گوشم به دستم

 چند: گفت نداشته سراغ ازش حاال تا لحن يه با گوش به دست من به خیره شده آروم اش خنده

 ...شدم جني وقتیه

 ...بده شفات خدا -

 که خوابالو:گفت امشبیش لحن همون با...من صورت تو خیره...مونده صورتش رو وري يه لبخندش

 ...خوردني زيادي...اي مزه با هستي

 بام آوردي شب وقت اين منو...حسام؟ خوبه حالت:گفتم کشونده چشماش تا نگامو وامونده دهنم

 ببافي؟ هم به مذخرف که تهرون

 ...بگیري جدي حرفامو همه میكني عادت بعد به اين از ولي...چرا؟ نمیگیري جديم...مذخرف؟ -

 میزني؟ هشت و شیش چرا...حسام؟ چته -

 واسه بارم يه داشتم که سالي اي خرده و سي اين تو...کنم؟ حالیت جور چه ديگه المصب د -

 نفهم توئه به فكر خوابي بي از حاال ولي...بودن وسیله همیشه...نزدم شبم خواب از دختر يه خاطر

 ...کنم رفع دلتنگیامو خودت با تا دنبالت اومدم

 حسام؟ شدي ديوونه:گفتم مونده دستم تو چايي لیوان بهش مونده مات

 ...داره عالمي ديوونگیشم ولي...بذار ديوونگي فرض تو -

 بگي؟ میخواي چي حسام:گفتم ماسیده دهنم تو دهنم آب

 پايین باال صورتمو کل نگاش...وايساده صورتم سانتي پنج تو صورتش...شده خم طرفم بیشتر

 ...میخوامت خیلي...بدم بهت دنیامو بده بهم نگاتو يه:گفت کرده

 پیچ من دل...امشبش مختص عجیب لحن...صداش آروم تن...صورتم رو نفساش گرماي

 ...گرفته نبض ام شقیقه...شده تلخ دهنم...خورده

 ...بخواي منو درصد يه کن فكر...مسخره...نه؟ شوخیه...حسام -
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 ندارم شوخي من:گفت شده لبم کنج میخ نگاش رسیده صورتم دوسانتي به سانتي پنج فاصله

 ...باشي من خواسته اينكه به کن عادت...ترانه

 از خسته...صورتم رو شده پخش گرم نفس و نزديكي همه اين از ترسیده...کشیده عقب خودمو

 ...شدي ديوونه تو:گفتم دقايق اين مختص دار ويبره صداي همون با وجدان و عقل کشمكش اين

 ...باشي من مال بايد که توئي ديوونه...حقم ديوونه...تو ديوونه -

 خبره؟ چه امشب...حسام؟ مال...تو؟ مال

 ...کن تمومش بازيو مسخره اين حسام -

 همه اين که باشي مني مال بايدم بودي من واسه اول از تو...میرسیم خوبش جاهاي به داريم تازه -

 میخوامت...نمیگذرم ازت من...ببینیم تا زدم دروديوار به کردنم حساب آدم بار يه واسه وقته

 ...میخوامت هم خیلي

 اين از داغوني...بهم خیره حسام و خورده قلپ يه هنوز چايي لیوان و لرزونم دستاي

 خاندان مدل هم عشق...اون؟ مال...اون؟ مال من و حسام... خواستن؟ منو و حسام...باالتر؟

 ...نمیخوام رو رفته راه مخم رو خواستنه اين من نه...فرزيني؟

 بلغور چي داري ني حالیت زدي چي يه...مطمئنا میكني فراموش هم تو میكنم فراموش امشبو -

 ...بود سال چند اين شب ترين مذخرف امشب...میكني

 دست يه شده کلید دندون همه اون با اون و شدم رخش به رخ افتاده گیر انگشتاش میون چونم

 ...که غريد

 هوشیار امشب من کن فرو مخت تو ترانه...بره يادت امشبم هاي کلمه اين از يكي داري جرات -

 ...میرسم چیزم همه به من...چیزي همه من واسه تو که میگم بهت دارم همیشه از تر

 از وقتي چند مطلقه دختر يه...عموت دختر...ام ترانه من...اصال؟ میگي چي میفهمي تو حسام -

 طفیلي يه که همون...اومد مي بدت ازش که همون...آقابزرگه سوگلي که همون...شده طرد فامیل

 ...میگي چي نمیفهمي تو...خونواده واسه بود
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 لبخندش زده چرخ صورتم تو چشماش...شبیه چه امشب...چونم بیشتر فشردگي و صدام لرزش

 باورم بار يه ترانه...کن باورم:گفت امشب مخصوص ولوم اون با انداخته چتر صورتش رو دوباره

 نفسم...شدي نفسم میگم بهت دارم ماشین اين تو ساعت تواين لحظه اين تو...حسامم من...کن

 حقیرم تو نیستم کم ترانه...کن باورم فقط تو...میدوزم هم به واست زمانو و زمین...بمون

 که میرم کلنجار خودم با دارم ماهه چند بگم چجور لعنتي د...نكن ام مسخره...نزن رد دست...نكن

 هم کم اگه تو واسه ترانه...میخوامت جوره همه...میخوامت بگم و بشه وا المصب دهن اين بار يه

 ...نكن خرابم باشم

 روشن نور نقطه تا چند تاريكي...روبروم تاريكي به خیره من و داشبورد روي چايي لیوان

 نه...نمیخونه...حسام؟ و ترانه...ترانه؟ و حسام...من؟ و حسام...شده ديوونه حسام...دار

 کردم؟ اشتباه کجا من...مرگمه؟ چه من...نمیخونه

 ...میخوامت -

 چقدر؟:گفتم کرده گیر دندونم میون لبم

 ...بچه نذار کارم سر:گفت فشرده بینیمو خنديده

 چقدر؟ گفتم -

 چقدر؟ تو -

 ...نیا همه قد -

 ...دنیا از بیشتر -

 ...دارم دوست:گفتم نشسته اش مونده دنده روي دست روي دستم

 ..میدونم:گفت خنديده

 توچي؟ -

 ...چرخه نمي زبونشون رو داشتن دوست مردا -

 ...میخواستي منو تو باشه يادت ولي -
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 ...نمیخواستي تو که نه -

 چي؟ نكنه قبول آقابزرگ اگه...خواستي تو اول -

 بخواد چیزي که خانوم ترانه...میكنه هم قبول:گفت خورده چرخ ترافیك تو نگاش خنديده

 ...نكنه قبول محاله آقابزرگش

 ...شد ذوق پر دلم و اومد کش لبام

 ترانه؟ -

 تو...بنیان از..اشتباهه حسام:گفتم زن پرسه صورتش تو کنده روشني نقطه چندتا اون از نگام

 ...میري خطا داري

 باشه؟ غلط میتونه وسط اين چي...چرا؟ -

 چي...احساست به میچربه تات چار تا دو دو که تويي حس...فرزيني که تويي حس...تو حس -

 و فرهاد من واسه داري گذشتي آقابزرگ وعده پول اون واسه راهگشايي مهديس از که شده

 نه؟ میشه سهمت بیشتر فرزين فردين پول...میكني؟ کوهكني

 ...دار روشني نقطه تا چند تاريكي همه اون تو نگاش غلتوني...دستاش شدن مشت...نگاش کدري

 واسه خودم که نباشه دختري پول دنبال چشمم که دارم خودم اونقدر من...ترانه؟ چیم نظرت تو -

 بگم؟ بار چند...نكن خرابم...زدم ديوار درو به پولش

 واي:گفتم شده تنظیم تمسخر ولوم صدام...کشیده خط لبم رو پوزخند...خورده سنگ به تیرم

 از کردم کمكت نخواه گفتم نمیخواي مهديسو گفتي...بشم فرض خر میاد بدم حسام...شد باورم

 گفتم بشه بشو بل بگیر پولتو ترانه گفتي... مهديس و تو وعید وعده بیفته خونواده اين سر

 کردم شك...کن شك ترانه گفتي...واشد آقابزرگ رو تو روم و فامیل جون تو انداختم آتیش...باشه

... زد زمینم بد چاه تو باهاش رفتم که بار يه...است پوسیده بد طنابت حسام نه...کشیدم خجالت و

 ...چاه تو میرم نه میگیرم طنابتو نه دوم دفعه

 ...کشیده نفس تونسته تازه من و دلخورش نگاه سنگیني و ماشین روشني
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....................... .................................................. .............................................................. 

 شرکت؟ بري نمیخواي چرا...مادر؟ شده چیزي – خاتون

 .کنم استراحت بگیرم مرخصي روزي چند يه گفتم....خاتون ام خسته -

 ترانه؟ نیست مشكلي:گفت کرده سنگین اشونگ آقابزرگ

 .خوبه چي همه آقابزرگ نه:گفتم نكنده عسل ظرف از نگامو

 کار؟ همه اين چیه کن استراحت...مادر خوبه – خاتون

 رفت؟ مهسا – آقابزرگ

 ...داشت قرار دوستاش با دانشگاش میرفت بايد...بچم آره – خاتون

 بخري؟ ماشین يه نمیخواي بابا ترانه – آقابزرگ

 ...میخرم حاال -

 ...میكنه جور خوبشو واست گفته شادمهر...دار نگه دست مدت يه – آقابزرگ

 ...هم با شدين عیاق:گفتم و عسل ظرف اون از کندم باالخره نگامو زده لبخند

 هم به دستگاهي و دم خوب ترکیه تو هم اينجا هم دارم خبرشو...داره جنم..خوبیه پسر – آقابزرگ

 ...کردن بزرگ رو بچه دختر يه تنه يه میخواد جنم خیلي...بوده نیويورك که هم مدت يه...زده

 ...نازن جفتشون بگردم الهي – خاتون

 ...اينجوري نگو خاتون میشه حسوديم -

 ...مادر میشم زنده و میمیرم بره پات به که خار يه...مني دل عزيز تو چون نشه حسوديت – خاتون

 ...کنین لوسم نگفتم حاال -

 يادگار...عزيزتري هام بچه از تو...خودته خاطر واسه میشم که تلخ من ترانه – آقابزرگ

 ...خواستم صالحتو همیشه...فردينمي
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 ...بودم نشناس قدر همیشه که منم اين...میدونم -

 ...کرد باز صفحه تو نگاه با آيفون نزديك خاتون...خورد آيفون زنگ...زد لبخند

 صبح؟ وقت اين بود کي – آقابزرگ

 ...حسامه بچم – خاتون

 صبح؟ وقت اين:گفت مونده من رو آقابزرگ نگاه

 ...تو اومدن کششون دختر خاکستري کوتاه پالتو اون با آقا شده باز سالن در

 هنوز هم خانوم ترانه که میبینم...خودم مجنون لیلي بخیر صبح:گفت در جلو همون از زده لبخند

 ...نیستن آماده

 ...ام خسته...نمیام امروز -

 و باش خوبي مهندس:گفت نشسته صبحونه میز پشت و شد رد ازم کشیده نشون و خط چشماش

 ...برسونمت که میدم افتخار و میشم خوبي رئیس منم...آماده ديگه دقیقه بیست تا

 میكني؟ زورش چرا...است خسته میگه – آقابزرگ

 همین قرارمون اول از:گفت مونده آقابزرگ رو حسام نگاه...بود محكم آقابزگ لحن عجیب

 ...میكنه کار همه مثه بازم باشه که هم عموم دختر ترانه...بود

 ...کسله روزه چند...است خسته...میگیره مرخصي – آقابزرگ

 میزنه داد چشات اينكه خاطر واسه فقط اونم...امروز يه همین فقط:گفت برگشته روم حسام نگاه

 ...داشتي خوابي کم

 ...حسام نگیر سخت بچم به اينقدر – خاتون

 ...میارم بارش پذير مسئولیت...نمیگیرم سخت – حسام

 ...نیست تو به نیازي...آوردم بارش به ساله همه اين خودم – آقابزرگ

 حسام؟ با خصمانه لحن و آقابررگ
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 ...خان فاروق شمايیم کوچیك ما – حسام

 ...صبحونتونو بخورين میزنین حرف اينقدر چرا – خاتون

 اي قهوه دوتا اون با کشید نشون و خط باز کرده نگاه منو خیره خیره گرفته لقمه حسام

 ...چشماش

 بند جا يه رو ترانه پول شادمهر شنیدم...آقابزرگ؟ خبر چه:گفت برگردونده ازش اخم با نگامو

 شرکت؟ کدوم...انداخته

 ...ني ايران تو نمیشناسي – آقابزرگ

 دارين؟ اعتماد پسره اين به اينقدر چرا...چي؟ يعني – حسام

 ...میكنم کار چي میدونم من – آقابزرگ

 ...میكني چیكار میدوني همیشه شما آره – حسام

 ...بره در خستگیتون ايشاال:گفت بهم کرده خیره نگاشو پوزخند با میز سر از شده بلند

 مرگشه؟ چه اين:گفت مونده در خیره آقابزرگ و بیرون رفت در از بوسیده خاتونو

 ...کرديم دخالت کارش تو که برخورده بهش حتما...میدونم؟ چه – خاتون

 ...بابا نگیر جديش زياد...کارکنه شب تا صبح نیست تراکتور که ترانه – آقابزرگ

 ...جانم آقابزرگ امر اطاغت:گفتم خنديده

 ...طرفش رفتم شده بلند گوشیم زنگ و اتاقم تو رفتم شده بلند میز سر از

 "حسام"

 چیه؟ ديگه:گفتم لغزيده وصل دکمه رو دستم

 باشه که هم دنیا ته تا...نیست زدن جا اهل حسام کن فرو کوچولوت خوشگل کله اون تو اينو -

 شدنت شوکه پا به میذارم ديشبتو زراي...ترانه نیستم کنت ول نشي من مال تا...وامیستم پات

 ...باشي اومده راه باهام دارم خوش بعدي دفعه ولي
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 ...میاد بدم ازت -

 کن مرور خودت با بار هزار روزي ترانه...ازم کنه دورت تو نفرت نمیذارم من...میاد هم خوشت -

 ...خوشگله بخوابي خوب...میخواد تورو حسام که

 ...ديوانه

 ...کن آدمش اينو خدا...ديگه نام فرزين خر کله يه اينم...ديوونگي؟ حجم اين با کنم چه من

...................... 

 خبر؟ چه:گفت و نشست کنارم زده ديد آينه تو خودشو

 اومدي؟ راه شادمهر با راحت اينقده شد چي...خبرداري تو که فعال -

 قدم يه...گرفت نمي تحويلم که بود اين خاطر واس میگرفتم واسش خودمو که هم وقتي اون من -

 نه؟ خرم...طرفش رفتم قدم صد طرفم اومد که

 ...عاشقي -

 خوب؟ يا بده اين حاال -

 ...عالیه نشي پشیمون اگه -

 ...اي گرفته...چته؟ ترانه -

 ...بودن؟ پر همه اين از بگم چي...جان؟ مهسا بگم چي

 هست؟ ازدواج قصدش پسره اين حاال...کسلم خرده يه بابا نه -

 ...خواستگاري واسه میان ماه اين آخر تا گفته آره -

 نه؟ ديگه خوشانته خوش حسابي پس -

 ...سره ازم خیلي اون...کمم خیلي شادمهر کنار من ترانه -

 ...مهسا واسش کن ناز...نیافتنیاست دست عاشق شادمهر...نیار پايین خودتو...کرده غلط -
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 میكنه؟ قبولش بابا نظرت به حاال -

 خرپولیو؟ اين به دوماد ديگه بیاره میخواد کجا...آره که اونو -

 پوله؟ چي همه خونواده اين واسه چرا -

 ...نیست شادمهر واسه که نه -

 ...غلطه من انتخاب نظرت به که میدونم -

 ...نباشه غط کارت واقعا کاش...نمیدونه غلط خودشو کار هچكس مهسا -

 ...شو خوشبخت من جاي مهسا...مهسا خوشگلي همه اون به من خیره نگاه و سكوت کم يه

 امشب؟ کرده دعوت هممونو چي واسه آقابزرگ نمیدوني حاال -

 ...کردي هم تعجب داشتي دعوت به کار تو که نه -

 ...میزنن مشكوك نموره يه بزرگترا اين...میگم شوخي بي بابا نه -

 ...دارن کاري يه شايد...واال؟ میدونم چه -

 ...اومد هم حسام...پايین بريم:گفت کرده نگام سفیهونه اندر عاقل

 ...رفتم همراش کرده چك خودمو آينه تو کشیده هم تو اخمام

 حس کنارم حسامو حضور زده لبخند حضار همه به نشسته خالي دونفره استیل يه رو

 خبر؟ چه:گفت گوشم دم نشسته کنارم...کردم

 ...کردم حس شده سنگین آقابزرگو نگاه و شدم جوابش خیال بي کشیده عقب خودمو

 ...بشین من پیش اينجا بیا بابا ترانه – آقابزرگ

 لوس اين آقابزرگو...صداداد حسام پوزخند...کشید هم تو مهديس اخم...پريد باال مهسا ابروهاي

 جمعي؟ تو کردناي
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 صدا انداخته نگاه نیم يه خودم به خیره حسام به نشسته نسیه مبل دسته رو آقابزرگ کنار

 ...بشه معلوم حسام و مهديس تكلیف باالخره تا شديم جمع هم دور:گفت که شنیدم آقابزرگو

 به نداشته اخم ديگه مهديس...شد کشدارتر پوزخندش...حسام طرف برگشت نور سرعت با نگام

 خودشو انداخته پا پارو گرفته غرور ژست که حسامي...حسام هم باز و...بود خیره آقابزرگ دهن

 ...داد نشون منتظر

 کسر و کم چیزي نمیخوام...باش مراسم دنبال فريبرز...میگیريم مراسمو ماه اين آخر تا – آقابزرگ

 ...باشه

 ...خان فاروق – خاتون

 ندارين؟ حرفي دوتا شما:گفت کرده نگاه لیلیشو وري يه آقابزرگ

 که مراسم...میكنین؟ اذيت خودتونو اينقدر چرا...عالیه:گفت غرور ژست همون با زده کف حسام

 ؟ني خوب...نه؟ ديگه زندگیمون سر میريم يهويي...نمیخواد

 دوخته و بريده من:گفت کرده اخم آقابزرگ به داده شدشو سخت نگاه سرجاش از شده بلند

 ...خوش شب...نمیكنم تنم کسیو

 ...کرد غوغا سالن تو بندش پشت همهمه و بیرون زد سالن از شده تر تند بلندش قدماي

 چي؟ يعني حسام کار اين فريبرز – فريبا عمه

 ...اومده پیش مشكلي شرکت تو حتما...مرگشه چه نمیدونم – فريبرز عمو

 ...میشه برگزار عروسي ماه آخر تا – آقابزرگ

 ...آقابزرگ بگین شما چي هر – جون گلرخ

 ...موافقم:گفت دوخته نقطه يه به نگاشو مهديس

 دختر؟ ديدي چي حسام از...شد سنگین روش نگام

...... ..................................................................................... ............................................ 
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 ...خانوم نكن قهر حاال:گفت شهره مامان گردن انداخته دست مهدي بابا

 ...مهدي میكني اذيتم:گفت ريز کرشمه و ناز شهره مامان

 ...ديگه باال میبرين رو توقعا سطح که شماهايین همین:گفتم خنديده

 ...بچه نزن ديد رو ما:گفت کرده نثارم آروم گردني پس مهدي بابا

 ...سالن تو رفتم داده ول قهقهه

 خبر؟ چه:گفتم نشسته بوده تاپش لپ غرق شادمهر کنار

 ...پیچیده شهر تو بد پسرعموت اون عروسي خبر که فعال -

 يهويي؟ چرا نمیدونم:گفتم مونده جا يه مات نگام

 راهش به سر میخواد پسره اين از ديده چي يه...نیست دلیل بي چیزش هیچ آقابزرگت -

 داغوني؟ چته تو حاال...کنه

 ...ندارم حال و حس وقتیه چند بابا نه...من؟ -

 شده؟ چي -

 ...هیچي -

 چته؟ بگو...میفهممم باشم که هم دنیا سر اون من باشه مرگیت يه تو ترانه -

 ...میفتم وقته چند اون ياد وقته چند اين -

 میندازتت؟ وقتت چند اون ياد وسط اين چي...نپیچونم:گفت کرده تاپ لپ میخ نگاشو کرده اخم

 مهسا و خودت از...من خیال بي:گفتم عدد و رقم همه اون تو کرده سر منم شكسته انگشتام ترق

 ...محترم خواستگار بگو

 ...میندازم راه رو عروسي شلت پسرعمو اين از تر زود:گفت شده پخش لبش رو لبخند

 هولي؟ اينقدر چرا -
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 فس فس حوصله...عموته میل باب موقعیتش بدجور که میخواد رو مهسا هست يكي دارم آمار -

 ...ندارم کردن

 کني؟ خوشبخت رو مهسا میدي قول شادمهر -

 بدم؟ اينقدر من:گفت چرخونده صورتم تو نگاشو کشیده بینیمو

 ...ببینم رو مهسا اشك روزي يه اينكه از میترسم من شادمهر ولي عالي تو -

 مهسا؟ از بهتر کنم پیدا کجا من...خوشبخته من با مهسا -

 ...ممنونم -

 میخواد؟ مهديسو واقعا حسامه حاال:گفت کشیده بینیمو باز

 ...نكنم فكر:گفتم افتاده چین بینیم شده جمع لبام

 ...داره حق -

 خبر؟ چه سايه از -

 ...شده تر ديوونه بوده که ديوونه...باشه خودمون بین...میكنه کار فقط -

 ...کن صحبت درست رفیقم مورد در...پررو گمشو:گفتم بازو سفتي اون تو کوبیده مشتمو

 ...ببینه نمیتونه منو غم شادمهر...زد لبخند و آورد سرحالم...زد لبخند

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...شو خفه...ترانه شو خفه -

 گفتم؟ چي مگه:گفتم دوئیده چشم کاسه تو اشك

 ...میكني خرد اعصابمو...اتاقت تو برو...ندارم حوصلتو -

 شده شل پاهام...ديوار به خوردم رفته عقبكي قدمام مونده روبروم مست انساني حجم اون به نگام

 ...روشون گذاشتم سر کرده بغل زانوهامو نشستم زمین رو
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 بلدي؟ کردنشو گريه فقط زندگي از -

 ...میگذرم اشتباهت از من...مستي امشب...میكني اشتباه...مستي تو

 نمیبري؟ ازم چرا...دارم؟ چي کثافت من...لعنتي؟ د میخواي چي من از -

 ..گونم رو ريخت زده بیرون چشمم کاسه از اشك

 تو من با بگو...میموني تو من با بگو کن رو احساستو بیا میدوني وقته خیلي تو نمیتونم تو بدون

 ...میموني

 ...شو خیالم بي ترانه...ازم بكن...چیم؟ من مگه...خون خفه همه اين بسه...بزن حرفي يه د -

 ...نمیتونم تو بدون...نمیتونم تو بدون میشناسي دنیامو همه هستي خودي من با که تو

 ترانه؟ دارم چي آشغال من:گفت بسته چشماشو کاناپه رو داده ول خودشو کوبیده پیشونیش به

 ...همدستي عشق علیه گريه و شب با انگار تو نمیترسي فردا از که تو از میكنم تعجب

 ...شد خفه هقم هق چسبیده دهنم به دستم

 ...نمیگیرم آروم ديگه...نمیگیرم آروم ديگه

.............................. 

 ...شدم پیاده کرده حساب رو تاکسي پول چسبونده گوشم به گوشیو

 بگو؟ مهسا جانم -

 ...بنده خواستگاري بیاين هفته آخر قراره ديگه آره -

 بیايم؟ -

 .داره شرکت مراسم اين تو بزرگیش خواهر بعنوان ترانه فرمودن خان شادمهر ديگه آره -

 ...بابا نه -

 .میگیره پاچه سگ عین سگ نريا،بالنسبت من داداش اين پر دم زياد راستي...بابا جون -
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 ...که پرسیدم باز جوابشو دونسته

 خب؟ چرا -

 چه نديدي ريشش به ببنده رو ترشیده دختره اين میخواد واقعني آقابزرگ فهمید که ديشب -

 يه نه هم حاال تا رفت،ديشب گذاشت جا هم شبي،بعدش نصفه8خونه تو انداخت راه اي شنگه الم

 رو هیشكي داد عمرم تو...شده ديووونه پسره اين ترانه...داده تلفنشو جواب نه زده زنگي

 ...تو جون بودم نشنیده اينجوري

 شرکتش تو آقابزرگ گذاري سرمايه همه اون وعده از که کیه وگرنه میكنه ناز داره بابا خیال بي -

 بگذره؟

 ...نیست همیشه حسام ديگه...شده عوض حسام ترانه ولي -

 تصمیم اي عجله داري خیلي...کن فكر بیشتر کم يه بازم ولي کنم قطع بايد ديگه من مهسا -

 ...کني فكر بیشتر بايد شايد... میگیري

 بشه باعث تعللم اينكه از میترسم...میترسم ولي نیست حرفي اصال که بودنم خر تو ترانه -

 شادي با که اينه واسه باشم من که انتخابش درصد نود اينكه خیال بي...بدم دست از شادمهرو

 من ترانه...فرزينم خان فريبرز دختر که اينه خاطر واسه مهربونیاش بیشتر اينكه خیال بي...خوبم

 حرفیه؟ اين تو عاشقم

 ...خانوم عروس بوس بوس...من برم قربونت -

 .بوس،باي -

 باز و میدونه...عاشقه باز و میدونه که مهسايي وجود غريبگي همه اين میون میپوسه دلم

 ...بده عشق لیاقت هم شادمهرم به خدايا...داره عشق جرات مهسا...صادقه

 ...آسانسور تو کردم پرت خودمو گذشته خورده چاك نیش اون با نگهبان جلوي از

 ...خورد زنگ میزم رو تلفن که شدم کار مشغول بوسیده رو سلیماني خانوم

 بله؟ -
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 ...اونجا میام من نباشي...اتاقمي ديگه ربع يه تا -

 سلیماني خانوم واسه و کردم نگاه يه خیره خیره دستم تو مونده گوشي به زده در کاسه تو چشام

 پروژه برآورداي...فرزين مهندس دفتر برم بايد:گفتم کرده رو خودم سازي دست لبخنداي اون از

 ...میخواد رو

 خدا...بیرون زدم اتاق از شده عرق خیس مشتم تو مموري فلش من و داد تكون سر حواس بي

 ... بگردونه خیر به خودش

.............................................. ..................................................................................... .... 

 ...میكنما آبروريزي خونه تو میام من وگرنه ترانه پايیني سه بشمر -

 خدا ترو...نیستم من میفهمن همه مهموني وسط االن...شو خیال بي خدا رو تو...نمیتونم من واي -

 ...نكن اذيتم

 جونم؟ بابا مهموني تو آدماي اون يا مهمترم من...دنبالت اومده شوهرت...ترانه باش خوبي دختر -

 کنم؟ چیكار تو دست از من واي -

 ...نگذره بد میدم قول...خودم بغل بیا هیچي -

 ...سايه جون ترو -

 ...کنم خلوت خانوم ترانه با امشب دارم خوش...بچه نخور قسم -

 منو؟ کردي مچل...حاال هم تو گمشو -

 ما بابا ننه اين اگه...بگذرونیم خوش دونفري میخوام امشب خوشگلم خانوم جون نباشه تو جون -

 کشون و تو میام...ترانه مونده دقیقه دو فقط تايمت از...میگیرن مهموني سالو کل کني ول رو

 ...میبرمتا کشون

 ...بیام نمیخوام:گفتم شده تر پررنگ روم جلو آينه انعكاس تو لبخندم

 ...بیام خودم بايد...نداره راه نچ -
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 يه تراس رو از و زده چنگ سايه تخت رو از پالتومو و شده گشاد چشام من و تماس قطع بوق

 ...پريده متري

 کشیده هم تو توان آخرين با اخمامو و جذابیت استیل همه اون به دادم نگامو پرحرص

 ...درآوردي مسخرشو:گفتم

 ...ترسیديا:گفت اومده جذابشو ولي مست اساليداي اون از باز داده ول قهقهه

 ...پررو گمشو:گفتم اومده فرود سنگش عینهو بازوي تو آرومم مشت

 پاين شام بوي اون با گوشم کنار کرده تنظیم ماشین طرف باهام قدماشو حلقه کمرم دور دستش

 ...خانوم شوهر مادر از شدين اجازه کسب:گفت سیگارش قاطي هلوئه

 آبروريزي؟ به داري عادت -

 ...خانومم به دارم عادت -

 دلخوش من و توئي...رفته يادت فردا و امشب و توئي...مستت امشب و توئي...خودت جون آره

 ...شب همین به فقط

 ...باشه قهر خانوم ترانه نبینم -

 ...گونمو رو چكیده اشك قطره نديد اون و شده گرفته ديگه طرف صورتم

 ...بشمارم خوبیهاتو که میبندم چشمامو بازم

 چند اين مثه زنونه گرم اوفرياي عطر اون و گوشش کنار بردم سر گرفته اشكو قطره انگشت سر با

 ...عاشقتم:گفتم پیچیده بینیم تو وقته

 ...بیشتر من بغض و شد تر محكم دستش

 ...میشناسي هامو غريبي بهتر خودم از حتي تو

....................... .................................................. .............................................................. 
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 کنار دار خواب کمبود سرخ چشماي اون با در جلو از کرده باز درو خودش شنیده درو به ام تقه

 کردن؟ دير عادتته:گفت رفته

 داري؟ چیكارم:گفتم کرده اتاق کف پارکت بند نگامو وايساده ازش فاصله با

 ...بود تنگت دلم:گفت گوشم کنار شونم رو کرده سنگین دستاشو کرده طي رو فاصله

 رها عذاب اين از منو...لرزيد نشسته کشیده خوابي بي سرخي همه اون تو يافته گردش نگامو

 ...نمیكني

 حسام...نكن کرده نگاه بهت برادر چشم به من فداي آيندتو...نكن خراب...شو خیال بي حسام -

 ...بسته بن تهش راه اين

 ...کن قرص دلمو...بودنت همیشه به...موندنت به...کن قرص دلمو...میكنم بازش من -

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

 واسه روزي يه:گفتم وايساده بیستم طبقه بزرگ هاي پنجره اون جلوي کشیده کنار خودمو

 ...نگذشت هم خودش از حتي من واسه اون...گذشتم چي همه از داشتم دوسش اونیكه به رسیدن

 ...میگذرم دنیا از سهله که خودم از تو واسه -

 بارونم متلك راه به راه و چزونديم ديروز تا که تويي...افالطونیتو؟ عشق اين بشه باورم چطور -

 ...نداره اعتماد لیاقت جماعت مرد...کردي؟

 جلو ،وايسادن داشتم هدف يه ايران رسید که پام وايساده اينجا امروز من...نرون چوب يه با -

 سوگلي که تويي...عروسته بودن خونده گوشم تو بچگي از که تويي با ازدواج واسه خونواده

 رسید پام...نمیخوام لوسو دختره اين نمیخوام، میگفتم...بند نفست به همه نفس و بودي آقابزرگ

 خونه اومدم...نبودي بريده من واسه نافت توئه...نبودي تو چرخوندم چشم که همه میون ايران

 مهسا...نیستي چرا که پرسیدم شد راحت نبودت از که خیالم...نبودي دوسال... بودي رفته...نبودي

 تو و معصوم طفل ترانه میگفت مامان...مطلقه میگفت مهديس...خورده جگر خون میگفت

 نگاه اين تو من ترانه...نكردي هم نگام شرکت اومدي...نكردي هم نگام... برگشتي وقتي...نبودي

 ...سوختم شدنم نديده اين تو...سوختم نكردنت
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 يه منتظر اونايیكه نیستن کم...بهته نگاشون دنیا يه...نداري عقده که تو...شدنه ديده بحث پس -

 ...چشمتن گوشه

 ...شما چشم گوشه يه واسه انتظار و مايیم که فعال -

 ...میمونه حرفش رو ترانه...نظري نه و میبیني چشمي گوشه نه...کنم خالصت -

 ...نیست کشیدن پس پا اهل حسام...کنم خالصت منم -

 دادنم؟ بازي با میرسي چي به -

 کردي فكر...گذاشتم مايه خودت از خاطرت واسه وقته چند اين تو که تويي به...تو به -

 بهت جايگاتو خواستم فقط...داشت؟ سودي چه من واسه ثروتت بابت خونواده با درانداختنت

 خودم واسه خودم عمره يه من...نیستم وايسادن آقابزرگ حرف پا مرد من ترانه... برگردونم

 ...کردم انتخاب

 

... میرسي اون حرف به تهش ته بكشي خودتو تو يعني هم خان فاروق...خانه فاروق هم آقابزرگ -

 شريك و مالش دنیا دنیا به زد پا پشت که عاشقي دختر اون از...مونده؟ چي لیلي اون از...نیگا منو

 اين تو...کردن بزرگم بودم بچه...حسام شدم بزرگ...زندگیش ديگه مرداي جنس از شد مردي

 عشقه...پوله مالکشون اولین من زندگي مرداي همه فهمیدم...شدم بزرگ چارساله

 بي هم، خاتون عاشق خان فاروق...فكريشونه خط مهاي ته اون هست هم ،اگه نیست...کجاست؟

 هم عاشق زندگیم آدماي کلهم اگه...بره يادش عاشقي نكشید گشنگي... بود عاشق مشكل

 مرداي از هیچكدوم واسه احساسم و من که حالیمه خوب اينو... بودن عاشق مشكل بي...بودن

 نه،فقط نكردنا، درك هم اونا...کردن درکم که شادمهري و مهدي بابا جز نداشتن ارزش زندگیم

 ...کردن باهام عزيزام همه که کاري...نكردن خالي پشتمو

 ...ازش شده دور من و عطرش تلخ بوي

 ايران از میريم،...همشون پدر گور...کنم بهشت واست رو دنیا تا باش...کن مطمئن منو ترانه -

 ...پول بدون حتي...میكنیم زندگیمونو و میريم...خونواده؟ اين به چه رو ما اصال...میريم
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 اين فرزين حسام از...بسته بن تهش هم راه اين...حسام کردم تجربش من...کنیم؟ فرار يعني -

 ...باش دوماديت فكر به دوماد شاه...بعیده حرفا

 تو شدن تسلیم که دارم دوست اونقدر بدون ولي برو:گفت اون و لغزيد در دستگیره رو دستم

 ...نباشه کارم

 ...اومد پايین دستگیره و شد پخش صورتم رو شده تلخ لبخندم

....................... .................................................. .............................................................. 

 بودم چي من:گفتم نداشته نفس با گرفته اوج متري دويست هاوس پنت اون فضاي تو هقم هق

 ديگه...داشتم؟ پول حكم...حكم واست... واست فقط من...من...من...  بانكي؟ حساب...برات؟

 میاد؟ بدت ازم... ندارم پول ديگه..ديگه که من...من...نمیخوايم؟

 دستش ويه موهاش تو دستش يه...شده داده تكیه زانوهاش به دستاش آرنجاي...شده خم سرش

 ...بند سیگارش به

 خالي و پر چشام...گرفته نبض ام شقیقه...خورده پیچ دلم...شده کمتر نفسم...شده بیشتر هقم هق

 ...اشك از شده

 واسه...واسه منو...من...ندارم پول ديگه که من ديگه آره...بیرون کن پرتم...باشیا راحت...راحت -

 ...پول

 ...تمومم نیمه حرف و هقم هق دوباره

 ...ممنون بودم خونت تو که ماهي چند...که ماهي چند اين واسه...ممنون -

 ...گرفت اوج باز هقم هق و شد کشیده دستم و گرفت قدم اتاق طرف وارفته و شل قدمام

 ...بدم توضیح من وايسا...میري؟ کجا -

 تو خیره شده داشته نگه باز زور به چشماي اون با چسبیده داغش لباي به سردم انگشتاي

 ...ندارم پول ديگه که من...میرم...نكن بدترش...نگو...برم از خودم...نه:گفتم صورتش

 ...هقم هق وباز
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 بري؟ کجا -

 ..جا هر -

 فرض چي منو:گفت کشیده موهاش تو دست باز اون و شدم زمین پخش سوخته صورتم چپ طرف

 ...میكنم قلم پاتو بیرون بذاري خونه اين از پاتو...کثافتي من زن تو...کردي؟

 ...میكردن کار رنگ ترکیب اشكام با صورتم رو بینیم از که خوني و هقم هق باز

 ...من هق هق هم باز و در شدن کوبیده صداي

 ...تره طوالني کابوس سكوت قطب اين تو اينجا

............................ 

 ...واال...بوديم نديده هم هول حد اين تا عروس

 از نپكي:گفتم پايیده فرمونو پشت شادمهر خورده چاك نیش چشمي زير تماسو کرده ريجكت

 ...خوشي

 ...نكن اذيت داداشمو ترانه – شادي

 ...میكنه دل رو -

 نیومده؟ ما به خوشي...يارو؟ چته:گفت خورده چاك نیش همون با زيرچشمي زده جا دنده شادمهر

 اين زياده سرت از چون خب:گفتم شده جمع خنديدن عدم بابت لبام پريده باال شیطون ابروهام

 ...خانوم عروس

 ...اللیگا حد در موافقم – شادي

 آدم:گفت و صندلیش تو کرد پرتش شادي پیشوني تو کوبیده فرمون از آزادش دست با شادمهر

 ...بچه باش

 ...ندن بهت دختر ايشاال:گفت شده لوس داده چین بیني با کرده جمع لباشو شادي

 ...درصد يه کن فكر تو:گفت پايیده شاديو آينه تو زن پوزخند شادمهر
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 ...توپه وضعت...قبولي:گفتم زيرلب و روم جلو ترافیك به دادم نگامو کشیده هم تو اخمام

 ...پوسیده انتخاب مالك همه اين از دلم باز من و نگاش سنگیني

 ...دادم قول بهت من ترانه – شادمهر

 امشب توئه چشاي تو من:گفتم و داد پايین ولوم صدامو گوشیش پرت حواسش شادي

 ...نمیبینم هم ناقابل برق يه بوده خواستگاريث

 ...رو وريا دري اين ترانه کن ول – شادمهر

 کاش شادمهر...وري؟ دري من حرف و رفتنت خواستگاري و نداشتت احساس و تو...وري؟ دري

 ...نبودي من مهساي عشق

 ترانه؟ – شادي

 جونم؟ -

 نیستي؟ کیف رو امشب چرا – شادي

 ...ام خسته -

 ....نكن نابود خواهرکمو برادرم...شده نقاشي رولبش پوزخند و پايیده منو زيرچشمي شادمهر

...................... .................................................. ............................................................... 

 چسبیده در به گوشش مهساي به کرده آغاز دومو دور گرفته ناخونامو کامل دور يه دندونام با

 میگن؟ چي خب:گفتم

 و شرط داره آقابزرگ:گفت آروم کرده نگاه منو نگاش اي قهوه جفت دو اون با نگرون دل مهسا

 ...میذاره شروط

 ترانه؟ جون کرده قبول يعني -

 داري؟ دوسش:گفت کرده جمع سینه تو پاهاشو و پايین داده سر خودشو شده نگرون باز چشماش
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 گوشیم ماهه يه گراوند بك به نگامو کرده پهن بساط صورتم رو لحظه هر از تر واقعي لبخندم

 ...ديوونشم...براش میمیرم...عاشقشم من...ندارم دوسش:گفتم دوخته

 چي؟ کني انتخاب يكیو باشه قرار اون و ما بین اگه:گفت شده پخش صورتش رو نامطمئن لبخندش

 دوست لبخند اون با گوشیم ماهه يه گراوند بك بند باز نگامو نشسته زمین رو شده شل پاهام

 میپرسي؟ منكر و نكیر عاشق از:گفتم کرده لعنتیش نوع از جذاب داشتني

 پرتشون داشته نگه باباشو نامي به حرمت هم امشب...نیست راضي آقابزرگ...حد؟ چه تا ترانه -

 ...بیرون خونه از نكرده

 چايي خودم میخواستم من:گفتم داده نرم حرکت صفحه روي به دستم شده خالي و پر چشام

 ...ببرم

 شم فدات:گفت صداش تو نشسته بغض با گوشم کنار فشرده اش سینه به سرمو لغزيده زمین رو

 اين از میرفقتن پاسوخته که بختا بد اين وگرنه ببري چايي تو ندادن خوبه بازم...نداره که غصه

 ...خونه

 ...عاشقم من...بازوش به زدم مشت بغض همه اون میون خنديده

....................... .................................................. .............................................................. 

 گوش تو کرده سر کرده نگاه خواهرشوهرونه بعد از چايیش تعارف دلم به گردونده پا رو پا

 ...بلده تعارف نگي بگي همچین نه:گفتم شادمهر

 ماتحتش تا حلقش تو ريخته داغو چايي بندش پشت جور و جمع خودشو کرده گشاد نگاه شادمهر

 خونواده...خواهر يه همین و منم واال:گفت داده ول الكي لبخند نیاورده خودش رو به سوخته

 دست قیچي و ريش...میكنه زندگي سوئد اش بچه دوتا پیش که هست پیر عمه يه...نداريم زيادي

 ...خودتون

 و سازيه ساختمون صنف يه...کورکنه بازار ملكي اسم...میدونین بهتر خودتون که هم بار و کار از -

... توشمرون دوهزارمتري خونه يه...نامبروانه جهت هر از که االنشون خونه...ملكي شادمهر يه
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 از اينم...است سكه که هم آبش اونور بار و کار...نوشهر تو هم يكي و دارن شهر اطراف ويال چندتا

 ...جان شادمهر شرايط

 يه ديگه دارم خواهرشوهر حكم االن من خب:گفتم و دادم کش ته تا نیشمو مونده روم همه نگاه

 میكنین؟ نگام اينجوري چرا شما... بدم نشون بايد خودي

 گوشم تو کرده سر شادمهر و اومد فضايي مناسب ملیح خنده يه بعد کرده مكث کم يه جمع

 ...خواهر بودنت خواهرشوهر اين فداي:گفت

 ...داداش چاکر -

 ...ان شده تايید جهت هر از ما واسه شادمهر آقا وگرنه بگه بابا مهساي چي هر – فريبرز عمو

 ...آهان...نه؟ ديگه ني مهم اصال که دختري دوست جهت...اموالي؟ و مال جهت همین از دقیقا

 ...نمونه حرفي وابكنن هم با سنگاشونو برن جوون دوتا اين خب – خاتون

 تفاهم؟ عدم رفع واسه تايم ساعت نیم و زندگي عمر يه

 ...موند خیره من به آروم مجلس اول از حسام رو چرخي نگام رفته تراس مهسا و شادمهر

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام...صورتم تو پاشید جاش لبخند کرده اخم براش

 شد چي جواب در شده وارد بازشون نیش با شكفته گل نوع دو شده تموم ساعته نیم تايم باالخره

 تفاهم به زندگي سال شصت با هنوز هم آقابزرگ و خاتون...بابا نه..."رسیدن تفاتهم به"گفتن بقیه

 رسیدن؟ تفاهم به ساعت نیم تو چطور اينا نرسیدن کامل

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام...شادمهر نگاه خاموش برق و مهسا نگاه برق به دادم نگامو

 ...شده حدا جمع از من و لرزيده جینم جیب تو گوشي و همهمه

 شب؟ وقت اين...نسترن؟

 جون؟ نسترن جونم:گفتم چسبیده گوشم به گوشي
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 شبونه ريختن کرم اهل نسترن...نیست کرم...گوشي به زده زل من و تماس قطع بوق صداي

 ...زده زنگ آدم گوش تو تماس قطع بوق يهو و وقته همه اين زنگ يه با نه تكه با هم کرم...نیست

 زدين؟ حرف فرهاد و نسترن با امروز خاتون:گفتم خاتون به رو جمع به برگشته افتاده شور دلم

 ...نشدم مزاحم منم بوده کشیك نسترن صبح تا که ديشب...مادر نه – خاتون

 زنگ خودم االن:گفتم کرده رد رو ناجوره چیزي يه فهمیده حسام سوال پر نگاه زده شور باز دلم

 ...میزنم

 بدي بوي...میندازه شور بیشتر دلمو چیزي يه...لغزيد فرهاد شماره رو که دستم و جمع ترك باز

 ..آشنا بوي يه...میاد

 ترانه؟ الو -

 ...فرهاد الو -

 ...میزنم زنگت ديگه دوساعت خودم...ندارم وقت ترانه -

 جلف حد اين تا وقت هیچ نسترن که دونسته من و تماس قطع بوق و فرهاد خنده و زن يه قهقهه

 ...نخنديده

 دسترس در نظر مورد مشترك".... چسبید گوشم به گوشي خورده نسترن شماره رو دستم

 "نمیباشد

 ...انزجار جنس از بو يه...آشنا بوي يه...شنیدم بو باز خورده پیچ دلم

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

................................. 

 ...بده گاز...ديگه باش زود -

 ...هولي؟ اينقده چرا...ترانه؟ چته -

 ...نمیده جواب -
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 کي؟ -

 ...نسترن -

 پیشش؟ بري شب گفته نسترن خود نگفتي مگه -

 ...بده گاز...حسام میزني حرف چقدر اه -

 ...شدم جواب يه منتظر گو خدايا لب زير لغزيده خونه شماره رو دستم باز

 ترانه؟..ت...الو...ا -

 نمیدي؟ جواب چرا...چته؟ نسترن:گفتم پوکیده نگراني از دلم

 ...بچم ترانه...ت...بده؟ حالم من...م...ترانه...ت -

 ..بزن حرف نسترن...اونجا میام دارم من...بزن حرف درست...بچه کدوم...نسترن؟ میگي چي -

 دارم؟ کم چي من... من...زشتم؟...کممم؟ من...من ترانه...ت -

 تو؟ چته نسترن -

 ...بچم....بچم ترانه...ت -

 گورستونیه؟ کدوم فرهاد...داره؟ جا کلمه اين امشب شده حل معماي اين کجاي...بچه؟

 خبره؟ چه امشب...داده گاز وار جنون حسام و خط پشت سكوت و من گفتناي الو الو

 شده؟ چي حسام -

 ...گرفته شوخیشون دبوونه دوتا اين حتما...نخور حرص ترانه -

 ...حسام...نیست بلد خرکي شوخي نسترن -

 ...نیست هیچي...میرسیم االن...جانم -

 کنار پیش چندسال خاطرات و منم...دستام لرزش و منم....دستم کنار مرد آخر جمله آرزوي و منم

 ...شدم شورخونه رخت دل و منم...خورده خاك ذهنم
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....................... .................................................. .............................................................. 

 ..مكن نهان بگو راست دال اي خورده چه دوش

 ودکاي بوي... برداشته لباساشو کل چندماهه اوفرياي اون بوي....مونده گردنم يگود تو سرش

 ...رفته بینیم تو اوفريا بوي اون قاطي

 ...اي خورده خالص نقل اي خورده خاص ي باده

 ...عاشقتم:گفتم لب زير کشیده کنار سرمو...زده دو دو چشمم تو اشك

 ...گريختي ما بر از ريختي شراب دوش

 ...خانومم ديوونتم:گفت گوشم کنار فشرده خودش به منو باز

 ...مكن چونان دگر بار گرفتمت دگر بار

... خورده هم اوفريا بوي اون از دلم...شده بیشترفشرده بغلش تو...چكیده بازوش رو اشكم قطره

 خانومم؟ چیه:گفت خیره صورتم تو خماريش همه با شده باز اون چشماي و کشیدم عقب خودمو

 ...مكن دهان در خربزه میزند شراب بوي

 اون با نشسته توبغل زانو تلويیون جلو کاناپه رو اش شده مات نگاه خیال اومده،بي پايین تخت از

 ...پیچیده بینیم تو اوفريا بوي باز و اون مردونه لباس

 شده؟ چي ترانه -

 ...چكید باز اشكم قطره

 ...مكن آسمان بر روي گنه بي خموشان چون

 ...ترانه -

 ...گرفتم ياد وقته خیلي بردنو پناه خودش به خودش از...شدم کشیده بغلش تو

 ...مكن نهان بگو راست دال اي خورده چه دوش
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 وايساده جلوم.............................................................. .................................................. .......................

 سنگین شونم رو ،دستش انداخته خط گونم رو اشكام قطره لرزيده چونم...کشوند خودش به نگامو

 ...شد

 ...اش شسته تازه دستاي...دارش خون رد لباس

 ...تر شسته مغزم...تر خون دلم من

 نسناس؟ اين گوريه کدوم:گفت بسته چشماشو داده تكیه ديوار به سرشو نشسته صندلي رو کنارم

 باباي کجايي...نسترن؟ فرهاد کجايي...غیرت؟ بي توئه کجايي...نسناس؟ توئه کجايي...کجايي؟

 بچه؟ بي ديگه

 ...خیلیه نكنه سكته امشب...راهه تو...دادم خبر آقابزرگ به -

 ...گلم نخور غصه:گفت فشرده شونمو باز اون و گرفتم دست تو سرمو جلو به شده خم

 نگامو داده تكیه ديوار به کرده خفه هق هق ، شده بلند صندلي رو از کشیده دستش زير از شونمو

 ...کف سرامیكاي به دادم

 ...ريش دل من و نگاش سنگیني

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

 ...راهرو ته رفته نگام من و آقابزرگ عصاي صداي

 شدي؟ چي خاتونم

 ...خاتون:گفتم گرفته بغلشو زير رسونده سقوط حال در خاتون به خودمو

 من بشه طوريش نسترن...مادر دخترمه نسترن...امانته نسترن...اومد سرم به چي ديدي -خاتون

 بدم؟ چي پدرشو مادر جواب

 ...هنوز نشده که چیزي خاتون -

 اومده؟ عروسم سر بال اين چطور -خاتون
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 ...بود خورده لیز آشپزخونه سرامیك رو پاش -

 کجاست؟ شده گور به گور پسره اين...من بگردم دورش الهي -خاتون

 ...کجاست؟ فرهاد

 تازه دستاي و پیرهن رو مونده خون لكه تا چند اون با حسام...حسام خالي جاي به میره نگام

 ...شسته

 ...کجاست؟ فرهاد

 سر:گفت کرده زمزمه لب زير داده تكیه عصاش به نشسته،سرشو صندلي يه روي ساکت آقابزرگ

 ...نشه چیزيش نسترن...خدا نكشیدم کم ترانم

 ...نزده يكي زده يكي قلبم...شده شل پاهام...شده مشت دلم

 ...راهرو ته رفته نگام...نشسته رودستم خاتون دست

 ...طرفش دوئیدم پريده جا از فشنگ مثه

 ...میچرخید يكي اون به يكي از ناباور اون چشماي و انداخت پايین سر وايساده پشتش حسام

 شده؟ چي نسترنم گل -

 کني خفه خود ادوکلن با و تیپي خوش همه اون بار چي يه گلوم تو زده چنبره بغض اون با اومدم

 ...دهنم رو چسبوند دستمو نشسته صورتش رو آقابزرگم سیلي که بگم

 وقتت اين تا...لیاقتت بي سر بر خاك...کردم؟ بزرگ پسري اينجور من...بیاد روت به تف - آقابزرگ

 حروم؟ به نمك بودي گوري کدوم شب

 راهرو سكوت تو مردونش هق هق...افتاده پايین سرش...زمین رو نشسته... کرده خم زانو فرهاد

 ...لرزوند دلمو... کشیده خط

 ...لیاقت بي...فرهاد لیاقتي بي:گفتم لب زير

 ...نامرده يه ما محل جوونمرد...ديروز؟ افسانه ناجي اون کجاست
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....................... .................................................. .............................................................. 

 ...نزن من به دست -

 انداخته خط شب نیمه سه ساعت سكوت تو هقم هق...گذاشته عقب قدم...زده پس دستشو

 ...میاد بدم ازت...بودي تاحاال جايیكه همون برو...برو:گفتم

 ...رو فاصله کردم جبران قدم يه من...کنه طي رو فاصله خواسته قدم يه با

 ...میاد بدم ازت:گفتم لب زير دوخته چشماش تو اشك برق اون به نگامو رحم بي

 زنگ گوشم تو گفتنش"نه"صداي...کرده نزديكیشو جبران قدم دو...برداشه طرفم قدم يه باز

 ...خدا:گفتم شده بلند جیغم...شده دراز طرفم دستش...سريده پام...زده

....................... .................................................. .............................................................. 

 خانومت نسترن فرهاد بابا بگم بگیرم جشن میخواستم:گفت رفته بالش دل تو اشكش قطره

 هشت قرارمون...نیومد يازده ساعت تا...نیومد ترانه...بچته خواب رخت دوماهه شكمش

 جاي يه بهش داره مردش مفهمه...میفهمه همیشه زن يه...میداد خیانت بو خونه هواي...نیومد...بود

 منو فرهاد گوشي...برداشت زن يه گوشیشو...زدم زنگ...کردم حس من ترانه...میكنه خیانت دنیا

 ...بچم ترانه...نمیشدم شوکه اونجور خر من اگه...نیست ديگه...بچم ترانه...برداشت زن يه

 ...چیدم چكیدشو اشك قطره انگشت نوك با شده داده تكیه دستم به سرم

 ...من برم قربونت میكنیم فكر ما که نباشه اوني شايد -

 بي...برگشته فرهاد نگار...برگشته نگار...نمیكنه اشتباه وقت هیچ زنونه شیشم حس يه -

 ...شنیدم مهديس از خبرشو وقته خیلي...شوهر

 ...بالش دل تو چكیده اشكاي قطره به دوختم نگامو لغزيده دستش رو دستم

 من...پشیموني من مثه خودت عمر يه کني ردش نداده توضیح...بده توضیحشو بذار بده فرصت -

 و حي مدرك تا هزار شیشمم حس کنار هرشب من...کردم تجربه رو تو االن بدتر نشسته اينجا

 به دادن خرج خريت مدت يه...بده توضیح وقت هیچ نذاشتم من نسترن...داشتم شكم کنار حاضر
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 خودم به وقتا بعضي...گرفتم طالق کفش يه تو پام هم آخريا اون...نگفتم هیچي و نجیبي اسم

 ولي میكردن ردش دنیا همه اگه حتي...داشت شیريني من واسه دروغ با حتي حرفاش شايد میگم

 وضعم االن نمیزد تلخ لبخند فقط آخريا اون ساکت اونجور و میكرد دفاع خودش از قاطعیت با اون

 گرم دلم افتادم مي يادش وقتي حداقل میشدم جدا ازش بازم اگه حتي...داشت فرق خیلي

 با شب هر سال يه من...کردم تجربه رو تو ديشب از بدتر من نسترن...میشد زدنش حرف شجاعت

 امضاي از قبل آخر روز...نخواستم توضیح ازش و خوابیدم شوهرم تن عطر قاطي زنونه عطر يه بوي

 نسترن میبیني..."بودي زده حرف بغض جاي کاش"گفت گوشم کنار کرد بغلم طالق برگه اون

 جدايي فداي عشقمو شدم حاضر که رسیدم درجه اون به توضیح بي من که فهمید هم اون حتي

 شك...داره پشیموني عمر يه شدن من مثل...داره درد شدن من مثل...نشو من مثل نسترن...کنم

 دوستانه حرف يه فقط...نیست نصیحت اينا...زدي پسش چطور که باورت اون به...خودت به...داره

 ..."گذشتم؟ ازش چرا" بگي خودت به برنگردي روزي يه که...پیشنهاد يه...است

 ولي...باشه چطور باهاش برخوردم قراره نمیدونم...نه حاال:گفت شده بیشتر اشكاش قطره سرعت

 ...ازش چرکینم دل که حااليي نه...نه حاال ترانه

 نره يهو عروسش که کرده روبراه خونش تو خوب اتاق يه عروسش واسه آقابزرگ...راحت خیالت -

 ...هردمبیلش لیاقت بي پسر خونه

 شدي؟ چي يهو ساختي سال يه خودت قول به...شدي؟ جدا که شدي چي ترانه -

 ...نذاشت حد اون...نتونستم...کینه میشه...داد میشه...میشه پر که حد...داره حد هم صبر -

 کردي؟ چه فرهاد:گفت دوخته سقف به پراشكشو خوشگل نگاه فشرده آروم دستمو

 ...نامرده يه محلما جوونمرد...ديروز؟ افسانه ناجي اون کجاست

...................... 

 خوابیده نسترن به صورتش رو مونده محو لبخند اون با انداخته حسام بازوي دور دست مهديس

 ...نیاد پیش مشكل بعدنش شدن دار بچه واسه يهو حاال...آخي:گفت کرده نگاه تخت رو
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 بهتره بقیه...میمونه نسترن پیش ترانه:گفت رفته نشونه مهديسو کشیده هم تو خاتون اخم

 ...مهموني اومدن انگار...برين

 ...باش مواظبش:گفت رفته منوهدف مهربونش لبخند با کشیده تر باال نسترن رو رو پتو جون گلرخ

 ...مواظبت جا میكنم همدردي

 ...حتما:گفتم داده جواب لبخندشو

 کرده لبخحندش قاطي چشمك و زده لبخند لبخندم به کرده رها مهديس دست از بازوشو حسام

 ...بیرون رفت اتاق از بقیه همراه

 ...بدم؟ جات وامونده دل اين کجاي دقیقا رو تو حسام

 ...میخواد؟ چي اينجا ديگه اين واي...پنجره دم کشوندم پیچیده باغ فضاي تو ماشین صداي

 باز زيرلب و دارو همه اون خاطر به تخت رو خوابیده نسترن پريده رنگ هاي گونه به دادم نگامو

 ...لیاقت بي:گفتم

 ...بیرون اتاق از کشوندم ترسونده پیچیده ساختمون دل تو آقابزرگ و فرهاد فرياد و داد صداي

 و داد و خاتون التماساي خیال بي ،عصبي، داغونش و خسته قیافه و گرفته خون چشم دوتا اون با

 صورتم تو خیرگي مدل نگاشو حرف بي وايساده روم جلو اومده باال ها پله از آقابزرگ فرياداي

 ...کن باورم حداقل تو... نیستم تكرار من ترانه:گفت چرخونده

 رسیديم وقتي...فرهاد هستي لیاقتي بي خود...نیستي لیاقتي بي تكرار تو:گفتم افتاده پايین سرم

 ...کشیده زجر خیلي نبودت ديگه بچه تو،مادر زن...نبود تنش تو جون سرش باال

 باز خوشبختیم سر از نگارو خواستم من...میكنین فكرشو شماها که نیست اوني هیچي -

 خواستم...باشم کرده خیانت نسترنم به هم لحظه يه آشغال من کنین فكر اگه مديونین...کنم

 تیپ اون با من ترانه...دنیا قد پرستمش مي که زن يه با فرزين فرهاد منم اين کن نگاه کنم حالیش

 درکم بايد نسترن...اوجه تو باهاش چقدر مردش که...نیست کم زنم بفهمه نگار تا رفتم

 بي من...گرفته مرگ رنگ ام خونه نبوده که روزه دو اين تو نسترن...زندگیمه همه نسترن...کنه

 ...میمیرم...ترانه میمیرم نسترن
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 ...منه عشق نسترن:گفت بسته چشماشو...داده تكیه کريدور ديوار به سرشو...نشسته زمین رو

 ...شده مشت اشك قطره اون بابت دلم من و گونش رو دوئیده اشك قطره

 ...گرفت سرعت اتاق طرف قدمام

 نشسته تخت اون رو داده سر آروم هق هق و داده تكیه زانوهاش به سرشو نسترن کنار

 خوبه؟ چقدر توضیح ديدي:گفتم

 دلم که حااليي نه...ببینمش حاال نمیخوام...نمیتونم ولي خوبه آره:گفت داده تكون سرشو نسترن

 هیچكس...عشقمو ثمره...دادم دست از دوماهمو بچه من...سخته ترانه نمیتونم... گرفته دنیا همه از

 ...نمیكنه درکم

 ...میكنم درك تورو تو خود از بیشتر وسعت به من

 ببنیش؟ نمیخواي کي تا -

 فكر فرهاد به فرهاد بي که دارم نیاز ولي...نمیكشه طول زياد...بیام کنار خودم با که وقتي تا -

 ...کنم

 ...نده دق فرهادو فرهاد بي پس:گفتم گوشش کنار فشرده شونشو دستم

 زدن حرف محتاج همه که داري چي...ترانه؟ آويزونتن همه چرا:گفت که برم بیرون اتاق از خواستم

 باهاتن؟

 ...نمیدونم:گفتم اومده لبم رو خنده

 ...نیست تو صبور سنگ هیچكس ولي...هستي خوبي صبور سنگ تو...میدونم من -

 ...لبريزه کاسه اين صبرم کاسه من:گفتم لب زير بیرون زده اتاق از شده تلخ لبخندم

 ...کرد نگام چشماش تو التماس اون با...کرد نگام فرهاد

 ...میخواد زمان ولي...داره قبولت...بده فرصت بهش:گفتم نشسته کنارش
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 خاطر واسه شبه چند...کنم؟ شب روزمو چطور من نباشه روز يه...میكنم دق نسترن بي که من -

 ...نداشتم راحت خواب يه کنارم نبودنش

 ...ديگه نشو حیا بي:گفتم کرده بازوش حواله مشتمو.... داده ول خنده

 ...خنديد خسته اونم

 داري؟ دوسش خیلي:گفتم کرده نگاش خیره

 ...زياد خیلي...زياده خیلي عوضي من واسه نسترن...عاشقشم...ندارم دوسش -

 ...نزدي حرف اينجوري موردنگار در وقت هیچ -

 ...بود لیاقت بي نگار -

 ...جون عمو کردم لیاقت بي هم رو تو خیالم تو روزه چند من -

 ...ترانه نیستن جور يه مردا همه....کوچولوش موش اين قربون به عمو -

 بدونن؟ کم منو مرد دارن اصرار همه چرا -

 ...رفته کثافت اون...رفته ديگه...ترانه تو گذشته مرد -

 چیه؟ نديديش بیمارستان و دادگاه تو جز وقت هیچ اونیكه با مشكلت -

 دادي هممونو که تويي...هیچكس يا اون يا وايسادي پا يه که تويي...بودي بچه توئه من مشكل -

 ...لش تن پسره اون فداي

 ...میدونین خوب هم خودتون...نمیخوره اون به مدله هیچ صفتاتون همه -

 آرزوشو عمر يه که میبینم چیزيو وايساده آقابزرگ جلو حسام نگاه تو امرزو من...کن فراموشش -

 ...داشتم

 ...کنن پیاده بدبخت من رو آرزوهاشونو دارن دوست خونواده اين چرا نمیدونم -

 ...شدم نديده نسترن نگاه اون ماتي خیال بي شده بلند زمین رو از
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....................... .................................................. .............................................................. 

 ...قاطیش سیگار و عطر تلخي همه اون کشیدم ريه تو باز فشرده هم رو چشمامو

 ...بهم موند خیره نشسته تخت لبه کردم حس

 ...شنیدم گوشم کنار نرمشو صداي نشسته صورتم رو دستش

 تو؟ شدي چي دلم جان -

 ...بغضم نشه وا تا شد حبس نفسم

 کردم؟ چه من -

 ...شد فشرده گلوم تو مونده بغض همه اون از دلم

 ...رفت فرو گردنم گودي تو همیشه عادت به سرش و شدم کشیده باال بغلش تو

 کردم؟ چه کثافت من...کردم؟ چه من ترانه:گفت کرده بازي گردنم پوست با باز نفساش

 ...شد حبس بیشتر نفسم شده بیشتر گلوم تو بغض

 ...کرد درست روم رو ملحفه و خوابوند تخت رو باز منو اونیكه و اتاق در شدن باز صداي

 میكني؟ غلطي چه اينجا تو -

 ...ندارم کردن غلط به نیاز زنم ديدن واسه -

 ...کنه جمعت بیاد حراست ندادم تا کن گم گورتو -

 ...میكنه مسخرت حراست...منه زن ترانه کن فرو مخت تو اينو -

 ...باشه تو زن نیست قرار ديگه ترانه -

 دوري تو دوسال ترانه...میزني؟ سینه به سنگشو من واسه حاال که بودي کجا دوسال اين تو -

 ...کرده پیدا وصي وکیل هزارتا من واسه حاال وقت اون سوخت همتون

 ...بشنوه صداتو حتي نخواد ديگه که هست متنفر ازت اونقدر ترانه...اينجا از برو خوش زبون با -
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 پاك اشكو قطره نشسته صورتم رو آشنا باهاش من آشناي دست اون و چكید گونم رو اشكم قطره

 ...کرد

 ...که شد شنیده دارش بغض صداي گوشم کنار

 ...میرم من نخور توغصه دلم جان -

 ...شكسته بغضم من و در تق صداي

 ...نبوده مردونه بغض همه اون تن رو اوفرياي بوي و در تق صداي

 ...مردونه بغض همه اون رفتن و در تق

 ...تره طوالني کابوس سكوت قطب اين تو اينجا

....................... .................................................. ............................................................. 

 غمزه و ناز من واسه:گفت گوشم کنار انداخته گیر باز دستمو مچ گذشته خیال بي کنارش از

 ...خوشگله خانوم خودت پا میمونه بعديم حرکت...نیا

 ديگه بار يه فقط:گفتم شده براق صورتش تو کشیده هم تو واسش ابرو کشیده دستش از مچمو

 ...بخوره بهم دستت

 مثال؟ میكني کار چي...بابا نه:گفت کرده تكرار رو خودش مختص پوزخند اون باز

 ...نكن بازي من با حسام -

 ...عقد بعد واسه باشه ايشاال بازيش -

 چه...کن فكر:گفت باز که گذشتم کنارش از حرص با شده گشاد حیايیش بي همه اون از چشام

 ...شود

 ترين مذخرف بود گفته بهت هیشكي حاال تا:گفتم برگشته طرفش به داده بیرون محكممو پوف

 دنیايي؟ آدم
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 ترين مذخرف اين با مجبوري تو ذکره به الزم و...نفري اولین چون... کن افتخار خودت به -

 ...خوشگله خانوم...بسازي

 نه؟ است،ديگه دونه پنبه خوابشو و شتره قضیه همون...هــــــــه -

 ...خوشگله خانوم...میخورمت دولپي خواب بي من -

 راهي کنم حالي نفهم االغ توئه به زبوني چه به من آخه...خري که بس:گفتم فشرده روهم دندونامو

 ...نفهم بفهم د...ترکستونه تهش ته بري من واسه میخواي که

 تو هم تو:گفت رسونده العاده فوق حد به منو جوش درجه گذاشته نمايش به من واسه پوزخند باز

 ديگه يكي مال من حق خونواده اين کرده انگاري سهل يه بار يه...مني مال کن فرو مخت

 خانوم حالیته...بگیرن ازم حقمو نمیذارم ديگه میخوامت من که حاال...نیست خیالي...شده

 خوشگله؟

 اين به آقابزرگ چي واسه کردي فكر:گفتم و استخر به دوختم نگامو خورده تكون تاسف با سرم

 چي يه آقابزرگ...ترسیده تو بازي خر اين از اون...میكنه؟ برگزار مهديسو و تو مراسم داره سرعت

 از پر بازم باشه که هم کم مهديس...درآره خربازي پسريش نوه دونه يه نمیخواد که حالیشه

 تو واسه آقابزرگ داده وعده ثروت اون هم بشه زنت که مهديس...تو آينده واسه است پشتوانه

 ...نداره ارزش پشیزي اونا کنار ثروتم من حسام...خان بهمن گذاري سرمايه هم میشه

 هم...میگم بهت بار آخرين واسه:گفت کرده رفتارش قاطي خشونت...شده حلقه بازوم دور دستش

 جماعت اين شاهي سه صنار گداي که دارم اونقدر من...اونا پوالي پدر گور هم...تو پوالي پدر گور

 ..نباشم

 ...فلزي صندلیاي طرف رفت کرده ولم

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

 مي زودتر سال چهار المروت د خب:گفتم کرده نگاش ايوون تو...شده خارج باغ محوطه از

 ...اومدي

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام
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........................ 

 ...شادمهر نداشتن ارزش واست پشیزي حرفام کردي ثابت من به تو -

 نمیگفتي خودت مگه...میشه من زن ديگه هفته چند تا مهسا...برسي؟ میخواي چي به ترانه -

 دوماديمه؟ وقت

 تو مشت گذاري سرمايه يه و فرزين فريبرز دختر با ازدواج شده هدفت همه که حااليي نه -

 ...حیفه مهسا...شادمهر نمیخورم ديوارهم جرز ال درد به نشناسم رو تو من...اش کارخونه

 حیفه؟ کجاش اين...میخواد منو اون -

 میخواي؟ شادي بابت مهربونیشو فقط يا...میخواي؟ اونو هم تو...چي؟ تو -

 بگذرم؟ ازش چرا...موقعیته از پر من واسه مهسا....درسته همش حرفات -

 ...شدي عوضي...نه عوض...شدي عوض شادمهر -

 با مهسا...نكن خراب ترانه:گفت داده تكیه مبل پشتي به سرشو...کنارم کرده پرت خودشو عصبي

 ...خوشبخته من

 زندگیش وصل تو چون...نیست بشو خوشبخت تو با مهسا...همینه دقیقا مشكل -

 ...روز اون نیست دير...عشقش همه به بزنه پا پشت مهسا که روزيو اون میبینم شادمهر...نمیشي

 ...کنم خوشبخت رو مهسا میخورم قسم من...ترانه؟ چیه مشكلت -

 شادمهر نه...باباش؟ کارخونه تو تو گذاري سرمايه...شادي؟ راحتي...چیه؟ مهسا خوشبختي بهاي -

... عشق پر میخواد زندگي يه من مهساي...ثروت و مال خیال بي...میخواد جديد زندگي يه مهسا...

 ...کنه علم قد زندگیش وسط درست تینا مثه يكي ازدواجش بعد ماه چند نمیخوام...من مثه

 ...بدوني اون مثه رو مردا همه کردي عادت...کردي عادت تو ترانه -

 ...نیست عجیبي چیز دونستنت اون مثه...قماشین يه از...اين کاسه هم اون و تو...نه رو همه -
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 يهو...رفتي واسم هم خواستگاري...نبود مشكلي که حاال تا...ترانه شدي بلند چپ دنده از امروز -

 چرا؟ حاال

 که تو...نبود خودي با کارت که تو شادمهر...من برادر بزنم حرف باهات اومدم وار آدم امروز -

 ...قمار واسه نذاري دست خودي رو که داشتي غیرت اينقدر

 سر...بشه خوشبخت من با مهسا خوردم قسم...پدرمادرت خاك رو تو نكن ديگه غیرتم بي -

 ...میمونم قسمم

 ...بخوره تكون شادي دل تو آب نذاري خوردي قسم تو نكن اشتباه نه -

 توش حرفي ديگه وايسه چیم همه پا مهسا ترانه ولي...میبرم ازش کشید پس پا مهسا -

 زندگي آدم شادمهره اين میگي بهش و آيفون رو میذاري تلفنو میزني زنگ االن...نمیمونه

 غلطي همه کثافت اين میگي...نمیشه صبح مارتیني دوپیك حداقل بي شباش...بازه دختر...نیست

 يا وايسادي چیش همه پا میپرسي آخرشم... میگي همشو...ترانه میگي...کرده زندگیش تو

 قبوله؟...نیست توش ديگه حرفي آره گفت...نه؟

 ...لغزيد کانتكتش رو دستم بازم فرزين خاندان خر اون جواب دونستن همه با

 نداري؟ زندگي و کار تو...باز؟ چیه -

 شادمهر به مهسا عشق همه اون از گرفت دلم هم باز من و شد نقاشي شادمهر صورت رو لبخند

 ...منفعت فكر

 باشه؟...میدي جواب حسیني و راست...دارم سوال يه مهسا -

 ...بپرس...اوکي -

 ...شده جدي مهساي و جديم لحن

 بازه؟ دختر شادمهر میدوني -

 ...داده قول...باشه نیست قرار ديگه...بوده...میدونم -

 میپكه؟ داره کبدش میخوره مشروب بسكه شادمهر میدوني -
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 ...میكنه تمومش...میكنه کمش...میدونم -

 نداره؟ دوست شادي قد رو هیشكي زندگي تو شادمهر میدوني -

 ...داره دوست هم رو تو چرا -

 کرده؟ زندگیش تو غلطي همه میدوني -

 ...نبوده درست کارام همه منم...میكنه تمومش ولي...میدونم -

 نیست؟ عاشقت میدوني -

 زندگیمون تو عشق اونقدر من...نیست مهم هم نداشت...داره دوسم کوچولو يه حداقل...میدونم -

 ...باشه بس دوتامون جا که میريزم

 ...خري مهسا -

 ...میدونم -

 ...میري دنیا اين از اومدي،گاو دنیا گوساله مهسا -

 ...میدونم -

 داره؟ چي لش تن اين آخه -

 ...شادمهر ولي...بزنم...بده فحش خودم به...نداشتیم توهین...نداشتیما -

 ..بمیرين هم با جفتي اصال...شم راحت دستش از من بشه گور گوربه...شادمهر اين بمیره -

 کشیده خودم به خريتش...عشق همه اون به حرص پر زده لبخند من و ملیحش خنده صداي

 کنم؟ چه...ديگه

 زن میگن اين به...وايساده؟ چیم همه پا ديدي:گفت آروم گوشم دم و اومد ابرو و چشم شادمهر

 ...زندگي

 ...مرد برسه چه...نمیگن هم زندگي گورخر تو، به عوضش -
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 ...زدم حرص باز من و داد ول قهقهه

 میكردي؟ قبول سر با بايد تو داد ندا يه اين من مهساي آخه

....................... .................................................. .............................................................. 

 باز کشیده هم واسه شونه و شاخ دوتايي و داد انجام عملمو انعكاس هم اون و زدم کنارش پرحرص

 ...شديم برسري خاك اعمال و عشق اظهار منتظر چسبونده در به گوش

 به عشقش همه بابا...نمیشه که حالیت...تراس تو بريم بیا میگمت هي:گفت داده پايین ولوم مهسا

 ...صحنشه

 ديگه بچه يه میخواد دوباره گرفتش جو يهو ديدي هاتي اين به فرهاد اين...تروخدا نه واي -

 ...صبرکنه چندماه بايد نیست حالیش لحظه اون تو که هم آدم... کنه درست

 ...داره کیف اينقده خدا به...بريم بیا میگم من ولي ترانه -

 ..بزنه چوب سیاتونو زاغ يكي میگیره لب ازت داره شادمهر وقتي میاد خوشت تو -

 ...ديگه لبه يه...چیه؟ مگه آره -

 ...نكنه -

 چه؟ تو به -

 خیالت بي خواستگاري شب خالي و خشك همچین اومد نمي شادمهر به...شد راحت خیالم آخه -

 ...سالن تو بیاد بشه

 ...ديگه بريم بیا...میشه پررو نمیگم هیچیش چي هر...مرض -

 ابراز شاهد نسترن اتاق تراس اي شیشه در کنار از و شديم من اتاق تراس راهي شده تسلیمش

 ...نسترن به فرهاد عشق

 اينكه بدون داره دلیلي چه اصال...میفهمي؟...نمیكنه توجیح رو تو کار اين...فرهاد ببین – نسترن

 غريبه؟ زن يه ديدن بري بگي من به
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 ...نرسید عقلم...ببخشید...کوچیكت دل اون فداي من – فرهاد

 ...که نمود فضل اظهار من گوش کنار هم مهسا

 ...کنن ذلیلش زن سر تو خاك – مهسا

 ...که نالید شدگي خر کمال با نسترن

 ...بچمون فرهاد – نسترن

 ...مهسا فضل اظهار دوباره باز

 ...شد خر يهو چه اين – مهسا

 بغلش تو اونو انداخته نسترن دور دستاشو گرام همسر شدن خر همه اين از راضي هم فرهاد

 ...داريم فرصت اينقده ما... سرت فدا:گفت کشیده

 جون به فرهاد مظلومیت همه اون با انداخته عمل به زنانگیشو قوه خرشدن همراه هم نسترن

 ...که اومد ناز انداز بیستون

 نداري؟ دوست نگارو يعني – نسترن

 فداي:گفت کوره کار تو زده گذشته هات از ديگه مونده زيرپوستي عشوه همه اون مات هم فرهاد

 ...توام عاشق من...بشم من تو

 ...چندش چه ايي -مهسا

 میون دستش و شد بسته فرهاد بوس اون با چاکیده مشهود کامال تاريكي اون تو هم نسترن نیش

 هم يكیش اون و چسبید مهسا زده در کاسه از چشماي به هم من دست و رفت فرو فرهاد موهاي

 ...يهويي نیاد در جیغش صدا تا دهنش به

 هنوز تو:گفتم سر تو خاك جوگیر عاشق کفتر دوتا اون زدن ديد و بدجنسي کمال با گوشش کنار

 ...ني خوب واست نشدي متاهل
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 هم فرصت مثال نسترن اين سر تو خاك اينكه بابت من فكر و من ناکجاي از مهسا نیشگون

 ...واال...گرفتش شوهره اين جاذبه نكشید روز دو به...میخواست

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...ندارم انتظاري ازت من -

 ولوم باز کرده تحمل رو کش دام به من نگاه اون خیرگي...اومدم فرود اپن ،رو شده بلند دستش رو

 ...داري حق تو:گفتم نپايی

 چي؟ حق -

 ...نداري دوسم میدونم من -

 ...که اومد ژست من واسه آمیزش تمسخر لحن اون با

 میدوني؟ چي ديگه خب -

 داري؟ دوست رو تینا -

 ...حالت خوش موهاي اون میون عصبیش کشیدن دست و پوزخندش

 ...مدالمه از يكي فقط اون خره:گفت فشرده بینیمو

 ...خوشگله خیلي...داري حق خب -

 صاحب سگ عینهو اخالقش ولي خوشگله هرچي"بود گفته که افتادم سايه حرف ياد

 ...دوست صاحب هم سگه...صاحب که هم ما شوهر خب..."دوست

 ...دارم دوست خیلي رو بابا پسر فعال من:گفت بوسیده زدمو بیرون کم يه شكم رو شده خم

 ..."رو؟ بابا پسر فقط"بگم که رفت پس و زبونم نوك تا اومد...شد ريش دلم باز

 ...باشه پسر درصد يه کن فكر:گفتم کشیده هم تو ،اخم زده پس فكرمو

 ...پسره صد در صد ولي...اصال که درصد يه -
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 ...مامانه دختر مامان فنچول اين...عمرا -

 ...پسرين مامانا همه خوب دختر آخه...افتاده ما گیر زني عجب -

 ...میگما...مامان دل همدم میخوام دختر من...بابا دست عصا میشه پسر...نخیرشم -

 ...پسرم مامان بگو -

 نه؟ اضافیم زندگیت تو من...ديگه نشو لوس -

 اگه:گفت گرفته قاب دستاش با صورتمو و طرفم برگشت جاش سر کوبیده روغنو قوطي عصبي

 زر ترانه...بچمي مادر االن تو...چیه؟ بیخود فكراي اين آخه...امشب؟ من بپزم شام يه گذاشتي

 ...میزني زياد مفت

 "ات؟ بچه مامان فقط"که زدم پسش من و اومد زبونم نوك تا باز

 برام...عاشقتم من...باشه يادت همیشه:گفتم چشما شب اون تو خیره من و آورد پايینم اپن رو از

 ...نخواي منو وقت هیچ تو که نیست مهم هم

 ...نكن بیخودي فكر اينقدر:گفت گوشم کنار اون و رفتم فرو عاشقش من حجم اون تو باز

 ...تنم دور دستاش بیشتر فشار باز و گونم رو چكیده اشك قطره

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

 میكني خرد منو...عاشقم هم باز من و میذاري شام قرار تینا با...عاشقم بازم من و میدي اوفريا بوي

 ...عاشقم بازم من و

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

 ...عاشقم هم باز من و میدي اوفريا بوي...عاشقم باز من و خونه میاي دير ها شب

 ...بسه من براي فكرمي همینكه...نمیرسه من به تو قلب تمام

....................... 
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 روحیشون بیرون آورديم رو دوتا اين مثال:گفت جمع تو ادب خیال بي گوشم تو کرده سر مهسا

 ...برن هم حلق تو تا مونده کم که دوتا اين...میپكه روحیمون داره خودمون...بشه عوض

 ...میفهمه شوهرت اين االن شو خفه -

 ...سرم تو شوهرم بال و درد:گفت شوهر کلمه بابت چاکونده نیش مهسا

 ...سرت تو خاك -

 هم زود چه ماشاال:گفت انداخته نسترن و فرهاد به نگاه نیم يه درآورده گوشیش از سر شادمهر

 ...کردن آشتي

 خجالت هم نسترن...کرد بوس لوپشو دوبار:گفت رفته دوتا اون بهر زده، چونه زير دست شادي

 ...خونشون واسه ايشاال...نشده اي هیجده مثبت زياد هنوز...کرد اشاره ور و دور به و کشید

 ...مهسا و من خنده و شادمهر گردني پس

 ...بابا برسیم خريدمون ادامه به ديگه بريم...نرفت؟ در خستگیتون – شادمهر

 ...برسن اختالطشون به دوتا اين بذارين حداقل:گفت شده بلند جاش سر از شادي

 ...خواهرشوهر حلقم تو شعورت:گفت زده شادي شونه سر مهسا

 ...داداش زن برم من تو قربون:گفت بغل زير گذاري هندونه واسه وار دلقك هم شادي

 ...میشم ديوونه دوتا اين دست از من:گفت رقصونده چشم کاسه تو مردمك شادمهر

 انداخته مردش بازوي دور دست خودش از داشته سراغ عشق تمام با زن لبخند مهسا

 ...ديوونتم جوره همه من عوضش:گفت

 ...شده کشیده هم تو نیشم من به کجیش دهن و شادمهر لبخند

 اين عروسي خريد ادامه به هم ما و کرد درست نیشمو اومده ماجرا وسط مشتي عق يه شادي

 ...شتافتیم شكفته نوگل دوتا
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 سادگیش که بلند اي سرمه ساده لباس اون به دادم نگامو وايساده شب لباس بوتیك يه جلوي

 ...بود کرده خوشگلش

 ...شده همديگه محو ويترينا به توجه از بیشتر مهساي و شادمهر اون به رفت نگام

 ...باش اليق هات لیاقتي بي ي همه جاي به...باش اليق شادمهر...نشست لبم رو لبخند يه

....................... .................................................. .............................................................. 

 خوشگه؟ -

- .... 

 خوشگله؟ میگمت -

- ... 

 ...بود مونده خیره نیمرخم به که صورتش به دادم حرص پر نگامو

 ...خوشگله هم خیلي...خوشگله -

 کردي؟ نگاه اصال تو -

 ...خوشگله...میكنم نگاش دارم روز هر من -

 میبیني؟ روز هر چیو....خوشگله؟ چي:گفتم مونده غريبش امشب نگاه اون مات

 ...خانوممو:گفت انداخته شونم دور دست

 ...زشته نكن:گفتم شده آب قند کیلو کیلو دلم تو

 کسي به...میزنم رفتار خانومم با بخوام جوري هر من:گفت گوشم کنار شده فشرده بهش بیشتر

 ...میكنم هم بغلت...چه؟

 نه؟ خوبه سايه تولد واسه...میگم رو لباسه...خوشگله؟:گفتم دوخته ويترين به نگامو باز

 ...زشته هم خیلي...نچ -
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 ...بخرم نمیخوام بگو بخري نمیخواي...میاري بهونه داري...زشته؟ کجاش خوشگلي اين به اين -

 ...خونه در بفرستن خوبشو يه واست میسپارم خودم...پارچه؟ تیكه يه اين چیه -

 انتخابش تو که بپوشم نبايد من مگه "که شد مساله اين حل درگیر باز همیشه از تر غصه پر دلم

 "میكني؟

 ...گونمو رو گیر بهونه اشك قطره دو اون نبینه اون تا افتاد پايین سرم

 تا ويترينش به ندوختم ديگه نگامو وايساده بعدي ويترين کنار شده هماهنگ باهاش قدمام

 ...بشم شده، روبرو زندگیم معضل با تازه وقته چند اين از تر سرخورده

 ترانه؟ -

 جانم؟:گفتم دوخته جذابش نیمرخ به نگامو

 اين تو يكي حداقل میكنم حس جانم میگي وقتي:گفت من به نگاه بي کرده وري يه لبشو لبخند

 ...ثروتم و موقعیت نه...بخواد خودم واسه فقط منو که هست دنیا

 من مال فقط ابد تا دارم دوست...ترانه خودخواهم من:گفت باز اون و شد همیشه از تر تلخ لبخندم

 ...باشي کنارم تو میبرم همه از وقتي دارم دوست...باشي

 همه از قبل هم بار يه کاش...همه از بعد اين از میگیره دلم...هستم تو واسه همه از بعد هم باز من و

 ...بار يه فقط...بودم

 ...موند زده بیرون من موردعالقه مغازه اون از دست به کیسه مرد و زن اون به نگام

 ...پوشیدم مي خودت واسه میخريدي حداقل خب

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...حسام ادوکلن تلخي بوي و شونم رو دست سنگیني

 ...بود خیره نیمرخم به لبخند با که صورتش به دوختم کنده ويترين از نگامو

 شما؟ کجايي...خانوم المس -
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 میكني؟ کار چي اينجا...سالم -

 ...میزنیا دور شرکتو خوب...اومدم پرسیدم آدرس مهسا از -

 ...مهساست خاطر به -

 مهسا؟ فقط -

 ...گفتم بهت رك...توئه خاطر واسه اومدنم شرکت کني فكر نمیخوام...تو و -

 کني؟ باورم تو که کنم چه من -

 ...میبینم رو خوشبختي رنگ دارم تازه من...بكنم زندگیمو بذار...بردار سرم از دست -

 ...میريزم پات به خوشبختي دنیا دنیا...باش من با -

 ...شدم خسته گوشت دم خوندن ياسین اين از...دستت از شدم خسته -

 ...بخون عاشقانه حرف...نخون ياسین خب -

 برو...خوشگله:گفت گرفته نگامو رد حسام و دوخت خوش اي سرمه لباس اون سمت رفت نگام باز

 ...کن پروش

 ...بودم شما اجازه منتظر -

 ...کشیده واسم شونه و شاخ شادمهر و مهسا طرف رفتم گذشته کنارش از

 ...میزنه تیك باهات داره راست و چپ پسره اين ندارم خوش:گفت گوشم تو کرده سر شادمهر

 من؟ بدم جاش دلم کجا ديگه رو برادرانه غیرت اين

 نیستي؟ مود ؟رو چته – شادمهر

 ...هیچي -

 جوابي اينجور من واسه ديگه...نمیگم هیچیت وقته چند اين همه ناف به میبندي هیچي – شادمهر

 ...کن راحتم بگم نمیخوام بگو...نكن رو
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 ...ام گرفته دل کم يه...نیست چیزي -

 چي؟ از – شادمهر

 ...داره کارت مهسا برو...ام گرفته دل...نیستم دلگیر -

 ...بس و بلده کردن خاطره تجديد فقط که خودي از...خودم از...دلگیرم من آره

................................. 

 اين تو:گفتم نشسته ايوون روي فلزي صندلیاي اون روي کنارش انداخته آقابزرگ دوش رو رو پتو

 بیرونین؟ چرا شب وقت اين هوا

 دارن يكي يكي هام نوه همه:گفت صورتم تو دوخته گرفته آسمون از نگاشو زده لبخند

 ...مگیرن سروسامون

 نوه بقیه مثه من اينكه بابت از خورد پیچ دلم و میز به شد پاشیده آقابزرگم صورت جا تلخم لبخند

 ...ندارم وسامون سر آقابزرگ عزيز هاي

 اين حتي...میشد حسوديشون میدادم پر و بال بهت حد اين تا اينكه از همه بودي که بچه يادمه -

 که میبود مراقبت بايد همش خاتون...میچزوندت...میكرد حسودي بازم سنش اون با...حسام پسره

 آدماي ادا که نكن حاالش به نگاه...نیاره سرت باليي يه و نكنه گل نجیبیش نا رگ پسره اين يهو

 خانزادگي...خانزاده جدش همه مثه يكیه تهش ته...ظاهرشه...نیست اينجوري نه...درمیاره متجددو

 از بعد که همینه واسه خالیه و خط خوش مار پسره اين...بابا؟ میفهمي...نمیشه سرش منطق هم

 بشن هام کرده عزيز دوتا بود آرزوم عمر يه...ثروت همه اين واسه کردم باز حساب اون روي باباش

 عزيزام نوه دوتا میدونم فقط نمیدونم من رو شدي عاشق زود تو يا اومد دير اون...نشد و هم عزيز

 و گوشت از...نومه تهش ته ولي کشیده باباش به ذاتش مهديس...نمیخورن هم درد به ديگه االن

 بخوام که نیست اين دلیل بشینه عقد سفره سر مهديس با که میكنم زور اگه حسامو...خونمه

 رو حسام هم...بذاره سرپوش حسام غلطاي رو میتونه مهديس هم...نه بشونم کرسي به حرفمو

 که بشه پیدا هام نوه تو يكي اگه میگفتم همیشه...بودن ناخلف بچگي همون از...مهديس غلطاي

 دندگي يه که سرت تو بزنم نمیخوام بابا ترانه...ترانمه اون کنه قبول بروبرگرد بي آقابزرگشو حرف

 محض حسام...انداخت؟ سرت تو کي ارثتو فكر نفهمیدم کردي فكر...بابا جونمي تو...،نه کردي



 
 

398 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 ترانه دل ولي...باهاته دلش میدونم...نیست هم بدي خیلي بچه ولي...نیست بگیر موش خدا رضاي

 مثه...نیست زندگي عمر يه مرد حسام...میزني پسش که بگو بابا جون...نه؟ نیست باهاش که من

 به میكردي امضا طالقو برگه وقتي که نیست تو مثه...بده چیشو همه زنش پا که نیست من و باباش

 يه نیستین هم کف هم حسام و تو میگم دارم امشب اگه من بابا جون...بلرزه دلش و دست من زور

 مهساشون مثه عمر يه که فريبرزي عمو و جون گلرخ همین کردي فكر...میگم که حالیمه چي

 مهربونا آدم همون بازم گیره پیشت پسرشون دونه يه گلو بفهمن وقتي کردن رفتار باهات

 اين از بیشتر خاتونت و من دل عزيز توئه نیمخوام من...میشناسم خونوادمو من بابا نه...میموننن

 من... بابا نداره زندگي ديگه ببینه چشات تو اشك برق ديگه بار يه خاتونت...بكشي خفت و غصه

 سخت کردنش فراموش که نیست محكم اونقدرا ترانم دل تو پاش جا هنوزم حسام که میدونم

 بابا؟ نه مگه...بشه

 آقابزرگمو حرف بار يه من:گفتم شده خیره شب آسمون به آقابزرگ صورت جا کرده بغل دستامو

 و مهديس عروسي...راحت خیالتون...بار يه باشم خلف بچه میخوام...شد اين وضعم ندادم گوش

 آدماي به بعد اين از وقت هیچ...میگین راست شايد...میكنم راضیش...راهه به ماه آخر تا حسام

 اونقدر من...کنه نگام غصه با جونم گلرخ روز يه اگه میمیرم من...بودم نكرده نگاه اطرافم

 ...دينتونم زير عمر يه من...بمیرم ترانه بمیر بگین که هستم عاشقتون

 ...وايسادم آقابزرگ حرف با کرده کج در طرف رامو شده بلند صندلي روي از

 فدا خوشبختیتو میگم دارم هم حاال...هام بچه بقیه به دادم رو تو حق عمر يه...نه؟ بابا بدم من -

 ...کن خودت به خونواده نگاه

 نه؟ ديگه میخواد فرزين اسم وارث يه فرزين خاندان اين آقابزرگ دارين حق شما -

 ...کرده باز رو در من و آقابزرگ نگاه سنگیني

 ...تره طوالني کابوس سكوت قطب اين تو اينجا

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...زدم ضجه شده حلقه خاتون مچ دور دستم
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 شد پر پر بچم خاتون...خاتون میمیرم بچم بي من خاتون...شد؟ چي بچم...بچم...خاتون بچم -

 ...بچم خاتون...کنم؟ چه بچم بي من خاتون...اومد مي دنیا بايد ديگه دوماه خاتون...خاتون

 ...رفته هوا هقم هق و رفته فرو سینش تو سرم من و خاتون اشكاي

 دستم...نسناس مرتیكه...تره آروم باشه که تنها ترانه...نیست خوب حالت...برو بیا خاتون – فرهاد

 ...میكشمش برسه بهش

 اون کجاست...نبوده؟ شكمم تو ديگه بچه باباي اون کجاست...من؟ نسناس مرتیكه اون کجاست

 مرد کجايي...من؟ مرد اون کجاست...خريده؟ عروسك فقط بزرگ اتاق يه و دار ذوق باباي

 ...من؟ نسناس مرد کجايي...من؟

 ...گلوم تو شده خفه تلخ هق هق و موندم من باز شده خالي فرهاد و خاتون از اتاق

 ...رفته گود چشماش زير غصه از ي سايه به رفت نگام شده بسته و باز اتاق در

 المروت؟ اون کجاست...نیومد و مرد بچم...نیومد سايه ديدي:گفتم شده دراز طرفش دستم

 هم:گفتم رفته فرو خواهرونش بغل تو من و کرد پیدا انعكاس اتاق تو من از تر پررنگ هقش هق

 دار بچه ديگه گفت فرهاد به دکترم ديشب شنیدم خودم...شدنم دار بچه ديگه هم مرد بچم

 بگو بهش...نامرد؟ اون کجاست...داداشت؟ کجاست... میخوام بچمو من...نمیشه گفت...نمیشم

 ترانه بگو...نمیگذرم ازش بگو... پايین شدم پرت ها پله از نامرد اون خاطر به من...نمیبخشمش

 ...میاد بدش ازت ترانه بگو...بیفته چشات تو چشاش نمیخواد ديگه گفت

 ...همیشه از تر درمونده من و هقش هق باز

 از باالتر تولدش تا مونده دوماه بچه مرگ واسه بیمارستان تخت رو...کردم حس مرگو از تر باال من

 ...کردم حس مرگو

 ...مامان دختر...بچم سايه -

 ...همیشه از تر عزادار من و هق هق صداي باز

 ...میدوني وقته خیلي تو نمیتونم تو بدون
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 و مهسا که میخوردم دستمو میداد خاتون که پرتقااليي پره دونه دونه داده لم آقابزرگ بغل تو

 ...شدن وارد در از شادمهر

 دختر؟ کردي لوس خودتو تو دوباره – مهسا

 به دستي يه آقابزرگ هرچي کرديم عادت ما:گفت داده تكیه آشپزخونه درگاه به شونشو مهديس

 ...باشه خورده سند خانوم ترانه واسه بغلش عوضش نكشید سرمون

 حق...عزيزه همه واسه ترانه:گفت برده لب به چايیشو لیوان وقته چند اين از تر سرحال نسترن

 ...کنن لوس تغاريشونو ته اين که آقابزرگ دارن

 میشه؟ بهش محبت بار يه ببنین بچم به نمیتونین حاال – خاتون

 به سالي محبتا اين خاتونم میگي راست...کرده جدي برداشت من و شوخي رو از خاتون حرف

 ...باره يه ماهي

 تافته همه واسه ترانه:گفت تبلتش خیال بي داده تكیه مبل به صورتم تو پاشیده لبخندشو حسام

 ...است بافته جدا

 ...دادم قول من آقابزرگم...زده لبخند نیمرخش به ومنم تر محكم دورم آقابزرگ دست

 آقابزرگم عمري بعد بار يه...شدين؟ راحت بیاين،:گفتم کشیده بیرون خودمو آقابزرگ بغل از

 ...بودآ شده مهربون

 سنگر جون گلرخ مبل پشت زده فنگ جیم بنده سر مغز به روي نشونه قبل آقابزرگ عصاي

 ...خان فاروق هستیم هم شما کوچیك ما:گفتم گرفته

 گفت چي يه گوشش تو کرده سر نشسته آقابزرگ نزديك ريخته مهربوني واسم نگاش با شادمهر

 ...گفت زيرلبي چي يه و داد تكون سري يه طبع باب دوماد اين واسه هم آقابزرگ و

 ...میزنن مشكوك دوتا اين

 خوبه؟ چي همه:گفتم نشسته فرهاد دست کنار
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 که تنها...داره افسردگي کوچولو يه...نگرانشم فقط...خوشحالم چقدر من آرومه چي همه – فرهاد

 ...کثافته من تقصیر همش...کرده گريه میفهمم باشه

 ...موافقم -

 ...صداش مايه ته خنده و گردني پس يه

 ...پررو بچه گمشو – فرهاد

 دارم؟ دوست خیلي بودم گفته:گفتم شده خیره جذابش نیمرخ به خنديده

 ...زياد – فرهاد

 ...پررو بچه گمشو -

 راهه؟ به خندتون که میگین چي:گفت نشسته حسام ام ديگه طرف

 ترانه با:گفت چاکونده دار منظور نیش من واسه و گردونده من به حسام خیره نگاه تو نگاشو فرهاد

 ...خوشن همه

 ...لعنت منكرش بر – حسام

 راه حالگیري تو واسه راست و چپ که من...بودي؟ خوش کي من با بدونم میخوام من آخه

 ...انداختم

 ...شدم بلند کنارشون از زده بخش اطمینان لبخند خودم به خیره آقابزرگ واسه

 خوبه؟ عروسي واسه چي همه شادمهر– آقابزرگ

 ...اوکیه چي همه...سپردم رو کارا مشاورم به...عالي – شادمهر

 میرين؟ کجا عسل ماه – مهديس

 اونور؟ برم نديدم خودمو کشور هنوز چیه...بیشتره کیفش...ايرانگردي بريم خواستم من – مهسا
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 زن میگن اين به" میگه داره دلش تو فهمیدم بازم من و زد ديد خانومشو لبخند با شادمهر

 دلزدش يا...میمونه؟ زندگي زن همینجوري هم ديگه سال يه زندگي زن اين ببینم حاال..."زندگي

 خان؟ شادمهر میكني

 خبر؟ چه:گفتم نشسته مهسا کنار

 پاشیده خاتون هاي کنده پوست میوه لمبودن مشغول شادمهر صورت تو پرعشقشو لبخند مهسا

 ...مهديت بابا خونه بره وقتي چند يه قراره هم شادي...کرده عوض کامل رو خونه دکور:گفت

 چي همه پا همیشه...چیز يه فقط...نمیمونه حرفي ديگه که هست وجودت تو اطمینان اونقدر -

 جلوش وقتا بعضي...خوردم چوبشو و وايسادم شوهرم چي همه پا من...نیست خوب طرف موندن

 داري وايسي پاش وقتي ولي هستي هم تويي که میاري يادش وايسي که جلوش...پاش نه وايسا

 بشي خوشبخت...نیست موندن حاشیه تو همین از بدتر هیچي و میكشي حاشیه تو خودتو

 ...اينه آرزوم...مهسا

.. .................................................. ................................................................................... 

 چطوره؟ ما خانوم:گفت انداخته شونم دور دست...داده لم تلويزيون جلو کنارم

 ...خوبن دخترتون و خانومتون -

 ...دختر شد کردي تباني بچت با میاد خوشم -

 نداري؟ دوست دختر -

 ...من دخمل مخصوصا...باباست نفس دختر -

 مامان دختر نیمكنه اذيت:گفت کرده تراوش عشق مامان نفس واسه بوسیده شكممو شده خم

 مامانو؟

 ...خونشه تو اذيت...رفته باباش به -

 خانوم؟ ترانه داشتیم -

 ...من آقاي میشیم دارا -
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 شدت بیشتر نبضم...افتاده گیر لباش میون گردنم پوست...رفته فرو گردنم گودي تو سرش

 من پايین ولوم صداي اون با کشیده گردنم تو عمیق نفس يه...زده گردنم به محكم مك يه...گرفته

 ...وايسي هم عواقبش پا بايد من آقاي میگي وقتي:گفت عاشق

 ...شد کبود گردنم نكن:گفتم داده هولش خنديده

 ...خانوممه دار عشوه من آقاي عواقب اينا:گفت عاشق من مدل همون با کشیده عمیق نفس يه باز

 ...بچم جلو زشته نكن:گفتم خنديده باز

 ...بشه بسته گوشش و چشم بايد وقتا اين حالیشه بچم ديگه نه -

 اون و شده الهه من باز...اون نیاز و من ناز باز....گلوم زير تا اون ريز هاي بوسه باز و من خنده باز

 ...اون و من...اون و من باز...شده ما شبونه خلوت و اون و من باز...عاشقش الهه پرستشگر

............. 

 از نمیري حاال:گفتم نشسته دوماد منتظر عروسك اون به کرده برانداز آينه تو خودمو ديگه دور يه

 ...خوشي

 نكرده؟ دير ترانه -

 ديگه میكردي عقد قبل غلطاي داشتي آتلیه تو وردلش که پیش ساعت يه هنوز...دختر بترکي -

 بزني؟ نق من واسه اينجوري که آرايش تجديد بیاي مجبوري...مرگته؟ چه

 ...کردي ضايع منو فقط حاال تا صبح که هم تو -

 ...ديگه میاد االن خره خب -

 ...بشه ريزي آبرو نیوفته میگرفت هولو اين بايد يكي اومده دوماد گفت که آرايشگر

 اعجب چه:گفتم خیره نازش عروسك به لبخند با شادمهر به اومده بیرون مهسا همراه آرايشگاه از

 شما؟ کردين اجالل نزول

 ...بزن حرف کم – شادمهر
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 ورت بیاد آژانس يه بزن زنگ:گفت برده ماشینش طرف اونو انداخته مهسا شونه دور دست و گفت

 ...نمیكنم ماشین سوار عروسیم شب سرخر من...عروسي بیارتت داره

 ...نكردن؟ سوار منو و شادمهر...اخیر دهه عجايب از يكي هم اين

 ...نیست بردار شوخي آقا دريافتیم زمین خورده ما واسه دوزاري اين تازه گرفت که ماشینو گاز

 ...پام کنار آشناي سودان جنسیس ترمز و بوق تك يه

 کردي چه:گفت کشیده کشدار سوت يه کرده وجب سرتاپامو نگاش با داده پايین شیشه

 ...داريما آرزو نكشي امشب رو ما...لیدي؟

 من؟ پا و دست تو ولي راست و چپ بیكاري:گفتم جذابیت همه اون به نگاه بي شده سوار حرص با

 بوسید غیرتو خورد عروسش به چشمش تا که هم ما دوماد اين...بیاي؟ تاکسي با نخواستم بده -

 ...خانوم شدي خوشگل...طاقچه لب گذاشت

 ...بودم -

 ...نیست اعتباري من به...امشب باش خودت مواظب...شدي تر خوشگل...لعنت منكرش بر -

 ...میداره بر دور نمیگم هیچي چي هر...کوفت:گفتم فرستاده هوا قهقهشو اومده شونه شاخ واسش

 میخوامت؟ اينقده بده -

 ببینم؟ کیو بايد نخوام من -

 ...بخواي تا میبیني اونقدر منو -

 ...شما نكني رودل -

 ...نمیخوره من به تو واسه کردن رودل...سازگاري من با تو -

 ...داري دوست کي هر رو تو نكن زهرم امشبو يه...کن تمومش حسام -

 ...دارم دوست رو تو -
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 ...داري دوست خیلي پوالمو آره -

 بار آخرين واسه:گفت فشرده مشتش تو فرمونو...شده میخ دنده به دستش... کرده عصبیش باز

 همه خاطرت واسه...هیچي بدون خودت خود...جونمي تو...کني فرو مخت تو دارم خوش میگمت

 چطور نفسم د...شي پیاده شیطون خر از تا میريزم بريزم پات به شده هم زندگیم...میكنم کاري

 ...کنم حالیت اونجوري من بگو تو...هان؟...میخوادت؟ المصب دل اين کنم حالیت

 ...بكش خط دورمو -

 ....کرد بلند آهنگو ،صدا شده پرحرص نفس يه جوابم

 شد چي وجودم تو روز اون نمیدونم...شد معمولي غیر ما ساده دوستي"

 فهمید تر زود تو از حسو اين من دل...لرزيد وجودم که شد چي نمیدونم

 بردارم دست تو از داره دلیلي چه...دارم کم چي ديگه پیشم باشي که تو

 تو با چیزش همه حاال از شد چي هر...تو يا من عاشقه بیشتر کي ما بین

 داري دوسم کجا تا تو که داره بستگي...تو به داره بستگي نیست من دست ديگه

 نذاري تنها منو بموني من عاشق...بتوني روزي چه تا تو که داره بستگي

 حد اين تا نه ولي خوبي میدونستم...اومد پیش اينجوري اگه نبود من دست

 حساسم تو روي اينقدر اينه واسه...میشناسم رو تو که صدساله انگاري

 برمیگردم تو به آخر باشم جا هر...کردم عادت تو به احساساتي من

 داري دوسم کجا تا تو که داره بستگي...تو به داره بستگي نیست من دست ديگه

 نذاري تنها منو بموني من عاشق...بتوني روزي چه تا تو که داره بستگي

 داري دوسم کجا تا تو که داره بستگي...تو به داره بستگي نیست من دست ديگه

 "نذاري تنها منو بموني من عاشق...بتوني روزي چه تا تو که داره بستگي
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 ...منه دل حرف آهنگ اين -

 کن؟ تمومش بگم بار چند حسام -

 ...نیستم کن گوش حرف من...میشي خسته بانو نگو -

 ...نیستم کن خرد تره حرفات واسه منم -

 ...داره عالمي هم تو دست از شدنم خراب...جون؟ اين ريشه به تیشه بزنه کي نزني تو -

 ...اوجي تو غرور با تو...حسام نمیاد بهت عاشقي -

 ...کني باورم بار يه تو باشم قعر تو حاضرم من -

 ...نیستیم هم وصله تو و من...نكن خراب خودت و خودم واسه امشبو حسام -

 ...نداره نیاز وصله به...آدمه واسه آدم جون...خانوم دارم چیكار بودنتو وصله...مني جون تو -

 ...میشم پیاده ماشین از بگي شروورا اين از ديگه بار يه حسام -

 ...نیستم بزن ترمز رو من چون...يعني؟ میكني خودکشي -

 ...میناله دستت از راست و چپ که جون گلرخ داره حق -

 ...ننالي دستم از وقت هیچ میدم قول بخواه منو تو -

 ...کنار بزن میشمرم سه تا...کنار بزن -

 حله؟ نمیزنم حرف ديگه -

 ...حله آره نزني اگه -

 اين به ندارم عادت من...بابتم شده خرج احساس همه اين بابت زده حرص من و لبش کنج پوزخند

 جمله با من...بودن شوهرم بار يه ماهي به سالي شب رفیق به دارم عادت من...احساس همه

 شنیدني لغات دايره تو کلمات اين جديدن...نمیشه سرم"عاشقتم"من...ام بیگانه"دارم دوست"

 ...گوشم
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 باال کمي رنگمو بادمجوني شب لباس دامن ور يه آورده، اج به خانو فاروق نوه و پرستیژ مباني تمام

 ...رفتم شهره مامان و مهدي بابا میز طرف ،به کرده تنظیم مغرور درجه رو ،نگامو گرفته

 چطورن؟ من مجنون لیلي:گفتم نشسته صندلي رو

 چشمشون همه ديدم گردوندم چشم حاال تا مراسم اول از...مادر پات کف چشمم – شهره مامان

 ...کنم دود واست اسفندي يه خونه رفتم شب باشه يادم...بگردم دورت من الهي...بهته

 نه؟ ديگه میبوسه منو دست حتما هم اسفنديش سر – مهدي بابا

 ...من برم قربونتون:گفتم بوسیده رو مهدي بابا گونه خنديده

 نشسته عروسكش کنار جايگاه تو شادمهر پا سرتا به صدقه قربون از پر نگاشو شهره مامان

 زياده شادمهر سر از میدونم...خانومه مهسا...گرفت سروسامون بچم برم قربونش الهي:گفت دوخته

 ...مهمه واسم سايه قد شادي و شادمهر خوشبختي که کنم چه ولي

 ...مهربونین اينقده که من برم قربونتون الهي -

 ...پیرپاتاال ما پیش میشیني چیه...شم فدات باش خوش برو...مادر نكنه خدا – شهره مامان

 ...انداختین سكه از دومادو عروس حاال تا شب سر از...تروخدا نگین -

 ...بريز زبون کم بچه برو بیا – مهدي بابا

 ...طرفش ،رفتم کرده تحمل سالن اونور از آقابزرگو نگاه ،خیرگي شده بلند کنارشون از خنديده

 عزيز:گفت افتاده شونم دور آقابزرگ دست زده لبخند حلقه دور مرداي به وايساده آقابزرگ کنار

 ...آخرم نوه...ترانه...من کرده

 ...افتاد گیر آشنا نگاه جفت يه تو نگام داده رو لبخندا جواب باز کرده باال سر

 ...کیه يارو اين فهمیدم تازه داده خرج به لبخندم ماندگاري در سعي کرده افت درجه چهار فشارم
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 مالقات افتخاره باعث: گفت غريبش عجیب چشاي اون با پاشیده وري يه صورتم تو لبخندشو

 ...باهاتون

 ...نباشه سیاه صدسال میخوام

 ...مهربوني همه اون به زده لبخند من و کاويان مهندس صداي

 ...شده سنگین سايتون...خانوم؟ احوال و حال...فرزين مهندس به به – کاويان

 صورتش به خودمو از داشته سراغ لبخند ترين وار لیدي و بهترين طرفموفشرده شده دراز دست

 ...بودم مهسا و شادمهر مراسم درگیر که میبینین... ممنون:گفتم پاشیده

 ...خوشي به همیشه ايشاال – کاويان

 مرده؟ اين کیه:گفت گوشم کنار داده قرار میكروسكوپ زير اونو نگاش با آقابزرگ

 ...حسامه شرکت معاون -

 ...بسته آدموار هاشو دکمه امشب حداقل پسره اون به داد گرفته نگاشو آقابزرگ

 ...ها بچه پیش میرم من -

 ...شدم دور کنارشون از داده تكون سر آقابزرگ

 خانوم؟ ترانه -

 امري:گفتم دوخته نرفته کتم تو جوره هیچ پرروي موجود اون به نگامو چرخیده پا پاشنه رو

 دارين؟

 ...بزني زنگ بهم میشدم خوشحال -

 ...ديدم نمي نیازي -

 ...باشي مغرور که میطلبه فرزين خان فاروق نوه خب...جالبه -

 ...برقص من با:گفت داده تقلیلش قدم يك به...کرده کمتر باهام فاصلشو
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 مرد تنها:گفتم کرده برانداز تیپشو خوش خدايي سرتاپاي کرده صورتم پرستیژ قاطي نیشخند

 شمايین؟ مهموني

 چي؟ -

 ...رقصیدم نمي شما با من میبودين هم مهموني اين ذکور جنس تنها فرض بر -

 صوورتم تو نگاشو...کرده نزديك صورتم به سرشو داده خودم به نیشخندمو انعكاس هم اون

 ...سرتقم دختراي عاشق من:گفت کرده قفل چشام تو... چرخونده

 ...بدمد دولتت صبح تا باش -

 نسترن کنار خالي صندلي رو کرده کش يدك حسامو سنگین نگاه سنگیني گذشته کنارش از

 رو؟ يارو ديدي:گفتم نشسته

 بود؟ کیم حاال...لش تن آره -

 ...دروغات اين با بترکي -

 نزده همینجور فرهاد...خودشه پا خونش ديگه يعني...عمه؟ دختر چطوري بگه جلو بیاد کن فكر -

 ...میره هیپاپ من واسه

 ...آخرشین ديگه کردنتون شوهر اين با مهسا و تو -

 ماهي؟ اين به پسرا چشونه مگه -

 ...ان کوسه نیستن ماهي اينا -

 کین؟ پیششون میري هي که آقائه و خانوم اون...کوفت -

 ...دلم عزيزاي -

 ...بده جواب درست...کوفت -

 ...پدرشوهرم...مادرشوهر -

 ...بوده شوهرت فاب رفیق شادمهر که راسته پس...دروغ -
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 ...هست هم هنوز -

 هم؟ با خوبین همه اين چطور پس...نسترن؟ جون -

 ...نمیكنیم قاطي هم با مسائلو ما -

 داري؟ رابطه باهاشون -

 ...بابامن مامان مثه اونا...اوهوم -

 ...باکالسن خیلي -

 ...کشور سطح تو بهترينش...فرشه تاجر مهديم بابا...برسونم اطالع به -

 راهو؟ همه اين میره کي -

 ...میگردم هم دورشون و میرم من -

 ...نكردن اغفالش فامیلتون هاي ورپريده دختر اين تا شوهرم پیش برم من -

 ...تخت خیالت...صاحبشه ريش بیخ بد مال -

 ...تیپن؟ خوش خیلي آقامون ببیني نداري چشم -

 يعني جذابیت بدوني که شهرمو مامان و مهدي بابا پسر نديدي...دلم تو پوزخند و لبم رو خنده

 ...چي؟

 جديد سهامدار...زند کارن...بود نرفته ياد از بودنش خاص بابت هم اسمش اونكه حضور باز

 ...غلطا اين از نمیاد تیريپش به...کارخونه

 ...حسامو نگاه سنگیني کردم حس من باز داده لم صندلي رو کنارم

 بود؟ کم جا -

 ...بهتره اينجا هواي -

 ...نیستم رفتن حاشیه اهل من...کنین خالصش -
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 ...کردن رام اهل منم...چموشي...اومده خوشم ازت...بزن زنگ بهم هم برقص من با هم -

 هستي؟ فرزين خان فاروق نوه حد در میكني فكر -

 ...برقص من با -:گفت کرده روشن طالش فندك با گذاشته لب کنج مارکشو سیگار

 نیستي؟ بلد خواهش:گفتم شده قفل شبش رنگ جذاب نگاه تو شیطون چشمام

 میدي؟ شوهرت به دنسو يه افتخار عزيزم...گاد ماي اوه -

 ...کنم فكر بايد:گفتم کرده رو خرکیامو عشوه...گردونده چشم کاسه تو چشمامو

 ...شدم بلند صندلي رو از کشیده دستمو

 ما...نیا عشوه من واسه:گفت عاشق من ولوم اون با گوشم کنار شده حلقه کمرم دور دستش

 ...خرابیم هم همینجوري

 ...میشي شناس ترانه باشي که مست...شده تلخ لبخندم من و تو مستي باز

 نگاش تو نگام...گرفته کمرمو محكم اون دستاي...حلقه گردنش دور دستام... سن وسط

 فرو گردنش تو سانتي ده پاشنه کفشاي همت به سرم...چرخیده صورتم تو عطش با نگاش...غرق

 هم بار اولین:گفت گوشم کنار...گرفته ضرب باز قلبم... کرده داغ سرمو پوست اون نفساي...رفته

 ...بود رقص با آشنايیمون

 ...من؟ رو گذاشتي دست صاف دختر همه اون بین چرا -

 ...خانومم بودي همه از تر ساده -

 داشتم؟ پول چون يا...انتخابت؟ شدم داشتم فرق چون فقط پس -

 زني کنايه:گفت کرده تر عاشق منو صداش...شده گرمتر نفساش...شده تر محكم دستاش

 ...نداشتیم

 ...عاشق من ولوم دوباره و سكوت کمي

 ترانه؟ -
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 ...اش خیره نگاه اون با...شوهرم بغل تو...سايه تولد جشن اون تو...سالن کم نور اون تو

 طي اطرافمون واسه خیالي بي...شده بند موهاش تو دستم...کشیده خودش میون لبامو لباش

 دلم...خورده نه که بوسیده همیشه از تر اشتیاق پر لبامو...رفته پايین باال کمرم رو دستش...کرده

 ...اون و موندم من باز...پوکیده هیجان همه اين از

 ...اون و من

....................... .................................................. .............................................................. 

 نداشت؟ جواب سوالم -

 خودش به نگامو حسام صداي که بگم چي يه اومدم انداخته نگاه اش شده تیغ شش صورت به

 ...کشید

 برقصیم؟ عزيزم – حسام

 بغلش تو خورده چرخ سالن وسط سرخوش جمعیت میون و افتادم راه سرش پشت...کشیده دستم

 ...برقصم نمیخوام...حسام کن ولم:گفتم

 بزني؟ حرف مرتیكه اون با میخواي -

 ...کن ولم حسام -

 ناموس؟ بي عوضي اون پیش بري که -

 ...حسام -

 ...میخوردت داشت چشاش با کثافت...درد و حسام -

 ...کن ولم...ديگه هیچكس با نه میرقصم تو با نه من حسام -

 به حداقل...حسامم من ترانه...بكشم؟ منت چقدر د...بیا راه من المصب دل اين با امشبو يه -

 ...باشم خوش دلم با امشب يه بذار بودنم پسرعموت حرمت



 
 

413 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 اين برسه دلش مراد به کم يه گذاشتم کرده قهر...همراهي بي... حرص پر...کنده چشماش از نگامو

 ...خراب کله پسرعوي

 بگیرم؟ دور اين رقصتو شريك میتونم ترانه – مهديس

 چه اينا...حتما:گفتم کشیده بیرون حسام ناراضي بغل از خودمو...زده زل بهش لبخند با

 ...توئه حق رقص همراه اين...حرفیه؟

 ...جیك تو جیك شكفته نوگل دوتا اون طرف کرده کج رامو من و حسام بغض پر نگاه سنگیني

 ...آبجي پیدايي کم:گفت رفته باال گیالسشو ته شادمهر

 ...بدم مرخصي بهتون امشبو يه گفتم -

 ...بشي خوشبخت:گفتم گوشش کنار نشسته مهسا کنار مبل دسته رو

 ...واسم کن دعا – مهسا

 ...تو و میدونم من بزني خانومم جلو منو آب زير – شادمهر

 جلو...نیست زني آب زير به نیازي:گفت پاشیده شادمهر صورت تو پرعشق لبخندشو مهسا

 ...چشممي

 من بیگانه خجالت با مهساي و گفت چي يه گوشش کنار بوسیده رو مهسا گونه شده خم شادمهر

 ...انداخت گل لپاش

 ...منه مهساي حق خوشبختي اين

....................... .................................................. .............................................................. 

 انداخته باال ابرو و زند کارن خیره نگاه به دادم نگامو شده گذاشته میز رو روم جلو غذا بشقاب

 میخوام؟ غذا گفتم من:گفتم کرده نگاه رو غذا بشقاب

 اي حرفه و شیك گیالسشو کرده وري يه لباشو لبخندش نشسته اي دايره میز اونور روبروم

 ...میزني تیك زياد پسرعموت با:گفت گردونده
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 ...پسرعمومه اون -

 کردم؟ برداشت رقصتون قبل عزيزم اون از اي ديگه چیز من ولي...پسرعمو؟ فقط -

 ...داره نامزد اون -

 نه؟ کني خراب خونه تو پس -

 ...بفهم دهنتو حرف -

 روت زيادي پسرعموت اون ولي...هستي خوبي دختر تو فهمیدم...میشي؟ عصباني چرا اوه اوه -

 ...حساسه

 پسرعموم؟ و من به دادي گیري چه -

 نرسم؟ بهش و بخوام چیزيو نشده من... میدوني؟ -

 اين از حالم...باالشهريه غماي بي علي و خرپوال بچه همه حرف حرفت...بود اي کلیشه خیلي -

 ...ده دگر مرغ بر دام اين زحمت بي پس...نیستم چیزي من...میخوره هم به کلیشه

 ...ديگه مرغاي نه...شده قفل روم جلو کوچولوي جوجه روي من اشتهاي فعال -

 ...زهره همون...تلخه گوشت خیلي جوجه اين برسونم اطالع به پس -

 ...میاد خوشش خیلي فرزينا با وصلت از پدرم...میكنم شیرينش من -

 ...جذاب ولي مذخرف چشماي اون تو نگام شدن قفل و پوزخندم

 ...نمونده فرزين خاندان توي مجردي برسونم اطالع به -

 اي؟ کاره چه تو و -

 ...متاهلم که بیشتره چهارسال من -

 فاروق دردونه که میدونه کسي کمتر...میزنم؟ آب به گدار بي من نظرت به...اي مطلقه میدونم -

 ...خوردنه آب مثه تو گذشته درآوردن من براي ولي است مطلقه خان
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 مخت تو چیو يه...بكنن غلطي همه میدن اجازه خودشون به که خرپواليي اون همه مثه هم تو -

 دردونش بفهمه اگه و بشه اذيت دردونش نمیذاره خان فاروق و ام دردونه هنوزم من کن فرو

 ماه ته تا خونوادگي بنداي و زد با کارخونه جديد سهامدار صددرصد نگذشته خوش بهش امشب

 بر از رو کارخونه وبار کار سكه روي اون دارم تازه که میگم بهت مني اينو...نداره سهامي ديگه

 ...میشم

 ...همیم مثل ما...بود هرزه دختره...دادم طالق زنمو منم:گفت قفل نگام تو نگاش

 ...نیستم آشغال من -

 ...شام میز طرف برداشتم قدم خیالش بي شده بلند صندلي رو از

 هست؟ حواست...المروت د توئه خاطر به اينا همه

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...میكردم هقم هق خوني خفه صرف عجیبي سعي مونده گونم رو دستم

 هان؟...کردن؟ خواستگاري ازم زنمو بگم کي به من آخه -

 ...رفتم فرو بیشتر مبل گوش سه تو لرزونده، بیشتر تنمو گفتنش"هان"داد

 ...خدا اي...اومده؟ خواستگار خونم زنم واسه امروز که بگم کي به غیرت بي من آخه -

 ...رفته فرو مبل گوش سه تو بیشتر باز من و "خدا اي"داد

 هان؟...کني دستت صاحابتو بي حلقه اون میمیري تو -

 ...کرده بغل بیشتر زانوهامو بار اين من و "هان"داد

 دست من و من طرف کشید خودشو يهو کرده بند موهاش به دستشو نشسته مبل ور يه عصبي

 ...نزن خدا رو تو...کردم غلط:گفتم گرفته صورتم جلو

 ...بغلش تو شده کشیده من و مكثش

 ...خفه اش سینه تو هقم هق و فشرده اش سینه رو سرم
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 تا...من مال فقط...مني مال فقط تو:گفت عاشق من ولوم اون با گوشم کنار چسبیده موهام به لباش

 زن فقط...همیشه تا...مني زن....مني مال فقط تو...بشي ديگه يكي مال روزي يه اگه میمیرم...ابد

 ...من

 ...بار يه فقط کاش..."من عشق فقط"میگفتي حرف رو از فقط بار يه کاش

..... 

 ...شده همیشه از نازتر مهساي صورت به دادم وريمو يه لبخند

 ...وقته چند اين باش خودت مواظب:گفت گوشم کنار کرده بغلم

 ...بگذره خوش....عسله ماه هفته چند يه...نمیري که قندهار سفر -

 ...خوشم شادمهر با همیشه من:گفت شادمهر به داده پرعشق نگاشو

 حسابي نیستم پیشت که ماهي چند اين تو:گفت گوشم کنار کرده بغل منو شادمهر و خنديدم

 ...باش مواظب

 ...عسله ماه...نمیري که عسل سال...چندماه؟...چي؟ -

 ...حاال:گفت دوخته آقابزرگ به مرموز نگاشو خنديده

 ماشین سوار مهسا همراه...میشه چیش يه هم شادمهر اين...شادمهر شاد قهقهه و من "ديوانه"

 ...داد گازشو کرده ضمیمه پس نازهم چشمك يه داده تكون دست واسم شده

 ...میشه تنگ دلم

 ...باشي لك تو نبینم -

 ...میشه تنگ براشون دلم فقط:گفتم دوخته رنگش قهوه چشماي تو نگامو

 اينجور بیفتي دور هم من از روز يه:گفت و رفتشون راه به دوخت نگاشو واسم کرده جذاب لبخند

 میشي؟ دلتنگم

 ...ديوونه...حسام اي ديوونه تو -
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 ...بده جوابمو واقعي...پرسیدم واقعي -

 يه از حتي تو چون...نمیشم دلتنگ...نه:گفتم کرده تنظیم ممكن حالت ترين سخت رو نگامو

 داغ بودي هم وقتي...نبودي زندگیم ساالي خیلي چون کمتري...کمتري واسم هم پسرعمو

 ...بشم نگرانت من که کمي واسم خیلي پس...بود دلم رو تحقیرت

 نیستم؟ باورت اليق هنوز:گفت قفل چشمام تو شده دلگیر نگاش

 ...نمیكنم درگیرشون خودمو فقط من...نمیسنجم من رو آدما لیاقت -

 ...نیست سخت...کن امتحان بار يه -

 چي؟ -

 ...ترانه میسازم بهشت واست من...شدن من درگیر -

 ...بزنه زل بهم اينجور بخواد زندگیش روزاي همه مهديس وقتي جهنمه من بهشت -

 نه؟ ديگه من اال مهمن واست همه:گفت و خیره بهمون مشكوك مهديس به رسیده گرفته نگامو رد

 ...بشم حرفات خام من که درآر گوشت تو از رو پنبه اين...باشي؟ مهم واسم بايد چرا -

 ...میگذري ازم راحت چقدر -

 فكر اينجور هم تو...راحته خیلي نیست من حق که چیزي از گذشتن میكنم حس چون -

 ...اتاقم میرم...ام خسته من...میشه تر راحت واست...کن

 ...گرفتم اتاقمو راه گذشته ايوون از

....................... .................................................. .............................................................. 

 کرده چپكي نگاه يه بهش شده خیره زل زل من به گوشش، از کرده وري يه رو روزنامه مهدي بابا

 میكني؟ نگاه منو اينجوري داري ساعته دو چرا...بچه؟ چیه:گفت

 ...میزنین مشكوك بد شادمهر و آقابزرگم و شما میكنم حس وقتیه چند يه...واال؟ نمیدونم -

 ...میزنه مشكوك همیشه مهدي اين:گفت دستم داده پرتقال پره يه شهره مامان
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 تازه...چیه؟ ديگه میزنه مشكوك...خطا تو اومدي جونم شهره:گفت شده تلويزيون خیال بي شادي

 ...عاشقه همیشه که خانت مهدي

 ...باشه داشته منو هوا جغله اين اگه – مهدي بابا

 ...نمیگین بهم هست چي يه...میگم شوخي بي نه -

 دم ديگه زند کارن پسره اين...خبر؟ چه ببینم بگو خب...میگه آقابزرگت خودش وقت – مهدي بابا

 ...نرفت دلم تو اصال پسره...نپريد؟ پرت

 ...جذابي اون به پسر...خدا به بود خوب - شادي

 ...چاکونده مهدي بابا واسه بعد تمام نیش شادي و مهدي بابا شونه و شاخ

 بابا؟ ،باشه بهم بگو شد مزاحمت اگه – مهدي بابا

 ...چشم -

 ...بال بي بابا دختر خوشگل چشماي – مهدي بابا

 ...دخترش از میخره هم نازي چه – شهره مامان

 ...ايم ديده دو نور بابا خود قول به سايه و من...بودن دختردوست عادتشه مهدي بابا

 ...میكردن تعريف ازش همه آقاس که بس...مادر داري آقايي پسرعمو چه ماشاال – شهره مامان

 ...موافقم هم اين با من – شادي

 من واسه نمیگم هیچیش هي...ببینم اتاقت برو شو بلند...مگه؟ نداري کنكور تو بچه – مهدي بابا

 ...برداشته دور

 ...خوبیه پسر خب...گفتم؟ چي مگه خب ا – شادي

 شوخیته؟ که نمیدونن مردم میگي هم جمع تو میكني عادت...حرفا اين زشته مادر – شهره مامان

 بدن مهديسو میخوان زور به شنیدم مهسا از من تازه...خوبیه پسر...که نمیكنم شوخي – شادي

 ...بهش
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 ...شن پیر هم پا ايشاال...خوبیه دختر هم مهديس...يهو نگي جايي رو حرفا اين – شهره مامان

 ...ايشاال:گفتم کرده زمزمه زيرلب...شده دستباف فرش ريشه بند نگام...افتاده پايین سرم

 پاکت تا چند امیرعلي پیش بري گفت میكردم صحبت شادمهر با که امروز ترانه راستي – شادي

 ...شیشه تو کرده خونشو روزه چند اين آقابزرگت اينكه مثه...آقابزرگت دست برسوني بگیري

 ...شیشه تو بكنه رو همه خون بمونه زمین رو که حرفش عادتشه آقابزرگ -

 خون فقط عادتشه آقابزرگت:گفت کرده صورت سد دوباره روزنامه کشیده هم تو اخم مهدي بابا

 ...شیشه تو بكنه رو تو

 نگین:گفتم شده فرش هاي ريشه بند نگام...افتاده پايین سرم...شده تلخ دهنم...خورده پیچ دلم

 ...بابايي اينجور

 شیشه تو خونتو من خر نره پسر که دوسالي اون بود کجا ولي عزيزدردونشي اسما – مهدي بابا

 بود؟ کرده

 که؟ نبود بد هم همیشه بابا -

 ...خوبي تا کرده خرجت بیشتر بدي...میشناسم خودمو پسر من...بود چرا – شهره مامان

 ...داشتم شمارو من -

 من پسر فقط رسیدنت اينجا به مسبب که اينه سر مساله ولي بابايي دختر تو – مهدي بابا

 نمیكرد خالي پشتتو آقابزرگت اگه شايد...خیلیا...آقابزرگت...من مثل...ان ديگه خیلیالي...نیست

 ...بودي تر خوشبخت االن تو

 ...ندارم دردي...خوشم...خوبم من بابا -

 ...کنه خدا – مهدي بابا

 کردي؟ خوشبختم خدايا

....................... .................................................. .............................................................. 
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 هست؟ چي حاال:گفتم کرده باالپايین دستم تو پاکتو

 ...نداشت موم و مهر همه اين که ببیني تو میخواستن هاگ -

 ...شديا پررو بچه -

 ...بشه پر خالیش جا گفتم ني، شادمهر -

 ...نمیزنن هم زنگ يه معرفتا بي -

 ...باشن خوش همیشه ايشاال...ديگه خوشن -

 ...شكه از پر من مثه لحنت هم تو -

 من...هست مرگیمون يه کدوم هر...نبوديم وقت هیچ بشو آدم تا سه ما...میشناسم رفیقمو -

 ...عاشقه خیلي مهسا...مهسام نگران

 نه؟ مگه...میمونه وعدش سر شادمهر -

 ...بمونه کاش -

 ...پسر نندازم دلهره به -

 ...باشه تو تكرار مهسا نمیخوام میخورم غصه هنوز تو سر من...میشناسم خودمونو -

 ...نیست اون مثه شادمهر -

 ...اونه از بدتر شادمهر -

 نیستي؟ زندگي و زن فكر چرا نیست زندگیت تو هیچكي که تو...چي؟ تو -

 ...شرکت خلوت خیابون تو نگاش گردش و اش شده تلخ لبخند

 ...الدنگ دوتا اون لنگه يكیم منم -

 ...آرومي تو...دارن شور و شر اونا...نیستي اونا مثه تو -

 ...ندارم لیاقت من...نیستم آدمیزاد عین...سنگه از من قلب يكي قول به -
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 نبود؟ خانوم يه از قول نقل اجالتا -

 ...نمیكنه حسابم هم آدم...نیست ديگه...بود -

 ...عاشقي پس -

 ...نچ -

 چیه؟ واسه کجكیت لبخند اون پس -

 ...میكرد فكر بیشتر مهسا کاش...شادمهره من حرف...نكش زبونمو زير -

 ...وايساده چیش همه پا...بود کرده انتخابشو مهسا -

 مهسا...نیست عاشق هنوز شادمهر...میترسم وايسادن چیش همه پا همین از من...همینه مشكل -

 مهسا و بشه عاشق خر نره اين که روزي از میترسم...بود تموم چي همه چون کرد انتخاب رو

 ...نباشه عشقش

 ...داده قول من به شادمهر -

 ما...کني اعتماد نبايد وقت هیچ رفیق تا سه ما قول به...خوب دختر کن گوشت آويزه چیزو يه -

 ...گرفتیم ياد ساله خیلي زدنو حرفمون زير

 ...همین لنگه پس -

 ترانه؟...آره -

 هوم؟ -

 پر صداش میكردم حس میزدم حرف باهاش که آخر روزاي...شدي؟ جدا ازش چرا -

 میگفت...میاريم در بال بفهمیم شادمهر و من میگفت...هممون واسه داره سوپرايز میگفت...شاديه

 روز...شد رو اون به رو اين از...شد؟ چي يهو...ايران برگرديم بايد حتما سوپرايزش خاطر واسه

 گور و گم چندماه تا...بودم گرفته جون شهره از خبرشو...بود خاموش تلفنش صبح از طالقتون

 ترانه؟ شد چي...بود
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 ...نگیم روزا اون از هیچي وقت هیچ داديم قول هم به اون و من -

 داري؟ دوسش هم هنوز -

 با وقتي...میكني گیر گل تو خر عین وقت اون نیستي روراست هم خودت با هست وقتايي يه -

 هم خودت که میبیني میاي خودت به يهو...هم به میريزه چي همه يهو نباشي روراست خودت

 به جواباشو بايد که فكرت تو سوال هزارتا و میمیوني تو اونوقت...نمیدوني هاتو خواسته فرق

 ...میذاري جواب بي سواالتو و میشي خیال بي که میرسي اي مرحله يه به بعد...بدي پس خودت

 ...نمیده قد سوادم نكن فلسفیش -

 ...نفهمیدم هم خودم:گفتم داده تغییر شیريني به تلخي دوز از خندمو

 ...خوندي کتاب ديشب پس -

 دوماد داره...شرکت پارکینگ تو سفید سودان يه پیچیدن و شرکت خلوت خیابون باز و خندم باز

 ...میشه

................... 

 ...من گذاشته گوش رو دستاي و اون داد صداي

 کم بابت خون غرق چشماي و شده بلند ريش ته اون با اون شدون وارد و اتاق در شدن باز

 ...خوابي

 ...طرفم گذاشت قدم شده پخش صورتش تو همیشه از تر غمگین لبخندش

 بريم؟ -

 ...کردم طي حضورشو خیالي بي شده سفید ديوار اون روي نقطه يه میخ باز برگردونده ازش نگامو

 دلت هم تو...باشي خودمون خونه بايد...باشه خودم خونه بايد زنم...وايسادم همشون جلو -

 بگي تو هرچي...میبینیم فیلم میخوريم شام بعد خونه میريم االن...نه؟ مگه میخواد خونمونو

 ...میبینیم
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 کجاست؟ فرهاد -

 جماعت اين که ندارم بعدش به کاري...میموني من خونه تو مني زن وقتي تا...ترانه نمیذارم -

 حاال تا...من خونه تو...باشي من پیش بايد مني مال هنوز که حاال ولي بیارن سرمون چي میخوان

 ...میاره حالت سر گرم آب وان يه...اي خسته...بريم شو بلند...بودن؟ کجا

 اوفريا بوي ديگه روزيه چند...نمیده اوفريا بوي...کرد بلندم تخت رو از برده بازوم زير دست

 ...نمیده

 ...در تا کرد همراهیم شده حلقه شونم دور دستش بار اين که بكشم خواستم بازومو

 برداشته طرفم قدم پسرشو، رفته نشونه غره شده،چشم بلند صندلي رو از نگران مهدي بابا

 بابا؟ خوبي:گفت

 ...بابا بچم...بابا ندارم جون...بابا خردم...بابا داغونم

 ...آقابزرگ خونه میريم ترانه...کن ول رو ترانه – فرهاد

 ...داره خونه خودش من خانوم -

 ...ما خونه میريم...میخواد مراقب ترانه...پسر نكن لج – مهدي بابا

 ...مراقبشم خودم -

 ...کشت پیش مراقبت نكشیش غیرت بي توئه – فرهاد

 ...برداشتن قدم به اجبارم و شونم دور دستش فشار

 ني؟ حالیت حرف تو – فرهاد

 ...دوخته کف سرامیكاي به نگام من و اون خیالي بي

 ...مني خونه خانوم مني زن وقتي تا...مني زن هنوز -

 امروز؟ ايه صیغه کدوم ديگه عاشق من ولوم و صداش رو خش اين

 ...منو زن...میخوان؟ زنمو اومدن حاال...بودن؟ کجا حاال تا -
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 ...نزديكه خیلي جدايي روز میگن من به چشمات من محبوب

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...دستگیره به دستم رسیدن قبل شده باز در و در به ام تقه

 چیه؟:گفتم کرده نگاه خیره زده تكیه در کنار ديوار به سینه به دست حسام به گذشته در الي از

 داشت؟ کارت چي -

 کي؟ -

 میكردي؟ چیكار امیرعلي ماشین تو -

 کرده طي رو خوردش ژل موهاي تا مشكیش اصل چرم کفش نوك ،از شده جمع سینه تو دستام

 مربوطه؟ تو به:گفتم

 من به تو چي همه:گفت رسونده دست کف يه به صورتمو تا صورتش فاصله...وايساده قدمیم يه تو

 مربوطه؟

 ولت گرفتت توهمي اينجور چي بابت اونوقت:گفتم رفته باال صورتم استهزاي بابت ابروهام

 نمیكنه؟

 بگذرم؟ چیم همه از میخوام خاطرت واسه چون -

 میگذرم؟ چیم همه از تو خاطر واسه من کردي فكر تو که شده چي اونوقت -

 ترانه؟ دارم کم چي من -

 ...هیچي -

 مهموني تو اون با معاشرت که کمتره هم زند پسره اون از لیاقتم حتي...کمم؟ تو واسه چرا پس -

 واست؟ تره خوشايند من با زدن حرف از

 میدي؟ گیر هم فرهاد و من رابطه به کنم ول رو تو -
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 بار يه تا زدم آتیش و آب به خودمو که مني اال...من اال مهمن واست همه...میدم گیر آره -

 نیست؟ بس...کنم؟ نازخري چقدر نازه اگه د...ترانه؟ نیستم هیچي واست من... ببینیم

 ...همین فقط...حسام شو خیالم بي...نیستم ناز اهل من -

 نمیگذرم...دادم دل زندگیم تو بار يه من...زجره دنیا ته تا من واسه...چقدر راحته تو واسه -

 بگذرم؟ ازت چرا...بودي من حق تو...ترانه بگذرم نمیتونم...ازت

 ...نهايي ضربه

 ...میاد بدم ازت چون -

 ...میشي دوماد داري...و حسام نشسته خون به چشماي و من گرد عقب

 ...نمیرسه من به تو قلب تمام

....................... .................................................. .............................................................. 

 هست؟ چي حاال:گفتم برگه تو کشیده گردن

 بشین...دستت میدادم که ببیني میخواستم اگه:گفت کرده علم شونه و شاخ واسم آقابزرگ

 ...اتسرج

 چیه؟ خب:گفتم داده ول خودم از ديده ستم لحن...کرده مظلوم چشم...برچیده لب

 دقیقه به دم چرا...بچه خودت قواره و قد هم با برو:گفت ها برگه تو کرده سر باز انداخته باال ابرو

 من؟ وردل میشیني

 ...دارم دوستون:گفتم داده مل مل چشم

 ...بچه برو...بابات مامان خاك ارواح آره – آقابزرگ

 ...همچین میزنه مشكوك آقابزرگتون اين خاتون -

 آقابزرگم مرام به کردن دوتا شلوار:گفت برده دهن نزديك نسترنو گرفته پوست سیب فرهاد

 ...ديگه مجنونه...نمیخوره
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 ...میزنن مشكوك میگم...شده؟ دوتا شلوارشون گفتم کي من حاال -

 ...بزن حرف کم بچه – آقابزرگ

 ...نكن اذيت بچمو خان فاروق – خاتون

 ...خوبه:گفت کرده رو و زير رو ها برگه بیشتر زده لبخند آقابزرگ

 چي؟ -

 ...زده حرص من و آقابزرگ مرموز خنده

 ...خريده واست خوشگل سوغاتي چندتا بگم بهت گفته مهسا ترانه – جون گلرخ

 ...دارم دوست رو مهسا من چقدر که واي -

 ...داري دوست رو بده بهت کادو هرکي تو – فرهاد

 ...لبش کنج پوزخند و مهدي بابا اهدايي گردنبند رو حسام نگاه سنگیني

 ...بزنم حرفي يه جمعین همه که االن میخواستم – حسام

 جذابیت همه اون به لبخند با گذاشته، حسام جلو رو گرفته پوست هاي میوه بشقاب مهديس

 ...کرد نگاش منتظر خیره،

 واسه بگیرم تصمیم خودم زندگي واسه بخوام که رسیدم سني اون به که میكنم فكر من – حسام

 ...همین

 حرف من لحظه يه حسام:گفت حسام حرف ادامه قبل آقابزرگ و برگشت آقابزرگ رو نگرانم نگاه

 کمك به ترکیه تو مد شرکت يه تو رو ترانه سرمايه من بگم میخواستم...بزنم میخوام مهمتري

 واسه ديگه هفته دو آخر تا ترانه...هست العاده فوق شرکت يه...کردم گذاري سرمايه شادمهر

 ...ترکیه میره چندماه

 ...انداخت خش خونه سكوت تو همه از زودتر فرهاد العمل عكس

 ترکیه؟ بره چندرغاز واسه پاشه تنها و يكه ترانه داره معني چه...است مسخره – فرهاد
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 ...راضیه خودش ترانه...فرهاد نخواست رو تو نظر کسي – آقابزرگ

 ، انداخته دو دو به کاسه تو چشامو ، رسونده ديوونگي مرز به منو ، برگشته من روي همه نگاه

 ...میگن درست...  آقابزرگ: گفتم زيرلب

 پله راه... شده نگاش خاموش برق خیال بي...شده بلند مبل روي از... گیرافتاده حسام نگاه تو نگام

 ...گرفتم پیش در حرفي هیچ بي رو ها

 ...خونه سكوت به چربید مي فرهاد و آقابزرگ بحث صدا هم هنو

 ...شدن پرس منگنه میون دارم عادت منم...گذاشتن منگنه تو آدمو يهو به داره عادت آقابزرگ

 ...ترکیه؟ حاال چرا

 ...ديگه چندماه گفت شادمهر

 ...میبینمت ديگه چندماه گفت شادمهر

 ..."حاال" گفت شادمهر

 ...میگه آقابزرگ خود گفت مهدي بابا

 ...آقابزرگم عزيزدردونه اسما من گفت مهدي بابا

 ...دوشمه به ناعزيزي بار عزيزي اسم به من...آقابزرگم عزيزدردونه اسما من

 من؟ با میكني چه آقابزرگ

 ...میشه دوماد حسام

 ...میزنم پسش گفتم خودم من

 ...میشه دوماد حسام

 برم؟ بايد من

 ترسیده؟ ازش سايه هر و خودم و باشم من باز...تنهايي؟ دل تو برم باز...برم؟ کجا



 
 

428 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 شدن؟ آدم واسه نبود کم دوسال

 امتحانه؟ هم باز

 ...پیش دوسال مثه...متنفرم آقابزرگم قبلي اطالع بدون امتحاناي اين از من

 دل تو میرم...ترکیه میرم من...میشه زنش مهديس...میشه دوماد حسام...میشه دوماد داره

 ...تنهايي

 داشتن؟ آزمايشگاهي موش حكم با يا بودن دلت عزيز با...آقابزرگ؟ برقصم سازت کدوم با من

 ...رقصم اهل من... آقابزرگ بگو

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...شدم آقابزرگ نگاه سنگیني خیال بي چرخونده چاي فنجون تو قاشقو

 ...پروازته ديگه هفته دو...ريدا نیاز هرچي دنبال برو...شرکت بري نمیخواد ديگه – آقابزرگ

 ...بردم لب به چايو فنجون خیال بي باز

 ساکتي؟ چرا جونم تو دردت – خاتون

 بگم؟ دارين دوست چي...بگم؟ چي -

 ...میشناستش تلخي به آقابزرگ و لحنم نیست تلخ

 ...ترانه میخوام صالحتو من – آقابزرگ

 آقابزرگ؟ برم کجا اونجا -

 واست خونه يه شادمهر...اونجا میره داره چندماهي اونم...میاد باهات هم امیرعلي – آقابزرگ

 ...خريده

 ...من اال میدونستن همه پس -
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 من نظر بدون...بكشه نقشه تنها هاش بچه واسه داره عادت فاروق...مادر نمیدونستم منم – خاتون

 ...هاش بچه و

 ...رفته باهاش هم آقابزرگ نگاه و شده بلند میز سر از دلگیر خاتون

 فكر خودم هاي خواسته به فقط میكنه فكر...خودخواهم من میكنه فكر اون – آقابزرگ

 ...میبینین رو قضیه ظاهر فقط همتون...میكنم

 دلیل من وجود و بشینه عقد سفره سر حسام دادم قول من...شما به میبینم خودمو قول من ولي -

 ...نداشت ارزش اي ذره شما واسه قولم که میبینم خودمو من...نشه مراسم خوردن هم به

 آقابزرگشو همه اگه که هست اي ترانه يه خونوادم همه میون اينكه به بود خوش دلم – آقابزرگ

 صالحتو کي من...ترانه؟ چرا...هستم داشتني دوست آقابزرگ همون اون واسه من بدونن زورگو

 نخواستم؟

 ...آقابزرگ دلخور نگاه تو ام گیرافتاده نگاه و تلخم لبخند

 ...میشم راضي زود وقته خیلي...برام میزنه رقم خان فاروق هرچي به راضیم...راضیم من -

 ...بیرون زدم در از انداخته شونه رو کیفمو شده بلند میز پشت از

 برم؟ کجا شرکت جاي

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...کردم نگاه خیره صورتش تو ذوق همه اون به حالي بي با

 گرديم؟ برمي کي -

 ...داخل بريم سردته:گفت گذاشته میز وسط ديس توي کبابو جوجه سیخاي سوالم جواب خیال بي

 ...شدم خیره شب آسمون به پیچیده خودم دور بیشتر شالو حرف بي

 ...دهنم طرف آورد کرده جدا سیخ از کباب جوجه تیكه يه نشسته کنارم

 ...گذاشتم دهن تو و کردم جدا تیكه يه خودم کشیده کنار سرمو
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 ....بخوري غذا من دست از بودي اين عاشق اوال -

 ...ترانه بغض...میداد بغض مزه

 متنفري؟ من از:گفت کشیده عمیق نفس يه کرده فرو گردنم گودي تو سرشو

 ...رفته بینیم تو تلخ ادوکلن بوي و و نشسته گلوم تو بغض

 میشه؟ تنگ برام دلت:گفت فشرده گلوم زير به لبشو حلقه کمرم دور دستش

 ...میشه پاره پاره دلم...نمیشه تنگ دلم

 من آقاي واسه دلم...نباش ساکت ولي...صورتم تو بنداز تف...بده فحش...بگو چیزي يه...ترانه بگو -

 ...نكن اينجوري من با...ترانه میره گفتنات

 من بي حداقل...نبودي خوشبخت من با تو:گفتم کرده سرش تكیه سرمو داده قورت بغضمو

 ...باش خوشبخت

 ...گردنم تو اون داغ نفساي گرماي و کمرم شدن فشرده

 ...نزديكه خیلي جدايي روز میگن من به چشمات من محبوب

.......... 

 ...خاتون...نیست؟ خونه هیشكي:گفتم سرانداخته تو صدا با انداخته مبل روي خريدو هاي کیسه

 االن؟ تا بودي کجا...خوبي؟...مادر سالم:گفت زده بیرون آشپزخونه از خاتون

 هیچي که ترکیه بريم گیريه چه نمیدونیم ما واال...برم قربونت بودم دخري...خانوم خوشگل سالم -

 ...واال...چشه؟ افغانستان همین مثال...نمیشه حالیمون زبونشون از

 مادر؟ خريدي چي حاال:گفت خنديده خاتون

 زمستون مثه اونجا نوروز عید میگه امیرعلي...پرتا و خرت اين و پالتو و لباس چندتا يه -

 ...اينجاست

 دوريت؟ تو کنم چه:گفت نشسته مبل رو غمزده خاتون
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 تو دردت:گفتم گرفته دست تو گرمشو دست...گذاشته شونش رو سر...نشسته کنارش

 ...میشه تموم ماهه چند يه...قندهار سفر که نمیرم...جونم

 ...میخوره غصه دنیا میخوره غصه که خاتونم

 باز که حاال...کردم دق انداخت دورت من از چهارسال...شوهر؟ اين به بگم چي من مادر آخه -

 ...مادر ندارم خواب راحتي ندونم تا شبا من...میكنه دورت داره کنارمي

 ...میگذره...خاتونم میگذره -

 میگذره؟ چطور -

 داره...روزه پنج نه...روز؟ چهار...نديدمش؟ روزه چند...دارش ريش ته صورت رو برگشت نگام

 ...میشه دوماد

 نگاشو...برده موهاش میون دست...داده تكیه زانوهاش به آرنجاشو...نشسته کاناپه اون رو روبروم

 کیه؟ پروازت:گفت نكنده فرش از

 ...نديدمش روزه پنج...اش روزه چند نكرده اصالح صورت و نگاش و صداش غم

 ...مادر بخوري بیارم چیزي يه برم من - خاتون

 ...فرزينا نام وارث گرفته غم نگاه خیرگي قاطي دادم کم کم نگامو کرده بدرقش لبخند با

 داري ترانه...باش فقط...پرم نمي پرت دم من باش تو:گفت افتاد پايین که سرم

 واست؟ سنده اينقدر آقابزرگ حرف...چرا؟...میري؟

 دوماد داري...ندارم لیاقت من پسرعمو...گرفته غمش همه اين از دلم...شده مشت زانوم رو دستم

 ...کرده انتخاب عروسي کارت مهديس...میشي

 مبل دسته رو از رو توجه بي بهش من پالتوي شده بلند سرجا از کرده نگاه سكوتم به کم يه

 ...خداحافظ...رفتم من خاتون:گفت در طرف کرده تند قدم زده چنگ استیل
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 تا نموند...بیرون زد آشپزخونه از متعجب خاتون ببینه تا نموند...بشنوه خاتونو جواب تا نموند

 طرف رفتم گرفته دست به خريدامو کیسه انداخته پايین سر خاتون نگاه جواب تو من ببینه

 ...اتاقم

 ...کجاست؟؟؟؟؟ قصه اين ته

...................... .................................................. ............................................................... 

 ...بود خالي استخر به نگام نشسته استخر دم فلزياي صندلي از يكي روي

 چرا؟ تنهايي -

 نه؟ ديگه کنم عادت بايد:گفتم و بلندش نسبتا قد به دادم نگامو

 ...میخواد صالحتو آقابزرگ -

 نوش بقیه مگه...میخواد؟ منو صالح فقط چرا نمیدونم...میخواد منو صالح همیشه آقابزرگ آره -

 ام خسته فرهاد...کنه؟ تجربه بايد بار اولین ترانه همیشه...مهمتره ترانه همه بین چرا...نیستن؟

 همین بچگي همون از...بكشم دوش به رو بقیه اشتباه بار بايد من همیشه درديه چه نمیدونم...

 تو دوساعت که میشد تنبیه ترانه و ترانه حساب پا مینوشتن میشكست گلدون مهديس... بود

 و بود اصلي گناهكار ترانه آقابزرگ پا زير مینداختن ترقه هم با همه...بشه حبس باغ ته انباري

 نمیره يادم تاريكي از ترس وقت هیچ ولي بره يادم انباري روز يه شايد...باغ ته انباري هم باز جاش

 خاتون...داشته؟ تنبیه واسم نازکشي از بیشتر که بودنیه عزيزکرده چطور اين نمیدونم... فرهاد

 مريض باهام غصه از هم دوتا اون میخوردم که سرما بودن زنده بابام مامان وقتي میگه

 نه؟ پره دلم...میكرد تنبیم وقت هیچ بود زنده اگه بابام نمیكنم فكر...میشدن

 ...خالي استخر ار نكنده نگامو من و نگاش سنگیني

 آقابزرگ که هستیم سااليي تو شدن بزرگ ثمره تو و من...حقیقته عین...نیست پر دلت -

 شدن بزرگ خاتون زيردست ديگش هاي بچه...باشه داشته رومون مستقیم نظارت میخواسته

 تمام آقابزرگ که بوديم وقتي تو و من ولي نداشته هاش بچه تربیت واسه وقتي آقابزرگ چون

 باباي وقت هیچ...نیست بد آقابزرگ...شد حقمون تو ظلم همه از بیشتر که اينه بوده خونه تو وقت
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 رو جدي اندر جد ثروت اين روز يه اگه که بیان بار جوري هاش بچه داره دوست ولي نیست بدي

 دوست ولي میكنه اذيتت...داره دوست آقابزرگ ترانه...کنن زندگي باالخره بتونن نداشتن

 آقابزرگ...برم قربونت نه...بودي؟ تنها میشدي زندوني انباري تو که روزايي اون کردي فكر...داره

 اين بابت همه ترانه...عصاش به میداد تكیه سرشو و میشست انباري در پشت ساعتو دو اون

 با داره حكمتي هم رفتنت اين شايد...عزيز میگن بهت ديدن خودشون و نديدي تو که چیزايي

 ...غريب کشور بري پاشي غريبه پسر يه با هلك و هلك که نیست اين به راضي دلم اصال من اينكه

 ...مرد شكر غیرتتو -

 داشته صمیمیت حس اي ديگه کس با مهسا و تو با جز نتونستم وقت هیچ من...نكن مسخره -

 ...دوتا شما شدين بزرگ زود چه...خونواده اين تو باشم

 فرهاد؟ -

 فرهاد؟ جون -

 بشه؟ خبردار من مشكل از کسي خاتون و تو جز نذاشت آقابزرگ چرا -

 روز يه يكي...ابروئه چشت باال بگه يكي اينكه از میترسید...ترسید مي...نه میگي عزيزي میگم -

 بیچاره... نداشت خبر بارداريت از اول از چون ندونست هم مهسا...سرت تو بكوبونه کنه چماق اينو

 نخندي وت اينكه...ترانه بود سختي روزاي...داغوني اينجور تو ديد برگشت اش خاله پیش از وقتي

 بگیري طالق تا بودي غیرت بي مرتیكه اون خونه تو که آخر روزاي اون حتي...عذابه همه واسه

 میكني؟ فكر بهش هم هنوز...بودن نگرانت همه

 ...بهم شده خیره اون و من سكوت

 ...میفهممش...دختر داغونه حسام...میكني فكر پس -

 من حق حسام... مرد نمیكني درکم...میدارم نگه حرمت دارم من که نمیفهمي فرهاد...نمیفهمي -

 عاشق من يا اومد مي زودتر اون يا بوديم هم براي ما اگه...نیستم اون حق منم...نیست

 ...داره گناه مهديس...نمیشدم

 ...حسامه گیر دلش...داره گناه خیلي آره دارم باهاش که دشمني همه با -
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 من و بود شوهرم عاشق اون...خودمه تقصیر مهديس و من دشمني شايد...گیره خیلي آره -

 ...کنه امتحان اون با شانسشو نذاشتم

 يادت وقت هیچ...میداد پیشنهاد بهش تو از قبل میخواست اونو اگه شوهرت...ترانه کن تمومش -

 به شوهر اون حتي...توئه با بودن آرزوش مردي هر...خونواده تو اي همه از تر معرکه تو ترانه نره

 ...تمومت چي همه خودت قول

 جون بیشتر داره کمردرد بغلم زير میذاري که هايي هندونه اين...ترانه جون نشو مسخره -

 ...داداش

 شش اين حجم تو کنم چه فرهادم...وقتي چند هاتو خنده نمیبینم...میرم دارم فرهادم...خنديد

 ...فرهادم سخته...سخته تنهايي فرهادم... تنهايي غمناك حرف

......................................... .................................................. ............................................ 

 ...عروسي تو بودي..میرفتي ديرتر هفته يه حداقل کاش – مهديس

 پروازا عیده دم چون میگه امیرعلي:گفتم فشرده بیشتر فنجون دور دستمو...کرده وري يه لبخند

 ...میاد گیر سخت بلیط اينكه هم ديرمیشه کارا واسه هم بريم ديرتر اگه سخته میگه...شلوغن

 ...برات میشه تنگ دلمون – مهشید

 ...هست خون دلمون همه همینجوري...درنیار رو بچه اشك – فرهاد

 ...برمیاد فرهاد دست از فقط که هم آقابزرگ به اندازي تیكه

 ...نبود که خبري...بري؟ بايد که شده چي يهو:گفت گذاشته دستم رو دست نسترن

 ...االجراست واجب...ديگه آقابزرگه دستورات...واال نمیدونم -

 گلرخ؟ کجاست حسام – فريبا عمه

 میگه...نمیدونم:گفت کرده نگاش شرمنده منو...گردونده من صورت تو غم پر نگاشو جون گلرخ

 ...شرکته بیشتر...نداره وقت زياد...ريخته هم تو شرکت کارا
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 بودم کرده انتخاب که رو لباسي میخواستم...نمیاد هم امشب حتي:گفت شده خالي مهديس باد

 ...بدم نشونش

 ...نمیاد بهش دومادي – فرهاد

 ...کرده رصد فرهادو خیره خیره آقابزرگ و آقابزرگ به انداخته متلك

 برگردن؟ عسل ماه از قراره کي نگفتن دوتا اين – خاتون

 ...ريخته اينجوري رو برنامه همه کنه تابي بي قراره مهسا میدونسته شادمهر...بینمشون نمي -

 ...شده معتمد آقابزرگ واسه شادمهر چه – مهديس

 ...کرد اعتماد بهش میشه کار تو...ندارن خونواده اين تو همه که چیزي...داره جربزه – آقابزرگ

 ...شدم بلند مبل رو از رفته ويبره جیبم تو گوشیم

 ...دادم جواب شادمهر شماره به سالن سرتاسري هاي پنجره پشت

 ...سردرگمه اينحا بدبختي يه افتاد يادت...اعجب چه -

 ...سالم...نمیاد بهت...نشو تلخ ترانه -

 نظرت؟ به میشه کم دلخوريم از علیك گیرم -

 اينجوري خودت واسه من...نكن ناز واسم ديگه تو بكنم لوسو دختر يه نازکشي بايد اينجا من -

 برگرده میخواد که کرده کفش يه تو هم پاش...نمیزنه حرف باهام دوروزه مهسا...ريختم برنامه

 حالي بهش،بهش میدم گوشیو...من واسه میخوابه کاناپه رو خانوم شبه دو...ديگه لوسه... پیشت

 شیشه تو خونم روزه دو...باشه خوبي بچه بگو...نیست شدن گرفته ناديده اهل شادمهر میكني

 باشه؟ تو صالح برخالف که کردم کاري کي من ترانه... است

 غريبه واسم که جايي برم کنم ول چیو همه يهو اينكه سختمه خیلي...سختمه...شادمهر نمیدونم -

 ...است
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 گوشیو...اونجا میايم داد کنكورشو که شادي...پیشت میايم ديگه چندماه هم مهسا و من ترانه -

 ماه اومديم ما گفته کي...میگیره حالمو داره جلوم نشسته زهزمار برج عین...مهسا میدم

 ...خداحافظ من از...خوري دل خون اومديم که فعال...عسل

 ...خدافظ -

 ...من آساي مه مهساي غمگین صداي بعد و سكوت لحظه چند

 ترانه؟ -

 دلم؟ جون -

 نبودنت؟ تو کنم کار چي من -

 نیستم که هم تنها...پیشم میاين ديگه وقت چند خرابت کله شوهر اون قول به شم فدات -

 ...هست امیرعلي

 میشه؟ رفع من دلتنگي...چي؟ که -

 ...کاسشونه نیم زير اي کاسه يه هست چي هر ولي...چیه؟ شادمهر اين و آقابزرگ هدف نمیدونم -

 میگذره؟ خوش خیال بي رو حرفا اين -

 ...من آساي مه مهساي نفس اين با میلرزه دلم...مهسا عمیق نفس بعد و سكوت لحظه يه

 ...میگذره خوش خیلي...خوبه خیلي شادمهر...خوبه آره -

 ...نمیگه دروغ من به من مهساي که مطمئنم منم -

 ...بزنیم گشتي يه بريم آشتي واسه که منتظره در دم ساعته دو شادمهر...برم ديگه من ترانه -

 ...نكن اذيتش هم اينقدر...دختر برو -

 ...دارم دوست اوکي -

 ...بیشتر من -
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 ...داده قول شادمهر...میلرزه دلم...شادمهر صداي عصبي و مهسا صداي غم

............... 

 میشه؟ تنگم دلت -

 ...مارکش سیگار بوي به آغشته عطر واسه رفت دلم گذاشته زانو رو سرمو

 ...نمیشه تنگ پس -

 واسه سكوتو باز شده خیره نشدش شونه موهاي به کرده فیكس زانو رو راستمو سمت گونه

 ...فرستادم پیشكش جوابش

 نه؟ مگه نداشتم عشقتو لیاقت من -

 ...آشفته موهاي اون از نكندم نگامو زده غل اشك چشمم تو

 ...نداشتم گناهي من شاهدي که خودت ترانه -

 ...داشتي -

 ...میداد بغض تند بوي که نفسايي و موهام به چسبیده لباي

 ...داشتم حتما میگي تو اگه -

 ...میشه تموم چي همه فردا -

 واسه تو دل:گفتم فشرده سینش رو سرمو رفته فرو مارکش سیگار تند بوي و تن عطر حجم میون

 میشه؟ تنگ من

 ...نمیشه تنگ -

 ...گرفت تپیدن باز شده فشرده قلبم

 عادتمونه من و خونه اين...هیچي يعني زندگي خونه اين واسه نباشي...میپكه...نمیشه تنگ -

 ...ديدنت
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 ....نگفتم و "عادت" فقط بگم که اومد زبونم نوك تا

 مال روز يه اگه میمیرم:گفت عاشق من لحن همون با گوشم کنار کشیده گردنم روي تا رو لباش

 ...باشي من جز يكي

 ...زندگي اسم به میكنم مردگي...باشي من جز يكي مال روز يه اگه نمیمیرم: گفتم لب زير

 ...نزديكه خیلي جدايي روز میگن من به چشمات من محبوب

 ...نرسه فردا کاش -

....................... .................................................. .............................................................. 

 ...نرسه فردا کاش -

 ...برگشتم بذارين هم رو چشم -

 خوراکت به...فريزر تو بذار اونجا رسیدي...گذاشتم چي همه واست:گفت گذاشته دستم روي دست

 ...استخون و پوست باشي شده برگشتي وقتي نبینم...مادر برسي

 ...قحطي که نمیرم...چشم -

 ...میخورن چي نیست معلوم...نیست خوش خارجیا اين به دلم من مادر نه -

 ...خاتون مسلمونن -

 ...نمیشینه دلم من...باشن -

 ...بگین شما هرچي چشم -

 ...داده کش آقابزرگ واسه لبخند من و آقابزرگ عصاي صداي

 ...خانوم نكن شیشه تو رو بچه خون آخري شب اينقدر – آقابزرگ

 ...نره پايین گلوم از خوش آب من میكني کاري يه ديگه همینه – خاتون
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 مستقل دارم خودش خاطر واسه من که میفهمه خودش ترانه...خاتونم بكنم غلط من – آقابزرگ

 ...میارم بارش

 بخوام برم من...هم تو میره کالمون بد که نشه دعواتون آخري شب من خاطر واسه يهو حاال -

 ...باشین خوش...درآرين بازي مجنون لیلي هم شما...نباشم کسل فردا

 ...میكني درك منو فقط تو که بابا برو – آقابزرگ

 ...شما فداي به من -

 کرده بالش حروم اشك قطره يه... گرفته دلتگي غصه همه اين از دلم... گذاشته بالش روي سر

 ...شنیدم گوشیمو اس ام اس صداي...

 "آخر ديدار...باش منتظر سه ساعت"

 يه میتونه...نداره دم و شاخ ديوونه که میرسونه موضوع اين اثبات به منو اوقات گاهي حسام

 ديوونه،...باشه تیمارستان روتخت رواني بیمار يه میتونه...باشه کرده تحصیل آب اونور مهندس

 ...است ديوونه

 شالگردن کاله و اي سرمه جین شلوار و قرمز کاپشن يه...داده خرج به تیپ تكمیل در سعي اينبار

 ...بیرون زدم خونه از امنیتي تدابیر تمام با... کرده خودم خرج اي سرمه

 بار يه اعجب چه:گفت بوده واقعي لبش روي لبخند وقت همه اين از ،بعد زده تكیه ماشین در به

 ...گرفت قرار خوشگله خانوم اجابت مورد حرفمون

 میدين افتخار:گفت کرده باز واسم ماشینو در اون و دوئید ام شده اصالح تازه ابروهاي میون اخم

 بانو؟ باشیم رکابتون در

 ...رفت داديم شوهرش که افتخارو -

 ...میلیوني صد چند ماشین اون تو من نشستن و من مزه بي حرف به اون خنده

 نديدمت است هفته دو:گفت کرده کمتر نگاشو خیرگي نشسته راننده صندلي رو کنارم

 حقیر؟ بنده اين میكنه دق نمیگي...بانو



 
 

441 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 که بیرون آوردي کشوندي ناز خواب از منو شب نصفه سه ساعت...کنار بذار بازيو مسخره حسام -

 ...کني رو واسم بازيتو ديوونه و وري دري

 ...بانو باش مهربون ما جون امشبو يه -

 ...میريم؟ کجا داريم حاال...چشم -

 ...بام -

 خاطرت بهترين تو...اونجاست مال خاطرم بهترين:گفت اون و شد رد لبم رو از زودگذر لبخند يه

 کجاست؟ مال

 بند پاش رو بچه باباي و کرده رشد بطنم تو بچه از شدنم خبردار روز تو میشه خالصه من خاطره

 بچش واسه دلش دار ذوق باباي...چرخونده هوا رو منو دور هشت هفت دار ذوق باباي...نشده

 ...ريخته اشك ذوق شدت از من جلو بار اولین دار ذوق باباي..تپیده

 ...ندادي جوابمو...کجايي؟...ترانه -

 ...داشتم زياد خوب خاطره من -

 از من حق...نیستي من مال تو...حسام؟ کنم چه من...نرسیدن دلخواهش جواب به و تلخش خنده

 ...نیستي جزئش تو باشه چي هر زندگي اين

 بشینیم؟ همینجا يا باال بريم:گفت کشیده رو دستي

 ...بیرون سرده...همینجا -

 ...هست هم بهتري راههاي البته...شیم گرم بده چايیو فالسك اون زحمت بي -

 ريخته چايي فنجون دوتا فالسك از رفته غره چشم پهنش سینه به اشارش و نگاش شیطنت به

 ...دستش دادم يكیو

 چنده؟ ساعت پروازت -

 ...شب ده -
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 گذشتي؟ ازم راحت چقدر:گفت لغزونده تاريكي تو نگاشو

 پسرعمو بگم...جان؟ حسام بهت بگم چي...بگذرم ازت راحت بخوام که نرسیدم بهت اصال من -

 احساس اين بگم...دلت؟ به آرزو عروس داره، گناه فرزين خان حسام بگم...اينطور؟ خودت با نكن

 داره ثمري...کنه؟ خاموشت که بگم چي...برفت؟ ديده از آنكه هر برود دل از بگم...زودگذره؟

 ترانه اسم که تو...نبودي بازيا قرتي اين اهل اينقدر که تو...دردته؟ چه جان حسام آخه...گفتنم؟

 کلفت از رو ترانه که تو...بود پیف و اخ واست ترانه که تو...تنت تو میشست چندش لرز اومد مي

 يهو؟ شد چي...میدونستي کمتر هم خونتون

 المروت د:گفت کوبیده سینش تخت آزادش دست با شده براق چشام تو کشیده خودش طرف منو

 که اينجاست کار...میره ريتم خودش واسم میبینه خانومو وقت هر که اينجاست... اينجاست کار

 که اينجاست کار...بدم هم جونم حاضرم خانوم اشاره يه با که میكنه دنیا آدم خرترين تو کنار منو

 نمیدوني که توئي عاشق...احساس بي توئه عاشق...عاشقتم خر من...میشدم خیالت بي نبود اگه

 ...اي ديگه خر هر و مهديس واسه نه میزنه فقط تو واسه دله اين

 ...حسام -

 ...حسام جون -

 تو من بازوي و حسام جون میگه...گونه رو میريزه اشك قطره من واسه و حسام جون میگه

 ...اشكش قطره اون قاطي غم همه اين از میپكه من دل و حسام جون میگه...میشه شل دستش

 ...عاشقته مهديس -

 ...توام عاشق منم -

 ...پسنديده عروس لباس مهديس -

 ...آرزومي عروس تو -

 ...خوشحاله مهديس -

 ...عزادارم من میري داري تو -
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 ...میشي تیپي خوش دوماد تو -

 ...میاد حالم به بیشتر بپوشم عزا لباس -

 ...میشي خوشبخت تو -

 ...میشم لج خوشبختي با...نمیشم...نه تو بي -

 ...کني خوشبخت مهديسو هم بشي خوشبخت هم میدي قول من به تو -

 ...ندم قولي هیچ تو به میدم قول من -

 ...ترانه جون -

 ...نده قسم:گفت فشرده مشتش تو باز بازوم

 ...ترانه جون -

 ...انداخته طنین گوشم تو قبل از تر ملتمس لحنش

 ...نده قسم -

 ...ترانه جون رو تو -

 ...نمیشم خوشبخت و میكنم خوشبختش:گفت گذاشته فرمون رو سرشو

 ...بخور چايیتو -

 ...میشه سرد:گفتم... داده ول تلخ لبخند واسش... شده نگام مات... کرده بلند فرمون رو از سرشو

 ...میارم کم تو جلو...توئه حرف همیشه:گفت کرده روشن ماشینو

 ...بردم لب به رو شده ولرم چاي فنجون ساکت من و فشرد پخشو دکمه دستش

 ...شدم تاکسي سوار شده خون خاتون اشك از دلم

 ...میرم دارم ولي...میدونن بقیه رو کجا...میرم دارم

 ...نشوند لبم رو تلخ لبخند يه پیچیده تاکسي جلو سودان جنسیس يه گذشته کوچه پیچ از
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 فكر:گفت گذشته کنارم از و زد واسم خند تلخ يه...شد پیاده ماشین از...شدم پیاده ماشیم از

 بانو؟ نمیتوني که منو پیچوند بشه رو بقیه...فرودگاه؟ برن تنها بانو میذارم کردي

 ماشین تو داشته نگه باز برام رو در گذاشته عقب صندوق چمدونمو...کرده حساب راننده با

 ...گذشت ازت نمیشه خداحافظي بي...ديگه خانومي ترانه:گفت شده گیر جا کنارم اونم و نشستم

 درآورديه؟ من صیغه کدوم ديگه لحنت تلخي و صدات شادي

 ...داشته نگه ترك يه رو کردن پیش و پس تا چند بعد و شده پخش ريموت بند دستش

 من واسه نسوزه دلت بري میخواي اگه برو"

 بكن دلو خب بدتره اي کالفه که اينجوري

 آب روي هاي خاطره همه اين از دلو بكن

 خواب توي بارم يه حتي همو ما نديديم کن فكر

 من چشم نداره گريه هم قطره يه برو راحت

 بكن دل بريزه میخواد تو پاي پشت اشكاشو

 بري اينجا از تو بخواي اگه میرم نمي که من

 مسافري راه اول از تو که میدونستم چون

 بگي چیزي تو اونكه بي من که نفهمیدي شايد

 نري خداحافظي بي که خدا دست سپردمت

 بمونم همینجا شايد نخور راهمو غصه

 نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شايد

.... 

....................... .................................................. .............................................................. 
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 من واسه نسوزه دلت بري میخواي اگه برو

 بكن دلو خب بدتره اي کالفه که اينجوري

 آب رو هاي خاطره همه اين از دلو بكن

 خواب توي بارم يه حتي همو ما نديديم کن فكر

 بري اينجا از تو بخواي اگه میرم نمي که من

 مسافري راه اول از تو که میدونستم چون

 بگي چیزي تو اونكه بي من که نفهمیدي شايد

 نري خداحافظي بي که خدا دست سپردمت

 بمونم همینجا شايد نخور راهمو غصه

 "نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شايد

 ...نكن فراموشم:گفت فشرده دنده رو دستمو کرده خاموش پخشو

 خاطر واسه فقط:گفت بوسیده وقته چند اين از تر پربغض و نرم دستمو پشت آورده باال دستمو

 ...میگذرم ازت خواستي خودت چون...کردم قبول جماعتو اين زور حرف خودت

 واسه دادم بغض فقط که من...نگفتم چیزي که من...بگذر؟ ازم گفتم کي من...خواستم؟ کي من

 ...نگات جواب

 ...نذار من تقصیر بكني ازم میخواي تو مروت ال د

 ...میكاشت بوسه انگشتامو بند به بند همیشه از گرمتر اون لباي و بود لباش بند دستم

... میگفتي چي يه کاش ترانه...کنه؟ دلبري کي...کنه؟ ناز واسم کي...من؟ آقاي بگه بهم ديگه کي -

 غمم آخري دم اين و بگو...خانومم بگو...چته؟ تو فداي د...میزدي حرف ولي میدادي فحش کاش

 همین بگو چي يه...کن تمومش ولي صورتم تو بزن...بگو تو هرزه من...آشغال من...کثیف من...نده
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 خوش تو... نیست خیالي خانومم باشه...افتادم؟ چشمت از...منو؟ خواي نمي...ترمز رو بزنم االن

 ...نیستم مهم من باش

 ...شه تموم خوب آخرش اين بذار...باشه؟...کن تمومش -

 ...تلخه تهه ايم...نمیشه خوب...تلخه -

 مگه...کمم خیلي واست من...کنیم زندگي تلخي با عمر يه که اينه از بهتر خیلي تلخ پايان اين -

 بیا... ام سوخته مهره پس نداشتم پولي...پوله به رسیدن راه فقط ترانه نگفتي مگه...نگفتي؟ خودت

 راحت طفیلي يه دست از تو و نمیشم شكنجه من...میشیم راحت هردومون...کنیم تمومش

 ...میشي

 من:گفت شده فشرده گاز پدال رو پاش...گرفته خون چشماشو...کوبیده پیشونیش تو دست با

 ...دارن زور خلي...دارن زور حرفات ترانه... طفیلي؟ گفتم کي کثافت

 ...نكني رد رو کوچه...گفتم کالمو لپ من -

 ...شد فشرده دنده رو باز که دستي و نیمرخم رو نگاش سنگیني

 ...ام زده ماتم نیمرخ رو کرد سنگین نگاه باز کشیده رو دستي...زده ترمز رو دفترخونه جلوي

 ...کردم خفه تیكه شش پهن سینه اون تو هقمو هق من و کشید بغلش تو منو دستش

 اين با شد خون دلم...بوسه اين با رفت دلم...کشیدن خودشون تو بغض طعم با لبامو لباش

 ...بوسه اين با شد تنگ دلم...بوسه

....................... .................................................. ............................................................ 

 ترانه؟ -

 لبخنداي اون از يكي باز اون و برگشت ريشش ته از خالي وقته چند از بعد نیمرخ روي نگام

 نمیگي؟ هیچي چرا میرسیم داريم:گفت کرده نمايي پرده تلخشو

 بگم؟ چي -
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 برات؟ بودم چي من -

 ...کرد باز چیزا از خیلي روي منو چشم که کسي...خوب پسرعموي يه -

 ...شكر مهربونیتو -

 کنم؟ بالکشي کي تا من...شده خون دلم من و خندش تلخ باز

 منتظرته؟ اونجا امیرعلي -

 ...منتظرمه سالن دم گفته...اوهوم -

 بري؟ بیفتي راه بايد هلك و هلك يارو اين با چرا حاال -

 ...خودش واسه آقايیه...است همه معتمد امیرعلي -

 ...بدبخت حسام اين اال آقان همه خب آره -

 ...شدي حساس...پسر خیال بي -

 ...شدم حساس مربوطه تو به هرچي به من آره -

 ...طرفم برگشت کشیده رو ترمزدستي سالن جلوي

 ...بیرون زدم ماشین از نداشته دوست نگاشو من و خورد چرخ صوتم تو نگاش

 نمیري؟ نري بگم:گفت گذاشته زمین رو پام کنار چمدونو

 ...میرم -

 لحن با امیرعلي صداي که بكشه آغوشش حجم تو منو خواست و کرد بند هام بازو به دستشو

 خانوم؟ ترانه اعحب چه به به:گفت نداشته انتظار ازش عصبي

 خان حسام واسه رو زده سر من از بار يه سالي سگ روي اون تا خانوم ترانه کنار بكش يعني

 ...نكردم رونمايي فرزين

 پسر؟ چطوري...اينجاست؟ کي ببین به به:گفت کنده زور به بازوهام از دستشو حسام
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 ...رسوندي رو ترانه که ممنون حسام...شد دير بريم ترانه...شما مرحمت از – امیرعلي

 میكني؟ تشكر تو چرا – حسام

 ...ترانه بريم...نبوده وظیفت چون – امیرعلي

 ...امیرعلي شدي تلخ – حسام

 ناموس آدم خواهر...ناموسمه ترانه...نیست بودنم غیرت بي دلیل بودنم آروم – امیرعلي

 ...بده چمدونتو ترانه...آدمه

 کنده حسام پرغم صورت از زور به نگامو منم و افتاد راه جلوتر گرفته دست چمدونمو دسته

 ...حسام دادي قول:گفتم

 ...دادم قول -

 ...میتپه تو خیال به ابد تا:گفت چسبونده سینش به دستمو

 ...خداحافظ...نمیاد بهت اينجور نكن:گفتم کشیده دستمو پايین سر همون با

 ...کنده دل حسام دار بغض و سنگین نگاه از من و امیرعلي گفتن ترانه پرحرص صداي

 ...نكردي باورم...نكردي باورم بانو باشه يادت اينو -

 ...سخته بريدن دل مثل شكستن دل

 ...نبرد يادم از حسامو نگاه غم هم بودنم پرست ناموس برادر شونه به شونه و امیرعلي کنار

....................... .................................................. .............................................................. 

 خارجیم؟ االن يعني:گفتم چرخونده سالن تو نگامو

 ...درنیار شادمهري بازياي امل امیر جون -

 بريم؟ کجا حاال میگم -

 ...ديگه خونه میريم خب...میريم جاعپسرش خونه -



 
 

448 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 خونه؟ کدوم -

 ...نپرس سوال ها بچه عین اينقدر...میفهمي حاال -

 ...شديا عنق امیرعلي:گفتم افتاده راه سرش پشت درآورده اداشو

 ...کردم هم تو صورتي يه خجالتش عدم واسه منم و داد ادامه راهش به رفته واسم غره چشم

 ...کجا کجا خانوم اي -

 ...تعجبه اوج آدم واسه ديگه آشناش نوع از اونم...شنیده وطني صداي...غريب بالد تو

 شده شل کم کم نیشم...چرخونده نقصش بي صورت تو نگامو چرخیده طرفش به پا پاشنه رو

 ...امیرعلیو زيرلبي صداي شنیدم

 داده؟ خبر بهش کي...میكنه؟ چیكار اينجا اين – امیرعلي

 پالتوي و زانوش از باالتر سانت ده دامن به دادم اصلش چرم اي قهوه بلند ساق بوتاي از نگامو

 نچايي...بود شده افشون دورش که بافتش فرانسوي کاله زير موهاي و بوتش ست کوتاه چرم

 ...شما

 ...میره سقوطم احتمال گاه تكیه بي من که نبود اينم فكر حتي بغلم تو کرده پرت خودشو

 ...شده خوشگل چه کن نگاش...شم فدات من الهي -

 تمام با...کرده صورتم حالت چاشني اخم يه...کرده جدا خودم از جونمو به افتاده بختك اون زور به

 ديگه اين...روشن مهديم بابا چشم ورپريده:گفتم داشتم سراغ خودم از که اي بزرگترونه خواهر

 تیپیه؟ چه

... شده خان"امیرعلي"خنثي سرجالیز مترسك اون خیال بي... انداخته گردنم دور دست خنديده

 ...بود شده ريزه يه واست دلم:گفت کشونده خروجي در طرف منو

 بود؟ راه به تلفنات راست و چپ که همینه خاطر واسه -

 ...سايه جون نشو تلخ -
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 دلم...کشیدمش بغلم تو گذرونده نظر از رو زيبايي العاده فوق حجم اون هم باز وايساده حرکت از

 ...خواهرم بود شده تنگ هامون خواهرانه واسه

 زده رو قفال دزدگیرش با ايساده دودر چي چي نمیدونم يه جلو گذشته ماشینا کنار از پارکینگ تو

 ...تنگته دلم حسابي که باال بپر:گفت

 لحن يه با انداخته ماماني عجیب ولي توسرخورده و شده پخش زمین رو ماشین به ديگه نگاه يه

 ...مارو درياب بابا...خودته؟ ماشیـــــــن:گفتم سرانداخته تو ولوم کشدار

 يه مختص..قرضیه...بوديم ها الدوله شانس اين از يكي زن االن که داشتیم شانسي اگه ما بابا نه -

 ...بودن خانوم رکاب در هفته

 کردي؟ رنت -

 ...نیستي عزيز هم اينقدرا ديگه بابا نه -

 ...خوبه نخنده سايه...سايه کني سرخراب رو آسمون قهقهه و کوفت يه

 سايه:گفتم شده سرجالیز مترسك اون خیال بي هم باز نشسته ماشین نرم صندلي تو ذوق با

 ...چیزيه عجب

 میگي؟ چي پس ببني خونتو – سايه

 رفته ما ياد از سرجالیز مترسك... در شدن بسته با که ببندم حرفش بند پشت سوال يه خواستم

 کلید بند اجبار به رو سايه کرده شیشه حروم تقه ،چند دوساعت از بعد داده خودش به تكوني ،به

 ...بوق ديگه که منم:گفت آورده ماشین تو سر... کرده شیشه بر پايین

 ...که کرد باز رو امیرعلي دهن باز کرده برانداز رو آقا واکنش بي سايه

 ...بشیني دوستانه ترانه با و من به بدي جاتو کني مرحمت شما اگه خب – امیرعلي

 ...که حرفش ادامه در کرده سرکج امیرعلي و سايه خوشگل تصور فوق چشماي

 ...میام تاکسي همون با من....نیست امكانش اصال که - امیرعلي
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 تو ماشینو کرده ماشین گاز نثار لگدي يه پا با خانوم سايه کرد، جدا شیشه از سرشو خدا بنده تا

 ...انداخت راه به رو ما اشهدخوني مراسم پرونده جا

 ...سايه -

 چیه؟ -

 ...امیر داره گناه -

 ...گناهه بي که خداست -

 شده تنگ واست دلم:گفتم کرده برانداز نیمرخشو اي خرده و دوسال اين وسعت به سكوت تو

 ...بود

 غريب شهر تو...بیشتر من:گفت کرده حوالم نگاه نیم اون و گفتم ديدنش بار آخرين غم وسعت به

 ...تره سخت بودن تنها

 بابا؟ مامان پیش برنمیگردي چرا -

 ...زد دور رو ما نمیشه ديگه بعدش به اينجا از خانوم نه...بكنم؟ دل اومدي تو که حاال -

 دوساله؟ اين از خبر چه -

 بشنوي؟ چي داري دوست تو:گفت کرده براندازم زيرچشمي

 نشدي؟ عروس -

 شوهر؟ کو...باشم داشته هم قصدشو من -

 ...ريخته واست کني تر لب تو -

 اين که تهرون تو افتاده قحطي پسر...بسه ما پشت هفت واسه کرد شوهر رفت آکله مهسا همون -

 شده؟ ندار هیچي قزمیت اين زن برداشته هلك و هلك ديوونه

 ...کنه حالیش يكي -

 داد؟ تله به دم شادمهر اين شد چي واقعني نه -
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 ...داد تله به دم مهسا بگي بهتره -

 ...خوبه تله اين تو نمیره...واسش بمیرم -

 ...نشدي عوض سايه -

 تر برورو خوش همچین میگه راست مامان ماشاال،...همچین واترقیدي انگاري...شدي عوض تو -

 ...شدي

 ...کوفت -

 ...بودي چشم تو زيادي نخاله دوتا اين عروسي تو میگفت مامان...میگم راست سايه جون نه -

 ...من از کردن تعريف عادتشه میشناسي که مامانو -

 ...بیرون میزنه کنارش از تصاعدي صدتا میگن ترانه يه ديگه بله -

 میشه؟ حسوديت -

 ...شدي ما حروم...میسوزه دلم...واال نه -

 شرکته؟ کدوم شادمهر گذاري سرمايه اين خبرداري...خوري غصه خیال بي سايه -

 میذارم...گرفتي؟ کم دست جونتو سايه...خانوم اختیارداري:گفت انداخته باال شیطوني واسم ابرو

 چشه؟ ما شرکت مگه...بشه؟ غريبه حروم پولت

 ترانه؟ جون -

 ...کرده گذاري سرمايه واسته اينجا میشي اذيت تهرون داري بوده ديده هم شادمهر...تو جون به -

 ...اومدي خوش خونه به:گفت پیچیده چهارطبقه لوکس ساختمون يه پارکینگ تو

 خونت؟ کجاست تو -

 ...شما روبرويي واحد -

 ...ام شوکه زيادي امشب من سايه...خوب چه واي -
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 بزنم بهت بايد که هست حرفا خیلي:گفت شده خیره چشام تو گذاشته شونم روي دست

 ...افتاده اتفاقا خیلي...ترانه

 ...هست مرگیت يه حاال تا اول از میگم من -

 ...میشم داغون دارم شوخي بي ترانه -

 نه؟ مگه بهم بگي نمیتوني االن -

 ...نه -

 ...تو مال من گوشاي خواستي هروقت -

 ...خدا به اي فرشته...است فرشته ترانه بابا قول به -

 پره؟ واحدا همه:گفتم رفته باال رو ها پله همراش شده پیاده ماشین از

 هم تو و من...سومن طبقه آراس با که هم امیرعلي...سفره که آراس...میشه پر چهارتاش امشب -

 10...خريده واحد دوتا اول طبقه شادي و خودش واسه که هم شادمهر...دومیم طبقه

 شیطون؟ کیه آراس -

 ...تیپ خوش جنتلمن يه -

 ...بابا نه -

 ...ترکیه ايراني دورگه...ناناس ايه تیكه يك...کمپانیه مدالي از يكي...بابا جون -

 بودين؟ تنها هم با حاال تا -

 ...منحرف گمشو -

 ...شده خبرايي يه پیشت نبودم که چندوقته اين تو ترانه جون نه -

 ...نداره نقشي آراس مطمئنا خبرا اين تو -

 تو؟ چته...دختر کن خالصم و بگو -



 
 

453 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 موند؟ کجا چلمن پسره اين...هیچي -

 میگي؟ کیو -

 ...ديگه میگم امیرو...داريم؟ چلمن چندتا مگه...اينا خاتونت کوچه سر بند ماست تقي پسر -

 واسش همه و بوده مهندس بهترين همیشه...بودم نكرده نگاه امیر بعد اين به حاال تا آخه...آهان -

 ...شدن راست و خم

 ...کنه فین بگیرن واسش بايد هم دماغش پسره...غلطا چه -

 ...کن غیبت کم -

 ...داد هلم واحد داخل زده اشاره دست با رفته کنار در جلو از چرخونده در تو کلیدو

 سايه صورت تو خورده چرخ اي قهوه کرم گرم و بخش آرامش طیف با لوکس دکوراسیون تو نگام

 ...زد استپ

 ...خوشگله خیلي -

 ...نگیر کم دست جونتو سايه -

 ...بوده خوش تو به دلش شادمهر پس -

 ...ما گردن انداخت خانومو فرا و قر همه گرفتنش عروسي تو جلمبون ديگه آره -

 عروسي؟ نیومدي چرا -

 نمیره سن رو اصال که آراس...لنگه شرکت پا يه نباشم که منم...ژوژمان يه تو افتاديم...نشد -

 ...میگیرتش استرس بسكه

 ...دروغ -

 ...مدل بشه تهش و بشه طراحي خیال بي کرديم راضیش ضرب و زور به...روئه کم...تو جون -

 ...نازي -
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 زدنامون حرف اين واسه دلم:گفتم گذاشته کنارم پالتومو نشسته دي اي ال جلو هاي کاناپه روي

 ...بود شده تنگ هم

 ...نبودنت بود سخت -

 ...کرد بلندم جا از خونه در صدا که بدم جوابشو خواستم

 ...سالم:گفتم کرده باز خونسردي هیچگونه بدون همیشه برعكس امیر روي تو رو در

 داري؟ دوست کش بار:گفت رسونده خشمگینانه پايین ولوم به صداشو کرده براق صورتم تو نگاشو

 داده مل مل نگامو کرده کج سرمو و امیر پاي کنار چمدوناي به دادم ،نگامو گرفته دندن به لبمو

 ...ببخشید وااااي:گفتم برده کار به خرکردنو ارکان ،تمام

 باشه تا...نداره ايراد:گفت چاکونده نسبتا برام نیش شده خر ، شدن خر پتانسیل همون با هم امیر

 شده؟ چي خونت اين ببینم کنار برو حاال...بارا اين از

 مبل رو خوشگلي حجم اون نديده چرخونده سالن تو نگاشو و گذشت کنارم از رفته کنار در جلو از

 ...دختره اين داره خوبي سلیقه نداشتش اخالق برعكس: گفت رو داده لم

 اين نره ول تا گرفتم خودمو جلو انداخته پايین سرمو و سايه کشیده هم تو اخم قاطي رفت نگام

 ...خنده

 نه؟ بیسته که شماس اخالق حتما – سايه

 بیستي تو حاال:گفت ريلكس چرخونده، سرشو آروم ،آروم کرده گشاد من صورت تو چشماشو امیر

 ...شده خوب خیلي خب ولي نیست شكي که من اخالق

 ...نكنه درد سلیقش و آراس دست – سايه

 چطوري؟ قهوه فنجون يه با ترانه:گفت رسونده نازم آشپزخونه به خودشو شده بلند سرجا ار

 ...چاك به بزنم من يعني:گفت داده پايین صدا ولوم باز امیر

 ...کنه خیر به خدا:گفتم صورتش تو خنديده
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 ...بست سرش پشت درو بسته ريشم به بخیر شب...گفته زيرلب چي ،يه گذشته کنارم از

....................... 

 چه:گفتم شده پرسروصدا آشپزخونه راهي بسته کش با سرم پشت شل حرکت دوتا با موهامو

 صبحي؟ اول خبرته

 ...حاضره ناهار بچینم میزو کني کمك...ظهر دوئه و نه صبح -

 .همچین شدي دار اومد،خونه خوشم نه:گفتم داده شل واسش نیش

 .میريزه هنري يه انگشتم هر از...ديدي کجاشو تازه -

 .ديوار تو نري ذوق از پا به -

 ناهار؟ نمیاد امیر:گفتم کشیده سبزي قرمه و برنج خودم واسه نشسته میز پشت

 فكري يه خودش..چه؟ ما به:گفت رسیده خودش بشقاب به من مثه کشیده هم تو واسم اخماشو

 .بكنه خیكش اون واسه

 .دوستانتم انسان حس اين عاشق من -

 .عاشقشن همه -

 .ايشاال بشورن رو همه اون شور مرده -

 اين آيا که شد اين درگیر فكرم بازم من و دهنش تو برد کرده پر بیلي مدل قاشقشو خنديده

 نمیكنه؟ دهن وارد غذا هم قاشقش سوم يك نشیني جمع در مواقع در که است سايه همون

 .دارم واست خوب خوب هاي برنامه يه -

 به حالم رو گاله اون ببند:گفتم داده وري يه نیشمو منم و گفت انداز غذا از آدم پر دهن همون با

 .ايـــــــــــــش... خورد هم

 رو کارا همین...کوفت:گفتم شده بلند جا سر از پیچیده در زنگ صداي تو خنديدنش باال ولوم صدا

 .ديگه نمیداره ورت هیشكي که کردي
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 .باشه هم خداشون از:گفت کرده بازکنیم در راهي آورده در من حرص خنديده باز

 .داره ورت رو تو بیاد باشه خدا ديگه مهدي بابا قول به اگه ديگه آره -

 تا گوش خانگي سینما بعدي سه ديجیتال تمام نیشش امیرعلي و کرده باز در من و اون جیغ صدا

 ...کرد علم قد روم جلو گوشي

 داري؟ چي ناهار:گفت که انداختم باال ابرو نديده ازش حاال تا خنده اين واسه

 .سبزي قرمه:گفتم کشیده کنار خودمو در جلو از

 نفس يه گذشته کنارم از مشكي ورزشي شلوار و نايك مارك دار يقه فسفري شرت تي اون با

 هر از که ترانه مثه میگیرم يكي بگیرم زن يه بخوام اگه ، گفتم همیشه من:گفت کشیده عمیق

 .خانوم ترانه باشه،مثه پسند امیرعلي هم آشپزيش بباره،درضمن هنر يه انگشتش

 مكث يه با زده ترمز آشپزخونه درگاه تو شده دهنده مسابقه قدماش گاز تخت با حرفاش گاز تخت

 .شد عرض سالم:گفت نكشیده دست خیره نگاه و چندثانیه

 .صندلیم رو نشستن و امیر کنار از گذشتن وو سايه زيرلبي سالم شنیدن

 .بشین بیا -

 .میشم ممنون بیاري بشقاب من واسه خانوم ترانه:گفت نشسته کانتر اونور سايه روبروي

 دنبال امیرعلیو خیره نگاه و آوردنش چنگال قاشق و بشقاب و شدنش بلند و سايه دست اشاره با

 .شدم پالك رل صندلیم به کشون خودش

 عجب به به:گفت برده دهن تو رو کرده پروپیمون قاشق اولین و کشیده غذا خودش واسه امیرعلي

 .میكنه حظ آدم...ترانه داري اي پنجه و دست

 حاال تا که من:گفتم زيرنظرگرفته رو غذا مشغول خیال بي سايه زيرچشمي زده شیطون لبخند

 .میخوري داري رو سايه پخت بودم،دست خواب

 با مجالست از گرفته تاثیر کشدار لحن اون با داشته نگه سايه رو نگاشو مونده دهنش تو غذا

 خانوم؟ سايه نكنه درد اه،دستتون:گفت شادمهر
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 .بابا نه...خانوم؟ سايه...دستتون؟

 يه با ناهار بعد:گفت کرده ول اره نیمه غذاشو نشیني جمع در مواقع در پرستیژ همون با سايه

 چطوري؟ دوردور

 .خوراکمه که میدوني -

 اونوقت؟ میرين کي با:گفت نشیني شادمهر مقام در امیرعلي

 عشق فقط هفته اين...ببري حالشو جاهايي يه میبرمت:گفت امیرعلي کوبي لگد گل خیال بي سايه

 .دوتايي... داريم حالو و

 .بود گرفته جو يهو امیرعلي قیصربازي و نشیني شادمهر مقام مختص که هم حرفش آخر طعنه

 .میريم هم با میشناسم باحالي جاها کاريه؟منم چه خب – امیرعلي

 است،دوما دونفره ماشین اوال:گفت گذاشته ظرفشويي ماشین تو ظرفشو امیرعلي به نگاه بي سايه

 .است دخترونه فضا

 .آهان:گفت کرده پیدا همیشگیشو خونسردي انداخته پايین سرشو امیرعلي

 باشین؟ شرکت نبايد هفته اين – امیرعلي

 ترانه رکاب در و مرخصیم خانوم ترانه خاطر به رو هفته اين:گفت انداخته راه جوشو قهوه سايه

 هم باز:گفت چرخونده چشم کاسه تو چشماشو من جلو شده بلند صندلي رو از امیرعلي.خانم

 .دارم قرار چندتا میرم،يه ممنون،من ناهار بابت

 .خورديم هم پیش ديگه بود ناهار نداشت،يه قابلي خواهش:گفتم کرکرده گوش سايه جاي

 .کني کوفت قهوه حال در آشپزخونه گوشه خیال بي حجم اون به توپیدم زده بیرون خونه از

 چیه؟ امیرعلي اين با دقیقا مشكلت تو -

 باشم،میرم داشته مشكلي واال حضرت با که نیستم حدي اون در ندارم،اصال مشكلي باهاش من -

 .بیرون میريم ديگه ساعت شم،نیم آماده
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 ...میخكوب در رو رفتنش با نگام من و پرحرصش لحن

 .واال...دارن مشكل من بر و دور همه

....................... .................................................. .............................................................. 

 عالمي خیال بي و سرخوش سايه کنار زدن قدم دوقاره کدوم مال نمیدونم شهر اين خیابوناي تو

 يه طاليي شاخ خلیج و مرمره درياي ، سیاه درياي آبهاي تالقي محل بسفر تو سايه داره،کنار

 بايد انگار که هم داره،سايه عامي هم خوردن عصرونه واسه رژيم خالي بي ترکي کباب ساندويچ

 باالخره نبوده معامله کن ول کنه آشنا شهر هاي موزه و کلیساها و مسجدا همه با منو امروز همین

 .شديم خونه راهي شب نیم و يازده ساعت آيه و قسم با

 .اينوري بیا:گفتم وايساده البي تو خنده با

 .اينوري بیا امشب تو -

 سرعت با قلب به چسبونده دستمو و کشیده بنفش جیغ من و دار لهجه مرونه سالم صداي يه

 .چسبونده ثانیه تو هزار

 همون آقا که شد خبردار شستم و دارش استیل باالي و قد و جذاب صورت طرف برگشت نگام

 .خانومن سايه گفتناي آراس آراس

 .سالم: گفتم زده چشماش تو نگراني واسه لبخند يه رفته رفته

 تازه امیرعلي هم کرد گشاد منو چشماي هم کرده بغلش نداده آراس به العمل عكس مهلت سايه

 .رو پیچیده ها پله پیچ تو

 .مرد میموني بیشتر میكردم فكر – سايه

 .بودم ترانه ديدار مشتاق و شد تموم زودتر کارم خب:گفت نمك با لهجه اون با آراس

 .داشت برش پسرخالگي حس هم نخورده چايي چه

 زيبا نهايت بي تعريفاتون مثل:گفت کرده وقتي خوش اظهار کرد دراز طرفم دستشو لبخند با

 .هستین
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 .بذاره عینك رفته يادش...عینكیه...من؟ بدونم میخوام من نه...من؟

 نمیكني؟ معرفي هم به رو ما سايه:گفت داده تكوني خودش به امیرعلي

 يهويي؟ داد مقام تنزل شد چي بود خانوم سايه بابا اين که ظهر تا

 آراس:گفت پیچونده آراس ورزشكاري بازوي دور دست انداخته امیر به نگاه يه گیج سايه

 .آراس امیرعلي...امیرعلي

 .جفتشون حلق تو عمودي تفسیرش و طول...واال...معرفي اين با مارو کشت

 نبودين؟ بیرون که حاال تا دخترا:گفت فشرده آراسو شده دراز دست اکراه با امیرعلي

 .است خسته گفت اون ولي برگرديم زوده گفتم ترانه به من – سايه

 زياد:گفت شده بسته ضرب و زور به مونده، باز سايه بازي منش اروپايي همه اين از امیرعلي دهن

 .باشین بیرون تنها شب وقت اين تا نیست خوب

 .میگم سايه به همیشه منم – آراس

 زايیده؟ رو تو آيا مامانت که، تو نازشي

 .دخترا،ديروقته بخوابین برين:گفت شده خیال بي آراسو عمال امیرعلي

 میام میكنم عوض لباسامو من پس خب:گفتم سايه به رو کرده امیر و آراس حواله بخیر شب يه

 .تو طرف

 .چرخوند خونش در قفل تو کلیدو داده تكون سرشو

...................................... 

 خوبم؟:گفتم کن خودخفه سايه به رو انداخته آينه تو سرتاپام به نگاه يه

 .بیستي -

 شب؟ وقت اين بريم میخوايم کجا حاال -
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 .ديسكو -

 .بابا نه -

 .بابا جون -

 ول میگیرتش قیصر جو میريم کجا داريم ما بفهمه ماستیش اين با امیره اين...دختر خیال بي -

 .نمیشه کنمون

 .باش خوش...داري؟ هردمبیل مرتیكه اون به چیكار -

 .ديگه بابات مامان پیش برگردي نمیكني دل که همینه -

 .بشم رد کنارش از ساده نمیتونم که ديگه چیز يه يكي اينجا گذرونیاي خوش يكي -

 چي؟ -

 .بفهمي روز يه شايد -

 .میكنن طرح معما واسم همه میاد بدم اينقده -

 .ديگه بريم -

 .ديگه بپیچونم بذار يعني

 خونسردي و داده باال ابرو يه با که خان امیرعلي رنجه قدم شاهد زده بیرون واحدش از سايه با

 متر چشماش با رو سايه اندام وجب به وجب گذشته من ساده سايه مقابل در تیپ از همیشگیش

 میبرين؟ تشريف جايي:گفت ، شديم کرده

 .بريم:گفت واحدشو کرده قفله دو خیال بي سايه

 .باشم رکابتون در بزنم درخور تیپ يه هم بنده کجا بگین اگه – امیرعلي

 .داره دونفرو گنجايش من ماشین میگم بار سومین واسه – سايه

 من دست ترانه...میرين؟ منو،کجا نپیچونین...شدين صاحب هم زود چه...شما؟ ماشین – امیرعلي

 .امانته
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 .شده داده امانت من به قبضه چند فعال – سايه

 .هستم بنده کنه مواظبت ترانه از میتونه که شرايط واجد کیس تنها حاضر حال در – امیرعلي

 اين شلین زيادي که نه میدونین؟ خب ولي...فرستادنتون باديگاردي همون بابت پس آهان – سايه

 .نمیاد بهتون چیزا

 کجا بگو تو ترانه:گفت ، زده کنارش ، شده پیدا امیر چشماي تو لحظه چند فاصله به خشم رد

 میري؟

 .ديسكو کنم راسیتش،فكر نمیدونم -

 شدنش براق و خان امیرعلي درهم اخماي به دادم نگامو خیال بي رو سايه انداختناي باال ابرو

 ...که سايه طرف

 .سايه خواستي خودت – امیرعلي

 خودش دنبال کشیده دستمو ، برنیومده امیرعلي از حاال تا شونه و شاخ اين خیال بي سايه

 .کشوندم

 سايه؟ چته -

 پسره...ازش متنفرم:گفت کرده باز ماشینو دراي ريموت با داده بیرون بیني از پرحرص نفسشو

 .آشغال

 چرا؟ دقیقا -

 ...ترانه -

 مرگته؟ چه بشم،بگو من تو فداي من،خب واسه میكنه ترانه ترانه هي...بهانه نیار -

 .درآره رو آقاباالسرا ادا من واسه نداره حق اون -

 ديدي؟ کجا ماهي اين به پسر اين آخه...بگنجه ما مخ اين تو بگو چي يه...آقاباالسر؟...امیرعلي؟ -

 .صاحبش ارزوني -
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 .پاکه پاکه پروندش...نداره تخت خیالت -

 چي؟:گفت مونده مات صورتم رو نگاش

 .خودش حد در مثبتیه بچه بابا اين میگم...بابا هیچي -

 .تو جون آره -

 بزنیم مثال بخوايم کشیده نم خطر بي کبريت مهسا قول بود؟به کجا دروغم...نكبت خودت جون -

 .امیرعلي میگیم

 .درآورده شاخ من و واضحش پوزخند

 چیه؟ آينده واسه برنامت:گفتم شده ديسكو راهي بخش آرامش ترکي آهنگ اون و سايه همراه

 .حاال هاي برنامه همین -

 نه؟ ديگه نیست هاتون برنامه جزء شوهر وقت اون -

 .نه -

 .بود قاطع زيادي -

 اين بود داداشم که آشغال همن،اون لنگه مردا زدي؟همه سرمون به گلي چه کردي شوهر تو -

 .بقیه حال به واي دراومد ازآب

 طرفشونو يا کردن مقايسه من با يا خودشونو همه زندگیم تو بسكه شدم دختر،خسته خیال بي -

 .اون با

 .خري خیلي...ترانه خري هم هنوز -

 میدي؟ جر طرفو پاچه سراغت میاد هاري میبیني امیرعلیو اين تا که چته گوساله،تو خر،من من -

 .متنفرم ازش که گفتم -

 میچزونیش،امیر بیشتر میاد خوشت که کسي از تو ، هست حالیم هم نیستم،اونقدري خر من -

 .عالیه تو واسه
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 .نمیدونه هم کلفتیش اليق مارو کثافت من؟اون و ترانه،امیر گمشو -

 ازش؟ پره دلت -

 .ازش خونه دلم -

 .هست چي يه پس -

 .سايه جون شو خیالمون بي امشبو يه -

 .نمیدم قول شبو ته ولي باشه امشبو -

 .بگه عروسمون چي هر باشه -

 .کوفت -

 .بودي که هستي خري همون هم چاکیدا،هنوز نیشت -

 .بشه يكي دهنت و دماغ که صورتت تو میخوابونم همچین دست پشت با -

 .رو قرا اين بريزيم بريم بزن:گفت کرده پارك جايگاه تو خنديده

 .باش آدم سايه -

 بگیري؟ رو واسم خانومونه و بشیني ور يه باجیا خان خاله اين مثه میخواي نكنه -

 .نكن نمكش بي هم تو ولي شوري اين به نه -

 .خانوم چشم -

 وارد رسونده خشكي به دهنو سقف و داده قورت دهن آب و گذشته تشن غول دوتا جلو از سايه با

 اينجا:گفتم زده داده سايه گوش تو شده موزيك کرکننده صداي و صورتي آبي نور رقص همه اون

 گورستونیه؟ کدوم ديگه

 .تو نبري آبرومونو ديدي فیلم همه مردم،اين دست که ديدي گندم نون نخوردي توسر خاك -

 .باحاله:گفتم نشسته هم روبروي هاي کاناپه اين از يكي روي کرده باز ته تا واسش نیشمو
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 يه و بدن ول جنتلمني واسمون جلو بیان گلوئا تو بپر هلو اين از چارتا وقتي میشه هم تر باحال -

 .ببندن تنگش هم رقص پیشنهاد

 اومدي؟ چندبار -

 بخورم،چپ جم جام تو نمیذاشت بودم آورده خودم با خرمگس پیش دفعه بارمه،المصب دومین -

 .میرفت غره چشم واسم هم راست و

 بودي؟ نیومده بابامهدي با احیانا -

 شادمهر؟ و مهسا از خبر ها،چه مايه همین تو چي يه -

 .میزنم زنگ يه خبر،فردا ندارم -

 خیره وجق عجق سبك اون با پسرا و دخترا رقص به دوخته دورتادور نگامو سايه سفارشاي با

 خیكمون؟ به بندي نمي که ملكل الكل:گفتم

 تو و من مثه متشخص خانوم دوتا که حالیشونه هم خودشون اينا...اي؟ بچه:گفت اومده اخم واسم

 .نیستیم کاريا کثافت اين اهل و میايم گذري اينجا میايم تنهايي که

 رفته ويبره میز رو گوشیش که بدم نشون يكیو تیپ اومدم پاشیده خوشگلش صورت تو لبخندمو

 .بلندشد سرجاش از

 فحش با درآخر کرده بحث به شروع داده جواب عصبي گرفه فاصله ازم کرده میخ شماره رو نگاشو

 .طرفم اومد کرده قطع تماسو ناموسیش

 .بريم شو بلند -

 چي؟ -

 .شیم جیم زود بايد رسیده باال از دستور نداره، ربطي من به -

 باال؟ -

 .جوعلقه مرتیكه اون کار میدونم که من نپرس، سوال ايقدر ترانه -
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 کي؟ -

 داريم؟ جوعلق چندتا ديگه،مگه نكبت امیرعلي -

 بزني؟ حرف واضح میشه سايه:گفتم رفته باال ها پله از همراش انداخته روشونم کیفو

 .نه -

 .شخصه به توام قاطع نهاي اين عاشق من -

 .منن چي همه عاشق ديگه،همه کنم چه -

 بود؟ خط پشت کي ببینم بنال سايه -

 .عوضي يه -

 .میكنه ارضا آدمو کنجكاوي که تو دار تفصیل و طول جواباي اين از ممنونم من واقعا -

 اون حرفاي مجبورم فقط میفهمي،من چیو همه بعدا ترانه:گفت کرده باز ماشینو دراي ريموت با

 کنم؟ قبول عوضیو

 نیست؟ شادمهر عوضي اون -

 .میكني شك هم اينا خاتونت خیابون سر بند ماست تقي به امشب کنم شو،ولت خیال بي ترانه -

 .بند ماست تقي اين به تو کردي پیدا ارادتي چه -

 .نكنه بیابون گرگ نصیب ديگه،خدا شوهريه بي درد -

 که نشد:گفت کرده ترمز ساختمون پارکینگ تو تهش ته گردونده خیابونا تو ماشینو سكوت تو

 .بشه خوبي شب که بشه،نذاشتن خوبي شب

 چیو يه همه اينكه از وقتیه چند چرا نمیدونم:گفتم کرده نگاه شدش اتو موهاي به داده باال ابرو

 .نمیگي من به و میدوني چي يه تو سايه میترسم، کنن پنهون ازم

 کن نیست،فكر هم خاصي چیز باش خوردم،مطمئن قسم دادم برم،قول قربونت بگم که نمیشه -

 .نخوره تكون عزيزدردونش دل تو آب داديم قول آقابزرگت به ما همه
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 چرا تو:گفتم کرده گیر نشسته ها پله رو امیرعلي نگاه تو نگام رفته باال رو ها پله اون همراش

 اينجايي؟

 خوش:گفت درآورده درآر حرص ابرو و چشم کرده پخش سايه صورت تو پیروزيشو لبخند

 گذشت؟

 میام میكنم عوض لباسامو:گفت انداخته واحدش در تو کلیدو خونسردي کوه اون خیال بي سايه

 .اونوري

 دارين خبر:گفت انداخته نگاه خونسردي کوه صورت تو حس بي کرده عوض صحبتشو مسیر يهو

 يانه؟ هست واحدش آراس

 .نه يا خونشونن ايشون که نداره ربطي من به:گفت جهیده امیر چشماي تو عجیب برق يه

 اين ببینم برم میام ديرتر ترانه:گفت بگذره کنارش از خواسته شده در کردن باز خیال بي سايه

 نه؟ يا است خونه پسره

 .خونت برو نیست، – امیرعلي

 تو زحمت بي نداره،پس ربطي بهت گفتي که شما:گفت کرده امیر حواله وري يه نگاشو سايه

 .نكن دخالت نداره ربطي بهت که مسائلي

 .نمیاد سايه،امشب نیست:گفت امیر که بده ادامه راشو خواست دوباره

 .گرد عقب لحظه چند بعد کرده میخ امیر نگاه تو نگاشو سايه

 و داده شل گوشمو شنیده صداشونو باز رفته واحدم تو بشري نادر نمونه دوتا اين خیال بي

 .شدم جانانه مگوي بگو اين شاهد چسبونده در چشمي به چشمامو

 سايه؟ مرگته چه تو – امیرعلي

 .بفهم دهنتو حرف – سايه

 ...تو که منه تقصیر مگه – امیرعلي
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 .ام خسته من کن، تمومش – سايه

 .نبودي خسته که پسرقرتیه اون واسه – امیرعلي

 داره؟ ربطي چه تو به – سايه

 اين تو ته تا چشمم من و خونسردي کوه اين دادگي نشون جنم بار يه و ديوار به سايه چسبوندن

 .رفته فرو مثقالي نیم چشمي

 چته؟ ديوونه – سايه

 .کردي غلطايي چه ني معلوم وقته چند اين تو که تو يا چمه من – امیرعلي

 .متنفرم،میفهمي؟متنفر ازت:گفت کشیده کنار امیرعلي و ديوار پرس از خودشو سايه

 .موهاش میون امیرعلي دست رفتن فرو و امیرعلي صورت تو در شدن کوبیده

 ما؟ با میكنه چه ماها میون ديوار اين

 ...بمیريم هم با تو و من شه خراب ديوار اين کاش

....................... .................................................. .............................................................. 

 قاشق با قهومو راحت خیال با کرده حس کالفگیشو مونده صورتش تو خیره زده چونه زير دست

 .موندم سكوتش شكستن منتظر زده هم به

 میكني؟ نگام اينجور چیه -

 واست؟ گفتم زندگیمو چیزا کمترين که ام؟مني غريبه من حاال -

 تو نه نه، سالو سه اين ولي میدونم سالتو سه اين قبل تا دستم کف مثه آره، سالو سه اين جز به -

 آخر چندماه اين میدونم فقط اومده، سرت به چي میدونم من نه آوردم خودم سر به چي میدوني

 .بودي شده عزيز هم باز

 کردي؟ غلطي کرده؟چه غلطي میگه؟چه چي امیره منو،اين نپیچون سايه -
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 ديوونه من ترانه، بردم سوال زير سحابیو مهدي دختر و غرور عمر خودمو،يه کردم خوار ترانه -

 ترانه نمیديد، هم بوسیش دست اليق منو که کثافتي اون واسه...کي؟ براي کردم، کوچیك خودمو

 کردم؟ چه من

 گرفتي؟ خودت و خودم سر به گلي چه ببینم بنال د -

 .کردم خواستگاري امیر از -

 سايه لرزون نگاه قاطي نگام خیرگي و شد فشرده مشتم تو قهوه گنده فنجون و واموند دهنم

 ...شد

 کردي؟ غلطي چه دقیقا شم، راحت من بمیري -

 بذار خب...يعني...نمیخواستم که من...من...خب:گفت کنون من و من کشیده عقب ترس با خودشو

 .بگم اولش از

 .شده سرمون تو خاکي چه ببینم بگو:گفتم گرفته فاصله گاردم از

 ...اطالعات فوران بعد و مكث کم يه

 بشه خرد قراره اعصابم جنجال جارو همه اون با بمونم ايران ديدم که منم رفتي تو اينكه از بعد -

 دوران تو من خب...بود اومده امیرهم نیويورك، شادي و شادمهر پیش رفتم چندماهي همین واسه

 اون تو...بود دوتا اون از گیرتر گوشه نداشتم، روش نظري و نمیديدم امیرو زياد تا سه اين رفاقت

 سرم به زد شب يه بازياش،ترانه رفتارش،منشش،کاراش،جنتلمن شدم،جذب جذبش مسافرت

 گفت گوشم، تو خورد بدتر سیلي از حرفاش اومدم که خودم به رفته دستم از کنم فس فس ديدم

 خیلي بوالهوسن،ترانه من امثال نظرش به باشم،گفت سبكي و جلف دختر اينقدر نمیكرده فكر

 خرد خیلي شب اون من ترانه سنگه، تیكه يه سینش اون تو قلب جاي گفتم تهش منم گفت چیزا

 .ندارن بودنو عاشق اسم لیاقت من امثال میگه راست شايد...شدم

 اين واسه محلي میكني،سگ جمعش داري زدي،خوب که گنديه حاال میگه، راست که کرده غلط -

 .مداواست بهترين جماعت

 .کردم خراب جلوش خودمو ثمر؟من چه -
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 مرتیكه اين میشه ببینم بذار مرگتو کپه برو کردي، خراب کردي خراب میگي هي که نشاشیدي -

 سرتاپا داره شرف سگش آراسه، همون نخ تو میريم نداره راه ديدم اگه نه؟ يا خط تو آورد ماستو

 .رفیق تا سه اين

 ...ترانه -

 تا سه اين با مهسا و تو و من طالع چرا نمیدونم من میگي، دروغ بگو میگم دروغ...ترانه و درد -

 .خورده گره يكي اون از بدتر يكي نخاله

 ترانه؟...واال -

 باشي کرده خواستگاري آراسه اين يانه؟از آوردي باال اي ديگه گند ببینم بگو ترانه، اين بمیره -

 هم تختشون واسه تعارف يه لحظه همون میگرتشون جو مايندن اپن اينا کردا، جمع نمیشه ديگه

 .میزنن

 پارکینگه؟ دلم مگه -

 سفید زمینیو سیب رو که تو داري؟بابا دوسش هم هنوز کرده بارت که چیزي همه اون با يعني -

 .ديگه کردي

 دوسش منكه نمیكنم، حسابش آدم اصال گفته؟من کي...نه:گفت شده مغرور داده باال چونشو

 دارم؟ دوسش من ترانه...ندارم ندارم، دوسش من...ندارم

 نه؟ مگه ندارم دوسش من:گفت داده تكیه کابینت به لرزونده چونشو بغض

 دوسش خیلي....دارم دوسش من ترانه:گفت گريه با اينبار که دادم تكون الكي تايید واسه سرمو

 .دارم

 ...میمیريم بشیم رها تا مرگه رهايي ما واسه

............... 

 .زدم آيفونو دکمه شده سايه دست تو گوشي خیال بي زده حرص

 .تنهام اينجا من هم وردل چپیدين ببرن جفتتونو شور مرده – مهسا
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 خبر؟ کن،چه مستفیض فحشات با شوهرتو اون برو -

 اونجاهايي؟ هم تو اِ - مهسا

 .فجیع اخالقش شده گند وقته چند اين...اينو میكردي تحملش چطور تو موندم من مهسا – سايه

 خبرا؟ عزيزم،چه میكنم درکت – مهسا

 خبره؟ چه اونور ني خبري که اينجا – سايه

 .شده ثابت دوتا اين واسه نظرم عدم و بوقه مقامم که منم

 قاطي بره من داداش فشاني جان با فرداشب ترشیده مهديس قراره باالخره بابا هیچي – مهسا

 .متاهلین

 .خورده پیچ حرف اين با دلم و بند آيفون دکمه به نگام

 .سايه جون بگو – سايه

 هم شما پیش اومده خانوم ترانه هم ديديم برگشتیم عسل ماه رفتیم دوروز ما واال – مهسا

 .مرغا قاطي رفته داداشمون

 .نكبتته شوهر اون تقصیر که ترانه اومدن – سايه

 .عزيزه واسمون خاطرش بد که کن صحبت درست ما آقا مورد در – مهسا

 .خورد هم به حالم – سايه

 مردي؟ خفه ترانه – مهسا

 .شوك تو رفته خاندانتون ترشیده تنها ازدواج ذوق از بچه – سايه

 .نیست رضا ازدواج اين به داداشم،دلش واسه بمیرم الهي...خالیه جات ترانه – مهسا

 يه میرم من سايه:گفتم برداشته رو افتاده مبل رو بالتكلیف ديشب از پالتوئه شده بلند رومبل از

 .بزنم قدمي
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 .کرد راهي منو داده تكون سري لحظه چند بعد مونده روم مات سايه نگاه

 خیره آب همه اون به چپونده گوشم تو هنسفريامو و نشسته کشیده نم نیمكت يه رو اسكله کنار

 آه با چي واسه نمیدونم،نفسام هم رو چیه از نمیدونم،دلگیريم رو چیه بابت دلگیريم کردم، نگاه

 .نمیدونم هیچي امروز نمیدونم،من هم رو همراهه

 .دست صاحب به من نگاه و شونم رو دستي گرمي

 .درآوردم گوشم از رو هنسفريا فرورفته همیشگیش آرامش عمق تو

 .باشي لك تو نبینم -

 .نیستم -

 .میشه دوماد داره حسام که دارم ازشادمهر خبرشو -

 چه؟ من به -

 بود؟میخواستیش؟ چشاش تو التماسي چه اومدنمون شب خر،نديدم که منم -

 .امیر میگي خزعبل -

 .بره از خوب مردو يه نگاه رد مرد يه ولي خزعبل کن فكر تو -

 من؟ از بدوني میخواي چي امروز تو -

 نه؟ يا کنه سنگیني دوشم رو وجدان عذاب قراره عمر يه بدونم میخوام -

 وجدان؟ تو؟عذاب میگي چي -

 داشتي؟ دوسش -

 کیو؟ -

 .حسامو -

 .امروز میشه چیزيت يه تو -
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 باز نمیذارم و میشم رفاقت سال همه اين خیال بي داري دوسش اگه ، نشده دير هم هنوز ترانه -

 .باشي داشته ترس حس ما همه از هم

 میگي؟ چي معلومه هیچ امیر -

 بقیه با ناحق به اينكه از میترسم...پره،میترسم دلم نشستنت تنها دلتنگي اين از ترانه، پره دلم -

 .باشم کرده يكي به دست

 مشكوکین؟ اينقدر چرا شماها امیر -

 داري؟ دوسش...آره؟ يا نهه يه جوابش پرسیدم سوال يه ترانه -

 .نه -

 چي؟ پاي بذارم متزلزلتو نه اين -

 اولین اون اينكه پاي بذار...شنیدم دارمو دوست جمله طعم بار اولین اون با من اينكه پاي بذار -

 اينكه پاي بذار...خريد اون فقط نازامو اينكه پاي بذار...ديد خوبیامو فقط که بود زندگیم مرد

 .بود خونم هم اينكه پاي بذار...بود قشنگ خیلي اعترافش

 میخواستیش؟ ترانه -

 گلرخ که وقتي تا نه...نیستم مقبول بودن فرزين خاندان عروس واسه من که وقتي تا نه...نه -

 فريبرزم عمو که وقتي تا نه...نرسه پسرش زندگي وسط پام جايیكه تا برام میكنه مادري جونم

 رو اينا آقابزرگم که وقتي تا نه...واينسه روش تو خاطرم واسه پسرش جايیكه تا میاره بارم نازدونه

 .گوشم تو بزنه نكنه سیلي

 .داشتي دوسش پس -

 آره...عادت کن فكر تو...برسه داشتن دوست به نخواستم....برسه داشتن دوست به نذاشتم...نه -

 .میره سرم از....عادته همون

 .میره ديده واست آقابزرگت که خوابايي میره،با ترانه آره -

 .آب همه اون به خیرش نگاه و لبخندش شفافي
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 .کافیه اشك قطره يه عادتم عادتم،براي حرمت عادتم،به رسم به

....................... .................................................. .............................................................. 

 .جونم تو افتادين دوتا شما که نمیشدم گم:گفتم برداشته خانومونگي بدون ضربدري کالفه قدمامو

 کرده وقته چند سرخر خودش قول به حواله نگاه نیم يه زده بستني به لیسي خیال بي سايه

 .ندارم تو به کاري که منم:گفت

 .بانو امانتي تو:گفت کرده قفل سايه دار بستني لباي رو نگاشو هم امیرعلي

 سايه؟ خورده بستني لباي اون يا من دقیقا

 عجب که کردم فكر خیره شب سیاهي به نشسته نیمكت رو هم نگاه درگیر دوتا اون خیال بي

 از کنه دلبري خوشگلیش با مهسا چه امشب، خان فاروق عزيز نوه دوتا اين مراسم بشه مراسمي

 وباالي قد قربون فريبا عمه چه بیاد، نام غیرت شونه و شاخ مهسا واسه شادمهر چه و شادمهر

 عروسي تو آرتین درآره،چه بازي مادرشوهر نازکیاش چشم پشت با جون گلرخ چه و بره دومادش

 کنه دلبري مهديس چه...شهاب جون تو بندازه آرتینو مهشید چه و بسوزونه آتیش خالش دونه يه

 ...حسام چه و

 نوش دوتا اين عروسي بابت هم خاتونم بسه، عادت همه اين واسه عصر ديروز اشك قطره همون

 .روزه چند اين رفته يادش ترانش و داره درگیري

 ترانه؟ – سايه

 .خونه بريم سرده هم هوا ديروقته:گفت امیر اون جاي که شدم منتظر آورده باال صورتش تا نگامو

 .خورد زنگ سايه گوشي که شدم جمع توخودم شده سردم بیشتر حرفش اين با انگار

 .آراسه – سايه

 .گوشش به چسبید سايه ذوق با گوشي و شد هم تو امیر اخماي

 چطوري؟ سالم – سايه
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- .... 

 .شد زدن حرف مشغول اونورتر قدم چند و شد بلند کنارم از کشیده هم تو ابروهاشو

 دارن؟ خصوصي حرف چه دوتا اين:گفت گرفته ضرب زمین رو پاش با عصبي امیر

 داره؟ ربطي تو به -

 خواهر که غیرتم بي مگه...نندازيا راه ربط بي و ربط من واسه تو ديگه:گفت شده براق صورتم تو

 .بذارم دست رو دست من و باشه داشته صمیمیت اينقدر پسره اين با رفیقم

 .ندارن مشكلي آزادش روابط با سايه خونواده -

 .برگردوند روشو نداشته جواب حسابم حرف

 حرف باهاتون لحظه يه میتونم:گفت رفته نشونه امیرو ابروش میون اخم و بلند قدماي با سايه

 بزنم؟

 کمرنگ لبخند ديدم من و شد دور ازم چندقدمي باهاش کرده نگاه رو سايه اخماي متعجب امیر

 ...امیرو بلند صداي شنیدم و سايه نگاه تو حرص و امیر لب رو

 .میسوزه هم بیشتر...سوخته؟ – امیرعلي

 .کنم حل بتونم عمرا رو وقته چند اين مجهولي تمام معادله من

........ 

 اينجا:گفتم کرده رفتارم قاطي رو تزوير و داده مل مل سايه واسه چشمامو شده پیاده ماشین از

 منه؟ مال کال

 تا بشین:گفت کرده پرتاب سمتم و ريخته نگاش تو خودشو مخصوص سفیهونگي اندر عاقلي اون

 .نامت به زدن سهامشو درصد بیست يه کردن تعارفت کال باشه،

 ارزه؟ مي اينقدر يعني -

 .کنن گذاري سرمايه واست اينجا داده ثروتتو از کوچولو يه فقط آقابزرگت منگول دختره آخه -
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 .باشم داشته ثروتمو نبود قرار منكه خیلیه، هم همینش خب -

 شرکت؟ اين به زدن گندي چه نبودم که اي هفته يه اين تو ببینم که بريم حاال دختر، اي ساده-

 ...بودي نگفته -

 چیو؟ -

 .میكني کار خدمات بخش تو اينكه -

 .آسانسور تو چپیده و واشده ته تا نیشم من و کنش فلك آدم غره چشم

 دورم دار حالت نشستم،موهاي نظاره به شدنمو اروپايي گذرونده نظر از تیپمو آسانسور آينه تو

 بخور هفته يه اين خريد که اصل چرم بوتهاي و کوتاه پالتو و موهام رو کج فرانسوي کاله و ريخته

 .بود بنده جیب خرج و سايه سلیقه خرج و بخوابي و

 دوپاره:گفتم کرده حرومشون نگاه نیم گذشته میخي پاشنه کفشاي رو قدبلند دختراي اون کنار از

 سن؟ رو رفتن واسه داره چي استخون

 .ديگه میخورن استخونشونو دوپاره همین پول:گفت زده خند تك سايه

 .نیومد خوشم ايي -

 .نه يا بیاد خوشت بخواد که نیست اينا با سروکارت شما -

 اينجا؟ کارم چي -

 تو میگرفتم، تقلب تو از میزدمو داداش خان شرکت واسه بايد که طرحايي پیش سال سه يادمه -

 .لباس طراحي تو بزني بايد شدي، حروم معماري تو اصال

 .دختر خیال بي -

 فعال ولي:گفت کرده باز سفیدو زمینه و طاليي العاده فوق کارياي کنده با در يه لنگه خنديده

 استراحت راحت خونه تو میتوني تو نیست اجباري البته کني کمك من به اينكار تو فقط مجبوري

 .ببري رو دنیا عشق و بشي بار و کار خیال بي و کني
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 کجاست؟ اينجا:گفتم گذرونده نطر از برمو دورو گذشته خوشگل انساني حجم اون کنار از

 .مديريت بخش -

 .الال اوه -

 بزرگترين با اتاق اون وارد گذاشته تنهام خوشگل در همه اون با سالن اون تو تنها ببخشید با سايه

 اين درگیر فكرم گذرونده نظر از رو منشي داده لم سفید طاليي هاي کاناپه اون به هم ومن شد در

 .میخوره مدلینگ به استخوني چارپاره دختراي اون از بیشتر بشر اين که شد

 چرا؟ تنهايي -

 اومدي؟ اِ:گفتم و همیشه از تر تیپ خوش امیرعلي طرف رفت نگام

 .سالم -

 میكني؟ چیكار اينجا ، سالم -

 .اينجا اومدم بودم بیكار -

 .کشید خودش با رو منشي نگاه داده لم ها کاناپه به کنارم

 ...با سايه و اتاق در صداي

 سايه طرف دادم خودموحرکت وارفته و شل قدم شده بلند جام آرومتو کرده بیداد صورتم تو بهت

 ...و عصبي

 حاال؟ تا بودي کجا تو:گفتم شده کشیده هاش گونه رو نرم شده دراز طرفش دستام

 ...کرد ديگه ور يه حرصي صورتشو سايه و کشید موهاش تو دست عصبي امیرعلي

.............................................. ..................................................................................... .... 

 .دلم جان:گفتم زيرلب داده رونق صورتم تو لبخند دوتا اون خیره نگاه خیال بي

 .رفته فرو بیشتر وجودش گرماي حجم تو ومن دلبرش خنده
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 .بريم ترانه - سايه

 .بري ديگه بهتره ترانه آره - امیرعلي

 .بیشترشد سايه بابت از دلگیريم و خورد گره دوتا اون انداز جدايي مصمم نگاه به دلخورم نگاه

 چرا؟ خواهري که تو چرا؟ میدوني که تو

 .گرما حجم اين تو کرده عشق من و اون وجود گرماي باز

 .میكنم خواهش بريم، ترانه - سايه

 ...امیرعلي باري اولین تشر اينبار و سايه گرفته غم و جدي نگاه تو کردم دلخوربغض نگاه

 .بزنیم گشتي يه میريم ترانه ديگه شو بلند - امیرعلي

 .شو بلند میگه راست امیر:گفت چندوقته دشمني اين خیال بي هم سايه

 موهاش با دستش امیرعليِ و عصبي سايه و آرامش اين تو غرق من و آرامش حجم اون سكوت

 ...درگیر

 .دستم با دستش کشیدن و سايه دست با دستم کشیدن

 داشت گل باغچمون هم بودي، خواستني هم ، بودي ديدني هم

 بخشیدي دستاتو میخواستم زنجیر

 داشت پل اي دره هر چشمات اون تا من از

 ...ترانه - سايه

 که تو چرا؟ همدمي که تو...ترس هم اين از گیج من و صداش ترس لرزش قتطي زده حرص لحن

 چرا؟ خواهري

 .ترانه کن تمومش:گفت کرده دورم آسايش و آرامش حجم از

 .دوريم عدم تقالي شاهد سكوت تو و بهم خیره گرماي حجم اون به نگام
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 .رفته هم تو اخمام من و طرفش منشي قدماي

 دستاست؟ اون شكار گرمش دستاي حقي چه به

 ...کارساز بیشتر بغضم و اخمام و شد مشت دلم

 مرد اما بود گل ريخت، اما بود پل

 ...انداخته خراش گلوم تو بیشتر بغض و دستم کشیدن

............. 

 .شده خیره بیرون به نگاش خیال بي من و سايه نگاه سنگیني

 داره؟ برت احساس تريپ میبیني که اي بچه هر کردي عادت تو آخه -

 رو کوچئولو فرشته اون دقیقه دو يه وقتي کردين ترش چه نمیكنم درك امیرعلیو اون و تو -

 .هام بچه عاشق من ببینین ندارين دل...کردم بغلش

 .نداره کردن بغل که مردم بچه غارته، يار انگار که بودي کرده بغلش همچین -

 بودي؟ کرده بغلش تو چرا پس -

 .آخه رئیسه بچه -

 دلم جان اي میچلوند، بغلش تو رو بچه آماتور اينجوري منشیه که اومد بدم اينقده دلم، جان اي -

 .بود ناز چه

 .خنديده ريز من و سايه محكم پوف

 .دارم دوست بچه من -

 .رسیده راه از تازه بچه يه سر رو بیفته بختك عین بايد داشت دوست بچه کي هر خره آخه -

 میخنديد؟ ناز چه ديدي شم فداش من الهي -

 .بود تو با زدن حرف از به امیرعلي گوش دم میخوندم ياسین تو، بپكي -
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 ...تودلم گريگیم خون و صورت تو خندم غش غش

 ...اومد مي دونیا ديگه ماه سه بچم

 ...بود بابا جون بود، مادر عش بچم

 ...میاومد دنیا ديگه ماه سه بچم

 ...بود مامان دين و عمر بود، بابا دخمل بچم

 ...نبود کشدم شكمم رو دست بیمارستان تو

 ...نبود اومدم دنیا يه ديگه ماه سه به

 ...نبود مامان جون و دين و عمر همه

 ...نبود هم باباش

 مرد اما بود گل ريخت، اما بود پل

 رئیسه؟ اين شرکت بود آورده رو بچه چرا -

 اينور خودش جون تو که مجبوره کنه پیدا پرستار يه بتونه زمانیكه تا کرده اخراج پرستارشو -

 .ببرتش اونور

 میدونن؟ امیرعلي آقا نه؟ ديگه جیكي تو جیك زيادي رئیسه اين با اينكه مثه -

 ...فكر تو شدنش غرق و زيرلبي گمشو يه

 .بیكارم که نه دارما، نگهش میتونم من میخواد اگه بگو بهش سايه -

 .بازشدم باز نیش و صورتم تو سايه کیف شدن کوبیده

 همه اين ارزش بچه يه تو فداي به من دِ کني، کلید ضعفت نقطه رو اينقدر نبايد تو میگم من -

 داره؟ ذوقو

 داره؟ ارزش خیلي میره ها بچه خنده يه با جونم که مني واسه داره -
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 وابدي؟ زود اينقدر نبايد تو ترانه -

 .کردم بغلش فقط بدم؟ چي واسه رو وا -

 .بشي وابسته که روزي از میترسم -

 کجاست؟ بچه مامان کنم؟اصال مراقبت بچش از من که ياروئه به میگي يعني -

 .کرده گم گورشو زايیده رو بچه وقتي -

 اومده؟ دلش چطور بابا، نه -

 .بشي نزديك بچه اون به تو نیست قرار ولي -

 .ترانه جون سايه -

 .محاله...امیر جون بگو -

 .سايه -

 .نمیشم خر -

 .مرامته تو شدن خر میدونم که من

............ 

 کرده پايین باال کانال و داده لم کاناپه رو ي سايه کشیده هم تو اخماي و جلوم امیرعلي روئه قدم

 .میرسوند بنده اثبات به بودنو مخ رو فلسفه

 چي؟ يعني راهپیمايي اين دقیقا خب -

 ...که صورتم تو زد داد کشیده، رخ به تازه امیر شدنو منفجر اللیگا حد در

 .میكني ديوونه منو داري خدا خداوندي به ترانه – امیرعلي

 میاد؟ دلم من اصال -
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 چند اين داده دست از خونسرديشو نساخته ترکیه هواي و آب با اونیكه واسه خونسرديم تیريپ

 ...که توپید باز داشته همراه به حرص وقته،

 کلمه يه اينقدر هم زن تو؟آخه دست از میكشیدن چه خونوادت اون موندم من يعني – امیرعلي

 اي؟

 بزن زنگ يه نه میگي دارن، دوست خیلي منو خونوادم بعدشم بلدم، کلمه خیلي من خب نه -

 .میندازه راه فراقم دست از اي آبغوره چه ببین خاتون

 .للگي اينجا نیومدي تو:گفت اومده من واسه نخوت پر ژست چرخونده کاسه تو چشماشو

 .باشم بچه اون مواظب میخوام فقط من چي؟ يعني للگي -

 اين میگفت که میدونست چي يه شادمهر اين شم، راحت بمیرم تو دست از من اي – امیرعلي

 .کنه کچل آدم ترانه

 .خودت مال هم موت مثقال نیم اون دهنم؟ تو میذاري حرف چرا دارم؟ تو موها به چیكار من وا اِ -

 ممكنه، محال ترانه:گفت کرده جورش و جمع فرمونه نا جوري يه رو بیاره کش اومده نیش سايه

 .زيرسوال ببره پرستیژشو سهامدارش بذاره نیست قرار هم رئیس اصال

 چي؟ يعني دقیقا گفتي هان؟اينكه -

 کنه؟ تمیز مردمو بچه زير غريب بالد تو خان فاروق نوه داره معني چه اينكه يعني – سايه

 میبنده؟ نقش ذهنت تو تعويض مواقع در پوشكش يه بچه از کال تو يعني -

 .سايه غره چشم به خیرگیش و امیرعلي شده باز ته تا اينبار نیش و سايه هیش

 سايه؟ میكني صحبت رئیست با کي حاال -

 .تلويزيون از شده پخش ترکي آهنگ به خیره من و من به دوتا اون موندن مات

 کیه؟ ديگه اين – امیرعلي

 .است ديوونه اين – سايه



 
 

482 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 .نیستم توهین شنیدن اهل اصال من چون کنین حفظ خودتونو شعور -

 .بگردي دورم – سايه

 که ناهارت فردا به و میخوابي میگیري تخت خونت میري میشي خوبي بچه ترانه – امیرعلي

 .میكني فكر هستي دريايي غذاي يه با رستوران يه تو من مهمون

 .دريايي غذا از میاد بدم اينقده ايي:گفتم شده داده چین بینیم

 تو که رستوراني هر:گفت کرده باز واسم زورکي نیش يه خونسرديش ثبات در سعي امیرعلي

 .بخواي

 نه؟ يا دارم وقت نمیدونم باشه مهمونم کوچولوئه ني ني اون فردا قراره آخه -

 ...که زد داد صورتم تو عمال ديگه شده وافرش سعي خیال بي امیرعلي

 .باش آدم هم ذره يه بخواب، بگیر خونت برو – امیرعلي

 جیغ صداي و بیرون زدم کرده احترام اداي جفتشون واسه درآرم حرص شب سر از لبخند اون با

 ...رولبم نشوند خنده رسیده گوش به در شدن بسته همراه سايه

 قدماي شیطون خر از بشري جامعه نفر دو اين شدن پیاده با که کوچولییم مهمون اين عاشق من

 .میكرد پیدا راه ام خونه به کوچولوش

....................... .................................................. .............................................................. 

 .عاشقشم من:گفتم گذاشته دهنش تو شیرو شیشه

 .سرت تو خاك:گفت مونده خیره مادرانه همه اين به نگاش سايه

 خاصیت نمیدونم دقیقا من:گفت درگیر اسم بي دوتا اين قول به کوچولوئه ني ني کرير با امیرعلي

 چیه؟ اين
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 کشیده امیرعلي دست از ممكن حالت ترين وحشي با کريرو کرده جمع حرص با لباشو سايه

 از ديگه وگرنه زدم رو خر نره مرتیكه اين به عزيزت خاطر واسه امروزو يه همین فقط ترانه:گفت

 .نیست خبرا اين

 رئیست؟ به پیشنهادمو نگفتي يعني -

 .کنه مطرح مذخرفیو پیشنهاد هر آدم نیست هم قرار نه، – امیرعلي

 شما؟ ببخشید -

 .خر دسته:گفت زيرلبي ممكن ولوم باالترين با ولي زيرلب مثال سايه

 رو خورده زنگ در که کردم امیر واسه اومده ابرو و چشم سايه به اشاره يه کرده جمع خندمو

 .در پشت يارو کشت خودشو بكنه، بازي يه مرحمتا

 امیرعلي فرورفته هم هشت و هفت اختالط در باز اخماي و آراس بانمك لهجه و سايه خنده صداي

 ...عاشق سايه بابت رفته هدر غیرت همه اين بابت از ذوقم من و

 امیر؟ -

 دو اين اومده ذوق سر حالت همون با من و شیطونم چشماي قاطي داد کنده بچه از پرسوالشو نگاه

 .نمیاد خوشم میجنبن خودشون به دير که آدمايي از: گفتم روزه

 ...آراس ورود و مردونش لبخند

 خرج هاي مادرانه ديدن با امروز محترم من براي و احساس با آدم اولین بعنوان در دم همون از

 که خوشحالم:گفت زده مدلینگ مخصوص جذاباي اون از لبخند يه پوش صورتي کوچولوي اون

 .خوشحالي

 میخوري؟ چي:گفتم کرده نشستن به دعوتش دست با

 پذيرايیتون به دارم کلفتشونو حكم منم انداختن راه للگي ايشون که میخوري؟نه چي آره – سايه

 .میرسم
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 فنجوناي دقیقه پنج عرض در کرده ورو زير آشپزخونمو جنبیده خودش به سايه از زودتر امیر

 مرد داري خونه هنر همه اين دنبال سايه نگاه و گذاشت دستمون کنار هاي عسلي رو داغ شكالت

 .ديگه امیره...شد روون اضافه غلط از پاك پاك رفیق دوتا اون سواي و من روبروي عیب بي مجرد

 اينجا؟ آوردين رو خوشگله اين شد چي – آراس

 .ديگه ايشون پا يه مرغ خاطر واسه – سايه

 چي يه ديگه است ترانه:گفت پاشیده روم به همكاريمون روزاي همه مثه مردونه لبخند امیرعلي

 .نمیشه معامله کن ول بخواد

 ...ديگه است ترانه

 ...بريد هم هاش داشته از حتي ترانه اين

 رسید؟ هاش خواسته به ترانه اين کجا،

 وايساد؟ هاش خواسته و هاش داشته پا ترانه اين کجا،

 خوب پرستار يه امروز ولي کوچولويي اين ديوونه ما همه مثه هم تو که میدونم ترانه – آراس

 باشه، خونه تو هوا شدن تاريك از قبل تا وجبي نیم اين داده دستور رئیس و شده پیدا واسش

 .بدزدنش میترسه

 ...من ولي -

 .رئیس قصر تو البته ، ببینیش بیاي میتوني خواست دلت وقت هر گفته رئیس راستي – آراس

 .بهم خیره مشكي چشم پوش صورتي اون گونه به چسبید ام شده جمع غصه از لباي

 مرد اما بود گل ريخت، اما بود پل

..................... 

 ...چسبوندم گوشم به ذوق با گوشیو شده شماره بقیه خیال بي ديدم کالر آيدي رو ايرانوکه کد

 ...الو -
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-.... 

 نمیاد؟ صدا الو، -

- ..... 

 شمايین؟ خاتون -

- ..... 

 مهسا؟ -

 .باشي داشته انتظارشونو که نبودم آدمايي لیست تو وقت هیچ -

 خوبي؟:گفت دلبري پايین ولوم اون با که شدم اش شده تر بم صداي تحلیل تجزيه به شوکه

 شادوماد؟ خوبي تو:گفتم فشرده مشتم تو گوشیو

- .... 

 گذشت؟ خوش عروسي -

- ..... 

 حسام؟ -

 چطوره؟ اونحا بگو تو...بگیم حسام؟بیاازخودمون دل جان -

 ازشرکتت؟ خبر چه تو...تفريح انگاري اومدم خوبه،بیشتر -

 .باشه اتاقم وراست چپ برده دلمونو بد که دخترعمويي يه کردم نمیره،عادت کار به دلم و دست -

 ...حسام -

 انگاري نیستي وقتي که بگم بذار خالیه، جات چقدر نیستي وقتي که بگم بذار بگم، بذار ترانه -

 کاش سخته، خیلي ترانه شادمهر، و آقابزرگ از دلگیرن همه بگم بذار نداره، روح خاتونم خونه

 .بودم راضي ديدنت به من نبودي، من کنار اگه حتي بودي
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 ...،من حسام -

 گذاشتن،عادتم قرار آقابزرگ استخر دم دادن پیام واست تراس تو قايمكي شده عادتم ترانه -

 بهونه يه و خاتون خونه برسونم خودمو جوري يه روز هر شده عادتم بزنم، ديد اتاقتو تراس شده

 .نمونده هیچي حسام ان بتراشم،از الكي

 هست میكني؟حواست خیانت داري االن که هست داري؟حواست زن که هست حواست حسام -

 عاشقته؟ مهديس که

 .نیستم عاشق من نیستم، من -

 .داشت اي ديگه برداشت همه واسه که ازدواج واسه شدنت تسلیم زود اون -

 ...ترانه -

 .بايدمیگفتم بود مونده دلم رو -

 ...گفتي که خودت -

 آقابزرگ؟ خلف نوه شدي و دراوردي خودت از آقايي اينبار که کردي گوش من حرف به کي تو -

 .نشست گوشم تو برداشتش خش صداي با که حرفايي بعد و سكوت کم يه

 عشق بي نگاه اون واسه انداختم راه به خودم واسه شده فرض رضايت سكوت اگه من -

 ترانه پات به ريختم عشق نداشت،من احساس اي ذره من واسه که بود نگاهت اون توبود،واسه

 آدم به تاوان بايد چرا من بودنت، منطقي و مهري بي همه اون با زخمم به پاشیدي نمك تو ولي

 .عاشقتم من میدادم؟ترانه عوضیو

 .داره گناه مهديس حسام، کن تمومش -

 همه تو وقت، هیچ نمیكنم، خیانت يادت به وقت هیچ من باشه يادت ولي ترانه میكنم تمومش -

 .میموني زندگیم همه هستي، زندگیم

 .کرده گیر نشیمن گوشه مجسمه به من نگاه و تماس قطع بوق صداي
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 .نمیرسه من به تو قلب تمام

 .برداشته نگاه بي من باز و تلفن زنگ با گذشته دقیقه چند

 ...الو -

 .ترانه سالم -

 خوبه؟ خوبي؟شادمهر سالم -

 میگذره؟ خوش اونجا چطوري تو خوبیم، هردومون آره -

 .میگذره خوش بخواب و بخور اره نیستم، بدك هي -

 هم فكرشو گرفتم عمر خدا از که سال سه و بیست اين تو عقربه، در قمر چي همه تزانه -

 .بسوزه مهديس واسه دلم روز يه که نمیكردم

 .دستم تو گوشي دور به فشردم بیشتر مشت و دلم پیچخوردن

 مگه؟ شده چي -

 هیچ ازش ظهرش فردا تا و بیرون رفته گذاشته جا خونه تو مهديسو حسام اينكه مثه اول شب -

 مهديس خونه، میره اي دقیقه چند دوش ويه لباس کردن عوض واسه فقط هم حاال نبوده، خبري

 دوسش حسام میدونسته اينكه با که خودشه تقصیر میگه تهش ولي میخوره غصه همش داغونه،

 يه میگه ، آقابزرگه تقصر همش میگه هم خاتون نمیگه، هیچي آقابزرگ شده، زنش هم باز نداره

 تا ترانه میكنن، تحمل همو دارن اينجور که هم هاش نوه ديگه دوتا کرده، غربت آواره که نومو

 .ريخت هم به چي همه رفتي

 .اش منتظره غیر سوال مكثشو لحظه چند

 میگي؟ راستشو بگم چي يه ترانه -

 .بگو...آره...خب -

 نه؟ مگه توئه عاشق حسام -
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 ...اصال مهسا -

 جوري يه خودشو میشه تو از حرفي يه تا میشناسم، داداشمو من بگي، راستشو دادي قول -

 ...که هم پیش روز چند بگیره، خبرو که میرسونه

 چي؟ پیش روز چند -

 .گرفته ازت عكسو اين و نیست حواست بود معلوم بود تو عكس گوشیش اسكرين رو -

 ...من ، مهسا -

 لج همه با داره حسام داشتین، همو لیاقت شما بودي، کاش نیستي،ولي عاشق تو ترانه، میدونم -

 .کرده پاره هم عسلشون ماه بلیطاي حتي میكنه،

 میكنه؟ کار چي مهديس -

 چون میكردم فكر اولش چیزي، نه شكايتي نه میكنه، نگاه فقط ارومه، بار اولین واسه هیچي، -

 تو که ديدم ترانه ولي نیست خیالي واسش حسام کمبود اين که بوده ريخته دورش پسر اونقدر

 عقد شوهرت و تو يكه روز حتي بودم نديده مهديسو اشك حاال تا من کرد، گريه تنهايیش

 .نكرد گريه مهديس کردينهم

 .میشه درست چي همه مطمئنم من -

 قضیه سر وقتیه چند که هم بابا و خان بهمن کرده، شیشه تو رو همه خون فريبا عمه بشه، کاش -

 .قاراشمیشن هم با کارخونه

 شده؟ چي ببین نیستم که است هفته سه فقط من -

 به حسام پیش روز چند حتي هم، جون تو انداخته رو همه که توئه رفتن هفته سه همین -

 .میكنه دخالت آقابزرگ کاراي تو دقیقه به دم چرا که توپید هم شادمهر

 بگم؟ چي نمیدونم من مهسا -

 همیشه واسه هم تو کردن فراموشت دوسال جماعت باش،اين خوش زندگیت با خیال بي -

 .ندارن داشتن دوست لیاقت اينا کن، فراموششون
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 پره؟ دلت چرا مهسا -

 .پره خیلي ترانه، پره خودم از دلم -

 کرده؟ زده؟اذيتت کرده؟حرفي کاري شادمهر -

 .زياده توقعم که منم اين خوبه، اون نه -

 میكنه؟ کار چي شادي -

 .میخونه درس هیچي -

 باشه؟ کنارت هم شوهرت خواهر زندگیت تو نیست سختت -

 .تنهاهمدممه حاضر حال در نه -

 .میزني حرف پیچیده مهسا -

 وقتیه چند نزدنه، دم و خوردن غصه تو و من توطالع شايد نیست، گفتي قابل چیز ترانه، هچي

 .عاشقشه شهاب چقدر تره، خوشبخت همه از مهشید چقدر ماها میون میكنم فكر دارم

 کرده؟ کاري شادمهر مهسا -

 نمیدوني میشه باز که دلت و درد سر وقتا بعي خب ولي نیست عاشم شادمهر میدونستم من نه، -

 نداري؟ کاري ديگه خب بنالي، چي از

 .شنیدم صداتو شدم خوشحال عزيزم نه -

 .مبارك هم عیدت پیشاپیش بیشتر، من -

 .مونده روز ده هنوز ديوونه -

 .پیشاپیش که گفتم خب -

 اينجا؟ نمیاين عید -

 .اونجايیم تابستونو کل ولي داره، کنكور شادي نه، -
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 .دارم دوست شدم، خوشحال خلي ايول -

 .خدافظ ، همینطور منم -

 .خدافظ -

 .نیست دوتا اون مثه امیرعلي اينكه به خوشه دلم...سرنوشت؟ يه و مهسا و من

............ 

 سالمتي؟ به کجا:گفتم انداخته نگاه پايیني باال زده تیپ آالگارسوني سايه به

 .بیا میخواي اگه هم تو رئیس، خونه میرم دارم -

 هست؟ هم کوچولو اون -

 . هست هم کوچولو -

 .ام آماده اي دقیقه دو پس -

 .داريم آبرو خدمتكاراش اين جلو ما ولي نیست که رئیس خود بزن تیپ -

 هست؟ آدمي چطور رئیسه اين حاال -

 کرديم نگاه برادرونه بعد از خدا بنده اين به نمیگیره کسیو يار جز چشممون ما چون واال -

 .مالیه چیز همچین فهمیديم

 .بشم زنش حاضرم بچش اين خاطر به باشه من به -

 زنش خودش خاطر واسه میخوان دختر ايل يه بشي زنش میخواي بچش خاطر واسه اگه تو -

 .بشن

 چیكار؟ اونجا میريم داريم حاال -

 .کنم رسیدگي کارا به خونش برم گفته مراسم يه واسه رئیس -

 مراسمي؟ چه -
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 .هست ديگه هفته چند کنه، دعوت اختصاصي هم تورو میگم نترس، -

 .لباس فكر تو بريم بايد خب -

 اي؟ آماده...من به بسپار اونو -

 .بريم: گفتم ، کرده سايه با خريدام سر صدقه از شیك تیپ به نگاهي

........ ..................................................................................... .......................................... 

 .میشم رئیسه اين عاشق دارم واقعا من اوه اوه:گفتم ، بوده خیره قصرروبروم به

 پشت هفت واسه شدي عاشق سرعت اون به بار يه همون نشو، عاشق سريع اينقدر زحمت بي -

 .بسه همه

 کرده؟ ولش زنش چرا يارو اين حاال -

 .رفته بچش آوردن دنیا به از بعد روز دو نمیدونه، هیچكس يعني ، نمیدونم -

 کرده؟ چیكار رئیس -

 .نیست باشه، غمش ذره يه بگو زندگي، هیچي -

 .نداشتن دوست همو حتما خب -

 .نداشته دوسش رئیس که باش مطمئن -

 .ببینم رئیسو میشم مشتاق دارم -

 .بابا نه -

 و اي درجه شصت و سیصد گردش با نگامو شده اشرافیت همه اون وارد سرش پشت خنديده

 دشت؟ هست؟ چي:گفتم انداخته کار به بديدي نديد ورژن

 .دراندشت -
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 داد جوابشو چي يه ترکي به سايه و شد گم پوش اي سرمه زن يه صداي تو خندمون غش غش

 اون با پذيرايي بزرگ سالن به رو ما خوردش رژ لب رو کشیده مصنوعي لبخند و دست با واون

 چطوره؟:گفت گوشم کنار سايه و کرد راهنمايي اصل ايتالیايي ست همه

 رسیده؟ بهش چیزي ارثي يارو دراندشت، همون -

 .باال میكشه يهو و میشه اسپانسرش معروف کمپانیاي از يكي شو، فشن يه تو پیش دوسال -

 جا از شكونده لبم رو خنده پیچیده سالن حجیم فضاي تو پوش يشمي ست اون جیغ جیغ صداي

 .طرفش رفتم شده بلند

 حالیم گذرونده نظر از رو جديد پرستار نگاه يك در خودم از داشته سراغ آنالیزوري قواي تمام با

 زن لیست از که باشه اين میتونه حاصله گیري نتیچه پس نیست، نمیري بخور مال همچیم که شد

 .نیشه حذف احتمالي باباهاي

 .عسلم برم هات خنده اون قربون من الهي -

 سلیقه يعني آراسم، فجیع انتخاباي اين عاشق من يعني:گفت پاشونده صورتم تو لبخند يه سايه

 .انتخاب حسن اين از میريزه

 اگه حاال وايساده، سرپا پرستار رو سايه شده مات نگاه هشتاي و هفت قاطي دادم ريزمو خنده

 ."میشي خسته بشین بیا مادر سرپايي چرا"میگفت واسمون نذاشته آبرو که بود خاتون

 ... ناناسم مشكي ابرو و چشم پوش يشمي مشغول من و کارش مشغول سايه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .خنديد غش غش درآورده جیغمو کشیده دستم از عروسكو

 .ببینم من بدش کوفت -

 .درياب آقاتونو نچ، -

 .کردنمون انتخاب آقا اين با بمیرم من -
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 آقاتون؟ چشه مگه -

 .من بده اونو بعدشم گوشه، که نیست چش -

 .باشه اي ديگه کس مال حواست من جز نشستم بیخت من تا ندارم خوش نچ، -

 .میكنیا اذيت داري -

 .دقیقا -

 .ديگه نكن اذيت -

 شم؟ خر من داري توقع لحنت اين با مثال االن -

 .دقیقا -

 .نداره راه نچ، -

 .بسته بن من بخت ي جاده کال بسته، بن ديگه میدونم -

 ...که داد ول گوشم کنار عاشقو من ولوم اون شده، کشیده بغلش تو

 .خانوم نباشه غمت میكنم، بازش واست خودم -

 میدي؟ عروسكمو خوبي اينقده که تو خب -

 .نچ -

 دنده رو افتادي امشب نچ، و کوف اي: گفتم زده بیرون بغلش از کرده نگاش مهمون نگامو چپكي

 .لجا

 داده تغییر ولوم روکرده منو خريت وسیله تنها باز ، کرده فرو گردنم گودي تو صورتشو

 .خواهي خانوم دنده رو افتادم امشب:گفت

 .گمشو: گفتم بعید من از لوس صداي اون با اومده خرکي عشوه واسش

 خانومم؟ نداري هم اومدن ناز يه قابلیت تو يعني:گفت حلقه کمرم دور دستش
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 میان خوشگل ناز که کن بغل اونايیو برو پررو، بچه کن ولم:گفتم کرده مهمونش نگامو چپكي باز

 .واست

 .نیست بلد ديگه ساز خانوم ترانه جز که کن حالي دله اين به نداره، ربطي من به -

 .دل اين پشت نسل هفت خاك ارواح آره -

 ...آورده لبم رو لبخند حرف و شده سر اوفريا عطر بي شباي معدود از يكي و سكوت کمي

 ترانه؟ -

 ترانه؟ دل جون -

 داري؟ دوست خیلي بچمونو تو -

 .خیلي -

 بیشتر؟ منم از:گفت گرفته قرار صورتم جلو دراومده گردنم گودي از سرش

 .ندارم دوست رو تو من:گفتم گذاشته گونش رو دستمو

 و توام عاشق من:گفتم و شد نقاشي لبم رو لبخند و موند صورتم مات زدش دور دو چشماي

 .ندارم دوست بچمون اندازه هیچكسو

 ...کشیدن خودشون میون لبامو که لبايي و سرخوشش خنده

....................... .................................................. .............................................................. 

 شدم؟ چي:گفتم کرده مهمون رو فضا باال بلند سوت يه دوخته خودم به آينه تو نگامو

 .گلو تو بپر بیا بدو هلو -

 راه میخواي کشي امیر: گفتم دوخته سايه نايس تصور فوق قدوباالي وجب به وجب به نگامو

 بندازي؟

 و چشم کي بشر اون:گفت کرده مرتب دست با رو ريخته دورش شده حلقه موهاي داده چین بیني

 باشه؟ داشته امشب که داشته درستي چار
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 .سايه محشره:گفتم زده ديد آينه تو باز رو خوابیده تنم رو اي فیروزه آبي لباس

 .بزنه طرحشو خوب اينقدر نمیكردم فكر آره -

 نزدي؟ طرحشو تو مگه -

 .درآره بودو ذهنم تو که چیزي بچه از يكي دادم نداشتم وقت...خب -

 .ها بچه از يكي اون هم نكنه درد تو دست هم آهان، -

 میبخشیم؟ ترانه:گفت کشده بغلم تو زده باال زدگیش جن يهو

 چي؟ -

 نداشتم خواهر مثه من بوديم، تو طرف همیشه بابا و مامان و من بودم، تو طرف همیشه من ترانه -

 باشه؟ ، نشو دلخور من از وقت هیچ ترانه نفسي، واسم تو دارم، دوست

 نه؟ ديگه نوئه سال شب جو -

 .کن فكر اينجور تو -

 میگیره؟ جشن نوروزو عید چرا رئیست اين نگفتي -

 .نداره کم ايراني رفیق -

 .وطنن هم امشب همه پس -

 .منتظره بريم؟راننده باشن، ترکي همسراشون و پارتنرا ديگه اگه اکثرا، آره -

 راننده؟ -

 .شرکته راننده -

 .سايه میذاره الالت به لي لي زيادي رئیس اين -

 .میكنه خري ناز داره درصديش بیست سهامدار واسه داري اختیار -

 .میاد خوشم ازش داره کم کم -
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 اون از سايه همراه گرفته دست به سانتیمو ده پاشنه کفشاي ست کیف انداخته شونه رو خزمو کت

 لبش رو شده بخشش و بذل لبخند و مردونه پرستیژ و جذابیت تمام با راننده و رفتم پايین ها پله

 همه شرکت مرداي کال:گفتم ، سايه گوش به چسبید من دهن و کرد بسته و باز برامون رو در

 جذابن؟ اينقده

 .میشه حیف داره جذابیت همه اين با بچه بگیرم، ازش مدلینگ تست يه فكرشم تو -

 .سرت تو خاك يعني -

 کردم؟ کار يهو؟چي چرا -

 وارفته؟ شفته عین امیرعلي به چیكارته برت و دور هلو همه اين با -

 .بگه يكي -

 مستر همه اين با که عاشقي خیلي اومد خوشم گذشته شوخي از ولي میگم، دارم که من حاال -

 .نسريده يهويي دلت برت و دور

 .آورده بار رو مهسا و من اينجور ديگه، خانومه ترانه با نشیني هم فدات، نیست کارواش -

 .فشرده دستمو وسايه تلخم خنده

 عزت؟ مايه شده دوتا؟چرا اين واسه نمیشه عبرت مايه چرا زندگیم و من

 دست به کتمو...................... .................................................. ...............................................................

 راه سايه همراه زده کنار شونه روي از شدمو دار حالت موهاي نرم حرکت يه با داده خدمتكار

 .افتادم

 .بود هیجان مايه خودش هم غريب بالد تو رسیده جايي به آدم همه اون به معرفیم

 .گرفته گرم آراس با و شده همیشه از لوندتر سايه رو نگاشو اون بود کرده سنگین اول از امیرعلي

 چطوري؟:گفتم وايساده کنارش

 .شدي خوشگل -
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 .بودم که اونو -

 .گفتم همینو ديدم عكستو که بار اولین لعنت، منكرش بر -

 دمغي؟ چرا پسر، ماهي که بس -

 باشي؟ پشیمون سگ عین شده حاال کردم،تا غلطي يه پیش سال چند من -

 واسه تو ولي داره مرام عزيزاش واسه شادمهر داشتم، ايمان تو به شادمهر از بیشتر همیشه من -

 جنتلمني خیلي رقص پیشنهاد يه با میتوني حاال، حتي نیست، دير وقت هیچ ولي داري، مرام همه

 .کني شروع

 آره؟:گفت کشیده لحن اون با کرده خیره نیمرخم به شدشو باريك چشماي

 .آره -

 خانومي؟ خیلي بودم گفته -

 .میدونستم نیست، گفتنت به نیازي -

 .خانومي خیلي بگم میخوام ولي -

 .جنبیده زودتر ماش مرگ مكش تیپ اون با آراس بجنبي دير ، پسر برو -

 از داشته سراغ جذابیت تمام با برده کراواتش به دست يه گذاشته میز رو ويسكیشو گیالس

 به دست و سالن وسط کشوند رو شوکه سايه لب کنج لبخند و صحبت يه با و شد راهي خودش

 .شد انداخته باال واسش ابرو من خیره سايه نگاه و شد کار

 آشنا گرمايي و شد حلق شكمم دور دستي که بردارم الكلو بي شربت جاماي از دونه يه برده دست

 ...داد مانور گوشم تو آشناتر ولومي و کرد ام احاطه پشت از

 .بشي خوشگل اينقدر نبود قرار -

 ..ديوار به کوبیده بزرگ عكس قاب درگیر نگام و خشك هوا تو دستم

 ...ترکي بخش آرامش و خارجي کالسیك همه اون وسط ايراني آهنگ صداي
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 برگشتن خونه سمت به ها ماهي که نزديكي تو"

 برگشتن وارونه بازم رو دريا راه عشقت به

 میبینه تو دنیاشو که هست آدم يه دنیا اين تو

 میچینه سیب عمره يه سینش هفت پاي که کسي

 آينه و آب کنار ، سكه و سبزه کنار

 سینه هفتمین سكوتت شب، هاي لحظه تموم

 دارم من که حالي مثه تشويشي درگیر هم تو

 بیدارم سال تموم امشب ديدنت براي

 بارونه جاده تموم برگشته، خونه هواي

 خونه اين به نزديكي تو میگه دلم تو حسي يه

 بارونه جاده تموم برگشته، خونه هواي

 خونه اين به نزديكي تو میگه دلم تو حسي يه

 آينه و آب کنار ، سكه و سبزه کنار

 سینه هفتمین سكوتت شب، هاي لحظه تموم

 دارم من که حالي مثه تشويشي درگیر هم تو

 بیدارم سال تموم امشب ديدنت براي

 برگشتن خونه سمت به ها ماهي که نزديكي تو

 برگشتن وارونه بازم رو دريا راه عشقت به

 میبینه تو دنیاشو که هست آدم يه دنیا اين تو

 میچینه سیب عمره يه سینش هفت پاي که کسي
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 بارونه جاده تموم برگشته، خونه هواي

 خونه اين به نزديكي تو میگه دلم تو حسي يه

 بارونه جاده تموم برگشته، خونه هواي

 "خونه اين به نزديكي تو میگه دلم تو حسي يه

 .هنگ تو هنوز من و آهنگ تمومي

 .خورد زنگ گوشم تو آشنا زيادي ولوم اون باز شده چسبیده بهش بیشتر

 .همیشه مثه ، تو و من چطوره؟ دونفره رقص يه با نظرت -

 خبره؟ چه اينجا چمه؟ امشب من...بودنم شوکه همونطور و سالن وسط شدنم کشیده

 چشماي اون ديدم، صورتشو رو حالت خوش همیشگي ريش ته اون ديدم، صورتشو اون ديدمش،

 اون ديدم، ترو تراش خوش فك و تراش خوش بیني اون ديدم، رو مشكي نقش خوش و کشیده

 چند و رفته باال کپ خوش موهاي واون حالت خوش درشت لباي اون ديدم، نظیرو کم برنزه پوست

 .ديدم هم ريخته پیشوني رو تارش

 میكنه؟ چه اينجا میكنم؟اون چه اينجا من

 جذابیت همه اون تو چرخوندم نگامو باز کرده مشت بودو گذاشته شونش رو خودش که دستي

 .دخترکش

 .شد بسته چشمام و لغزيد کمرم رو دستش

 هیچكس و خريده ايتالیا تو گرد دوره يه از که عطري و آمريكايي تند سیگار....عطره همون

 .کنه پیدا نظیرشو نمیتونه

 .شد کج ناخودآگاه شونم روي سرم من و کرد بیداد گوشم کنار باز نفساش

 .نگاها اين از متنفرم من و روته نگاها همه...خیلي...لعنتي شدي خوشگل خیلي -

 .مات و مه هنوز من و شیطونش لحن
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 .نمیشد باز حرفي واسه دهنم

 .تنگه صدات واسه دلم بانو؟ نمیگي چیزي -

 .ورزشكاري استیل و قد تا هفت و هشتاد و صد با مرد يه بود همون باز و کرد وجب سرتاپاشو نگام

 خانوم؟ ترانه -

 .گرفت آهنگ ضرب دلم و گیرافتاد نگاش سیاهي تو نگام

 .شدي شوکه کوچولو يه اگه ببخشید -

 کوچولو؟ میگي اين به تو کوچولو؟

 سال تمام امشب ديدنت براي: گفت همیشه از تر ماليم الكل بوي و داغ نفساي اون با گوشم کنار

 .بیدارم

 ...همه نگاه و خورديم چرخ...امیرعلي نگاه و خورديم چرخ...سايه نگاه و خورديم چرخ

 .گوشم کنار نفساش باز و دستش حلقه شدن تر تنگ

 اي؟ شوکه خانوم ترانه -

 ...عقب کشیدم رسید مغزم به که فرماني تمام با عقب، کشیدم

 میكنه؟ چه اينجا میكنم؟ چه اينجا

 .روم نگاه يه شد سنگین و سالن جاي ترين خلوت طرف گرفت سرعت قدمام

 ارتباطي من اينجاست،به نیست،اون مهم اينجاست،اصال اون کردم،خب تمرکز بسته چشمامو

 ...اينجاست لعنتي،اون...اينجاست تحويله،اون سال امشب اينجاست، نداره،اون

 .شونم رو حسام دست گرمي مثه شونم رو دستي گرمي

 ترانه؟ -

 .چشماش اون با شده ست خاکستري دوخت خوش شلوار و کت به دوختم نگامو
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 .متاسفم من -

 چي؟ واسه -

 .آراس با غريبه هم خودم با غريبه هم تندم لحن

 .میكنم درکت من -

 . خونه برم میخوام فقط ندارم، شدن درك به نیازي من -

 تو حضورت و رئیسي سهام از درصد بیست صاحب تو میدونن آدما اين همه نمیشه، ترانه -

 .مهمه بكني فكرشو اونیكه از بیشتر مهموني

 .کنم تحمل بايد مهموني آخر تا من ، فهمیدم کن، تمومش بسه -

 ...من ، ترانه -

 .باشه خوب زياد رفتارم نمیكنم تضمین باشم؟ تنها میشه آراس -

 .بهش من شده جذب نگاه و اون مغناطیس و آراس رفتن

 .رديفش هم ژوکوند لبخند و میكرد خرجم خیرگي درگیر، گیالسش اون با سالن گوشه

 .وايساد قدمیم يه تو شده نزديك جذابش همیشه قدماي اون با

 ...تر محكم دستم کنار نرده به دستمو و شد دوخته هم به خشم از چشمامو

 .شدم خیرگیش تسلیم باز من و کرد باز چشمامو نرده به بندم دست رو دستش گرمي

 .بشه محشر تنت تو حد اين تا لباس نمیكردم فكر -

 ...يعني تنم، تو لباس به خیرگیم و گیجیم

 .بردار سرم از دست -

 .بود شده ذره يه صدات واسه دلم ترانه،عزيزم،: گفت فشرده بیشتر دستمو آورده لبش رو لبخند
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 بردار، سرم از دست گفتم: گفتم کشیده عقب خودم از داشته سراغ حالت ترين وحشي با دستمو

 میفهمي؟

 سرت از دست که نكردم خرج همه اين من توئه، خاطر واسه همش میبیني؟ مهمونیو اين -

 .بردارم

 ...نه...نه...نه...نكرده؟مگه خرج رئیس مگه کرده؟ خرج اون جملش، معني

 ...ريخته چشمام تو نفرتم

 ...نه...نه...نه...اون يعني...میشه؟ يعني

 خط تو نازدونگي ديگه من روبروشم، کشیده سختي دختر اين من نیستم، پیش ساله سه ترانه من

 ...ترانه...ام ترانه من...نیست مشیم

 .متنفرم ازت:گفتم عصبانیت ممكن ولوم ترين آروم با صورتش تو گلوم به زده چنگ بغض اون با

 .زده کنار اونو من و نگاش سردي

 .بیرون دوئیدم اشك پر چشماي اون با زده چنگ خدمتكار دست از کتو

 اون باباي لعنتي اون...لعنتي اون...لعنتي قصره،اون اين صاحب لعنتي اون رئیسه، لعنتي اون

 .مشكیه چشم کوچولوئه

 ...بسمه....ــــه نــــــــــــــــــــــــ

 .کن صبر ترانه -

 .طرفم دوئیده امیر طرف برگشتم عصبي

 .میدونستین شما میدونستین، چیه؟همتون ديگه -

 .میدم توضیح برات ترانه – امیرعلي

 باشه؟ خونه، برگردم میخوام فقط من نه -

 .خونه میبريش االن همین خرده اعصابش نمیبیني مگه امیر -
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 .چشماش ارزوني سرعت به و شد چشمام رنگ قاطي نفرت باز

 .بشنوم صداتو نمیخوام ، شو خفه سامي، شو خفه -

 .نگرانتم فقط من -

 سامیار بسه:گفت امیرعلي که کنم دوتا اون گوش و باز فضاي اون خرج ديگه داد يه باز اومدم

 خوب؟ دختر اوکي رفتیم، بپوشه پالتوشو سايه ترانه، میريم االن ما کن، تمومش

 کنم؟ چه عطرش با...کردم بهش پشتمو کنده ازش نگامو

 واسه اون...نمیشم مادر من...کرده ولش زنش اون...نمیشم مادر من...شده بابا اون...نمیشم مادر من

 .میگیره پرستار بچش

 .نكردم حرومش هم نگاهم آخرين شده ماشین سوار

 ...کرد بیشتر بغضم افتاده جذابیتش همه اون ياد گرفته بغل زانوهامو

 ...که اون رسیده، اينجا به که داره،اون بچه که اون

 رسیده؟ خوشي به تازه من به...تنهايي؟ سال سه اين خورده زخم من به...من؟ به نیازي چه

 .کشوند خودش به نگامو زده هم به آپارتمانمو سكوت بار صدمین واسه تلفن زنگ

 دستم شده تنگ کرده گريه خون آپارتمانم در پشت روز دو سايه واسه دلم رسونده بهش خودمو

 .رفت گوشي به

 .رو زدنا زنگ اين کن تمومش خوبم، خدا به خوبم، سايه -

- .... 

 میز کنار کرده غذايي کم روز دو از تر سست پاهامو پیچیده وجودم تو آشنا نفساش صداي

 .نشوندم

 .بريد نفساشو صداي و اون سكوت گوشي تو ام بريده بريده نفساي با هم من سكوت
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 بگو ترانه...باشن؟ نگرونت دل راست و چپ نفر چند میاد خوشت...داري؟ تو بديه عادت چه اين -

 کنم؟ چه

 .بردار سرم از دست -

 .شد قطع سكوتم و بريده بريده نفساي خشدار چقدر

 .نزديكمي که حااليي برسه چه برنداشتم سرت از دست هم سال سه اين تو من -

 .میرم شده خراب اين از ديگه هفته تا میرم، من -

 .پیشم از رفتنت بشه تهش که نريختم برنامه همه اين -

 افتاده؟ من به يادت کرده ولت تینا -

 .نمیدوني هیچي تو ترانه -

 ...سامي کن تمومش -

 .بده فرصت گفتنت سامي فداي به من -

 .بود پشیموني خودم واسه تهش و دادم بهت که فرصتايي همه از شدم خسته -

 .منه مال فقط منه مال که چیزي...نیستم؟ کشین پس پا اهل من رفته يادت -

 .زوريت خواستناي اين از میخوره هم به حالم -

 بخوامت؟ چطور بگو تو -

 .برسي خواستت بقه نمیذارم اينبار نخواه،من -

 .نیستم کشیدن پس پا اهل باشیم،من شناخته خوب نفسي هم دوسال اون تو میكردم فكر -

 بیشتر مكنت و مال تهش زورِ حرف زيربار اهل...بود کشیدن پس پا اهل حسام...بود حسام ولي

 .بود کشدن پس پا اهل حسام...بود مهديس با رفتن سقف يه زير ولي مهديس چزوندن اهل...بود

 ترانه؟ -
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 .ترانه اين با دلش میريزه...نیست خودش دست دلش اعتبار ترانه اين....ترانه نگو دِ

 احترام قفسي ،هم نه که نفسي هم دوسال اون واسه ذره يه حتي اگه...میرم من ، يكیه من حرف -

 .سامي عذابه هم خاطرت شم، دور بذار قائلي

 نكشیدم بیخود هم شادمهر منت...بري دستم از مفتي مفتي بذارم که نزدم دو سگ سال سه من -

 از کردنت زندگي شهر پايین سال دو دارم قبول کنه، نگاه ناموسم به چپ ناموس بي يه نذاره که

 .بمونم خبر بي نذاشتم بقیشو ولي دررفت دستم از پرمحبتت مثال خونواده اون سر صدقه

 چي؟ که میگي رو اينا -

 .بده گوش حرفام به بار يه و بیا چیزم همه ، نفسم بگم که -

 فقط شوهرمو مهربوني شوهرمه؟ تن رو هرشب که اي زنونه بفهمم؟عطر بدم؟چیو گوش چي به -

 گفتي خودت پیش نه؟حتما کاست تو گذاشته بد تینا...برم از همشو من سامي نه خواب؟ تخت تو

 نمیگیره دارمو دوست کاري هر جلو خر مثه هم میكنه بچمو للگي ترانه؟هم از سرتر تو خاك کي

 تو تقصیر فقط خونت تو زجرم دوسال اون همه ، شناختم خوب باهات زندگي دوسال تو نه؟خودمو

 دل يهو که نمیكردم باز لب از لب و خانوم میشدم میرسیدم بهت تا که بود هم خودم تقصیر نبود،

 اون و بكنه خواست دلش هرکاري مردش که پسند مرد خور توسري زن اون میشدم نزنم، رو آقا

 بیداد و داد هرشبش خوراك دوروز تا کرد بارش ناقابل متلك يه يكي خیابون تو نكرده خدايي اگه

 ام، خسته من نیستي خور توسري زن اين از خسته تو سامي باشه، خودش آه و اشك و مردش

 .میكنم تمومش من اينبار پس

 .کرده حس آشنايي همه اون با من گرمیشو و کشدارش نفساي و سكوت

 بخواد من با که وقتي مگه نمیذاره بیرون استانبول خاك از پاشو من ترانه بشنو، حاال گفتي -

 هم با که دارم دوست بعدش و کن فكر میدم، فرصت بهت...اقوام ديدن بره روزه چند سفر يه واسه

 کرده گريه که بس روزه دو کن باز سايه رو هم خونت در اون... شكايت و گله نه حرف بزنیم، حرف

 .بده خبرم کردي فكراتو...نمونده هیچي ازش زده نق جونم تو و

 .تودستم مونده گوشي و شده قطع تماس
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 اين ذلیل چقدر که خودمي از میگیره عقم گاهي من و نشستنه کرسي به خودش حرف روشش

 .نشستنه کرسي به حرفش

 رو گذشته کن مرور خودت با میگه بهم که وقته خیلي خونه

....................... .................................................. .............................................................. 

 اونوقت باشم طلبكار بايد تو؟من چته:گفتم کرده برانداز زيرچشمي رو کرده کز مبل گوشه سايه

 میكني؟ رو هشون و شاخ من واسه اينجا نشستي شما

 .میگن راست لوسي میگن کشیدم، نازتو بسكه کردم دق روزه دو من...شعوري بي خیلي -

 روز چند اين سايه،از بشنوم هیچي نمیخوام:گفتم کرده پر رو قهوه فنجوناي زده تلخ لبخند يه

 .بگو

 و من و شادمهر جون به بند يه امیرعلي که نقايي از يا سامیار رفتناي راه مخ رو بگم؟از چي از -

 سامیار اين واسه و میزنه تلفن بند يه اونور از قوز باال قوز که هم شادمهر فرستاده، سامیار

 .ايران میگردونه برت نخواستي سامیارو اگه که میكشه نشون و خط خیرنديده

 .بده انجام برگشتمو کاراي زودتر بگي بهتره پس -

 کني؟ فكر بهش نمیخواي حتي -

 .ثانیه يه حتي -

 نمونده؟ هیچي ايت افسانه عشق اون از کنم باور میخواي -

 .کني باور بهتره -

 دودو بره يادم میخواي میگه، زبونت که نیست چیزي اون میبینم تو چشاي تو من که چیزي -

 میرقصیدي؟ باهاش مهموني شب تو وقتي چشاتو زدن

 .داره بچه اون سايه -

 .کنه نابود هردوتونو که بشه نذار طالقتون بزنه،مثه حرف بده فرصت بهش -



 
 

517 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 .نداره دوست منو اون -

 زيرپام؟ میندازه رفتنم اونور اينور واسه مدل آخرين ماشین و میخره شیك خونه من واسه پس -

 ني؟ خودت ماشین اين يعني:گفتم کرده براندازش چشمي گوشه

 اگه کنم فكر ، برم اونور اينور تاکسي با بايد من ولي داره ماشین کلكسیون خرم نره داداش نچ، -

 .بودم کرده دق ماشینه شدن سوار عقده از نمیومدي تو

 نه؟ مگه بسمه شدم خر بار يه من سايه -

 .عزيزي برام هم باز بگیري تصمیمي هر ترانه، توام طرف من -

 .بودين شده جیك تو جیك هم با خوب مهموني شب بگو، امیرعلي از خیال بي -

 .بود مونده وا بچمو؟دهنم گرفتش جو چطور يهو ديدي -

 .داره لیاقتتو نیست سامي و شادمهر مثه امیر سايه -

 بره؟ يادم چطور رو گذشته -

 .سايه بره يادش رو گذشته مجبوره آدم وقتا بعضي -

 نمیكني؟ عمل بهش خودت که میزني حرفي چرا -

 .آسمونه تا زمین تفاوتش تو و من قضیه -

 .ديوونته اون بدون ولي نمیگم، هیچي من پس بده توضیح خودش میخواد سامیار ترانه -

 کني؟ تمومش میشه -

 میگم خودت خاطر اسه کني،من تمومش بتوني فكرت تو خودتم کاش ولي میكنم تمومش آره -

 واسم که کردم کاري يه ندونسته چرا که باهاشه عذابش دنیا ته تا کنه کاري يه ندونسته اگه آدم

 .دارن نیاز فرصتو يه آدما همه ولي دارم قبول ، آشغاله ، بده سامي بیاره، پشیموني

 ...گذشته درگیر فكرم و بود نگاش گیرودار تو نگام
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 رو گذشته کن مرور خودت با میگه بهم که وقته خیلي خونه

................................ 

 .وسیاهیش دود همه با تهرونه بهاري هواي تنگ دلم من و سرده اينجا بهاري هواي

 حس کنارم يكیو حضور مونده آب همه اون خیره نشسته شده پاتوقم چندوقته اين نیمكت روي

 .خودشه فهمیدم برنگردونده نگاه همیشگیش آشناي عطر اون با کره

 .برم ديگه هفته تا میخوام -

 .بكن کارو اين حتما تونستي اگه -

 چطور:گفتم شده تسلیم مونده آب همه اون به خیرگیش و خونسردي همه اون به آخر نگام

 باشي؟ محق اينقدر میتوني

 .بكشونمت اينجا تا تونستم که همونطور -

 اونم حساب تهرون برگشتم وقتي صددرصد ولي خونده آقابزرگم گوش تو چي شادمهر نمیدونم -

 .میرسم

 .خانه فاروق و من بین چي همه نیست، اي کاره شادمهر -

 میگي؟ داري چي:گفتم خیره جذابیت همه اون با نیمرخش به نگام قاطي تعجبم

 .شده بدل ردو مرد دوتا بین که چیزايي يه -

 .خريدن خودشون به اونو نگاه کرده غوغا صورتم تو منافات بي پراشكم چشماي و پوزخندم

 دونسته؟ اليق لیاقتو بي چشمش تو زماني يه توئه شده چي آقابزرگم -

 از بیا بیاي، خودت به تا دادم فرصت بهت من زمانیكه تا نه نزنیم، حرف چیزا اين از بیا ترانه -

 کردي؟ کارا چي بگو، سال سه اين از بزنیم، حرف خودمون

 کجاش از:گفتم ساله چند اين همه از تر غصه پر من و شد بیشتر بلرزه صدام تا شده باعث بغض

 اي اجاره خونه يه بودن؟از آشپز کمك داغون و درب رستوران يه تو از يا نداشتن شب نون بگم؟از
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 روز يه هم خودم که غمي بي قرتیاي بچه واسه بودن خصوصي معلم از يا بگم شهر پايین خراب

 رو هايي بچه و میشینم پارك تو که وقتايي از میگم منم...بچت زنت، از بگو، بودم؟تو جزوشون

 .باشه من دختر میتونست يكیشون که میبینم

 .میزني حرف دشمني با که نشديم جدا دشمني با تو و من ترانه -

 نمیاره؟ کینه سال سه اين نظرت به -

 ديگه سايه نكرده، هم نگام بابا نزده، حرف باهام کلمه يه مامان ساله سه نكشیدم، کم منم -

 .نیست خواهر

 اون تو نه بره، نفسات واسه نفسم که ايم ترانه اون ديگه من نه باشیم، روراست بیا سامي -

 .باشي داشته من ارث پول به نیاز که سامیاري

 خردم زدنت سري تو اين ترانه:گفت دوخته چشام تو رو رنگش شب توچشاي کرده غوغا طوفان

 .میكنه

 .کرد خردم شدن زنت پول واسه منم -

 پیاده يه با نظرت:گفت کرده دراز طرفم دستشو شده بلند نیمكت اون رو از کشیده عمیق نفس يه

 چطوره؟ نفره دو دوستانه روي

 کشیده پس دستشو شده چشمش خار اش شده دراز دست رو ام شده ثابت نگاه و پوزخندم

 .باشیم خوب هم با امروز بیا:گفت

 .نمیاد بودن خوب همه اين بهت -

 چیه؟ مشكلت دقیقا تو:گفت که دوختم آبي همه اون به باز نگامو

 عادت تنهايي سال سه اين به من بذار، راحتم نشو، کني؟نزديكم حلش من؟میخواي مشكل -

 .کردم

 .شدنش تر جذاب میه پوزخند و صورتم با صورتش برابري

 .کنه پر تنهايیاتو میخواد همیشه واسه روت جلو سامیار چون کني ترك عادتتو بهتره -
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 .پیشكشش خیر نرسونه شر جلوروم سامیار اين -

 کمم؟ چشمت تو اينقدر -

 .برام آخريا اين میمرد که حسامي از کمتر کمي، آره -

 میگفت شادمهر مرتیكه، کرده غلط:گفت مخم رو زيادي خونسردي با کنده شدشو خشك نگاه

 .میخواد منو فقط من ترانه میگفتم دنبالته عوضي اين چشم

 ...ولي آره زماني يه -

 .مني مال تو کن فرو مخت تو اينو نداره ولي -

 .باشم کسي مال که نیستم چیزي من رسوندن عرضتون به اشتباه -

 .مني چیز همه تو رسوندن، شما عرض به اشتباه -

 نیمكت رو از داده ول حرص پر نفس کرده گیر چماش سیاهي همه اون تو نگام خورده پیچ دلم

 داري؟ دوسش:گفت برداشته قدم کنارم اون و افتادم راه شده بلند

 .شدم خیره بلندم ساق بوتاي به نداده جوابشو

 .میپكه دلم مكشي که ساکت ترانه -

 پیش سال پنج ترانه من کنم، زندگي راحت خودم خلوت تو برم بفرستم و کن برادري و بیا -

 .کنم عاشقي منطق بي که نیستم

 .همسريته من واسه توام نسبت است، سايه اونم دارم خواهر يه من -

 داره؟ واست سودي چه دادنم عذاب -

 .نمیزنیم حرفي هیچ دادم بهت فكرکردن فرصت زمانیكه تا -

 من از خرتر:گفتم کرده علم قد شاهكارش استیل و بلند قد اون جلوي شده چنگ گلوم تو بغض

 رو بذارن هم سرجهازيت بچه که هستي خواستني اونقدر نترس ريخته، که تو نمیشه؟واسه پیدا

 .کنن حلواش حلوا سرشون
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 اش کننده جذاب هاي عصباني اون با و کشیدم خودش طرف به زده چنگ دستاش اون با بازوهامو

 وقتي طرف، يه من ترانه طرف يه دنیا همه يعني چیزمي همه میگم وقتي: گفت نگام تو خیره

 .میگیره نفسم میشنوم رقیب اسم وقتي يعني نفسمي، يعني نفسمي میگم

 داده سرعت قدمام به کرده آزاد بازوهامو کرده پاك دست پشت با روگونمو چكیده اشك

 حالیته؟ ببینمت نمیخوام ببینمت، نمیخوام:گفتم

 .گلوم تو شده چنگ بغض شدن پرتر و قدمام سرعت

 .من نديده مهربون دل اين با میكنه چه هات مهربونه اين که میدونستي کاش

 .وفايیته بي خاطر واسه فقط من گلوي تو کرده غوغا بغض اين که میدونستي کاش

 .حقارت اوج يعني ندار بچه عمر يه من واسه داشتنت بچه همین که میدونستي کاش

 .بیزارم بچت مادر تیناي اسم از بیشتر حقارت بار اين همه از من میدونستي کاش

 ...میدونستي کاش

.................. 

 پي حواسش سايه پي میرفت هي وحواسش نبود شام پي حواسش که بود امیري پي حواسم

 .غذاش

 سايه؟ -

 برات؟ بكشم هم جونم؟باز:گفت من به داده غذاش جاي حواسشو اينبار سايه

 اومده سامیار اون نمیخوري؟دوباره چته؟چرا:گفت ام نخورده دست بشقاب سمت رفت که نگاش

 واشه؟ دلمون بگرديم آنكارا دوتايي روز دوسه بريم کرده؟میخواي ناراحتت بزنه حرف باهات

 برن پاشن تنها و تك دختر دوتا داره معني چه: گفت کرده ماجرا قاطي خودشو اينبارکال امیر

 تفريح؟

 برن؟ بايد کي با اونوقت:گفت کرده رفتارش قاطي استهزاء انداخته باال ابرو سايه
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 .امانته من دست ترانه اصال میام، منم برين خواستین اگه - امیرعلي

 .لحاظ اون از آهان - سايه

 .نمیخورم شام زياد شبا کال من کشیدا، کجا به بحثش ببین من نخوردن شام يه -

 چرا؟ چته؟دمغي پس - سايه

 چیه؟ سامیار بچه اسم:گفتم شده پرم ظرف درگیر نگام

 يدك منو پوزخند هم واسه اومده ابرو و چشم من جواب جاي شده هم درگیر سايه و امیر نگاه

 .کردن کش

 حالم نمیشه که حاال از بدتر نداره، توفیر وجبش ده يا وجب يه ديگه بگذره سر از که آب میگن -

 نه؟ ديگه

 آرومي؟ اينقدر چرا ترانه - امیر

 .میكنه خاکسترم داره خشم جا آتیشه که داغونم اونقدر نمیاد، بهم آرومي امیر، آتیشم -

 میدي؟ عذاب خودتو چرا تو، فداي به من - سايه

 نداشت؟ جواب پرسیدم، سوال يه من -

 داري؟ بچه اون اسم به کار چي نمیخواي سامیارو وقتي تو - امیرعلي

 کنه عصبي منو نمیتونه که کسي تنها میترسین؟شايد چي سخته؟از اينقدرگفتنش اسم يه -

 .باشه بچه همون

 ...ترسا:گفت زيرلب امیرعلي به داده نگاشو سايه

 اسم حاال -.............................................................. .................................................. .......................

 بذاريم؟ چي رو بابا دخمل اين

 بذارم؟ چي نه، بذاريم چي -

 جونم؟ -
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 .مادره حق بچه اسم آقا، بال بي جونت -

 .بابا نه -

 .بابا بله -

 وسط؟ اين دارم نقشي چه بابا من اونوقت -

 .بسه بچم میدي فامیلیتو همن تو -

 بچمونو؟ اسم بذاره میخواد چي من دخمل مامان حاال:گفت انداخته کمرم دور دست خنديده

 سامي؟ ترسا،چطوره میگم نه؟من میشه قشنگ باشه دوتامون اسم از ترکیب يه -

 .بابا ترساي فداي به سامي -

 .اش ذره يه حتي نبوده من مال و بچش مختص فقط سامي مهر اين از شد چنگ دلم

 .خوشگله خیلي تو و من بچه خوشگله، بابا، ترساي -

....................... .................................................. .............................................................. 

 ترانه؟ - امیرعلي

 هوم؟ -

 .ايران برگرديم بگیرم بلیط بعد هفته واسه میتونم میخواي اگه - امیرعلي

 .بود سايه سمت از شده ساطع عشق همه اون حضور به توجه بي یرام میخ باخته رنگ سايه نگاه

 .میكنم خبرت -

 برسه؟ نتونه سايه چرا دار لیاقت عشق حجم اون به نرسیدم من

 .بود خوبي شام سايه، ممنون:گفتم شده میزبلند سر از
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 بابايي ترساي درگیر فكرمو شده تلويزون از شده پخش ترکي شوهاي درگیر شده بلند میز سر از

 اسم همه اين بین ترسا؟چرا بود،چرا سامي ترساي و نبود سامي و من ترساي نبود، و بود که کردم

 ترسا؟

 ...و اپن کنار ديوار طرف کشوندم پاورچینونه آشپزخونه از سايه خفیف جیغ صداي

 ترکیه جو امیر و هم به جفتشون درگیر نگاه و روش زده خیمه امیر و ديوار به زده تكیه سايه

 امیر يقه به ترکیه ساله چند فرهنگ تحت کال هم سايه و رسونده سايه لباي به لباشو گرفتتش

 .فشرده خودش به بیشتر اونو و زده چنگ

 خواستم جوشون همه اين از بسته نقش صورتم رو کامل دپرسي روز چند از بعد رفته رفته لبخند

 فاصله هم از جنگي دوتا اون برخوردش صداي با انداخته زمین اپنو کنار لیوان کنم جلوگیري

 رو افسردگي حال بدترين شده پخش مبل رو کرده گرد عقب نديده خباثتم از منو لبخند گرفته

 سايه؟ شده چي:گفتم داده صورت زينت

 گرفته اشتباه خواب اتاق با آشپزخونه همون از هیجان زور از لرزيده صداي اون با کرده هول سايه

 .شي بلند نمیخواد تو جون، ترانه نمیدونم:گفت شده

 نه؟ ديگه نبیم امیرو خوشي زور از چشاي و تو انداخته گل لپاي تا نشم بلند ديگه آره

....................... .................................................. .............................................................. 

 مامان انگار زده جنگ آشپزخونه آشفتگي همه اون با خودم کرده پذيرايي راهي رو شهره مامان

 .شدم درگیر شهره

 رفته لبخند و مردم پهن سینه به چسبیدم پشت از که مني و شد حلقه شكمم دور که دستايي

 .میبینه میاد يكي االن زشته سامي اِ:گفتم نشسته لبم رو رفته

 چه؟ کسي به خب،میخوامت، زنمي:گفت گوشم کنار داده ول نفساي و عاشق من ولوم اون با

 سامي؟:گفتم کرده همیشه از تر خراب رو سامي حال و داده صدام قاطي ناز

 بسته تق صداي کرده همراه خودش با منو و رفته عقب عقب شده تر محكم شكمم دور دستاش

 و زده خیمه روم خودش بسته در به چسبونده منو ثانیه صدم چند تو انداخته راه درو شدن
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 هلو پاين شام بوي قاطي داغ نفس اون با صورتم تو چسبونده ديوار رو تنم حصار دستشو

 هست؟ عواقبش به حواسش میكنه ناز من خانوم:گفت

 داده مدل کج راست شونه رو سرمو ريخته حرکاتم تو بیشتر ناز شده هاش سرشونه بند دستم

 خسته و بدم سامون سرو رو آشپزخونه اين بايد من که میدونه من آقاي:گفتم کرده خمار چشمامو

 میخوابم؟ سايه پیش و خونه برگردم ندارم جون ديگه شب و میشم

 .نره هوا يهو سامي حال وارفتگي ديدن از خندم قهقهه تا کرد گیر دندونم به لبم

 دستت کار بد امشب شیطونیات اين:گفت عاشق من ولوم اون با گوشم کنار زده پس وارفتگیشو

 که چه من به میخوابه، من پیش فقط هم خانومم و نیست حالیم خستگي من خانومم، میده

 امشب؟ میخوادش بد هم آقاش و شده دلبر زيادي امشب خانومم

 کمرم و میشد بوسیده لباش میون که بود لبام شد حس که چیزي تنها و نگاش به دادم ناز با نگامو

 بیشتر خودمو شده آويزون گردنش به همیشه از تر حريص که من و میشد فشرده چنگ تو که

 پرنیاز و میشدم پرناز و میشدم نیاز پر و میكردم داغ و میكردم داغ و میكردم داغ فشرده بهش

 .میكشید نازمو پر و میشد

 اين خماري از باز نیمه چشماي راهي منو زده وحشت نگاه شهره مامان صداي و خورده در به تقه

 .بیرون پشتي در از برو...شدم بدبخت واي:گفتم زور به جداشده ازش کرده سامي بوسه

 واسه کرديم گیري چه ببین:گفت در اون طرف زده قدم و حرص با زيرلب کشیده موهاش تو دست

 .درآريم بازي موشك قايم بايد هم بودن زنمون با

 کرده لحنم قاطي شیطوني فرستاده بوس عصبانیت همه اون واسه فروخورده خندمو غش غش

 .بپره سرم از خواب شايد حاال:گفتم

 .کرده باز رو آشپزخونه در و چسبیده بینیم به هیس عالمت به دستم من و اون بلند خنده

....................... .................................................. .............................................................. 

 چشم از که کردم خنده يه زده بیرون ووال هل اون با خونه در از امیر به زده بیرون فكر همه اون از

 میخندي؟ چرا چیه:گفت گلي گل لپاي ونا با سايه و نموند دور سايه
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 امیر با اونم نمیكنه که کارا چي مجرديش خونه تو غريب بالد تو دخترش داره خبر مهدي بابا -

 داشته؟ اعتماد بهش چشمش از بیشتر

 .گذشته کنارش از و خنديده حالت اين به غش غش من و سايه زده وق چشماي

 بكنم، حالتون به فكري يه بايد:گفتم زده ديد مبهوتو سايه و کرده خونه داخل سر نبسته درو

 .نیست اعتباري بهتون گذاشت تنهاتون ديگه نمیشه

 ... و بسته درو و داده سر خنده غشي غش من و سايه آروم جیغ

 رو گذشته کن مرور خودت با میگه بهم که وقته خیلي خونه

................... 

 .رسید لبم به جونم دِ مهسا؟ چته:گفتم کرده محكم دستم تو تلفنو گوشي

 .تنگه دلم فقط هیچي، -

 .نیست دلتنگي هق هق اين -

 .ببینمت میخواد دلم خیلي من ترانه -

 چته؟ بگو فقط میخواد، دلم منم -

 همش هم شادمهر بخونه، درس بايد فقط بیچاره شادي تنگته،تنهام، دلم که میگم هیچي، -

 .گذاشته اثر روم روزمرگي کوچولو يه سرکاره،

 .پیشم میاي زود خیلي -

 میزد حرف تلفني شادمهر که پیش روز چند هست، ترکیه نمیدونستم ديدي؟من سامیارو ترانه -

 .شنیدم

 .ديدمش آره، -

 .نیست آدم نذار، هم سگش محل ترانه -

 .ايران برگردم میخوام نه باشم میخوام اينجا نه که شده چیزايي يه مهسا -
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 پربغضي؟ اينقدر چرا دلم جون -

 روزگارم به چه اينجا بگم من که میاره سرت به چي داره عوضي شادمهر اون میگي تو مگه -

 اومده؟

 .پرتوقعم زيادي من بخوره، تكون دلم تو آب ترانه،نمیذاره آقاست شادمهر -

 .هرقیمتي به حتي بسه، باشه کنارمون مردمون میكنیم فكر که اينه مشكلمون تو و من -

 .بگو سايه از خیال، بي -

 .خودش با داره معضلي هم ديوونه اون -

 در يكي مهسا:گفتم گوشي تو دوخته کاريش کنده سیاه بدنه به نگامو در به خورده هاي تقه

 .نده رو اينقده هم شادمهر اين نداري؟به کاري میزنه،

 .خداحافظیش و گوشي دل تو نازش خنده صداي

 .حرفه فقط جماعت اين قول نبود يادم ولي داده، قول من به شادمهر

 ...که نالید زده چنگ من به سقوط آماده زده تكیه چارچوب به نزارش قیافه اون با در پشت سايه

 ترانه؟ -

 میري؟ وا داري چته؟چرا -

 درمیاد، جونم خستگي از داره:گفت مبل رو شده پرت رسونده نشیمن به خودشو زده کنار منو

 .نذاشتم هم رو چشم صبح تا ديشب

 ديشب؟ بودي کجا -

 .کنه تشنج ممكنه نیاد پايین تبش اگه کرده تب گرفته، آنفوالنزا ترسا سامیار، خونه -

 مشكي درشت چشم کوچولوي اون حیاتي عاليم ادامه منتظر کشیده رخ به نگرونیشونو چشمام

 .شدم

 چطوره؟ حالش حاال -
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 مرگمو کپه خونه اومدم پرستارش جون تو انداختمش اومد درمي جونم داشت ديگه...همونطورا -

 .بذارم

 ... رو بچه بلده پرستاره مطمئني...بمیري گور به گور اي -

 .نكن حروم مادرونتو عرق باشي،اون نگران يكي تو نمیخواد ترانه -

 خورده؟ سرما يهويي چرا حاال -

 نشسته باغ تاب تو رفته بچش با گرفتتش جو پیش شب ني،چند حالیش خر قد دارم داداش -

 .کرده خلوت

 .میكنه خلوت ترساش با اون و نمیشم دار بچه من

 ...که بشه چیش يه يهو اينجا؟حاال نیاورديش چرا میگم...خب...خب -

 ترانه؟ -

 بد حالش بچه شهره، تو اينجا حداقل حاال شدچي؟ بد حالش بچه يهو نیست که هم سامي خب -

 .بیمارستان میبرديمش میشد

 نداري؟ مشكلي تو يعني -

 داره؟ گناهي چه معصوم طفل اون سايه، نه -

 .هايي بچه لنگ زيادي تو اينه مشكل نداره، گناه اون -

 .اينجا بیارتش سامي راننده بزن، زنگ میدوني که حاال -

 .خري تر اونور يعني خري، خیلي میكنم فكر وقتا بعضي -

 .نمیذارم سامي حساب تو رو بچه اون -

 بگم؟ چي يه -

 .بزن زنگ و بگو -
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 اينجور بود اينجا ترانه اگه زد نق جونم تو ريز يه صبح تا ديشب میخوادتا، خیلي داداشم -

 .خورده سرما هم خرش خود نمیشد،

 .نداره ربطي من به ديگه اون -

 و میاد باال يهو گردنش سرماخورده آقا میگم تا که شرکته منشي اون صد، در صد اونكه آهان -

 .میشه نگرون چشاش

 .بزن زنگ گمشو -

 بزنم؟ زنگ يا شم گم حاال -

 سايه؟ -

 سايه؟ جون -

 .سايه بگیر گل -

 .خورده پیچ دلم من و خندش غش غش

 رو گذشته کن مرور خودت با میگه بهم که وقته خیلي خونه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .اومده پايین تبت شكر رو خدا:گفتم دهنش طرف برده کرده فوت سوپو قاشق

 .جیگري تارپرس چه:گفت رفته رژه صورتم تو کنش عاشق من تبدار چشماي

 .بخور غذاتو و کن استراحت شیطوني جا به:گفتم کرده فرو حلقش تو قاشقو

 .میدما سرما هم رو تو بشي بدي بچه -

 .نیستي غلطا اين آدم -

 .کردم ماجرا ضمیمه درآري حرص رفتن باال تا چند با هم ابروهامو

 .نمیشما خوبي پرستار من خوردي که نه؟سرما نیستم غلطا اين آدم که -
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 خورد؟ سرما کي حاال -

 .میخوري شما -

 چطوري؟ -

 بوسیده تبدار و حرارت پر و لباش شكار لبام اومده فرود سینش تخت شده،رو کشیده بغلش تو

 .اينطوري:گفت شده

 هفته اين من سامي؟ اِ:گفتم شده سینش حواله آرومم مشت رفته بوسه اون ضعف دلم هنوز

 .دارم امتحان

 .کردي شیطوني خودت -

 .بدي خیلي -

 رو چكیده اشك قطره يه شد اثرش که نشست گلوم تو يهويي چطور ماجرا وسط بغض نمیدونم

 .گونم

 .میشي میكروب ضد باال میندازي سرماخوردگیه، قرص دوتا میكني؟خرجش ترانه؟گريه -

 سرما نزن، قدم تینا با بارون تو تو ولي میخورم سرما نرو، بیرون تینا با تو ولي میخورم سرما

 .نخور سرما تینا با تو ولي میخورم

 کرده تیكه شیش سینه اون راهي اشكامو دونه اومده فرود امنیتش از پر سینه تخت رو باز

 .دارم دوست خیلي من سامي:گفتم

 .موهام به چسبیده لباش و محكم کمرم دور دستش

 رو گذشته کن مرور خودت با میگه بهم که وقته خیلي خونه

 برو ديگه نكن خسته خودتو نبود وابسته تو به اينجا کسي

...................................... 
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 نگران آدم شديد تب اون با رو ترسا گرم لباساي شده خیال بي خوابو شدت از کرده غش سايه

 به من مواظب مثال دوتا اين از بیشتر که بردم پناه آراسي به زده بیرون خونه از و کرده تنش کن

 .میخورد دردم

 و پرسید سوال و پرسید سوال و پرسید سوال ريز يه بیمارستان خود تا من از تر نگران هم آراس

 .کرد ترم نگران و شد نگران

 و بود انداخته راه رويي قدم جلوش آراس که بود اتاقي در به نگام نشسته صندلي رو اورژانس تو

 .میفرستادم که بود صلواتايي درگیر لبام

 .نشه چیزيش سامي ترساي کاش مرد، سامي و من ترساي

 .گرما اون منبع به نگام و شونم رو دستي گرمي

 ... بیماري و خستگي شدت از نشسته خون به چشماي اون با سامي

 کجاست؟ ترسا -

 .گرم نوشیدني دوتا پي رفت نشوندش من کنار کرده ملتفت اونو آراس

 .میداد عذاب دل صندلي پشت ديوار به تنش رو شده سنگین سر تكیه

 .ترسا بابت فقط نگرون دل من صورت به اون نگاه و چسبید پیشونیش به دستم

 .بده نشون دکتر به خودتو اومدي اينجا تا باالست، تبت -

 .خوبه پرستار يه من درد -

 .خودت واسه کني رديف میتوني زنگت يه با -

 يه فقط زندگیم تو من:گفت گرفته داغش دستاي تو رو بود شده جدا پیشونیش از که دستي

 جون دستش کنار آدم اين نیست حواسش و میكنه تلخي و نشسته کنارم اونم میخوام پرستار

 .نداره هم زدن حرف

 .پرستاره واسه هم بهتره خودش واسه هم نزنه حرف آدمه اين پس -



 
 

522 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 .باشه تخت پرستاريش بابت خیالم میخوام ديگه نه دِ -

 .خورديم هم با که نمكي و نون حرمت به اونم دارم نگه میتونم روزي چند رو ترسا -

 در پشت جنگي دوتامونو و پیچیده راهرو تو ترسا جیغ صداي و فشرده دستش میون دستم

 و پرستار به توجه بي کشیده بغل به رو ترسا و انداخته اتاق تو وال و هل و پراز رو سامي و رسونده

 .بابا نیست هیچي بابا، نكن گريه بابا، نفس بابا، جون:گفته زيرلب و دکتر

 اون بابا، و من ترساي کنم بغل نمیتونم من و بابا میگه اون بابا، و من ترساي مرده و بابا میگه اون

 .بابا بغل تو ترسا میگیره آروم و بابا میگه

 داده جا خودم بغل تو رو ترسا وايساده کنارش آروم قدماي با و میاد يادم تبدارو تن اون خستگي

 .بابا جون ترساي معاينه بابت میكنم صادر اجازه نشسته تخت رو

 از پر نفساي اون با بغلم تو گرفته آروم ترسا و رومه سامي بیماري از خسته و تبدار نگاه سنگیني

 چشماي معصومیت همه اون با میره دلم من و دورش جماعت يه آزمايشگاهي موش میشه خش

 .بیماري از خسته و ديوار به زده تكیه تبدار نگاه اون با میره دلم و امروزش فروغ بي

 به میده روحیه ما جا به ريز يه و میبنده خیكمون به رو نسكافه کاغذي لیواناي و میرسه آراس

 همه اون لپاي به میچسبونه قواره بي ماچ چلپ چلپ و گرفته آروم بغلم تو معصومیت همه اون

 .خواب بغلم تو احوال مريض معصومیت

 .حساسه پوستش نكن بوس اونجور بچمو – سامیار

 چي يه و آراس واسه داد ول شونه و شاخ مريضي همه اون با سامي و گفت چي يه ترکي به آراس

 هواي از پر اتاق اون تو آراس قهقهه و فحشه فهمیدم ندونستگیم همه با من که گفت ترکي به

 .کرد خري جون پرستارو نگاه چپ چپ و رفت باال مريضي

 . نگاه سنگیني درجه اون شدن کم و اتاق اي دقیقه چند سكوت تو سامي تلفن زنگ

 وارد دکتر با نكشیده طول دقیقه سه از بیشتر شده بیدار خواب از تازه انگار سايه با مكالمش

 .ماشین طرف میريم هم ما بگیر برو:گفت آراس دست داده رو نسخه شده صحبت

 .میاد من با ترانه:گفت نمكپاشش لهجه اون با زده اشاره منو انداخته باال ابرو هم آراس
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 خبره؟ چه ببین شرکت برو فعال سر يه شما – سامیار

 .افتادن سامي دنبال اردك جوجه مثه و من کش هم تو اخماي و آراس خنده

 تبدارشو لباي گذاشته ترسا پوشش اختیار در هم پالتوش حتي و پوشونده ممكن جاي تا رو ترسا

 شده؟الهي مريض بابا جون:گفت عاشق من روز يه ولوم اون با لب وزير مخمل گونه اون به چسبوند

 .بابا بمیره

 .ترسا باباي اين بمیره من واسه نخواست هم روز يه

 کرده باز رو درا ريموت با بغل به ترسا رسیده اسمش ندون من سفید بلند شاسي ماشین اون به

 .بخوري سرما تو ديگه نمیخوام سرده، هوا ديگه، شو سوار:گفت داده معطل من به نگاشو

 عطر از پر پالتوي اون با رو ترسا کشیده باال غول اون از خودمو کرده باز ماشین در اکراه با

 محضر، جلو بودن، ماشین يه تو سامي با بار آخرين به رفت فكرم کشیده بغل به سامي مخصوص

 .وداع آخرين

 بسته ريشش به داشته توصیه هرچي گرفته، آراس از رو داروها کیسه انداخته، طرفم نگاه نیم

 .شد راهي

 .کرد گیر نیمرخش به من نگاه و پیچید فضا تو ايروني آهنگ شده بند پخش به دستش

 تنگته دلم غريبي حال با عجیبي، حس با"

 تنگته دلم حسادت بدون عادت، و عشق از پر

 تنگته دلم کنايه بدون گاليه بي گله

 تنگته دلم قشنگي جور يه رنگي فكر از پر

 پريشن دل همه و نیست هیشكي واسه هیشكي جايیكه تو

 نمیشن کهنه که خاطراتت واسه تنگه تنگه دلم

 بودن تو با لحظه يه براي تنگه تنگه دلم
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 روشن چراغاي خوابن و خاموش که شب هزار شد شب يه

 تنگته دلم خسته فكر اين با شكسته دل من

 تنگته دلم پاك و ابري و تر نمناك، چشماي با

 تنگته دلم اراده بدون ساده چه که ببین

 تنگته دلم عاشقانه چقدر ترانه اين مثه

 واشه بوده قرار ما غنچه دل که شب هزار شد شب يه

 نباشه کامم به نرقصه سازم به دنیا که نیستي تو

 بگیري سراغي عشق اين از شايد که شم منتظر چقدر

 پذيري مي دلت تمام با منو روز کدوم ، کي کجا،

 تنگته دلم خسته فكر اين با شكسته دل من

 تنگته دلم پاك و ابري و تر نمناك، چشماي با

 تنگته دلم اراده بدون ساده چه که ببین

 "تنگته دلم عاشقانه چقدر ترانه اين مثه

 ...بودن تو با لحظه يه براي تنگه تنگه دلم و نیمرخت به نگام

................................ 

 باز دست به ساك سايه رو رو در گرفته بغلم تو رو بیوتیك آنتي همه اين شدت از فته وار ترساي

 میري؟ جايي:گفتم کرده برانداز کالسو و تیپ همه اون ، متعجب کرده

 .آنكارا برم بايد کاري سفر يه واسه آره:گفت بوسیده رو ترسا لپ و شده خم

 تنها؟ -
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 واسم کرده گشاد لب نذاشته جا رو سايه جواب به نیاز اومده پايین ها پله از دست به ساك امیر

 جون؟ ترانه نداري کاري:گفت

 برين؟ میخواين هم هم با -

 .تنهاست هم سايه بعد بره، نمیتونه آراس اينكه واسه میرم من خب – امیرعلي

 برين؟ هم با میتونین که داده توهمو اين شما به کي اونوقت لحاظ، اون از آهان -

 .رسوندم خنكي مرز به دلمو کرده نگاه اخم پر دوتاشونو زده باال بزرگتريم خواهر رگ

 .میشه ديرمون داره نداريم، شوخي وقت ترانه – سايه

 میري؟ امیر با داري میدونه داداشت -

 سرش پشت عاليم به توجه بي سايه و کرد رديف عالمت پشت عالمت انداخته باال ابرو امیرعلي

 .زده حرف سامیار با امیر آره،:گفت شده رديف من واسه

 .اينطور که:گفتم شده فروخورده لبخندم

 نداري؟ نیاز چیزي – سايه

 .میگم آراس به داشتم -

 نشسته نظاره آتیشو و پنبه دوتا اون رفتن من و بوسید گونمو سايه و فشرد دستمو امیرعلي

 .نگفتم هیچي

 جونش قد سايه اين رو سامي که نیارن بار آبروريزي غريب شهر تو سرخر بي دوتا اين حاال

 .حساسه

 کريرش تو عاشقش من و ناز لپ به بوس يه چسبوندن با رو ترسا کرده تاتي مخم رو تلفن زنگ

 .پیچید گوشي تو سامي خشدار و خسته صداي و بردم گوشي به دست خوابونده

 ترانه؟ الو -

 .سالم -
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 .روزا اين میرنم حرف وقت هیچ مثل سخت و سرد

 خوبه؟ خوبي؟ترسا -

 داشتي؟ کاري خوبه، هم ترسا -

 بزنم؟ زنگ بهت که باشم داشته کاري بايد حتما نه، -

 .خدافظ پس -

 ...ترانه -

 چیه؟ -

 .میگفتي جونم اوال -

 .رسیدنتم پول به وسیله فقط نمیدونستم اوال -

 .نبودي رحم بي وقت هیچ تو -

 .نبود حالیم بودم، بچه بود، سنم اقتضاي -

 .نیستي قائل ارزش واسم پشیزي وقتي میشم دلگیر -

 .میكنه تعیین خودش رو کسي هر ارزش -

 .میخوامت من ترانه -

 که تو نخواستیم؟ اونوقت چرا نخوايم همو خواستن همه نخواستي؟وقتي پیش سال سه چرا پس -

 نمیكني؟ قبول کسیو حرف میگفتي

 که داشتي نیاز زندگیت از برحه اون تو تو کني، تحملم زور با خواستم نمي میخواستي، تو ترانه -

 .داشتیم نیاز دوري اين به دومون هر ما بودم، عذابت مايه من نباشم، من که باشي، تنها

 ... سامیار -

 .سامیم تو واسه من سامي، -
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 فكر بچگیم با وقتا اون عذابمي، مايه همیشه تو نیستي، هیچي من واسه ديگه تو کن، تمومش -

 دلم من نمیخوريم، هم درد به فقط نیستیم کم کدوم هیچ میبینم حاال کمم واست من میكردم

 .نیستي من مرد تو سامیار نه باشه، خودم واسه فقط که میخواد مرد يه دلم من میخواد، آرامش

 ...ترانه -

 .ببینمت وقت هیچ ديگه نمیخوام سامیار -

 گريه خون دلم و کرد ترسا ، روزام اين همدم عشق پر آغوش راهي ترکون بغض منو گوشي قطع

 .گرفت خود به سالو همه اين رقیب دختر اون مهر کن

 .پیغامگیر رو تماس رفتن و توجه بي من و بار آخرين واسه تلفن زنگ

 داره، هم اس پي جي پارکینگه، تو ماشین چیز يه فقط شدي، من خیال بي و زدي حرفاتو ترانه -

 .متاسفم من ترانه روش، بذاره سايه گفتم هم سوئیچش برو، اونور اينور اون با شد طوري اگه

 .میكنه زياد تاسفمو بار تاسفت همه میدونستي کاش

......... .................................................. ............................................................................ 

 .دادم گوش پیغامگیرو رو رفته پیغام نشسته بزرگ دي اي ال اون جلو داده غذا رو ترسا

 همون ديسكويیم، تو االن ما نیست، خوب حالش سامیار افتاده، اتفاقي يه اي؟ببین ترانه؟خونه -

 حريفش هیچكدوم ما نیست، خوب حالش اصال سامیار ترانه رفتي، سايه با شب اون که

 .برسون خودتو میكنم خواهش ترانه کني، آروم میتوني خودت فقط رو ديوونه نمیشیم،اون

 پنج مرد اين بابت نداشته و داشته مشكل همه اين از خورده پیچ دلم و بود تلفن به ام شوکه نگاه

 .زندگیم اخیر سال

 با هم ماشین درش، داشته سكونت خیابون اين از بعد راه چهار تا چهار سرراسته، ديسكو آدرس

 .پارکینگه تو روش سوئیچ

 تا ماشین اون فرمون پشت کرده مستقر راننده کنار صندلي رو کريرش تو پوشونده لباس رو ترسا

 ،با کرده درنیار سر ازش من تكنولوژي همه اون خرج صلوات و نشسته نديده ايران تو لنگشو حاال
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 ،زدم کرده باز پارکینگو در داشبورد رو افتاده ريموت با چرخونده، سوئیچو زيرلبي... ا بسم اون

 .بیرون

 .شده غرق ناز خواب تو ترساي و نشده اخت اصال باهاش من ماشین اون و پشتیم الك سرعت

 آراس به و بیرون زدم کرده ترمز توش هالك درحال سامیار و کش سايه ديسكوي اون جلوي

 شده؟ چي:گفتم رسیده اومده طرفم

 هاي لحظه همه از تر مست و افتاده راه خون ابروش باالي آدم اون به و سرش پشت به اشاره

 خیلي:گفت زده دهي، ماساژ شونه حال در بیكارش راننده اون و سكو رو وارفته و شل مستیش

 ترانه میبره، رو تو اسم هم ريز يه و نمیخوره تكون جاش از فقط مرگشه، چه نمیدونم بود، عصبي

 .شد درگیر نفر چند با باش، خوب باهاش بوامش يه

 ...پیمانه دوسه خور کم گفتم را تو صدبار

 باال نبض اون خیال بي ، کشیده خود به رو خمارش نگاه گذاشته شونش رو دست وايساده جلوش

 شي؟ موت به رو بخوري اينقدر مجبوري:گفتم تشرزده وجودم تو رفته

 چه:گفت گذاشته سردم دست رو داغشو دست انداخته خط صورتش رو جذاب ولي شل لبخندش

 .شدي خشوگل

 .خیالي بي همه اين از پوکیده دلم و بود مستي همه اون مات نگام

 ...پیمانه سه دو خور کم گفتم را تو بار صد

 خونه تا سپرده آراس به رو ترسا نشونده، ترسا جاي کرده دهي کمك سامیارو زده آراس به اشاره

 .نشستم فرمون پشت زده حرص ،

 ...پیمانه دوسه خور کم گفتم را تو صدبار

 .کرده نگام خیره جذابیتش مايه خماري با مستي همه اون و نداشتم اعصاب و پشتیم الك سرعت

 .است سايه خاطر به همش اينا يهو، خبريه نكني چیه؟فكر هان -

 .بود بند من دست احتیاج بي دنده به که شد دستي بند دستش
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 شده خیال بي رو نیومده باال نفس و خورده پیچ دل کشیده، کنار داغي همه اون از دستمو

 صیغه چه ديگه کردنت دعوا میاري، باال گندي يه میكني مست تا همینجوري، همیشه تو:گفتم

 بودي ايران کالسیه، بي حالیته؟اينا ، اي ترکیه مد شرکتاي بزرگترين از يكي رئیس االن تو ايه؟بابا

 چه ببین صبح فردا باشه ديده رو تو خبرنگارا از يكي کافیه فقط میكردي، توجه اينا به بیشتر

 .میشه مطبوعات تو غوغايي

 ...ترانه -

 .شدم وارفته و شل و گفت وارفته و شل

 ...پیمانه دوسه خور کم گفتم را تو صدبار

 کنش جذاب خماري همه اون به نگاه کرده ترمز شده وقته چند اين همدم نیمكت اون کنار

 هوم؟:گفتم زيرلب انداخته

 .دست اون به خیره شوکه من و پام رو داغش دست

 ...ساله سه

 ...ساله سه من، از شده حروم داغي که ساله سه سردم، که ساله سه نديدم، گرما من که ساله سه

 زن يه میشه تشنه چه داغي، واسه زن يه میشه تشنه چه ، عطش واسه زن يه میشه تشنه چه

 .گرما واسه

 .میخوامت:گفت خورده صورتم به تبدارش نفساي

 دچارش نزديكي همه اين از کش عقب خود نشسته، داشته فاصله باهام میلیمتري نگاه تو نگام

 تو؟ چته:گفتم شدتش از پیچیده دلم و شده

 من مال ترانه:گفت رسونده میلیمیتري متراژ با قبلي همون رو فاصله و کشیده جلوتر خودشو

 .باش

 پیچ از دلمو کرده، حس صورتم تو داده ول نفس و نزديكي همه اون با گرماشو چسبیده، در به

 .کمتري خیلي حسام از احساس تو تو...نمیشم خر من:گفتم کرده منع رفتن قیلي و خوردگي
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 .شب تاريكي به داده و نگاش بهت از کنده نگامو من و نفساش گرمي شدن گم

 ...پیمانه دوسه خور کم گفتم را تو بار صد

 لبامو که لبايي و صورتم و صورتش خیس هاي قطره شوري و بازوهاش قفل بدنم و کشیده دستم

 .میكرد مزه

 چیز تنها کرده شروع رو تقال لذت حس ثانیه چند اون از بعد نداشته رو نزديكي همه اين تاب دلم

 .بستم و اشك پر چشماي به اون چسبیده لباي و شدم رها لباي شد عايديم

 ...خانه برد که را ما ديوانه تو و مست من

....................... .................................................. .............................................................. 

 و پنبه و ادينبت خوابونده، اتاق دونفره تخت رو رو ترسا هام گونه رو ريخته اشك همه اون با

 کاملو لم کاناپه به و گرفته پیشوني به دست مستي کوه اون به زده، بیرون اتاق از برداشته چسب

 .آراس خونه برو:گفتم شده نزديك داده

 چرا؟ اونوقت:گفت کرده خیرم بعید ازش مهربوني همه اون با رو چشماش

 ...سامي -

 سامي؟ جون -

 سامي:گفتم و صورتش تو شدم براق خورده دهني تو رفتنش قیلي دلم و شده پوف پرحرص نفسم

 حالیته؟ نیستي، من شوهر ديگه االن تو

 برو، بیا:گفتم کشونده جنون مرز به منو رفته، راه مخ رو کاناپه رو کشیدنش دراز و شلش خنده

 .میريا میبندم زخمتو

 با زخمشو زده بتادين پنبه ، نشسته کاناپه اون روبروي میز روي من و داد کش لب بسته چشم

 حرصي و زخم اون به زدم زخمو چسب کرده تمیز چاکیده نیشش حاال تا صورت اون شدن جمع

 .بري میتوني ديگه:گفتم
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 به تودهني يه دلم کرده کفريم دراومده مستي از کمك کم صورت اون رو کرده خوش جا نیشخند

 کنه؟ بیرون خودم خونه از منو میتونه کي:گفت که خواست خیالي بي همه اون

 درآيي مستي از يكم نیست، قصرت اينجا:گفتم زده حرص و پررويي همه اون به موندم مات

 .میفهمي

 .نداريم اصال که هم تويي و من مال و شماست خونه اينجا که حالیمه نیستم مست -

 ...ــــــــــي سامــــــــــــــــــــــ -

 سامي؟ جون -

 .پلیس میزنم زنگ وگرنه برو -

 .کنه بلند خودم خونه از منو میتونه کي نیست، مشكلي بزن، زنگ -

 تو؟ میگي چي -

 .توئه مال من چیز همه میدونن همه و منه نام به اسما فقط میكنم تاکید و اسما خونه اين -

 .اينجارو خريده آقابزرگم:گفتم داده انجام میز روي آزادمو سقوط شوکه

 چیزي واست بقیه داري چیكار داري منو تا تو...خانومم واسه خريدم من نخريده، آقابزرگت نچ، -

 بخرن؟

 قدماي حرصي و تیكه شیش شیكم اون به کوبیدم بتادينو قوطي منطقي بي همه اين از خسته

 .آوردم باال رو بده پیچ من دل ياروي اون قهقهه درو کرده قفله سه و اتاق طرف برداشتم بلند

 دوست داره میشه؟چرا داشتني دوست میشم؟چرا خل میدم؟چرا دل میشم؟چرا خر چرا من

 پرنیاز و میخره ناز همه اين داره؟چرا تمنا همه اين نمیده؟چرا اوفريا بوي میشه؟چرا داشتني

 .چرا همه اين از پره دلم من...خر؟ همه اين من و میشه خوب همه اين اون میشه؟چرا

...................... 
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 ساخته خونم تو نامحرم شان در محشر تیپ مشكي ساپورت و تونیك اون و پیچم حوله موهاي

 چه زيادشه هم کوفت:گفتم زيرلب انداخته صبحونه میز به نگاه يه درآورده تستر از رو نونا ، ازم

 .صبحونه برسه

 فضاي تو دادم و خورد چین حرص شدت از بینیم و نشست صورتش تو خیرگیش حس با نگام

 ...که پیچید آشپزخونه

 میگردي؟ لخت چي يعني -

 به اين از حتما:گفت نشسته کانتر پشت زده، رسونده جزغالگي به منو مدالي همون از پوزخند يه

 .میپوشم لباس خودم خونه تو بعد

 ...سامي -

 سامي؟ جون بگم بهت داري دوست -

 .چاك به بزني که باشه خوب حالت اونقدري میكنم فكر -

 نبوديم زحمت به راضي ما خانومم، کرده چه ببین...نبودي ادب بي اينقده که تو عزيزم اوه اوه -

 .خانـــــــــــوم

 میدي؟ عذابم چرا سامي -

 باالتنه جذابیت همه اون به نگاه بي هم من و اومد پايین دستش تو لقمه و موند نگام مات نگاش

 که مني بودم؟ عشقت که مني میدم؟ عذابت من:گفت که شنیدم نشسته روبروش صندلي رو لخت

 بوده خوش سال سه اين تو دلم که مني کني؟ نگام پیش سال سه مثه بار يه تا میكنم جون دارم

 چشم تو خاطر واسه رسیدم اينجا به اگه که مني نبودن؟ زندگیت تو هیچكس و راهیت به سر به

 بین مهموني اون تو پیش سال پنج که هموني سامیار، منم کن، نگام ترانه بوده؟ اومدن آقابزرگت

 تو که همونم من ، همه از میبرد دل خندش که گرفت رو ساده دختر يه چشمش دختر همه اون

 ....که همونم من گذشتي، چیت همه از خاطرش واسه

 .بودي زندگیم اشتباه بزرگترين که هموني تو -

 .کرده محكم پاشو جا بد فرزين خان حسام نبودم تو اينكه مثه افتاده، اتفاقايي يه اينكه مثه -
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 زد؟ حسامو حرف کي زحمت، بي نگیر نتیجه سامي -

 آدمو فرزين حسام مثه يكي خوبه خیلي حتما بوده، قشنگ اعترافاش گفتي ديشب که تويي تو، -

 نه؟ ديگه بخواد

 ...من سامي -

 پات به احساس من احساسیاي بي همه جا به که ببندي دل يكي به داشتي حق آره چي؟ تو -

 گذاري سرمايه اون واسه شده شل پاش چرا میخواستت اينقدرا آقا اين اگه سوال يه ولي بريزه،

 خريده؟ جون به مهديسو خوابي بغل و شرکتش تو آقابزرگت

 زندگي تو پاش جا حسامي گفتم کي من میكني؟ رديف خودت واسه سره يه داري چي سامي -

 .محكمه من

 االن میدوني...فرودگاه رسوندتت اون هم آخر شب گفته امیرعلي نیست، تو گفتن به نیازي -

 ناموسم اگه نیست مشكلي کنم فكر و درآرم منطقیو آدماي ادا تا میگیرم خودمو جلو دارم خیلي

 .ناموسمه دنبال چشمش که نشسته پسري يه ماشین تو

 کني؟ تمومش کنم خواهش ومیشه کارت و کس هیچ نه ناموستم نه که ساله سه من -

 میگفتي؟ همینو هم اون به -

 .میكنه رديف شونه و شاخ من واسه آقا باشم طلبكار آقا از من اينكه جاي به شد، جالب نه -

 جواب تو چشم تو کثافت من تا پرسیدي بار يه پرسیدي؟ بار يه خودمونیم ترانه نه پرسیدي؟ -

 ندونسته گناه به رو نشسته روت جلو سامي اين خوشگلیت همه اون فداي به من خانومم دِ بدم؟

 .میزني

 .میفهمه زن يه -

 دستمو روز اون اگه ، داشتي شك فقط میدوني هم خودت رو؟ زنونه عطر يه بو فقط میفمه؟ چیو -

 .زندگیمون سر جفتمون و بود زنده تو و من ترساي االن زدي نمي پس
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 نه که است ترانه اين ، توپ زندگي خونه يه هم داري ترساتو هم ، ندادي دست از چیزي که تو -

 .منتي بي زندگي و خونه نه باشه داشته ترسايي ديگه میتونه

 ترانه؟ گذاشته منت کي -

 از میترسن همه سامي، دادنم منت با هم خودم حق پول حتي نكشیدم، منت کم سال سه اين تو -

 .برسه حقش به ترانه اينكه

 .باهاش باشن خوش بذار ، سرت صدقه هم پولت داري، منو تو ترانه -

 .عجیب شدي الرژ -

 .واسش کمه بريزم پاش به هم زندگیم همه نداره، قیمت من ترانه گرفتم ياد -

 .شد عوض حرف مسیر خوب -

 .بیاي کنار خودت با میخوام فقط میگم، خدا به بهت، میگم -

 فرو خوشگلت کله اون تو: گفت نیمرخم تو خیره نشسته کانتر رو ام شده مشت دست رو دستش

 .نمیشه ترانش خیال بي سامي بیاد زمین که هم آسمون سامیه، واسه ترانه کن

 .رفت خوابیده تختم رو آرامش منبع اون سراغ زده پس گرماشو گرماش محتاج دلم

...................................... 

 حاال: گفتم کرده تنظیم ممكن حالت ترين غمگین رو نگامو کشیده پايین بیشتر سرش رو رو کاله

 چه کنه جمع نیست بلد هم خودش پرستاره اين بود، بهتر واسش که میموند بیشتر روز دو يه

 .رو خوشگله فسقله اين برسه

 به هم فكري يه: گفت کشیده بینیمو خريده، جون به من نوق و نق همه اين بابت رو خنده آراس

 ممنوع اينحا به شدنشو نزديك که هم شما شده، تنگ دخترش واسه دلش بیچاره بكن باباش حال

 .میبینیم ما که نیست چیزي اون چي همه وقتا بعضي....کردي

 اجالل نزول بشه فرجي تا زده وول آراس بغل تو ترساي مخملي گونه داده جلو دلخوري با لبامو

 .باش مواظبش:گفتم بوسیده منو بغل تو کنه
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 .داري دوسش اينقدر که خوشحالم -

 .نداره سامیار و من خصومت به ربطي هیچ اون -

 سامیارو همه اين هم تو نبود ترسا اگه شايد دوتاست، شما خصومت وسط درست ترسا اتفاقا -

 .زدي نمي پس

 اون؟ و من زندگي از میدوني چي تو -

 رفتي، قاضي به طرفه يه و سامي گردن انداختي فقط رو تقصیرا همه تو که میدونم اونقدري -

 زن يه که داده ياد من به ايراني مادر يه ولي ترکم يه باشم ايراني يه اينكه از بیشتر من شايد

 .گذشته با همیشه ايروني

 .خوبه فارسیت -

 رو عمو خوشگل که مدت اين بابت هم باز برم، بايد ديگه من و بزنیم حرف موردش در نمیخواي -

 .ممنون داشتي نگه

 ازش شده ساطع کش دام به من مهر موج همه اون از زور به بريده دل بوسیده رو ترسا هم باز

 .ديگه برو:گفتم

 رفتن اون با رفت دلم من و رفت...ورفت زده باال و قد وجب نیم اون به من عشق همه اون به لبخند

 .روزه چند اين آرامش همه اون

....................... .................................................. .............................................................. 

 انداخته نگاه کرده براندازش اخم با سايه به خیال بي کرده رو ها پله حروم محكم قدم امیرعلي

 شده؟ طوري: گفتم

 .میزنه هم به حالمو دقیانوسي عهد امل پسره -

 که واشه هم تخت تو پاتون بود مونده فقط بودين، رسیده خوبي مراحل به که شما باز؟ شده چي -

 .اخیر سفر اين با نمیدونم بعید

 .آشغال بشر اين گند اخالق اين با درصد صد که اون آره -
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 .بوديم زده عروسي يه صابون دلمونو شده؟ چي ببینم بنال خب -

 .پیشه سال سه کثافت همون اون که اينه مساله ولي آره، میذاشت عوضي اين اگه -

 خودت؟ واسه میگي داري چي -

 ...که نالید کرده ريش زده،دلمو هق شده، ول بغلم تو

 .زد داد من سر اون...اون ترانه -

 زده عقب رو کرده برقرار امیرعلي با خوب رابطه ماه يه اين و کرده خوش جا بغلم تو لوس دختر

 .بمیر برو:گفتم کرده حرومش نگامو سفیهي اندر عاقل

 .بمیره بره مرتیكه اون:گفت شده نشیمنم راهي زده کنار منو

 .آوردن بارت نازدونه زيادي کن قبول سايه -

 .میشما خواهرشوهر -

 .شو خواهرشوهر تو بعد باشم داشته شوهر -

 بشه باورم میخواي مثال میرسه، من به کس هر از قبل خونه اين کردي؟خبراي فرض چي منو -

 اوج تو اونم نكرده اي اضافه غلط هیچ و بوده اينجا صبح تا شب يه من کوره نه که هات داداش

 مستي؟

 تا گرفته خود جلو هاتي همه اون با صبح تا شب يه گفت میشه گرفته فاکتور ماشینو اضافه غلط

 .سايه کوره داداش اين نیومد هم دراتاق پشت

 .باشن عفت منافي اعمال کار تو کال نیستن بیشعور دوتا شما مثه که همه -

 لب از آب چطور میاد ترانه اسم تا که نمیشناسم داداشمو اصال که هم عمت،من جون آره -

 .آويزونه ولوچش

 .هم تو گمشو -

 .نمیادا هم بدت همچین -
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 جفتي؟ کاشتین گندي چه ببینم بنال حرفا اين جا به سايه -

 برد؟ منو آبرو چطور ديدي شعور بي پسره اِاِاِ....کاشت مرتیكه اون گندو -

 .نديدم من واال -

 .آراس جلو کرد پول يه سكه منو شعور بي پسره ترانه -

 .خب بزن حرف درست -

 .هردمبیل لندهور -

 آراس؟ کي؟ -

 .میگم رو امیره اون ، ماهي اين به آراس بابا نه -

 .بود اينا امیرم که پیش روز چند تا -

 ندارم خوش میگه خدا بده اين به راست راس برداشته گوشیو امیر اين بهم زده زنگ آراس ترانه -

 نفهم؟ حد چه تا آدم آخه بزني، زنگ سايه گوشي به ديگه

 گوشه از نیشگون يه با حرصشو کل انداخته، راه سايه مخ رو پاتیناژ پیست زدنم خنده زير پقي

 .کرد خالي رونم

 اين تو کال پسره اين کنم؟بابا نگاه آراس چشم تو ديگه چطور من میزنم، حرف جدي دارم ترانه -

 دختره هم بعدش ماه شیش ، داشت سرطان که شد دختره يه عاشق پیش سال چهار نیست، خطا

 .مرد

 .الهي بمیرم -

 من؟ واسه -

 .سخت چقدر جونم اي میگم، آراس واسه نیستي آدمي توکه بابا نه -

 .نیستم خوردنت غصه همه اين به راضي خدا به نكنیا، همدردي من با بار يه -
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 تو منشش قیصر رفیق دوتا اين ريشه و رگ نمه يه بايد امیرعلي اون بخورم؟ چیو غصه آخه -

 شادمهر به صدبار بايد بره میخواد محل مارکت سوپر تا که بگه چي پس مهسا يانه؟بابا باشه تنش

 هم تو خود شده، حساس خدا بنده امیر اين بابا مطمئنم، من میكنه، درك آراس بده، پس جواب

 .کردي حساسش

 .حساسیتش اين با بمیره بره -

 حاال؟ شد چي بعدش -

 میخواد دلش جور هر گفت هم اون برني حرف اونجوري آراس با نداشتي حق تو گفتم من خب -

 .زدا داد میزنه، حرف

 .بچم داشت غیرتو جو يه هم اين بمیرم الهي -

 ننر بسكه باشه، خودش مال داره هرچي کرده عادت امیرعلي میگیري، طرفشو میاد بدم اينقده -

 .ديگه داره رو همینا بودن يكي بچه آوردن، بارش

 .نكنه درد شما دست -

 نبودنت بلد آشپزي ديديم ازدواجت اوايل تو از که لوسي تنها ما واال نیاوردن، بار لوس که رو تو -

 .بود

 بكني؟ میخواي چیكار حاال -

 .ببینم نحسشو قیافه نمیخوام فعال -

 .ترانه جون آره -

 نه؟ ، شده پررو اينقده که کردم تا باهاش خوب زيادي شايد ترانه -

 امیرعلي اين راستاي در راهنمايي هیچ نمیتونم که شوکم دچار اونقده فعال من خود نمیدونم -

 .بیارم عمل به برات

 دلخوري؟ ماها از ترانه -
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 باشم؟ دلخور چي واسه -

 اينجا؟ تا کشونديمت اينكه واسه -

 نمیفته، اتفاق چیز اون نخواد چیزي آقابزرگم تا میدونم و قاراشمیشم آقابزرگم با کم يه فعال من -

 .بپرسم ازش و ببنیمش میخوام خیلي ولي چي واسه نمیدونم آقابزرگه، برنامه همش اينجام اگه

 .نمیشي پشیمون بده، گوش سامیار حرفاي به دارم، ازت خواهش يه فقط ترانه -

 .بكن خودت توسر خاکي يه من جا به و بخواب برو فعال تو -

 .امیرم خیال بي که من -

 .کني کفن منو آره -

 .شد گم خواب اتاقاي به منتهي راهروي پیچ تو خنديده

 ...ترانه اين نمیداد پا نبودم عاشقت اگه

............................................... 

 تو مشكي آيفون اون با انگشتاش بازي حرکت به نشسته سنگي هاي پله اون روي امیر کنار

 چته؟:گفتم شده خیره دستش

 املم؟ من نظرت به: گفت بهم نگاه بي

 .پسر خیال بي:گفتم کرده جلوگیري خندم انفجار از فشرده، پنجه تو شونشو

 .بخند بخندي، میخواد دلت اگه -

 .درآورد هم اون خنده پیچیده البي دل تو خندم

 .بستم دل آزاد زيادي و لوس دختر يه به احمقانه خیلي میكنم حس -

 واسم هم خیلي که منه فابريكاي رفیق از يكي دختر اون باش، زدنت حرف مواظب اوه اوه -

 .عزيزه



 
 

541 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 .نمونده هیچي پیشش سال سه عشق اون از میكنم فكر -

 کرديو بهش تو که توهیني میتونه وقت هیچ سايه نظرت به خودخواهي؟ کم يه نمیكني حس -

 مرده کشته کم هم حاالش همین نیست، کسي کم سايه کیه، سايه که نره يادت کنه، فراموش

 .نداره

 يه با راحت اينقدر شده وذکرم فكر همه چندوقته اين که کسي ندارم گفتم،خوش چي من مگه -

 میزنم؟ بدي حرف کنه، آمد و رفت اجنبي پسر

 .احساسي تا میكردي عمل منطقي يشتر شدي،تو عوض میدونم ولي نمیدونم اينو -

 .مخمه رو آراس -

 کرده؟ چه مگه خوبي جز پسر اون -

 .ديگه باش من طرف -

 کني؟ کار چي میخواي -

 .برگردم هفته اون آخر تا شايد نمیدونم، -

 .بزني جا میخواي راحت چقدر -

 .شديم هم رام ساله بیست جووناي عین ما کنه، فكر میخوام کنم، فكر میخوام -

 .بودنشه يهويي به عشق قشنگي همه -

 من:گفت استپ رو زده راه نیمه تو گرفته واحدشو راه دستش تو درگیر گوشي همون با خیالم بي

 غرورشو که نیست پیش سال سه سايه اون ترانه، شده سرد اون میخواد، اونو يهويي عشق دلم

 پر سايه اون با ديدم که رو دختري هر سال سه اين تو من میخوادم، گفت و دستش کف گذاشت

 امروز سايه اين با من سايه، اون واسه سريد دلم بیشتر بار وهر کردم مقايسه غرور بي جربزه و دل

 .میخوادم بگه کنايه و نیش جا به ديگه بار يه که میخوام ايو سايه من ام، غريبه

 .افتاد راه به اونم و افتاد جا لبم رو رفته رفته لبخد
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 ...ترانه اين نمیداد پا نبودم، عاشقت اگه

....................... .................................................. .............................................................. 

 خودمو گذشته هیكل خوش لباس مدالي همه اون کنار از افتاده، جونم تو گرما خورده، پیچ دلم

 .آسانسور تو کردم پرت

 داشته کار چندتا بهونه به در دم گذاشتنم تنها و سايه کنايه پر چشماي با اونم اومدن اينجا و من

 .نیست دلم تو اصال که دلي و شده سامي دفتر راهي تنها من و نداشته و

 تیپ و لوندي همه اون حالي انگلیسي به شكسته پا و دست چي يه اومدم تا منشي میز جلوي

 جذابیت همه اون با سامي شده باز اتاق در کنم شب مهموني مخصوص بیشتر و ما مرگ مكش

 با کرده برداري پرده عمرشو لبخند ترين جذاب واسم شده جا در کادر تو چاکونده منشیشو نیش

 ...گوسفندي گاوي میگفتي کردي؟ رنجه قدم اعجب چه:گفت رسونده بهم خودشو بلند قدم چند

 و کردم ول چرم روکش با استیل مبل نزديكترين رو خودمو گذشته در قاب از زده کنارش بادست

 کردي؟ من ياد شده چي:گفت بسته اون اتاقو در

 سرکشي يه گفتم منه مال اينجا درصد بیست که نه باشه، مهم يادت زياد نمیكنم فكر تو؟ ياد -

 .نباشه بدك شايد بار يه چندوقت

 من جلو همیشه مثل و من روبروي مبل تا خودش وکشوندن رولبش نشسته محو پوزخند يه

 خبر؟ چه خب: گفت داده مبل به ممكنو لم ترين راحت

 بهتره؟ ترسا....  نیست خبري:گفتم گردونده اتاق طاليي و سفید رنگ ترکیب میون نگامو

 به توجیح قبل و کش دام به ذختر جذاب صورت اون رو کرد علم قد تر شفاف اينبار پوزخندش

 نه؟ ، منه بیشتر خیلي بچم ارزش:گفت من ذهني برده کار

 .باشیم داشته صنمي تو و من نمیكنم فكر خب -

 .باشي شده آروم بغلم تو صنم بي نمیكردم حس بودمت گرفته بغلم تو که پیش شب چند -

 .گرت لبا اون رو پوخندو جاي لبخند و زد قرمزي به توش دوئیده خون همه اون فشار از صورتم
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 .خانومم کاراتم همین ديوونه -

 .سامي منو میده دق میاد لبت رو که خانوم ته میم اين

 خیره پام زير مد آ و رفت پر خیابون به ، سرتاسري هاي شیشه اون پشت شده بلند جا سر از

 میون که سرش و شد حلقه شكمم دور که دستاشو و کردم حس سرم پشت حضورشو ،گرمي

 احاطه وجودمو بودنش من با وقتاي همه مثه شد کشدار و بلند که نفساش و رفت فرو بازم موهاي

 .کرد

 و کردم خالص عطش و گرما همه اون حصار از خودمو نزديكي همه اين بابت افتاده شماره به نفسم

 ...که نشست گوشم تو پیشش سال سه کن عاشق من صداي

 نیستم الشي من میزنه، باال عطشم میكني که دوري تنتم، عطر اين دل به حسرت ساله سه -

 وسطا اين هم اي ساله سه وقفه يه میره يادم تو کنار ندارم،من مراعات به عادت تو کنار ولي ترانه

 .بوده

 يه و بیام بیرون حوصلگي بي از کم يه که اومدم ، بشنوم مذخرفتو حرفاي که اينجا نیومدم من -

 .بپرسم ترسا از هم حالي

 .ندارم بودنو حقیر تو چشم تو طاقت من اينجوي، من با نكن بانو -

 .نمیاي من چشم به ديگه فقط...نیستي حقیر من چشم تو تو -

 حرص شدت از چشمش دوم نیمه با و کرد خوش جا لبش رو رفته رفته لبخند جملم اول تیكه با

 .شد بسته

 صداي اون با در دستگیره رو دستم زده چنگ مبل رو از کیفمو گذشته جذابیت همه اون کنار از

 .شد خشك پیشش سال سه کن عاشق من

 خرج خوبي برابر صد میديد که بدي من ترانه بود، خانوم من ترانه نبود، رحم بي اينقدر من ترانه -

 .نبود کنايه گوشه اهل من ترانه میكرد،

 .نخواستي ترانتو خودت مرد، پیش سال سه تو ترانه -
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 روزاي اون خندش يه واسه میرفت دلم که من وايسادم، چیش همه پا که نخواست،من منو ترانه -

 .کرد دريغ خودشو ترانه آخر،

 داده، خرج نفهمي ترانه همیشه مقصرم، من ، من زندگي بحثاي همه ته همیشه چرا نمیدونم -

 ...ترانه همیشه

 .آورد باال نگاش تو نشسته غم همه اون تا نگامو گیرم دستگیره به دست رو دستش گرمي

 .نیست مقصر وقت هیچ من ترانه -

 داره؟ مالكیت حس من رو میرسه راه از کي هر چرا نمیدونم -

 کسیم؟ هر من -

 چیه؟ من زندگي تو جايگاهت که برام کني تشريح میتوني دقیقا -

 همه جونمه، عمرمه، همه من زندگي تو تو جايگاه ولي نمیدونم، زندگیت تو خودمو جايگاه -

 .نیستم چیزم همه و جون و عمر از گذشتن اهل من چیزمه،

 حتي نیستم، دوباره شدن خر اهل هم من: گفتم خیره چمشاش سیاه شفافیت همه اون به نگام

 .باشه ترسا باوجود اگه

 .حرفش از بكشه پس پا قراره کي که میبینیم وقت اون میشه معلوم چي همه ديگه روز چند -

 .کن آماده خودتو روز اون واسه -

 .ايران میگردونم برت خودم من بود منفي جوابت هم باز حرفام شنیدن با اگه -

 .کنم آماده چمدونمو بهتره پس -

 .خانومم نباشه مطمئن زياد -

 .دل اين سر تو زدم من باز و رفت غش من دل باز و خانوم ته به رو اضافه میم اون کرد بند باز

 خوش دلم کرده بارون پوزخند رو منشي پرکینه نگاه و بیرون زدم دفترش از زده پس دستشو

 .شد
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 ....ترانه اين نمیداد پا نبودم عاشقت اگه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .تلويزيون از شده پخش فوتبال بازي به آراس نگاه و بود نشسته میز سر میرغضب دوتا ان به نگام

 سفر؟ تو افتاده اتفاقي - آراس

 .گرفت نشونش زيرچشمي امیرعلي و کامل سايه نگاه و گفت تلويزيون مات مونجوره

 .بخور شامتو شما - امیرعلي

 .من دست بسپاره رو آنكارا شعبه میخواد سامیار باشه، آخرمون شاماي شايد - آراس

 بري؟ بايد يعني - سايه

 .خواستم خودم - آراس

 .اينجاست زندگیت همه تو - سايه

 .دارم خوبي هاي خاطره آنكارا تو من سايه؟ میكني سختش چرا - آراس

 .میشه تنگ برات دلمون - سايه

 .نكن هنديش خودت قول به - آراس

 يهويي؟ حاال چي واسه - امیرعلي

 .بودن مدل از شدم خسته میكنم، بحث سامیار با دارم چندماهه - آراس

 .بشیناست دل تو اون از قیافت حاالها حاال تو خدا، به حیفي -

 نداشتم، کار اين به اي عالقه وقت هیچ من:گفت داده صورتم تو مهربون خوشگلشو لبخند آراس

 .ترم راحت طراحي با من

 .باشي موفق - سايه
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 پس میز پشت از صندلیشو نشسته نظاره خیره آراسو رفتن بابت سايه تفاوتي بي امیرعلي نگاه

 .خوش شب کنم، جور و جمع چمدونمو برم بايد بود، خوبي شام ترانه:گفت زده

 .رفت نشونه منو نگاش سوال و کرد امیر رفته راه خرج ناباوري سايه نگاه

 .برمیگرده داره هفته آخر -

 .رفته بجنبي دير سايه - آراس

 تو؟ میگي چي - سايه

 .نكن دل دل نكن، منو اشتباه داري دوسش اگه - آراس

 خندونده آراسو و کشوند نشسته ظرفاي به منو نگاه کرده ترك امیر اون مثه میزو سايه

 .میكنم کمكت نترس،:گفت

 .شعورن بي جفتشون همن، لنگه دوتا اين -

 .میكني درکشون خب که تو بابا، عاشقن - آراس

 .میزني حرف خوب خیلي ولي داري رو لهجه خوبه، خیلي فارسیت خدايي ولي -

 .تري عاشق ما از که تو چشماش، غم همه اون مات من نگاه و اون خنده

 ....ترانه اين نمیداد پا نبودم عاشقت اگه

........................... 

 کني؟ فكر بیشتر کم يه نمیشد حاال: گفتم ، نوسان در سايه واحد به نگاش و امیر چمدون رو نگام

 .است ديگه ساعت سه تا من پرواز بگو ديدي رو سايه اون اگه غرورشو، نه میخوام رو سايه من -

 با و روبروم نفس به اعتماد همه اون به شدم خیره زده، در چارچوب به تكیه راستم سمت شونه

 بیاد؟ کوتاه سايه بايد همیشه شما، نكني رودل بابا، نه:گفتم لبام خند کج اون

 .بريزم پاش به رو دنیا من تا باشه خودش میگم من بیاد، کوتاه نگفتم من -
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 .نداره دومو دفعه کشش ديگه خورده، ازت بار يه سايه -

 کشیدي بدبختي چي هر که سامیاري به بدي فرصت ديگه بار يه دارن انتظار تو از همه چطور -

 .بوده اون سر زير

 .خودم غلط انتخاب و بوده اون سر زير -

 باشه؟ بین واقع تو مثل نبايد سايه چرا -

 .کشیدن بیرون آب از تنهايي خودمو گلیم و تنهايیمه سال سه نتیجه من بیني واقع -

 .ندارم فرصت ديگه من ، کن تمومش ترانه -

 واحد اون بسته در به نگاه يه باز و برداشت زمین رو از چمدونو و نشست شونم رو سردش دست

 .رفت ، کرده ، وايساده گوش فال پشتش سايه که مطمئن من

 اشك دونه دونه نشسته در چارچوب تو که ديدم ايو سايه خیره رفتنش مسیر به دقیقه ده

 .بود رفته مرد اون بیتاب دل و میريخت

 گريه؟ چرا پس خواستي، خودت -

 .زخم اين واسه نشو نمك -

 .حاال تو و پیش سال سه اون کردين، اشتباه دوتون هر سايه زدي، خودت زخمو اين -

 .برد هوا هقشو هق فشرده شونشو دستم

 داري؟ دوسش: گفتم شده خفه سینم تو هقش هق و بغلم تو کشیدمش شونش دور انداختم دست

 .ترانه عاشقشم -

 .داريم فرصت ساعت سه ما -

 .نمیرفت میخواست منو اگه اون ترانه، نه -

 .نخواستیش تو اينبار و خواست رو تو اون -
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 .ديگه نباش طرفش -

 تو شده، عاشقت سال سه اين تو اون دنبالش، بري کافیه فقط برگردوني اونو میتوني تو سايه -

 .بشه دلسرد دوبارت نديدن تو نذار شده، عاشقت نديدنت

 .بشي آماده دقیقه پنج داري فرصت فقط:گفت کشیده باال بینیشو رفته بیرون بغلم تو از

 چي؟ -

 .بار يه فقط میكنم، امتحان شانسمو ديگه بار يه فقط -

 .شدم بلند جام از و کرد پهن لبم رو خنده گرفتنش تصمیم ضربتي

....................... .................................................. .............................................................. 

 اين به نه گفتنات منم منم اون به نه: گفتم ، افتاده حرکاتش تو کاربرده به شتاب همه اون دنبال

 .بازيات سر تو خاك

 .میگیرم وامونده سر اين به گلي چه ببینم باش ساکت ترانه -

 گرفتم؟ جلوتو من مگه بگیر خب -

 کنم؟ چیكار حاال ، اوناهاش ترانه -

 سالن فلزي صندلي پشتي به زده تكیه مرد اون به رسیدم کرده دنبال شدشو دراز انگشت مسیر

 .انتظار

 چي میگي من واسه وايسادي اينجا تو میره داره پسره خله خب...بره تا کن نگاش وايسا اينجا -

 .ديگه برو...کني؟ کار

 برم؟ کجا -

 .بگو بهش چي يه برو خب...بشه کم استرست از دستشويي برو -

 .توهم گرفته شوخیت امشب -

 .شوتي بسكه -
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 برم؟ اگه نمیكنم خرد خودمو ترانه -

 اينجا؟ بیايم تا سوزونديم الكي بنزين همه اين بگي میخواي يعني -

 ....ترانـــــــــــــــــه -

 ترانه؟ جون -

 .میره داره -

 .نخر جون به پشیموني عمر يه برو، خب -

 .بیا هم تو -

 ...بدو ، ماماني بدو مامان، دختر باشه -

 رو سرش پشت و امیرعلي دوقدمي تو برداشته من تند و بلند قدماي کنار نامطمئنش قدماي

 .زديم استپ

 .امیر - سايه

 ولوم و پرناز لحن اون با گو امیر اون صورت تو خیره و گو امیر اون طرف به گردشش و امیر مكث

 .افكن مرد

 و کرده گريزون نگاه سايه بین نگامو دادم نوسان کرده، نگاه خیره باز نیش با امیرو نگاه ناباوري

 .کرده نگاش خیره لب کنج لبخند اون با امیر

 خداحافظي؟ اومدي - امیرعلي

 .ازشون خداحافظي بیام من معرفتن بي بعضیا ديدم اوهوم، - سايه

 .کرد ترغیب سايه پهلوي از نیشگون يه واسه منو گرفته امیر لباي رو لبخندو جاي پوزخند

 .باشین ترانه مراقب برم، بايد من ديگه خب - امیرعلي

 .نرسید هم قدم دو به رفتن واسه گردش عقب
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 ترانه؟ مراقب فقط - سايه

 داري؟ دوست بگم چي: گفت کرده نگاه رو سايه وري يه سرشونه از امیر

 .میشه ديرت داره...ندارم دوست هیچي من...هیچي - سايه

 .نبوده مخچشون تو مخ دوتا اين شقي کله همه اين از موند باز دهنم

 .زده صاعقه وجودشو تمام جو يهو سايه و امیر شدن تر دور قدم چند

 بده؟ خیلي کنه خواستگاري پسر يه از دوم بار واسه دختر يه اگه تو نظر به – سايه

 خیره میمیكیم حاالت همه اين منبع اون به شده يكي کف سرامیكاي با قبل حالت از تر باز دهنم

 شدي؟ ديوونه سايه:گفتم لب زير

 به دستشو يه برداشته، سايه طرف بر سر حوصله و آروم قدماي چرخیده پا پاشنه رو علي امیر

 بد چرا ، نه ، باشه داشته دوست مرگ حد سر تا رو دختره پسره اگه: گفت کرده بند جیب

 .نداره اشكالي هیچ باشه خانوم سايه ديوونه من مثه پسره اون اگه...باشه؟

 کشیده جلو کم يه خودشو شده چلیپا سینه روي دستاش نشسته سايه رولب رفته رفته لبخند

 .داري دوسم پس: گفت امیرعلي چشماي خیره

 پنج تو صورتشو و کشیده تر جلو سايه مثه خودشو کرده حفظ لب کنج رو لبخند اون هم امیر

 داشتي؟ شك:گفت سايه چشماي خیره و داشته نگه سايه صورت سانتي

 .ديگه بسه:گفتم ترسیده رسیده، شرعي بعد از خارج صحنه يه به تهش مطمئنا نزدکي همه اين از

 اينجايي؟ هم تو اِ:گفت امیر و برگشت طرفم به ده حرص من فاصله همون با باز متعجب دو هر نگاه

 .بريم: گفتم کرده فوت نفس پرحرص گشاد يارو کوري هم اين از چشمام

 شده؟ اينجوري اخالقش چرا اين - امیرعلي

 .نمیدونم:گفت انداخته باال شونه کرده اداهاش قاطي ناز سايه
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 فشرده خود به اونو انداخته، سايه شونه دور ديگشو دست کرده، بلند دست يه با چمدونو امیر

 ماشین اون سوئیچ سايه و دوئیدم دنبالشون افتاده عقب قافله از هم من و افتاد راه جلو جلو

 چطوره؟ دور دور يه با نظرت: گفت کرده پرت امیر واسه رو داشته دونفرو ظرفیت

 پیشنهادت با...بشینم خوشگله اين پشت قراره باالخره:گفت قاپیده هوا تو سوئیچو هم امیر

 .موافقم

 امیر و شدن متوجهم نگام هاي عصباني همه اون سنگیني با گذشت که کم يه و شدن سوار دو هر

 حرف و داده بهش پول کم يه وايساده تاکسي يه کنار زده بیرون ماشین از کن خر بچه لبخند يه با

 .کردم هم حساب تخت، خیالت ترانه، خونه میبرتت:گفت من به زده

 بچه:گفتم گذشته کنارش از پرحرص گرفته درد دقیقه به دم شدن گشاد همه اين از فكم ديگه

 .پررو

 .زده حرص باز من و اون خنده قهقهه

 ترانه اين نمیداد پا نبودم عاشقت اگه

 ...عاشقانه اين باد زنده بیاري، بد خیال بي

....................... .................................................. .............................................................. 

 .ندارم حوصلتو اونور گمشو:گفتم زده کنار رو سايه

 قهري؟ مثال حاال -

 العاده فوق فكستني تاکسي يه تو کردين پرتم و برداشتین واسم که تعارفي همه اون از جونم نه -

 .متشكرم

 بشي؟ ما خر سر نمیخواستي که تو -

 و عشق وسیله شده باشه من اختیار در تا داده تو به که ماشیني بفهمه داداشت خان نظرت به -

 میكنه؟ کار چي جوجه دوتا شما حال

 .ايرانه از بده جواب تلفنو اين بیا هم حاال نمیاد، بهت اصال که نخون من واسه رو کريا اين -
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 .الو:گفتم و چسبوندم گوشم به رو گوشي

 .ترانه سالم -

 چطوري؟ سالم، -

 سامیار؟ ؟از خبر چه تو شیم، خراب سرت بیايم بده کنكورشو شادي اين منتظرم فقط هیچي، -

 سايه؟

 .نداره خاصي خبر هم سامیار میفهمي، اينجا اومدي خودت که رو سايه -

 .اومده همايش يه واسه ، ترکیه رسیده ديشب حسام ترانه -

 .میبنده سد دندونام پشت نفسم و میخوره پیچ دلم

 .سراغت بیاد امروز کنم فكر بزنه، بهت سر يه گرفته شادمهر از آدرستو ترانه -

 .چشم سر قدمش -

 .میخوره باشه هم پنیر نون نیست، ادا بد کني، اذيت خودتو نمیخواد -

 .نیست اداهاش جزء ادايي بد که میدونم

 نداري؟ کاري گلم ديگه خب -

 .برسون شادمهر به سالم نه -

 .بوس ، بوس میرسونم، بزرگیتو -

 .ديوونه خداحافظ -

 .معما واسم شده ، غمگین صداش ديوونه

....................... .................................................. .............................................................. 

 .کردم نگاه آينه تو استرسم همه اون به زده گوش پشت رو موهام

 .میخوره پیچ باهاش هم دلم میخوره که در زنگ
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 لبخند يه با پوش خوش آدم اون انتظار به در جلوي و زدم رو کلید يدهد آيفون تو تصويرشو

 .شدم اومده باال ها پله از جذاب

 به کرده هديه گرم نفس همه اون با صورتم تو خیره و وايساد روبروم برداشته بلندتر رو قدماش

 .خانوم سالم: گفت صورتم

 مختص مهربوني همه با اون و پاشیدم روش به بودن کنارش روزاي همه مثه دوستانه لبخند يه

 خانوم؟ خونت تو نمیدي رامون: گفت منش

 راه استرس اون همه با هم من و من اول زد اشاره دست با اون و کشیدم کنار خودمو در جلوي از

 میخوري؟چاي، چي:گفتم پوشي خوش همه اون به خیره وايساده آشپزخونه کانتر پشت و افتادم

 .آبمیوه قهوه،

 .قهوه فنجون يه -

 کرده سرگرم ظرف تو سايه خريد هاي شیريني چیدن با خودمو و انداختم راه جوشو قهوه

 خبر؟ چه خب:گفتم

 تنگت خیلي دلم که مهمتر اين از خبر: گفت شده شنیده ازم قدم يه فاصله به و نزديكم صداش

 بود؟

 .شدم نشیمن راهي گرفته دست به رو شیريني ظرف کرده فرار صداش قاطي مهربوني همه اين از

 .حسام حساسیت همه اون وسط خورد راست و سوالم شد خالصم تیر

 میكنه؟ کارا چي خوبه؟ مهديس -

 .است بیچاره هم مهديس عشقي، بي همه اين از مچاله من دل و کشیده هم تو اخماش

 .ممكن موضوع بدترين با میكني، عوض حرفو مسیر جالب خوبه، -

 .بیارم رو قهوه فنجوناي برم من -

 .فرارکن آره -
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 به نسبت مبل دورترين روي گرفته دست به رو سیني و شد آزاد شدم حبس نفس آشپزخونه تو

 بود؟ خوب همايش: گفتم و کردم صورتم استرس همه اون زينت لبخند و نشستم اون

 .خالیه خیلي شرکت تو جات آره، گذروني وقت براي -

 .دندونم زير رفته مزش که کردم استراحت اونقدر مدت اين تو -

 ايران؟ نمیگرده بر علي امیر -

 مهربوني همه اون و من تنهايي میون يكي وجود خوش دلم و نذاشت در زنگ که بدم جواب اومدم

 .شد حسام نگاه

 رفت نگرانم نگاه و کردم باز رسیده خودش به حسابي سايه و کشیده هم تو اخم امیر روي رو در

 .امیر اين اومده خروش به تازه غیرت همه اون به

 چشم با سايه و نشستیم هم دور همه و کرد بسنده دقیقه چند به نفر سه اون بش و خوش مراسم

 .فرزين خاندان پسري نوه تنها تیپي خوش به زد اشاره ابرو و

 .شده سكه کارت شنیدم ؟ حسام بار و کار از خبر چه - امیرعلي

 .بوده سكه همیشه من کار: گفت گذاشته نمايش به رو ها فرزين غرور اون همه هم حسام

 .شد باز هم از آمیز استهزاء لبخند يه با لبهاش و رفت باال امیر ابروهاي

 .صد در صد اونكه - امیرعلي

 چطوره؟ مهسا خونواده؟ از خبر چه خب - سايه

 .بشه خانومي اينجور بود بعید همیشه مهسا از ، شده دار خونه زيادي خوبه، - حسام

 .بگو مهسا جلو حرفاتو اين از کلمه يه داري جرات -

 بدي؟ ما به نمیخواي ناهار يه ترانه: گفت امیر و خنديد مثال حسام

 و ديد حسام خود فقط رو نگاش مهربونیاي کنار حضورم شدن کمتر بابت نگام خوشحالي

 .زد هم به دلمو پوزخندش
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...................... 

 برگردي؟ نمیخواي:گفت حسام که شدم خیالش بي و ديدم ام خورده کم ظرف به رو سايه اشاره

 باشي؟ داشته کاري اينجا زياد نمیكنم فكر

 .میگذره خوش بهش خیلي اينجا ترانه اتفاقا - سايه

 ...تو جون آره

 برمیگردي؟ کي تو میگذره، خوش بهم اينجا میگه راست سايه ، خب نه -

 .امشب - حسام

 .زود چه -

 .نیومده خوش خیلیا مذاق به زياد هم اندازش همین میكنم فكر - حسام

 .میداد گوش حسام غراي سخنراني به اخم با که گرفت نشونه رو امیرعلي نگاش

 واسه فقط تدارکو همه اين ترانه اصال خوشحالیم، ازحضورتون خیلي ما حرفیه؟ چه اين - سايه

 .ديده شما

 .نیست شكي نوازه مهمون العاده فوق ترانه اينكه در - حسام

 .میكنه پرتاب طرفم به مهربوني همه اون کنار رو نگاش کنايه و میگه متلك

 .کنم استراحت کم يه میرم من بود، محشري ناهار ترانه:گفت شده بلند میز پشت از امیرعلي

 مجهول همه اين حل تو هم خودم که رفت نشونه رو مني نگاش سوال و کرد بدرقش نگاش با سايه

 .بودم سوال عالمت از پر زندگیم

 امروز منم: ،گفت گرفته رفتن امیر سراغ به تصمیم صد در صد شده بلند میز پشت از هم سايه

 .بود خوبي ناهار ترانه شدم، خسته خیلي

 .پیچید گوشم تو در صداي و شد پاشیده روش به متزلزم لبخند

 .تنگته دل خیلي خاتون: گفت و شد آشپزخونم راهي گرفته دست به رو ظرفش
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 .تنگم دل منم -

 خاتون؟ تنگ دل فقط -

 ندي؟ ادامه میشه حسام -

 .بدم ادامش نذاشتي وقت هیچ تو -

 .بدي ادامش که نخواست هیچكس -

 برو: گفتم من اينبار و وايساديم هم کنار سینك کنار و کرديم جمع رو میز هم کنار حرف بي

 .میشورم خودم نیست، چیزي بشین،

 .میشوريم هم با -

 مي فرزين مهندس دست به رو شسته ظرفاي حرف بي کرده فرار توچشماش شده شفاف لبخند از

 .کردن خشك واسه سپردم

 ترانه میگفتن همه بودي، عجیب برام ديدمت سال همه اين از بعد آقابزرگ خونه که بار اولین -

 .حاال مثه بودي، ساکت خیلي تو ولي شلوغیه دختر

 بگم؟ چي -

 پیاده من ماشین از که نیستي اي ترانه اون شده، عوض تو نگاه تو يهچي... شده عوض چي يه -

 .نگاته تو عجیب برق يه کرد، خداحافظي و شد

 میگي؟ وري دري چرا خیال، بي -

 ...هنوزم من ترانه -

 .نكن خیانت حسام، نگو -

 منو هم تو که بشم مطمئن ذره يه اگه که هستم عاشقت اونقدر هنوزم من بگم، بذار ، چرا -

 .تو بشه زندگیم همه و چي همه زير بزنم میخواي

 .میكنم خواهش حسام -
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 .بخواي تو هرجور -

 چطوري؟ روي پیاده يه با: میگم و باز میزنم دوستانه لبخند يه من میشه تموم که ظرفا

 .اينبار تلخه تهش اسانس ولي خودش مدل همون نه، دوستانه میزنه، لبخند هم اون

...................................... 

 .دارم دوست نیمكتو اين -

 حروم روزاي همه واسه دلم من و است همیشه از تر شدني حس نیمرخم روي نگاهش سنگیني

 .میسوزه شده

 برمیگردي؟ کي -

 برگردم؟ چي واسه -

 .ببینمت بتونم گرفت دلم وقت هر که نزديكمي که هستي جايي يه خوشه دلم حداقل -

 کرد؟ گذاري سرمايه آقابزرگ -

 .حسام لب رو اومده پوزخند میشه تلخ چه و دهنم میشه تلخ چه و میگم تلخ چه

 .زني ضدحال تو استادي...استادي ترانه -

 ضدحاله؟ حقیقت -

 .تره تلخ هم زهر از میبیني تو که حقیقتي -

 گذشتي، حرفت از ثروتت خاطر واسه تو ولي گذشتم ثروتم همه از حرفم خاطر واسه من حداقل -

 .جان حسام اينه تو و من فرق

 .میچزونن آدمو ترانه، دارن زور حرفات -

 .عجیبیه چیز تو رفته سوال زير منم منم همه اون نیست، عجیبي چیز من حرفاي -

 کنم؟ خوشبخت مهديسو میگفت کي -
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 .نامزدشي که انداختي همه دهن تو تو که گفتم مني -

 نذاشت؟ بهم سگ محل هم بار يه کي ترانه -

 .دلم تو انداختي شك گذاشتن مرهم جاي بودم، خورده نیش بد که مني -

 .بشم امیدوار نگات برق به نشد بار يه -

 .نكنم شك حرفات به نشد بار يه -

 داشتم؟ کم چي من -

 .برنداشتي دست تحقیرم از و کردي خردم عمر يه که مني داشتم؟ کم چي من -

 .کردي باز بچگیتو هاي عقده پس -

 .واقعیته نیست، عقده اينا -

 .بدم واست هم جونم بودم حاضر که من ترانه -

 .بكنم کاري هیچ تو واسه نیستم حاضر من ولي -

 کمترم؟ خدا امون به کرد ولت پیش سال سه که اي مرتیكه اون از چرا؟ -

 .میارن کم خودشون ان مقايسه دنبال سره يه که آدمايي -

 .کمترم پس -

 زدم؟ حرفي همچین کي من -

 .بشي عاشقش و کني بچگي داشتي حق داد، نشونم عكساشو مهسا -

 نشدم؟ قیافش عاشق من -

 ريخت؟ پات به که عشقي همه اون عاشق شدي؟ چیش عاشق دقیقا پس -

 .بودنشون دروغ همه با داشتم دوسشون من ولي بود دروغ شايد -

 .خريته سر بحث پس -
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 .میكني خیانت داري تو که اينه سر بحث -

 به هنوزه که هم هنوز که کسي زجره؟ با میخوابم کنارش شبا حتي اگه که کسي کي؟ به -

 .نمیدونمش کارم و کس هم باز بیاره برام هم بچه تا ده که کسي به ندارم؟ قبولش همسري

 .دادي قول تو حسام -

 شب يه از بعد من و است حامله زنم اينكه بشم؟ خوابش بغل و کنم مست اينكه قولي؟ چه -

 مگیره؟ عقم هم تنش عطر از ديگه بودن باهاش

 .کردم نیمرخ اون حروم خیرگي من اينبار و خورد پیچ دلم و نگام شد ناباور

 ...چرا تو -

 و میدم طالقش زايید بچشو نیست؟ يكي باهاش دلم من بگم؟ کي به نمیخوامش، من چي؟ چرا -

 .میرم ايران از

 مقبول واست زنیتش مهديس میگیري، تصمیم هم ديگه نفر دو زندگي مورد در راحت چقدر -

 .هست که عمت دختر ، قبول نیست

 .نداشتم بدبختي همه اين من و نبود کاش -

 اون که نیستي مردي اون تو نشدي، يكي نیستي، يكي گنجوندي باورم تو که باچیزايي حسام -

 .نبود عاطفه بي و رحم بي اينقدر شب اون حسام زد، حرف قشنگ واسم زمستوني شب

 رسوند خودش ترانشو وقتي نیست، شب اون حسام ديگه که هست وقتي چند شب اون حسام -

 .شد تموم حسامه اون شد، تموم فرودگاه

 .شدي عوض: گفتم و زدم چنگ خوردمو پیچ دل و شدم بلند نیمكت اون رو از

 منتظر نگاش که اومد باال سامي چشماي تا نگام که برداشتم نیمكت اون جهت خالف رو قدمام

 .بود نگام

 .گذاشت شونم روي دست و زد لبخند که بودم تخمش و اخم منتظر
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 .نبود دروغ پس حضورش کردن حس صبح اول از

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 .میكردم حس نگاهامون خیرگي به رو حسام نگاه سنگیني

 .سحابي جناب ديدار، مشتاق به به - حسام

 کردش دراز دوستي دست ، برداشته حسام طرف کوتاه قدم چند ، کشیده رولبش لبخند سامیار

 .موند جواب بي

 .موند حسام لباي رو کشیده خط پوزخند به هم من نگاه

 هم بوده مشغول شرکتتون تو ترانه مدت يه اينكه از ، خوشحالم ديدنتون از خیلي - سامیار

 .ممنون

 نسبت از نزديكتر شما نسبت نمیكنم فكر میكني؟ تشكر شما چرا: گفت من خیره حسام نگاه

 .باشه جون ترانه و من پسرعمويي عمو دختر

 عمو دختر رابطه اين به شو حساس خان سامیار يعني نه؟ ديگه صمیمیت اند يعني ترانت ته جون

 .پسرعمويي

 ...شد حلقه سامیار بازوي دور دستم

 ...شد حلقه مهديس خاطر واسه

 ...شد حلقه مهديس شكم تو بچه خاطر واسه

 ...شد حلقه حسام لب رو پوزخند اون خاطر واسه

 ...شد حلقه حسام چپ دست انگشت دومین تو نبوده حلقه اون خاطر واسه

 ...شد حلقه سامي لحظه اون بودن خاکي همه اون خاطر واسه

 کوچولوش منتظر بگو بهش و برسون سالم مهديس به بري، بايد حسام، میشه ديرت داره -

 .هستیم
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 خمیدگي و رفت فرو جیباش تو دستش و نیومد در دهنش از خداحافظي و شد يخزده حسام نگاه

 راه ما به پشت کش خود به رو همه نگاه خوشگل عجیب تیپ اون با اسكله اون کنار هاش شونه

 .افتاد

 ...رفت -

 .واست باشه بوده پسرعمو فقط که اينه امیدم همه -

 .بود رفیق -

 .هست امیدي پس -

 .نشستم حسام پیش لحظه چند حضور از داغ نیمكت اون روي باز کنده بازوش دور از دستمو

 گاهت تكیه سال سه از بعد و کردنت بازي نقش اون همه که میدونم ولي پرسم نمي دربارش -

 .حضورشم مديون بودنو

 پر سكوت تو ريخت آرامش حرف بي آبي همه اون به خیره و نشست نیمكت ديگه طرف کنارم

 .میونمون حرف

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 درد...چشاش تو دوئیده اشك رقیبت خاطر واسه چیزت همه میبیني وقتي داره درد داره، درد -

 چشم تو رقیبت چقدر میبیني وقتي داره درد...نداره منفي نقطه هیچ رقیبت میبیني وقتي داره

 .داره درد خیلي...داره درد... پايیني تو و باالست چیزته همه که زني

 .لرزيد بغضش واسه دلم ولي آبي همه اون از نكندم رو نگام

 ...که هستیم مردي اون و تو رابطه ناجور وصله مهديس و من شايد -

 .نیستم خونم هم به خیانت اهل من برو، بدي ادامه میخواي اگه سامي، کن تمومش -

 .آبي همه اون به من خیرگي باز و لبخندش گرمي حس

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور
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.............. 

 تو؟ امروز چته: میگم سايه به خیره میز روي طرح همه اون به

 ...میگه زده تكیه مبل پشتي به کرده ول کاغد حجم همه اون روي رو اتود

 نمیگي؟ نه بگم چیز يه ترانه -

 چي؟ -

 .نمیگي نه بگو تو -

 .نمیگم نه باشه تو خر شدم که من -

 میكني؟ قبول دونفره شام يه واسه سامیارو پیشنهاد امشب -

 چي؟ -

 خب؟ ، نزني زيرش دادي قول ترانه -

 .میخوره هم به اون از حالم من تو؟ میگي چي -

 میكني فكر ، نیست نفرت هم باز باشه نمونده هم هیچي عشق اون از اگه ، خودت جون آره -

 دل ازش لجبازي و لج سر وقتي میره يادم میكني فكر شدين؟ جدا هم از زجري چه با میره يادم

 اون جبهه هم منو پس توام رفیق برابرش صد باشم اون خواهر اگه من ترانه بودي؟ پشیمون کندي

 .ببندي ريشم به دروغ تا ندون

 . نداره هیچیو لیاقت اون سايه -

 داره؟ بچه يه چون ، چرا -

 کني؟ نگاه روش تو میشدي حاضر هم باز بود کرده سال سه اين تو خبطي همچین امیر اگه -

 الدنگو اون منت خر من دوبار ، نداره مشكل کم هم امیر ، جداست بحثشون سامیار و امیر -

 نیست مشكل بي هم هنوز ، بنده رويايي مرد شدن و کنار گذاشتن باالشونو طاقچه آقا تا کشیدم
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 هنوز تو حالیكه در ، نیست دنیا دار مشكل مرد تنها سامیار پس...خودشه حرف حرف ، پسره اين

 .چیه قضیه همه اين پشت نمیدوني هم

 کنم؟ کوفت شام برم داداشت با شب کني خرم که میگي رو اينا -

 .همچینكي هي -

 چاه؟ قعر بفرستیم درآريم چاله از میخواي که کردم خواهري واست کم ، تو بترکي -

 ترش من واسه که بخواب تختش تو برو امشب گفتم مگه ، خواهريت همه اون فداي من دِ -

 که مرديه همون اين ترانه ، بزنه حرف میخواد فقط پسره پیغمبر به پیر به بابا میگم دارم میكني؟

 بابت نشه ناراحت آقا يهو که نمیكردي باز زبون از زبون و دنبالشه همه چشم میديدي تو

 مهموني از خانومو تولدم وسط که خرابمه کله داداش همون خدا به ، نخونتت امل و حسادتت

 نداشتي باهاش خوشي کم تو ، کنه خلوت خانومش با ايش هفته يه مسافرت بعد تا کشید بیرون

 اون تو عوضش نگرفت واست عروسي اگه که مرديه همون اين ، پررنگه واست بدياش فقط که

 سامیار کني باور نمیخواي چرا ترانه ، گذاشت تموم سنگ واست کردي تعريف که اي دونفره تولد

 .سامي بزني صداش داري حق فقط تو که توئه سامي همون سامیار نیست؟ دوسر ديو

 اسم حسادت اون بابت لبم کنج نشست خند تك يه چشام تو افتاده راه اشك همه اون وسط

 .بردن رو سامي

 کني؟ صداش سامي نمیذاره سامي که میسوزي هنوزم -

 .واال....؟ اسمش دنباله اين چیه ، میكنم دق -

 .نمیرم شب من ولي -

 .ديگه نیار نه سايه جون -

 .من واسه میخوره قسم هم کي جون -

 .نمیكني ضرر ترانه برو...نه بگي نمیتوني ديگه که اينو...شهره مامان و مهدي بابا جون -

 .نداره هم سودي -
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 .برگرد سود بي و خنثي برو تو -

 دنبالم؟ میاد چند ساعت -

 میري؟ سايه جون -

 نداره؟ ارزشي زياد جونت که کني باور نمیخواي تو چرا -

 .ديده تدارك واست اونجا ، خونش برين که میاد شیش ساعت ، بترکي -

 خونش؟ چرا حاال -

 رستوران؟ ببرتت اونوقت کنه تعريف شبستري کرد قصه واست میخواد اون -

 .بدي تفصیلش و طول نمیخواد اينقدر خب -

 بپوشي؟ میخواي چي حاال -

 چمه؟ حاال مگه -

 ياسي تونیك به رسید تهش و ايم سرمه جین شلوار رو لغزيد سفیدم اسپرت کفشاي از نگاش

 .تنم

 .دونفره شام خود واسه تیكه يعني ، محشري -

 بپوشم؟ شبمو لباس کدوم بگو سايه جون نكن تعارف -

 .خودت کار راست بساطم تو دارم چي يه ، باشي تیپت فكر نمیخواد شما -

 .تیپمي فكر تو اونوقت میرم عزيزم دوتا جون قسم و زور به دارم من سايه -

 کالس افت...بري؟ راحتي و اسپرت تیپ با میخواي ترکیه مد شرکتاي بهترين از يكي رئیس جلو -

 فرزين؟ يه واسه نداره

 شنیدم که حرفاشو ، امروز يه همین فقط البته ، باشم خرت شب تا بذار شدم خرت امروز که من -

 زدن حرف فرصت بهش حداقل ، چیزي نه دوشمه رو باري ديگه نه ، ايران برمگیردم شدم که قانع

 .دادم
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 میري؟ میذاري جا نشست دلت به حرفاش اگه حتي -

 .بشینه دلم به حرفاش وقت هیچ ديگه نمیكنم فكر -

 يكي با لجبازي خاطر واسه وقت هیچ ، میگم خودت خاطر واسه فقط ، ترانه نكن لج خودت با -

 .نكن لج خودت با ديگه

 .منظوردارش حرفاي همه اين از خورده پیچ دلم و نگاش به نگام

 و میرم حموم.............................................................. .................................................. .......................

 ...میخنده اون و میزنم پوزخند بهش من و میكنه مانیكور ناخونامو سايه

 و آيه با و حرص پر رنگشو مشكي سینه زير شده بسته نروبا با قرمز دار بلندي زانو تا دکلته لباس

 دم سايه توسط گوري و گم عدم از اطمینان براي رو کتش هم تهش و میكنم تن به سايه قسم

 ...میذارم دست

 ...میخنده اون و میزنم پوزخند باز من و میده حالت و و میكشه سشوار موهامو سايه

 به میكنه کجي دهن که میدوزم اي آينه به نگامو و میشم کار به دست خودم سبكم آرايش واسه

 ...بعید ازم وقته چند اين خوشگلي همه اين

 و آقابزرگ خونه واسه میره دلم و میدوزم چشاش تو ذوق به نگامو میشه کشیده که سايه سوت

 ...کردن تحمل حسامو پرعشق حضور اجبار به گاهي و راحتیش

 .نايس نايس...شدي چي -

 اينجوريه؟ من بخت چرا سايه -

 تا سه بخت به پیچیده بختمون که اينه مشكلمون مهسا و تو و من ، اينجور نگو جونم تو دردت -

 .داغون خراب کله رفیق

 پیشنهاد؟ اين قبول از نمیشم پشیمون من -

 .نمیشم کنت ول نكنم عروست تا و ايران میام باهات خودم شدي پشیمون اگه -
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 .شدم ازدواج خیال بي ساله سه من -

 میدي؟ عذاب خودتو چرا تو ، خوشن ولي نمیشن دار بچه وقت هیچ که هستن خیلیا ترانه -

 پرت پله همه اون از نمیزدم پس دستشو و نمیبردم لج اگه شايد میگه راست سامي ، مرد بچم -

 .پايین نمیشدم

 .شدنت دار بچه نه برگرده بچت نه نیست قرار کشیدنت عذاب با -

 .سايه گفتنش واست راحته -

 .خانومه منتظر جنتلمني در دم ربعه يه داداشم که برو حرفا اين جا به -

 .میكنه هم داداشمي داداشم چه -

 ...دارم گريه حال چقدر من و میخنده...میخوره هم به دلم من و میخنده

 بي تنشو برنزه پوست رو زده برق خاطره پر گردنبند اون و ما مرگ مكش تیپ اون میكنم سعي

 .شم لوکسش ماشیناي از يكي اون وارد داشته نگه باز واسم که دري از و شم خیال

 ...لبخندشو پر خیره نگاه اون میكنم حس پیچیده بینیم تو خاصش عطر اون بوي

 با سامي اون و من تیپ کرده ست جالب چه سايه که میفهمم من و میشینه فرمون پشت کنارم

 ...رو شده خیره نیمرخم به بار يه دقیقه چند لبخند

 ...نمیشه باورم -

 ...میگه باز اون و نمیدم جواب

 نیمرخم به آخر تا اول از میشستیم ماشین تو وقتي که اونقدري ، بودم چیز همه واست زماني يه -

 .میشد پرت حواسم من و بودي خیره

 .شد تموم همش زماني يه و افتاد اتفاقا خیلي زماني يه -

 .نذاشتي جا زبونتو پس -

 .باشم نكرده تلف وقتمو که باشه مهم اونقدر امشبت حرفاي امیدوارم -
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 .کني نگام دل ته از ديگه بار يه باشم داشته امید که هست مهم اونقدر -

 .نبوديم ما هم اولش از اصال ، میمونیم تو و من ابد تا تو و من ، کنیم تمومش بیا سامي -

 زور به رو تو خودخواهم و زورگو کني بارم اگه حتي ، میموني من با فقط تو ، مايیم همیشه ما -

 .نمیكشم دست میپرستمش که چیزي از من ، میدارم نگه خودم واسه

 ...نشنیده ازش حاال تا حرف اين واسه میره دلم چقدر من و منم پرستشش

 ...گفتنش خانومم حرارت با و کردنم بغل به میشد محدود احساساتش ابراز کل و منم پرستشش

 ...آورده خودش به اونو تازه دوري سال سه اين از میگره دلم مونده نمیرخش رو نگام

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

............... 

 بیرونش و کرده خرجش جنتلمني سامي که صندلي روي داده نشون عادي فراوون سعي با رو نگام

 .زدي هم به پزي و دك چه: گفتم دوخته باغ محوطه به نگامو ، نشسته بشینم تا آورده

 .نداره خانوممو قابل -

 زودتر میتوني: گفتم ، شده خیال بي رو رمانتیك فضاي اون ، کرده تنظیم تفاوت بي مدل رو نگامو

 کني؟ شروع

 .شام از بعد: گفت ، کرده نثارم کن خفه دختر مدالي اون از لبخند يه

 اي لحظه نگاه اون زير شدم مشغول شده اشباع سوپ از نصفه تا ظرفم ، خدمتكار يه به زده اشاره

 .نكرده طي خیالي بي منو

 میكني؟ نگاه منو خوردن غذا جاي چرا -

 .بخورم دونفره شام يه باهات بود زده لك دلم ساله سه -

 .نمیاد گیرت فرصتي همچین ديگه چون ، بخور پس -

 .میشم سیر تو خوردن غذا با من -
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 .نبودي رمانتیك اينقده اوال -

 نه؟ يا برسم پسرعموت اون پا به کم يه بايد -

 چیه؟ حسام با مشكلت دقیقا -

 .داشت مشكل اون انگار ولي ندارم مشكلي من -

 .بدي تحويلم حرفايي اينجور که کشوندي اينجا تا منو که نگو -

 .میگم بخوري شامتو...نه -

 .بذاري تو اگه البته -

 ...خورده پیچ باز دلم من و خودش خاص خنده

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 تا اول از آدم اون روي نگامو سوال کردم سنگین مشتاق نگاه اون زير کرده تموم میل بي شاممو

 .نشسته نظاره به منو خوردن شام سینمايي فیلم مثل آخر

 .میخوري سرما ، نداري عادت ، میشه سرد هوا داره ، داخل بريم -

 ...خورد پیچ دلم باز افتاده راه کنارش تفاوت بي

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 سبك هم لحظه يه آدم اون منتظر نشسته خواب تخت شبیه بیشتر بزرگ هاي کاناپه اون روي

 .شدم روم نگاشو سنگیني نكرده

 .منتظرم -

 بگم؟ کجاش از -

 بزني؟ حرف چي مورد در میخواي میدونم من مگه -

 .میگم اول همون از ، میگم...بانو نشو تلخ -
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 ...میخوره پیچ دلم و میگي بانو....دهنم میشه شیرن و میگي بانو

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 ارائم آخرين سر که بزرگي بدهي اون وسط بود افتاده درست مهديس تولد که پیش سال پنج -

 شوخي رو هم رفیقام از يكي ، دنبالمه چشمش مهديس که میدونستن خیلیا ، بودم آورده باال

 يعني ، میگرفتم پول بابام از عمرا من ، داره که ثروتي اون خاطر واسه مهديس دنبال برم گفت

 بد مهديس فكر ، باشم نداشته جلوش کردن کج گردن واسه رويي که بودم کرده ناخلفي اونقدر

 هم کنم دلخوش مهديسو مدت يه هم میتونستم ولي نبودم زندگي اهل که من ، سرم تو بود افتاده

 ناز چه میخنديدي که تويي ، تو به خورد چشمم وير و هیر اون وسط درست ، برسم نوايي و نون به

 بود پسري کم ، بود مواظبت جورايي يه مغروريش همه با هم مهديس حتي ، داشتن هواتو همه و

 ، ازت بود اومده خوشم ، دادم رقص پیشنهاد ولي هستي کي نمیدونستم ، نگیرتت چشمش که

 فاروق عزيزدردونه ، دايره رو شد ريخته واسم بود آمار چي هر شب آخر ، بود اومده خوشم فقط

 بزرگ خان فاروق سخت و سفت تربیت نظر زير همه چشم از دور سال همه اين که فرزيني خان

 ونرم چرب ي لقمه دارم قبول ، میكنه آزاد و میخره آدم دنیا به دنیا تنهايي خودش پول و شده

 کرده زندگیم تو غلطي همه که مني از کوچیكتر سال ده ، بودي بچه ولي بودي مهديس از تري

 میزدي ديدم زيرزيرکي وقتي لبخندت اون و رقص وقت نگات برق اون ، خواستي خودت ولي بودم

 پولدار و اومد مي خوشم ازت ، پیوستي بنده عشاق خیل به هم تو که نداشت اين جز برداشتي

 تا نشدم خرد کم آقابزرگت جلو ، معنا تمام به کثافت يه زندگیم از برحه اون تو هم من و بودي

 تو اول روزاي اون ، شدي محروم حقت و ارث از که نگفتي تو و کرد قبولم ، دومادي به کنه قبولم

 يه به که نامردي خود ، نامردم خود از ، خودم از ، بود گرفته بد دلم تو، پولي بي خبري بي اون

 واسه رسید بهم که خبر ، نمیشدم نزديكت همین واسه ، بود نكرده رحم هم ساله هفده بچه دختر

 دو تا ، خودت خاطر واسه هم خودم خاطر واسه هم شدم ديوونه گذشتي چیت همه از من خاطر

 ، بود مخالف وصلت اين با هم اولش از بابا ، پدري خونه چپیدم و کردم گور و گم خودمو روز

 تا بابا روز دو اون تو من؟ شنواي گوش کو ولي عزيزه همه واسه ، عزيزه ، يتیمه ترانه میگفت

 ، میگیره ازم شده هم زور به طالقتو بیاد ابروت به خم گفت ، ندارم لیاقتتو گفت ، کرد بارم تونست

 و خونه برگشتم ، میگیره دنیامو بگیره دلش دختر اين اگه که دخترمه نیست عروسم ترانه گفت

 کنم تحمل خودمو بودن کثافت و تو خوبي همه اين نتونستم ، بودي مهربون همیشه مثه چقدر تو
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 همه اون باز و بودي تو گذاشتم پا که خونه تو ، همیشه از بیشتر اينبار کردم مست ، بیرون زدم و

 نتونستم ، نتونستم خدا به ترانه نتونستم ، کرده سرکوب نیازامو همه ماه چند اين من و مهربونیت

 ، بغلم تو هقت هق اون ديوونه ، شدم ديوونت ، جذاب همه اون و بودي زنم که بگذرم تويي از

 اون ولي بودم کثیف من ترانه ، کني نگاه روم تو نمیشد روت که وقتي حیات همه اون ديوونه

 پول پر حساب يه فقط که کسي ، منه مال که کسي ، میديدم خودم زن فقط رو تو من لحظه

 بودم افتاده ، بود نجاتم بدبختي اون از تونست پروسه تا چند ، میشد خوب کم کم داشت ، نیست

 اون ببینه نتونست اشغالي آدم کدوم نمیدونم ، بود خوب زندگیمون ، بودي خوب تو ، غلتك رو

 ازدواج باهات پولت خاطر واسه من که بهت رسید خبر ، زندگیم جون به بود افتاده تازه که خوشي

 واست دلم ، خونم خانوم ، زنم ، جونم بودي شده تو ولي بگم دروغ اگه شم کور ترانه ، کردم

 دست که بار اولین ، میشدم آروم تو کنار فقط من که بودي بزرگ اونقدر بچگیت همه با ، میرفت

 ترانه میكردم چیكار من ، میري میگفتي ، دادي دقم و فهمیدي که بود روز همون کردم بلند روت

 ، میره میگفت داشت چیزم همه حاال بزنه حرف حرفم رو کسي نداشتم عادت زندگیم تو که مني ،

 حس ولي موندي ، میخواستمت بودنم آشغال همه با کثافت من ، میخواستمت من کن درکم دِ

 ، نبودي من همیشه خوشحال ترانه اون ديگه ولي موندي ، دلتو تو شك همه اون میكردم

 واسم دنیا قد که خودت جون به ، ترانه نخواستم ، شكستم جونمو توئه عوضي من ، شكستمت

 باشه آويزوني دختر که نه ، شدم صمیمي باهاش کم کم اومد که تینا ، بشكني که نخواستم عزيزه

 ، بود دلت تو شك ولي ، خواهر بود شده ، همدم بود شده ، بود رفیقام از يكي دختر دوست ، نه

 آب داشتي ، کردي تنم و دوختي و بريدي عوضش ترانه نپرسیدي ، بپرسي خودت تا گفتم نمي

 التماسم و ريختي اشك وقتي ، گفتي وقتي ، شدي حامله وقتي ، نمیگفتي هیچي ولي میشدي

 هم خودم بچه به که بودم رحم بي چشمت تو چقدر ، ترانه کردي داغونم نندازيمش که کردي

 يه دِ ، همیم عاشق تینا و من میكردي فكر هنوز تو و بودن کرده عقد سعید و تینا ، نمیكردم رحم

 روز اون ، دادن جواب تو کردم لج پرسیدن تو کردي لج چیكارته؟ دختره اين سامي پرسیدي بار

 خدا به نمیخواستم من ترانه ، بود زندگیم روز بدترين شدي پرت ها پله از و شد دعوامون که

 زنگت يه ديروز تا که آدمايي اون ريخت هم به چي همه ، نمیخواستم عزيزت جان به نمیخواستم

 کوتاه تا کشیدم منتتو چقدر من و بگیري طالق تا نشستن پات زير و دورت ريختن نمیزدن هم

 میدونستم چه ، دستم از شي راحت تا کردم ولت دارم نگهت نمیتوستم که زوري ، نیومدي و بیاي

 و بیرون زدم ايران از طالق از بعد ، کنده واست آقابزرگت که چاهي تو میفتي میاي در من چاله از
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 خبر ، رفتم تینا با بگه بهت بكني زندگیتو راحت و شي خیالم بي اينكه خاطر واسه گفتم سايه به

 اين تو مامان و بابا رو، تو از خبر يه ازم میكرد دريغ هم عوضي شادمهر اون حتي ، ازت نداشتم

 اهمیت بیشتر چیزا اينجور به اينور ، بود ايران از بهتر ، کار به کردم شروع ، نكردن نگام سال سه

 نمیداد خبري شادمهر که بود خوش اين به دلم فقط ، اومدن باال تو شان در بود شده هدفم ، میدن

 ، اومده باال شكم يه با وقتم سر اومد تینا پیش سال يه ، باشه رقیبم میتونست که آدمي اون از

 سعید نبود، گذشته خیال بي تیناي ، نبود میگرفت رو جا همه ادوکلنش بو که تینايي ، نبود تینا

 ، بود شده خیال بي رو تینا و هم رو بود ريخته فرانسوي دختر يه با ايران از مهاجرتشون از بعد

 بره که بود اين لنگ ، بابا ترساي ، تو و من ترساي مثه ، بود دختر بچه ، نمیخواست رو بچه تینا

 من نبود مهم واسم آوردي نمي بچه هم ابد تا تو اگه ، جونم تو افتاد خوره عین فكرش ، آمريكا

 کم يه با میتونستم هم من نمیخواست رو بچه که تینا ، ترسا و بود جونت تو ولي میخواستم خودتو

 و خودم اسم به تینا بچه واسه شناسنومه يه خودمون ترساي معاينه هاي برگه اون و سازي سند

 دور ديگه رفاقتمون حرمت به گرفتم قول ازش و کردم درست رو تینا اقامت کاراي ، بگیرم خودت

 دست به باز چطور رو تو اينكه دنبال افتادم شد راحت بچه از که خیالم ، نشه پیداش زندگیم وبر

 جون تو انداختم شادمهرو ، بدتره کشیدن آقابزرگتو منت از کشیدن شادمهرو منت ، بیارم

 يه ترانه میگفت ، نمیكرد قبول ، گرفتم کار به آقابزرگتو مخ تلفن پاي اينور از خودم و آقابزرگت

 وجودت که خودت جون به دادم قسمش ، نمیومه ترانه از چیزي ديگه دوم دفعه خورده زخم بار

 تا آقابزرگت واسه آوردم برهان و دلیل ظهر تا صبح يه و ايران داشتم سفر هم بار يه ، وجودمه

 ، کرد باورم قبل دفعه برعكس اينبار ولي نبود رضا دلش ، بشي استانبول راهي تو که کنه کاري

 جلوش گذاشتم که رو ترسا شناسنومه ، نبوده پیش سال پنج که برقیه چشام تو اينبار میگفت

 بعد سخت چقدر اومدي که شبي ، ترکیه بیاي تا جونت تو افتاد آقابزرگت اينبار و بود خالص تیر

 تا شب يه و بودم دنبالت خونه تا ، کنم بغلت و نیام تا گرفتم خودمو جلو ازت دوري سال سه از

 ، گذاشتم اختیارت در امكاناتو بهترين ؛ بودم خیره خوابت اتاق تراس پنجره به ماشین تو صبح

 ، دادم خرج سلیقه هاش وسیله تك تك واسه خودم که مبله خونه يه ، ماشینام بهترين از يكي

 عطر که ، رقصیدي بغلم تو که سال سه از بعد ، بود تو خاطر واسه فقط نو سال مهموني اون همه

 اسم ترانه ، بیرون زدي چرکین دل و کردي برداشت بد دوباره ، ريخت دلم باز شد تنم قاطي تنت

 پسرعموت اين به بود گفته امیرعلي ، شدم خرد وقته چند اين همه از بدتر بردي که حسامو

 سامیشو جاي دنیا تو هیشكي میگفته همیشه ترانه که بود اين خوش دلم خر من ولي مشكوکه
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 واسه ، شدم خرابت بدتر بوسیدمت من و کردي تحمل مستو من که شب اون ، نمیگیره واسش

 بودم کرده حروم ازت سال سه که اي مادرونه همه اين واسه من دل و میكردي مادري ترسا

 گرفت دلم خیلي گذشتي ازش مهديس خاطر واسه باز تو و بود کنارت حسام وقتي ترانه ، میرفت

 بودنت به نمیتونم ديگه حسام از بعد میدونم ، کنم خوشبختت میتوستم حسام از کمتر من شايد

 من ترانه...میشینم پات به میشي من مال اينكه امید به ابد تا ولي باشم داشته امیدي زندگیم تو

 وقت هیچ ترانه ، شدم عاشقت بود گرفته برمو و دور که کثافتي همون اوج تو ولي بودم کثیف

 بمون ، بمون باهام ترانه....ديوونتم ، میخوامت ، پرستمت مي ، دارم دوست ، عاشقتم ولي بگم نشد

 .نكنم اين از تر خراب...کنم بهشت واست رو دنیا تا

 .اشك پر چشام و شد خون پر دلم و سوزند چشامو مغزم به وارده اطالعات حجم بودن باال

 ...بیتاب دلم و بلند هقم هق

 ...وسامي من ترساي

 ...نبوده سامي زن تیناي

 ...نرسیده سامي تخت به پاش تیناي

 ...نمیخواد بچه ازم ابد تا سامي و نمیشم حامله من

 ...منه مال ترسا

 ...شناسنامشه تو من اسم

 ...سامي و من مال...منه مال

 .نگاش شب سیاهي اون تو کرده غوغا اشك و دستم رو دستش گرمي

 چراگريه؟ دلم جون -

 .دلم تو زده جوونه غصه و بیشترم هق هق

 ...نفسهاتو هرم نه يا کنم باور
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 ...دستش کف تخت شكمم و بازوش روي سرم

 من؟ با مني با تو ؟ بیدارم يا خوابم

 ...چسبیده بهش بیشتر و چكیده چشمم گوشه از اشك

 پیرهن؟ از نزديكتر ؟ همسايه و همراه

 ...میشد چنگ دلم و میداد نوازش گردنمو نفسش

 نفسهاتو هرم نه يا کنم باور

 ...اومد در انگشتام تاب و پیچ به انگشتاش شده برداشته شكمم رو از دستش

 دستاتو نجیب سوز تن ايثار

 ...وجودم تو عطرو اون کشیدم باز فشرده بازوش به سرمو

 نیست خواب تنت لمس بیدارم؟ با خوابم

 ...ساله سه دوري همه اين از میخوره پیچ دلم

 نیست رويا که بگو ، بیدارم که بگو

 ...دامنگیر رخوت همه اين از میكنه هوشیارم گوشم به چسبیده لباي

 نیست ما با جدايي اين از بعد که بگو

 خانومم؟...دلم؟ جان...ترانه؟ -

 زده هق عاشق من عطر همه اون بغل تو خورده تخت درد به بیشتر بزرگ هاي کاناپه اون روي

 ...چندوقته اين ماليم مرد اون آغوش تو گرفتن آروم به رسیدم تهش

 .میگفتي پیش سال سه همون کاش ، میگفتي کاش سامي -

 هم حاال حتي من ، نمیكردي حساب آدم منو و بودي ناباوري اوج تو تو وقتي میگفتم چي -

 .واست بیفتم مقبول که نیستم مطمئن
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 .نیست کم من تنهايي سال سه سامي -

 ذهنت تو کشیدي که سختي همه اون از هم ردي ديگه که اونقدر ، میكنم جبران ، نفسم ، ترانه -

 .نمونه

 تو با دوسال اون بابت سرم تو زدن همه سامي ، نشدم خرد کم ، نشنیدم حرف کم من سامي -

 .بودن همخونه

 .ببخشم خاتونت جون -

 کرديم؟ چه ما سامي -

 رو تو ، بنده نفسات به نفسام فهمیدم من ، اومديم کنار حسمون با ، داديم فرصت خودمون به -

 .باشي من حس هم کاش ، نمیدونم

: گفتم فشرده عاشق من بالش اون به بیشتر سرمو ، شده جذابیت همه اون رخ به رخ چرخیده

 کني؟ جبران میخواي چطور

 جبران واسه حاضرم حتي من: گفت نريخته غرور بابت ولي نگاش تو زده دو دو اشك همه اون با

 ...باش مطمئن نبود مهديس اگه ، میدونمت خودم حق عمر يه که برگردونم تويي به حسامو

 .نیست حسام من بحث سامي -

 هر رو ترانه من ، نیست پیش سال سه زاللي به نگاش رنگ ديگه من ترانه که چیه چیه؟ پس -

 .کنم تحمل نمیتونم بغضشو اين ولي دارم دوست باشه جور

 ...سال سه اون بابت من بغض -

 باشه؟ ، خانومم نمیزنیم سال سه اين از حرفي پس میكنم جبران گفتم -

 ببخشمت؟ چطور من سامي -

 .باش فقط نبخشم -

 رسیدم؟ آرامش به تازه من که حااليي چرا حاال؟ چرا سامي -
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 .باش فقط تو ، میدم قول ، نمیگیرم ازت آرامشتو -

 ...ترسا يعني سامي -

 .میكنم قبول مسئولیتشو همه خودم ، شي اذيت بودنش بابت نمیذارم نخواي اگه ؟ نمیخوايش -

 گناهكار هم داشتم بهت که شكي همه اون با حتي رو ترسا من ؟ میزني يامفت حرف چرا -

 گذشت؟ ازش بشه عمرا میدونم که حااليي حاال؟ برسه چه نمیدونستم

 .کنم کارو همون من بگو تو چي؟ پس -

 .بده فرصت -

 چقدر؟ -

 .بیام کنار خودم با وقتي تا -

 هست؟ امیدي فرصت اين از بعد -

 .کنم درك حسمو بذار سامي -

 کني؟ درك نمیتوني االن -

 وجودت عطر ذره ذره واسه دلم و میدم جولون تو آغوش تو ، تو آغوش تشنه من که االني...االن؟

 تو نمیتونم من آقا نه...شده؟ تنظیم قلبم ضربان با قلبت ضربان و يكیه نفسات با نفسام و میره

 .کنم درك لذت جر چیزي هیچ آغوش اين مهموني

 صداي اون با کرده پنهون فروبردن موهام خرمن میون سرش فروبردن با نگاشو بغض ديده نگامو

 کنم؟ چه طاقت بي من: گفت لرزيده

 .کردم خواهش من ، سامي -

 چي؟ بود نه يه فرصت اين بعد جوابت اگه -

 .روش هم عمرمون بقیه ، بیاريم دووم نتونستیم سال سه اين مگه -
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 دنیا باشي من با که تو ، واسمون باشه زندگي خود که بگو ،بله نباشه آوردن دووم که نگو نه -

 .همه با دوتا ما بودن تو همه خوشي ، بهشته واسمون

 .نمیدونم هیچي حاال من سامي -

 . بودم نفسات عطر محتاج سال سه چقدر که میدونم حاال من ولي -

 .باشیم خودمون بیا ، نگو سامي -

 روزي حاال سامي ولي عشقشو آوردن زبون به میدونست عار پیش سال سه سامي ، خودمم من -

 .کمه خودش واسه میخوادش بگه ترانش به که هم بار صدهزار

 خونه؟ میبري منو -

 .باش من جون امشبو يه -

 ...سامي -

 کنم حس بذار ، امشب يه...هیش: گفت نشسته نگام تو بیتابش نگاه و وصل لبم به داغش انگشت

 .خودم به سال سه اين ندادم واهي امید من که ، هستي که

 .بعید ازش نازخري همه اين از میخوره پیچ دلم و نگاش تو حس همه اين از میچكه اشكم

 نیست رويا که بگو ، بیدارم که بگو

 .میكنه شكني رکورد من اشكاي سرعت و شقیقم به میچسبه لباش

 نیست خواب تنت لمس ؟ بیدارم يا خوابم

................... 

 همه اون و تفريحي قايقاي به میدوزم نگامو مثال و میشینم شده همدم نیمكت اون روي اوله روز

 تا شب يه و سامي بودن آقا همه اون شب اون به میره فكرم واقیعیتش و ريخته دلم تو آرامش آبي

 .بیجا توقع اي ذره از دور به داشتن نگه بغلش تو منو صبح

. 
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. 

. 

 سگ دنبال بچه پسر اون قاطي میره نگام و میشینم دونسته دل راز نیمكت اون روي دومه روز

 .نديدمش چندوقته آرامش موج اون از دوري واسه میلرزه دلم و دوئیده روم جلو پشمالو

. 

. 

. 

 دل دل نگام و میشینم ندونسته قدرشو خودم جز هیچكس قرمز نیمكت اون روي سومه روز

 .سرعت همه اين از میگیره دلم و شده ناپديد افق تو پرستوهاي دسته اون به نگاه واسه میكنه

. 

. 

. 

 اون سمت میره نگام و میشینم قرمز هاي رگه با رفته رو و رنگ نیمكت اون روي چهارمه روز

 از عاشقي از پر و شونه به شونه و دست تو دست و شده پیاده قايق از کنون خنده پسر دختر

 .شده رد جلوم

. 

. 

. 

 چند روي پیرمرد به میره نگام و میشینم خسته وقتم چند اين حضور از نیمكت روي پنجمه روز

 کنار رو روزنامه پیرمرد و میشینه کنارش لبخند با که پیرزني و درگیر روزنامش با و دورتر نیمكت

 .نگاش با میكنه دلدادگي عشق موج از پر و لبخند با گذاشته
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. 

. 

. 

 جووناي و تفريحي قايق اون به میره نگام و میشینم ازش خسته هم من نیمكت روي ششمه روز

 پروانه مثه مرد اون و شده جمع ستاره پوش سفید دختر اون و داخلش گرفتن جشن حال در

 .گشته دورش

. 

. 

. 

 به میدوزم نگامو برداشته اسكله کنار هدف بي و کند قدمامو و نمیشینم نیمكت روي هفتمه روز

 به رو من و میكشه خط لبم رو وري يه لبخند و بینیم تو میپیچه خاص عطر يه و خلوتي همه اون

 شیك و جذاب مرد اون میكنم برانداز زيرچشمي و کنارم حضورشو میكنم حس وايساده افق

 .رو وايساده جیب به دست کنارم پوش

 اومدن؟ کنار خودت با همه اين از نشدي خسته -

 بوده؟ باقي نیمت و دوقورت همیشه بسكه نشدي خسته هم تو -

 .آقابزرگته کپي پررويیت اين باشي نبرده ارث به فرزينا از هیچیتو -

 .بزنه حرف آقابزرگم سر پشت کسي ندارم خوش -

 هست؟ هم خبرا اين از اِ -

 خودشو فاتحه بايد ابروئه چشمشون باال بگه يكي ، خاتونم و آقابزرگم و جونمه من که میدوني -

 .بخونه

 .خونديم خودمونو فاتحه است هفته يه ما -
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 بلدي؟ مگه -

 .پررو بچه -

 میزني؟ حرف کي با داري هست حواست بودي؟ کي با -

 ؟ است ترکیه برنداي ترين معروف از يكي رئیس جون و عشق طرفم اينكه از باالتر -

 مرد چقدر فهمیدم تازه که آدمم يه جون من ولي نمیشناسم که رو گفتي تو که آدمي اون من -

 فهمیدي حاال ، مردم مردي عاشق ، شدم تر عاشق چقدر میفهمم تازه ، خبرنداشتم من و بوده

 میزني؟ حرف کي با داري

 ، پناهمه ابد تا که پهني سینه تخت میشم کوبیده آروم من و میشه حلقه شكمم دور دستايي

 .میگیره بازي به موهامو نفساش و چپم سمت شونه به میچسبه چونش

 .شدي نصیبم تو که کردم زندگیم تو خوبي کار چه که نفهمیدم وقت هیچ -

 .تولد اون به بذارم پا شدم راضي من که شد چي نفهمیدم وقت هیچ -

 .نبود خوشبخت همه اين آقاتون که اومدي نمي اگه -

 ...میگم و میخندم

 سامي؟ -

 سامي؟ دل جون -

 نمیكني؟ ولم -

 .مرگم وقت مگه -

 سامي؟ ، نكنه خدا -

 ؟ سامي جون -

 چي؟ شدي خسته ازم روز يه اگه -
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 .میشه زده سامي گردن رگ روز اون بدون -

 سامي؟ -

 .سامي عمر بگو -

 چي؟ ديگه يكي واسه بسره دلت روز يه اگه -

 .زندگي تو محكمه جاش پا چقدر ترانه با میاد يادش سريدن قبل سامي -

 سامي؟ -

 .سامي نفس بگو -

 ...روز يه اگه -

 چي؟ روز يه اگه -

 چي؟ نخوامت من روز يه اگه -

 .لرزونش صداي و شدش قطع نفساي و سكوتش

 .نمیشم قفسش من ، ابد تا ، آزاده من ترانه ، بگیره جلوتو که سامي میكنه غلط اونروز -

 آروم سگش با بچه پسر يه و آبي همه اون و تفريحي قايقاي اون سمت میره نگام و میزنم لبخند

 قدم پیرزن پیرمرد و قايق به شدن سوار حال در پسر دختر و افق راهي پرستوهاي و رفته راه

 .آهنگشون و دست و جیغ و قايق يه تو جوون جمع و گذشتن کنارمون از دوستي لبخند با و زنون

 ترانه اين نمیداد پا نبودم عاشقت اگه

 عاشقانه اين باد زنده بیاري بد خیال بي

 .میكنم رفته پیغامگیر رو که پیغامي بند گوشمو و کردن درست ژله بند نگامو و میخندم ريز

 يه...خوشترته؟ ضعیفه بگم دِ...خانومم...من عمر...خانوم؟ ترانه...بذار باال طاقچه واسه هي حاال -

 رو االف جماعت اون واسه و خونت تو چپیدي حاال تا صبح که دارم آمارتو منكه ، بده جوابي

 کشیدن رخ به ديگه ، کدبانوئه من خانوم میدونن همه بابا...میبیني تدارك داري شو خراب سرمون
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 ، نگاتو هم کردي دريغ صداتو هم روزه دو که هست حواسم نمیدي؟ جواب خانومم...  نداره که

 شده چي نبود مشكلي اسكله دم که پريروز تا ، سال چند اين تو شدي جني هم تو خودمونیم

 .عزيزم میبوسمت ، دارم مهمون االن میرسم حسابت به بعدا ؟ خفا تو رفتي حاال

 که اينم دلخوش چقدر من و میشه باز هم از بعدي تمام من نیش چطور که نمیدوني و عزيزم میگي

 .ترکیه بیان مهسا و شادمهر و شادي شب فردا قراره

 دلخوش چیش به امیر نمیدونم من برهم و درهم موهاي اون با میكنه خوابم تخت از دل که سايه

 ...میگه نشسته جلوم

 خونه؟ تو بود انداخته راه ناله و آه دوساعت سامیار میگفت چي -

 میگین؟ چي هم به امیر و تو میپرسم من مگه -

 .خبريه اينكه مثه ، بابا نه ، اهكي -

 .کردم پرروش زيادي میكنم حس ، کنم دوري ازش کم يه میخوام که فعال -

 .داداشم بیچاره -

 رسیدين؟ کجا به امیر و تو -

 .میاد پیش چي ببینیم تا کردنیم خر همديگرو خوب دوران تو که فعال -

 .داره داشتنو دوست لیاقت امیر ، خوشحالم واست سايه -

 چي؟ من بدبخت داداش -

 .نكن قاطي هم با مسائلو -

 دوريو اين چرا پس میره صداش شنیدن با نیشت تو نیستي؟ روراست خودت با چرا ؟ چرا -

 میكني؟ بیشتر

 .ندارم نزديكي همه اين به عادت بوديم دور هم از زيادي چون شايد -
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 عمر يه سامي که دارم قبول ، بود عاشقانه خیلي نگاش ، نیست پسرعموت سر بحث کنم باور -

 اعتماد بهش بیشتر کم يه کاش ولي نمیشه سال سه اين جبران هم باز بريزه پات به هم احساس

 اومدم پاش به پا سال سه اين که مني ولي خاطرخواته نده نشون پسرعموت مثه شايد ، کني

 باشي دور ترسا از میخواستم اگه ، میشه باخته دينش و دل داداشم میاد که اسمت که حالیمه

 .بچه يه نه کني قبول خودش خاطر واسه فقط سامیو که بود اين خاطر واسه

 نباشه اينجور بقیه نظر تو شايد ، بهترينه من براي هنوزم سامي ، کنم فكر بیشتر بايد من سايه -

 هم سرعت اين به ولي بذارم کنار رو وايسادم همه رو تو خاطرش واسه که کسي نمیتونم من ولي

 .کنم قبولش نمیتونم

 .بدوئونیش سر میخواي پس -

 .همچین هي -

 .داداشم بیچاره -

 .اون خواهرشوهرونه غره چشم و من خند ريز

 سالدو ظرف.............................................................. .................................................. .......................

 .پیغامگیر رو رفت بجنبم خود به من تا خورده زنگ تلفن داده جا يخچال تو

 ، برسون خودتو ترسا جون ، کنم چیكار نمیدونم من هتران ، بده خیلي ، بده حالش ترسا ، ترانه -

 .میكنم خواهش ، بیا زود ترانه ، خونت دم فرستادم رانندمو

 و هل با رو رسیده دستم به بهاره کت اولین من و میلرزوند دل بند لرزيدش و استرس پر صداي

 و آيه هرچي و شدم داشته نگه باز برام درشو راننده ماشین سوار بیرون زده خونه از کرده تن وال

 که دري طرف دوئیدم شده پیاده عمارت ورودي جلوي نخونده خونده و رفت رژه ذهنم تو دعا

 ...شدم کار به دست خودم من و نشد باز و کنه باز روم به همیشه مثه خدمتكار میرفت انتظار

 رز گلبرگاي و هم موازات به شده رديف هم دنبال شمعاي اون روشنايي منبع تنها و محیط تاريكي

 تو من اسم ترساي مريضي بابت اومده خود به و مونده صحنه اين مات من و ريخته کنارشون

 رو نرفته باال ازش حاال تا هاي پله راه و کرده عبور شمعا توسط شده درست ازجاده و شناسنامش
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 خودي موجود سكوت تو اليت موزيك و رسیده درشت و ريز شمع از پر دوم طبقه به و رفته باال

 يادم و شده پرپر جا همه سرخ رز گلبرگاي و شمع نور زيبايي همه اين مات و مه من و داده نشون

 من صداي و سرم پشت آشنايي حضور گرمي افتادن راه به از قبل و افتاده مريض ترساي به باز

 ...پیچیده گوشم تو عاشق

 اومد؟ خوشت -

 چیزيش ؟ کو ترسا: گفتم چرخیده باز سینه روي تا دکمه و تیپي خوش همه اون طرف پا پاشنه رو

 شده؟

 .میكشن امیرش عمو و سايه عمه امشب رو ترسا جور -

 نیست؟ مريض ترسا مگه -

 .خانومم نبودي زودباور اينقدر که تو -

 آگاه ناخود لبخند و افتاده زمین شاخدار دروغ اين بابت دوزاريم تازه من و شیطنتش از پر خنده

 .ديوونه: گفتم زيرلب لغزيده زيبايي همه اون تك تك رو باز نگام و کرده علم قد صورتم تو

 اون و سرخابیم دکلته تاپ و بهاره کت اون درآوردن تو کردنش کمك و طرفم آرومش قدماي

 .صورتم به اون لبخند و اي سرمه گشاد پا دم جین شلوار

 چي؟ يعني کارا اين وقت اون -

 دلمون ما خانومم که يعني: گفت لغزونده نگام تو نگاشو کرده صورتم هديه داغ نفس شده خم

 .بشه روشن خانومم جمال به چشمم تا ببافم هم به دروغ شدم مجبور ، بود تنگت

 و کشیدم کنار انداخته آب به دل نزديكي همه اون از سرمو کرده خونه لبم رو نرمك نرم لبخند

 چي؟ يعني تشكیالت و دم اين وقت اون: گفتم

 من و چپمو دست انگشتاي گرفت بازي به راستش دست انگشتاي و لغزيد کمرم رو چپش دست

 افتاده گیر آغوشش تو مرد پهن شونه رو راست دست التهاب پر نگاه همه اين بابت خندون

 نكردي؟ هالیووديش زيادي نظرت به: گفتم گذاشته
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 .اومد مي خوشت خیلي هالیوودي رمانتیك فیلماي از تو يادمه -

 اومد؟ مي خوشم چیا از ديگه -

 .بودم من مهمترينشون ولي ، چیزا خیلي از -

 نه؟ مگه بشي خیال بي نمیتوني وقت هیچ خودشیفتگیتو -

 .بودي غرورم همین عاشق تو که مطمئنم چون ، نچ -

 .شدي عجیب سامي -

 .جنتلمن بگو خودتو کن راحت -

 .میشم ديوونه نفست به اعتماد همه اين دست از آخرش من ، اوه -

 .بیاي کنار باهاش بهتره پس -

 تو سرش و شد بسته چشماش و خورد سر لبام روي تا نگاش و شد چنگ انگشتاش میون کمرم

 . گرفت بازي به موهامو کشدارش نفساي و رفت فرو گردنم گودي

 سامي؟ -

 میز اون صندلي و کشید بیرونم آغوشش از اي دقیقه چند وقفه يه از بعد شده چنگ بیشتر کمرم

 دستم به چسبونده داغشو لباي و بشینم روش کرد کمك کشیده بیرون خوشگلو ولي کوچیك

 از دستمو شده جاگیر میز طرف اون روبروم بر زمان چندثانیه مكث يه از بعد و شد بسته چشماش

 .بود تنگت دلم:  گفت کرده شكار میز روي

 زيرافتاده به طرفم شده ساطع حرارت همه اين از سرمن و میكردن حرف تايید تبداترش چشماي

 است؟ دونفره شام يه اين:  گفتم

 .شد خند تك اون بیتاب من دل و زد خند تك جواب جاي

 برات؟ بكشم چي -

 .میخوري خودت هرچي ، نداره فرقي -
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 .نگاه تبداري و خیرگي همه اين از رفته ويلي قیلي دلم من و صورتش رو شده نقاشي لبخند

 .شدم سیر من: گفتم خورده نصفه رو غذا

 .تبدار نگاش مثه لبخند و بود اون نخورده دست بشقاب به نگام

 .سیرم منم -

 حضورش عطر و گردوندم دور نگامو و شدم بلند کشیده بیرون عاشقش من دست حصار از دستمو

 .شد نزديكم باز

 کرده باز روم جلو رنگو سرخ مخمل جعبه برده جیب به دست زده زانو پاش يه روي ثانیه صدم تو

 ته و عاشق من ولوم اون با شده کشیده تصوير به روم جلو مدلش عاشق همیشه من ساده رينگ و

 میكني؟ ازدواج من با: گفت لرزش مايه

 من تواضع همه اون روبروي دراومدن زانو به داده تحلیل نیرو پاهام و بود لرزونش نگاه بند نگام

 .نداشته سراغ مردم از وقت هیچ

 دست انگشت دومین تو رينگ که کردم حس و بستم چشمامو پیشونیش به چسبیده پیشونیم

 .شد فشرده گرما همه اون میون دستم و نشست چپم

 .میكنم خوشبختت -

 .فرورفته گرما و عطر حجم اون تو من و زده چنگ کمرمو اون دست و حلقه گردنش دور دستم

 کرد بیداد وجودم تو عطش و چسبید هم به لحظه يه تو لبامون و نگاش به دادم نگامو کرده سرباال

 .خیال راحتي از شد آروم اون نفساي و

.................. .................................................. 

 

 .شد ديرمون ، بشم آماده بذار سامي نكن:  گفتم کشیده کنار خودمو بغلش از

 .بابا شه رفع دلتنگیام میخوام زنمي بابا ، اينا دست از داريم مكافاتي چه -
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 .کن نفرين ناله بعد بشه خشك عقدت مهر اين بذار -

 شده خیره آورده عمل به رو دسرام کلكسیون از بررسي آخرين من به داده ول کاناپه رو خودشو

 کردي؟ خسته خودتو چرا ، زياده هم سرشون از اصال ، خانومم کدبانويي: گفت

 دلم کرده ذوق بیشتر شده درگیر تلويزيون کاناالي با جذابیت همه اون به نگاه با کرده خنده

 جمع واسه سامي و امیرعلي که مرفحي برنامه همه اون و سفارت تو صبحمون عقد به شد خوش

 .بودن چیده چهارتايیمون

 .منو میكشه شدم زنت بفهمه مهسا -

 چپ کسي خانومم به بعد به اين از ، میكنه غلط بگم میتونم قائلم واسش که احترامي همه با -

 .طرفه من با کنه نگاه

 .شي طرف زنش با بذاره هم شادمهر اينجا بشین -

 .جون از عزيزتر مهموناي اون از پذيرايي واسه بشم آماده تا اتاقم تو چپیده من و اون خنده

:  گفتم کرده حس رو کرده جمع سینه تو دست و زده تكیه چارچوب به آدم اون نگاه سنگیني

 نشدي؟ سیر

 . نیست کم سال سه ، نچ -

 .ام آماده من:  گفتم گذاشته کج بازم موهاي رو قرمزو مخمل دار لبه پفكي کاله خنديده

 .دارم دوست:  گفتم شده گرم لباش آتیش از شقیقم شده حلقه شونم دور دستاش

 عاشق من ولوم اون با گوشم کنار فشرده خودش به بیشتر منو اومده شوق سر احساسم ابراز از

 .من اندازه به نه:  گفتم کنش

 جوراب.............................................................. .................................................. .......................

 تا؟ سه اين نمیان چرا:  تمگف بغل به ترسا سامي به کرده درست پاش مچ تو رو ترسا دار عروسك

: گفتم خیره شده بدجنس گاهي چشماي اون به اومده باال سرم کرده حس سامیو مشكوك خنده

 نمیدونم؟ من که هست چیزي
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 .میدونم من فقط که هست چیزا بعضي:  گفت چسبیده گوشم به لباش

 همه اين باز دهنم کرده متوجه نگاش رد به منو نقطه يه به مونده مات امیرعلي و سايه هین صداي

 .شد وارده شوك

 ...سامي -

 نه؟ مگه براتون بود جالبي سوپرايز نظرم به خب - سامیار

 .میدونستي تو - امیرعلي

 .کردم ريس و راست کاراشونو خودم - سامیار

 .نظامیه حكومت بعد اين از ، شديم بدبخت واي - سايه

 .خوب دختر کني خداحافظي آزاديات با بهتره - سامیار

 میون اومدم که خودم به انداخته بغل به ترسا مرد اون نیمرخ به تشكر خوب حس از پر نگامو

 .بودم اسیر خاتونم هاي مادرانه خوب حجم

 بابا و دراومد سايه داد کشیده بغل به منو مهر از پر شهره مامان زده بیرون خاتون عشق پر بغل از

 مردي اون بغل به رسیدم تهش من و داد پدربودن حس داده جا بغل تو هم با رو من و سايه مهدي

 .بودم زورگويانش تصمیماي مديون رسیدنمو اينجا به که

 ورژن براي دلم من مردونه بغل تو و کشید بیرون بغلم از اونو شادمهر و زد هق بغلم تو مهسا

 خوشگله؟ خانوم چطوري:  گفت بوسیده همسرشو سر رو داده جا تنگ برادرانش

 و بیكار امیرعلي بغل تو رو ترسا داده نشون خودي جمع از دور کمي بغلش تو ترساي با سامي

 .اومدين خوش:  گفت بوسیده خاتونمو دست شده خم انداخته کرده لوس مادرزن واسه خودشو

 آرامش همه اون مات مهسا نگاه و بود خورده وول امیرعلي بغل تو عروسك اون مات همه نگاه

 .زده ديده منو شوهر باالي و قد رفته باال ابروي يه با خاتون
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 با کرده لمس اونو انگشتاي سر فقط رفته کرده دراز طرفش دستشو سامیار به غرشو چشم مهسا

 به چشممون اعجب چه ، سحابي جناب به به:  گفت کشیده نشون و خط من واسه چشاش

 .شد روشن جمالتون

 .خانوم مهسا منوره که ماست چشم اين ، نفرمايین - سامیار

 .خونه بريم بهتره ، صددرصد که اون: گفت زده سامیار شونه رو دست شادمهر

 گرفته بغل تو مهربون و پدرونه رو ترسا که بود سامي به نگام رفته راه خاتون و آقابزرگ میون

 .بود میكرد لوس دونش يه يكي پسر اين تنگ دلش شهره مامان واسه خودشو

 .شدم امیدوار فاروق به بار يه:  گفت گوشم تو کرده سر خاتون

 چي؟ -

 . میشینه دلم به همچین انگار پسره - خاتون

 ...خاتون -

 . خوشگله ترسا چقدر ماشاال - خاتون

 .بچم ماهه -

 بچت؟ - خاتون

 .ديگه ديگه...خب...چیزه -

 .گوشته بزرگت تیكه دادي وا زودي برسه گوشم به - خاتون

 .دادم دقش -

 حاال آقابزرگشو، و من نفس اونم میخواد فرزين خونواده از دختر ، کنه دق تا مونده - خاتون

 .بدوئه حاالها

 .خاتونم اِوا -

 .ايران میگردونم برت میگیرم دستتو نكني ناز بخواي - خاتون
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 .بله اين واسه کردن شاهدي هم سايه و امیرعلي و داديم هم بله صبح ما که خاتونم کجايي

 سامي راننده ماشین تو مهسا و شادي و شادمهر اول همون از که ماشینا تو شدن جاگیر مساله تو

 آقابزرگم دستور به و انداخت راه رو امیرعلي وشونه شاخ شتافته خونواده کنار به سايه و نشستن

 .شد کشیده هم تو اخماش هم سامي و نشستیم امیرعلي ماشین تو فرزين تا سه ما

....................... .................................................. .............................................................. 

 فرستاده مربوطه واحداي به رو چمدونا داشته باربرو حكم سامي و شادمهر و امیرعلي البي توي

 عدم واسه دوزاريمو انداخته راه کشي نشون و خط واسم چشاش با هم سامي و شدن جمع ما کنار

 .زمین انداخت بودن کنارش

 .زوده خواب واسه که هنوز ، میشینیم هم دور سايه واحد بیاين خاتون - شهره مامان

 .ديده تدارك ترانه ، من واحد بريم نیست قرار - سايه

 .گشنمه من بريم اينجايیم؟ چرا پس - شائمهر

 توجهي بي سايه بازياي مسخره به و بودم ديده تدارك گردان يه واسه من که شد اين راحت نفسم

 .بودم کرده خرج

 هم تو من دل و کرد اون پهلوي نثار سقلمه يه کرده اخم بهش شادمهر و اومد لبخند واسم سامي

 مردم:  گفت گوشم کنار انداخته من بغل تو رو ترسا ، ترسا گیري آغوش در متحمل سايه و پیچید

 .واال ، دارن نگهش هم خودشون میخوان بچه

 نه؟ ديگه شما میخواي امیرعلي واسه شهرهم مامان و مهدي بابا جلو پادرمیوني ، پررو بچه -

 .راحت بچت بابت از خیالت تو ، میدارم نگه رو ترسا خودم اصال - سايه

 .مامانه نفس -

 .میارينا بار لوس دارين رو بچه بد شوهر و زن - سايه

 شما؟ داري مشكلي -
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 .خودتونه بچه ، بكنم غلط من اصال نه - سايه

 .باباشه و من عشق -

 .شمايي خان سامیار عشق میدونیم ما جايیكه تا - سايه

:  گفت سايه و من گوش کنار البي تو همه حضور عدم بابت کرده طلبي فرصت سامیار گرم نفساي

 آبجي؟ داشتي شك

 .داداش شدي ذلیل زن - سايه

 نباشم؟ ذلیلش ، خانومم نفسمه - سامیار

 .بده ياد رفیقت اين به کم يه - سايه

 بشي؟ قزمیت امیرعلي اين زن تو گذاشت کي حاال - سامیار

 .داداشم - سايه

 .بدوئه دنبالش بايد بد میخواد منو خواهر عوضي اون - سامیار

 .داداش میگن اينا به - سايه

 .نكنم اذيتت که میاد ناز واسم چشاش با داره که بكن ترانه جون تو دعا - سانیار

 طولش زياد هم شما ، زشته داخل برم من ، داداش کن حساب خودش با هم شما خب - سايه

 .ندين

 ...که رفت باال خونم تو مهسا صداي زده بیرون سايه دهن از حرف اين

 .شده ريزه يه واست دلم ببینمت بیا ؟ کجايي ترانه - مهسا

 عشوه چشام با منم و انداخت خنده به رو ترسا چاکیده بعدي تمام سايه نیش خوابیده سامي فس

 .رفت غش دلم و کردم حس ام شقیقه به سامیو لباي چسبیدن آخر لحظه اومده

 واسه آراس خونه اون تو کنارش نسكافه گنده سرامیكي لیوان اون با بوده خوبي همه ين دلتنگ

 .میزد پر باهات زدن حرف واسه دلم:  گفتم نشسته کرده انتخابش دلتنگي رفع و تنهايي
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 .بوده اينجا خبرايي يه انگار ولي بودم هالکت -

 کرده؟ چه سامي سال سه اين نگفته اومدنت قبل شادمهر بگي میخواي يعني -

 کنین؟ بزرگ میخواين سرراهیو بچه يه چرا حاال ترانه ولي ، گفتم دروغ نیومده خوشم بگم -

 .میشه سخت واستون بیاد دنیا به خودتون بچه اگه بعدش

 .شنفته اون و اين از حرف حاالها حاال سامي و من و زندگیم آدماي از خیلي و مهسا ندونستن

 .پرستیم مي رو ترسا سامي و من -

 میكني؟ مسخرم همین مال تهش ته که بود اين روشن دلم بگم -

 امشب؟ ريز يه اومدي مي شونه شاخ سامي واسه و بود روشن دلت -

 خندت الكي دوريش که خودم چشم به ديدم که ، بودي پیشم که آخر سال يه اين تو ، حقشه -

 باقي ونیماي قورت دو اين کمشه ، باهاشه دلت هنوزه که هوز ديدم که ، گريت واقعي و مینداخت

 .ماها مونده

 .دارم دوسش خیلي مهسا -

 .وايسي چیش همه پا قراره پس -

 واينسادي؟ شادمهر پا تو مگه -

 بشي؟ پشیمون شد وقت هیچ ترانه -

 چي؟ پاي بذارم سوالتو اين -

 کردم؟ اشتباه من ترانه -

 خودت؟ واسه میگي چي -

 کمي؟ شوهرت واسه کني حس دلت ته شد وقت هیچ -

 .بزن حرف آدمیزاد زبون به مهسا -
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 حس شادمهر عشق به خورده قسم من ، آدم من ، بزنم حرف خودم زبون به میخوام اينبار -

 .کردم اشتباه میكنم

 .کردن بدقلقي ازش بعیده ، تو از کشید ناز تونست تا امشب که شادمهر شدي؟ ديوونه -

 .مردمو بیرونمون کشته خودمونو تومون -

 آورده؟ جا به برادري حق بیشتر برادر از اين کرده چه مهسا -

 .نمیشدم بودناش برادر اب خر من کاش و مردمو میكنه ديوونه برادريش -

 ...مهسا -

 دير با يا باشه افتاده شوهرت گوشي رو وقته چند شماره يه با نداره فرقي بكني بخواي که شك -

 .نزنه شده پختنه واش عشق با غذاي به لب و سیريش و خونه تو شوهرت شباي اومدناي

 .نیست زدن نارو شادمهر مرام تو ؟ کي به ؟ شك -

 از نمیخوره تكون دلم تو آب ، آقاست ، میزنه نارو شادمهرم بگه اونیكه میكنه ،غلط نزده نارو -

 ، بهم نداده دل میدونم که من ، نشد شوهرم عشق با میدونستم که من ولي داشتن هوامو همه اون

 .نبودم کم همه اين کاش ترانه ، بهمو خوبي خودش واسه میدونه وظیفه

 ؟ کمي تو گفته کي -

 سر من از همه اين کاش ، نبود خانوم همه اين کاش ترانه ، نبود خوب همه اين دختره کاش ترانه -

 .نبود

 دختره؟ کدوم -

 و برف زير میكني کبك عینهو سرتو نمیاري خودت رو به اولش میزنه مشكوك شوهرت وقتي -

 بدتر داره انگاري نه میبیني بعد نیست کارا اين اهل من شوهر بابا نه که میكني اين تخت خیالتو

 يه تو فیلما اين عین اونوقت... میكشونتت کجا تا شكت اين ببیني اينكه دنبال میفتي بعد میشه

 که باصفا نقلي خونه يه به میرسي تهش و شوهرت دنبال میفتي شب تا صبح يه و میچپي تاکسي

 کیسه همه اون با شوهرت ، داشتي معماريشو آرزوي رفاهت همه با عمر يه تو و نیست باالشهر
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 گلي گل چادر يه با ها فرشته عین يكي لحظه چند بعد و میزنه درو بلبلي زنگ دستش تو خريد

 شوهرت دست از خريدو هاي کیسه و در دم میاد کشیده خرمايیش موهاي وسط تا که سفید

 سر پشت میاد لبش رو کم تو خونه واسه که اي خنده يه با بندش پشت هم وشوهرت میگیره

 دلت ، نداره ازت کم دختره که اينه راضي ، راضیه دلت ولي ، میشكني تو و خونه تو میره دختره

 و من زندگي ته که میدونستم هم اولش از من ، کرده سلیقگي بي شوهرت اينكه از نمیسوزه

 ماه يه اين دل راز بگم و بشینم شوهرم واسه خواهر از عزيزتر کنار من اينكه ، اين میشه شادمهر

 .شه سبك دلم و بگم رو مونده دلم رو

 از عزيزتر اون گونه رو چكیده اشكاي قطره دونه دونه اون بابت نگام همنشیني به میرفت دلم

 .خواهر

 مطمئني؟ کجا از -

 رو عشقش به نكردن خیانت واسه شبا بعضي شوهرم اينكه از باالتر ، ترانه نمیخواد اطمینان -

 از من سهم فقط که خواب تو صبحش تا شب نفساي همون و میبره خوابش تلويزيون جلو کاناپه

 میكنه؟ حرومم رو داشتنشه دوست

 .ازش بعیده شادمهر ، مهسا نگو -

 عشق اونقدر اينكه به بود خوش دلم ، نیست عاشقم شادمهرم که میدونستم من ، ترانه نیست -

 و خونه برمیگرده شب ي ساعت من زندگي ولي باشه بس جفتمون واسه که زندگیمون تو میريزم

 هشت ساعت صبح و میبره خوابش کاناپه رو تلويزيون جلو و نمیخوره منو شام و نیست گشنش

 .بیرون میزنه خونه از کردم صرفش وقت ساعت يه من که اي صبحونه بدون

 .نمیدونم اونو دل میگره من دل

 بگم؟ چي مهسا -

 .بسه باشم عاشقش کردم خیال کردن عاشقش جاي من ، ندادم گوش من گفتي تو -

 .زيادي زيادي دارم دوسش نداشتم داداش قدر من که شادمهري اون سر از تو میگم بازم مهسا -
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 موخرمايي دختر يه کنار شهر وسط باصفاي نقلي خونه تو عشقشو شوهرم که ثمر چه ثمر؟ چه -

 میزنه؟ برق خوشي از چشاش و خوشه میاد پیشش از هروقت و میكنه پیدا سفید گلي گل چادر

 .نمیدونم اونو میگیره من دل

 .بده فرصت ، نكن قضاوت زود من مثه مهسا -

 .داده فنا به زندگیتونو از برحه يه خوبه واست االن اگه سامیار ، ندون سامیار رو همه -

 .بدي فنا به زندگیتو کل تو که نمیشه دلیل داده فنا به رو برحه يه اون اگه -

 که نیست من مرام تو ترانه نه ؟ باشه بودن اون با حسرت تو شادمهر و باشم من که اينه فنا -

 .بشم عشقم راه سد خودم خاطر واسه

 .نمیشناسم بیاره کم که مهسايي من ؟ میگي چي میفهمي -

 .نبودنه سربار بحث نیست آوردن کم بحث -

 .نمیدونم اونو میگیره من دل

....................... .................................................. .............................................................. 

 و انداختن راه خاتون لبخد کرده من بودن دار خونه از تعريف و نشسته صبحونه سفره دور همه

 .خونم تو شوهرم و بچم نبودن از گرفت من دل

 سالم يه جز صبح از و بود شده جاگیر من کنار کنارش جاخالي جا که بود مهسايي به شادمهر نگاه

 .باهاش بود نكرده وبدل رد حرفي بخیر صبح

 چیه؟ امروز برنامه - شادي

 .سامیار خونه میريم ناهار اسه و میزنیم شهر تو گشتي يه میريم - امیرعلي

 .سامیارمون داش شده ولخرج - شادي

 .کش خودم به نگاهو همه اون وسنگیني انداخته پايین سر من به زيرزيرکیش خنده

 بزني؟ حرف کوپنت از بیشتر داري عادت تو چرا بچه - شادمهر
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 .داره گناه بچم به اينجور نگو مادر شادمهر اِ - خاتون

 .بچه ذوق تو میزنه هي ، بگه پسره اين به يكي - شهره مامان

 .بشم شماها فداي من - شادي

 اونو گرفت دلم من و دخترونه شیطنت همه اون صورت تو پاشید خواهرونه لبخندشو مهسا

 .نمیدونم

 .بعدا واسه باشه حسابمون زديا قر مارو خانوم ديشب خوب خانوم ترانه - شادمهر

 چند دستش لقمه با سايه و شادمهر با کرده کل کل من جاي سايه و مهسا زيرپوستي پوزخند

 .نشسته مناظره به دقیقه

 ساکتي؟ چرا خانوم مهسا - امیرعلي

 . پرکش شب سكوت از شد نگرون خاتون نگاه و جیرجیرکش اون سمت رفت آقابزرگ نگاه

 يه که اينه ، نداشتم خوابي میزديم حرف ترانه با صح تا ديشب ، کسلم کوچولو يه ، خوبم - مهسا

 .ندارم حال کوچولو

 .نگاه اين به توجه بي مهساي و شادمهر نگاه باز

 چي هاي مايه تو چي يه اشاره با دوخته من به شدشو نگرون نگاه شده حالیش چي يه امیرعلي

 .هیچي زدم اشاره من و پرسید شده

............ 

 نیمچه يه میكنه نگاه زيرچشمي منو وايساده بار کنار شادمهر و امیرعلي کنار که اون به

 نشسته آقامون پهلوي تو شادمهر سقلمه و میكنم باز رو آقا نیش زده اختالطش در لبخندغمزه

 .میاد جفتمون دست کار حساب

 برت خودمون با هفته اون نمیگذره خوش ؟ میگذره خوش بهت اينجا بابا ، ترانه – مهدي بابا

 .ايران میگردونیم
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 مذاق به جانش بابا حرف میفهمم کرده نگاه يه صورتشو هشت و هفت اخماي افتاده سامي به نگام

 .نیومده خوش مدله هیچ آقا

 ؟ میشه چي ببینم حاال -

 نیشش رفته سايه چشم تو بدجنسم لبخند ديده زيرچشمي رو سامي دار قاطي التماش غره چشم

 .میكنه باز بدذاتي همه اين از رو

 ...که میگه اينبار خوش ترسا با عوضش ، سامي به نداده رو هم هنوز خاتون

 .برات تنگه دلشون همه ، خونه بیا هم مدت يه مادر آره – خاتون

 .برگرديم خواستیم ما که بعدي سري ولي برمگیرده ايشاال – مهسا

 .شده غنیمت واسش شايد لبخند اون به میبینم شادمهرو نگاه

 .نیست خیانت اهل شادمهر

 .موندنه حرفش پا مرد شادمهر

 .نیست چزون آدم شادمهر

 .نیست چزون مهسا شادمهر

 .فرقشه همه با مرام تو دوزار تومني شادمهر

 میكني؟ چه تو شادمهر

 بخوريم؟ چي ناهار قراره داداش دقیقا حاال – شادمهر

 ژست با لبخند يه رو امیرعلي و میندازه خنده به شادمهرو گفته شادمهر گوش در چي يه سامیار

 .رفتن باال پاينشو شام قلپ يه

 استخر به میرسم گرفته نگاشو رد آورده گیر گوشه يه رو مهسا میگیره دويي به دو حالت که جمع

 ...که میگم و باغ تو بزرگ

 .ديگه نباش اينجوري مهسا -
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 .تنگشه دلم:  گفت کرده برانداز آقاشونو زيرچشمي داده تكیه ام شونه به سرش زده لبخند

 .نیست بد شادمهر مهسا -

 .آقاست -

 .کنار گذاشته کاراشو از خیلي شادمهر -

 .وايساده قولش پا که مرده -

 ...ولي -

 .نیست خودش دست احساسش افسار ولي -

 کني؟ کار چي میخواي -

 .طالق کاراي دنبال میفتم ايران برگشتم -

 شدي؟ ديوونه -

 .بوديم موازي خط دوتا شادمهر و من ، میشم عاقل دارم تازه ، نه -

 .میشكنن وقتا بعضي هم ها موازي -

 جدايیو اين اگه هم سامیار و تو شايد باشیم منطقي بیا ، شادمهر نه شكستنم اهل من نه -

 ، بسازيم زندگیمونو چون میخوايم جدايي شادمهر و من ، نمیدونستین همو قدر همه اين نداشتین

 .والسالم میشه مطمئنا شادمهر و من جدايي ولي بود مقدمه سامیار و تو جدايي ، جدا کدوم هر

 ؟ خواستي توضیح ؟ ازش پرسیدي وقت هیچ ديدي فقط تو -

 که شادمهريه من بحث ، زندگیمونه تو عشق عدم من بحث نیست خوشگله دختر اون من بحث -

 کردم عقده من ، میكشید نازمو ساعت چند بعد عوضش و میگفت کاش و نمیگه بهم گل از نازکتر

 .عاشقن همه اين چشام جلو که دارم نسترنیو و فرهاد زندگي عقده االن من ،

 کارايي يه وقتا بعضي ولي دارم قبول نیست نازکشي اهل ، مغروره شادمهر ، میكني اشتباه داري -

 .برات بوده بیشتر ارزشش نازخري صدتا از میبیني میكني فكر بهش وقتي که میكنه
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 کوچولو مشكل يه فقط ، کردم فكرامو همه من ولي میدي امید آدم به وقتا بعضي که خوبه -

 . هست

 ؟ مشكلي چه -

 .گفتم بهت شايد -

 نكن حاشا هاتو خستگي ديگه ، آرامشي لحظه يك محتاج تو

....................... .................................................. ............................................................. 

 سوق نگاه و اون به نگاه بي کشیده ماشین تو خودمو افتاده کردن عرق به استرس شدت از دستام

 نديد؟ رو ما يكي اگه حاال:  گفتم خلوت کوچه اون بر و دور به داده

 من گرم نفساي و صورتم و گردن بین خالي فضاي تو سرش رفتن فرو و سینش تخت چسبیدنم

 .لبم رو نشوند لبخند يه عاشقش

 .بود تنگت دلم -

 .بوديم خونت امروز همین که ما -

 تنها زنمون با دقیقه دو اينكه واسه میبیني خدا رو تو ، من واسه نیست قبول دور راه از ديدنت -

 درآريم؟ بازي باند جیمز چه بايد باشیم

 امروز؟ شكاري تو چه:  گفتم کرده تكیه سرش به سرم کرده پیدا انعكاس ماشین فضاي تو خندم

 داريم؟ رو برنامه اين کي تا ، نكردم نگات سیر دل دوروزه بابا نباشم؟ -

 .کرديم کار چي ما میدونن سايه و امیر فقط ، بدتره کنیم حساسشون اگه ولي ، نمیدونم -

 ؟ بده ، کردم عقدت رفتم ، نكرديم که شرع خالف -

 .صددرصد اونا نظر در -

 .کنه ام تیكه تیكه میخواد چطور بیني نمي ، باشه بد مهسا نظر تو بیشتر کنم فكر -

 ؟ شكستي لیوان امروز که بود اون ترس از نكنه -
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 .ماشین بسته فضاي تو انعكاسش و اش خنده غش غش

 ، شكستم لیوان میره دلش غمزش يه با شوهرش میره يادش که خانومم خوشگلي از ، خانومم نه -

 امروز؟ بودي شده خوشگل همه اين چرا تو سوخته پدر

 نبودم؟ خوشگل قبال يعني -

 .مني ماه همیشه تو -

 ولوم اون با آرومش صداي کشیبده سینش رو فرضي خطوط انگشتم با فشرده سینش به سرمو

 ...که شنیدم عاشقو من

 سه المصب دِ ؟ خونم نبرمت و بگیرم خودمو جلو بدي ادامه کارت به اگه که نمیدم تضمیني -

 .نكن ترم خراب دارم تنتو عطش ساله

 .ديگه نشو حیا بي سامي -

 صورتم سانتي يه فاصله تو صورتشو کرده مزه لبامو گرفته باال سرمو رفته فرو موهام میون دستش

 واسه که دادم خرج خواجگي سال سه من:  گفت نكنده نگام از رنگشو شب نگاه داشته نگه

 .کنم خرج حیايي بي خانومم

 منم و میكنه مزه لبامو باز سامي و میزنه برق چشام و میشه قرص و میره غش دلم و میاد کش لبام

 و میگره نبض دستم زير قلبش و میكشه فرضي خط سینش روي باز دستم و میكنم همراهیش

 چقدر و میشم پذيرا دل و جون با دردو اين من و میگره درد و میشه فشرده دستاش تو پهلوهام

 .میده شراب طعم سامي لباي مزه

.............. 

 کردن خرد صرف کشیمو وقت گذرونده نظر از رو نشونده کانتر پشت صندلي رو خودشو آقابزرگ

 .میشین اذيت سفته صندلیا اين ؟ خاتون پیش نمیرين چرا:  گفتم کرده ساالد هاي کاهو اون

 نگاتو بگي بهم که نمیشد روت و میخواست چي يه دلت وقت هر بودي که هم بچه يادمه -

 از گذشتن سال همه اين بعد حاال ، میكردي کاري يه بند خودتو و شدي مي مهربون و میدزدي

 میكني؟ ديگه کار يه بند خودتو و میشي مهربون و میدزدي نگاتو که میخواد چي دلت بچگیت
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 .نمیخوام چیزي من -

 بابا؟ میدي بهم حسیني و راست جواب میخواي کیو بپرسم ؟ کنم درست بهتره سوالمو -

 ...آقابزرگ -

 جز مرديو هیچ نگات و میره سحابي سامیار اسم با دلت هم دنیات ته تا تو که میدونه آقابزرگت -

 .نمیگیره اون

 ...آقابزرگ اِ -

 ، نه گفتم عزيزدلم توئه به بار اولین واسه خواستگاريت اومد وقتي که پسريه همون اين بابا ترانه -

 هم ، مردم من ترانه ولي وايسادي روم تو بار اولین واسه خاطرش واسه تو که آدمیه همون اين

 بگیرن ازمون که چیو يه ، هستیم يكي تهش ، باشه من بعد دونسل اگه حتي میشناسم جنسمو

 نمیگم ، بوده محتاجت چقدر فهمید گرفتم ازش رو تو وقتي ، بوديم محتاجش چقدر میفهمیم تازه

 بشه که هم نیا ته تا ، اومده خوش بدجور من مذاق به کاراش بعضي ولي کاراشو همه رفته يادم

 همینه هم پسره اين و حسام فرق ، میداد بهت عشق نگاش با فقط که نمیسوزه حسامي واسه دلم

 ترانه نگفت ، نه مهديس گفت و وايساد جلوم بار يه زندگیش کل تو ، نبود وايسادن مرد حسام ،

 پسره اين عوضش نمیشي دار بچه دنیات ته تا اگه عزيزي تو ترانه ، نه مهديس گفت میخوام رو

 که کرده اي آينده بیمه رو بچه يه و کشیده فنگ و دنگ همه اين خاطرت جمعي خاطر واسه

 عزيزکرده پا يكي وقتي ولي تمومه چي همه پسره نمیگم ترانه ، نداره اطمینان بهش هم خودش

 ، نكردم خردش کم ، نكشید منو منت کم تو خاطر واسه پسره اين ، میاد چشمم تو وامیسته من

 هیچي ارث از ترانم گفتم بهش ، آوردم کم من اون آوردن کم جا به تهش ته ولي نچزوندمش کم

 ، نخوره ارثیشو بي غم که میرزم پاش به اونقدر گفت بهم کن پهن ديگه جا يه تورتو مرد نمیبره

 پول بي اگه حاال که مرديه اين موند باهات پول خاطر واسه ساال اون که نیست مردي اون اين ترانه

 پولو اون وقتي میدوني ، درمیاره چششو ابروئه چشت باال بگه يكي اگه و وامیسته پات باشي هم

 همیشه ، رفت مهديس چشاي برق عوضش زد؟ برقي چه چشاش حسام بال و دست تو ريختم

 ماها جلو وقت هیچ مهديس ، چشاش تو اشكو برق ديدم روز اون ولي بود نوم مغرورترين مهديس

 که حسامیه من بحث نیست مهديس من بحث ، لرزيد بغض از لباش چشام جلو روز اون نكرد بغض

 هامو نوه از دوتا که خودمم من بحث ، وايسه اش بله پاي داد عقد بله اگه تا نبود مرد اونقدر
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 واسم خودم هاي بچه از که مني چشاي تو حسیني و راست میخوام ترانه حاال ، کردم بدبخت

 نه؟ يا هست رضا پسره اين با دلت بگي و بزني زل عزيزتري

 ...که میگم و میگذرونه نظري آقابزرگمو استوار هنوز قدوباالي زيرچشمي نگام و میفته پايین سرم

 .آقابزرگم بگین خودتون میخونین خوب منو نگاه خط که شما -

 .میخواي جلمبونو پسره اين خاطر هم باز دنیا ته ته تا تو که میگه اينو نگاهت خط -

 ...آقابزرگ -

 .بیاد چشمون به تا کنه غالمي بايد ، بخريم دوماد ناز نیست قرار -

 چشام و میره غنج و میره غش دلم و میاد لبام سد پشت تا آقابزرگ استبداد همه اين از ام خنده

 .میزنه شكوفه

....................... .................................................. .............................................................. 

 به بیشتر خودمو کرده حس رو درآورده بازوم از خاتون که نیشگوني نشسته خاتون پاي جلوي

 .رو شهره مامان صداي شنیدم کرده نزديك دستش تو گوشي

 اين خاطر واسه بشیم مزاحم بخوام ازتون نمیشه روم اصال ، ام شرمنده من خدا به – شهره مامان

 .پسره

 رو شیكي اين به اسم من سامي ، دراومده شهره مامان دهن از پسره اين بابت هم تو میره اخمام

 پسره؟ اين بگن بهش که کرده سنديت خودش

 .چشم سر قدمتون حرفیه؟ چه اينا خانوم شهره نه – خاتون

 غره چشم کرده پرت شده بر روده خنده از تلفن اول از مهساي بغل تو ذوقمرگي شدت از خودمو

 .چاکید براش نیشم و ديدم خاتونو

 حیايي بي از بند يه خاتون و هوا هروکرش هنوز مهساي و مهسا بغل تو هنوز من و شده قطع تلفن

 .زده غر من
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 .ذوق از نمیري ، کن جمع خودتو بیا بچه – مهسا

 .خواستگاريم میان دارن مهسا -

 .برامون نذاشتي آبرو – مهسا

 ؟ میاره چي واسم گل دسته نظرت به مهسا -

 میدونم؟ چه – مهسا

 .آورد بیرون نبوده فرزيني خاندان شان در حالت اون از رو ما سالن تو اومده شادمهر

 خبره؟ چه – شادمهر

 .مادر هیچي – خاتون

 بد شوهري بي اين که میدونیم همه کني؟ داري آبرو میخواي ؟ خاتونم میگي دروغ چرا – مهسا

 .داره خواستگارشو ذوق بچه ، نداره که خجالت ديگه بود آورده فشار بهش

 خواستگار؟ – شادمهر

 .خیر امر واسه امشب میكنن رنجه قدم دارن رفیقتون – مهسا

 .نمیديم هرکسي به دختر ما ، کرده غلط – شادمهر

 .نخواست نظر شما از کسي -

 کم يه بچه:  گفت اومده وجد سر من پررويي همه اون از ، اومده لبش رو تا خنده ، کشیده گوشمو

 .باش داشته حیا

 .بگیره حالتو میگم سامي به نكني ول گوشمو -

 همه اين از خاتون و شادمهر کردناي برانداز زيرچشمي و خندون مهساي و آروممون لحن

 .زده لبخند هاش بچه صمیمیت

 بذاري سالن تو پاتو تو امشب گذاشتم اگه ، روشن چشمم ؟ بگي آقاتون به میخواي که – شادمهر

 .ندارم غیرت که
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 نه؟ ديگه غیرتي بي کردي اعالم علنا پس -

 .پررو بچه – شادمهر

 .میشه دير شو آماده برو ؟ ترانه نشستي اينجا چرا حاال – مهسا

 حاال؟ بپوشم چي -

 .لباسه پر کمدت آقاتون سر صدقه از خوبه بازم – مهسا

 .میخوام جديد چي يه نه -

 .بزنیم دوري يه بريم باشین آماده سوته سه ، ديگه پولداريه – شادمهر

 صداي و اتاق طرف دوئیدم انداخته راه به رو مهسا لبخند درآورده خندشو بوسیده محكم گونشو

 .خانوم نمیگیري تحويل:  گفت که شنیدم شادمهرو

 .شي تقدير تسلیم که نمیخوام ، بده شكستت زمونه اين نذار

....................... .................................................. .............................................................. 

 لباس ، رفته راه دوخته بوتیكا ويترين به نگاشونو هم به نگاه بي کدوم هر دوتاي اون از جلوتر

 نیمكت رو فاصله با دوتا اون زيرچشمي کرده طلب داغون و درب انگلیسي اون با شدمو چشمگیر

 .حسنه روابط همه اين از شد خون دلم زده ديده رو نشسته بوتیك جلوي

 اسالمي فاصله همه اين که نیست ارشاد گشت ترکیه تو:  گفتم کرده جا خودمو دوتا اون میون

 نشستین؟ نامحرما عین چرا ها ديوونه ، میكنین رعايت

 جذام بنده مملكت اين تو ارشاد گشت جا فعال:  گفت انداخته دهنم تو تلخ طعم خنديده شادمهر

 .دارم

 .کرد کش يدك رو مهسا نگاه رسونده فروشي بستني به خودشو شده بلند گفته اينو

 بچزونیش؟ میاد خوشت -



 
 

613 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 دوره لیلیش از چون هم شايد درمیاره رو شوهرا ادا ساخته بهش ترکیه هوا و آب کنم فكر – مهسا

 .میمونم تصمیمم پا بگیرم تصمیم يه که من ولي شده مهربون همه اين

 .خري بسكه -

 .گفتي بهم هم بشم شادمهر زن میخواستم وقتي اينو – مهسا

 سرت رو بريزن که نباته و نقل طالق کردي فكذر ، نمیذارم دوم دفعه کني خريت گذاشتم بار يه -

 اينو ؟ مهسا حالیته ؟ طرفت میشه تیز طمع دندون چندتا روت میاد طالق اسم وفقتي میدوني ؟

 .کردم زندگیص ايران تو شناسنومم تو طالق مهر با که میگم بهت مني

 .باشه داشته ازم خوبي خاطره تا بگذرم ازش میخوام ، کنم آدمیت میخوام – مهسا

 همه ، نداره خاطرت به نیازي میزنه له له تو نگاه يه واسه داره میبینم روزا اين من که شادمهري -

 .تويي نیازش

 .کنم باور حرفاتو نمیتونم که منم مشكل ولي قشنگن خیلي حرفات – مهسا

 .خري بسكه -

 همه اين از گرفته دلم من و رفته باالش و قد قربون حسرت با ومهساي شادمهر نزديكي

 .مهسا خودخوري

 .نكن حاشا هاتو خستگي ديگه ، آرامشي لحظه يك محتاج تو

.............................. 

 برداشته رو سیني شادمهر گنده دستاي رفت چايي سیني به دستم تا برگشته رفته لبم رو لبخند

 .نیست خبري بردن چايي از هم بار اين که شد خون من دل و شد پايین باال واسم ابروهاش

 پايین باال ابروهاي و بازش نیش و اون کنار از بلند قدماي با کرده برانداز سرتاپاشو حرص پر

 صورتش رو شده نقاشي ناز خیلي لبخند اون با شهره مامان کنار و شدم سالن وارد گذشته شدش

 میون بلند پرز قالي اون بند نديده خواستگار ساله هیجده هیفده دختراي اين مثه سرمو نشسته

 .کردم مبلم ست
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 و دور اين جوونا ، برونه بله بیشتر گذاشت خواستگاري مراسمو اين اسم نمیشه واال – مهدي بابا

 .خوشگلمون عروس از بگیريم رو بله اومديم هم ما ، برسه نمیذارن خواستگاري به که زمونه

 طبق تو رو بنده بعدي تمام نیش که افتاده پايین سر اين پرفتوت روح به رحمت صد هم باز

 .نمیذاره نمايش به جمع واسه پیشكش اخالص

 ولي اين بچه عاشق جفتتون میدونم من ، اينا دوي هر از داشتم سوال يه من ببخشید – مهسا

 ترسا سر بشین دار بچه شما بعد ساالي تو اگه خب ، ترساست آينده نیست شما آينده بحث االن

 خودشون شدن دار بچه بعد و گرفتن فرزندخوندگي به بچه يه که ور آدمايي ديدم من میاد؟ چي

 .کنن محبت فرزندخونده اون به نتونستن

 هم تو آقابزرگو و مهدي بابا اخم کرده پیدا نوسان دوتا ما بین مهسا و امیرعلي و شادمهر نگاه

 .کشوند

 ...نمیفته اتفاق اين – سامیار

 .پوشي چشم بدون عیب اين از افتاده پايین سرم من و من چشماي به مستقیمش نگاه

 با که ممنونم ترانه از واقعا من ، نمیشم دار بچه وقت هیچ من چون نمیفته اتفاق اين – سامیار

 .کنه قبول منو شده حاضر عیب اين وجود

 وريش يه لبخند با مهدي بابا و زده لبخند زيرپوستي آقابزرگ و خونه جون به افتاده سكوت

 مامان و گرفته پوست آقابزرگم واسه میوه بیشتر لبخند و سرعت با خاتون و انداخته راه به پیپشو

 از داره همچین نه:  گفت گوشم تو کرده سر دستم کنار سايه و فشرده نرمي به دستمو شهره

 .میاد خوشم داداشم

 بگم؟ چي نمیدونم من...من -

 .بزنن حرف هم با دوکلوم برن دوتا اين خب – مهدي بابا

 . بودين دور هم از کال که نه:  گفت گوشم تو کرده سر سايه باز

 .صورتشو شدن جمع هم داشت همراه به خونیشو خفه هم سايه پهلوي تو آرنجم شدن کوبیده



 
 

615 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 دونفره تخت اون با اتاق اون وارد فرستي لیديز دستش اشاره با افتاده راه جذابیت همه اون کنار

 تكیه بهش و بسته سرش پشت درو که اون به شده کرده سامي دل به خون محرمیت روز تنها

 نشسته تخت روي لوندي با خنديده کارش تنها شده هیزي و کرده وجب سرتاپامو نگاش با و داده

 ؟ خب:  گفتم زده کنار پیشوني از موهامو وار عشوه انگشت سر با انداخته پا رو پا

 دارم؟ دوست اينقده من چرا:  گفت کرده نگاه خیره خیره نیمرخمو نشسته تخت روي کنارم

 اون چرا:  گفتم صورتش تو خیره سوخته اي قهوه پارکت اون از کنده نگامو گرفته وسعت لبخندم

 ؟ زدي رو حرفا

 کرده خمار چشم و کشیده عمیق نفس و برده بینیش به و گرفته دست به موهامو نرم ، دست با

 حرفايي؟ چه:  گفت

 .کني خراب خودتو من خاطر واسه نیستي مجبور تو سامي -

 تا و منم اتفاق اون باني و باعث:  گفت برده باال ريتم به ريتم قلبمو ضربان شده حلقه دورم دستش

 وجود به نیازي که همديگه کنار میشیم خوشبخت اونقدر تو و من ترانه ، میدم تاوانشو هم دنیا ته

 .نباشه خودت و خودم وجود از بچه يه

 .دارم دوست خودمون ترساي اندازه به رو ترسا من -

 .باشه يادت اينو ، منم فقط تو قلب تو -

 لذت داده تكیه بیشتر سامي سینه تخت به سرمو پشت قاطیش شوخي حسادت از خنديده

 ؟ ايران برمیگرديم کي:  گفتم کرده حس موهام الي به ال عمیقشو نفساي

 .میايم و میريم خواست دلت وقت هر -

 .گفتم همیشه واسه -

 اذيت خودمونو هم بقیه حديث و حرف که نباشیم اين نگران جفتمون وقتي ، ديگه چندسال -

 .ترسامونو هم کنه

 .بفهمه ترسا روز يه اگه -
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 ضربه شنید ناتو آدم يه از وقتي نمیخوام ، سالگیش ده تولد تو ، میگیم بهش خودمون ، میفهمه -

 بیشتر خوني بچه يه از تو و من واسه اون دنیا ته تا میديم باور بهش و میگیم خودمون ، بخوره

 .عزيزه

 .عزيزم من فقط تو واسه -

 .مني بانوي تو ، نفسمي تو ، دنیامي تو ، جونمي تو -

 بودم؟ گفته بهت -

 چیو؟ -

 کردنو؟ خر رسم و راه بلدي خوب اينكه -

 .گردنم گودي تو همیشش عادت به سرش رفتن فرو و عاشقش من هاي خنده

 سامي؟ -

 سامي؟ عمر بگو -

 .نداشتیم ساال اون ، میخواد جور و جمع مراسم يه دلم من -

 .باشه مفصل میخواستم من -

 .تره باحال باشه خودموني و جور و جمع نه -

 ؟ بیان کیا میخواي ايران از -

 .اينجا بیارتش تا بشینه فرهاد زيرپاي میتونه نسترن میدونم و میكنم دعوت خونوادمو -

 نمیتونن ان کارخونه درگیر زيادي که هستن فصلي تو شوهرعمت و فريبرزت عمو میگه شادمهر -

 ؟ بیاد کي داري دوست ديگه ، بیان

 برسي؟ چي به میخواي دقیقا -

 ؟ چي مهديس و حسام -
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 .کرده حسودي آقا بگو پس -

 .میكنم حسودي کنه مشغول رو تو فكر که چي هر به من -

 يه بینیمو شده خم اون که خنديدم کرده نگاه شدش هشت و هفت ابروهاي به کرده کج گردنمو

 .حساسم تو روي فقط من ، نخند:  گفت گرفته کوچیك گاز

 .کشته منو امیرعلي و سايه سر غیرتت واقعا -

 .پاش جلو بندازم سنگ که نمیتونم برسه الدنگ پسره اين به تا کرده دق ساله سه خواهرم -

 .باشه هم آراس میخوام راستي -

 .میاد سر با خودش نكنیم هم دعوتش -

 .آقاست خیلي -

 .بیاد کنار خودش با تا مونده ، نپیچین لقمه خدا بنده اين واسه ترانه جون -

 .داريم شادماني بنگاه ما انگاري که میگي طوري سامي اِ -

 .مرغا قاطي میرن دارن که توئه سر صدقه از من نخاله رفیق دوتا اين واال -

 دادم؟ سامونشون و سر بده -

 بگم؟ چي يه ترانه -

 .بگو هم دونه يه اون گفتي حاال تا که تو -

 .خنده اون خوش دلم من و خندش بابت سینش لرزيدن

 کنه؟ داغون نمیزنه منو فرهاد نظرت به -

 بود؟ منطقي غیر فرهاد نظر از شدنمون جدا میدوني -

 بگیره؟ من از طالقتو که بود وايساده پا يه و بود غیرمنطقي -
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 جاخالي بد يهو ماها اون نظر به شدم؟ جدا ازت يهو چرا کردم تحمل دوسال من گفت بهم اون -

 مذخرفیو روزاي تو و من ، نبودن ما جاي چون بدن نظر درموردمون دارن حق همه خب ، داديم

 .گذرونديم

 .بود سخت ، رفت باهات هم جونم کردم پیادت محضر جلوي که اونروز -

 .کنیم تحمل نمیتونیم هم بدون دنیا ته تا فهمیديم عوضش -

 .باشي خوش حسام با میتونستي تو ، ممنونم ترانه -

 .شیرين يا تلخ حاال ، گذشتمه از قسمتي يه من براي حسام -

 .شیرين يا تلخم ؟ چي من -

 .میخورديم هم با ماهواره سرياالي جلو که میدي میكسايیو کافي همون مزه تو -

 تقه و رفته غش دلم من و گرنم از کوچیكش گاز و گردنم تو سرش رفتن فرو و سینش لرزيدن باز

 .خورده در به

 .لعنت معرکه خرمگس بر -

.............. 

 دستش به رو نسكافه فنجون کرده نگاه زيرچشمي ديوار سرد سنگاي به داده تكیه سر مهساي به

 .داشتم رو روزا اين منم:  گفتم داده

 .داشتي زياد هم خوش روزاي تو -

 تر؟ خوش تو از -

 .داشت خیلي هواتو باز هم عشقیش بي اوج اون تو که اينه سامي خوبي -

 .نداره رو تو هوا شادمهر که نه -

 .میكنه وظیفه جبران اون ، ام وظیفه من -

 .نبود باف منفي همه اين میشناختم من که مهسايي -
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 .بینم واقع نیستم منفي -

 پره؟ چي از دلت -

 .عشقم بي مرد زن شدم و نذاشتم ارزش حرفتو که پره خودم از دلم -

 واسم دستم کف خطاي مثه شادمهر بم و زير که میگم بهت مني اينو ، شده عوض شادمهر مهسا -

 .آشناست

 خونده دور چند کتاب يه واسم شادمهر که میگم بهت مني اينو میكنه دين احساس شادمهر -

 .است

 .نمیدي گوش بدي گوش نخواي حرفیو يه اينكه ، میريخت هم به اعصابمو بچگي از عادتت -

 نمیخوام دومم انتخاب بود شادمهر انتخاب اولم اشتباه ، بكنم هم دومم اشتباه نمیخوام من ترانه -

 .شادمهر با موندن بشه

 .من به صبري يه بده تو به عقلي يه خدا کاش -

 .راهرو پیچ تو شدنش گم و البي هاي پله اون رو من کنار نزدش لب نسكافه فنجون و تلخش خنده

 .اومد سرمون میترسیديم که چیزي از پس -

 برده دست قبلش و کرده نشستنو کنارم قصد و برده جیب به دست امیرعلي طرف برگشت نگام

 .رفته باال نفس يه و برداشته رو نسكافه فنجون

 بدي؟ گوش دزدکي خانومو دوتا حرف که زشتیه خیلي کار میدوني -

 میشناختم من که مهسايي وقته چند اين مهساي که کرده غلطي چه شادمهر ، دختر خیال بي -

 .نیست

 .نداره شدن نديده به عادت مهسا ، میدونیم که چیزيايي همون -

 .میخواد خیلي رو مهسا میكنم حس ، نیست يخ همه اون ديگه شادمهر ، شده عوض که شادمهر -

 .میاد خیانت بوي انگاري ولي دارم حسو همین منم -
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 بودن الشي ، نیست دله میشناسمش ، نیست يكي اين اهل بكنه که غلطي هر شادمهر ، بابا برو -

 .زنش واسه میزنه دودو چشاش جديدا هم مرد اين ، مرده شادمهر ، نیست خونش تو

 بشه باورمون ببینیم هم تو و من اگه شايد که ديده مهسا چیزايیو يه ولي همینه هم من درد دِ -

 .نمیشناسیم میكنیم فكر که اي اندازه اون به شادمهرو

 کنه؟ چیكار میخواد مهسا حاال -

 .خوردم هم چوبش و کردم پیش سال سه من که کاري -

 .بده توضیح بايد شادمهر -

 عجیبه؟ اينقدر ماها سرنوشت چرا نمیدونم -

 .هست هم ديگش چي يه مهسا ، خورده گره تا سه ما به چون -

 .گردش بريم بايد فردا ، بخواب برو ، ديگه نشو روانشناس -

 .ماست مال خانوم سايه اين بدونیم راحت هم ما بشه کي -

 که؟ حالیته ، نمیده کسي هر به دختر مهدي بابا -

 که؟ ،حالیته داره هوامو مدله بد هم جون شهره -

 .پررو بچه -

 يه واسه ايران بريم پاشیم همه هلك و هلك کاريه چه کنم؟ خواستگاري همینجا نمیشه حاال -

 خواستگاري؟

 .بخوابم میرم ام خسته من ، کشد هندوستان جور خواهد طاووس که هر -

 .برنمیداره سرت از دست سامیار اين فردا بخواب برو آره -

 .پررو بچه -

 .میشناسم خوب خودمو داداش -
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 .دادم ول پايین ولوم رو خنده بسته سرم پشت درو مونده لبم سد پشت لبم رو خنده

....................... .................................................. .............................................................. 

 .کنیم بازي بچت مادر با راحت ما بگیر بچتو اين کم يه:  گفت گذاشته سامي بغل تو رو ترسا سايه

 .انداختین راه المپیكي چه انگار بازي میگین میكنین پر دهنتونو همچین میاد خوشم – امیرعلي

 .بهتريم شهرآورد سر اونم تلويزيونه جلو مختص که آقايون شما تحرك کل از حاال – سايه

 .برجكش تو زدي خوب جون سايه نفست ناز – شادمهر

 .مخلصیم ما – سايه

 و کن خفه شخصه به منو تیپ اون با انداخته دهن تو رو کاسه تو چیپساي اون از دونه يه مهسا

 .ديگه بیا سايه:  گفت انداخته باال توپو شده بلند دهش حرص شادمهر

 .آقايونو اين صداي میشنیديم کرده شروع رو بازي

 .میندازيش باال اينجور نیست که عروسك بچمه مرتیكه هوشه – سامیار

 .عموئه عشق اين نندازيا راه بچم بچم – شادمره

 .شد ما فنچول اين صاحب نیومده چه – امیرعلي

 .داره عادت همتون از بیشتر آراس به بچم ، ندين نشون خودي من واسه الكي – سامیار

 .معرفته بي خودت مثه هم بچت – شادمهر

 رو ما بقاپه توپو تا انداخته جاده تو خودشو عقبكي بگیرتش نتونسته داده پاس مهسا به رو توپ

 و شده ملوس باباش بغل تو ترساي به کشیده منو نگاه بازياش میمون اون بابت کرده حوصله بي

 .... و کرده ذوق و اومده کش لباش ديده منو

 نرمك نرم نگامو کنده جا از قلبمو "ابوالفضلش يا " فرياد و شادمهر دوئیدن و سايه جیغ صداي

 سر میزد داد خیال بي رو راننده گرفته خون چشماشو بغل به مهسا که شادمهري طرف برگردوند

 .بندازه راه ماشینو تا سامیار
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 به نشسته جلو صندلي سامي کنار فشرده بغل تو بیتشر رو ترسا هیجان همه اين خون دلم

 بوس راست و چپ و گرفته بغل تو رو مهسا سر و چكیده گونش رو اشك بار اولین واسه شادمهر

 .روخدا تو باش زود:  گفتم سامي به رو ديده کرده بسته چشماي و پريده رنگ صورت اون خرج

 .شد تر خون من دل آورده فشار گاز به بیشتر پاش

....................... .................................................. ............................................................. 

 آبمیوه لیوان نشسته کنارم سامي و کرد راحت بابتش از خیالمو خوابیده آروم شادي بغل تو ترسا

 اصال خدا بنده ، کردين شلوغش نشده که چیزي:  گفت و داد خوردم به فشار تعديل واسه رو

 .نداشت سرعتي

 .بود بسته چشم.و داده تكیه پشتیش ديوار به سر شادمهر به نگام

 خونه؟ ازت دلش اينقده که مهسا با کردي کار چي:  گفتم گذاشته شونش رو دست نشسته کنارش

 .رو نبوده چشمش تو حاال تا سرخي اون ديدم برگشته طرفم نگاش

 گفته؟ ازم چي مگه -

 بود؟ نبود، مهسا به محلي بي تو و من قرار -

 .نذاشتم گذاري گله حد در ولي گذاشتم کم -

 بود؟ ، نبود تو خريداي و خوشگل دختر يه و شهر وسط خونه يه ما قرار -

 .صداش پر نفس و لبش کنج لبخند و نگاش شدن تر سنگین

 از باالکل نیويورك رفتم که بعد ، بود گرفته چشمو شرکتم تو دخره يه نیويورك برم اينكه قبل -

 گفتن پرسیدم ها بچه از ، بود دستش حلقه ديدمش شرکت تو مهسا با عروسي بعد ، رفت يادم

 ، کردم خرجي کمك و گذاشتم خونشون تو پا رفاقت اسم به ، شده گیر زمین دوماهه شوهرش

 بكنه؟ هم شك بهم خاطرم واسه که داره دوستم همه اين من مهساي میگي يعني

 چي؟ محلیات بي واسه داري بهونه خانوم دختر اين واسه -
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 من حاال میزنه، خواب به خودشو برمیگردم شب وقتي ، شده سرد اون ، میكنه دوري اون -

 گناهكارم؟

 نگرونشي؟ دل -

 مهم همه اين واسم شادي و تو جز يكي نمیكردم فكرشو وقت هیچ ، میاد حلقم تو تا داره جونم -

 .نیست شادي و تو جنس هم بودنش مهم جنس و شده مهم يكي میبینم حاال ولي بشه

 .خوشحالم -

 .باشه نشده چیزيش کن دعا -

 .ايشاال نه -

 .کرده بلغور ترکي چیزايیو يه و اون لبخند و سرش ما هجوم و دکتر اومدن

 سامیار؟ اين میگه چي – شادمهر

 هم خوبه خودش هم میگه:  گفت ريلكس کشیده بیرون شادي حواس بي بغل از رو ترسا سامیار

 .بچش

 .شكر رو خدا خب:  گفتیم داده بیرون نفس زمان يه سايه و من

:  گفت من قبل سايه و چسبونده ترسا گونه به لباشو سامیار طرف برگشت قفل هم تو نگامون يهو

 کي؟ و خوبه خودش ؟ چي

 هر شادمهر آيا معماي حل تو من و ما همه از بدتر شادمهر رو لغزيده مونده مات هم سامیار نگاه

 .کرده گیر ، خیر يا خوابیده کاناپه رو شب

 چي؟ يعني – شادمهر

 .میشي بابا داري کنم فكر:  گفت کرده جور و جمع کشیده مكافات نیششو امیرعلي

 ؟ هان – شادمهر
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 واسه بازيشو خنگ میبره عشقشو يارو:  گفت داده لحنش قاطي خنده من گوش تو کرده سر سايه

 .میاره ما

 تو چپید شادمهر و خنديد شادي و خنديد سايه و خنديد امیرعلي و خنديد سامي و خنديدم

 .اتاق

................... 

 تو چپیدم میخوره آب کجا از بغض اين ندونسته ، آورده لبم رو لبخند زور به گرفته بغل خودمو

 .اتاقم

 . میزنه لبخند سامي و خوشحاله شادمهر

 و بغلش تو شدنم کشیده و وزنش با تخت تشك رفتن پايین و عاشق من عطر اون و اتاق در صداي

 .موهام تو سرش رفتن فرو و کشیدنمون دراز

 .میاد يكي سامي نكن -

 .بهم خیره شوکه سامي و بغضم از لرزيده صداي

 چشه؟ سامي دل جون -

 .گرفت دلم يهو ، هیچي -

 چشه؟ من گل ، بگیره دلت يهو که نیستي آدمايي اون از تو -

 .باشي داشته رو خوشحالي اين وقت هیچ نمیتوني تو ، خوشحاله هم خیلي ، خوشحاله شادمهر -

 .حرفم نگرفتن جدي بابت خورده حرص من و صداش بي خنده

 .میزنم حرف جدي دارم سامي -

 .داشتیم رو روزا اين تجربه بار يه تو و من ، داريم رو ترسا تو و من ، نیمگیرمت جدي منم -

 .ام حامله من اينكه از بشي ناراحت تو و بگم بهت میترسیدم من -
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 دور کسي هر حاملگي خبر شنیدن با تو باشه قرار اگه ترانه ببین ، خانومم میكردي اشتباه خب -

 نكنیم خیال وقت هیچ ، بذاريم قرار يه و بیا پس میشي داغون که بريزي هم به اينطور برت و

 بريزيمو خودمون ترساي پاي به میخواستیم که محبتي تو و من ، نیست خودمون بچه ترسا

 هم در پشت آدماي اون همه از و نداريم هیچیو عقده تو و من ، حاالمون ترساي پاي به میريزيم

 قبوله؟ ، باهمیم ابد تا تايي سه چون تريم خوشبخت

 اوقات بعضي چقدر که میفهمم میزني حرف وقتي ، میشه آروم دلم میزني حرف وقتي -

 حاال برسه چه میكنم قبول من بذاري که هم رو دنیا قرار بدترين میزن حرف وقتي ، غیرمنطقیم

 .بودنمه تو با ساالي همه خوشبختي خوشه دلم که

 بهت؟ بودم گفته -

 ؟ چیو:  گفتم شده خمار چشمام کرده نزديك گردنش به لبامو چسبونده بهش بیشتر خودمو

 تنت؟ عطر واسه میمیرم اينكه -

 و چسبید تر سفت کمرمو که اون دستاي و چسبید گردنش پوست به که لبام و لوندم خنده

 .موهام الي به ال عمیقش نفساي

 شلوغ وسط میكنیم پیدا که آنتراکي اين به بودن دلخوش و ازت دوري سخته چقدر میدوني -

 من؟ مال و باشي خونم تو راحت بشه کي ؟ جماعت اين پلوغي

 .توام مال همیشه من:  گفتم زده برق اون نگاه گرفته نشونه لباشو لبام افتاده جونم تو لوندي

 .شدش تند و داغ نفساي و کمرم به اون دست و موهاش میون من دست و چسبید هم به لبامون

 رژ اون و سامي لب گوشه به من نگاه و نشسته تخت روي هول سامي و من و در به خورده تقه

 مزاحم وجود از اون عصبي چشماي و کرد پاك لبشو گوشه نرم که دستم و لبش رو مونده صورتي

 آخه؟ دارين حرف چقدر ، ديگه بیاين ها بچه:  گفت در پشت از که سايه شوخ صداي و در پشت

 و شكمم دور سامیو دستاي پیچیدن کردم حس کرده مرتب تن تو شدمو نامرتب لباس آينه جلوي

 خراب من و شد تند و شد داغ گوشم کنار باز سامي نفساي و رو آينه تو خوشبخت زوج ديدم

 .شدم
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 .داره خرمگس اينجا چقدر -

 کي ما دقیقا....و شدم تر خراب من و شد تر محكم سامي دستاي و پیچید اتاق دل تو ام قهقهه

 میكنیم؟ عروسي

....................... .................................................. ............................................................ 

 و خاتون و بود بادمجون و کشك تدارك مشغول شده لوس دختر اين ويارونه واسه شهره مامان

 درخور خودش قول به قابي هنوز شادمهر هک سونوگرافي عكس اون رؤيت حال در آقابزرگ

 .بود نكرده پیدا واسش

 ، نمیشه باورم ترانه:  گفت که شنیدم نشسته تخت رو کنارش اومده اتاق تو مهسا اشاره با

 .شده عوض خیلي شادمهر

 .بگي بهم میخواستي هم ديگه چیز يه گفتي تو مهسا -

 از لرزيده صداي و داده جا خودشو من بغل تو و گونش رو چكیده اشك قطره و افتادش پايین سر

 .بغضش شدت

 میخواستم که بود مزاحمي همون چیزم همه شده عكسش حاال تا ديروز که اي بچه اين ترانه -

 من ترانه ، بگذرم جونش از میخواستم شادمهر از گذشتن خاطر واسه که همونیه اين ، دنیا تو نیاد

 هه اين که نمیشه باورم من ترانه ، گذشت بچه اين از راحت میشه میكردم فكر که بودم خر چقدر

 دوست بچمو من ترانه ، ماهمه سه من ترانه ، شنیدم قلبشو صدا ديروز من ترانه ، باشم شده رذل

 .دارم

 همه شادمهر:  گفتم گوشش کنار آروم من و رفت فرو سینم تو اون سر و پیچید کمرش دور دستم

 گفت؟ بهت چیو

 خندي؟ نمي بگم چي يه -

 .نیست کار در تضمیني ولي بگو تو -

 .نمیاد هودي رابین غلطا اين من شوهر اين به اصال -
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 .کن خرد رو خدا بنده اين دقیقه به دم فقط تو میكنن شوهرشون تعريف همه توسرت خاك -

 .نداره دوستم هنوز اونكه خب ولي ، من شم فداش -

 بازي هوچي ماها جلو و اومد حلقش تو تا شادمهر جون و کردم تصادف من وقت اون آهان -

 همراه که بكشه ها روزنامه به کار بود مونده فقط خدا به ، گذاشت سرش رو بیمارستانو و درآورد

 .زنجیريه ديوونه يه خان سامیار

 .میاد قر ما واسه شوهرش با چه حاال -

 .بتون میتوني هم شما عزيزم میتونم -

 پسر؟ يا دختره بچم يعني -

 هم ردن جور سیسموني پسر واسه هم کال نديده بچه رفیق تا سه اين حاال تا ديشب نترس -

 اولین کرده تاکید و داده شوهرم به لباسي سفارشاي چه شوهرت اين نداري خبر تازه ، دختر واسه

 .بپوشه شما بچه بايد مدلشو

 .بپوشه کمپانیو خوشگل لباساي ترسا همش پس نه -

 .برم قربونش کمپاني باباشه واسه -

 ترسا؟ يا ترسا باباي ، کدومشون قربون دقیقا حاال -

 .جفتشون -

 .باشه تك بچم میخوام ، بسپاره طراحاش بهترين به میگي شوهرت به ولي -

 .شما کني رودل میترسم -

 .نباش من نگران شما -

 .کن ويار هي ، بچزون شوهرتو اين هم کم يه مهسا -

 ؟ خوبه قوروت قره ويار االن مثال -

 .نخوردم وقته خیلي من آره -
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 .کارش تو رفتیم پس -

 .من مادرشوهر واسه کردي لوس خودتو خوب ولي -

 .بتون میتوني ، عزيزم میتونم -

 .پررو بچه -

 .است حامله فامیل لوس مهساي ، اي حامله تو مهسا و تو و من خنده

........... 

 شدي ديوونه:  گفتم کرده نگاه خیره خیره میداد نشون خودي میز روي روم جلو که طرحي به

 .زياديه خودموني مراسم يه واسه زيادي ، محشره خیلي اين پسر؟

 مراسم اين تو دارم آرزو من که مخصوصا ، بپوشه بايد خوشگل من خانوم ، نباشه اينا به کارت -

 .چاك به زدن مهمونا وقتي الخصوص علي ببینمش

 دلم اومده واسش دلخور مثال و الكي غره چشم يه شده زده پس لبم پشت تا اومده پرروي بچه

 .رفت محبتش همه اين غنج

 .زدم طرحشو تا کردم صرف وقت روز چهار -

 .آقايي بسكه:  گفتم کرده جا بغلش تو خودمو

 رو ما پیچیده فضا تو سايه خنده و مهسا جیغ جیغ صداي گردنم به برسونه لباشو اومد ، خنديده

 .نمیكنن ولمون اينا:  گفت که رو سامي صداي شنیدم کرده سازي تفكیك

 مرد کنه پیدا قوروت قره زنش ويار واسه نتونه که مردي ، ندارم حرفي يكي تو با من – مهسا

 .نیست

 .بیاد بار لوس نمیخوام خودمه بچه اصال آقا ، بابا نه – شادمهر

 .کني عادت بايد ، جون شادمهر نیست تو دست – سايه

 مراسم؟ واسه اين آماده – سامیار
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 .ندارما لباس من جون سامیار ، گفتي شد خوب واي – مهسا

 . بگو جونه شادمهر واست که دستت کنار خر نره اون به میگي من به چرا خب – سامیار

 به ندارم مراسم واسه لباس يه من ، دارم شوهر منم دارن شوهر همه ، ديگه میگه راست – مهسا

 بگم؟ کي

 حله؟ ، نمیخوام بچه من اصال بابا داره رو تو شدن نقو نق همه اين تو داري بچه اگه – شادمهر

 .باشین مراسم کارا دنبال هم شما خريد میريم تا سه ما اصال – مهسا

 .کردم ريس و راست رو کارا همه خودم ، نمونده کاري – سامیار

 .نمونه مرد میگن اين به – مهسا

 .نمونه ذلیل زن میگن اين به – شادمهر

 .طرفمو شده ساطع عشق موج همه اون کردم حس فشرده کمرمو دور سامیار دست خنديده

 کنارم شادمهر............................................................. .................................................. .......................

 درگیر بوتیك ويترين با مهساي به کرده فیكس موهاش رو سرش باالي دوديشو عینك ، نشسته

 لوسه دختراي دسته اون از ، میكنه داغون زندگي تو اعصابمو مهسا میكردم فكر اوال:  گفت خیره

 .بوده فراهم واسش چي همه که

 شد؟ چي مهسا نظرت به بعدش -

 .جونم تو نزد نق بارم يه ولي نكردم اذيتش کم ، محكم دختر يه -

 .درآورده تالفي روزه چند اين عوضش -

 .خريدارم بد رو بابا فسقل هم و خودشو ناز هم منم ، فدات نازه اينا -

 .خونته تو ، بلدي بودنو بابا ، بودي بابا شادي واسه ساال اين همه تو ، میاد بهت شدن بابا -

 بذارم؟ نظرت به ، بخونه درس کانادا میخواد ، بذارم آزادتر رو شادي کم يه میخوام -

 .نگیر سخت زياد پس ، داري فامیل و فك که اونجا -
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 مچه شادي با مهسا ، زناشويیم زندگي به فرصتي يه هم بدم اون به فرصتي يه هم میخوام آره -

 کم يه شادي میخوام تعصبم و مخالفتم تمام وبا زندگیم بشه خصوصي کم يه میخوام ولي درست

 .بچشه استقاللو طعم

 .بمونه اينجا بذار مدت يه -

 ماهاي اين میخوام ، کنم کار کانادا تو تحصیلیش اقامت کاراي رو ،میخوام میكشه منو سامیار -

 .ندارم عادت دوريشو ، باشه خودم پیش آخر

 .شي آدم میخواي پس -

 فرستادمت و کردم قبول سامیارو حرفاي اينكه از نیستم پشیمون ترانه ولي ، بچه کن کم روتو -

 .بودم نديده چشات تو بود وقت خیلي رو خوشحالي برق اين ، برات خوشحالم ، اينجا

 .ممنونم -

 .کن تشكر ذلیلت زن شوهر اون از برو -

 آخه؟ میاد دلت -

 جفتتون؟ نبودين چندش اينقده اوال ، نموني عروسیت دل به آرزو تا کن جمع ، خودتو کن جمع -

 میخوام؟ آقامونو خاطر بده -

 .اينا آقاتون اين با شین خوشبخت ، اينا آقامون بابا -

 .خوشبختیه خودش سامي -

 .نده ادامش ، آبجي جون شدم الزم دستشويي -

 .دارم دوست خیلي خريدنو جون به خنده با رو خیلیا نگاه و افتادن شادمهر جون به کیف با

..................... .................................................................................... ............................. 

 .بود شده تنگ برات دلم خیلي:  گفتم نشسته رفته فرو خودش تو اومدنش اول از فرهاد کنار
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 دنیا قد واسم:  گفت بوسیده موهامو روي کرده تر نزديك خودش به منو انداخته شونم دور دست

 .بیام کنار باهاش میكنم سعي توئه انتخاب چون ولي هستم راضي انتخابت از نمیگم داري ارزش

 .بهمه لطفت بزرگترين اين و هستي اينجا که خوشحالم -

 .راهن تو مهمونات از دوتا هنوز ترانه:  گفت کرده بلند صدا سالن اونور از نسترن

 تخت ستاي اون سرچ مشغول باز کرده پیشه انداختن باال شونه موضوع ندونستن بابت از مهسا

 مراسمت قبل ظهر فردا مهديس و حسام:  گفت خودش نسترن و شد اينترنت تو نوزاد خواب

 .استانبولن

 من شونه دور فرهاد دست ، لغزيده امیرعلي رو شادمهر نگاه ، لغزيده شادمهر رو نگاش مهسا

 بعد و افتاد شده خوابش اتاق راهي و بلند سرجاش از آقابزرگ به اول من نگاه ، شده تر سفت

 کور گره اخم همه اون به لبخند يه زوري من و کشیده هم تو اخم سامیار طرف شده داده چرخش

 .زدم دار

 وقته چند اين تو ولي داشت دوست نمیشه مهديسو میكردم فكر همیشه:  گفت گوشم کنار فرهاد

 مهديس اندازه به هیچكس میكنم فكر ، شده رو اون به رو اين از يعني ، شده بهتر خیلي

 خوب اينقده شدن عروس با مهديسه اين میدونستیم اگه واال ،.باشه خوب حسام واسه نمیتونست

 .شوهر خونه بوديمش فرستاده زودتر میشه

 .میان که خوشحالم -

 داره حسام ، میشناسم خوب زندگیمو ساالي همه رفیق من ، نیستم خوشحال من ولي – فرهاد

 ، دنبالته چشش که میدونم ، میشناسم خوب حسامو ، میري داري دستش از که کنه باور تا میاد

 .کنه فراموش بتونه حسام کاش ، میشه مهديس دل به خون فردا که میدونم

 .نمیره پیش میخوايم ماها که اونطوري زندگي همیشه -

 .ترانه نازه خیلي:  گفتم فشرده خودش به بیشتر رو ترسا نشسته ديگم طرف نسترن

 .ماهه بچم:  گفتم کشده آغوش به آغوشمو مشتاق ترساي کرده دراز دست

 ؟ کرده چي هوس دلم میدوني – فرهاد



 
 

622 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتیا انجمن کاربر shazde koochool | مشو ام ترانه بغض رمان

 چي؟ هوس -

 .قديما ياد به جمعه صبح جمعي دسته پاچه کله يه – فرهاد

 .شديد پايتم ايران برسه پام -

 دست و زده من خوشبختي به محو لبخند فرهاد و لبخندم به سامي شفاف نگاه و نسترن خنده

 .کرده نوازش رو ترسا

 ...که شنیدم عاشق من ولوم اون با صداشو چسبونده سامي به بیشتر خودمو

 .میدم خودت و خودم دست کار جماعت اين جلو دختر نكن -

 دونفره رقص و وايساده مهديس کنار سالن گوشه حسام سمت رفت نگام برده عقب سر خنديده

 . کرده نگاه رو ما

 .میكنیا نگاش ندارم خوش -

 .کرده براندازم شیطون سامي نگاه تو شد خیره کنده حسام از نگام

 شدي؟ غیرتي االن يعني -

 .داره دوست رو تو که بابايیه همون اين ، نیستم که زمیني سیب -

 .داشت دوست -

 .داره دوست ، ترانه داره -

 میشي؟ خشن چرا میرقصیما، داريم سامي -

 کنار شده تر محكم کمرم دور دستش من توسط مساله پیچوندن اين بابت اومده لبش رو لبخند

 ، شدي خوشگل خیلي:  گفت کرده هستم که چیزي از داغتر منو داغش نفس و کرده سر گوشم

 .... و بشیم تنها تو و من و برن جماعت اين میشه يعني

 .اومد لبم رو تا لبخند ، شنیده خندشو صداي درآورده شونش از ريز نیشگون يه زده حرص
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 نگاه حسام و مهديس شدن نزديك به نشسته دونفره استیل مبل اون روي داده پايان رقصمونو

 .کرديم

 روزاي يخي به نه و مهسا صمیمت به نه کرده بغل منو چشمش تو کم يه شكم اون با مهديس

 .گرفت سروسامون هم فرزينا نوه آخرين که خوشحالم:  گفت ، خودش گذشته

 عشق و صمیمیت همه اين به خیره حسام به انداخته شونم دور دست زده نیمرخم به لبخند سامي

 . اومدين که کردين خوشحالمون خیلي:  گفت

 .دوتا ما وجود تو عشق همه اين به باز نگاش و حسام وري يه لبخند

 نگام کرده رقص به شروع دخترا حلقه میون شده دور جمع از مهسا توسط دستم شدن کشیده با

 .بودن گرفته پیش در باغو راه که مرد دوتا اون سمت رفت

 ستون پشت رسونده باغ به خودمو همه چشم از دور کرده بهونه رو خستگي رقصیده کم يه

 صداشونو کرده نگاه هم روبروي نشسته صبحونه فلزي سفید صندلیاي رو که دوتا اون به وايساده

 .شنیدم

 .دارم دوسش من – سامیار

 بار يه تو ، نرسیدم بهشون و خواستم عمر يه که بود چیزايي اون همه من واسه اون – حسام

 .میشي فرصت اين صاحب دوباره داري و ، داشتي داشتنشو فرصت

 تو به که میشد راضي ترانه نمیشد پیدام وقته چند اين تو من حتي اگه میكني فكر چرا – سامیار

 هیچ ترانه واسه من ، منم اونم ، باشه داشته دوست میتونه نفرو يه فقط ابد تا ترانه ، بده جوابي

 .شد من براي دوباره ترانه تهش که نكردم خودگذشتگي از ، نكردم خودگذشتگي از وقت

 .نكشیدي پس پا تو ، میكنم تحسینت متنفرم ازت اينكه با – حسام

 .نمیكشم پس پا وقت هیچ ترانه خاطر به من – سامیار

 ؟ میخوان رو تو اطرافت دختراي همه چرا – حسام

 .میخوام رو ترانه فقط من اطرافمونمیخوام دختراي همه من – سامیار
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 ؟ چیه ترانه تو براي – حسام

 ، منه داشته مهمترين و بزرگترين ترانه ، چیز همه میفهمي ، چیزمه همه ترانه من براي – سامیار

 خودمو ولي نخوردم سري تو کم ، نشنفتم حرف کم ، نكشیدم سختي کم شب اين به رسیدن براي

 ادعايي که اونايي همه از حاال ولي وقت هیچ نبودم کم ، فرزين خان فاروق نوه سطح تا کشوندم

 .هامه داشته همه وراي ترانه بفهمونم آقابزرگش به تا ترم باال ، باالترم داشتن ترانه واسه

 حداقل میگیري زندگیم از منو حق همه داري که تويي بگم که اينجا اومدم امشب – حسام

 .کن خوشبختش

 .نبوده تو حق وقت هیچ ترانه – سامیار

 ناف ، بوده من بريده ناف گذاشتي جلو پا پولش خاطر واسه که وقتي اون حتي ، بوده – حسام

 .میكرد زندگیشو داشت خوشبخت من با ترانه االن اومدم مي زودتر اگه که مني بريده

 حتي ، شد نخواهد و نمیشه ، نبود عاشقت چون نمیشد خوشبخت تو با وقت هیچ ترانه – سانمیار

 اولین ترانه براي من ولي داشت جريان میونتون عادت اسم به چي يه هم میكرد ازدواج تو با اگه

 بودن داده ترانه خورد به زور به عقايدشونو عمر يه که اي خونواده زور حرف از بودم زدنش سرباز

 من با ترانه ، بود خوش من با ترانه ، چشید استقاللو طعم من با ترانه ، بودن گرفته تصمیم براش و

 همه با ترانه حتي ، بدي گوش رام بره يه عین که نیست بزرگايي آدم حرف چي همه فهمید

 و آقابزرگش دونستن از قبل و امشب از قبل هم باز راهیش به سر و گذشتش زندگي به برگشتنش

 ، دادم من که بدي چیزايیو اون ترانه به نمیتونستي وقت هیچ تو میبیني ، دراومد من عقد به بقیه

 بیشتر هم بود ايران تو طالق از بعد که روزايي همه از بوده ترکیه که وقته چند اين تو حتي ترانه

 باشه گرم مني به پشتش افتاد اتفاقي يه اگه که هستم من که میدونسته چون گذشته خوش بهش

 تكیه داره دوست مني به ابد تا ترانه ، نداشتن براش رو گرما اين زندگیش مرداي از کدوم هیچ که

 و من ، همینه ترانه و من عشق معني ، بكنم کاري همه دلگرمیش خاطر به حاضرم مطمئنه که کنه

 .عیبیم بي هم کنار ترانه و من ، شديم کامل هم با ، شديم بزرگ هم با ترانه

 .پرآرامش روحم و سبك دلم و آروم نفسام

 .کني خوشبختش کن سعي – حسام
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 از که نبود حامله زن يه من جلوي امروز بودي بلد اگه ، نیستي بلد هم همین حتي تو – سامیار

 ، زياده خیلي تو سر از مطمئنم ولي کرده خراب جاها خیلي مهديس ، بريزه حسرت چشماش

 .شوهرشه عاشق داشت چشم بي که ديدم زنیو من امروز چون زياده

 .میمونه ترانه اولم عشق همیشه ولي بتونم که میخوام من و داشت دوست میشه مهديسو – حسام

 که باشي مرد اونقدر امیدوارم فقط ، باشي خوش ، آخره و اول عشق من براي ترانه – سامیار

 .باشن خوشبخت بچش و مهديس

 خوب ترانمو نگاه سنگیني من:  گفت وايساده کنارم ، رسیده ستون پشت من به گذشته کنارش از

 .میكنم حس

 دلم ، لرزيده خوشي بغض از نفسام ، رفته فرو گردنش گودي تو سرم ، حلقه گردنش دور دستام

 .عاشقتم:  گفتم شده عشقش همه اين آروم

 .همیشه از تر شدني لمس آغوشش امنیت و حلقه کمرم دور دستاش

 . رسیدم خوشي اوج به تو با من ، من کننده کامل ، من مرد

 خستمه دل پناهه نگاهت ، زدي زل من چشماي تو همینكه

 بسمه مني کنار که همین ، کنه رو بهم دنیا همینكه

 گرمي ، کرده حس کنارم پرعشقشو حضور کرده نگاه آينه تو خودم و تخت روي پرپر گلبرگاي به

 ...که صداشو شنیدم کرده لمس عشق با دکلته لباس اون تو لختم بازوهاي رو دستاشو

 .نبودم بلد اين از تر رمانتیك -

 بارمونه؟ اولین شده باورت -

 .عاشقشم من هم عاشقمه زنم هم امشب شده باورم -

:  گفتم نگاش خواستن همه اون به خیره آورده تر پايین سرشو انداخته گردنش دور پرناز دستامو

 .تويي خدا بعد امیدم همه باش مطمئن میره و میاد نفسا اين وقتي تا ، ابد تا
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 ، کرده همیشه از تر تاب بي دلمو چسبونده شقیقم کنار به داغشو لباي گرفته سینش به سرمو

 .شنیدم لباسمو زيپ صداي کرده مزه لبام با لباشو شده کشیده عقب سرم

 میزني قدم کنارم هستي که ، کافیه بودنت فقط من واسه

 میزني رقم هامو لحظه داري ، میدي دلدادگي حس بهم

....................... .................................................. .............................................................. 

 برو:  گفتم خنديده درگیر شرش ساله دو دختر با شلوارك يه و لخت باالتنه با مرد اون به خنده با

 .شد دير سامي شو آماده

 ، شد تیكه دستم بخور قاشقو اين بیا بچه ؟ پسر يا دختره اين بدونم میخوام من روخدات نه -

 .میكنه ته و سر رو بچه ايران برسه اين که مهگل واسه بمیرم

 ، کنه وته سر بچشو کسي نمیذاره شادمهر ضمن در ، میدم غذا بهش من شو آماده برو تو -

 . تخت خیالت

 حرفمو باال و قد وجب نیم اين تا میده نخ من بچه اين به خودش شادمهره اين میدونم که من -

 .نده گوش

 .شما برو من آقاي ، عزيزم جان سامي -

 ...که صداش و اتاق طرف به مسیرش تغییر و سامي شده شل نیش

 .بده گوش باباشو حرف کنم کار بچه اين با بايد من وگرنه ، میخواما خیلي رو تو چون فقط -

 به گذاشته دهنش غذا کرده حس عشقم از پر بغل تو پرششو کرده باز ترسا واسه دستامو خنديده

 .میكشه پر همه واسه دلم واي:  گفتم انداخته نگاه کرده صاف يقشو آينه جلو کش ترانه مرد اون

 .بكشه پر خان سامي واسه داره حق فقط شما دل:  گفت بوسیده لپمو نشسته کاناپه رو جفتم

 پیش سامي زدن حرص و ترسا خوردن غذا بین درگیري باز گذاشتم داده تكیه شونش به سرمو

 . بشم خوشبختي غرق باز و بیاد
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 همیشه واسه بشه بزرگتر ترسا بذار:  گفت انداخته شونم دور دست ترسا اذيت خیال بي

 .برمیگرديم

 اين شايد ، راضیم ديدنشون بار يه ماه چند همین به من ، اينجا کشیدي زحمت همه اين تو ، نه -

 .نمیكنه اذيتمون بعضیا حرف حداقل ، کنه کمك بیشتر خوشبختیمون به دوريا

 .حلقه ، بسته گوشي دو مو و بازيگوش ترساي دور من دستاي و شقیقم به لباش چسبیدن باز

 میكشم نفس کنارت که همین ، مني کنار اينجا تو همینكه

 میكشم دست غصه از تو کنار ، فقط من و میخندي تو همینكه

 خستمه دل پناه نگاهت ، زدي زل من چشماي تو همینكه

 بسمه مني کنار همینكه ، کنه رو بهم دنیا همینكه

 پايان

 بعدازظهر 0:11
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 .باشم داشته باشین شماها که دلمو عزيزاي تونستم ترانه وجود با چون ناراحتم بگم تونم نمي

 .داره پاياني يه شروعي هر خب ولي میگیره کردم کات همینجا زنديگشو و ترانه اينكه از ذلم

 میدم قول که گرفتم قرار شماها لطف مورد موضوعم و قلم هاي کاستي و ترانه وجود با اونقدر من

 .باشم محبتاتون خور در بتونم و باشه بهتر میزنم امروز تايپیكشو که بعديم داستان
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