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 سرنوشت سازبندی  شرطنام کتاب : 

 دختران آفتابنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 شرط بندى سرنوشت ساز

 

 : سندهینو

 .قمهسا

 .عزهرا

 .طنازنين

 

 خالصه

 و نبوده! ستيتر از راه عشق نهم سخت یراه چيو ه افتهیسخت م یناخواسته در راه مهسان

 وجود داره... ییاستثناها شهيهم یول

 کنه؟  داياستثناها رو پ نیا تونهیم اريمه ایآ

  ذاره؟یدلش م یمهسان پا رو ایآ

  شن؟یسرنوشت م ميهر دو تسل ای

 .ديخوند، تا فهم دیبا ی...! ولدونهینم یکس

 

 

 : عاشقانه ژانر

 

 یتيانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا
www.roman-city.ir 

 

 

 دینگ دینگ

 دینگ دینگ

 مزاحم اخه این وقت صبح موقع رفتن به مهمونيه؟ اَه

 هر زوری بود چشمامو باز کردم و با همون قيافه به سمت ایفون رفتم به

 دیدن یاسمن درو زدم با

 بقيه کجان؟ پس

 هيچكس خونه نيست؟ چرا

 به سمت ساعت کشوندم با عددی که دیدم دهنم مثل اسب ابی باز شد  نگامو

 با دیدن قيافه من پقی زد زیر خنده موقع یاسمن رسيد و  همون

 نگاش کردم که خندشو خورد و گفت: یكم

 ساعت خواب مهسان خانوم ، ظهرت بخير-

 

 سالم -

سمت دسشویی رفتم و در همين حين یاسمن خودشو انداخت رو اولين مبل و تلویزیون رو روشن کردو زد کانالی که اهنگ  به

 داشت و صداشو تا اسمون بلند کرد

 اینكه کارم تموم شد رفتم اشپزخونه ببينم امروز مامانم چيكار کرده ، روی ميز دوتا لقمه کره ومربا بود  از بعد
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  برداشتم

 و به یاسمن دادم ، یكيم خودم خوردم یكی

 این دختر هميشه گشنشه، ماشاال

 یادم رفت خودمو معرفی کنم آخ

 ردو از من بزرگترن و ازدواج کردنمهسان رضایی نوزده سالمِ یه خواهر و برادر دارم که ه من

 شرکت دارو داره و مادرم هم دکتر زنان و زایمانِ  پدرم

 

 تو فكربودم که احساس کردم خيس شدم همينجور

 اوردم باال قيافه خندون یاسمن با پارچ توی دستش باعث شد جيغ بلندی بكشم و یاسمن فرار کنه سرمو

 و درو قفل کرد که اخرش رفت توی حموم دميدنبالش دوی انقدر

  یمهسان خانوم حاال بيا منو بگيراگه تونست-یاسمن

 

 ميكشمت پاتو از اونجا ميذاری بيرون که-مهسان

 تا وقتی خاله بياد نوچ-یاسمن

 باشه -مهسان

 رفتم تو اتاقم ماسك ترسناکمو برداشتم و اومدم در اتاقم محكم بستم ك فكر کنه رفتم توی اتاق  اروم

 سمت در خروجی  يدیروی صورتم زدم و همون موقع یاسمن در حموم باز کرد با دیدن من جيغ فرا بنفشی کشيد و دو ماسكو

 که باز کرد با قيافه متعجب مامان و بابام رو برو شد درو

 انداخت توی بغل مامانم و با ترس گفت: خودشو

 خاله خونتون جن داره ، داشت منو ميخورد-

 

 ه دیوارای خونه ميلرزیدنزدم زیر خنده ک چنان

 با قيافه عصبی و گوشایی که ازش دود ميزد بيرون بهم خيره شده بود یاسمن

 پارچه قرمزیو داشتم که گاو وحشی ميخواست بهش حمله کنه حس

 رفتم توی اتاقم و درو قفل کردم سریع

 ه بودم و به قيافش می خندیدمبا مشت ميكوبيد توی در اتاق و جيغ جيغ ميكرد ، منم راحت روی تخت لم داد یاسمن

 ساعت در زد وقتی دید خبری ازم نيست که حرصشو خالی کنه رفت خونشون نيم

 کشيدم روی تخت و به اولين روز اشنایيمون فكر کردم دراز

 و الناز صميمی ترین دوستای من بودن که از دبستان کنارهم بودیم یاسمن

 

 صدای زنگ گوشيم از فكر اومدم بيرون با

 بود  زالنا

 سالم الناز خانومه کم پيدا-مهسان

 

 به به سلوم عجق خودم چطوره؟ -الناز

 

 صدبار بهت گفتم انقد لوس حرف نزن-مهسان

 خاك توسرت که نميشه بهت محبت کرد-الناز

 

 محبت کردنت بخوره تو سرت-مهسان

 جيغی که کشيد سيخ نشستم رو تخت و گفتم با

 چه مرگته؟؟-

 ساعت شش منتظرتم-الناز

 گوشيو قطع کرد بعدم
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 نگاه کردم  چهار بود ساعت

 ساعت شد  ميشدم،رفتم یه دوش گرفتم ن بلند

 ایينه نشستم و مشغول خشك کردن موهای پرکالغيم شدم جلوی

 من نه خيلی زیبا بود و نه زشت چهره

 بودم معمولی

 نه درشت و بود و کوچيك چشمام

 معمولی و صورتی لبام

 خترا خدادادی عمل شده بودکوچيك برخالف بقيه د بينی

 سفيدو چشمای عسلی رنگ که از بابام به ارث بردمشون  پوست

 صورت خودمو دوس دارم و از خودم راضيم درکل

 و اندام رو فرمه 171 قدم

 بچگی هيپ هاپ ميرقصيدم و  از

 رقص و پيانو بودم  عاشق

 که عالی بود ولی پيانو رو تا بحال نتونسته بودم یاد بگيرم  رقصم

 اهل ارایش نبودم زیاد

 خط چشم و ریمل کشيدم و به سمت کمد لباسم رفتم یه

 ك در کمد رو باز کردم همين

 بمب منفجر شد و همه لباسا ریخت بيرون انگار

 بين لباسا ساپورت مشكی و مانتو کرم رنگو برداشتم و مشغول عوض کردن لباسم شدم از

 لباسای کف اتاق توجه نكردم و شالمم سر کردم و کيف و کفش ست مانتوم هم برداشتم به

 اومدم بيرون یادم افتاد سویيچ ماشينو جا گذاشتم وقتی

 از برداشتنش از خونه زدم بيرون بعد

 که چقد دلم برا این عروسك تنگ شده بود آخ

 

 ميخواست برم بغلش کنم دلم

 شد  یجا نم فيح ولی

 

 اگه یكی منو ميدید فك ميكرد دیوونم یا

 

 ماشينو باز کردم و سوار شدم قفل

 روشن کردم و اهنگ مورد عالقمو پلی کردم ضبطو

 

 من بی تو تنهام توميدونستی

 تنهااام ميدونستييی

 و گفتييييی خندیدی

 دست از سرمممم برررداررر برو

 دلت با ما نييی یعنی

 بودیم سرکار همش

 دلت با ما نيی یعنی

 مارو ميخوای پس چيكار تو

 با اینكه جا موندش پيش تووو دلم

 نميتونم بمونم بات دیگه

 شدم دیگه من از حرفات خسته

 از چشمام حتی افتاد خندهات

..... 
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(Hotline Bling--->hamid sefat) 

 

 دنبال اون دوتا دیوونه رفتم

 بخوریم سوار شدن تصميم گرفتيم بریم بابا بستنی و یه بستنی خوشمزه وقتی

 که بستنی هاش حرف نداشت واقعا

 

 رسيدیم یاسی رفت بستنی بخره و ماهم مشغول صحبت شدیم وقتی

 تا نزدیكای ساعت نه بيرون بودیم و به لطف مسخره بازیای الی شبمون گذشت اونشب

 دانشگاه داشتيم  فردا

 بود یاسی بياد دنبالمون قرار

 تامون درحين ساده بودن شيك بودن خودمون رو حفظ ميكردیم و این هميشه باعث حسودی بقيه دوستامون به ما ميشد سه

 سال پنجم دبستان تا االن باهم بودیم و به جز سه سالی که الی رفت انگليس جدایی بينمون اتفاق نيوفتاده از

 هر شرایطی کنار هميم تو

 

 دهمين فكرا بودم که خوابم بر توی

 با صدای االرم گوشيم بيدار شدم صبح

 چشم بسته به سمت دسشویی می رفتم که خوردم به دیوار با

 انقد سفت بود ك دماغ نازنينمو حس نميكردم المصب

 از چشمامو باز کردم  یكی

 پدر گرام هس دیدم

 لبخند دندون نمایی زدم  یه

 پا به فرار گذاشتم و

 صورتمو شستم و یه صبحونه خوردم  سریع

 تيپ اسپرت زدمو و رفتم بيرون که دیدم یاسی منتظرمه یه

 شدم و گفتم: سوار

 سالم،خوبی؟!خوشی؟! -

 به لطف شما عاليم-

 ميدونم-

 کشيد: جيغ

 زیر پام که نه ولی زیر الستيكای ماشينم علف سبز شد نجای،نيم ساعته وایستادم ا یومديدختره ى پرو ميذاشتی فردا م-

 اروم باش خون کثيفتو کثيف تر نكن خواهر گلم-

 نگا عصبی بهم کرد و پاشو گذاشت روی گازو رفت دنبال الی یه

 کلی سرم داد و بيداد کرد و اینا اونم

 فهميدم به کالس نرسيدیم  اخرش

 نيم ساعت کالس رفته بود و استاد عمرا اگه ميذاشت بریم سرکالس بشينيم اخه

 نشسته بودیم و سرمون تو گوشيامون بود که باز صدای این پسره کنه اومد:نيمكت های دانشگاه  روی

 سالم خانم موسوی)الناز( خوبيد؟-

 ممنون امرتون؟-

 ميخواستم ببينم درمورد پيشنهادم فكر کردید؟-

 چن بار باید بگم؟جواب نه هست-

 ولی شما...-

 نذاشت حرفشو بزنه و به سمت سالن رفت من و یاسی هم پشت سرش رفتيم الی

 عصبی بود اینو از قدمای تندی که بر ميداشت ميشد فهميد خيلی

 توی کالس و سمت جایگاه هميشگيمون و نشست روی صندلی  رفت

 روی دسته صندلی گذاشت سرش
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  ميیاسی هم کنارش نشست منو

 

 سمت صدا که چشم هامون گرد شد ميصدایی که اومد برگشتبا  میزديالی حرف اروم حرف م با

 

 تازه واردی که با غرور داشت ميومد که از پله ها بياد باال و با زیر پایی یكی از بچه ها پخش زمين شده بود  دختره

 خنده ی بچه ها رفت باال  یصدا

 بيچاره خيلی بد خورد زمين دختره

 براش سوخت  دلم

 کردم و دستمو سمتش دراز رفتم

 یكم با شك نگام کرد  اول

 وقتی لبخند منو دید لبخند زدو دستمو گرفت ولی

 کردم ك کنار ما بشينه دعوتش

 بچهای کالس ميدونستن که نباید با ما در بيوفتن  بيشتر

 نيومدروزای اول یكی از پسرا خواست برای الی زیرپایی بگيره ولی با دعوایی که من راه انداختم دیگه حتی طرف ما  اخه

 روی دوستام فوق العاده حساس بودم  من

 جنس مخالفم فوق العاده مغرور برای

 با داداشمم در حد سالم و خدافظ بودیم حتی

 با جنس مذکر جور نبودم اصال

 بچگی همين بودم از

 حاال دوست پسری نداشتم تا

 رابطه ها برام خيلی بی معنی هس این

 بگذریم

 ورود استاد به کالس همه ساکت شدن  با

 کرد ابياورد و  حضورغ ليستشو

 اول دانشگاه رو هيچوقت یادم نميره روز

 کالس اول دیر رسيدیم به

 در کالس باز کردیم وقتی

 ميرفتيم بشينيم که استاد گفت: داشتيم

 بيرون،اخراجين 

 سه تا هم ریلكس یه نگاه به استاده کردیم و رفتيم بيرون ما

 از سالن خارج ميشدیم ك یكی از بچها رو فرستاده بود که ایندفعه رو ميبخشم ولی دیگه تكرار نشه داشتيم

 برگشتيم  ماهم

 اون جلسه رو به نصيحت کردن ما گذروند کل

 یاسی داشت چرت ميزد و دستش از 

 

 زیرچونش رفت کنار از

 تـــق

 

 صورت رفت تو دسته صندلی با

 کالس رفت رو هوا کل

 نشست سر جاش سيخ

 به من گفت: رو

 کی بود؟چی شده؟وای خدا زلزله!زلزلهههه فرار کنيد!-

 شد به سمت بيرون دوید بلند

 ميدونستم وقتی ازخواب بيدار ميشه دیگه نميدونه کجاس و چخبره خوب
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 همين منم پشت سرش دویدم و اسمشو صدا ميزدم برا

 انگار نه انگار ولی

 بيشتر کردم سرعتمو

 در خروجی دانشگاه تونستم بگيرمش باالخره

 دونه زدم تو صورتش یه

 جيغ زد  که

 چرا ميزنی روانی-

 زدم که بيدار شی-

 بيدارم-

 پس چه مرگته؟-

 هيچی مگه باید چيزیم باشه-

 یاسی-

 باشه باشه غلط کردم،منو نخور-

 پوف از کالس که موندیم بيا بریم بوفه یچيزی بخوریم-

 بریم-

 بودیم که الی با قيافه خسته با دختره تازه وارد اومد پيشمون ساعتی ميشد االف نيم

 کردیم باهاش سالم

 خودتو معرفی کن عزیزم-مهسان

 الهام زارع هستم-

 خوشبختم، منم یاسمن که بچها صدام ميكنن یاسی-یاسی

 منم الناز که این منگال صدام ميكنن الی-الی

 نگاش کردیم که گفت: چنان

 دشچيز،گال منظورم گال بو-

 منم مهسان هستم-مهسان

 خوشبختم-الهام

 تایی جواب دادیم  سه

 ماهم همينطور-

 یه نگاه بهم کردیم و زدیم زیر خنده بعد

 از رد و بدل کردن شماره ها به سمت خونه رفتيم بعد

 تعجب کردم دمیوارد خونه شدم از دیدن چيزی که د وقتی

 

 همایون؟ دایی

 شيراز؟

 این موقع سال؟ اونم

 ميشه؟ مگه

 داریم؟ مگه

 کوتاهی زدم و با هيجان پریدم بغلش جيغ

 سالاااا دایييييييی-

 سالم کوچولوی من،چه بزرگ شدی -

 وای دایی دلم برات اندازه سوراخ جوراب مورچه تنگ شده بود-

 ای جانم،عوضش دیگه دلت برام تنگ نميشه-

 چطور؟-

 قراره واسه هميشه بيام ایران اونم شيراز پيش شما-

 خخخخخ جوووووونا-

 )دایی همایون اینا المان زندگی ميكردبا پسر و دخترش،همسرش ك چن سال قبل تصادف کرد و مرد(
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 از بغل دایی اومدم پایين تازه متوجه نينا و ارش شدم وقتی

 اونا هم دست دادم  با

 تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم رفتم

 نينا هم گفتم بياد به

 اهم در ارتباط بودیمطریق برنامه های مجازی ب از

 موقع شام باهم حرف زدیم و خندیدیم تا

 شام مامانم صدامون کرد  برا

 شام خوردیم و ظرفای شامو با نينا شستيم رفتيم

 حدودای دوازده بود که رفتيم بخوابيم ساعت

 تخت دراز کشيدیم  روی

 با بچه ها چت ميكردیم که حس کردم نينا داره گریه ميكنه داشتيم

 نينا-

-... 

 نينا جونم،چی شد؟-

 جمله کافی بودتا.... همين

 

  نگید نگید

 دینگ نگید

 بره در رو باز کنه اما انگار نه یكیزنگ رو نشنوم تا باالخره  یبالشتم بردم تا صدا ریباز زنگ زدن سرمو ز یوا

 خودم بلند شم  دیبا

 بود چشمامو باز کردم  یهر زحمت به

   دياروم گرفت و خواب كمیحرف زدم تا باالخره  نايبا ن یليخ شبیاخه د كرديدرد م یليخ سرم

 نگید نگید

 رفت درو باز کنم  ادمیحواسم پرت شد  یيیواااا 

 با مامانم هستن ناين دمیسمت در  د دمیتموم سرعت دو با

 بود دلش هوس کرده بود اش بخوره  دهيشن یرازياش ش فیتعر یليخ نايواسه صبحانه اخه ن رنيرفته بودن اش بگ 

 

  یكرديتو ، دستم افتاد چرا درو باز نم یمهسان کجا-ناين

 تكرار نشه ها گهیبخشم د یدفعه رو م نیا-نايجونم خواب بودم ن نايببخشيد ن-مهسان

 چشم-مهسان 

 صبحانه رو اماده کرده  زيمامانم م دمیکه د میحرف زدن بود مشغول

  گرسنه بودم یليکه خ اوخ

 زدم گفتم : نايچشمك به ن هی

  میبر-

 :گفت

 اره -

  میياومده بود نه بابام خونست نه دا ادمی تازه

 کجان ؟ ییمامان! باباو دا-مهسان

نه ،  ایکرده  ريسال تغي نهمهیبعداز ا نميبب اميب خواميگفت منم م تیيبره شرکت که دا خواستيم شهيبابا که مثل هم-مامان

 باهاش رفت 

 اوهووم -مهسان

 تو اشپز خونه  میبرد میکمك کرد نايتموم شدو ظرفارو با ن صبحانه

 تو اتاقم  ميو رفت ميشست اونارو

 مهسان-ناين

   ییجونم دختر دا-مهسان
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 حوصلم سر رفته ميدور بزن هی رونيب میباهم بر شهيم-ناين

  ميخوش بگذرون یکل میبر انيمنم تو همين فكر بودم بذا ب دوستامم زنگ بزنم ب-مهسان 

 اخ جون دمت گرم_ناين

 

 ، یبار نشد مثل ادم جوابمو بد هیکنه  كارتيبگم خدا چ یال یوا-مهسان

  یدوساعت طول بكشه که جواب بد دیبا زنميزنگ م یوقت 

 ر،ينفس بگ كمیهوو دختر -الی

 !یشد داريخواب بودم چطور شده ؟تو امروز زودتراز من ب 

 ؟!!! دهیبرات اومده که خواب از سرت پر یزيچ ینكنه خواستگار 

 دستم بهت نرسه، من از شوهر کردن ... نكهیباززززززز گفت خواستگار مگه ا-مهسان

 نفرو کنم که چی بشه؟ هی یکلفت برم

  یكنيکه زودتراز منم شوهر م نمتيبياره جون عمت م-یال

 ایخوريکتك مفصل از دستم م هیکه  یبس کن ال-مهسان

 یديخانوادم م لیبزنم جنازمو تحو گهیحرف د هیك کنم چشم چشم ف-الی

 ادم حرفشو بزنه  یذاريزنگ زدم ، مگه م یرفت که بگم واسه چ ادمیکوفت اصال -مهسان 

 

 ؟یايتو هم م رونيب میبر میخوايم میياینا از المان برگشتن با دختر دا يمیدا

 ناهار مهمون تو درسته ؟ یزيچ هیفقط  امي!اره چرا نیجد-الی 

 ناهار مهمون من  هیکارد بخوره به اون شكمت باشه - مهسان

 یبابا یاياماده ام منتظرم ب گهیساعت د كیپس  ولیا-الناز

 باش خدافظ-مهسان 

 رو اوردم زنگ زدم یاسی یشماره  زنهيدختره چقدر حرف م نیا اووووف

 خوبی؟  یسالم به دوس-مهسان 

 ؟یم تو خوبسالم عشقم خوب-یاسی

 منم خوبم ، ميگم یاسی؟! یمرس- مهسان

 جونم-یاسی

  ؟یاياینا از المان اومدن ميخوایم با نينا والی بریم بيرون توهم م يمیدا-مهسان

  ن؟یايم یک نميبب تویيدوس دارم دختر دا یلياره خ-یاسی

 به مامانت بگو ميرونياماده باش ناهار هم ب گهید كساعتی-مهسان

 باش بای -یاسی 

 بای-مهسان

 برگردوندم  رومو

باشال رنگ سبز و  یشمیمانتو کوتاه سبز  یبا  یمشك نيشلوار ج هیچقدر ناز شده بود  ناباشهين نیا شدياصال باورم نم یوا

 شده بود   یمشكی عال

  یشد گريگاد چقدر ج یاوه ما-مهسان

 که!  رسميخوشگلم نم یدختر عمه  یاما به پا زمیعز یمرس-ناين

 

 حاضر شو بدو

  یچشم گل- مهسان

 بپوشم ؟؟؟ یمن چ خب

  یشال مشكی وسرمه ا هیبا  یسرمه ا نيشلوار ج هیبا  یمانتو مشك هی اممم

 رژمات زدم  هی دموينشستمو طبق معمول خط چشممو کش نهیيا جلو

 کشنم  یم یاسیو  یکه االن ال میبر نايبدو ن میوقت ندار شتريب گهیربع ساعت د یيینگاه ساعت کردم وا به

   امياالن منم م رونيب اريب نگياز پارک نويباش برو ماش-ناين

 باش فقط بدو -مهسان
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  سادهیاون درخت کنار خونشون وا ریز شهيمثل هم دمیالنازاینا د یجلو خونه  میديرس

 :گفتم

 بكشتم  اديیا خدا االنه که ب-

 بازکرد نويمنتظرش گذاشته بودم در ماش قهيده دق چون

 بانو  یاورد فیبه به باالخره تشر-یال 

 غر بزن   شهيتوهم باز مثل هم-مهسان

 کوفت کمترحرف بزن خو -یال

 

 ؟یخوب زمیجون سالم عز ناين دياوه ببخش اوه

 درسته؟  ديخانم باش یال دیشما با یسالم مرس-ناين

    زمیاره عز- یال

  یدستشو برد سمت ال ناين

 خوشبختم -ناين

  زمیمنم خوشبختم عز -یال

  ميحرکت کن دیحاال اگه اجازه بد-مهسان

  ییخانم رضا دیيبفرما_باهم گفتن نايو ن یال

  گهیغر زد اما مهم نبود عادت کردم د كمیاونم  ميهم رفت یاسی دنبال

 م؟؟؟یخب بچه ها کجا بر-مهسان

 بر بدن  ميبزن رازيش یو فالوده  یبستن مينيجا بش هیاول  میبر-یال

 اره اره منم موافقم -ناين

 کافه یبه سو شيوقته نخوردم پس پ یليمنم اره خ-یاسی

 

 رسيدن به کافه کژال یه اهنگ پلی کردم  تا

 

 دلم گيره یجورایی

 حواسم نيست یجورایی

 من یه وقتایی کالفم

 عطرت رو لباسم نيست ك

 دنيامی تو

 نميذارم

 مو حتی  یه

 کم شه ازت

 پيشم بمون

 دنيا نذار

 من برای

 شه جهنم

 یه دیوونم که باشی زنده ميمونه من

 که چيزی ازمنطق نميدونه عاشقی

 یه دیوونم که وقتی ميری اشوبه من

 از بس باتوئه بی تو نميكوبه قلبش

(Man ye divoonam--->behnam bani 

 

 ترمز محكم زدم   هیکافه  جلو

 جلو  ی شهيبود بخورن به ش كیبچه ها نزد که
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 نكنه ؟!!! یهو دختر قصد کشتنمون رو دار-یال

   مایغرق اهنگ بود گهيراست م-یاسی

 بخورم  یزودتر بستن یهرچ خواديدلم م یليخ میبر نیايب گهیبس کنيد د-ناين

 نجاتم بده از دست شما دوتا  میيدختر دا نكهیمگه ا-مهسان

 سمت کافه ميرفت میشد ادهيپ نيماش از

 که کنار  پنجره بود،رفتيم  زيم یسمت  

 زد ب پام گفت یدفعه ال یکه  زدميم دید رونويداشتم ب مينشست هممون

 

 فالوده  ای یخوايم یبستن میحواست کجاس سفارش بده ما هم سفارش داد یهو-

   خورميم یمنم بستن-مهسان

 یايتو هم م ششيسر پ یفردا برم  خواميم دميشن ادیرو ز یانيک اريمه یاقا فیتعر یقيبرم کالس موس خواميم یاسی یراست

 باهام 

 اره چرا که نه  -یاسی

  گهیچغندرم د نجایمنم ا-یال

  ایبا چغندر ندار مي، حاال که فكر ميكنم ميبينم فرق میبر یايبهت نگفتم ب یتو فردا کالس دار دونميچون م زمین عز-مهسان

 اميو م زنميکالسمو م ديکوفت اصال منم فردا ق یا-یال

  یوفتينه برو کالست عقب م-مهسان 

   اميب خواميم وفتمينترس نم-یال

  میريساعت چند م دميباش پس فردا خبرتون م-مهسان

  رونيب میاز کافه زد میهامونو خورد یبستن

  میخوب بچه ها کجا بر-مهسان

 د؟یخر میبر كمی -نينا

  ایاخ که حرف دل دخترا رو زد-یال

  دیوقت بود نرفته بودم خر یليواقعا منم خ -یاسی

 کار کنم  هی خواميم دينترس دیقول بد دیاما با میريباش م-مهسان

 كار؟يچ-ناين

 ؟ینكنه باز ميخوای مثل اون دفعه با سرعت بر یوا-یال

 قبل حالم بد شد تا چند روز ینه من دفعه  یوا-یاسی

 نه؟ ای دیخر دیبر دیخوايم گهیبه من چه د-مهسان 

 مهسان خانم   كنميم یتالف نكارتویا یکنم  ول تونمينم یچكاريکه االن ه فيح-یال

 بی صبرانه منتظرم -مهسان

 دیمرکز خر هی یجلو میديرس

 و ویراژایی که ميدادم  یواسه سرعت باال نيشده بودن تو  ماش یو اونور ینوریحال نداشتن از بس ا گهیبچه ها د  

 هرحال هرجور شد خودشونو جمع کردن  به

  میرستوران ناهار خورد هی ميرفت دیبعد خر میکرد دیخورده خر ی ميرفت

 خورهيکرد عين خرس قطبی غذا م یخال  فمويکه ک یال بترکه

 رو رسوندم خونه  یاسیو  یرفتن ما هم تموم شد رفتم ال رونيبه هرحال ب 

 رو تختم ولو شدم دميخسته بودم تا رس یليخونه خ ميرفت نايمنو ن بعدشم

 

 اوه اوه شب شده  دمیچشم باز کردم د یوقت

 دميخواب نهمهیا یک دونمينم

 کامل باالی سرم جمع کردم مويپر کالغ یو موها  دميپوش یزدم به صورتم و لباس راحت یاب هیپاشدم  

  نیيدر اتاقمو باز کردم از پله ها رفتم پا 

  كنهيره تو اشپز خونه شام رو اماده ممامانمم دا نن،يبيو بابام نشستن دارن فوتبال م ونیهما ییدا دمید

 کجاست  دونميهم نم ناين
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 نشستم  میيوبغل دا دمیدو اليخيب

 جونم  ییدا-مهسان

 مهسانِ خوشگلم  ییجون دا-ونیهما

  ميباهم حرف بزن كمی شهيم-مهسان

 بذار بعد فوتبال -ونیهما

 االن االن االن  یيييینه دا-مهسان

 بودم لطفا بذار بعدا  دهیفوتبال ند ینجوریوقت بود ا یليخ-ونیهما

 بعدا  یبه من نگ یگل خورد....اوخ دلم خنك شد تا تو باش مشيت زديکه داشت حرف م نیيح نيهم در

 گفتم : دميکنار کش ختسیاوضاع بهم ر دمید منم

  گهیوقت د هی ییباش دا-

  كردميداشتم مسخرش م دهينگاهم کرد که فكر کردم فهم ییدا یجوری

 ن ميرم پيش باباماال بذار

 هست  یكی میيبابامو دا ميت شهياوه اوه نم 

 استقاللی پروپا قرصن هردو

 شدمو رفتم اشپز خونه  اليخيب پس

 ايبسه بسه  بدو ب_مامان كنهيم وونهیکه ادمو د تیقرمه سبز یبو نیدست مامان خوشگلم درد نكنه ، با ا اديم ییبه به چه بو-

  نجایا انياینا هم امشب م تيکمكم کن تا زود کارا تموم شه داداشتو ابج

 دارم یداداش و ابج هیرفته بود  ادمیعه  به کل  عه

 مریمم و داداش محمدم تنگ شده بود  یاج یکه چقدر دلم برا یيیوا

 کنم مامان  كاريچ-مهسان

 برو اون ظرفارو بشور -مامان

 کردمو گفتم: ميتعظ هی منم

 من   یه چشم بانوب یا-

 چقدر خسته شدم اوف

 ظرف بود یليخ

 بود  ونیزیبه تلو كیکه نزد یانداختم رو مبل تك خودمو

 خاموش کردم  ونویزیکه خوردن هستن منم درجا بلند شدمو تلو یهنوز تو فكر همون گل میيبابا و دا دمید

 غر بزنن که خودم مظلوم گرفتم گفتم : خواستنيم

  دينگاه کن كنميواسه منا باشه اشكال نداره االن واستون روشن م دیذارياصال وقت نم-

 دفعه بابام گفت: ی که

 برات وقت نذاشتم اخه   یقربون پرنسس خودم برم ک-

 چشمك زدم بهشو خودمو جا کردم تو بغلش که بابام گفت: هی منم

 ايماشاال ماشاال سنگينم هست-

  نميعه بابا من کجا سنگ-مهسان 

 سنگينی دیگه بچه-بابا

 نخيرم،بابا!؟-مهسان 

 جونم -بابا 

  گذرهياینا هم هستن خوش م ییم؟دایبر شهيم ميوقته که نرفت یليخ خواديمسافرت م هیدلم _مهسان

 ...كنميبهش فكر م زمیباش عز -بابا

 

 زنگ بلند شد  یصدا نيح نيهم در

  نگید نگید

 دینگ دینگ

 جون اومدن  اخ

 تو بغلش  دمیدرو زدم اومد باال پر یمریم اینا بودن وقت فونیسمت ا رفتم
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 از بغلش دل بكنم  تونستمينم اصال

 هم منو هم نی نيمو.. ميمهسان خفم کردی دختر،بكش کنار هيكل گندتو...کشت یآ-مریم 

 متوجه حرفش نشدم ولی بعد چنان جيغی کشيدم که همه برگشتن طرف ما اولش

 توجه به بقيه داد زدم: بی

  شميدارم خاله م شهيخدا باورم نم یوا- 

 داشتن متعجب به مریم نگاه ميكردن اون بدبختم تند تند رنگش عوض ميشد همه

 ریز ریز ميخندیدم منم

  مينشست ميبا نيما)شوهر مریم(رفت یبعداز احوال پرس 

 اومد فونیا یساعتی بود نشسته بودیم که باز صدا ربع

 اخ جون داداشمم اومد  

 دم داداشم اومد خودمو انداختم تو بغلشز فونویا 

 سالم داداشی جونم -مهسان 

 به به مهسان خانم کم پيدا -محمد

 تو سالن ميرفت یسالم و احوال پرس بعد

 

* * * * * * * 

 شب کلی گفتيم و خندیدیم اون

 با صدای االرم گوشيم بيدار شدم  صب

 فكر ميكردم واسه چی االرم گذاشتم  داشتم

 با یاداوریش سيخ نشستم رو تخت که

 به یاسی و الی اس دادم که یك ساعت دیگه ميرم دنبالشون سریع

 ربع ساعتی گرفتم  دوش

 چشم وسایه مشكيو پشت پلكم کشيدم که باعث خمار شدن چشمام شده بودو رژ ماتی زدم خط

بين مانتوهام یه مانتو ابی اسمونی رنگ بيرون کشيدم و با شلوار لی و روسری ابی رنگ و کيف و کفش مشكی تيپمو کامل  از

 کردم

 یاسی و الی هم رفتم دنبال

 تيپ سفيد و مشكی زده بود یاسيم

 هم تيپ قرمز و مشكی  الی

 جلوی دفتر کار مهيارکيانی رسيدیم  

 اشت و کامال زیبا چيده شده بوددکوری  کرم قهوه ای رنگ د دفترش

 سمت ميز منشی رفتم و گفتم: به

 سالم-

 سالم گلم بفرمایيد؟!-

 ميخواسم ساعتای کالس پيانو با اقای کيانی رو بدونم-

 ليست جلوم گذاشت و گفت: یه

 این ليست کل کالسای اقای کيانی توی زمينه های موسيقی هست که تو این موسسه کار ميكنن-

 ینا از دستم کش رفتن خواستيم بریم که برگشتم گفتم:یاسی ا ليستو

 ایشون به صورت خصوصی درس نميدن؟-

 فكر نميكنم ولی ميتونيد با خودشون صحبت کنيد شاید راضی بشن-

 ممنون-

 برم بيرون که برگشتم

 

 خوردم به یكی محكم

 واسه گرفتنم نكردبستم و منتظر موندم که طرف منو بگيره ولی ای دل غافل طرف حتی سعيی  چشمامو

 با باسن گراميم افتادم کف سالن منم
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 عصبی بودم که مطمئنن قرمز شده بودم انقدر

 و باز کردم تا چند تا فحش خوشگل و مامان بهش بدم که با دیدن فرد روبروم دهنم مثل غار باز شد چشمام

 داشتم نگاهش ميكردم که دستشو اورد جلو تا بلند شم همينطور

 خودمو جمع کردم وفوری بلند شدم یكم

 با عصبانيت داشتم نگاش ميكردم که منشی گفت: همچنان

 سالم جناب کيانی-

 که تازه فهميده بودم اقا همون مهيار کيانی معلم ایندمه رنگ نگام تغيير کرد اما تغييری توی چهرم ایجاد نكردم من

 سالم خانم زارع،وقت مالقات که نداشتم؟-مهيار

 اتفاقا،خانوما با شما کار داشتن ولی فك کردن شما امروز تشریف نميارید براهمين داشتن ميرفتنچرا -زارع

 نگاه خشك به ما کرد و به سمت اتاقی رفت و در حين راه گفت: یه

 بگيد ده دقيقه دیگه بيان داخل-

 شت ميخواستم بپرم بغلشو بچلونمشبگی بخاطر رفتارش دلم ميخواست خفش کنم ، از یه طرفم بخاطر چهره ی زیبایی که دا منو

 ده دقيقه هم با خل بازیای الی و یاسی گذشت خالصه

 طرف اتاق مدیریت رفتيم و با شنيدن بفرمایيدش سه تایی وارد شدیم به

 ورودمون هرسه باهم سالم کردیم که باعث شد نگاه گذرایی بندازه بهمون با

 سالم بفرمایيد،کاری با من داشتيد؟-

 يم بدونيم شما به صورت خصوصی هم پيانو درس ميدید؟بله،ميخواست-

 اگه تو اموزشگاه بخوایم اینكارو بكنيم که امكان نداره،ولی اگر تو خونتون بخواید این کار انجام بگيره چرا که نه،-

 روزهای زوج وقت آزاد دارم من

 اتفاقا ماهم روزهای زوج کالسی نداریم-

 اخت کنيم و بيشتر از این مزاحمتون نشيمساعت و مبلغ هم بگيد که ما پرد ميشه

 از تعيين ساعت و پرداخت از موسسه زدیم بيرون بعد

 و الی توی راه کلی از قيافه کيانی تعریف کردنو بيخيال نبودن یاسی

 اینكه پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم تا

 یهو که

 

 نميمحكم خورد ب ماش یكی

 کوره ؟؟؟؟بود؟؟؟؟ یخدا عروسكم ،کار کدوم احمق یوا- 

   نهيبيرو نم یگندگ نیبه ا نيماش

 داده  نامهيگواه نیبه ا یک دونمينم-یال

  هيکاره ک نميبب ميش ادهيپ ديبابا کمتر حرف بزن-یاسی

 صدر باز شد یغار عل یدهنمون ب اندازه  میدیکه جلومون د یا افهيق دنیبا د میشد ادهيسه تامون پ هر

 شه؟؟يمگه م 

 م؟؟یدار مگه

 باشه! یانيک یهمه ادم،اقا نیا

 !شهيمنكه باورم نم 

 :گهيم یانيک یاقا دمیبه خودم اومدم د هویتو فكر بودم که  

 حواستون کجاست؟ با شمام!حالتون خوبه؟ ییخانم رضا-

 خودمو جمع کردمو گفتم: منم

 داغونه نمينازن نيممنون خوبم اما فك کنم ماش -

 تونیزيبعد ميرسونمتون خونه خداروشكر خودتون چ رگاهيتعم مشیبريميان م زنمياون که اشكال نداره،االن زنگ م-مهيار 

 نش.... 

 الی پارازیت انداخت: که

  میبود نيبابا،انگار نه انگار ما هم تو ماش یحال مارو بپرسه ، ا ستين یكی- 

 ا نيست..حرف نیاطالعتون االن وقت ا د،محضيو اونو آروم کن ديشما بهتره کنار دوستتون باش-مهيار
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 یكم پوکرنگاهش کرد و روشو کرد طرف دیگه یال 

 مواقع نجوریساکت بمونه تو ا یال شدينم باورم

 

 جو سنگين به وجود اومده رو عوض کنم گفتم: نكهیا یبرا منم

 داشته باشم؟ شهيکارتتون رو م یانيک یاقا یراست-

 چرا که نه-مهيار

 و کارتشو اوردو گفت: نيرفت تو ماش 

  دیيبفرما-

 رميدستمو بردم که کارتو بگ منم

 

 و خواست چيزی بگه ولی ظاهرا منصرف شد  ديکارت رو عقب کش هوی

 رو به دستم دادو گفت: کارت

  دميدرست شد بهتون خبر م رگاهيتعم فرستميرو م نتونيماش-

 ممنون -مهسان

 گفتم: یو ال یاسیسرمو برگردوندم طرف  بعد

 م؟یبر-

 تكون دادن  تیهم سرشونو ب عالمت رضا اونا

 گفت: یم،اليرفتيکه م ینيرفتيم خونه در ح یوباتاکس میکرد یخداحافظ

 بخاطر تو ساکت موندم مهسان فيپرو چطور باهام حرف زد،ح یمرتيكه -

 لبخند کوچولو تحویلش دادم وگفتم: ینگاهش کردمو   

  یمرس-

 کردمو رفتم باال یخداحافظاول منو رسوندن جلو در خونه و با بچه ها  

 کردمو رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم، فیمامانم تعر یرو برا هيقض 

 دلم گرفته بود یليدفترخاطراتم،خ ینشستم پا 

 

  داديپا گذاشته بود رو گلومو فشارش م یكیچم شده انگار  دونستمينم

 برام افتاده یچه اتفاق یعنیحال و نداشتم  نیبه حال ا تا

 

 بود گذروندم  یشب رو به هرنحو اون

 حالم بهتر بود  كمیکه از خواب بلند شدم  صبح

 رونيخط چشم ساده کشيدم و از خونه رفتم ب یو  یاسپرت کامال مشك پيت هی عیدانشگاه ، سر رفتميم دیبا

 دارهيپشت سرم دستشو گذاشته رو بوق و بر نم نيماش ی دمیسر کوچمون که د رفتميداشتم م 

 مگه مرض داری؟ مریض اخه

 هسن و با نيشای باز دارن تماشام ميكنن یو ال یاسی دمیهمين که برگشتم فحش بهش بدم د 

 برسونمت  یخانم-یال

 برو مزاحم نشو-مهسان

 بپر باال خوشگل خانم-یال

 فقط چون اصرار ميكنی-مهسان 

 گفتن این حرف سوار شدم  بعد

 هم که با این رانندگيش مارو هالك کرد کی گواهينامه داده به این اخه یال

  رهيالك پشت م مثل

 الك پشتم سریع تر ميره تازه

 گاز بده این المصبو  كمیبابا -مهسان 

  ایچته امروز اصال اعصاب ندار-یال
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 مدلشه کاری که گفتمو بكن-مهسان

 چشم قربان-الی

 سرعتش اضافه کردو گفت: به

 ميگم مهسان-

 هم-مهسان

 حاال چت هس؟-الی

 خودمم نميدونم-مهسان

 حالمون عوض شه  ميبزن یدور هی می!برمینظرتون چيه امروز دانشگاه نر-یاسی

 ؟یگيم یمهسان تو چ میمنكه پا-یال

 اما دانشگ....-مهسان

 وسط حرفم و گفت: دیپر ییاس

 !پس بيخيالششه؟هيچیيچی م میروز نر هیحاال -

 باش-مهسان

 باهم گفتن: یاسیو  یال

  م؟یخب کجا بر ولیا-

 باغ ارم؟ میبر-مهسان

 یس یس-یال

 منم که تابع جمعم-یاسی

 باغ ارم یبه سو شيپ 

  ميرفتيم ميراه داشت تو

 مهسان!-گفت یاسی

 جانم-مهسان

 اماده هس؟ نتيماش یبهت زنگ نزد که بگه ک یانيک-الی

 نه-مهسان

 مرتيك.... ادياه اه اصال خوشم ازش نم-یال 

 دیگه! رهيم ادتیبگوااا...مگه  یحاال ه_مهسان

 که منو ديكنيدرك نم-یال

 خنده  ریز میزد یاسیو من

 کنار و به موقع حرف بزنی یبذار تویلوس باز یحقته تا تو باش-مهسان

 کوفت-یال

 بچه ها بنظرتون بهش زنگ بزنم؟-مهسان

 نه باو ولش کن-یال

  دیمیخند مويگفت یتو راه کل 

 رسيدیم وقتی

 قدم زدیم و یكم

 که راه ميرفتيم از دوران راهنمایی و دبيرستان حرف ميزدیم همونطور

 قبال واقعا شيطون بودم و معلمی نبود که از دستم اسایش داشته باشه  من

 دوم دبيرستان که بودیم معلم زبانمون  سال

 یه تيپ ميزد و لباساش رنگاوارنگ بود هرهفته

 يشكوندهيچ رنگی رو نم دل

 روز سرکالس بود داشت درس ميپرسيد یه

 قضا کسيو از

 

 درس پرسيدن برد که هيچی از زبان حاليش نمی شد برا

 )اطمينان(هی درس ميپرسيد معلمه
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 هی نگاهش ميكرد اونم

 دید جواب نميده بلند شد که روی تخته چيزی یادداشت کنه وقتی

 یكی از پاچه های شلوارش باال رفته بود که

 االی مچ پاش کال پيدا بودتا ب و

 بهش ميخندیدیم ما

 که نميدونست داریم به اون ميخندیم اونم

 هم کالسيمون ميگفت به

 نخوندی بچها بهت ميخندن ميبينی،درس

 ها هی بيشتر ميشد خنده

 سرتونو درد نيارم خالصه

 روزم با همه خوبياو بدیاش گذشت.. اون

 

* * * * * * * * 

 

 روزی از تصادفم با کيانی ميگذشت و خبری از اینكه ماشينمو درست کرده یا نكرده نبود سه

 شب طبق معمول با مامانم نشسته بودیم جلوی تلویزیون و یه

 فيلم تماشا ميكردیم داشتيم

 تلفن خونه زنگ خورد که

 شدم و به سمتش رفتم بلند

 الو-

 الو سالم-؟

 بفرمایيد،-

 اس ميگيرم ميخواستم بگم اقایی به اسم عليرضا رضاییمن از بيمارستان.... تم-

 پيش به علت ایست قلبی اینجا هستن دوساعت

 هرچه زودتر تشریف بيارید! ميخواستم

 اخه چطور ممكنه؟چی شده؟-

 لطفا خودتون رو برسونيد مریض خيلی بدحالن-

 گفت و تلفن و قطع کرد اینو

 خيلی بد بود حالم

 بابا چی شده یعنی

 مم قضيه رو گفتم و باگریه راهی بيمارستان شدیممامان برا

 هول از پرستار پرسيدم که بابا اتاق چنده با

 گفت بابا تو کماست احساس کردم وقتی

 داره دور سرم ميچرخه دنيا

 چرا اینطوری شد اخه

 بهوش اومدم زن داداشم باالی سرم بود وقتی

 بلند شم خواستم

 گفت: که

 بهتره استراحت کنی عزیزم-

 ناله گفتم: با

 ميخوام برم بابامو ببينم-

 ميبينيش گلم فعال استراحت کن و اروم باش-

 بستم و سعی کردم اشكام نریزن چشمامو

 لحظه حس کردم گوشيم توی جيبم لرزید یه

 اوردم درش
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 ناشناس بود شماره

 خواستم بيخيال شم اولش

 ان گفتم شاید یاسی باشه ك هميشه با سيم کارتای مختلف بهم زنگ ميزنه یه

 دادم  جواب

 الو یاسی-

 الو سالم-

 صدای مردی که توی گوشی پيچيد یهو مغزم ارور داد با

 ببخشيد فكر کنم خواب بودید و من بد موقع تماس گرفتم-

 نه بفرمایيد-

 کيانی هستم،چند روز پيش تصادف کردیم-

 اری بامن داشتيد؟بله بله ک-

 ميخواسم بهتون خبر بدم ماشينتون امادس -

 به من بگيد کجا بيارم براتون فقط

 هرجا باشه مشكلی نيست براتون؟-

 نه ميارم-

 اگه زحمتی نيست بيارید بيمارستان.....-

 چشم حتما ، تا چهل دقيقه دیگه ميارمش-

 ممنون-

 خواهش ميكنم خداحافظ-

 خدانگهدار-

 

* * * * * * * * * 

 

 ساعت بعد پرستار اومد و سُِرم رو از دستم در اورد ، سریع بلند شدم و تقریبا با دویدن خودمو رسوندم به اتاق بابا ربع

 از پشت شيشه ميشد دیدش فقط

 نعمتی بود برا ما همينم

 نگاش ميكردم داشتم

 

 خط صاف رو نشون داد  هیسرش  یدفعه دستگاه باال هی که

 نهيبيمن داره اشتباه م یچشما نه یوا

 نه امكان نداره  

 شده  یاومدن گفتن چ یپرستارا و دکترا فور دميکش یبلند غيج

 با دستم اشاره کردم سمت بابام اونا هم رفتن تو اتاق  منم

 نداشت  یا دهیفا دادنيشوك بهش م یهرچ

  رونيزدم ب مارستانياز ب نميو ببتموم شدن بابام یلحظه  سمیوا تونستميبرام داشت نم ینيجو سنگ اونجا

 اسمونم دلش مثل من گرفته بود زديبارون م مارستانيتو پارك بغل ب رفتم

 زدم  غيج بلند

  خداااااااااااااااااااااااا

  یريگيبابامو ازم م یدار یزود نیبه ا چرا

 داری یتيمم ميكنی چرا

 حاال داغ بابام رو دلم ميذاری نيهم از

 داشتم زار ميزدم که حس کردم  

 سرم کسی ایستاده پشت

 مهسان-؟

 یِ انيک یاقا دمیبرگشتم د 
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 بارون نشستی؟ نیشده؟چرا تو ا ی:چگفت

  ایخوريم سرما

  ستيبابام ن ینداره،وقت ییبرام معنا یزندگ گهی، د رميبم نیدیگه سرما بخورم یا نه مهم نيست،بذار-مهسان

 گفت یانيکه ک ختمیريمث بارون داشتم اشك م نجوريهم

 باباتو....؟-کيانی 

 تنها باشم  خوامياره بابام رفت،توروخدا تنهام بذار،م-مهسان

 ...ـيوضع نیاخه تو ا-یانيک

 برو برو تنهام بذاررررر ؟هاااا؟؟؟برویتيچه وضع-(ادی) با فرمهسان

 ...ايحالت بهتر شد ب كمیتوهم  مارستانيتو ب رميباش من م-یانيک 

 نگفتم یچيه

  شهيقدماش معلوم بود داره ازم دور م یصدا

  ختمیريبارون بودمو اشك م ریميشد که ز یساعت كی

  برگشتم

 اومد سمتم گفت: دیهمونجاست تا منو د یانيهنوز ک دمید مارستانيب تو

  دارن ببرنش سرد خونه ؟ینيبار باباتو بب نیاخر یبرا یخوايتو نم ییکجا-

 

 گریه ریحرفش انگار بازبغضم گرفت و باز زدم ز نیا با

 تنهامون گذاشته بود بابام

 بریم-مهسان

 تا ببرمت  ايب-یانيک 

 دنبالش ميرفتم که چشمام تار دید  داشتم

  وفتهيبرام م یداره چه اتفاق دونستمينم

 جلوی یه اتاق میديرس

 همين جاست-یانيک

 سخت بود برام  یليخ

  نميبابامو تو اون حال بب اینكه

 مجبور بودم  اما

  نميبيباره بابامو م نیواسه اخر 

 درو گرفتمو باز کردم  دستگيره

 تخت وسط اتاق هی 

  دنيروش کش ديسف ینفر که مالفه  ی 

 مالفه رو کنار زدم اروم

 دیدن چهره بابام زدم زیر گریه با

 ميریختن  اشكام

 بااااااابایی-

 تنهامون گذاشتی چرا

 رفتنت خيلی زود بود واسه

 بوووووود زود

 اینطوری شد چرا

  هاااااا

 دميهيچی نفهم گهیکه چشمام سياهی رفت و د  كردميم هیداشتم گر نجوريهم

 

 چشمامو باز کردم یوقت

 و دخترا توی اتاق بودن یانيک

 حرف بزنم که کيانی گفت: خواستم
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 استراحت کن  یحرف بزن خوادينم-

 این چند وقت مث فيلم از جلو چشمام گذشت یهواتفاقای

 برام افتاده بابام و  یچه اتفاق اینكه

 االن کجام  اینكه

  ختمیاتاق و اروم اروم اشك ر یبردم طرف پنجره  سرمو

 دل داغ دیدم واسه

 بابا شدنم یب واسه

 در اومد صدای

 اومدن کنارم یاسیو  یال

 کيانی رفته بيرون پس

 ه بودن کرد هیگر یکل

 چشماشون پيدا بود از

 قربون اون اشكات برم گریه نكن-یال

  نهيحال نب نیتورو تو ا یول رهيبم یاسی-یاسی

 مهسان:خدا نكنه  

 :ناراحت نباش اجی بخدا باباتم ناراحت ميشه این همه ناراحت باشيو سخت بگيری به خودت الی

 این حرفش گریم شدت گرفت با

 رو تخت و سه تایی همو بغل کردیم و گریه می کردیم نشستم

 پرستار اومد تو و بعد از چك کردن وضعيتم گفت: که

 وضعيتت نرماله عزیزم مرخصی-

 واسه مراسم یاماده ش دیخونه با میبر ميپاشو لباستو عوض کن-یال

 

 شدموبعد از عوض کردن لباسام وانجام کارهای ترخصيم بلند

 اورده بود نممينه ماشمارو رسوند خو یانيک 

 تشكر کردم و هرچی تعارف کردیم نيومد داخل ازش

 از اینكه رفت بعد

 باال  ميهم رفت یوال یاسی من

 وارد خونه شدم  وقتی

 جا بابارو ميدیدم  همه

 كردمياتاق بابا بوشو حس م سمت

دن بغلم کردنو به زور بردنم تو اتاقم و اوم یاسیو  یگرفت ال میباز گر دمشیبرداشتم با تمام وجود بو راهنشويتو اتاقش پ 

 مجبورم کردن یكم استراحت کنم

 بيدار شدم وقتی

 

 تو اتاق نبود  چكسيه

 اماده گذاشته بودن که بپوشم  اميمشك لباس

 قطر اشكِ سمج از چشمام جاری شد اما زود پاکش کردم  هی

  ستمیخودم وا یبتونم رو پا دیبا گهینداره د دهیفا هیگر گهید

 کنم این تنهایيو حس نكنه یکار دیاالن از هميشه تنهاتره با مامانم

 که بهتر شه  كنميخودمو م یاما سع نميبينم موياون مامان قبل گهیبعد بابام د دونميم

 دميبه صورتم زدمو لباسامو پوش یاب هی بلندشدمو

  كردنيم هیهمه ناراحت بودنو گر مي،داداشم ،ابج ییهمه اومده بودن خاله ،عمه ،عمو ،دا رونيرفتم ب 

 اومدو گفت: میيدا

  میتا بر نيساعت ده مراسمه زود اماده ش-

 مهسان -سمت مامانمو بردمش تو اتاق لباساشو عوض کردم که مامانم صدام زد رفتم
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 جانم مامان-مهسان

 بابات بهت افتخاره کنه  شهيکه هم یکن یکار خواميازت م ییتو دميتنها ام ستيبابات ن گهید-مامان

 بریم که همه رفتن د،پاشويبهم افتخار کن شهيتا تو و بابا هم كنميم ادياز دستم بر ب یهر کار -مهسان

 باش- مامان

 برا مراسم تشييع بابام ميرفت نيمامانو گرفتم بردمش تو ماش دست

 من موندمو مامانم ...و مراسم تموم شد همه رفتن خونه هاشون و  میروز بابامو به خاك سپرد اون

 موندمو تنهایيا من

 موندمو بغضی که تا صبح نذاشت بخوابم من

 موندمو اشكایی که تا صب ریخته شد من

 

 

  ميکن یاون زندگ یب میمجبور گهیسخته اما د گذرهيهفته از فوت بابا م3 االن

 بی اون بودنو تحمل کنيم مجبوریم

 با من بود گهیکارخونه هم د کارهای

  رميگاه مدانش هم

  كنميکار خونه رو م یکارا هم

 رو سرم  ختهیکار ر یکل

 خونه مونهيم رهيبعداز بابام مطب نم گهید مامانمم

 

  یانيک شيپ یقيبرم کالس موس خواستميرفته بود که م ادمیکل  به

 اومد  ادمیشد  خوب

 اتاقم برداشتمو بهش زنگ زدم  زياز رو م مويگوش

 ن؟يخوب هست یانيک یسالم اقا-مهسان

 سالم ممنون شما خوبين مامان خوب هستن؟-یانيک

 رو شروع کنم؟ یقيموس یاز فردا کالس ها شهيبگم م خواستميم ميمنو مامان هم خوب یمرس-مهسان

 خوبه؟7تا5چرا که نه -یانيک

 ممنون هياره عال-مهسان

 پس تا فردا خدافظ كنميخواهش م-یانيک

 خدافظ-مهسان

  ميکن دیخر كمی میکه بر یاسیو  یرفتم دنبال ال یانيزنگ زدن به ک بعداز

  دیخر میوقت بود نرفته بود یليخ اخه

 غر زدناشو شروع کرد یال دمويرس ریمعمول من د طبق

  مينيکه ما شمارو بب نیداد نویبه به خانم خانما باالخره افتخار ا-یال

 سرم شلوغه کاراس  یدونيکوفت خوبه خودت م-مهسان

 ؟یدونم،چطورياره اره م-یال

 گذرهيایی م-مهسان

  ميهم رفت یاسی دنبال

  شهيمث هم یبستن یاز خوردن  بعد

 حالش عوض شه كمیخالم تهران که  یما اخه مامانم چند روز رفته خونه  یخونه  ميرفت مویهم کرد دیخر یکل

  میدور هم بخور مينيبش مويخوشمزه درست کن یغذا یکل ميختیمنم تنها بودم خونه امشبم برنامه ر 

 

 یانيبچه ها فردا کالس دارم با ک يييیراست-مهسان 

 تو خونه؟ دیذاري!چه خوب کالس میجد-یاسی

 ازش معلومه... ایتو خونه تنها کالس نذار نیوقت با ا هی-یال

 نرفته !؟ ادتیتو هنوز  ی...الیاسیخخخ اره -مهسان
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 کنم  یتالف دیروز هم که شده با هی رهيم ادمیمگه -یال

 !!! ییعجب غذا میديشامو چ زيم ميخنده و رفت ریز میسه تامون زد هر

 واقعا که خوشمزه شده-مهسان

 خودمون از خودمون تعریف نكنيم کی کنه؟-یال

 گهيخخخ راس م_یاسی

 !؟ نيهمه خودتونو دست کم گرفت نیا یعنیعه -مهسان

 ن بابااااااا -باهم گفتن یاسیو  یال

 میديخواب ميگرفت ميبهمون خوش گذشت بعد از خوردن شام رفت یشب کل اون

 خواب بودم صبح

 

 با دست زد تو صورتم یكی

 شدت ضربه زیاد بود که دلم می خواست جيغ بكشم انقدر

 از چشمامو باز کردم  یكی

 دیدم دست یاسی بود که

 خدا بگم چيكارت نكنه دختره دیوونه ای

 ون می داد.ساعت که نگاه کردم عدد نه رو نش به

 

 پس هنوز برا خواب وقت داشتيم خب

 

 دقيقه ای می شد خوابم برده بود که حس کردم یكی با تمام توانش داره هولم ميده ده

 موفقم شد و

 از رو تخت پرتم کرد پایين چون

 ميخواست خفش کنم دلم

 می تونست به جز یاسی تو خواب اینكارا رو بكنه کی

 مث گودزیال ميخوابه هميشه

 مث االغ لگد ميندازه هی

 که مث اسب ابی باز ميكنه دهنشم

 دستاشم که کشتی می گيره با

 

 پتومو برداشتم و روی قاليچه کف اتاقم خوابيدم بالشتو

 مزاحم بدون

 ساعت دیگه ام خوابيدم  دو

 که بيدار شدم ، یه ميز صبحونه چيدم و رفتم که بچه ها رو بيدار کنم بعد

 :یاسیمهسان

 هان-یاسی

 :بلند شو ظهر شدهمهسان

 :ولم کن بذار بخوابمیاسی

 :پاشو پاشو دفعه دیگه اینجوری با لطافت صدات نميزنمامهسان

 :خب نزن چيكارت کنمیاسی

 :باشه خودت خواستیمهسان

 شدم و پارچ ابی که تو یخچال بود برداشتم و اومدم باال سر یاسی بلند

 خالی کردم رو سرش پارچو

 ردم پرده گوشم پاره شدجيغی زد که حس ک چنان

 رو گوشم بودو چشمامو بسته بودم دستام

 صدای جيغش قطع شد اروم چشمامو باز کردم وقتی
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 دیدم که

 با یه صورت برزخی نگاهم می کنه یاسی

 اولش با ترس و چشمای اندازه گردو، ولی وقتی موقعيتو فهميد اونم برزخی شد اليم

 می ذاشتن که با اخرین سرعت فرار کردمدوشون داشتن با چشاشون منو تو قبر  هر

 دوتاهم دنبالم اون

 خونه رو دویدن دنبالم اخرم خسته شدن خودشونو انداختن رو مبل وگفتن کل

 :لعنتی اگه بگيرمت که ميدونم چيكارت کنمیاسی

 :کثافته مرض ، فقط گيرم نيوفتی،ميميری اول صبی صدای نكره ی اینو در نياریالی

 :با کی بودی؟یاسی

 من ميگم صدای ناز تو چرا گوشات مشكل داره؟-لیا

 همين لحظه پریدم بين حرفشونو گفتم: تو

 بيخيال این حرفا پاشين که صبحونم از دهان افتاد-

 کجا افتاد؟-الی

 پاشو بریم اشپزخونه تا بفهمی-مهسان

 از خوردن صبحونه ظرفارو جمع کردیم و شستيم بعد

 ی بدبختو ميگمبهتره بگم شست ، ماشين ظرفشوی البته

 فيلم دیدن بودیم که صدای زنگ اومد مشغول

 طرف ایفون رفتم و همينجور که تمام حواسم به فيلم بود گفتم: به

 سالم ! چيزه یعنی کيه؟-

 کيانی هستم-

 عه چه جالب منم رضایی هستم-

 مهيارم-

 چه حرفایی ميزنيدا منم مهسانم-

 خانم کالس پيانو دارید انگار الزایمر گرفتيد!-

 ان یادم افتاد کيانی کيه من کيم اینجا کجاست!! یه

 بود 4445اولين کاری که کردم به ساعت نگاه کردم که  و

 بنفشی کشيدم و درو زدم جيغ

 بچه ها تند تند وسایالی کف سالنو جمع کردیم با

 تندی رفتم یه لباس ابرومندانه پوشيدم من

 دوتا گودزیالم اومدن اماده شدن که برن ناو

 این بين یكی هی زنگ درو ميزد تو

 دیدم کسی به جز من درو باز نمی کنه دویدم سمت در  وقتی

 در بودم نزدیكای

 

 پام گير کرد به پایه ی مبل و خوردم زمين که

با صدای جيغ من دستشو رو زنگ گذاشته جيغ بلند کشيدم که باعث شد بچه ها با دو بيان کنارم و شخصی که پشت در بود  یه

 بود و برنمی داشت

 چپم خيلی درد داشت زانوی

 ميخواست از ته دلم جيغ بزنم دلم

 دختر حواست کجاست! اخه

 که دراز کشيده بودم رو زمين چشمامو روی هم فشار ميدادم  همونجوری

 یه دستی روی زانوم حس کردم یهو

 باز کردم و بادیدن مهيار کيانی  چشمامو

 جلوم متعجب شدم اونم

 سيخ نشستم سرجام و با چشمای گرد شده نگاهش کردم 
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 شلوارمو بكشه باال ببينه زانوم چی شده خواست

 نذاشتم و گفتم: که

 نكن بی ادب-

 بذا ببينم چی شده مهسان خانم،شاید مشكل جدی باشه-

 مگه دکتری؟ميگم دست نزن-

 اخم نگام کرد و دوباره سعی کرد با

 چند دقيقه درگير بودیم تا

 دخترا دست منو گرفتن و اونم زانومو نگا کرد و گفت اسيب دیده و باید به دکتر مراجعه کنم اخرم

 کردن اماده شم بریم بيمارستان مجبورم

 

 به بيمارستان...رسيدیم پامو گچ گرفتن وقتی

 رسوند خونهاز گرفتن داروهام کيانی ما رو  بعد

 :وگفت

 این دو هفته که گچ روی پات هست استراحت کن،خبری از پيانو نيس-

 ولی اخ....-

 وسط حرفم  دیپر

 همين که گفتم-

 پوکر نگاش کردمو گفتم: یكم

 باشههه،پس فعال خدافظ-

 خدانگهدار-

 بود8نزدیكای ساعت

 دوروز دیگه هم پيشم موندن دخترا

 دیمهم که کال بيخيال شده بو دانشگاه

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 روزی می شد حس ميكردم مامانم ميخواد یه موضوعی رو بهم بگه ولی نميتونست دو

 !حاالچرا؟

 نميدونم خودمم

 روز داشتيم ناهار ميخوردیم یه

 مامان-

 جانم دخترم-

 چرا نمی گی-

 چيو عزیزم-

 همونی که چند روزه ميخوای بگی اما به دالیلی نمی گی-

 راستش...-

 راستش چی مامانم؟-

 مادرشوهر مریم دوشنبه زنگ زد گفت جمعه ميان برا امر خير-

 شما چی گفتی؟-

 گفتم خبر بهشون ميدم-

 بهتره بگی نيان چون جواب من نه هست-

 گفتم ولی خيلی اصرار کردن -

 بازی با غذام شدم  مشغول

 این پسره دست از سر من بر نميداره چرا

 ل انتر اه اه متنفرم سوسو ازش
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 چيكار کنم باهات ميدونم

 

 رو دوس دارم که دست از سرم برداره   گهید یكیبهش بگم  اديگرفتم شب جمعه که م ميتصم

 استراحت کردم  كمیتو اتاقمو  رفتم

 (د؟يخوب دیاس داد)سالم چطور یانيکه ک 

 (یدادم)سالم مرس جواب

 (؟یکن ی)گچ پاتو کِی باز مکيانی

 )پس فردا(مهسان

 (یگچ پاتو باز کن میدنبالت که بر امي)پس منتظر باش خودم میانيک

 (رميخواد خودم م ی)نه ممنون نممهسان

 کاره کوچولو دارم فعال( یکه گفتم االنم  ني)نه همیانيک

 )فعال(مهسان

  شیدیگه چشه!! یجوری دستور ميده انگار..... ا نیا

 هيچی بيخيال حوصله فكر کردن به اینو ندارم دیگه اصنل

 پووف

صب زود برم پامو باز کنم که شب اونا اومدن  دیخونمون با اديب خواديم ميپس فردا که جمعس همون روزم مادر شوهر ابج 

 حرفا نیشده و از ا یحوصله ندارم بگم چ

* * * * * * * * * 

 

  دهيب نمجوا اريبه مه رنميزنگ م یجمعس و هرچ امروز

 اخه یزنيحرف م یچرا الك یايب یخواست ینكنه!تو که نم كارتيچ خدا

 

 داشتم فحشایی که بلد بودمو نثارش می کردم  

 زنگ خورد  ميگوش هوی که

 اد،يجواب دادم که حساب کار دستش ب رید كمیخود اقا هستش ،  بله

 منو سرکار نذاره گهید

 سالم -مهسان

 کمكت ؟ اميب ای نیيپا یايسالم خودت م-اريمه

  امي:ممنون خودم ممهسان

 منتظرم  -اريمه

 گفت: دميرس یوقت نیيطولش دادم تا رفتم پا كمی

 !نایيپا یايب یخواستيکجا موندی پس؟!خوبه حاال از دوتا پله م-

 که وضعمو ینيبيم-مهسان

 گفت : دويیه پوف کش 

 سوار شو -

 سوار شدم و حرکت کرد رفتم

 کرد یاهنگ رو پل هی 
| 

 ادم رویای تو نيستم من

 فكرو ذکرم پرت این سازه من

 مث تو با چشِ رنگی یكی

 یه روانی که نميسازه با

 

 ادم رویای تو نيستم من

 با خودم درگيرم،افسردم من

 زخميه راهن همه پاهام من
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 بس تو هر راهی زمين خوردم از

 

 من لبه ی پرتگاهی کنار

 اخرم سقوط ميكنی که

 زل نزن توی چشام دیوونه

 هر چی ميگم سكوت ميكنييی چرا

(Ashvan --->Man adame royaye to nistam ) 

| 
 چقدر قشنگه  یوا

 غرقه اهنگ بودم که 

 

 ازحرکت ایستاد ماشين

 کردم دیدم روبروی در بيمارستان وایستاده نگاه

 شدیم و رفتيم داخل پياده

 نوبت گرفت برام

 خره نوبتمون شد و گچ پامو باز کردن و راحت شدیمساعتی نشسته بودیم که باال نيم

 بيمارستان اومدیم بيرون از

 خب،اینم از این ، حاال کجا بریم؟-مهيار

 اگه لطف کنی منو برگردونی خونمون ممنون ميشم-مهسان

 واسه رفتن به خونه عجله داری؟-مهيار

 اره،قراره مهمون بياد-مهسان

 اها-مهيار

 تارسيدن به خونه حرفی بينمون ردوبدل نشد دیگه

 رسيدیم جلوی در  وقتی

 ممنون اقای کيان...-مهسان

 مهيار...مهيار صدام کن-مهيار

 ممنون بابت اینكه منو بردین و اوردین اقا مهيار-مهسان

 خواهش ميكنم،کاری نكردم-مهيار

 خدافظ-مهسان

 خدافظ-مهيار

 شدم وسریع رفتم باال پياده

 زنگ زدم وکنار دیوار قایم شدمرسيدم  وقتی

 ما کنار راه پله بود و یكم دیوار کنار در جلوتر بود و وقتی پشتش وایمستادیم چيزی پيدا نبود واحد

 باز شد و ارام)زن داداشم( بيرونو نگاه کرد دید کسی نيست رفت داخل در

 رفت داخل دوباره زنگو زدم و به سرجای قبلم برگشتم وقتی

 باز کرد اومد به راه پله ها هم نگاهی انداخت همين که پشتشو کرد بهم پریدم بيرون و گفتم:درو که  ایندفعه

 پپپپخخخخخخخخخخ-

 جيغ کشيد که مامان و مریم دویدن بيرون و هاج و واج به ما نگاه می کردن چنان

 که از خنده پخش زمين بودم، ارامم که دستشو از ترس گذاشته بود روی قلبش من

 قتی مامان اینا فهميدن جوری بهم نگاه کردن که خندمو خوردم و سریع رفتم تو اتاقمدیگه و هيچی

 یاین مواقع باید فرارو به قرار ترجيح بد توی

 

 دیگه مهمونا ميان و من هنوز هيچكاری نكردم دوساعت

 دوش ربع ساعتی گرفتم  یه

 حوله جلوی ایينه نشستم  با

 ارایش کنم که مریم اومد توی اتاق خواستم
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 :گفت

 اجی بذار من ارایشت کنم-

 باشه فقط کم ارایشم کن-

 باشه-

 به کار شد دست

 کرم پودر زد به پوستم بعدش رژگونه  اول

 چشم ورژلب جيگری هم زد خط

 خودم کشيدم  ریملم

 هميشه که فقط خط چشم داشتم نبودم و متفاوت به نظر ميرسيدم مثل

 موهامو سشوار کشيدم...بعدم اتوش کردم سریع

 سمت کمد لباسم رفتم

 چی بپوشم؟؟؟ حاال

 گرفتم کت وشلوار کرمی رنگو بپوشم تصميم

 اماده شدم وقتی

 ایينه به خودم نگاهی کردم و از اتاق اومدم بيرون توی

 با ارام و مریم حرف ميزدیم که صدای زنگ زدن داشتيم

 شدم و درو باز کردم بلند

 سالم واحوالپرسی از بعد

 بودیم که پدرشوهر مریم گفت: نشسته

همه ميدونن که اومدن ما به اینجا برای رسوندن دوتا جوان به همدیگه بوده،پس با اجازه شما ميخوام که پسرم و دخترتون -

 باهم تنها صحبت کنن که اگر به توافق رسيدن بعدش ما مابقی صحبتارو انجام بدیم

 سمت منوگفت:(مهسان دخترم با علی برید تو اتاقت  بله حتما)رو کرد-مامان

 چشم-مهسان

 شدم و اونم بلند شد مثل جوجه اردك زشت پشت من راه اومد وقتی وارد اتاقم شدیم بلند

 روی صندلی ميزم نشست منم روی تخت اون

 چرا از این پسره بدم مياد نميدونم

 وهرش مجبور بودمدوست ندارم باهاش هم کالم بشم ولی بخاطر مریم وش اصال

 خوبی؟-علی

 ممنون-مهسان

 صحبتی،چيزی درمورد خواسته هاتون از همسر ایندتون ، نمی خوای چيزی بگی؟؟؟-علی

 

 من نميدونم با چه زبونی به شما بگم که جوابم واسه ازدواج به شما نه هست-مهسان

 اخه چرا؟-علی

 مالکایی که من واسه همسرایندم ميخوامو شما ندارید-مهسان

 ولييی...-علی

 دیگه ولی واما واگر نداره...من چندین بار به شما گفتم ولی کو گوش شنوا-مهسان

 باشه پس بفرمایيد بریم بيرون-علی

 شدم و رفتيم بيرون بلند

 وارد سالن شدیم همه شروع کردن به دست زدن و مامان علی وخواهرش شروع کردن به کِل کشيدن تا

 در نميومد اون لحظه کارد ميزدی خونم توی

 بلند شد که شيرینی و بگيره جلوشون مریم

 گفتم: ك

 

 من گفتم جوابم بلس؟ مگه

 منظورت چيه؟یعنی جوابت بله نيست؟-مریم
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 معلومه که نيست،من چند بار به مامان گفتم قصد ازدواج ندارم ، ولی انگار شما نمی خواید قبول کنيد-مهسان

 اما...-مامان

 دیگه اما واگر و..نگومامان تو که می دونی -مهسان

 مامان علی گفت: زهراخانم

 دخترم تو حاال فكراتو بكن،پسر من که چيزی از بقيه کم نداره،خونه و ماشين وکار خوبی هم داره -

 جوابت چرا نه هس اخه؟ دیگه

 واسه گفتن جوابم دالیل خودمو دارم،بااجازتون-

 توی اتاقمو خودمو پرت کردم روی تخت برگشتم

 سمجن اینا چقدر

 کنه قضيه نيستن ول

 ك داشتم فكر ميكردم پلكام سنگين شدو دیگه هيچی نفهميدم همينجور

 از خواب بيدارشدم هوا تاریك شده بود وقتی

 اتاقو روشن کردم و به سمت دسشویی رفتم المپ

 انجام عمليات مربوطه صورتمو شستم اومدم بيرون بعد

 هنده ی وجود مهمون بوداز بيرون صدا ميومد و این نشون د هنوز

 برداشتم و توی گروهی که با یاسی و الی داشتيم پی ام دادم گوشيمو

 سالم منگالم-

 سالم فرزندم-یاسی

 سلوم عشقوالم-الی

 

 چت کردیم و اخرشم قرار گذاشتيم که بریم کافی شاپ یكم

 مانتوی سرمه ای و شلوارمشكی و شال مشكی هیکه داشتم  شیارا

 و کفش سرمه ایمو برداشتم و رفتم بيرون کيف

 خواستم برم بيرون وقتی

 مریم رو صدا زدم  

 وگفت: اومد

 جانم؟-

 من دارم با الی ویاسی ميرم بيرون به مامان بگو-

 باشه عزیزم-

 فعال-

 خدافظ-

 دقيقه ای پایين االف بودم تا اینكه باالخره الی پيداش شدو پنج

 کردماشين جيگرش جلوی پام ترمز  با

 پریدم باال و دنبال یاسی هم رفتيم سریع

 الی به سمت کافه ی مورد نظر روند و

 بردم سمت سيستم ماشين و روشنش کردم دستمو

 اهنگ شروع شد با تعجب یه نگاه به الی انداختيم و پقی زدیم زیر خنده تا

 که پلی شده بود اهنگی

 سشویی ضبطش کرده بودپيرهن صورتی بود که الی با صدای خودش اونم توی د اهنگ

 خندیدیم که اشك از چشمامون ميومد انقدر

 نزدیك کافی شاپ بودیم و هنوز مشغول خندیدن تقریبا

 چراغ قرمز بودیم پشت

 

 مهياره دمیزنگ خورد نگاه کردم د ميگوش که

 دادم : جواب
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 سالم -مهسان

 سالم خوبی-مهيار

 د؟يممنون خوبم شما خوب-مهسان

 اول رو  یجلسه  میبذار یک ویکالس بعد نميخواستم بب یمنم خوبم م-مهيار

 

  نيباش هروقت شما بگ-مهسان

 پس فردا همون ساعت-مهيار

 باش-مهسان

 ..شميخوشحال م دیايبا دوستاتون...اگه ب نيبه مناسبت تولدم شما هم دعوت میجشن کوچولو دار ی، فردا شب  یراست-مهيار

 خدافظ كنميخودمو م یاما سع دميبهتون قول نم-مهسان

 باش خدافظ-مهيار

 کافه  میديحواسم نبود که چطو رس زدميکه داشتم حرف م نجوريهم

 بعد سفارش دادن  ميتو کافه نشست ميرفت مویشد پياده

  گفتيم یباز چ یانيمهسان ک-یال

  میکالس بذار یگفت ک-مهسان

 كنميخودمو م یاما سع دميقول بهتون نم یهست که گفت ینه منظورم اون موقع-یال

  نیايشما هم با دوستاتون ب میريگ یاها گفت فردا شب تولدمه جشن م-مهسان

 

 ديروز انتقام رس ولیا-یال

 یال-یاسی

  رميگيفرداشب حالش م س،ين ادتونیقبلو  یخب دفعه _یال

 از خنده بعد من گفتم میغش کرد یاسی منو

 میرينه نم-

 عه چرا؟-یال

  شهيحالمونم عوض م كمی میبر-یاسی

 جز قبول کردن نداشتم  یچاره  منم

 دنبالتون  اميخودم م نيپس حله فردا شب اماده ش-مهسان

 باهم گفتن  یاسیو  یال

 چشم-

 

 رونيب میو زد میهامونو خورد قهوه

  میريکادو بگ دیافتاد برای مهيار با ادمی ميکه نشست نيماش تو

 دختراااااااا ی: وامهسان

 : چی شدهههالی

 ،زهرم ترکيد ی:چته روانیاسی

 کادو نگرفتيم که،چيكار کنيم حاال؟-مهسان

  دونمينم-یاسی

  دونميمن م یول-یال

 ؟ييييیچ- ميباهم گفت یاسی منو

 پستونك -یال

  یروان-مهسان

 فكرشو بكن  ی، واا ااااايگفت یزيعجب چ-یاسی

 براش  رميگيساعت م هیمن -مهسان

 خوبه-یاسی

 پستونك بهتر بودااا-یال
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 از خنده  میتامون منفجر شد سه

 خونه اول منو رسوندن  ميکادو براش برگشت دیخر بعداز

 خودشون رفتن  بعد

 نشده خواب رفتم  هيرو تختمو سه ثان دمیاتاقمو که باز کردم پر در

 شدم ، صبحانمو خوردم  رفتم تو اتاق  دارياز اینكه ب بعد

 بپوشم واسه امشب  یو واج مونده بودم چ هاج

 لباس داشتمو انداختم رو تخت  یهرچ

 سخت بود  یليخ

 که درعين اینكه مناسب باشه شيكم باشه شيكیاون همه لباس انتخاب کردن  نيب

 بپوشم یتو فكر بودم که چ نجوريهم

 

 مامانم اومد تو اتاقم  که

 لباساگفت: دنید با

 خورده تواتاقت؟ نجا؟بمبیچه خبر شده ا-

 چرا شتر با بارش گم ميشه؟ 

 چی بپوشم! دونميبرم تولد اما نم خواميامشب م-مهسان 

 ؟یتولد ک-مامان

 یانيک-مهسان

 کار کنه؟ یقيهمونی که قرار بود باهات موس-مامان

 زنگ زد دعوتم کرد روزیاره د-مهسان

 یکمك کنم یكيو انتخاب کنی،بپوش ايب -مامان

 وووولیا-مهسان

 باالخره یكيو انتخاب کردیم، كساعتی بعداز

 لباس گلبهی بلند،که استينای سه ربعی داشت... هی

 بود  یعال یليخ طرحش

 المان گرفته بودم میرفته بود شيسال پ یوقت نویا

  نیيانتخاب کردن لباس ، مامانم رفت پا بعداز

 نشستم  ششيپ نیيزود لباسامو جمع کردمو رفتم پا منم

 تو فكر  دمید

 ؟ یهست یمامان جونم تو چه فكر-مهسان

  زمیعز یچيه-مامان

 دروغ ميگی ، دونميعه مامان منكه م-مهسان

  یبگ یتونينم یكیبه من  یبگ یهرکس به

  یپرسيميدونی چرا م یوقت وونهیخب د-مامان

 کرد شیکار شهينم یبابا تنگ شده ول یدلم برا یليمنم خ گهید ميتحمل کن میفدات بشم مامان مجبور-مهسان

 صورتامون از اشك خيس شده میدیبه خودمون اومدیم د یدرد و دل کردن وقت كمی بعداز

 

 درست کنه واسه ناهار  یزيچ هیبلند شد و رفت تو اشپزخونه  مامانم

 روشن کردم  ونویزیبه صورتم زدمو رفتم تلو یاب هیرفتم  منم

 خواب رفته بودم  ونیهمون تلویز یکه پا دمیقشنگ د لميف هی

 مامانم بلند شدم یصدا با

 بعداز ناهار که دوش گرفتم و نشستم پشت ميز ارایش 

 فر درشت کردم و سفيد کننده وخط چشم وریمل و رژ گونه و رژلب کشيدم موهامو

 

 دادم به مهيار اس
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 )سالم ادرس محل تولدتونو بهم نگفتيد!(مهسان

 )اخ ببخشيد،معالی اباد.....(مهيار

 )ممنون،چه ساعتی؟(مهسان

 (7)مهيار

 ينمتون()اها،ميبمهسان

 )مشتاق دیدار،خدانگهدار(مهيار

 )خدافظ(مهسان

 مامانمو صدا کردم تا توی پوشيدن لباس کمكم کنه بعد

 فوق العاده شده بود ميبلند مشك یموها

 از اینكه اماده شدم بعد

 یاسی والی هم اس دادم گفتن که اماده ان  به

 سفيدمو پوشيدم رویيمو

 گلبهی  شال

 و کفش سفيدمو برداشتم کيف

 اتاق رفتم بيرون  از

 که منو دید،کلی قربون صدقم رفت و بعد اجازه داد که از خونه بيام بيرون مامانم

 خونه زدم بيرون و رفتم دنبال اون دوتا از

 لباس قرمز پوشيده بود وبا رویی سفيد مث من ست کرده بود یاسی

 هم لباسش ابی اسمونی بود و رویی سفيدی مثل ما ست کرده بود الی

 

 رو روشن کردم و با پلی شدن اهنگ دخترا ساکت شدن بطض

 سمت ادرسی که مهيار فرستاده بود روندم به

 ساعتی طول کشيد تا رسيدیم ربع

 از پارك کردن ماشين پياده شدیم و رفتيم توی رستوران بعد

 اومده بودن و دور ميز نشسته بودن بيشتریا

 وارد شدنمون مهيار و یه خانم تقریبا مسن اومدن استقبالمون با

 سالم خوش اومدین خانما-مهيار

 سالم ممنون-تایی باهم گفتيم سه

 لبخند دندون نمایی زدیم که با این حرکت ما خنده ی ریزی کردن و

 سالم دخترا،من مادر مهيارم و دیدن شما بسيار بسيار خوشحالم-؟

 ا شما خوشحاليمماهم از اشنایی ب-مهسان

 منو نازنين صدا کنيد-

 چشم نازنين جون،من مهسانم-مهسان

 به الی اشاره کردم و گفتم بعد

 ایشون الناز -

 به یاسی اشاره کردم بعدشم

 ایشونم یاسمن-

 خوشبختم عزیزام-نازنين

 ماهم-سه تایی گفتيم بازم

 به داخل راهنمایی کردن مارو

 بقيه هم اشنا شدیم با

 اینكه مهيار هم دوتا دوست داشت که یه اکيپ بودن مثل

 اون دوتا انقدر سخت بود که اصال یادم نمياد اسم

 ميگما-مهسان

 بگو تا یادت نرفته-یاسی
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 اره اره بدو-الی

 اجازه بدید ميگم-مهسان

 

 دوستای مهيار چی بود؟ اسم

 یونا-یاسی

 خب حاال نميخواد غش کنی براش-مهسان

 واااای دیدیش چه ناز بود-یاسی

 ساکت ميشی یا کفشمو کنم تو حلقت؟-مهسان

 اوکی-یاسی

 اون یكيم که توهام بود-الی

 اهاااا-مهسان

 یهو جيغ زد الی

 ترس برگشتيم نگاش کردیم که گفت: با

 توهان بود نه توهام-

 ای درد...ای کوفت...ای حناق...سكتمون دادی بيشعورررر...-مهسان

 امون کرد که کل دندوناش پيدا بودیه لبخندی نگ با

 که خوردیم نيم ساعت بعدش کيك و اوردن شامو

 تولدت مبارك خونده شد و مهيار خواست شمع ها رو فوت کنه که توهان گفت یا ارزو ميكنی یا نميذارم شمع فوت کنی شعر

 چشماشو بست و ارزو کرد بعد شمع ها رو فوت کرد مهيارم

 رو برداشت و شروع کرد با کارد رقصيدن اهنگی پلی کرد و کارد یونا

 بيشتر به مسخره بازی شبيه بود  رقصش

 خندیدیم که اشك از چشمامون ميومد انقدر

 از گرفتن سه تا تراول صدتومنی کاردو به مهيار داد اونم کيك رو برش زد  بعد

 که تقسيم کردن کيكو

 مهيار عكس ميگرفت باز کرد و هرکسی که کادوش باز ميشد ميرفت و با کادوهاروهم

 عكس گرفتيم و ساعت نزدیكای یه ربع به یازده بود که عزم رفتن کردیم ماهم

 از اینكه اماده رفتن بودیم رفتيم و از نازنين جون و شوهرش اقامهدی خدافظی کردیم که بعد

 

 با دوتا دیوونه اومدن سمتون اريمه که

  ميگذرون یخوش م موننيم ایخودتازه  نیبر ذارميکجاااا؟تازه اول جشنه ها،نم_مهيار

  میبر دی،باینه مرس_مهسان

  شعورهيخانومه ب یتموم شدن حرفم یه دردی توی پام به وجود اومد ، بله ال با

 پامو ناکار کرد زد

 چشم غره بهش رفتم  هی 

 ابروهاشو برام انداخت باال اونم

 الی و یاسی منگل دوس دارن بمونن دلم براشون سوخت  دمید 

 لطفاااا_اريمه

  ميمون یم گهیساعته د ميباش فقط ن_مهسان

 شد اشكال نداره  كساعتمیحاال _ اريمه

 حرفش دوس داشتم خفش کنم  نیا با

 گفتن یاسیو  یال که

 امشبه  هی نيهم گذرهيخوش م_ 

 کردن فیو شروع کردیم به تعر موينفره کنار پنجره نشست شيش زيم هیطرف  ميرفت

تو  وفتاديبار نگاهم م هیبود هر چند لحظه  یچه حس دونمياما نم كردميحس م ویزيچ هی اريمه یهاحرفا تو نگاه  نیا نيب 

 چشماش
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 تو فكر بودم که گفت: 

 مهسان_

 بله_مهسان

 یچيه_اريمه

 عجب_مهسان

 مش رجب_اريمه

 

 از خنده منفجر شدن همه

 کنم  كاريچ دونستمينم تيمنم از عصبان 

 بلند شدم گفتم:  

  میبر نیايکم کم ب گهیهوا بخورم شما هم د كمی رونيب رميمن م-

 تكون دادن تیهم سرشون رو به عالمت رضا اونا

 رفتم بيرون 

  اديداره دنبالم م یكیاروم اروم قدم ميزدم که حس کردم  داشتم

 صدام زد: یكیکه  نيطرف ماش رفتم

 مهسان -؟

 گفت: یكیبود  به راهم ادامه دادم که باز  كیتار كینبود تار چكسيه هيک نميکه بب برگشتم

 مهسان-؟

 نبود گفتم  یباز برگشتمو کس 

 تو  یهست یمهسان و درد مهسان و کوفت ک_

 صدا اومد  باز

 منم عمت -؟

  دمیهههه خند_مهسان

 جلوم  دیپر اريدفعه مه هی

 نكنه  كارتيبگم خدا چ یاز ترس اخه وحش كردميغش م داشتم

 ا چته باب واشی یهوو_مهسان

 چته نمياومدم بب یچيه_اريمه

 یفوضول یچيه_مهسان

  یدياره تازه فهم_اريمه

 دونستمين قبال م_ مهسان

 عجباااا_اريمه

 

 بچه ها اومدن و حرفمون نصفه موند نيح نيهم در

 م؟یبر _یال

  میاره بر_مهسان

 دوستاش  ارويبا مه یخدافظ بعداز

 روندم به سمت خونه مویماشين شد سوار

 بود دخترا بيان خونه ما قرار

 شروع به خوندن کرد نياهنگ غمگ هیضبطو که پلی کردم  ميرفت

 خوانندش کيه،یا اسم اهنگ چيه! نميدونستم

 الی بود فلش

 که بود باعث شد بغض کنم هرچی

 چمه  دونستمينم

 اهنگ رو قطع کرد  یدفعه ال یه

 ! رهيگيم شی!ادم گر؟یکرد یایييی بابا! چيه این اهنگ پل_الی
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 خب من زدم این اومد،چيكار کنم!همينم خوب بود که_مهسان

 اهنگ بذارم بعد بگو خوبه هیبذا من _یال

 اهنگ شاد گذاشتو با یاسی شروع کردن با اهنگ قر دادن هی

 ميزدن غيوج دست

 دیوونه داشتنم خوبه ها دوست

 شاد کردن روحيمو

 اون حال وهوای غمگين اومدم بيرون از

 رسيدیم مامانم خواب بود وقتی

 اروم رفتيم تو اتاق  

 نشه  داريوقت ب هی که

 بود خستم

 شيرپاك کن ارایشمونو پاك کردیم با

 سه تایی افتادیم رو تخت و سه نشده خواب رفتيم و

 

 با صدای مامان از خواب بيدار شدم و رفتم دسشویی صبح

 دوتا هنوز خواب بودن اون

 ت دونفره بگيرماین دوتا مجبور شدم تخ بخاطر

 سه تایی جا بشيم روی تخت که

 جلوی ایينه و موهامو با برس صاف کردم نشستم

 گيس کردم بعدم

 کالس پيانو داشتم امروز

 بود 7تا 5

 ميشد با بچها بریم بيرون بعدش

 بود که یاسی و الی بيدار شدن12نزدیكای  ساعت

 اسی بياد که بریم خریدی 7431از خوردن صبحونه رفتن خونه و قرارگذاشتيم که  بعد

 مامانم بعد از چندین ماه رفت مطب امروز

 خوشحال بودم خيلی

 تونست باخودش کنار بياد باالخره

 ساعت بعد اینكه مامان رفت مهيار اومد نيم

 چرا هردفعه که مهيار مياد مامان نيست نميدونم

 که اومد وقتی

 ها رو بهم یاد داد نت

 شد تمرین کنم تا روز بعدی که مياد ازم بپرسه و تمرینای بيشتری بهم بده قرار

 که پيانو رو دوس داشتم تمریناشم اسون بود برام انقدر

 که مهيار رفت سریع اماده شدم هفت

 رفتم پایين7441 و

 سوار شدم یاسی و الی مثل گاو وحشی تماشام ميكردن وقتی

 دن بهمدادم سكوت کنم وگرنه حمله ميكر ترجيح

 پاساژه...  رفتيم

 تایی،سه تا مانتو مثل هم خریدیم سه

 ابی اسمونی،الناز مشكی ومنم سرمه ایشو خریدم یاسمن

 

 و کفش ست مانتوها هم خریدیم و رفتيم به رستوران پاساژ که توی طبقه ی اخر قرار داشت کيف

 گرفتيم پيتزا بخوریم تصميم

 پيتزایيم هرسه تامون  عاشق
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 و خنده شامو خوردیم و اول منو رسوندن خونه و رفتن خونه هاشونکلی شوخی  با

 خوبی بود ،کنار دوستام هميشه بهم خوش ميگذره شب

 رسيدم مامان داشت فيلم نگاه ميكرد وقتی

 کنارش نشستم و بعد از تموم شدنش منم

 باهم صحبت کردیم یكم

 گفت که دوسه روز در هفته به شرکت سر بزنم بهم

 برمميخواستم  فردا

 وقت بود نرفته بودم خيلی

 محمد)داداشم(عالوه بر کارای خودش به کارای شرکت هم رسيدگی ميكرد البته

 به اتاقم رفتم وقتی

 با دخترا چت کردم وخوابيدم یكم

 بيدار شدم7ساعت صبح

 رسمی زدم و سویيچ و موبایلمو برداشتم و به سمت شرکت روندم تيپ

 رسيدم همه از دیدنم ابراز خوشحالی ميكردن وقتی

 منشی گفتم پروندهارو برام بياره تا مطالعه کنم  به

 اورد

 به تك خوندم وچك کردم تك

 هشت شب بود که برگشتم خونه ساعت

 خسته بودم خيلی

 وقتی وارد شرکت شدم تا وقتی برگشتم خونه درگير بودم از

 م نميزدميفهمم بابا چرا هميشه خسته بود ود حاال

 دلم براش تنگ شده چقدر

 باید برم سرقبرش فردا

 زود رفت ... خيلی

 

 یاداوری خاطرات بابا بغض بزرگی تو گلوم به وجود اومد با

 شام نتونستم چيزی بخورم موقع

 غذام بازی ميكردم با

 مهسانِ مامان چيزی شده که غذا نميخوری؟-مامان

 نه قربونت برم چيزی نيست-مهسان

 ا نميخوری؟پس چر-مامان

 خستم اشتها ندارم-مهسان

 شدم و گفتم: بلند

 ميرم بخوابم،شب بخير-

 با یه چهره ناراحت نگام کردو شب بخير ارومی زیر لب گفت مامان

 تو اتاقم رفتم

 که با بابا روی ميز کنار تختم گذاشته بودمو برداشتم  عكسی

 کردم و نميدونم کی خوابم برد بغلش

 

* * * * * * * * * * * * 

 

 هفتس که از کالس پيانوم ميگذره چند

 اینكه سرکالس یكم خنگ بازی درميارم ولی مهيار ازم راضيه با

 که چيزیو تازه بهم یاد ميده و اولش نميفهمم دلش ميخواد خفم کنه وقتی

 از قيافش پيداس این
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 از دستم حرص ميخوره کلی

 ز کارای من ناراحتهوقتی مياد خونه ما قيافش ا بيچاره

 بهم ميگه تو منو پير کردی همش

 خودشه تقصير

 یه سوال کوچك که ميپرسم اون مثل لقمه دور سرخودش پيچش ميده و بعد با زور ميخورتش من

 مطمئنی که سواالت کوچكن؟-وجدان

 مگه نيستن؟-

 یكم فك کن ببين عقلت چی ميگه؟-وجدان

 ميگه تو خفه شو!-

 ا!دهن منو باز نكن-وجدان

 باز بشه چی ميشه؟-

 بد ميشه-وجدان

 همين حين گوشيم زنگ خورد در

 نگاه کردم کسی نبود جز وقتی

 

 مهيار

 حالل زادس  چه

 زنگ زد كردميبهش فك م داشتم

 دادم: جواب

 سالم _مهسان

 سالم _اريمه

 ؟یخوب_مهسان

 ؟یتو چطور یمرس_اريمه

 ؟یزنگ زد یداشت یمنم خوبم کار_مهسان

 توام با دوستات دعوتی حتما بياین میريبگ خواميم یمهمون هیاخر هفته تو باغمون  گمياره م_اريمه

 ..دوينم_مهسان

 كهيکوچ یمهمون هی گذره،بابايخوش م نیايب دیبا مینميشه واینا ندار دونموينم_اريمه

 بهت خبر ميدم شهيم یچ مينيتا بب_ مهسان

 باشه خبرم کن_اريمه

 حتما،خدافظ_مهسان

 خدافظ _اريمه

 که با دخترا بودیم  یاس دادم تو گروه  یفور یقطع کردن گوش با

 :گفتم

  می؟اولش گفتن نه حال ندار میبر نیايم میافتاد یبچه ها یه مهمون_

  میايگفتن م یو توهان اوردم فور ونایاسم  یوقت یول

 خدا خواسته هااا از

 خخخخ

 خونه رو مرتب کردم  كمیچت کردن باهاشون رفتم  بعداز

 خوشمزه هم درست کردم  یاغذ هی

 بود که مامانم اومد2نگاه کردم ساعت  لميف ینشستم  بعدش

 بهش بدم بخوره  یناهار درست و حساب هیتونستم  باالخره

 تند  ایشور بود  ای كردميدرست م یهروقت هر چ اخه

 !شد؟يتند م ایشور  نهمهیتو غذا چطور ا ختمیرينم ادیواالمنكه ز دونمينم

 ...میبگذر
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 استراحت کردم  كمیناهار رفتم تو اتاقمو  بعداز

 قدم زدمو حال و هوام عوض شد  كمیهم اماده شدم رفتم تو پارك کنار خونمون  عصر

 همش به اون فكر ميكنم شميچرا هروقت تنها م دونميبودم نم اريهمش تو فكر مه باز

 خداااااا یتو فكر اون ا رميم یدیگه ادم نيست که زرت نميدونم

بارون قدم  ریز بارهيتا هروقت که بارون م خواستميبرم تو خونه م خواستيگرفت دلم نم دیبارون شد ی دميتو کوچمون رس تا

 بزنم 

  دهيبهم ارامش م شهيهم

 بود که بابامو از دست دادم جلو در خونمون بودم که مامانم ب زور بردم داخل یبارون بودم اون شب ریکه ز یبار نیاخر

 بارون نگاه کردم كمیاتاقم  یرفتم لباسمو عوض کردمو رفتم کنار پنجره  یحرف چيبدون ه 

 که اون لحظه بهم داد هيچ وقت نداشتم ارامشی

 باعث شد از فكر بيام بيرون  باریدنش

  دميخواب بعدش

 لباس عوض کردمو رفتم دانشگاه  یکه بيدار شدم یه صبحونه مفصل خوردمو فور صبح

  سادهیکه وا دمیرو د یال مديدانشگاه که رس جلوی

  نيجلو ماش دیپر

 :گفتم

 دختر  یشد ريمگه از جون خودت س یهوو_

  زمیاره عز_یال

 سر کالس  میبر نويکنار برم پارك کنم ماش ايکوفت ب_مهسان

 باش _یال

 سرکالس  ميپارك کردمو رفت نويماش رفتم

 استاد نيومده بود هنوز

 تهدخترا داشتيم درمورد اینكه اخر هف با

 

 بپوشيم بحث ميكردیم که صدای این پسره)علی زارعی یكی از پسرای کالسمون(دوباره اسكی رفت رو مخم چی

 سالم مهسان خانم_علی

 سالم،من رضایی ام اقای زارعی_مهسان

 ببخشيد قصد مزاحمت نداشتم فقط ميخواستم اگه ميشه یه وقت به من بدید که با خانواده مزاحمتون بشيم_علی

 اونوقت چرا؟_مهسان

 برای امرخير_علی

 اقای محترم من که جواب شما رو قبال دادم،چطور بگم من جوابم نه هست و قصد ازدواج ندارم_مهسان

 شما اجازه بدید ما یه جلسه بيایم اونو.._علی

 همين که گفتم لطفا دیگه مزاحم من نشيد_مهسان

 اما..._علی

 اما و اگر نداره_مهسان

 باشه،خدافظ_علی

 دوست نداشتم اینطوری باهاش صحبت کنم هيچ

 چاره ی دیگه ای نداشتم اما

 همين حين استاد اميری وارد کالس شدو توی

 کرد به درس دادن شروع

 جمع کردم وبا یاسی و الی شروع کردیم به یادداشت کردن مطالبی که درس ميداد حواسمو

 از کالس رفتيم خرید بعد

 کت وشلوار بپوشيم ميخواستيم

 راحت تر بودیم یاینجور

 از گشتن چندین پاساژ باالخره یه کت وشلوار چشممون رو گرفت  بعد
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 پُرُو کردیم فيت تنمون بود وقتی

 دادیم و بعد حساب کردن پولش رفتيم یه رستوران شيك تا حسابی از خجالت شكمامون دربيایم سفارش

 از شام یكمم خيابون گردی کردیم و رفتيم خونه بعد

 خونه به مهيار اس دادم تا ادرس جایی که مهمونی بود برام بفرسه که رسيدم وقتی

 مامانم گفتم و اونم قبول کرد که برم به

 روز دیگه مهمونی بود دو

 نزدیكای دوازده خوابيدم ساعت

 که چشمام گرم خواب شد گوشيم شروع کرد به زنگ خوردن همين

 نگ خورد از خوابم زدم و نگاه کردم دیدم شوهر مریمميخواستم بيخيالش بشم ولی وقتی چندبار پشت سرهم ز اولش

 دادم: جواب

 سالم_

 

 سالم خواهر زن چطوری؟_نيما

 ممنون نيما،توخوبی؟ مریم خوبه؟_مهسان

 مرسی همه خوبيم_نيما

 کاری داشتی باهام؟_مهسان

 اره اره زود بيا بيمارستان_نيما

 چرا؟مگه چی شده؟واااااای مریم چيزیش شده؟خااااك به سرم اومدم اومدم_مهسان

 سریع گوشيو قطع کردم بعدم

 تند مانتو تنم کردم و شلوار پوشيدم  تند

 اخر که سوئيچ و گوشيمو برداشتم یادم افتاد نذاشتم حداقل ادرس بيمارستانو بگه لحظه

 دادم)کدوم بيمارستان؟( اس

 )بيمارستان....(نيما

 )اومدم(سانمه

 بيست دقيقه تا بيمارستان رو توی پنج دقيقه رفتم مسير

 پارك کردم و سریع وارد بيمارستان شدم نيما و خانوادشو از دور دیدم  ماشينو

 سمتشون  رفتم

 مریم کو؟چی شده؟خيلی حالش بده؟توروخدا بگيد من طاقتشو ندارم نه یعنی دارم _مهسان

 دختر نفس بكش_نيما

 وقت زایمانشِ ،االنم بستری شده تا یك ساعت دیگم ميره اتاق عمل خوبه فقط مریم

 تو که منو کشتی،ميميردی زودتر ميگفتی اینارو_مهسان

 مگه اجازه دادی تو_نيما

 بابا توام از خواب بيدار کنن بگن مریم بيمارستانه همين حالو داری_مهسان

 خب حاال،برو پيش مریم_نيما

 برم که باز یادم اومد من که نميدونم کدوم اتاقه برگشتم سمتشون ميخواستم

 وااااای من که یادم رفت سالم کنم ای

 مامان و بابا و داداش و خواهرای نيما نگاهی انداختم و بلند گفتم  به

 سالم_

 پيششون و سالم واحوالپرسی و روبوسی شروع شد برگشتم

 کدوم اتاقه اونم گفت از روبوسی با خانوما به نيما گفتم که بعد

 سمت اتاقش رفتم

 قرار بود طبيعی زایمان کنه بيدار بود و صدای دادش تا پشت در اتاق که من بودم ميومد چون

 باز کردم و رفتم پيشش درو

 کردم با حرف زدن سرگرمش کنم که دردشو سعی

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت ساز شرط بندی رمان

 

https://telegram.me/romancity 41 

 

 یاد ببره ولی بی فایده بود از

 یك ساعت گذشت اما خبری نبود حدود

 شدم و با عصبانيت به سمت پذیرش رفتم بلند

 داد و بيداد کردم تا باالخره دکتر و پرستارا بردنش اتاق عمل انقدر

 که به اتمام رسيد بچه رو اوردن و به نيما نشونش دادن و بعد به بخش نوزادان بردنش عمل

 خاله قربونش بره که این همه ناز و سفيد بود الهی

 بود  دختر

 ت کرده بودیم و تصميم گرفته بودن اسمشو ماهور بذارناسمش خيلی صحب برا

 عصر پيش مریم بودم و چون عصر قرار بود مرخص بشه نيما اومد کارای ترخيص انجام داد و مریم و ماهور بردیم خونه ما تا

 تنها فعال از پسش برنميومد دست

 با مامان تماس گرفته بودم و گفته بودم که بيمارستانم  صبح

 اد ولی من نذاشتمبي ميخواست

 مهيارم اس دادم که امروز برا تمرین نياد به

 مهمونی هم فرستاد ادرس

 

* * * * * * * * * * * 

 

 گذشت دوروز

 دیگه باید مهمونی ميبودیم ولی من اصال حوصله اماده شدن نداشتم دوساعت

 از پنج دقيقه درگيری با خودم باالخره به دوش ربع ساعته گرفتم بعد

 کشيدم یه کوچولو هم ارایش کردم اتو موهامو

 پوشيدم و رفتم دنبال اون دوتا لباسمم

 ساعت دیگه مهمونی شروع ميشد نيم

 

 دقيقه ای بود داشتيم به سمت ادرسی که مهيار گفته بود ميرفتيم چند

 از حدود بيست دقيقه رسيدیم بعد

 پارك کردم و زنگ درو زدم ماشينو

 ثانيه گذشت و در با صدای تيكی باز شد چند

 شدیم و از حياطش گذشتيم وارد

 یونا وتوهان دم در ورودی منتظرمون بودن مهيارو

 کردیم و وارد شدیم سالم

 پنج یا شش تا پسر بودن که با جفتاشون منتظر ما ایستاده بودن حدود

 سالم و احوالپرسی شروع شد مجلس

 دقيقه داشتيم سالم ميكردیم پنج

 به یه اتاق راهنمایيمون کرد که لباسمون رو عوض کنيم مهيار

 از تعویض لباس برگشتيم به سمت بقيه بچه ها بعد

 )مهيارویوناوتوهان(تو اشپزخونه بودند و داشتن وسایل پذیرایی اماده ميكردن پسرا

 گرفتيم که جرأت و حقيقت بازی کنيم تصميم

 ذشت و گذشت تا به منو و یكی از پسرا افتاداول افتاده به علی و نگار و همينطور گ دور

 جرأت یا حقيقت؟-

 جرأت-

 گفتن اُُُُُُُُُُُ  همه

 مشورت کردن باهم یكم

 کم داشتم ميترسيدم کم

 خب،باید بری و طوری با مهيار صحيت کنی انگار بهت خيانت کرده-
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 اندازه گردو شد چشمام

 من اثار جرمشو دارم-

 گوشيشو اورد باال و عكس مهيار با نارگيليو نشون داد بعدش

 زدن زیر خنده همه

 ازش گرفتم گوشيو

 از پسرا قراربود یواشكی فيلم بگيره یكی

 

 تو اشپزخونه وبا اخم داد زدم رفتم

 مهياااار-

 ترس و تعجب برگشت سمتم و گفت: با

 جانم؟چی شده؟-

 خيلی پستی فكرشو نميكردم شخصيتت اینجوری باشه!-

 چجوری؟چی شده؟-

 تازه ميپرسی چی شده؟خيانت کاِر عوضی-

 خيانت کيه؟خيانت چيه؟؟-

 خندم ميگرفت ولی جلوی خودمو گرفتم داشت

 سمتش گرفتم و گفتم: گوشيو

 پس این عكس چيه؟؟؟؟؟-

 عكس نگاه کرد و یهو داد زد: به

 کار کدوم بيشعوری بود؟-

 همه ریختن تو اشپزخونه و زدن زیر خنده یهو

 رو زمين نشسته بود و دلشو گرفته بود هرکی

 خودشم کلی خندید و وقتی فهميد پسرا فيلم گرفتن با ذوق و شوق گفت که فيلمو برا اونم بفرستن مهيار

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

 شبم با تموم خوشی هاش تموم شد اون

 مریم بازی کردم با دخترکوچولوی کلی

 ریزه ميزه بود خيلی

 بودم عاشقش

 بود با مریم ببریمش اتليه  قرار

 ساعت شش بود که به دوستم خبر دادم که ميرم پيشش عصر

 منتظرمه گفت

 ماهورو اماده کردیم و رفتيم اتليه عصر

 عكس خيلی خوجمل ازش گرفتيم و برگشتيم خونه یه

 رفتم اتاقمیكمی از اذیت نيما و مریم کردم و  شبم

 داشت گرم ميشد که چشمام

 

 بلند شد  ميگوش یصدا

  دهياس م هيموقعِ شب ک نیا اخه

 خوش گذشت( یليخ یکه اومد ی) مرسارِنوشتهيمه دمیکردم د نگاه

 نكنه  كارتياخه بگم خدا چ 

 !یکرد دارميبخوابماااا ، ب خواستميم تازه

 نوشتم )خواهش( منم

 ی اس دادن نداشتم  حوصله
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 داشت  تیخواب برام اولو فقط

 نكنه  دارميتا اگه دوباره اس داد ب دميکردمو خواب لنتیسا مويگوش یفور

صبحونه بخورمو برم   كمیکه  نیيبه صورتم زدمو تند تند اماده شدم و رفتم پا یاب هیبودبلند شدمو  یبه هر بدبخت صبح

 دانشگاه 

 د و رفته بود مطب مامانم صبحانه رو اماده گذاشته بو نیيرفتم پا یوقت

  رونيخوردمو زدم ب منم

 اهنگ بودم  یکردمو تا دانشگاه تو حال و هوا یماشين اهنگی پل یتو

 نه  ایاس داده  نميبرداشتمو نگاه کردم بب مويگوش یاس داده بود فور شبیافتادم که د اريمه ادیدفعه  هی که

 جواب نداده بود  گهیمتاسفانه د یول

 زد  یحرف نيشب به من اس داد و همچ یقعچش بوداون مو دونمينم

  ییسرش خورده به جا حتما

 پارك کردم ورفتم سر کالس  نويدانشگاه ماش دميرس

 شده بود یچ دونمينم كردنياخر کالس نشسته بودن پچ پچ م یاسیو  یال

 گفت : یاسی یبعد سالم و احوال پرس ششونيپ رفتم

  كنميدارم شوهر م-

 دس زدمو گفتم: دمويبلند کش غيج هیدست خودم نبود  منم

 !یگيدروغ م _

 شوهر کنم مهسانننن به دادم برس  خوامياخه نم هيدروغم چ_یاسی

  یروان یشوهر کن یخوايچرانم_مهسان

  اديمنم برم شوهر کنم اخه خدا رو خوش م ديعشق و حال کن ديشما دو تا مجرد بمون  خوامياخه ! خب نم_یاسی

  ميشيمثل تو بدبخت م ميكنينترس ما هم شوهر م_مهسان

 دفعه استاد اومد تو کالس بحثمون نصفه موند هی

 دانشگاه اطيتو ح مياستاد رفت سیتدر بعد

که اومده بود  یواسه شوهر کردن اخه واقعا اون پسر ميکن شيکه کامل راض میحرف زد یاسیبا  یکل یمنو ال موينشست

 حرف نداشت شیخواستگار

 

 در چه حاله  نميسر رفتم شرکت که بب هیخودشون رفتن خونه منم  یاسیو  یدانشگاه ال بعداز

 رفتم خونه تا اماده شم   بعد

 اريکالس داشتم با مه5 ساعت

 اومد خيلی سرد برخورد کرد باهام وقتی

 اون دوساعت فقط تمرین بهم داد و تمرینای قبلمو انجام دادم توی

 پيشرفت داشتم و خيلی خوشحال بودم گفت

 حال رفتار سردش لرز به تنم انداختدر عين  ولی

 که رفت وقتی

 فكر دنبال این بودم که چيكار کردم که رفتارش اینقدر سرد شده باهام تو

 فكر بودم که گوشيم زنگ خورد  تو

 نگاه کردن به اسم جواب دادم بدون

 الو سالم_مهسان

 سالم خوبی_؟

 مرسی الی توخوبی؟_مهسان

 خوبم.چته چرا صدات گرفتس؟_الی

 هيچی کاری داشتی باهام؟_مهسان

 ارهههه ميخواستم بگم شام بریم بيرون مهمون من_الی

 عه توهم از این کارا بلدی؟_مهسان

 اره دیگه اتيش زدم به مالم زود حاضر شو که نيم ساعت دیگه دم در نباشی جا ميمونی_الی
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 باشه،یه جوری ميگی اتيش زدم به مالم انگار دورگرده سرچهارراهی_مهسان

 بله دیگه همينه که هس ،بابای_الی

 منتظر جواب من نشد و تلفنو قطع کرد و

 ی منگل دختره

 چرا من با این دوتا دیوونه دوست شدم نميدونم

 شدم و وقتی که رفتم پایين دیدم رسيد اماده

 خداروشكر به موقع رسيدم وگرنه واقعا منو قال ميذاشت و ميرفت خب

 سالی یه بار مارو مهمون ميكنه و اون یه بار اندازه کل سال ولخرجی ميكنه برامون الی

 پيش من تهدیدشو جدی نگرفتم وبه موقع نرفتم پایين اونم منو گذاشته بود و رفته بود دفعه

 از دستش حرصی شده بودم که کلی کتكش زدم انقدر

ون مارو به سمت ميزی که الی از قبل رزرو کرده بود رفتيم و از سوار کردن یاسی به سمت رستوران ...رفتيم و گارس بعد

 سفارشامونو دادیم

 ساعت بعدش ميز از خوراکيایه خوشمزه ای که سفارش داده بودیم پر شده بود ربع

 و توی سكوت خوردیم شام

 حساب کرد و داشتيم به سمت خروجی ميرفتيم که الی

 

 احوالپرسی دخترا با کسی شدم متوجه

 کردم دیدم مشغول سالم و عليك با یونا و توهان و مهيارن نگاه وقتی

 بهشون سالمی دادم و سویيچ ماشينو از الی گرفتم و از رستوران زدم بيرون منم

 که تو گلوم بود نذاشت بيشتر از این توی فضای بدون اکسيژن رستوران بمونم بغضی

 ناراحت بودم و همين باعث ميشد که نخوام ببينمش ازش

 چرا ازش ناراحت بودم نميدونم

 به سمت ماشين ميرفتم که متوجه دوتا پسر شدم که به سمتم ميومدن داشتيم

 داشت توی دلم لونه ميكرد که از کنارم رد شدن و رفتن ترس

 هووف

 کردم مزاحمن فكر

 ماشين رسيدم وسوار شدم  به

 نشسته بودم و برا همين پاهامو جمع کردم وسرمو روی زانوهام گذاشتم عقب

 و جسمم خسته بود روح

 تمومی نداشت سردردام

 وقت بود یه فكری توی ذهنم رژه ميرفت، خيلی

 ميرفتم! باید

 تا تكليفمو با خودم مشخص کنم، ميرفتم

 بفهمم با خودم ، چند چندم! تا

 ميتونم بفهمم که چم شده تنهایی

 ضربه زدن شخصی به شيشه رشته افكارم پاره شد با

 بلند کردم و به کسی که داشت به پنجره ميزد نگاه کردم سرمو

 دید بی حس نظاره گرشم درو باز کرد و صدام کرد وقتی

 چرا نميتونستم جوابشو بدم نميدونم

 سعی کردم تا تونستم بله ای رو اروم زیر لب زمزمه کنم انقدر

 اروم بود که شك داشتم شنيده باشه انقدر

 صدات ميكنم جواب نميدی؟چته دختر؟چرا این همه _مهيار

 روی شونم گذاشت و کمی تكونم داد دستشو

 شدم به دستش خيره

 و الی مهيارو کنار زدن و جاشو پر کردن یاسی
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 نگران بود صداشون

 خوبی قربونت برم؟_یاسی

 مهسانی چی شده؟چرا چيزی نميگی_الی

 ازشون گرفتم و گفتم: رومو

 خوبم_

 و این یعنی اصال خوب نيستی!_الی

 وجدی نگاهش کردم: برگشتم

 وقتی ميگم خوبم یعنی خوبم_

 خبه خبه قيافتو اینجوری نكن برام ميدونم هيچ مرگت نيس، سوار شيد بریم صفاسيتی_الی

 بستن و یاسی و الی سوار شدن و پسرا هم رفتن سمت ماشين خودشون درو

 

 منو ببر خونه الی من با اینا هيچ جهنمی نميام_مهسان

 ات،بيخيال رانندگی ميشم ميزنم لهت ميكنمابتمرگ سرج_الی

 غلط کردی!ميگم منو ببر خونمون مامانمم تنهاس_مهسان

 همچين ميگه تنها انگار دفعه اولشه،بشين سرجات مهسان_الی

 ببر دیگه_مهسان

 این حرفم حرصی شدو ماشينو کنار خيابون پارك کرد و پياده شد با

 شدمو خالف الی حرکت کردماون خواست بياد سمتم از ماشين پياده  تا

 شروع کرد دنبالم دویدن اونم

 اندازه اسب ابی باز کرده بودمو جيغ ميزدم وميدویدم دهنمو

 ماشين پسرا شدم که وایساد متوجه

 سوار شدم و قفلشو زدم رفتم

 اخيشششششش_مهسان

 ميزد به پنجره و ميگفت: الی

 باز کن این صاب مرده رو باز کن تا حاليت کنم دختره ی بيشعور_

 جيغ ميزد منم ریلكس داشتم نگاش ميكردم اون

 دید محلش نميذارم قصدم ندارم درو باز کنم چندتا نفس عميق کشيد و پشت چشمی برام نازك کردو رفت وقتی

 برگشتم سمت پسرا دیدم با دهان هایی باز دارن نگام ميكنن وقتی

 :تمگف

 ببندین مگس ميره داخل!_

 چتونه شمااااا؟_یونا

 هيچ ميگم منو ببر خونمون اینجوری ميكنه!چيز خاصی نبود که عادت ميكنين _مهسان

 روانيا_توهان

 خودتی بچه پرو_مهسان

 تویی_توهان

 الی رو ميندازم به جونتا_مهسان

 باشه باشه غلط کردم_توهان

 افرین_مهسان

 ورد)طبق معمول خخخخخ(دقيقه گوشيم زنگ خ توهمين

 بود الی

 هاااا؟!_مهسان

 کثافت اشغال حرکت کنيد بریم سمت بستنی فروشی...._الی

 باشه نفسم،یه ربع دیگه پيشتم قربونت خدافظ_مهسان

 قطع کردم وگوشيو

 متوجه
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 خيره و عصبی مهيار به خودم از توی ایينه ماشين شدم نگاه

 ندادم و رو به توهان که جلو بود گفتم: اهميت

 برید بستنی فروشی...،الی و یاسی اونجان_

 بستم و تا زمانی که ماشين متوقف نشد بازشون نكردم چشمامو

 رسيدیم وقتی

 قبل بی حس و بدون توجه به اونا پياده شدم وبه سمت جایگاه هميشگيمون رفتم مثل

 دقيقه ای بود همه نشسته بودیم و منتظر سفارشامون بودیم چند

 سردرد داشتم بازم

 بغض بازم

 اون حسی که نميدونم چی بود بازم

 هوای تازه نياز داشتم به

 شدم و به بچه ها که صدام ميكردن اهميت ندادم بلند

 سمت خروجی رفتم و روی صندلی که توی عابر پياده بود نشستم به

 گذاشتم وسعی کردم ذهنمو خالی کنمروی پاهام  سرمو

 کردم کسی کنارم نشست حس

 فكر به اینكه یكی از بچه هاس بهش توجه نكردم با

 دقيقه ای ميشد نشسته بودم و اون فردم کنارم بی صدا نشسته بود پنج

 بلند کردم و خواستم حرفی بزنم  سرمو

 با دیدن شخص روبه روم صدایی ازم در نيومد اما

 دیگه کيه این

 توجه بهش بلند شدم و خواستم برم داخل که دستم کشيده شد بی

 محكم بود که نزدیك بود برم تو بغلش اما خودمو کنترل کردم انقدر

 مزاحمایی پيدا ميشنا عجب

 کن نيس اشغال ول

 ولم کن عوضی_مهسان

 عزیزم یه شبو با ما بد بگذرون ،چيزی نميشه که پول خوبی بهت ميدما_

 م کن برو به مامانت پول خوب بدهبهت گفتم ول_مهسان

 این حرفم عصبی شدو دستشو برد باال که سيلی بهم بزنه  با

 بستم ودستامو گذاشتم روی صورتم چشمامو

 ثانيه گذشت اما دیدم خبری نشد چند

 دستامو بردم کنار که اروم

 

 کنار خودم دیدم و اینكه دست اون مردو توی هوا گرفته بود مهيارو

 با اعصبانيت داشت بهش نگاه ميكرد که من شلوار الزم شدم جوری

 داشتی چه غلطی ميكردی عوضی_مهيار

 به تو ربطی نداره مرتيكه ..._

 دارم با زنم حرف ميزنم تو چرا مثل نخود ميپری وسط من

 نگاهی بهم انداخت که به زوروترس لب زدم و گفتم: مهيار

 دروغ ميگه!مزاحمه!_

 چشماشو گفت:چشم دوخت توی  مهيار

 بهت یاد ندادن مزاحم ناموس مردم نشی عوضی_

 مشتی کوبيد توی صورت مرده و این یعنی شروع دعوا و

 خشكم زده بود نميدونستم چيكار کنم همونجا

 تا مهيار ميزد یكی اون مرده سه
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 کم دعوا داشت باال ميگرفت که توهان و یونا رسيدن و مهيارو از روی شكم مرده برداشتن  کم

 ترسيده بودم يلیخ

 و یاسمن اومدن و منو بردن کنار ماشينا ومنتظر پسرا وایسادیم الناز

 که هميشه توی کيفش اب داشت در اورد و یكم داد من خوردم الی

 اومدن پيش ما پسراهم

 بينی مهيار خون ميومد و لب پایينش هم پاره شده بود از

 توی کيفم دستمال دراوردم و به سمتش گرفتم از

 اون زد زیر دستم که باعث شد دستمال بيوفته اما

 جوری سرم داد زد و گفت: بعدشم

 دفعه اخرت باشه بدون خبر دادن بهمون اینجوری ميذاری ميای بيرون فهميدیيييی؟_

 چرا ولی انتظار نداشتم سرم داد بكشه نميدونم

 توقع باالم باعث شد چشمام از اشك پر شه همين

 پایين انداختم و اجازه دادم اشكام بریزن سرمو

 

 دستشو گرفت بردش و سوار ماشين کردش توهان

 سوار ماشين شدیم و الی بعد از رسوندن یاسی منو رسوند ماهم

 یازده بود رسيدم خونه ساعت

 جلوی تلویزیون بود مامان

 فيلم ميدید داشت

 قيافه ی ناراحتمو دید ازم خواست بهش بگم چی شده وقتی

 براش کل ماجرا رو تعریف کردم و در اخر ازش خواستم تا بذاره چن روزی به ویالیی که توی بوشهر داریم،برم منم

 مخالفتی نكرد و اجازه داد اونم

 

 شد پس فردا حرکت کنم واین عالی بود قرار

 چه موقع تمرینو شروع ميكنيمشب قبل از خواب به مهيار اس دادم که فعال برا تمرین نياد و خودم خبرش ميكنم که از  همون

 جوابش نشدم و سه نشده به خواب رفتم منتظر

 اون روز اماده شدم ورفتم دانشگاه تا دوهفته ای که نيستمو مرخصی بگيرم فردای

 بيخبر به این مسافرت برم حتی به یاسی و الی هم نميگفتم ميخواستم

 مامانمم صحبت کرده بودم که چيزی به کسی نگه با

 ن همچين مامانی هزار بار خدارو شكر ميكردمداشت برای

 بود عالی عالی

 کسی که داشتم،دارم و خواهم داشت بهترین

 

* * * * * * * * * * * 

 

 روزه که اومدم ویال سه

 این سه روز دویست بار یاسی زنگ زده و پنج تا اس داده که کجایی و از این حرفا توی

 بارم الی و مهيار صدوپنجاه

 ن هم اس داد کلی

 هيچكدومو ندادم جواب

 کلی فكر کردم  درعوض

 خيلی خوبه تنهایی

 ارومم ارومه

 روزه که هيچ فكری به ذهنم نيومده و تونستم قلبمو اروم کنم سه
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 ساعتيه که کنار ساحل نشستم با صدای دریا ارامشم دوبرابر شد نيم

 روزه که از اومدنم به بوشهر ميگذره ده

 این ده روز کلی فكر کردم  توی

 همه چيز به

 مدت فقط به مامان زنگ ميزدم این

 و الی و یاسی که ترکونده بودن انقدری که بهم زنگ زده بودن مهيار

 عجيب بود که امروز خبری ازشون نبود ولی

 چرا مهيار بهم زنگ ميزد نميدونم

 به اون رفتار سردش نه

 به پشت سرهم زنگ زدنای این چندروز نه

 دیگه هم کنار ساحل نشستم بعد بلند شدم و به سمت ویال رفتم یكم

 چرا دلشوره داشتم نميدونم

 عجيب بود خيلی

 ویال رو باز کردم و به سمت اشپزخونه رفتم  در

 ای درست کردم و به سمت پذیرایی رفتم تلویزیون رو روشن کردم قهوه

 آن برق خونه رفت یه

 جا تاریكه تاریك بود همه

 تاریكی هيچيو نميدیدمتوی  منم

شدم و خواستم برم جلو که با برخوردم به ميز قهوه ریخت روی دستم و جيغی از داغی قهوه که با پوست دستم برخورد  بلند

 کرده بود،کشيدم

 قدمایی رو شنيدم صدایی

 قلبم هزارهم رد کرده بود ضربان

 کی تو خونس؟ یعنی

 که پيدا نباشه صدام ميلرزه گفتم: جوری

 ك...کسييی این..جاست؟_

 زیاد موفق نبودم ولی

 صدای ترسناك گفت: یه

 اره،من_

 دیگه یاری نميكرد زبونم

 داشت اذیتم ميكرد تاریكی

 برا تنفس نبود اکسيژنی

 کم چشمام داشت کم

 

 ميرفت ، نزدیك شدن صدای قدم های اون فردو ميفهميدم سياهی

 رفتم عقب وقتی ك مطمئن شدم مبل پشتمه  یكم

 رها کردم روش و دیگه هيچی نفهميدم خودمو

 

* * * * * * * * 

 

 چشمامو باز کردم وقتی

 تخت بودم روی

 فكر کردم تا یادم بياد چه بالیی سرم اومده یكم

 یاد اوری اتفاقی که افتاده بود سيخ نشستم با

 بلند شم که سرم تير کشيد و باعث شد جيغ بلندی بكشم خواستم

 بودم که توی بغل یكی فرو رفتمبين دستام گرفته  سرمو
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 سرمو بلند کردم اما با دیدن مهيار که بغلم کرده بود هنگ کردم سریع

 از چند دقيقه اروم منو ول کرد و گفت: بعد

 خوبی؟چی شد؟_

 خوبم، تو اینجا چيكار ميكنی؟_

 یكی پرید رومو همين جور که منو ميزد گفت: یهو

 داد بی خبر پاشی بيای اینجا صفاسيتی؟هااااااا؟ لهت کنم کثافته مرض دختره ی بيشعوررررررر،کی بهت اجازه_الی

 آآیييی خدا کمكككككك،این گوریلو ببرید اونطرف آآیييی خفه شدم_مهسان

 به من ميگی گوریل؟عنترِ گاو تو خودت گوساله ای..._الی

 از روم بلند شد و اروم گفت: و

 خوبی اجی؟_

 ناراحت شد و گفتم: چهرم

 خوبم_

 کيف کردی دیشب چه بالیی سرت اوردیم!دفعه اخرت باشه بدون ما جایی ميریااااا_یاسی

 زدن این حرف جيغ فرا بنفشی کشيدم که همشون از اتاق رفتن بيرون با

 مگه اینكه دستم بهتون نرسه شپشااااااا_

 

  نیيدوش گرفتمو رفتم پا هی

 کردن دیخر یبچه ها کل دمید

 حواسش به من نبود  د،اماكريبدبخت داشت شام درست م یاسی

 سرش در اوردم  شبوید یاز وقت استفاده کردمو تالف منم

  یاسیچه برسه به  دیلرز الیکه و دميبنفش و خوشگل کش غيج هی یاسیپشت  رفتم

 وشكوندش  نيبشقاب هم دستش بود انداخت زم هی که

 !چته تو؟دمايترس يييييیيروان شورِيکثافِت ب_یاسی

  یبرقارو نپرون گهید یگفتم تا تو باش زمیعز یچيه_مهسان

 چپ چپ نگام کردو رفت طرف غذا درست کردنش  یاسی

  رهيکه باعث شد خندم بگ ديپووووف از ته دلش کش هی

  رونينبود فك کنم با توهان جونش رفته ب داشيهم پ یال

  ستيول کنش ن قهيدق هیبياد  یكیخوشش از  یال نیکه ا ارهياون روز ن خدا

 روشن کردم ونیزیوتل رفتم

 عشقوالنه گذاشتم ونشستم،نگاه کردم  لميف هی 

 بود که زنگ درو زدن  لميف یوسطا

 باز کردم  رفتم

 بودش  اريمه

 شما؟ نيسالم خانم خانما خوب_اريمه

 بهش کردم  ینگاه چپك هیجواب سالمشو ندادم و  

  یبهش گفتم مرس و

  نميبب لممويف یکه ادامه  ونیزیباز رفتم طرف تلو و

 شششیيييا ادياونم پشت سرم راه افتاده م دمید که

 

  یگفت یزيچ_اريمه

 نگفتم  یزينخير چ_مهسان

 اهاااااا _ اريمه

  ونیزیرو مبل رو به روی تلو نشستم

 اومد کنارم نشست اونم

  ستايحالش خوش ن نمیا 
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 خاموش کرد  ونویزیو برداشتو تلو کنترل

 سرم  ريخ كردميداشتم نگاه م یهووووو_مهسان

  دونميم_ اريمه

 عه چه جالب _مهسان

 مهسان؟_اريمه

 بله _مهسان

  یچيه_اريمه

 ببينم لممويف خوامي، اون کنترلو بده م یزنيصدام م یالك یخو مگه مرض دار_مهسان

 بلند شدو فرار کرد گفت: اريمه 

 رشيبگ ايب یتونياگه م_

 عجبااااااا! بدش ب من گفتمممم _مهسان 

  دمينم_اريمه

 حاال دارم برات _انمهس

 خودمو انداختم رو مبل  ديکه نفسم گرفتو ناام دمیدنبالش دو انقدر

 خانم خانما  یشد خسته شد یچ_اريمه

 چون باید خودتو مرده فرض کنی ینكن ريفقط دستم گ_مهسان

 نه بابا _ اريمه

 اره بابا_مهسان

 زدم و لمويف ديکل کل و منم ق یبعداز کل 

 بودن  ومدهيو توهان ن یواسه شام اما هنوز ال ميرفت

 کجا هستن ! دونمينم

 داديجواب نم یزنگ زدم ول یبرداشتم به ال مويگوش رفتم

 رفته باززز یکدوم جهنم دونمينم 

 گفتم: اريمه شيرفتم پ 

 نه  ایهست  ششيپ یال نيبب تيگرام قيرف نیزنگ بزن به ا ی_

 خب خودت زنگ بزن_اريمه

 دهيجواب نم زنميزنگ م یاما هرچ دونستميخودم م باهوش_مهسان 

 

 زنگ زد توهان  یهم هرچ اريمه

  دادينم جواب

 کجا هستن؟  نایا اخه

 خوردن شام  بعداز

 الیاز و رونيب زدم

 گشتم نبودن یاونجا باشن ؛اما هرچ دینگاه دور و اطراف کنم شا هیکه  

 كردميرفتم کنار ساحل نشستمو به ماه نگاه م 

 فكر بودم  تو

 ديچيمردی تو گوشم پ یصدا هیدفعه  یکه  

 بود که گفت: اريمه 

 قشنگه مگه نه  یليخ_

کنار ساحل و  نميشب بشه و بش نجایا میايبودم که هر وقت م نیعاشق ا ميداشت الرویو نیکه ا یمن از بچگ یلياره خ_مهسان

 دهيبهم ارامش م یليخ نم،اخهيماه بب

 رهينظ یموافقم واقعا ب_ اريمه 

 اوهوم_مهسان

 اومد کنارم نشست اريمه 

 من رفت تو فكر بدتراز



Roman-City.ir 
 سرنوشت ساز شرط بندی رمان

 

https://telegram.me/romancity 51 

 

 هست که اینجا نشستيم2ساعت  دمینگاه ساعت کردم د هوی

 )مهيارو با جيغ صدا کردم( 

  اررررريمه_مهسان

  واشتریکر شدم بابا  هههههيچ_اديمه

 ساعت نگاه کن_مهسان

  یخب که چ_ اريمه 

 دنبالشون  مینگرانشونم!لطفا پاشو بر یلينشده کجا رفتن؟خ داشونيو توهان هنوز پ یال_ مهسان

 اومده باشن  دیشا الیو میبرگرد ايب ميدور هست الیاز و یلياالن خ_اريمه

 باش _مهسان

 توهان هست نيماش میدیکه د الیبه سمت و ميرفت

 بودن دهيالمپا خاموش بودو خواب الیتو و ميرفت یاومده بودن اما وقت 

  دهيتخت گرفته خواب دمید یرفتم سمت اتاق ال 

 ن انگار من نگرانش بودم  انگار

 خاکكك  یا

 اروم بستم رفتم منم بخوابم  درو

 رفتميم داشتم

 

 پشت سرم اروم گفت  ارياتاقم که مه سمت

  یبخواب یريم_

  اديخوابم م یلياوهوم خ_مهسان

  ایعروس در یباش خوب بخواب_ اريمه

 روم  ختنیار اب سرد رحرفش انگ نیا با

 رفتم تو اتاقمو درو بستم  یفور

 خوابم برد صبح زودتراز همه بيدار شدم اريفكر کردن به اون حرف مه كمی بعداز

 به صورتم زدمو رفتم طرف اشپز خونه  یاب هی

 بچه ها درست کنم یصبحونه مفصل برا هی که

 امروز چم شده دونمينم 

 حالم خوب بود  یليخ 

 دميقشنگ چ یليخ زيم هی

 اومد تو اشپز خونه  و گفت: اريکه مه ختمیريم یچا داشتم

 کرده! كاريمهسان خانم چ دينيبب نیاياوه بچه ها ب_

 وسليقه ی خوب و... یب اون قشنگ زيکردن از م فیتعر یگفت همشون اومدن وکل نویا نكهیبه محض ا 

 گرفتمو گفتم: شگونشين یبعداز خوردن صبحانه رفتم طرف ال 

  ؟یتا ساعت دو کجا بود شبیبه به خانم خانما! د_

 دردم گرفت ول کننن تا بگم  یييیهو_یال

 نميباش زود بگو بب_مهسان

 رستوران شيك هی ميشام هم مهمون توهان رفت مویزد یدور ی ميرفت_یال 

  یمردم از نگران یخبر بد هی دیتو نبا_مهسان 

 .شهيتكرار نم گهیباش ببخش عجقم ، د _ یال

 ميکن فیتعر موينيبب_مهسان  

 رفتم طرف بچه هاو گفتم: 

 ؟ ني،موافق رازيش میبر ميعصر بزن گهیخب بچه ها د_

 تنگ شده  یليخ رازيش یبرا دلم

 موافقت کردن همشون
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 که گفت: اريمه جز

  م؟یکجا بر داديداشت بهم ارامش م نجاین تازه ا_

 بعد یدفعه  شاالیا_مهسان

 باششششش_اريمه 

 رازيبه سمت ش ميحرکت کن6قرار بود ساعت  

 زنگ به مامانم زدم و بهش خبر دادم  هی 

 کنم  یرانندگ تونستميموقع سوار شدن چون سرم درد ميكرد نم مویجمع کرد المونویوسا ی همه

 گفتم: یبه ال که

 كنهيدرد م یليسرم خ ؟منیکن یتو رانندگ یتونيم_

 اما من... _یال 

 نگفتم  یچيتوهان باشه ،ه نيماشتو  خواديدلش م دمید

 :گفتم

 گفت: اريدفعه مه هیکه  نميشيخودم م خواديباشه نم _

  نميشيبذار من م_

 تو زحمت  یوفتينه م_مهسان

  هيحرفا چ نیبدو سوار شو ا_ اريمه

  میبود نيماش هیتو  اريمه منو

 توهان  نيهم تو ماش هيبق

 سكوت گرفته بود  نويکل ماش مینزد یحرف چيراه ه تو

 اهنگ پلی کرد هیبا انتخاب خودش  اريمه نكهیا تا

 رازياهنگ شده بودم تا ش غرق

 روی تكرار بود چون

 تنم الوده یِ.. این

 یِ.. الوده

 یِ.. الوده

 ..دیوونه

 نگاه تو شروع شد با

 دنيا برا من انگاری

 کی بودی که اسمت مگه

 بد زیرو رو کرد قلبمو

 نگاه تو عزیزم با

 دلشوره بازم گيرممي

 بخند دیوونه ميشم تو

 به سيم اخرررر ميزنم

 تنم الوده ی اغوش ارومت شده دیوونه این

 نباشی همه جای دنيا واسه قلب من زندونه تو

 تو حتی تو رویا باهميم منو

 دنيا ميدوووونههههه اینو

... 

(Reza Ramyar & Shery M--> mobtala) 

 

 زنهيصدام م اريمه دمید هویخوابم برده بود که  نيماش تو

  میديمهسان جان بلند شو رس_

 به زور چشمامو باز کردمو منم

 دمید 
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 خونمون هستم.گفتم: جلو

 ؟بذار برسونمت سر دردم خوب شده یريم یپس خودت با چ_

 دنبالم.تو برو باال ،ممنون  اديم یاسیو  ینه توهان بعداز رسوندن ال_ اريمه

 رفتم باال  نگويزدم تو پارک نويباهاش ماش یبعداز خدافظ منم

 خواب بود مامانم

 همونجاست  اريهنوز مه دمیسرو صدا رفتم تو اتاقم و از پنجره نگاه کردم، د یب 

 بودم که توهان اومد  رهيبهش خ جوريهم قهيدق چند

 شد و رفت سوار

 مامانم بيدار شدم  یصبح با صدا دميمنم لباسمو عوض کردمو خواب 

 ذره شده هااا هیبستته،دلم برات  گهی؟گل نازم پاشو د زمیدخترم؟ عز_مامانم

 خوابالو گفتم: یمنم با صدا 

 منم _

 بوس ابدار از لپای مامانم کردم و رفتم صورتمو شستم هی پاشدم

 صبحانه اماده بود طبق معمول به مامانم گفتم: نیيپا ميرفت

 مطب ؟ یبر یخواينم_ 

  یتو باشم چند روز ازم دور بود شيپ خوامي،م رمينه امروز نم_مامان

 قربون مامان خوشگلم برمممم_مهسان

  نجایا انيزدم گفتم که ب ميزنگ به ابج هیخوردن صبحانه  بعداز

 ذره شده بود هیخودشو بچش  یبرا دلم

 یه ساعت بعد خونمون بود اونم

 اینكه اول با نيما رفته بود اتليه  مثل

 شده بود و گرفته بودشون که از ماهور گرفته بوده،اماده وعكسی

 از عكسارو برداشتم که کنار باقی عكسام بذارم یكی

 فينگيل خاله رو بغل کردم تا خوابش برد انقدر

 

 تخت خوابش خوابوندمش و بهش خيره شدم روی

 بسه دیگه!دخترم تموم شد_مریم

 عه عه عه...بچه پرو!جای دستت درد نكنه هستش ،بعد دو هفته تونستی نفس بكشی_مهسان

 من که خونه مامان نيما بودم،اونا نگهش ميداشتن.منم تا دلت بخواد استراحت کردم_مریم

 قيافش خندیدم و باشه ای گفتم به

 توی اتاق و روی تختم دراز کشيدم رفتم

 برا بابام یه ذره شده بود دلم

 بود با هيچكس حرف نزده بودم و حرفام توی دلم عقده شده بود وقت خيلی

 شدم و یه تيپ مشكی زدم و سویيچ ماشينمو برداشتم واز اتاق اومدم بيرون بلند

 و مریم گفتن کجا ميرم و اینا منم گفتم زود برميگردم و از خونه زدم بيرون مامان

 ماشين شدم و به سمت قبر بابا روندم سوار

 ناراحت و کالفه بودم که دو،سه بار نزدیك بود تصادف کنم انقدر

 رسيدم قبرو با گالب شستم و گالیی که خریده بودم رو روی قبر گذاشتم وقتی

 قبر نشستم و زانوهامو توی بغلم گرفتم کنار

 به قبر خيره

 حرفاِی تویِ دلمو به زبون اوردم همه

 از تموم شدن حرفام متوجه خيسی صورتم شدم  بعد

 پاك کردم  شكاموا

 به همون حالت نشسته بودم که بارون شروع به باریدن کرد هنوز
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 دلش گرفته بود اسمونم

 داشت گریه ميكرد اسمونم

 خيس بودم که یه زن دستاشو زیر بغلم گذاشت و بلندم کرد خيس

 اون  ینگاه نكردمش ،ول یحت

 مونده  گفت: رهينگاه بی حس و خالی منو دید که به قبرخ وقتی

 خيس شدی دخترم!سرما ميخوریااا _

 من تا یه مسيری برسونمت بيا

 

 حالم بد بود که ترجيح دادم باهاشون برم و بعد سر فرصت بيام ماشينمو ببرم انقدر

 به سمت ماشين برد و روی صندلی عقب نشوند منو

 که شدیم دیدم پسرش کسی نيس جز مهيار سوار

 جونه  نينازن دمیبه صورت خانومه نگاه کردم د تازه

  خدایا

 هرجا ميرم اینم باید باشه؟ چرا

 ميخوام فراموشش کنم! من

 از فكر وذهنم بيرونش کنم! ميخوام

 چرا نميذاری؟ پس

 سالمی زیر لب زمزمه کردم  یه

 به ارومی جوابمو داد اونم

 خب دختر گلم ادرس خونتونو نميدی؟_ نينازن

 ببخشيد نميخواستم مزاحمتو..._مهسان

 !حاال ادرستونو بگو هيحرف این چه_

 خودشون بلدن  ارياقا مه_مهسان

 هيچكس هيچی نگفت دیگه

 رسيدن به مقصد چشمامو بستم تا

 باعث شد خوابم ببره وهمين

 صدا کردنای یكی چشمامو باز کردم و گنگ نگاش کردم با

 دخترگلم رسيدیم _ نينازن

 شدم و بابت اینكه رسوندنم ازشون تشكر کردم پياده

 موندن تا برم توی خونه بعد رفتن منتظر

 

 رفتم خونه ، مستقيم رفتم توی اتاق و برای شامم که صدام کردن نرفتم وقتی

 گذاشتم اهنگی

 

 تنها شدم تو شبا با خودم رفتو

 دارمو از خودم بی خودم دلهره

 که دیر اومدو زود به قلبم نشست اون

 و با رفتنش قلب من رو شكست رفت

 قسمت فاصله از همو انگاری

 ميری برو ول نكن دستمو هرجا

 باور کنم رفتنت حقمه نذا

 دور شم از خودم از خدا از همه نذا

 ول نكن که زمين ميخورم دستمو

 بری از همه ادما ميبرم تو

 خودت خوب ميدونی که ارامشی تو
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 با من بمونی به هر خواهشی باید

 قسمت فاصله از همو انگاری

 نكن دستمو ميری برو ول هرجا

 باور کنم رفتنت حقمه نذا

 دور شم از خدا از خودم از همه نذا

 که دل بردی و رفتيييييی تو

 که افسرده و خستمممم من

 که واسه کنارت بودن من

 همه چشمای خيسمو بستم رو

                                                                ...... 

(Ashvan-->tanha shodam) 

 

 

 با تموم شدنش پلكام سنگين شد و به خواب رفتم و

 با صدای زنگ موبایلم بيدار شدم صبح

 شدم وبا اژانس رفتم دانشگاه حاضر

 وارد کالس شدم یاسی و الی نشسته بودن روی نيمكت های اخر کالس وقتی

 ف زدنو ازمون گرفتکنارشون وهمين که خواستيم حرف بزنيم استاد بداخالق وارد کالس شد و اجازه حر رفتم

 از کالس با بچه ها قرار گذاشتيم که عصر بریم خيابون گردی بعد

 هماهنگ کردیم که یاسی بياد دنبالمون ساعتشو

 تاکسی شدم و رفتم جای که دیروز ماشينمو پارك کرده بودم سوار

 راه خونه بودم که مریم زنگ زد گفت ظهر اونجا دعوتيم و مامان و محمد اینا رفتن توی

 خانواده نيما هم دعوت کرده گفت

 از روبه رو شدن با برادرشوهرش بدم ميومد چقدر

 ميشدم معذب

 خونه لباسامو عوض کردم و روندم به سمت خونه مریم رفتم

 رسيدم زنگ زدم به مریم که درشونو با ریموت باز کنه و ماشينو ببرم داخل وقتی

 روی تختایی که توی حياط بود نشسته بودن همه

 از سالم و احوالپرسی بعد

در اوردم و کنار بقيه خانوما نشستم و به صحبتاشون گوش ميكردم که مریم صدام کرد تا برم و وسایل ناهارو اماده  مانتومو

 کنيم

 

 توی اشپزخونه و با بهترین سليقه ای که داشتم ميز ناهارو چيدم رفتم

 حاضر شدن ميز با

 مبيرون رفتم وبرای صرف ناهار صداشون کرد 

 خواستيم شروع کنيم که صدای ایفون بلند شد 

 دینگ دینگ

 دینگ دینگ

 شدم و به سمت ایفون رفتم و با دیدن علی پشت در یكم اخمامو کشيدم توی هم و درو زدم بلند

 شدم تا بياد داخل و راهنمایيش کنم منتظر

 خونه برادرش بود ولی مریم از قبل این سفارشاتو کرده بود درسته

 همينم بود که من اومدم و درو باز کردم برا

 اميد داشتن که من نظرم عوض ميشه یجورایی

 اینطور نبود ولی

 که اومد داخل  با دیدنن تعجب کرد علی
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 هرکسی بود جز من منتظر

 سالم خوش اومدی_مهسان

 سالم مرسی_علی

 کتتو بده به من_مهسان

 دراورد و داد بهم  کتشو

 و گذاشتم سر چوب لباسی گرفتم

 و برا ناهار به اشپزخونه دعوتش کردم برگشتم

 شانس بد من از

 صندلی کنار هم خالی بود دوتا

 شدیم اونجا بشينيم مجبور

 موذب بودم خيلی

فها هر جون کندنی بود ناهارو خوردیم و بعد از ناهار مادرشوهر وخواهر شوهر مریم رو از اشپزخونه فرستادیم بيرون تا ظر به

 رو بشوریم

 این ماشين ظرفشویی چه نقشی داره تو این اشپزخونه! نميدونم

 برا قشنگيه فقط

 شدن ظرفها برابر بود با کمر درد و خستگی من  تموم

 توی اتاق مهمان تا یكم دراز بكشم رفتم

 کسی اونجاس برا همين بدون در زدن سرمو انداختم پایين و رفتم داخل نميدونستم

 ا یه جفتوارد شدم ب تا

 

 متعجب روبه رو شدم چشم

 اینم شورشو دراورده امروزا اَه

 تو شوکه همش

 خب حق داره بنده خدا_وجی

 تو یكی ساکت_مهسان

 دروغ ميگم مگه؟وقتی با یكی سردی یهو اینجوری برخورد کنی همين ميشه وضعش!_وجی

 تو کاسه ی داغ تر از اش نشو وجی جون_مهسان

 اصن به من چه..._وجی

 همون وجدان خودمونه که از صميميت زیاد اینجوری صداش ميكنم()وجی 

 خودم که اومدم دیدم چند دقيقس توی فكرم و به علی خيره خيره چشم دوختم به

 پایين انداختم  سرمو

 هم زمان با بازکردن در گفتم: و

 ببخشيد،نميدونستم اینجایيد!_

 اومدم بيرون و درو بستم وسریع

 توی اتاق مریم اینا و روی تخت دراز کشيدم رفتم

 خسته بودم که خدا ميدونه انقدر

 گذاشتم یك ساعت بعد زنگ بخوره تا بيدار شم و به شرکت سر بزنم گوشيمو

 کردم به شمردن گوسفندا شروع

 گوسفند یه

 گوسفند دو

 گوسفند سه

 گوسفند چهار

 گوسفند پنج

 گوسفند شش

 وسفند...هاااا)نترسيد خميازس(..گهفت
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 .....شت گوس.....ه

 دیگه هيچی نفهميدم و

 خواب شاهزاده ی سوار بر اسبمو ميدیدم که یهو با زنگ گوشيم شيش متر پریدم هوا که سرم خورد به تاج تخت داشتم

 خدا سرم  آخ

 دمم آی

 مامان،بيا که دخترتو کشتن آی

 از کولی بازی که دراوردم تازه یادم افتاد که چرا گوشيمو روی زنگ گذاشته بودم بعد

 اماده شدم و رفتم بيرون سریع

 داشتن عصرونه ميخوردن همه

 جایی تشریف ميبرید؟_علی

 دارم ميرم شرکت_مهسان

 اگه ماشين نياوردید برسونمتون!؟_علی

 ماشين هست،ممنون_مهسان

 ه زدم بيرونهمه خدافظی کردم و از خون از

 

 وصل کردم به ضبط ماشين گوشيمو

 اهنگ جدید سيروان رو که یاسی برام فرستاده بود رو پلی کردم و

. 

. 

. 

 روزا این

 قاب عكس خاليممممم یه

 خاليممم

 چه حاليممممم نميدونی

 عاليممم

 مث یه دیوونهههه درست

 دیوونههه

 رفتی از این خونه چرا

 بعدِ رفتنت چی شد نميدونييييی

 آسمون ابری شد حتی

 بر نميگردی ميدونم

 خب ای کاش ميشد ولی

 تو دیگه حال من غم و اضطرابه بعد

 که ببينی چقد حالم خرابهههه نبودی

 با همه ی عشقم این خونه رو ساختم من

 سخته بفهمی  خيلی

 روی آبُِِ ِ ِ  خونت

. 

(Sirvan khosravi--> Ghabe akse khali) 

. 

 ه شرکت تموم شدن اهنگ رسيدم ب با

 توی پارکينگ پارك کردم و به سمت اسانسور رفتم ماشينو

 رو فشار دادم دکمه

 که سرم و پایين انداخته بودم و منتظر بودم اسانسور بياد کفش مردونه ی مشكی رنگی رو کنارم دیدم همونجور

 ندادم و با رسيدن اسانسور درو باز کردم و رفتم داخل اهميت
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 اومد داخل اونم

 باال اوردم و با دیدن شخص روبه روم سرمو

 

 و گفتم  ستادمیفرهمند،مدیر مالی شرکت بود صاف ا اقای

 سالم خوبيد؟_مهسان

 سالم ممنون شما خوب هستيد سرکار خانم؟_رضا

 ممنون_مهسان

 حرفی بينمون رد و بدل نشد 5ساکت شدیم و تا رسيدن به طبقه  دیگه

 و منتظر شد تا خارج شم بعد خودش بياد که رسيدیم رضا فرهمند درو باز کرد وقتی

 شرکت که شدم منشی بلند شد و گفت: وارد

 سالم خانم رضایی،روز بخير_

 سالم،گزارش این چند وقتو برام بيار_مهسان

 چشم_

 سمت اتاق مدیریت رفتم اما بين راه برگشتم و به فرهمند گفتم که با مدارك حسابداری این چند وقت به اتاقم بياد به

 اتاق شدم و مشغول چك کردن پرونده ها شدم وارد

 ساعتی بود که کارم تموم شده بود ویك ساعت وسی دقيقه ی دیگه به پایان وقت اداری مونده بود یك

 شدم کامپيوتر با کار مشغول و دادم کيك و چایی سفارش بدارچیٓ  رو برداشتم وبه ا تلفن

 تق تق تق

 بفرمایيد-مهسان

 نِی چایی و کيك وارد شد و گذاشتش روی ميز و گفت:سي با( بدارچیٓ  محمد)ا عمو

 بفرما دخترم چيز دیگه ای الزم نداری-

 مرسی عموجون-مهسان

 نگاه منتظر و موندن توی اتاق عمو رو دیدم،نگاهی بهش انداختم و گفتم: وقتی

 عمو جون چيزی ميخوای بگی؟!-

 ون...راستش ميخواستم بگم اگر امكان داره یه وام پنج ميلي-عمومحمد

ببخشيد که ميپرم بين حرفاتون ولی شما وام هرچند تومانی ميخواید مدارك الزم رو اماده کنيد و به حسابداری بدید تا -مهسان

 براتون فراهم کنن

 خير ببينی دخترم...خدا ميدونه که چقدر این پولو الزم دارم-عمومحمد

 ایشاال که مشكلتون حل شه عمو-مهسان

 انشالهی گفت و با گفتن بااجازه از اتاق خارج شد عمومحمد

 خوردن چای و کيك شدم که مشغول

 زنگ خورد گوشيم

 الو-مهسان

 سالم خوبی؟-مریم

 مرسی اجی،جانم کارتو بگو-مهسان

 چه هولی تو،ميخواستم بگم امشب نيما نيست بيا پيش من-مریم

 وااا مریم مگه بچه ای که بيام پيشت!-مهسان

 گفتم،منتظرم خدافظهمين که -مریم

 جواب من نشد و گوشی رو قطع کرد ومنتظر

 از دست مریم امان

 نيست باز چه خوابی برام دیده معلوم

 خودت کمكم کن خدایا

 ساعت نگاه کردم به

 اوه

 زود گذشت چه
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 شدم و کيفم رو برداشتم بلند

 منشی خدافظی کردم و از شرکت زدم بيرون از

 هشت وربع بود  ساعت

 مریم رفتم سمت خونه به

 

  نایا میمر یجلو خونه  دميرس

 رو زدم  زنگ

 که درو باز کرد ديطول کش یا قهيدق چند

 فك کنم گرفتار ماهور بودش نتونسته زود در رو باز کنه 

 باال  رفتم

 کردم که خوابش برد یباهاش باز كمیرفتم تو اتاق ماهور و  یسالم و احوال پرس بعداز

 اومد تو اتاق و گفت: میمر 

  ميخلوت کن كمیدوتایى  ميني، بعد بش میشام اماده کردم بخور ايپاشو ب-

 خوشگلم  یبه چشم اج یاِ-مهسان

رو برداشتيم و  وهيو ظرف م میدرست کرد یچا هیدرست کرده بود  ميکه ابج یتو اشپزخونه ، بعداز خوردن شام توپ ميرفت

  مينشست ونیزیتوى پذیرایی و جلو ی تلو ميرفت

  میكرديو هم صحبت م میكردياه منگ لميف هم

 و... ميكنيم كاريروزا چ نیا که

 با شرکت چيكارا ميكنی؟اوضاع خوبه ؟-میمر

 شرکت رو اداره کنم! دیچطور با دونستمي،اگه داداش نبود که اصال نم رهيم شياره خوب پ-مهسان

 خداروشكر -میمر 

  تونهيرو بهم بزنه اما نم یحرف خواديم میميكردم مر حس

 نگه  ایدل بگه  دو

 :گفتم

 بگو  میمر-

 و؟يواااا!چ-میمر

 !!! یگيو نم یريبا خودت کلنجار م یاما ه یبگ خوایيکه از وقتی اومدم م یزيهمون چ-مهسان 

 راستـــــش با نيما بحثم شده-میمر

 ؟چرا؟؟یچ ؟؟؟؟؟؟؟سريييييیچ-مهسان 

 تنها باشم  كمی خواميونه مخ امي،عصر هم گذاشتُ رفت و گفت ،امشب نم یالك یزايسر چ-میمر

   شميپ یايمخالفتی نكردم باهاش، بعدشم که زنگ زدم به تو که ب منم

 شده؟ یزي!راستش بگو ،چكنه؟يهم دعوا م یالك یزايچ سر دمٓ  ا مگه خهٓ  ا-مهسان

 

جوابش رو نده اما کو  گميمختلف ، بهش م ی،به بهانه ها زنهيچند بار بهش زنگ م یتو شرکتشون هست ،روز یزن هیخب -میمر

 شهينم گهيگوش شنوا! م

که تو ذهن تو هست  یکار نيهمچ چوقتيبدون نيما ه نمی، خودتو ناراحت نكن! ا زمیهست که ميگه عز نجوريحتما هم-مهسان 

 رو با تو و ماهور که کل زندگيش هستين انجام نميده

 !یخواستگار اديه بده بکه بابا اجاز كرديبابا و التماس م شيپ ومدي!؟چقدر مستين ادتی

 جونم یکه ميدونی چقدر دوست داشت و داره و خواهد داشت پس فكرای اشتباه رو از ذهنت بيرون کن ابج تو

 گذاشته رفته از خونه! یناراحت کرد یاون بدبخت هم الك 

 باشه  یگيکه تو م نجوريخدا کنه هم-میمر

 خستم  یليبرم بخوابم خ یديحاال اجازه م وونهیهست د-مهسان

 ريبرو فدات شم شب بخ-میمر

 ريتوهم زود بخواب شب بخ-مهسان 

 و نيما خوابم برد  میفك کردن به مشكل پيش اومده بين مر كمیرفتم اتاق مهمان و بعداز  
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 زود بيدار شدم  صبح

 از اونجا و مستقيم به سمت خونه روندم رونيو فينگيل خاله خواب بودند ،زدم ب میمر

 فته بودم لباس عوض کنماز خونه که ر بعد

 رفتم دانشگاه 

 

 بودم  دهيرس یاسیو  یاز ال زودتر

 دانشگاه  اطيتو ح یها مكتينشستم رو ن كمی نيهم بخاطر

 سر کالس میاونا هم برسن با هم بر که

 از پشت  یكی محكم کوبيد به کمرم و گفت: نكهیربع ساعت نشستم تا ا هی

 پــــِــخخخخخخخخخخ-

 برداشتم که بزنم تو سرش  فمويبودم ک دهيترس یليخ 

 دستمو آوردم پایين یروان یال دنیبا د اما

 صبحی زهرم ترکيد دماااا،اوليترس شوريب-مهسان 

 !باال بياد خونت درنالينٓ  و ا یکردم مگه؟خواستم سرحال ش كاريچ-یال

 کله پوك؟! كننيادمو سر حال م نجوریاخه ا-مهسان

  گهید گهید-یال 

 سر کالس  ميرفت یهم اومد بعداز سالم و احوال پرس یاسیون حرف زدنم بين

 

 تو کالس حواسم به استاد نبود ، همش تو فكر بودم  اصال

 با داد زدن الی و نيشگونی که از بازوم گرفت به خودم اومدم  نكهیا تا

  میبدبختِ فكرى، بلند شو بریم که همه رفتن ما موند-الی

  نيسیوا اميمهاااا!!! اهاااا...االن -مهسان

 رو برسونم خونه  یاسیو  یقرار شد ال رونيب میاز دانشگاه زد 

 راه بهشون گفتم: تو

 شب های آینده؟ رونيبریم ب مينيبرنامه بچ هينظرتون چ-

 دهيکه حال نم ییتنها-یال

 ؟ میبا توهان چطوره بر-مهسان 

 جوووونميييی جوووون معرکه است -یال

 تو نظرت چيه؟ یاسی!یروان-مهسان

 باشه ، چرا که نه ونایاگه -یاسی

 که چه جونورایی هسين  شناسهيکله پوکااااا... خدا شمارو م یا-مهسان

 اون دوتا خلو چلو رسوندم خونه  دنیحرف زدنو خند یکل بعداز

 به سمت خونمون رانندگی کردم خودمم

 دميرس یوقت 

 

 كرديم هیفته بود تو بغلشو داشت گرنشسته بود روى زمين و قاب عكس بابامو گر مامانم

 رسوندم کنار مامانم عیانداختم رو مبل خودمو سر نويماش موتیو ر فميک 

 بغل گرفتمش  تو

 شده مامان خوشگلم؟؟ ی!چنهيواشكتو نب رهيمهسان بم یاله-مهسان

 یوقت كنهيبابات تو خونست و صدام م كنميخونه بمونم...هر لحظه احساس م نیتو ا تونمينم گهیمهسان، د یچيه-مامان

 و دوباره زد زیر گریه ستيکه جوابش بدم ن گردميبرم

 تو اینجوری از فكر بابا ميای بيرون خونه رو عوض ميكنيم م؟اگهيخونه رو عوض کن یخوايفدات شم م یاله-مهسان

 دونمينم-مامان

 آب بزن به صورتت كمی میپاشو پاشو!بر-مهسان 
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  ميكنيخونه رو عوض کنيم فكر م نكهیبده به من!بعد راجب ااون قاب عكسو هم  

 باش دخترم-مامان

 صورتش به زد بٓ  ا كمیبه طرف دسشوویی رفت  مامانم

 مامانم بود تا خواب رفت یاستراحت کنه ، دستم تو دستا كمی که دادم بهش هم رامبخشٓ  قرص ا هیبردمش تو اتاق  

 خونمون رو عوض کنيم فكر کردم  نكهیرو تخت تا خود صبح به ا دمیم و پرشدم رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کرد بلند

 بود! یخوب ميتصم

  رهيگيم شيکه دلم ات اديم ادمیاز بابا  یخاطرات هیوقتا  یمنم بعض واقعا

  دمينخواب شتريساعت ب3کنم  فك

 اسپرت زدم   پيت هیمامانم اماده کردم و رفتم تو اتاقم  یشدم و یه صبحونه ى مفصل برا بلند

  رونيرو برداشتم و از خونه زدم ب موتیساده ای کردم و ر شیرآ  ا

 به چند تا بنگاه سر بزنم رفتم

 

 رو به چند تا بنگاه سپردم خونه

که در مورد قيمت خونه می گفتند می تونستيم با فروشش یه خونه ی جمع و جور تر توی شمال شهر و باقی موندش رو  اینجوری

 ایه گذاری کردتوی بانكی سرم

 فكر بود بهترین

 وقتی که خونه فروش نرفته بود نمی تونستم کار دیگه ای انجام بدم تا

 به سمت شرکت روندم و تا شب اونجا بودم پس

 نزدیكای نه شب بود داشتم برمی گشتم به سمت خونه ساعت

 گوشيم زنگ خورد که

 الوو-مهسان

 سالم خوبی؟-مهيار

 مرسی تو خوبی؟-مهسان

 ممنون-مهيار

 کاری داشتی؟-مهسان

 ميخواستم بگم فردا شب ساعت هشت بياید بریم شهربازی،خوش بگذرونيم-مهيار

 فكر خوبيه،پایه ایم!-مهسان

 باشه پس فردا ساعت هشت پارکينگ شهربازی.... منتظرتونيم.-مهيار

 باشه ميبينمت خدافظ-مهسان

 خدافظ-مهيار

 نگ خونههم زمان شد با رسيدن من به پارکي خدافظيمون

 شدم و رفتم داخل پياده

 ســـــلــــام به بهترین مامان دنيا-مهسان

 از توی اشپزخونه اومد بيرون و کفگير به دست گفت: مامان

 سالم دختره ى ورپریده،کجا بودی تا این وقت شب!-

 واااااو مامان غيرتيمو عشق است.-مهسان

 که رفتم خونه رو به چند تا.... صبح

 کردم به تعریف کردن کل امروز برا مامانم شروع

 خوب کاری کردی دخترگلم-مامان

 قربونت عشقم...مامااان!؟-مهسان

 چی شد؟-مامان

 شام چی داریم؟معده کوچيكه داره روده بزرگه رو ميخوره!-مهسان

 با چشمای درشت شده نگام کرد که فهميدم سوتی دادم مامان

 چيز..منظورم چيز بود!-مهسان

 چيكه داره روده بزرگه رو ميخورهکو روده
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 پقی زد زیر خنده و از روی مبل بلند شد و به سمت اشپزخونه رفت و بين راه گفت: مامان

 یخدا نكشتت بچه!وقت شووهرته بلد نيستی حرف بزنی ،دلت خوشه دانشجوام هست-

 اااا مامان  -

 حرصی به سمت اتاقم رفتم 

 

 از تعویض لباس روی تخت دراز کشيدم بعد

 که توی تلگرام می چرخيدم همونجور

 مهيار پی ام داد یهو

 سالم شاگرد،چطور مطوری؟-مهيار

 سالم استاد،خوبم تو خوبی؟-مهسان

 مرسی ممنون-مهيار

فردا کالس داری باهام! می خواسم اگه ميشه ساعتشو تغيير بدی اخه چندجا کار داشتم...شهر بازی هم که ميخوایم -مهسان

 بریم

 كلی نيست،چه موقعی بيام؟باشه مش-مهيار

 خوب باشه؟! 4431تا 3فكر کنم ساعت -مهسان

 اونجام ،بعدش باهم ميریم کاراتو انجام بدی ،بعدشم که دیگه باید بریم شهربازی،مشكلی که نداری تو؟3باشه پس من -مهيار

 مشكل که نه،فقط من باید برا شهر بازی دنبال یاسی و الی هم برم-مهسان

 و یونا برن دنبالشون ميگم توهان-مهيار

 فكر خوبيه-مهسان

 خب پس ،فردا همو ميبينيم -مهيار

 اوهوم، فعال-مهسان

 فعال-مهيار

 به کالس فردا و تمارین جلسه قبل که مهيار بهم داده بود فكر ميكردم که پلكام گرم شد داشتم

 عالم خواب بودم که یكی دستامو کشيد و بلندم کرد تو

 زور یكی از چشمام رو باز کردم ،که مامانم رو دیدم به

 این کارو با مریم انجام ميداد چون فوق العاده خوابش سنگينِ و با صدا کردنای مامان بيدار نميشد هميشه

 هم اِنقدر خسته ميشد و بعدش ميومد دستاش رو ميگرفت و به دستشویی ميبرد  مامان

 ی صدام کرده بيدار نشدم و از حرصش این بال رو سرم اوردهچون من تازه خوابم برده بود هرچ االن

 خواب از سرم پریده بود...همونجور که مامان من رو کشوند توی اشپزخونه دیگه

 

 صحنه ای که دیدم دهنم اندازه غار باز شد با

 و زنش نشسته بودن پشت ميز شام و دولپی داشتن غذا ميخوردن محمد

 ااادولپی واقعا دولپی بوداا ميگم

 مامان منو به زدن زل پر لپای و شده درشت چشمای با دیدن لودٓ  منم با قيافه خوابا وقتی

 جمع و جور کردم وگفتم : خودمو

 خواب بودم خب- 

 چه وقتِ خوابه -محمد

 استراحت کنم که خوابم برد  كمیبودم خسته بودم ،رفتم  رونيخوب ب-مهسان

 شام بخور  نيبش اياها حاال ب-محمد

 گرسنه بودم یلي،خ یانداخت ادمیاوف خوب شد -مهسان

 منفجر شدن از خنده  همه

 خالصه شام رو کنارشون خوردم 

 هم همزمان باهام اومد داخل گهید یكی دمیباز رفتم سمت اتاقم که بخوابم درو که باز کردم رفتم تو د و

 محمدِ که گفت: دمید برگشتم

 ؟یبخواب یخوايم-
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 چطور مگه؟-مهسان

 باهاش حرف بزنم  كمیخواستم  یتنگ شده بود م یليکوچولوم خ یلم واسه ابجاخه د-محمد

 داداشِ قهرمانش گوش بده  یکوچولوت منتظرِ به حرفا یابج-مهسان

 شرکت؟ یرفت یکِ  یفدات راست-محمد

 روز،چطور؟ید-مهسان

 ؟یامروز نرفت-محمد

 افتاده ؟ ینه مگه اتفاق-مهسان

 که پولتونو پرداخت کنه گهيم یبه حسابدار اديفردا م یی،منم گفتم خانم رضا خواستنينه فقط کارگرا پولشونو م-محمد

 این حرف یكی با دست زدم به پيشونيم و گفتم: با

 رفته بود  ادمیاها- 

 گهیبله چه خبر د-محمد

  یسالمت-مهسان 

 عمه خانم بهتره یكم سرتو خلوت کنی که توراهی داریم-محمد

 شك نگاهش کردم و یهو جيغ زدم با

 واقعا)باجيغ(!؟-مهسان

 نه؟ ای یدوس دار-محمد 

 ميشه اما دوس دارم  چارهيب یتمام فحشا نصيب عمه  نكهیبا ا-مهسان

 جون یواسه فسقل یخريپس فحشارو به جون م-محمد

 خوشحالم!انگار رو اَبرام یليخ یچه جورم! وا-مهسان

 مان اینا ما شيبخواب منم برم پ ريبگ-محمد 

 . ايداداش دن نیبهتر ريچشم شب بخ-مهسان

 ايدن یعمه  نیبهتر ريشب بخ-محمد

 

 بيدار شدم، ميزنگ گوش یبا صدا صبح

 ن،یيدوش گرفتم و رفتم پا هی

 به شرکت سر بزنی برای پرداخت حقوق کارگرا( یبر دیافتاد محمد گفته بود:)فردا با ادمی هوی که

 ..!شديامضاء منم نم بدون

 زود لباسم رو عوض کردم، پس

 برم و برگردم. كساعتهیکه  

 درآوردم نگياز پارک نويرو برداشتم ،ماش نيماش موتیر

 کردم به سمت شرکت.بعداز تموم شدن کارم،  یرانندگ و

 شيك و پيك، چندتا گل رز قرمز خریدم ،که بذارم تو گلدون ميز ناهارخوری یبه یه گل فروش رفتم

 موقع که بابام زنده بود اون

 گل ميخرید و نميذاشت گل پژمرده توی گلدون باشه هرروز

 افسوس که اون دوران تموم شد! ولی

 خونه  برگشتم

 گفتم: شه،يکه داره اماده م دمید مامانمو

 کجا؟-

  دمشیوقته ند یليخ میمر یخونه  رميدارم م-مامان

 و نيما  بحث پيش اومده بود و منِ حواس پرت یادم رفته بود،گفتم: میافتاد که اونشب بين مر ادمیگفت  نویا تا

 اها -

 تا از حالش، با خبر شم . میرفتم توی اتاقم و زنگ زدم به مر عیسر

 رو برداشت  یچندتا بوق گوش بعداز

 ؟یسالم ابجی خوب-مهسان

 توخوبی؟ زمیعز یسالم مرس-میمر
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 قربونت-مهسان

 دارم!کاری داشتی باهام اجی؟کار -مریم

  ؟یکرد یاونجا.با نيما اشت ادياره مامان داره م-مهسان

  میکرد یخوش اومده، اره همون روز که برگشت اشت-میمر

 راحت شد. خب  دیگه مزاحمت نميشم!فعال. الميخب خداروشكر،خ-مهسان

 فعال-میمر

 کردم و اون رفت  یبا مامان هم خدافظ نیيپا رفتم

  زيهارو گذاشتم تو گلدون روی م کردن خونه وگل زيکردم به تم شروع

 بود2431ت  ساع

 ساده کردم  شیارا هیلباسمو عوض کردم   ومد،رفتميم اريمه گهیساعت د مين 

 زنگ بلند شد  یصدا که

  نگید نگید

 نگید دینگ

 

 رفتم به سمت در و بازش کردم سریع

 سالم-مهسان

 سالاام مهسان خانم کم پيدا!-مهيار

 من کجا کم پيدام؟-مهسان

 هستی دیگه!-مهيار

 باشه،بفرمایيد داخل-مهسان

 بعد به سمت پذیرایی راهنمایيش کردم، و

 از اینكه نشست روی مبل و من براش شربت آوردم رفتيم سر تمرین بعد

 چرا حس ميكردم نگاهاش نسبت بهم تغيير کرده! نميدونم

 یه جور خاصی نگام ميكرد آخه

 رمکه نميتونستم نگام رو از چشماش بگي جوری

 این یعنی، عمق فاجعه! و

 ای از جنس  فاجعه

 که آتش گرفته، یآدم

 ستد،یبا اگر

 سوزد،یم

 بِدَود، اگر

 سوزدیم شتريب

 

 افكارم غرق بودم و یه تيكه از تمرینی که مهيار بهم داده بود رو ميزدم ؛اما همش اشتباه ميشد توی

 دستای بزرگ و  یهو

 گرفترو روی دستام گذاشت و دستام رو  محكمش

 تيكه ای رو که اشتباه ميكردم رو با دستام زد ،اون

 محو حرکتش بودم که هيچ چيزی رو نفهميدم اِنقدر

 جلوی صورتم تكون داد و گفت: دستی

 امروز اصال حواست به درس نيست-

 ...-مهسان

 مهسان،اتفاقی افتاده؟-مهيار

 ها؟چيز!یعنی نه...!-مهسان

 وقت کالس تموم شد،بلند شو حاضر شو بریم کاراتو انجام بده ،بعدم بریم شهربازی-مهيار

 باشه،پنج دقيقه دیگه حاضرم-مهسان
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 ببينيم وتعریف کنيم-مهيار

 نگاش کردم و گفتم: پوکر

 منظور؟!-

 هيچی بابا!منظوری نداشتم-مهيار

 باش-مهسان

 چشمی نازك کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم پشت

 رفتم توی اتاق و مانتو وشلواری که از قبل آماده کرده بودم رو پوشيدم سریع

 هم نكردم آرایش

 اتاق اومدم بيرون از

 سالن که شدم نزدیك

 

 مهيار می شنيدم که با تلفن صحبت ميكنه؛ صدای

 اما

 کی؟ با

 کنجكاویم نذاشت جلو برم، حس

 دمپشت دیوار ایستادم و جفت گوشام رو به حرفای مهيار سپر پس

 چی ميگی تو؟-مهيار

-... 

 اعصابم رو خورد نكنا-مهيار

-... 

 هرغلطی ميخوای بكن،دختره ى عوضی-مهيار

-... 

 همش حماقت بود!حماقت محض...!-مهيار

-... 

 عشق من به تو،الهه حماقت محض بود،دست از سرم بردار -

-... 

 مواظب حرفات باش-مهيار

-... 

 خفه شــو-مهيار

 صدای کوبيدن گوشيش روی ميز اومد بعدم

 حرفاش بودم محو

 قبال عاشق بوده اون

 الهه عاشق

 نميشناسمش اما ازش متنفرم! هرچند

 تنفری که نسبت به هيچكس نداشتم تاحاال! حس

 پشت دیوار بيرون رفتم و وارد سالن پذیرایی شدم از

 من آمادم بریم-مهسان

 خت و وسایلش رو برداشت و گفت:بلند کرد و نگاهی بی تفاوت بهم اندا سرشو

 بریم-

 خونه زدیم بيرون و سوار ماشين شدیم از

 بنگاهی که خونه رو بهش سپرده بودم بهش دادم آدرس

 رسيدیم بهم گفت که توی ماشين منتظر ميمونه تا برگردم وقتی

 ری ندارم و بریم شهر بازیو پنج دقيقه کارم طول کشيد وبعد از اتمام کارم سوار ماشين شدم و گفتم که دیگه کا چهل

 توی سكوت به سمت شهربازی رفت اونم

 که  رسديفرا م یزمان
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 رفت دیبا

 مشخص  یاگر جا یحت

 در انتظارت نباشد یمطمئن و

 

 پنجره بيرون رو نگاه می کردم ،سرعت ماشين فوق العاده زیاد بود از

 به مهيار بگم آروم تر برو که همون لحظه برگشتم

 

 ز خيابون رد ميشد شدمفردی که ا متوجه

 توی فكر بود هرچی صداش ميكردم انگار نه انگار که با اونم امامهيار

 رو گرفتم و تكونی بهش دادم وگفتم: بازوش

 مــهيــار-

 متوجهم شد برگشت نگاهم کنه که جيغ زدم: وقتی

 مواظب بــــاش االن ميكشيش-

 محكم گذاشت روی ترمز)این اتفاقات فقط توی چند ثانيه طول کشيد( پاشو

 الستيك ها بلند شد،محكم دستم رو روی چشمام گذاشتم و یه لحظه  جيغ

 یه لحظه از خدا خواستم که اتفاقی نيوفته فقط

 هستم، یکامال ته من

 چه؟ یبودن ،یعن یدانيد کامال ته یم

 نكند! یدر آن زندگ یبودن مثل خانه ایست، که کس یته

 کند. یدر آن زندگ یبدون قفل ،بدون اینكه کس یا خانه

 می تواند وارد شود، هر وقت دلش بخواهد! یهرکس

 چيزیست که بيشتر از همه مرا ميترساند...! این

 دقيقه ای گذشت یه

 آروم دستام رو از روی چشمام برداشتم آروم

 رو به روم رو نگاه کردم و

 داشت به ما نگاه ميكرد جوونی نا باور پسر

 شكرت خدایا

 از شك بيرون اومد و از ماشين پياده شد مهيار

 ترسيده بودم که فكر کنم رنگم مثل گچ شده بود اِنقدر

 االن که هيچی به پوستم نزده بودم مخصوصا

 دقيقه ای گذشت که مهيار سوار شد ده

 صدا حرکت کرد بی

 فت:متری رفتيم که کنار خيابون ایستاد و گ چند

 االن ميام-

 باشه-

 که داشتم پشه ميپروندم و حوصلم سررفته بود تصميم گرفتم از  همونجور

 پياده شم و هوایی بخورم ماشين

 ماشين ایستاده بودم که دوتا پسر داشتن ميومدن به سمتم کنار

 حس ترس به سراغم اومد دوباره

 بهم نزدیك تر ميشدن تا اینكه هی

 

 و از کنارم رد شدن و رفتن اومدن

 چيه؟

 فكر کردید ميخواستن مزاحمم بشن نكنه

 مهيار مثل قهرمان ها بياد و بزنتشون و
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 آقـــا اِی

 اگه این شانسا داشتم که االن به جای اینجا ایستادن  من

 جزایر قناری کنار ساحل بودم توی

 روزگار هـــــِـــی

  میبگذر

  مياومد و رفت اريمه

 رد و بدل نشد. نمونيب یحرف چيه یشهرباز تا

 ، میديرس یجلوی  شهر باز یوقت

 گفت : اريزنگ زد به مه ونای

  ميبابا دوساعت منتظرتون نیيکجا-

 گفت: اريمه

  ینيبيما رو هم م ینگاه به پشت سرت بنداز هیکمتر حرف بزن پسر ،-

 برگشتن و نگاهشون افتاد به سمت ما  همزمان

 طرفمون اومدن

  یتو شهرباز ميباهم رفت یو احوال پرس سالم بعداز

 ،واسه خودشون  رفتنيطرف م هی یاسیبا  ونای

 گهیطرف د هیهم  یو ال توهان

 نشست و با گوشيش ور رفت یتو شهرباز مكتيهم مثلِ برج زهر مار رفت رو ن اريمه

  دميکش یپوف 

 گفت : که

 شده؟ یزيچ-

 نه-مهسان

 هآ  ا-اريمه 

 رفت تو سرش رو کرد توی گوشيش باز

 چش بود، دونمينم

 امروز همش تو خودشه!  چرا

 سروصدا رفتم ،کنارش نشستمو زل زدم یب منم

 و به این فكر ميكردم که ، نيزم به

 نه ؟! ایجا به جا بشه  خواديبگم خونمون م اريمه به

  رونيبا صدا زدنای مهيار از فكر اومدم ب هوی 

 مهسان-اريمه

 لهب-مهسان 

 بچه ها  شيپ میپاشو پاشو بر-اريمه

 باشه -مهسان

 گفتم و دنبالش راه افتادم  واشی یليخ

 !عجب

 !شه؟يم یجور هی هویچشه  نیا 

  میهارو سوار شد یباز یهمه  ميرفت

 گفتم: یاسیو  یحالم بد شده بود به ال گهید

 ؟  گهید میدخترا خودمون بر-

 گفت: اريمه که

  گردهياومده با همونم برم یبا هرک یشرمنده هرک-

 ،گفت : نيزد ورفت سمت ماش شخندمين هی

  م؟یبر-

 اره -مهسان
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 و سوار ماشين شدیم. میکرد یخدافظ هيبا بق 

 ما.! یروند به سمت خونه  اريومه

 ! رفتميراه همش با خودم کلنجار م تو

 نگم؟ ای بگم

 گرفتم ،که فعال چيزی بهش نگم . جهينت باالخره

 خودم رفتم بهش گفتم. دیخونمون جا به جا شد ،اونوقت شا یوقت 

 رسوند خونه و وقتی مطمئن شد که وارد خونه شدم رفت منو

 

  دميدوش گرفتم و خواب هیباال و  رفتم

 :گفتيم یمامانم که ه یبا صدا صبح

 شدم داريمهسان ب مهسان

 :گفتم

 شده مامان  یزيچ-

  یبخواب12تا ساعت گهینه د یجمعس ول مي!لنگ ظهرِ، حاال گفتیبلند ش یخوا ینه دختر ،نم-مامان

 هم بده  یادیخواب ز پاشو

 ! شميبخوابم ،بعد بلند م گهید كمیبذار -مهسان

 از اتاقم بود که گفت: رونيرفتن به ب نيدر ح مامان

  نیيمنتظرتم پا گه،یتنبل خانوم پاشو د-

 باش -مهسان

 بود ! دهیخواب از سرم پر گهیکه رفت ،د مامانم

 به صورتم زدم و موهام رو دم اسبی بستم . یبٓ  ا هیشدم و  بلند

 گفت: دی،مامانم تا منو د نیيپا رفتم

 !یچه عجب بلند شد-

 اونجا میريم ندهیٓ  ا یکردم ، تا هفته  دايمامان!خونه پ یراست گه،یآره د-مهسان

 

 شه؟يم یپس چ نجای!ایجد-مامان

 دی،واسه خر ننيبيم انيهم فردا م نجایا-مهسان

  ميفروختينم نجارویکاش ا-مامان 

  میمجبور گهیاز اینجا خاطرات زیادی داری اما د دونميمامان جونم م-مهسان  

 تكون داد.. تیرضا یسری به نشانه  مامانم

 اهنگ گذاشتم ودفتر خاطراتم رو برداشتم  هیخوردن ناهار ،رفتم تو اتاقم  بعداز

 چند وقت برام اتفاق افتاده بود توش نوشتم  نیی اتفاقاتی که ا همه

 زیبه ر ریز

 

  كردميتنها به اون فكر م شدميهمه برام مهم شده!هروقت تنها م نیا اريچرا مه دونستمينم

 ...دیشا دیشا

 مهسان! نه

 اشتباه ميكنی! داری

 نداره! امكان

 !یستيحرفا ن نیاصال اهل ا تو

 تو عاشق نشدی! 

 ! یکه شد یبينيحاال م-یوج

 نشدم نشدم -مهسان

 همه برات مهمه نیپس چرا اون ا یاگه نشد-یوج

 عاشق نشدم ،یعنی نشدم گميبتمرگ سرجات م یوج-مهسان 
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 که شدی یبريم یپ یروز هیاما خودت  شميباش من خفه م-یوج

 شدی نشدی شدا! چه

 گوشيم زنگ خورد هویکه  زدميداشتم با وجی حرف م نجوريهم

 شتترسيدم که حد ندا انقدر

 سكته ای ها و با هول گوشی رو جواب دادم مثل

 االم سلوب-مهسان 

 سلوب خومی-یال

 اوخ

 زدم که گند

 گند من اون بيچارم هنگيد از

 گوشی رو قطع کردم سریع

 داشتم گوشيم رو نگاه ميكردم که دوباره زنگ خورد ناباور

 بود الی

 خداروشكر سوتی جلوی غریبه نبود! خب

 ؟یداشت یکار-مهسان 

 ؟ میبر نیاينم نایباغ عمم ا میبر میخوايما االن م گم،يم رهٓ  ا-یال

 رفتن رو نداشتم  رونيب یحوصله  اصال

 اومدن ندارم  رونيفدات !حال ب ینه ال-مهسان

 بعد اومدم پيشت! دیشا كنمياصرار نم زمیباش عز-یال

 قربونت -مهسان

 خدافظ -یال

 خدافظ -مهسان

 نمرو کال تو خونه بودم با ماما جمعه

 طرفم که زنگ زد ، نیاالنم منتظر ا 

 ،برای خرید نهيخونه رو بب اديدیگه م قهيدق چند

  نگید نگید

 

 در رو بازکردم سریع

 سن باال بودن  یخانم و اقا هی

 !دنیخونه رو د اومدن

 ،خوششون اومده بود خداروشكر

 رو زدیم  حرفامون

 کِی بریم برا تحویل به اونا و دریافت پول و....غيره. که

 رو برداشتم و روندم به سمت شرکت  فميو ک نيماش موتیبعداز رفتن اونا ر  

 

 از اینكه کارم توی شرکت تموم شد بعد

خونه حرکت  هایپر مارکتی که به خونه نزدیك بود و چيزایی که الزم داشتم و مامان سفارش کرده بود خریدم و به سمت رفتم

 کردم.

 امروز شروع به جمع کردن وسایل می کنيم از

 آخر هفته اسباب کشی کنيم تا

 رسيدم مامان خونه نبود. وقتی

 توی اتاقم لباسام رو عوض کردم و شروع کردم به جمع کردن وسایل که توی این هفته بهشون احتياجی نداشتم. رفتم

 کمرم آی

 ميزنم ربع ساعت گذشته بود که بلند شدم و صاف وایستادم و بدنم رو کشيدم تا خستگيم در بره حدس

 برگشتم از اتاق برم بيرون با دیدن ساعت دهنم باز موند وقتی
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 ميشه؟ مگه

 داریم؟ مگه

 ساعت ونيم داشتم مثل کوزت کار می کردم و با خودم فكر می کردم فقط ربع ساعت بوده! دو

 بابا ای

 شكمم بلند شده بود، یصدا

آشپزخونه و بعد از برداشتن دو بسته چيپس و یه بسته لواشك رفتم توی اتاقم و روی تخت نشستم و لپ تابم رو روشن  رفتم

 کردم 

 فيلمی گذاشتم نزدیك سه ساعت داشتم نگاهش ميكردم. و

 یگه مياد.از تموم شدنش،یه زنگ به مامان زدم که گفت خونه محمد ایناس و یه ساعت د بعد

 از اینكه خيالم از بابت مامان راحت شد، بعد

 خوابيدم

 

  اديتا مامانم ب دميخواب یساعت كی

  دمیزنگ در از خواب پر یصدا با

  نگید نگید

 دینگ نگید

 بود مامانم

 رو زدم و اومد باال . فونیا یدکمه  

 جمع کردم گفت: الرویاز وسا كمی دید یوقت

 به به دخترم زرنگ شده -

 ! یبودم مامان جونم خبر نداشت-مهسان

 /-یكی تو زرنگی یكی اون مریم:-مامان

 خنده  ریزدم ز 

 کرد یهویی همه کارا رو انجام ميداد ! یم ميکار نميكرد نميكرد وقت مریمم

 . نیيرفت لباسشو عوض کرد و اومد پا مامانم

 جمع کردن. لیبه وسا می،شروع کرد باهم

 بعدشم مامانم رفت واسه شام تدارك ببينه که گفتم: 

 رون؟يب میمامان نظرت چيه امشب بر-

 شده دست و دل باز شدی!؟ یچ-مامان

 دست و دل باز بودم مامانم -مهسان

 .میخوبه خوبه!کمتر حرف بزن،پاشو برو زودتر اماده شو که بر-مامان

  مادمٓ  به چشم ،سه سوت بزنی ا یا-مهسان

ساده  شیآرا هیو  بعداز  دميپوش یشمیشلوار سبز  هیمشكی رنگ از تو کمدم برداشتم  و با  یمانتو عروسك هیم تو اتاق رفتم

 ،شال یشمی هم پوشيدم.

  نیيپا رفتم

 . میرستوران شام خورد ميرو برداشتم و رفت موتیآماده بود ،ر مامانمم

 از رستوران که زدیم بيرون! 

 خونه ميبود که برگشت12،ساعت  میخلوت کرد مویقدم زد كمی

 

 ميهست که اینجا هست یروز نیخرٓ  اسباب کشی داریم و ا فردا

 

 . ميهست دمونیجد خونه به  رفتن مادهٓ  و ا میجمع کرد الرویوسا همه

 که بریم میاما مجبور نجا،یدل کندن از ا سخته

 ، هاآدم اینکه دليل

  ،شوندمی شاد دشواری به
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 همواره  که است این

  ه،بود چهآن از بهتر را تهگذش

 ،هست آنچه از بدتر را حال

 .بينندمی بود خواهد آنچه از ترنامشخص را هآیند و 

 این یعنی عمق فاجعه، و

 ای حل نشدنی، فاجعه

 همه را به نابودی ميكشاند! که

 

 الیهم اومدن کمكم ،واسه جمع کردن وسا یاسیو  یتوی این چند روز ال 

 کار کنم . انويپ خواميهم گفتم تا چند مدت نم اريمه به

 چند روزی ميشه که ازش خبری ندارم نيهم واسه

 ، رونيب میبر ميختیبرای همين ،زنگ زدم برنامه ر ششينرفتم پ گهید دیشا نمشيگرفتم امشب بب ميتصم

 جا به جا بشه ! خواديندن ،که خونمون م یعنوان سوت چيهم گفته بودم به ه یاسیو  یال به

 رستوران مورد نظری که توش قرار گذاشته بودیم. ميو بعدشم رفت یاسیو  یال دنبال رفتم شدم مادهٓ  بود ا7ساعت عصر

 ، دمیرو د اريمه ني،جلوی رستوران ماش میديرس یوقت 

 بود اونا زودتر از ما رسيدن. معلوم

  دمیوقتی وارد شدیم، د 

 نشستن . رستوران ميز خرینٓ  تاشون روی ا3

 . مينشست یسمتشون و بعداز سالم و احوال پرس ميهم رفت ما

 گفت: اريرو که می خواست ،سفارش داد. مه یزيکه داشتيم تعریف ميكردیم ،گارسون اومد هر کسی چ همينجور

 .دیسفارش بد د،یدوس دار یهرچ نيامشب مهمون من-

 خنده ریز میو زد ميهــــو گفت هیبا هم  همه

 گفت اريواسه سفارشامون مه میکه منتظر بود یزمان

 

 ؟یدیگه پيانو کار کن یخوا یچرا نم یراست-

 فعال نميتونم یلیبه دال-مهسان

 هآ  ا-اريمه

 ميز رو فرا گرفته بود، سكوتی

 حرفی نميزد، هيچكس

وسط من و الی دهنامون رو یهو الی یه پــــــخ بلند گفت که باعث شد پسرا و یاسی ،که هميشه تو فكر بود بترسن و این  که

 اندازه اسب آبی باز کرده بودیم و با صدای بلند ميخندیدیم

 

 کردن می نگاه رو ما ميزد بيرون دود گوشاش و دهان از که تشٓ  در همين لحظه ی زیبا که پسرا و یاسی مثل اژدهای ا 

 اومد ،سفارشامون

 و از رستوران خارج شدیم میزد میشاممون رو خورد 

 میران یكم قدم زدچم ميرفت 

 

 یازده بود که برگشتيم خونه! ساعت

 رفتم خوابيدم ،تا فردا صبح زود بيدار شم. سریع

 محمد اینا و مریم اینا و علی برادر شوهر مریم هم ميومدن کمك! فردا

 فكر به همين چيزا خوابم برد با

 رو نشون ميداد،خب خداروشكر زود بيدار شدم 9بيدار شدم ساعت عدد وقتی

 صداهای پایين ميگفت همه اومدن و من دیر بيدار شدم! اما

 رفتم دستشویی و بعد از انجام عمليات و شستنِ صورتم، تندی

 لباس مناسب پوشيدم و رفتم پایين. یه
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 همه سالم کردم و به دستور مامان ، ماهور رو بغل کردم و گوشه ای نظاره گر ایستادم. به

 بار زدن وسایل توی کاميونی که کرایه کرده بودیم بودن!دقيقه ای بود که همه مشغول  بيست

 داشتم با ماهور بازی ميكردم ،چند دقيقه ای بود که بی قراری ميكرد، منم

 گمونم گرسنه بود... به

 و صدا کردم و ماهور رو دادم بهش تا شير بهش بده و خودم رفتم کمك بقيه مریم

امان هم فرستادم پيش مریم و خودم کارتونی شكستنی که نسبتاً سُبك بود هم با این وضعش داشت کار ميكرد،اون و م آرام

 برداشتم و به سمت حياط رفتم.

 و نيما و علی رو کنار حياط دیدم،که ایستاده بودن و مشغول بگو و بخند بودن! محمد

 ميرفتم به سمت کارگر تا کارتون رو بهش بدم که علی گفت: داشتم

 مهسان خانوم،بدینش به من.-

 بفرمایيد-مهسان

 رو ازم گرفت و خودش رفت پيش کارگر کارتون

 داخل که علی هم پشت سرم اومد برگشتم

 خودم ميارم شما بفرمایيد،یكم استراحت کنيد.-مهسان

 خسته نشدم که بخوام استراحت کنم.-علی

 ببخشيد به شما هم زحمت دادیم!-مهسان

 نه بابا!چه زحمتی،وظيفست.-علی

 اونم کارتونی رو برداشت ورفت بيرونچيزی نگفتم و  دیگه

 

 وسایل که بار زده شد، هرکس سوار ماشينش شد و به سمت خونه جدید روند! کل

 و مامان باهم بودیم من

 و نيما و علی و ماهور کوچولو باهم بودن مریم

 محمد و آرام هم با هم بودن... همچنين

 جلوتر از اونا می رفتم تا زودتر برسم و در رو باز کنم. من

 چم شده بود! نميدونم

 حس عجيب و دلشوره داشتم! یه

 یگاه

 رد،يگياز سن و سالت م دلت

 یخواهيم

 یباش کودك

 ،یکه به هر بهانه ا یکودک

 .برديپناه م یآغوش غمخوار به

 

 به خونه رسيدیم ماشين رو به پارکينگ بردم و کليد رو به مامانم دادم تا بره  وقتی

 در خونه رو باز کنه  و

 منتظر بمونه تا وسایل رو بيارن و

 طبقه بود که توی هر طبقه دو واحد قرار داشت.6ای که بهش نقل کردیم،یه آپارتمان  خونه

 يابونه ولی کوچه رو بلد نميشهدر منتظر کاميونِ بودم،که محمد زنگ زد گفت سرخ دم

 منتظر بمونه تا برم سرخيابون و راهنمایيشون کنم. گفتم

 گفتم برا دو قدم ماشين الزم نيست پس در رو بستم و رفتم سر خيابون بازخودم

ز سوپر خيابون ایستاده بودم وکه محمد دوباره زنگ زد و گفت اون طرف خيابون ماشينش پارك کرده و رفته برای آرام ا کنار

 مارکت لواشك بخره

 خدایا

 موقع ویار کردن بود:/ االنم

 آرام ویار کرده! که
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 نگاه کردن به دو طرف خيابون دویدم به طرف مقابلم  بدون

 موقع محمد از سوپر مارکت اومد بيرون و با دهان باز منو نگاه کرد، همون

 رو از توی ماشين دیدم ،که جيغ کشيد آرام

 که سریع از ماشين پياده شدن و داد زدن و نيما رو دیدم ، علی

 مریمی که از تهِ تهِ دلش جيغ کشيد... و

 این اتفاقات فقط ثانيه ای طول کشيد تمام

 چی شده بود؟ مگه

 

 همين فكر بودم که، توی

 جسم سنگين و محكمی، یه

 شتاب خورد بهم. با

 شدم باال، پرت

 جام درد ميكرد. همه

 دردی که سرتا سر وجودم رو گرفته بود، احساس

 بيشتر و بيشتر ميشد وهرثانيه

 افتادم زمين، وقتی

 آدم دورم جمع شده بود و محمد سرم رو توی آغوشش گرفته بود وداد ميزد، کلی

 به طرف راننده ماشين رفته بود و داشت باهاش دعوا ميكرد، علی

 که با عجز به اورژانس آدرس محل تصادف رو ميگفت. ونيمایی

 که داشتم نگاشون ميكردم، همينطور

 پلكام افتاد رو هم، و سياهیِ مطلق همه رو جا رو فرا گرفت. یهو

 

 *راوى*

 .ديشن ینم ییصدا چيه گهیشد ود هوشيب مهسان

 اومد، مبوالنسٓ  ا 

 باهاش رفت. میرو گذاشتن توش و مر اون

 رستان،مايب دنيرس یوقت

 مهسان رو بردن اتاق عمل. 

 ردن،يم یداشتن م یهم از نگران هيوبق میمر

 درحال اشك ریختن بودن. همش

 بعداز عمل ، دکتر

 دوساعت طول کشيده بود، که

 خستگی بيرون اومد. با

 به سمتش حمله کردن و ازش وضعيت مهسان رو پرسيدن همه

  ميابج نشده شيچيه نيشده توروخدا بگ یدکتر چ یاقا-محمد

 گفت همه نگران بودن ، یم یزيچ هی یکس هر

 گفت: هيدکتر بعداز چند ثان نكهیتاا

 پاش شكسته و االنم تو کماس ، هیدست و  هیمتاسفانه -

 از دستمون بر ميومد انجام دادیم، ماهرکاری

 از ما ساخته نيست .  یکار گهید ديبراش دعا کن فقط

 گفت و با عجله رفت سمت اتاقش . نویدکترا

 :گفتيو م رفتيدنبالش م محمد

 ! توروخدا بهم برگردونيدش.خوامياز شما م مويدکترمن ابج یحرفاتون؟اقا نیا یچ یعنی-

 نگفت و رفت تو اتاق و در هم بست.  یچيه دکتر

 حرفه دکتر همه ناراحت بودن، نیا با
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 ى نداشتن.نای گهیکرده بودن ،د هیو مادرش ازبس گر میمر

 اوردن  رونيمهسان رو از اون اتاق ب نيح نيدر هم 

 نداشت یحرکت چيبسته بودو ه چشماش

 

 روزِ که توی کماس!5 مهسان

  خورنيموندن و از کنارش تكون نم ششيو محمد پ مامانش

 از نزدیك نميتونن ببيننش  هرچند

 از پشت شيشه دیدنشم براشون غنيمت بود ! اما

 نمازاش رو توی نمازخونه بيمارستان ميخوند. مادرش

 ساعته براش قران ميخوند!24

 دعا ميكرد و از خدا دخترش رو ميخواست 

 بخاطر بچش مجبور بود خونه باشه؛ میمر

 . مارستانيب رفتيسر م هیهر روز  یول 

 روز سوم بعداز اون حادثه ، 

  زدنيزنگ م یهرچ یاسیو  یال

 مهسان خاموش بود! یگوش به

 رسوندن . مارستانيخودشونو به ب یفور دنيرو شن هيقض نیا یو وقت میزنگ زدن به مر 

 در به در، یاسیو  یال

 گشتن،يدنبال اتاق مهسان م 

 کردن  داشيپرستار پ هیاز  دنيتا باالخره بعداز پرس 

 پشت شيشه قرار گرفتن و مهسان رو بی جون روی تخت دیدن، یوقت

 تعجب کرد وگفت: یاسیو  یال دنیمهسان با د مادر

 شما از کجا فهميدین؟-

 گفت میمر-یال

 خورده بود، یانگار سنگ محكم 

  یاسیو  یبه سر ال 

 شد،يدوشون باورشون نم هر

 که سرحال بود، باشه! شيشب پ5اون مهسان  

 هااا ؟ اميب ی؟چرا بهم خبر نداد هویشد  یچ زمیعز رميبم یاله-یال 

 ناراحت بودن یليدوشون خ هر

 مامان مهسان اومد و گفت: نكهیتا ا كردنيم یقرار یپشت در ب یاسیو  یال 

  ششميمن پ ديخودتونو خسته نكن یخونه الك دیبر گهیاالن د یول نیکه اومد یمرس-

! نگران ميهست ششيما پ نیچند روز خسته شد نی،حتما ا دياستراحت کن كمیخونه  دیشما بر میريعنوان ما نم چينه به ه-یال

 . دينباش

 تنهاش بذارم  تونمي،نه نم گفتيمهسان م مامان

 رفت خونه  یاسیو  یبا اصرار ال اما

 اونا هم پشت در اتاق مهسان نشسته بودن ومنتظر و

   كنهيچشماشو باز م یک یدونيسخته اونم اون لحظه که نم یليخ انتظار

 ؟ فردا

 فردا؟ پس

 گه؟یهفته د هی

 گه؟ید كماهی

 ؟ گهید كسالی

 مهسان افتاده، یاتفاق برا نیتس اهف هیاالن  

 نشون نداده  یعكس والعمل چيعنوان ه چيب ه مهسان
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 شد یم نیيباال پا نشيحرکت بود فقط س یمرده ب مثل

 

 که مهسان رفته بود کما  شديماه م كی گهیروز د یك

 

 ميگفتن اگر تا فردا بهوش نياد دستگاه هارو ازش جدا ميكنن دکترا

 نگران و دست به دعا بودن. همه

 دوست نداشت باور کنه که مهسان دیگه کنارشون نباشه. هيچكس

 و الی اون روز طبق معمول به دیدن مهسان اومده بودن... یاسی

 توهان و یونا هرچی تماس ميگرفتن ،یاسی و الی رد تماس ميدادن و جوابشون رو نميدادن، 

 هسان رو تعریف کرداینكه یاسی جواب داد و قضيه تصادف م تا

 هم که کنار یونا و توهان بود، مهيار

 و سردرگم گفت که ادرس بيمارستان رو بپرسه نگران

 اسم بيمارستان رو بهش گفتن، تا

 سمت ماشينش دوید و با بيشترین سرعت به سمت بيمارستان روند. به

 بدی داشت، حس

 منفی! انرژی

 بيمارستان که رسيد، به

 کرد و به داخل بيمارستان دوید!ماشينش رو پارك  سریع

 چيز مهم نبود، هيچ

 مهسانش! فقط

 که بی جون روی تخت بيمارستان افتاده بود، مهسانی

 مهيار که تكه ای از جانش بود روی تخت به خوابی عميق فرو رفته بود! برای

 به پشت شيشه اتاق مهسان رسيد، بهش خيره شد وقتی

 کلمات با آنچه  ی همه

 اند، گانهياست بمن و تو  انيم

  گرانندیخدمتگزاران پست د کلمات

 را  یکلمه ا چيمن ه و

 با تو  یگفتگو یبرا

 ام!  افتهين "سكوت"تر از  ستهیشا

 ؟یشنو یسخنِ مرا م ایآ

 

 و مارستانيب یتاك ساعت فضا كيت یشده بود صدا شب

 ك روتخت  یشكست ،همه نگران بودن؛ نگران دختر یسكوتشو م 

 که کم از نفس نداشت  یافتاده بود دختر 

 منتظر پشت در،  یادما یبرا

 چند وقت نیکه تو ا یميتی دختر

 مرد پشت مادرش بود و  هیمثل  

  شدينفساش تنگ م ومديبه دل مادرش م كيغصه کوچ هی تا

 عشق

 مادر به فرزند چقدره؟؟ 

 که چند یمادر؟؟مادر نیا كشهيم یر کرده چرو برات پ ايليخ هيخال یاون فرزند چند وقته جا نيفك کن حاال

 مرده ، یگوشه اش مثله  گريروزِ ج 

 رو تخت . افتاده

 چشمش اشك  هیمادر خونه و  نیچشم ا هی

 است.  دهیمادر داغ د نیا یرزوٓ  تمام ا دنشينفس کش و
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 اومد و داخل اتاق شد . دکتر

 سخت شده بود واسه همه دنينفس کش شهيپشت ش دنیدو همه

 رونيکه بزنه ب شكافتيم نشونويداشت س یقلب هاشون از نگران 

 ،که بلند بشه صداش كرديو از ته دلش خواهش م كرديداشت به مهسان نگاه م شهيپشت ش اريمه 

 ، كرديو التماسش م زديم 

 لحظه،  هیچشماشو باز کنه تو  که

 بوق دستگاه ها بلند شد یلحظه صدا هیو تو  دید ارويلحظه چشماش مه هیمهسان باز شد تو  یچشما

 

 لحظه اتفاق هیتو  زيچ همه

 بوق دستگاه ها، یصدا افتاد

  دنیدويکه م ییپاها یصدا

 ك مهسان داشت توش  یسمت به

 ، داديم جون

 که پشت در  ییکسا یها هیزجه ها و گر یصدا

 جون مرگ شدن داشتن

 دن،یديم زدلشونویعز

 بود سادهیوا شهيپشت ش اريمه

 كرديکه تو گلوش بود داشت خفش م یبغض

  نیاري:دستگاه شوك و بزديم دکترداد

 شد،يم شتريهر لحظه ب اريبغض مه و

 ومد،يداد محمد م یصدا

 که از ته دلش واسه  یادیفر

 كنه،ينم هیگفته مرد گر یبود ک كشيکوچ خواهر

 ك قطره قطره یمرد

 خونشون بود، هیاز درد نبودن ته تغار اشكاش

 بار  هی

 بار دو

 سه بار ..... 

 نداشت، دهیفا

 یدستگاه ضربان اون

 به همشون، كرديم یخط صاف که دهن کج هی دادينم نشون

 ، دينفهم یشد کس هيو چند ثان قهيساعت چند دق چند

 کلمه رو مثل پتك کوبوند تو سرشون،متاسفم هیو  رونيبه خودشون اومدن ك دکتر اومد و ب یوقت تنها

 

 متأسفم-دکتر

 حرف، مادر مهسان از حال رفتاین  با

 و آرام به کمك دوتا پرستار بردنش به بخش تا سِرُم و آرام بخش بهش تزریق کنند مریم

 همونجا سر جاش خشكش زده بود محمد

 و علی ناباور یكدیگررو نگاه ميكردند نيما

 در کناری و

 تكيه بر دیوار جوانی

 شانه هایی افتاده، با

 سنگين گلویش را نگه ميداشت بغض

 مبادا دیگران از دیدن اشك هایش، تا

 را مسخره کنند.. او
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 مهم نبود، هرچند

 زندگی و تمام وجودش دیگر مهم نبود، این

 که زندگيش، چرا

 هستيش،دیگر نبود.. تمام

 اطرافش از نفس های عشقش، هوای

 نبود. معطر

 مرگ است ، فقط

 افتد،  یبار اتفاق م كی که

 فقط به خاطر زنده بودنش  یزندگ

 شود، یم تكرار

 این تكرار دیگر جذاب نبود. و

 

 "مهيار"

 شنيدن حرف دکتر، با

 دنيا رو سرم خراب شد. انگار

 در گم بودم، سر

 دست خودم نبود! حالم

 تازه ميخواستم بهش بگم من

 بشه دنيام! ميخواستم

 ملكم بشه

 حاال؟ چرا

 حاال که می خواستم اعتراف کنم! چرا

 بدونش زندگی کنم؟ چطوری

 می تونم بدونش دوام بيارم؟ اصال

 بدونش معنی داره؟ زندگی

 !نه

 !دارم دیوونه ميشم..خـــدایا

 این چه کاری بود! آخه

 

 شانه هایی افتاده ، با

 بيمارستان خارج شدم از

 صدا زدنای اسمم توسط توهان و یونا توجه نكردم. به

 ميخواستم برم! فقط

 به جایی که هيچكس نباشه برم

 که تنها باشم! جایی

 که بتونم با خودم کنار بيام جایی

 که بتونم خودم رو خالی کنم! جایی

 آخرین سرعت به سمت تپه ای که خارج از شهر بود و با

 این مواقع ميرفتم،روندم! توی

 رسيدم، وقتی

 شدم و چند دقيقه ای ، پياده

 دور دست ها خيره شدم چهرش رو به یاد آوردم! به

 جذابش چهره

 که با زیبایيش من رو عاشق خودش کرد. چشمایی

 چرا اینجوری شد؟! آخه
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 چرا های دیگه ای که توی ذهنم بود! و

 بدونش اینجا باشم؟ چطور

 لحظه ی بودنمون کنار هم رو یادم ميومد، لحظه

 اشك سمجی که از گوشه چشمم جاری شد! و

 داشت خودش رو خفه ميكرد... شيمگو

 جيبم بيرون آوردمش، از

 شماره توهان نگاهی کردم.. به

 تمام توانی که داشتم پرتش کردم ، با

 کردم به جایی که نميدونستم کجاست! پرتش

 یه لحظه ، توی

 به ذهنم رسيد! چيزی

 خودشه! آره

 بدونش نميتونم! من

 !باید همين کارو کنم...خودشه

 

 زخمهاست. یدرمان همه  زمان

 

 سمت ماشينم رفتم ، به

 شدم. وسوار

 به سمت خونه مامان از جریان مهسان خبر داشت روندم

 از خونه بيرون زدم بهش گفتم که ميرم از عالقم به عشقم بگم وقتی

 چه بالیی سرم اومده! نميدونه

 چطور شكستم! نميدونه

 باالخره مهسانم به آرزوش رسيد! نميدونه

 دوباره پدرش رو ببينه اینكه

 رو توی حياط خونه پارك کردم و پياده شدم ماشين

 کنار در ورودی منتظرم بود! مامان

 طرفش رفتم و به آغوش کشيدمش به

 آغوشش خيلی نياز داشتم به

 با آغوش گرم و حرفاش حالم رو بهتر کنه! اینكه

 

 کردن ،تو بغل مامانم  هیگر یکل بعداز

 اتاقم رفتم  سمت

 که از مهسان داشتم ، ییكساع تموم

  رونيباهم ب ميرفتيچند وقت که م نیا تو

 رو تخت. ختمیو ر ميرفتيگيم

 كردم،ينگاش م ريدل س هیبا  

 که انگار خودش کنارم بود. جوری

 از دست بدم ؟! هيثان هیرو تو  ميزندگ شهياخه مگه م 

 گرفته بودم ، ميکه تصم یمن

 حرف دلم رو بگم... بهش

 ، یکرد كاريخداااا چ خهٓ  ا

 هست  ايدن ايتا دن گهیدلم که د با

 نيست و من تنهام! مهسانم

 بمونم! نجایا تونميدیگه نم 
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 !ورِٓ  برام عذاب ا شيثان هر

  نجایبرم از ا دیبا 

 دونم،ينم کجاشو

 برم دیکه با دونميفقط م 

 رفتم به مامانم گفتم  

 نكرد  یمخالفت چيحالم خبر داشت ه از

 گرفتم  طيزدم بل زنگ

 ومديفردا شب تا صبح خواب به چشمامم ن واسه

 تو فكر بودم همش

 بود ،8 ساعت

 ، دميپوش یلباس مشك هیشدم  بلند

 . نميبار برم و مهسان رو بب نیواسه اخر خواستميم

 گرفته بودم  یکه از ال یدیرو برداشتم و راه افتادم سمت ادرس جد موتیر

 

 جلو خونشون شدم یمشك یجه پارچه سر کوچشون متو دميرس یوقت

 تونستم برم  یاون نم شترازيب گهید

 كرد،يکه تو گلوم بود داشت خفم م یبغض

 گذاشتم رو پدال گاز و با سرعت روندم سمت فرودگاه پا

 

 هست که  یدر زندگ یقیدقا 

 آنقدر  یکس یبرا دلت

  یخواه یشود که م یم تنگ

  یبكش رونيب تیاهایرا از رو او

 .یبغلش کن و

 

 گرفتم تا عصر تو فرودگاه باشم ميتصم

 لباسام رو که آماده کرده بودم و آورد ، مامانمم

 مامانم خبر نداشت ، رازيغ چكسيه

 ..! رميدارم م که

 نمی دونستن ونانیتوهان و  یحت

 برم  ذارنيو نم رنيگياگه بفهمن جلوم رو م دونستمياخه م 

 زنميزنگ م)کانادا(بهشون  دميرس نكهیا بعداز

 برم کانادا ميخواسم

 بخاطر کنسرت هایی که اونجا اجرا کرده بودیم، قبال

 داشتم اقامت

 پرواز داشتم ،5ساعت  

 اومد 4حدودا ساعت  مامانم

 اورد  ساکمو

 خواستم فرودگاه نمونه و برگرده خونه ، ازش

 بعد از خدافظی با گریه راهی خونه شد 

 پرواز داشتم ، گهیساعت د كی

 چطور گذشت دونميساعت نم كی نیا

 باالخره تموم شد اما

 

 بعد  دوسال
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 "اريمه"

 سال گذشت! دو

 ك تموم لحظه هاشو با درد تحمل کردم یدوسال 

 که سخت گذشت دوسال

 بدون هوایی که اون توش تنفس کنه، نفس کشيدم دوسال

 ام ، یاکنون زندگ ستين مهم

 گذرد.. یم چگونه

 هستم ، یآن خاطرات عاشق

 کنند.. یاز ذهنم عبور م یتصادف که

 شوند! یباعث لبخندم م و

 

 گردميامروز دارم برم 

 تهران ، رميم

 طاقت رفتن، چون

 ندارم مويبدون عشق زندگ رازيش به

 پروازمو اعالم کردن شماره

 نشستم  مايبه سرعت انجام شد و االن تو هواپ کاراها

 بسته شد یچشمام از خستگ و

 رودمون به فرودگاه رو اعالم ميكرد،صدای مهماندار که و با

 رو باز کردم چشمام

 .دمياومدم و نفس کش نیيپا مايهواپ یپله ها از

 هوا بودم ... نیمن دلتنگ ا چقدر

 انجام شد و من از فرودگاه خارج شدم . کاراها

 شدم و ازش خواستم من رو به هتل ببره ، یتاکس سوار

 .کنند مادهٓ  که قرار بود برام ا یبعدا برم به خونه ا تا

 نگام کرد نهیو از تو آ ستادیا كيهتل ش هیجلو  راننده

 و مناسبی هست كيهتل ش نجایو گفت ا 

 رو حساب کردم  هیکردم و کرا یتشكر

 ماشين پياده شدم و چمدونم رو برداشتم  از

 رفتم  رشیوارد هتل شدم و به سمت پذ 

 رو دادم و اتاق گرفتم داخل اتاق شدم شناسنامم

 بغض سنگينی توی گلوم جا خشك کرده بود 

 . كنهيمهسان و نبودنش هنوز ك هنوزه داغونم م فكر

 بود رو نگاه کردم و گفتم : ميکه بك گراند گوش عكسشو

 گشتم یو من دورت م یاالن تو بغلم بود یمهسانم اگه بود یبرگشتم عشقم!کاش بود-

 ، كردميکه به عكس مهسان نگاه م نطوريرو تخت و هم دميدراز کش 

 افتاد رو هم پلكام

 

 ماهی ميشد شرکتی راه انداخته بودم و با کمك دوستم، یك

 رو می گردونيدیم اونجا

 روز دیگه عيد بود..7

 من هنوزم قصد نداشتم برم شيراز، اما

 العاده دلم برا مامانم تنگ بود، فوق

 نمی تونستم اما
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 هست که ، یندگدر ز یقیدقا

 آنقدر ، یکس یبرا دلت

 شود ، یم تنگ

 ، یخواه یم که

 ، یبكش رونيب تیاهایرا از رو او

 .!یبغلش کن و

 توی شيراز، مهسانم

 خروار ها خاك بود زیر

 من داشتم نفس ميكشيدم. اما

 اون! بدون

 عشقم! بدون

 زندگی کردن خيلی سخته بدونش

 باشی و نباشه.. سخته

 بخوایش و نباشه.. سخته

 صداش کنی و جواب نده! سخته

 صدای گوشيم رشته ی افكارم پاره شد، با

 صفحه گوشی نگاه کردم و با اسم مامان یكم لبام به حالت لبخند کشيده شد! به

 سالم مامانم-مهيار

 سالم پسر قشنگم،خوبی؟-)آزیتا(مادرمهيار

 مرسی مامان،تو خوبی؟مينا و ميترا خوبن؟-مهيار

 ا و ميترا خواهرام هسن که چند وقتی آلمان زندگی ميكردن و چند ماهی ميشه برگشتن ایران()مين

 همه خوبيم پسرم،کِی ميای شيراز؟منتظرتيم..-آزیتا

 شاید نتونم بيام مامان،آخه کارای شرکت عقب افتاده.-مهيار

ر ایران ميگی برا یه هفته هم وقت نداری!آخه شرکت رو ول کن بچه..این همه منتظر شدیم بيای ایران ،حاال رفتی اون س-آزیتا

 تو چجور بچه ای هستی که به خانوادت سر نمی زنی

 

 که با مامان صحبت ميكردم از شرکت رفتم بيرون،تا یكم هوا بخورم همونطور

 دادم،يمامانم گوش م یغرغرا به

 رو لبم اومد. اشيمهربون نیاز ا یلبخند و

 دم،بود و متوجه اطراف نبو نیيسرم پا 

 خوردم به یكی بی توجه بهش گفتم: یهو

 حواسم نبود، ديببخش-

 سرم رو بلند کردم  اريمه گفت که شنآ  ا یصدا هی دنيشن با

 !دمیديرو م یمن ک یخدا

 رو  ونای زمیعز قيرف

 زمزمه کردم : یناباور با

 ونا،ی-

 نگام کرد و محكم تو آغوش گرفتم و گفت: رهيخ رهيخ ونای

 داداشم ؟ یپسر ؟ کجا بود یکجا بود-

 تر از قبل بغلم کرد.  محكم

 که، كرديپشت خط الوالو م مامان

 : گفتم

 خدافظ. زنم،يمامان جان بعد من به شما زنگ م-

 و گفت : ديسرشونم رو بوس ونای

 داداشم ! خٓ  ا



Roman-City.ir 
 سرنوشت ساز شرط بندی رمان

 

https://telegram.me/romancity 81 

 

 خنده گفتم : با

 ! یچه مهربون شد-

 زد تو سرم و گفت : ونای

 خر خودمی! اريالحق که همون مه-

 نگام کرد و گفت : ونای، دمیخند بازم

 باهم . میحرف دار یشاپ که کل یکاف نیتو ا میبر اي!باي،ب اريچقدر دلتنگت بودم مه-

 : گفتم

 باشه داداش -

 ، مينشست زاياز م یكیداخل کافه و پشت  ميرفت

 ،گفت : رفتيور م زيرو م یك با دستماال یدر حال ونای

 ؟چرا تهران ؟ اريمه یكنيم كاريجا چ نیا-

 و گفتم : نیيانداختم پا سرمو

 و گفت : دیهست که برگشتم خانوم خند یشرکت زدم کانادا بودم و چند وقت نجایا-

 عامل! ریاستاد شدند ، مد اووووه

 !. یمشت یخوش دار دست

 گفتم : شويشونيتو پ زدم

 ؟یكنيم كاري!از تو چخبر؟ تهران چونای یمزه شد یچه ب-

 با خنده گفت: خارونديك کلشو م یدر حال ونای

 داداش  میمرغا شد یقاط -

 گفتم : یناباور با

 نهههههه -

 و گفت : دیبازم خند ونای

 بلهههه-

 : گفتم

 پسر؟مبارك باشه! یبا ک-

 : گفت

 داداش یاسیممنون پسر با -

 سر تا سر وجودم رو فرا گرفت  غم

 گفت : ونایکه ، نیيانداختم پا سرمو

 داداش مهسان خانوم... اريمه-

 

 و گفتم : ونایوسط حرف  دمیپر

 نگو! یزينه داداشم ، چ-

 گفت: ونای

 ....اياخه مه -

 نگو ونا،هيچیی كنميخواهش م-مهيار

 باشه داداش-یونا

 چخبر از توهان؟-مهيار

 اونم با الناز ازدواج کرده!-یونا

 عههههه،مبارك باشه-مهيار

 يخوای برا توام بليط بگيرم؟داداش من فردا ميرم شيراز..م-یونا

 باشه بگير برام-مهيار

 ساعت دیگه هم با هم صحبت کردیم و در آخر بعد از خدافظی سوار ماشينم شدم و برگشتم خونه. یك

 تلویزیون تماشا کردم و بلند شدم تا برای شام چيزی آماده کنم، یكم

 یادم افتاد به مامان قول دادم باهاش تماس بگيرم. که
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 بهشزدم  زنگ

 سالم پسرم-آزیتا

 سالم مامان خوبی؟-مهيار

 تورو ببينم بهترم ميشم-آزیتا

 چشم مامان،ميام.-مهيار

 قربون پسرم بشم من!ِکی ميای مادر؟-آزیتا

 فردا-مهيار

 پس ما ميایم فرودگاه دنبالت!-آزیتا

 نه مامان خودم ميام،نياز نيست شما بياید-مهيار

 نميشه که بچه،ساعت پروازتو بهمون بگو،تا فردا خدافظ-آزیتا

 گوشی رو قطع کرد. و

 دست مامان آزیتا! از

 شام مختصر و کوچك خوردم و به اتاقم رفتم تا بخوابم! یه

  ،یچشمها رو دار نینافذتر تو

 بندم،يچشمامو م یوقت یحت

 !نميچشماتو بب تونميم

 ردبه چشمای مهسان فكر کردم تا خوابم ب انقدر

 

 ، ميزنگ گوش یبا صدا صبح

 باز کردم. چشمامو

 بود ،جواب دادم، ونای

 سالم-اريمه

 پسر  ینكنه هنوز خواب-ونای

  ییجورا هی-اريمه

 .نمتيبيم م،فرودگاهیپرواز دار گهیپاشو، پاشو!دوساعت د-ونای

 خدافظ. اميباشه ، م-اريمه

 خدافظ.-ونای

 دوش گرفتم ، هیشدم ،رفتم  بلند

 تو ساك ختمیر المویهمه وسا دميپوش لباس

 ! گردميرفتم و االن دارم برم رازيافتادم که از ش یاون روز ادی 

 ؟ ارمياونجا طاقت ب تونميم یعنی

 و سوار ماشينم شدم  نیيرو برداشتم، در اتاق رو بستم و رفتم پا ساکم

 نباشه. ماشينم تا فرودگاه ميرفتم،توی پارکينگ ميذاشتمش تا وقتی بر ميگردم،مشكلی با

 به پرواز مونده بود، گهیساعت د كی 

 اومد به مامانم خبر ندادم! ادمی هویکه  

 زنگ زدم بعداز سه تا بوق برداشت 

 ؟یسالم مامان،خوب-اريمه

 ؟یسالم ممنون پسرم تو چطور-تایآز

 پرواز دارم  گهیساعت د كیبگم  خواستميخوبم ،مامان م-اريمه

 باش پسرم، منتظرتم-تایزٓ  ا

 ؟یندار یپس ميبينمت!فعال کار-مهيار 

 نه پسرم مواظب خودت باش ،خدافظ-تایزٓ  ا 

 خدافظ-اريمه

 وقتی قطع کردم ماشين رو روشن کردم و به سمت فرودگاه روندم.  

 دم،يکه رس ديطول کش یساعت مين
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 از اینكه ماشين رو توی پارکينگِ فرودگاه پارك کردم، بعد

 که یرفتم سمت در ورود 

 

 م نه آقـــا،دید که

 .نهيبيخواب هفت خان رستم رو م داره

 وگفت: دیمحكم زدم توی شونش که از خواب پر یكی

 شد؟کجام؟ یچ-

  میديشو ،رس دايعامو پ-اريمه

 خودش اومد و گفت: به

 خانومم پيش رسيدیم باالخره جون، خٓ  ا-

 کوفت-اريمه

 توی فرودگاه ميو رفت میشد ادهيپ

 ، دمیمامان و بابام رو د 

  سادنیدست گل منتظرم وا هیبا  هک

 سمتشون  رفتم

 سالم -اريمه

 سالم، دورت بگردم-تایزٓ  ا

 بغلش کردم محكم

 از بغلش در اومدم و رفتم تو بغل بابام.  هيثان 

 که گرفته بودن رو بهم دادن یگل یسالم و احوال پرس بعداز

 کرد و رفت سمت خونشون  یخدافظ ونای 

 سمت خونه  میريم میهم ،دار ما

  ومديم ادمیشده بودم و خاطراتم  رهيو مغازه ها خ ابونايراه به خ تو

 جلو همون کافه ای ، میديرس 

 ميرفتيبا بچه ها م شهيکه هم 

 هم بود. مهسان

 مشكل است،  یليخ

 بخواهد تمام وقت، آدم

 خودش باشد! مراقب

 ، خواهديآنچه را که احساسش م تا

 ..دینگو یکس به

 د ك احساسم مهسانم رو ميخواست،وقت بو خيلی

 نبود! اما

 این دلتنگی رو نمی تونستم به زبون بيارم، و

 به کسی بگم و

 خونه ، میديرس 

 اتاقم تنگ شده بود. یدلم برا یليتو اتاقم خ رفتم

 و مرتب بود ، زيتم 

 دميتو کمد ،بعدش رو تخت دراز کش دميروز اول، ساکمو باز کردم لباسام رو چ مثل

 

 کم داشت خوابم ميبرد که، کم

 زنگ گوشيم، با

 از چشمام پرید! خواب

 صفحه گوشی،که روشن و خاموش ميشد به

 دوختم... چشم
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 بود. توهان

 سالااام-مهيار

 در حالی که صداش رو نازك کرده بود،گفت: توهان

چشم سفيد،کجا گذاشتی رفتی؟نميگی من اینجا با دوتا بچه چيكار ميكنم؟کی خرجی ميده؟کی ازشون مواظبت ميكنه؟نميگی -

 اینجا از گشنگی و تشنگی می ميریم!نمی....

 یه نفس داشت حرف ميزد که، هميجور

 بين حرفش و گفتم: پریدم

 کن،دم،بازدم!نفس بكش پسرخوب!دم،بازدم،دم،بازدم...آفرین،دوباره تكرار -

 خوب حاال توام!چخبرا؟کجایی ميخوام ببينمت!همين االن...-توهان

 ای بابا!باز گير دادی.ميخوام بخوابم.-مهيار

 بيا عشقت که منم ببين بعد برو بكپ!-توهان

 باشه ميخوابم،بعد ميام ببينمت..تا درودی دیگر بدرود!-مهيار

 ...حرف زدن رو بهش ندادم و گوشی رو قطع کردم اجازه

 داشت خوابم ميبرد،که در اتاق با شتاب باز شد و دوباره

 شدت خورد به دیوار! با

 روی خودم نياوردم و به خوابم ادامه دادم که، به

 چيزی خودش رو پرت کرد یه

 

 شكمم و شروع کرد به بوس کردنم روی

 مثل اینكه خواب بهم نيومده! نه

 شدم!غيض،چشمام رو باز کردم و متوجه دخترِ مينا  با

 که چقدر اذیت کرد و نتونستم بخوابم! بماند

 یك ساعتی ميشه توی سالن نشستيم و مشغول صحبتيم، االن

 هم صحبتی با هيچكدام، ولی

 مثل مهسان نيست برام

 صحبتی با اون ، هم

 هرچيزی با ارزش تره! از

 افسوس که دیگه نيست. ولی

  ليدل كیآدم ها به  یبرخ

 گذرندیما م یزندگ ريمس از

 ؛ اموزنديب ییبه ما درس ها تا

 ماندندیاگر م که

 ...ميگرفت ینم ادی هرگز

 آنها ماندن را! بی

 زمانه ای که  در

 از افرادش چون گرگی درنده، هرکدام

 سوی یكدیگر حمله ورند... به

 

 

 شدم و به سمت حياط با صفامون رفتم بلند

 پر از ستاره بود، آسمون

 نور چراغ های خيابون های بزرگ شيراز، اما

 ها رو کم نور نشون ميداد... اون

 تاب گوشه ی حياط نشستم و خودمو تاب دادم. روی

 بچگيام افتادم یاد
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 خوب بود خيلی

 

 هاش. یها و بد یخوب یبا همه  ريبخ ادشی

 کردن ،رفتم تو سالن ، یتاب باز كمی بعداز

 كننيم مادهٓ  رو ا زيدارن م دمید

  میدورهم نشستيم،شام خورد یهمگ

 وقت بود، یليخ 

 نشسته بودم! یجمع نيکه تو همچ 

 تنها بودم... همش

 درد ميكرد،رفتم سمت اتاقم ، سرم

 مامانم گفت: که

 ما ؟ شيپ یمونيشده پسرم نم یچ-

 دوس داشتم بمونم  یليوگرنه خ كنهيمامان جان سرم درد م-اريمه

  یکه بخوری،بهتر ش ارميبخواب، قرص هم االن برات م كمی ها،بروٓ  ا-تایزٓ  ا

  یمرس-اريمه

 تو اتاق رفتم

 که با مهسان داشتم ، ییباز خاطره ها 

  شديچشمم رد م جلو

 کنم؟ رونشيذره از سرم ب هی یدوسال نتونستم حت نیچرا ،تو ا خهٓ  ا

  شهيپر رنگتر م ميهر لحظه داره تو زندگ برعكس

 ، دميتختم دراز کش رو

 مامانم در زد و اومد داخل ،گفت: که

 بخور ،بعدش بخواب نویپسرم ا ايب-

 باش-اريمه 

 ،چی شده؟ یگرفتيتوکه قبال اصال سر درد نم-تایزٓ  ا 

 چی بگم واال!-اريمه

 ! درسته؟یكنيهنوز به اون فكر م ،تویشد نجوریینه تو بعداز مهسان ا-آزیتا

کنارمه و داره نگام  شهيهم كنمياحساس م شميعاشقش م شتريفراموشش کنم ،هر لحظه ب تونميکنم مامان؟!نم كاريچ-اريمه

 .كنهيم

به اون  انتيميخوای چيكار کنی؟اون موقع خ یفردا که زن گرفت یفراموشش کنی، اگه االن فراموش نكن  یاما مجبور-تایآز

 ! شهيحساب م

 رميگيزن نم چوقتينه من ه-اريمه

 درسته ؟ نميه دل بمونم،عروس و نوه ببآرزو ب دیبا یعنی_تایآز 

 حرف مامانم نداشتم، نیواسه ا یجواب چيه

  رونيدارم ،رفت ب ازيکه االن به خلوت ن ديفهم 

 اتاق تا در رو بست  از

 فكر کردن خوابم برد نيهم ونيم

 

 ميزنگ گوش یبود که با صدا صبح

 بلند شدم، دميكشيم ازهيکه خم یدرحال

 داشت زنگ ميخورد گوشيم

 صفحش که نگاه کردم، به

 ناشناس بود  شماره

 در گوشم گرفتم ، ويدادم و گوش جواب

 گفت : ینازك و دخترانه تو دماغ یصدا هی
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 جون  اريسالم ،مه-

 گفتم: ووردميتعجب داشتم شاخ درم از

 د؟؟یيسالم بفرما -

 صدا گفت : همون

 ینشناخت اريعه!مه-

 گفتم : 

  اوردميشرمنده ،خانوم به جا ن-

 :گفت

  وايمنم ش اريواقعا که مه-

 گفتم : متعجب

 وا؟؟يش-

 :گفت

  وايش زمیاره عز -

 شونيميدست کوبوندم تو پ با

 ؟یبرگشت ی!کیتو باش كردميبود، فك نم رانیا شماره خهٓ  ا وايش ديببخش-مهيار

تو  یرازي...خواستم اگه ش رهيجشن بزرگ بگ هیبه مناسب برگشتن من  خواديجان ،راستش مامان م اريبرگشتم مه روزید-وايش 

 رو هم دعوت کنم 

  امياگه تونستم حتما م رازميجان ،ش واياره ش -مهيار

 گفت: یبا لحن لوس وايش

 برات تنگ شده یليدلم خ ییايب دیحتما با زمینه عز -

 عق زدم دختره لووس، هیگرفتم و  ويگوش

 : گفتم

 .اميجور شد م طمیرااگه ش وايکه ش-

 گفت : 

 ، كنميم اس برات رو درسٓ  ا زمیمنتظرم عز-

 گفتم : 

 با من؟ یندار یکار یمرس-

 فعال بينمتيم یارينه مه-وايش

 گفتم : 

 فعال -

 قطع کردم  و

 َکنه، یاه دختره  اه

 بود ، میکانادا همسا یتو وايش

 لوس! یليخ یليدختره غرب زده و خ هی

 برم؛ خواستیدلم اصال نم پووووف

 تنگ شده بود ، یمهمون هیاما بعد دو سال دلم واقعا واسه  

 رفتميم پس

  دیتو دستم لرز ميگوش نیيپا ومدميطور که از تخت م همون

 فرستاد، رو درسٓ  ا وايش دمیکردم د نگاه

  یرو گذاشتم رو عسل ميزدم و گوش یلبخند 

 رفتم رونياز اتاق ب كردميکه به فرداشب فكر م یدر حال و

 

 ، ميزنگ خوردن گوش با

 از ور رفتن با موهام برداشتم  دست

 رو جواب دادم  یگوش و
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 چه عجب  ونایسالم داش -مهيار

 ب من ؟ یزنگ بزن هی!؟ تو نباید یكشي: درد خجالت نم گفت

 :گفتم

 بودم ريشرمنده داداش باور کن درگ-

 گفت: 

 دور دور میدنبالت بر امي!!حاضرشو ب یگيم راست تو رهٓ  ا-

 : گفتم

 دعوتم ، یشرمنده داداش امشب مهمون-

 شب برنامه بذار. فردا

 ! فعال  كنميباشه پسر برو خوش بگذره، بعدا باهات هماهنگ م-ونای

 باشه داداش فعال -مهيار

 قطع کردم ، ويگوش 

 به خودم نگاه کردم . نهیتو آ گهیبار د هی

 پ،يخوشت شهيهم مثل

 اعتماد به نفس خودم خندم گرفت  از

 کردم  یعطرو برداشتم و رو خودم خال و

 و  دميدست به کتم کش هی

 رفتم  رونياز اتاق ب چمیيو سو لیبرداشتن موبا با

 در همون حال گفتم : و

 دي!شما منتظر من نباش اميب ریشب د دی،شا رميمامان جان من دارم م-

 و افتخار نگاهم کرد ،گفت: نيو با تحس رونيب اومد شپرخونهٓ  از ا مامانم

 باشه پسرم خوش بگذره بهت -

 و گفتم: دمشيبوس

 خدافظ  نيمامانم مواظب خودتون باش یمرس -

 گفت : مامانم

 باشه پسرم خدا به همراهت -

 برام فرستاده بود . وايکه ش یشدم حرکت کردم به سمت آدرس نياومدم و سوار ماش رونيدر ب از

 نگه داشتم  یگلفروش هی یراه جلو تو

 دسته گل گرفتم ، هی و

 بودم نایا وايدر خونه ش یبعد ،جلو قهيچند دق نایا وايببرم خونه ش تا

 مدل باال پارك بودند. یها نينبود که قصر بود انواع و اقسام ماش خونه

 پارك کردم و گل رو برداشتم  نمويماش 

 زدم زنگشونو فشار دادم! رويدزدگ و

 باز شد. كیيت یبا صدا در

 ، ومديم رونمياهنگ تا ب یداخل صدا رفتم

 ومديکه به سمتم م دمیرو د وايش رفتميطور که م همين

 بود  دهيپوش یلباس دکلته کوتاه 

 موهاشو لخت کرده بود. و

 نزده بود یشیرآ  لوازم ا چيه نهيو دست رد به س رونيبود ب ختهیر شويزندگ همه

 زدم یپوزخند

 پاشنه بلندش بازم ازم کوتاهتر بود، یبهم با اون کفشا ديرس وايش 

  ديرو پنجه پاش بلند شد و گونمو بوس 

 لوس و زشتش گفت : یصدا با

  یاريسالم مه-

 :گفتم
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 سالم  -

 : گفت

 داخل  میبر ايب-

 شد، زونمیوٓ  ا ییجورا هیدور بازوم حلقه کرد و  دستشو

 بودن ، ستادهیدر ا یو پدرش جلو مادر

 ؛ هيچهره پدرش مشخص بود که مرد محترم از

 مادرش یول

 شده ! یک هيشب وايش دميفهميم االن

 بود . وايخودِ ش وايش مادر

 زدم و سالم کردم  یبرداشتم و لبخند ليو تحل هیدست از تجز 

 دست دادم  وايپدر و مادر ش با

 گفت : وايش

 پدر و مادرم  نمیکه ازش گفته بودم و ا یهمون کس اريمه-

 کرد  یدادم تشكر وايکردم و گل رو به مادر ش یخوشبخت ظهارا

 گفت : وايش پدر

 داخل پسرجان دیيبفرما-

 گفتم : 

 چشم  -

 داخل سالن دختر و پسر وسط سالن درحال رقص بودند، ميرفت

 نداشت و خوب بود یجو بد یمهمون 

 

 برد و یمنو به سمت مبل د،يكشيکه داشت منو دنبال خودش م یدر حال وايش

 .مينشست

 بود ،گفت: دهيهمون طور که به من چسب وايش

 نجا؟یا گذرهيچخبرا؟؟خوش م زمیخوب عز -

 وبهت خوش نگذره !امكان نداره  یتو کشور خودت باش -گفتم

 و گفت : دیخند یعشوه خرک با

 بله درسته -

 نگفتم  یزيچ گهیزدم و د یپوزخند

 گفت: وايش

 بچه ها تا باهات آشنا بشن شيپ میپاشو بر اريمه یراست -

 گفتم : 

 باشه-

 بهم  ديبازم دستش رو دور بازوم حلقه کرد و کامل چسب وايو بلند شدم ش 

 رفت ، یبه سمت جمع و

 بودند... یهمه در حال خنده و شاد که

  كردنينگاهم م یهمه متوجه ما شدن و با کنجكاو میشد كشونینزد یوقت 

 گفت : وايش

  میبود هیکانادا که بودم همسا ارجان،يمن مه زیاز دوست عز نمیخوب ا-

 باهاشون دست دادم و  یسالم کردند و اظهار خوشبخت همه

 کردم. یاظهار خوشبخت منم

 شد ، كینزد یهمون حال دختر با نمك و تپل در

 و گفتند : دنياووه کش همه

 خانوم پرستار  یوا-

 و گفت : دیبا نمك خند دختره
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 زهرمار-

 نجكاو به من نگاه کرد و ک 

 با پوزخند نگاش کرد و گفت: وايش

 جان دوستم هستن اريمه-

 دختره باال رفت و گفت : یابروها 

 اها خوشبختم -

 : گفتم

  نيهمچن-

 با تمسخر گفت : وايش

 خانوم پرستار کو مهسان ؟گمش نكردی که-

 نگاهش کرد و گفت : یدختره حرص  

  نیيپا اديباال کار داشت االن م زمیعز-

 می کرد یادآوریو عشق قشنگ خودمو  زديمهسان تو گوشم زنگ م اسم

 و دلم گرفت ، ديکش ريمهسان قلبم ت یادآوریاز  

 شد رو لباسم  یاش خال وهيآبم وانيبهم خورد و ل یكیبود که  نیيپا سرم

  زهيوم زهیبود ر یکرد دختر یگفتنش اومد و عذر خواه نيه یصدا

 ساله باشه  شانزده خورديبهش م که

  دميرو پرس ییجای دستشو وايگفتم و از ش یكنميم خواهش

 : گفت

  راست سمت راهرو خرٓ  گلم طبقه باال، ا ديببخش-

 کردم و از پله ها باال رفتم  یتشكر

 طور که وارد راهرو شدم  همون

 ستادیلحظه حس کردم قلبم ا هیکه دور گردنم حلقه شدن  ییبرخورد کردم و دست ها یكیبا  هوی

 ، زديمن چشماش قلبم تند تند م یچشماش خدا 

  دیكاويصورتشو م یتك تك اجزا نگاهم

 ! هيشوخ اینداره خدا امكان

 ، ایخدا

 ... ایخدا

 باز و بسته کردم ! چشامو

 امكان نداره نميبياشتباه دارم م نه

 

 ، نمشيبيمرده چطور االن من دارم م مهسان

 ، نمشيبيدارم م یفكر بودم که چطور نیا تو

 دستشو از دور گردنم باز کرد و گفت: که

 !نجایيدیآقا حواسم نبود شما ا ديببخش-

 بهتون برخورد کردم ،برا جلوگيری از افتادنم شمارو گرفتم  هوی

 توووو توووو....-اريمه

 ، یکه بگم تو مهسان خودم كردميتو تو م نجوريهم داشتم

 تفاوت از کنارم رد شد رفت  یاون ب که

 ... نیياز پله ها پا رفتياون حرف داشت م بعداز

 بهش بودم! رهيخ

 چقدر قشنگ شده بود، 

 ،یکاربن یآب  یتو لباس ماکس 

 بود اطراف صورتش  ختهیلختشو ر یموها 

 ساده مثل هميشه!، شیرآ  ا هی
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 دخترایی که اونجا بودن!  هيبرعكس بق 

 مهسان باشه... ستميهنوز مطمئن ن اما

 ؟ شهيم مگه خهٓ  ا 

 خودم مرد ! یچشما یجلو سانمه

 خط صافی که از دستگاه ها رد ميشد رو دیدم! خودم

 نیيپا رفتم

 دوستاش ،گفت: شياومد دستم رو گرفت و برد پ وايباز ش 

 با دختر عموم هم اشنا شو )منظورش مهسان بود( ايب-

 کرد سمت مهسان گفت: رو

 من توی کانادا یاز دوستا یكی اريمه نمیا-

 کرد...  یسان رو به من معرفمه نيو همچن 

 داد و گفت: لمیتفاوت لبخند کامال کوتاهی  تحو یمهسان بازم ب  

 خوشبختم -

 منم همينطور-اريمه

 كنه؟يسرد باهام رفتار م نهمهیاگه مهسانِ چرا ا شهياصال باورم نم 

 ! دميپرسيو م  ونایبه   زدميزنگ م دیطاقت نداشتم با گهید 

 چيه؟؟ هيقض

 این رفتارا! دليل

 بی محلی ها! این

 اصال من حالم بده ، دیشا

 رو در آوردم  ميرفتم تو بالكن گوش 

 فقط گفتم : یزيبرداشت بدون سالم و چ هيرو گرفتم بعداز چند ثان ونای ی شماره

 مهسان زندس؟-

 راااااااستش -ونای

 نه  اید جون بكن بگو فقط بگو اره -اريمه

 اره - ونای

 رو قطع کردم برگشتم تو سالن ، ینشدم و گوش ونایاز طرف  یحرف چيمنتظر ه گهید

 ، كرديرو نگاه م هيبود و بق ستادهیجا ا هیمغرور  شهيمثل هم مهسان

 زديحرف نم یکس با

 .ستادمیرفتم رو به روش ،اونطرف سالن ا 

 کنم ؛ یتالف خواستميبودمش م دهیکه ند یدوسال نیا یبه اندازه  

 ؟یزود نيمنو فراموش کرده ؟به هم یعنیرفتار ميكنه باهام ! نجوریچرا مهسان ا دونمينم اما

 رميجلو خودم بگ تونستميکنجكاو بودم نم یليخ

 

 سمتش که باهاش حرف بزنم ، رفتم

 اومد  وايباز ش که

 خدا! وای

 تختش واقعا کمه  هیدختره انگار  نیا 

 ؟ یباهام برقص شهيم یاريمه-وايش

 کنم االن؟ كاريکن من چ و درستش ايب حاال

 دست از سرم برنمی داره! نیا

 !کنه

 کردم  تيمنم بعد اومدم همراه دیتو برو برقص شا كنهيسرم درد م كمی واينه ش-اريمه

 ها  یايباش اما بعد حتما ب-وايش

 بره ، رهيبهش بگم که راهشو بگ یباش الك هیبودم  مجبور
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 باش -اريمه

 نگاه به مهسان کردم ، هیرفت  وايش نكهیا بعداز

 دوباره چند قدم بينمون رو پر کردم و و

 :گفتم

 مهسان خانم ديببخش-

  دیيبله بفرما-مهسان 

 ن؟يهست وايش یشما واقعا دختر عمو-اريمه

 مگه؟ چطور رهٓ  ا-مهسان

  دميپرس ینجوريهم یچيه-اريمه

 آها-مهسان

 شد  رهيتفاوت تراز قبل نگاهشو ازم گرفت و خ یب

 ، دنيرقصيکه داشتن م یاونا به

 ممكنه ازم ناراحت باشه ؛ یعنی

 نگرفتم یدوسال ازش خبر نیا چون

 باهام سرده که دوسال نبودم! نیواسه ا شاید

 گرفتم سكوت کنم و فقط بهش نگاه کنم  ميتصم گهید

 خونه هاشون  رنيجشن تموم شده و همه دارن م دمیبه خودم اومدم د تا

 ن!هم آماده بود برا رفت مهسان

 ميخواست،داد بزنم بگم : دلم

 )مهسانم بمون دلم تنگته (

  رونيبعداز مهسان از ساختمون زدم ب یبدون خدافظ كرديبغض داشت خفم م تونستمينم اما

 باال، بردم خرٓ  ا تا رو صداش و گذاشتم هنگٓ  ا هی

 آخرین سرعت به سمت خونه روندم با

 
I want every single piece of you 

I want your heaven and your oceans too 
Treat me soft but touch me cruel 

I wanna teach you things you never knew, ooh baby 
Bring the floor up to my knees 

Let me fall into your gravity 
And kiss me back to life to see 

Your body standing over me 

 
Baby don't let the lights go down 
Baby don't let the lights go down 
Baby don't let the lights go down 

Lights go down, lights go down 
Lights go down, lights go down 

Down, down, down 

 
I miss you when the lights go out 

It illuminates all of my doubts 
Pull me in, hold me tight 

Don't let go, baby give me light 
I miss you when the lights go out 

It illuminates all of my doubts 
Pull me in, hold me tight 

Don't let go, baby give me light 

 

(I miss you-->Adele) 
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 !خــــدا

 چيكار ميكنی باهام!؟ داری

 ...شميم ووونهیدارم د 

 زندس ! دمشیبعداز دوسال د  

 اون رفتار سرد رو باهام داره ! و

 خونه دميرس

 رفتم ، یحرف چيدر خونه رو باز کردم و بدون ه 

 اتاقمو در اتاقمو قفل کردم سمت

 

  كردميموندم و  فكر م داريخود صبح ب تا

 کنم ، كاريچ ميبا زندگ دیاالن با نكهیا به

 که مهسان زندست و از دستش ندادم  االن

 کردم  دايپ یبه زندگ ديکه ام االن

 بود8ساعت

  شدم مادهٓ  بلند شدم ا 

  رونيب زدم

 گفتم: ونایزدم به  زنگ

 منتظرتم  ايب ميرفتيکه قبال با بچه ها م یهمون کافه  گهیساعت د ميتا ن-

  یحرف چيبدون ه اونم

 کرد قبول

 حال االنم رو ميدونست

 ميكرد! درکم

 کافه روندم ، سمت

 رو پارك کردم  نيماش دميرس یوقت

 وارد کافه شدم  و

 نكرده بود! رياونجا تغي یزيچ چيه

 همون کافه، 

 زا،يهمون م 

 ا،يهمون صندل 

 مينشستيکه با بچه م یزيسمت م رفتم

 پنجره بود  هیکنارم  

  رونيشدم به ب رهيخ

 که گارسون اومد و گفت: ونایمنتظر  و

 قربان؟ ارميميخورید براتون ب یزيچ-

 تلخ  لطفا  یقهو هی-اريمه

 بله،سفارش دیگه ای ندارید؟-گارسون

 خير-اريمه

 وارد شد  ونایبعداز گارسون در کافه باز شد  

 اومد سمتم، دیمنو د تا

 کرد که ،چی پيش اومده، فیبرام تعر یبعداز سالم و احوال پرس 

 چطور االن زندس  مهسان

 :گفت
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 تيزنگ زدم بهت گوش یهرچ گردهيو برم كنهيم دنيمهسان قلبش باز شروع به تپ  مارستانيبيرون از ب یاون موقع که تو زد-

 یرفت رانیاز ا دميدو روز بعدش اومدم جلو خونتون که خبر رو بهت بدم، اما متاسفانه از مامانت شن نكهیرو خاموش کردی تا ا

 بهت نگم  یچيشم و ه اليخيگرفتم ب ميتصم نيهمواسه  یرو شروع کن یدیجد یتا  زندگ

 اما باز تهران دیدمت! یکن تويزندگ تا

 بشنوم  یچيه خوامينگو نم یچيه یبهت بگم که خودت گفت خواستم

 تموم شد ونای یحرفا

 نميرفتم سمت ماش رونياز کافه زدم ب نيواسه هم 

 

 متوجه یونا پشت سرم شدم! که

 در ماشين رو باز کنم ،که یونا با شتاب بازوم رو کشيد... خواستم

 طرفش. برگشتم

 چيه؟تنهام بذار!-مهيار

 تنهات بذارم که چی بشه؟از تنهایی چی نصيبت ميشه؟ناسالمتی من داداشتم!باید توی شرایط سخت کنارت باشم-یونا

 هميشه مارو محرم ندونستی و هميشه سعی کردی تنها باشی!بسه دیگه! ولی

از راه رو تنها رفتی بسه!االن دیگه تو بخوای هم من و توهان نميذاریم!سعيمون رو ميكنيم تا به عشقت برسی!تا به  هرچقدر

 مهسانت برسی

 یكم دیگه صبوری کن. اما

 چی جوابش رو بدم، نميدونستم

 و یونا هيچوقت چيزی کم نذاشتن! توهان

 هسان رو نسبت به من،بودن تو زندگيم!اما چطور ميخوان دوباره م بهترین

 حالت اولش برگردونن، نميدونم! به

 توی بغل گرفتمش محكم

 چرا سرد بودن مهسان، نميدونم

 به تنم مينداخت! لرز

 همه سردی! این

 توی برخورد اول اینقدر سرد، حتی

 باهام نبود

 ، توانيم چگونه

 را درك کرد!؟ یشاد

  اگر

 را ، غم

 ؟یباش دهينچش

 !آری

 راستی، که با چشيدن غم، به

 شادی را تا بی نهایت  ميتوان

 و تجربه کرد! درك

 از خدافظی با یونا، بعد

 سمت مخفی گاهمون روندم! به

 دوسال پيش،هروقت مشكلی واسمون پيش ميومد، تا

 خالی کردن خودمون به اونجا ميرفتيم! برا

 دلم تنگ شده بود... چقدر

 همه بوده،حتی این شهر، برا

 ی فكر ميكردم باعث گرفتن عشقم شده،روز که

 دیشب، اما

 از دوسال سختی، بعد
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 که زندست فهميدم

 که بوده، فهميدم

 من نبودم... ولی

 که بوده، فهميدم

 

 من نبودم... ولی

 بوده، فهميدم

 بی من خوش بوده! اما

 م؟یتو چه بگو یبرا

 زخمم ، میبگو

 شده، قيعم آنقدر

 کاشت؟ یتوان درآن درخت یم که

 !نميغمگ میبگو

  كند؟ينم یکار چيمرگ ه و

 نميكند  کاری

 من چون مترسكی، و

 حرکت، بی

 ترساندن کالغ ها و گنجشكانم! درحال

 که قصدم، درحالی

 مترسك بودن ترساندن نيست! از

 برای مهسان مثل مترسكی شدم،که نميتونم بهش نزدیك بشم، من

 با نزدیك شدنم ، انگار

 ميشه  رنجور

 حبتی باهام نداره!ای به هم ص عالقه

 توی ماشين به منظره رو به روم زل زده بودم، 

 ميشه؟ یعنی

 بازم ميتونم به مهسان نزدیك بشم؟ یعنی

 قدیما! مثل

 ميشه دوباره مال خودم بشه؟! یعنی

 ی این سواال، همه

 ناآرومم رو آشفته تر از قبل، ذهن

 بود! کرده

 این آشفته بازار، توی

 شروع به زنگ خوردن کرد! گوشيم

 نكردم، توجهی

 طرف قصد نداشت بيخيال بشه، اما

 کردم که دیدم این مزاحم کسی نيست جز، نگاهی

 خانم! شيوا

 بابا! ای

 ی سه نقطه... دختره

 دیدم قصد نداره بيخيال شه، وقتی

 دادم و گفتم: جواب

 بله شيوا؟چی ميگی؟-

 اِوا عزیـــزم،این چه طرز صحبت کردنِ!-شيوا

 حوصله ندارم شيوا!کارت رو بگو؟!-مهيار
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 ميخواستم بگم با بچها داریم ميریم بيرون،توام بيا بریم...خوش ميگذره!-شيوا

 مرسی از پيشنهادت ولی نميتونم بيام!-مهيار

 مهيار،چيزی شده؟کجایی؟ميخوای بيام پيشت!؟-شيوا

 دافظنه مرسی از لطفت،خ-مهيار

 قطع کردم سریع

 ی بی معنی دختره

 

 رو خاموش کردم ، ميگوش

 راحت باشم... شیريس نیاز دست ا گهید که

 ساعت موندم اونجا  كی بعداز

 رفته باشه ، وايمهسان هم با ش دیکه شا ديبه ذهنم رس هوی

 تماس گرفتم  وايرو روشن کردم با ش ميگوش یفور نيهم بخاطر

 رون؟يب نيرفت ايکبا  گميم وايسالم ش-اريمه

 شد نظرت عوض شده؟ یچ-وايش

 !رونيب رمي،با هرکس نم یدوني.خودت مامينظرم عوض شد ب یرفت ايبا ک یاگه بگ دیشا-اريمه

 کردم  شونيبا همون دوستام که شب جشن بهت معرف-وايش

 آها_اريمه

 بگم ،که مطمئن شم یچ دونستمينم گهید

 نه ایهم هست  مهسان

 تو گوشم  ديچيپ گهیدختر د هی یصدا هوی که

 : گفتيم وايکه به ش یپشت گوش از

 (گهید اي)ب

 گفت: وايکردم صدا مهسان هست، که ش احساس

 برم دختر عموم صدا زد  دیمنتظرتم !االنم با اي،حتما ب ميقالت هست یاريمه-

 اونجام خدافظ  گهیساعت د ميباش تا ن-اريمه

  یبابا-وايش

 که گفت دخترم عموم صدام کرد  وايحرف ش نیا با

 شدم مهسانم اونجاس ،مطمئن

 پام رو گذاشتم رو پدال گاز و 

 سمت قالت  روندم

 دميساعت شد تا رس مين قيدق

 و آدرس دقيق رو گرفتم، وايزدم به ش زنگ

 که شدم گفتم بياد تا باهم بریم کنار بقيه، نزدیك

 تا پسر 2تا دختر بودن با 3

 اونور نگاه کردم ؛ نورویا یرسسالم و احوال پ بعداز

 از مهسان نبود، یخبر اما

 که مهسانم هست ، كردمياشتباه م یعنی 

 فكر بودم  نيهم توی

 پشت سرم سالم کرد ، یكی که

 برگشتم

 

 مهسانِ  دمید

 جواب سالمشو دادم ، منم

 تفاوت گذاشت و رفت یکه باز ب یبگم خوب خواستميم

 درخت تنها نشست  هی ریرفت ز مهسان
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 خوند؛يچيزی رو م و

  هيدونستم چ یاما نم 

 کنجكاو شدم ، خوندشيبا دقت م نقدریا که

 سمتش  رفتم

 م؟يباهم حرف بزن-اريمه

 ؟یاره اما درمورد چ-مهسان

  یخونيم یکه دار یزيمثال درمورد اون چ-اريمه

  خونميچيزی نيست به درد شما بخوره، دفتر خاطراتم رو م-مهسان

 ش؟يخونيبعد تو م سن،ینويم خاطراتشون دمآ  مواقع ا نیتو ا-اريمه

 داستان داره نیا خهٓ  ا-مهسان

 چه داستانی؟-اريمه

  یِطوالن شيقض-مهسان

 بدونم کنجكاوم خهٓ  ا نيبگ شهيم-اريمه

 باش -مهسان

 كنميگوش م-اريمه

 ، شيدوسال پ-مهسان

  دميتصادف حافظم رو از دست م هی تو

 تو کما بودم ، یاول چندماه البته

 اما بازم ستادهیبار قلبم ا هی یحت

نيست ، اما  ادمی یزيکردم ،چ دايپ المیدفتر خاطراتم رو هم تو وسا سين ادمیاز گذشتم  یچيبه هوش اومدم ،ه یاز وقت 

 نوشتم ،  اما هرکاری ميكنم یادم نمياد! ادینفر ز هیدرمورد 

 اسمش چيه؟-مهيار

 بگم   تونمينم گهیاین رو د-مهسان

 

 ه؟يک یعنی

 نوشته؟يم ادینفر رو دوس داشته و درموردش ز هیمهسان  یعنی

 بوده؟ ونيدرم گهینفر د هی یپا یعنی

 باش هرجورراحتی-اريمه

  نوشتميکه باهاش داشتم رو م یخاطرات نهمهیحتما مهم بوده که ا ميتو زندگ یلياون شخص خ یول-مهسان

 کردنش  دايواسه پ ،یرو من حساب کن یتونيم یاگه کمك خواست-اريمه

 ... گيشد م ازيممنون ن-مهسان

 رسيد و باحرصی که ازش معلوم بود گفت: وايحرف زدنامون ش وسط

 ميل کنيد نیايب شد تموم حرفاتون مادسٓ  ناهار ا-

  میايباش االن م-اريمه

  ميمنو مهسان هم رفت وايرفتن ش بعداز

 اشتها نداشتم  اما

 مهسان یكی دیگه رو دوس داشته؟ یعنی

 حالم بد بود،که سریع از بچه ها خدافظی کردم و رفتم سمت ماشينم، انقدر

 کردم یه نفر از پشت  صدام کرد احساس

 

 مهسانم بود یصدا

 اسممو صدا بزنه، نكهیا یوقت بود دلم برا یليخ

 شده بود برگشتم سمتش وگفتم: تنگ

 بله -

 پيدا کردن اون شخص!کردن...راستش...واسه  دايشمارتون داشته باشم ،واسه پ شهيم-مهسان
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 حتما -اريمه

 رو برداشتم وبه سمتش گرفتم  کارتم

 گرفت  

 ، یاون نفر خواستيدلم نم نكهیا با

  نميبوده و بب شيتو زندگ که

 !هيبدونم ک خواستيدلم م ولی

 ممنون خدافظ -مهسان 

 خدافظ  -اريمه

 شدم نيرفتن مهسان سوار ماش بعداز

 سمت خونه روندم به

 ، ونایکه بودم زنگ زدم به  ريمس تو

 باهم حرف بزنم! كمیخونه  اديب که

 داشتم بهش! ازين یليخ 

 اونم حالمو درك ميكرد 

 اهنگ پلی کردم: هیبا سرعت باال  

 

 من بود ريتقص قبوله

 برو یخوايجا م هر

 ازم دور شو که نرسه صدام به گوشت اونقدر

 خبر ندارم االن عشقم کجاست گهید

 بپوشه یاون قراره چ دونمينم یحت گهید

 شده پر از استرس ميتو زندگ بعد

 به دادم برس یوا یا ییروزا عشقم کجا نیا

 باهات هم پا شدن ايبگو ک ومدميباهات راه ن من

 تنها شدم یتو رفت یهم گفته بودم از وقت قبال

 ییکجا نهیا رياز حالم فكرم درگ یخبر ندار نه

 ییخودم خب دارم خدا برو منم واسه خواديکه دلت م ییهرجا

 دمیتو د یچشا یعشقو تو نمیخوشبخت تر كردميم حس

 دميناام نمتياز دور دوباره بب نكهیحاال واسه ا اما

 کن آدما رو تجربه کن تجربه

 بند با مرد و زن حرف بزن بخند بلند هیبعد من  اصال

 من یمن دل نبند ببند جفت چشماتو رو به

(Bade man-->Ashvan) 

 

 به خونه ، دنيرس بعداز

 باال  رفتم

 خونه نبود! چكسيه 

 دوش گرفتم  هیرفتم  

 ، كردميموهامو خشك م داشتم

 چشمم به عكس مهسان افتاد ! که

 میاز بيرون رفتنامون گرفته بود یكیتو  که

 تو عكس ميخندید! مهسان

 !اديچقدر خنده بهش م 

 دیخنديم شهيهم کاش

 فكر کردن با خودم ، كمی بعداز
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 تو اشپز خونه  رفتم

 بهم چشمك ميزد  خچالی 

 تشنم بود  یليخ

 ریختم آب وردمٓ  ا وانيل هی

 خوردن آب بودم ، نيدر ح 

 اومد فونیٓ  ا یصدا که

  نگید نگید

 دینگ نگید

 درو باز کردم ، رفتم

 بود یونا

 مهسان بود  یتو زندگ گهید یكیگرفتم بهش بگم که  مياومد باال ،تصم 

 به من داره یاونم حس كردميفكر م یچندوقت الك نیا و

 

 وارد خونه شد  یونا

 از سالم و احوال پرسی بعد

 کردم  فیامروز رو براش تعر هيقض ی همه

 رو دوس داشته و االن در به در دنبال اون شخص ميگرده! گهینفر د هیگفتم اون  بهش

  چميه نجایمن ا یعنی

  شيشناسينه م یدیه دحاال بذار، صبر کن تو که هنوز اون شخص رو ن-ونای

 ! گردهيکه دوسش داشته م یداره در به در دنبال کس دميدارم عشقمو از دست م یصبر کنم ها؟وقت یاخه چطور-اريمه

 ندارم! شيتو زندگ ینقش چيبازم من ه یعنی

 ، دميشن یاز ال ییزايچ هیاشتباه نكن ، زود قضاوت نكن !چون من -ونای

  یقبلنا فكر کنم اون نفر تو بود همون

 

 ما مهمِ، اسم اون طرفِ، یکه برا یزيتنها چ االن

  یکه مهسان از تو کمك بخوادو تو اسم اونو بدون ميمنتظر باش دیبا که

 ... یگيم یعنی-اريمه

 ؟یندار ی!پس عجله نكن، فعال کاردیشا-ونای

  دیبرم دنبال خانواده ببرمشون خر دیبا

 ساعت كیبه زور از دستشون در رفتم  کشتنم

  یکه اومد یباش داداش مرس-اريمه

 تو جون بخواه کيه که بده! كنميخواهش م-ونای

 بيشعور! برو گمشو-مهيار

 ونا،یبا  یخدافظ بعداز

 سمت اتاقم  رفتم

 خسته شده بودم  یلياستراحت کردم خ كمی

 وفتهيو شمارش برام بمهسان بهم زنگ بزنه  دیبودم که شا نیهر لحظه منتظر ا 

 تو فكر مهسان بودم که خوابو برد  

 بود  22چشمام باز کردم ساعت حدوا  یوقت

 شدم و رفتم سمت سالن  بلند

 نبود ! نایاز مامانم ا یخبر بازم

 رفته باشن ؟ توننيکجا م یعنی

 اینا هستن ، ميزدم به مامانم گفت خونه ابج زنگ

 انيهم م گهید كساعتی تا

 دميخوردم و باز گرفتم خواب یزيچ هی شپزخونهٓ  ت ارفتم سم منم
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 "اريمه"

 م،يزنگ گوش یبود که با صدا صبح

 شدم . داريب

 نگاه کردن به صفحه گوشی، بدون

 دادم  جواب

 الو -مهيار

 ناز گفت : یصدا هی هویکه پشت خط بود ، چند لحظه سكوت کرد و  یکس

 ار؟؟ياقا مه ديسالم ببخش-

 بله شما؟؟-مهيار

 ... وايش یمهسانم ! دختر عمو ار،يمه قآ  ا -مهسان

 شدم ... اريهوش عیمهسانِ ، سر نكهیا دنيشن با

 از رو تخت بلند شدم و گفتم: هول

 ا؟یيشما؟ خانواده خوبن ؟ عموها؟ دا نيسالم مهسان خانوم! خوب-

 ، زدميداشتم تند تند پشت سر هم واسه خودم حرف م 

 خورد ! و قشنگش به گوشم حيخنده مل یصدا که

  ميخوب همه بله تر رومٓ  ،ا اريمه قآ  ا -مهسان

 !دیخند میباز مال و

 بود  نجایا االن خهٓ  ا شديم یچ ایدلم ناله کردم )خدا تو

 كردميمن بغلش م و

 رو ....( شیسرخ انار یو اون لبا 

 ! گميم یخدا دارم چ یوا

 فكرام گاز گرفتم ، نیرو بخاطر ا لبم

 مهسان گفت : که

 ن؟يهست اريالوو اقا مه-

 (ارياره جون مه اريدلم گفتم :)اره عشق مه تو

 رو تو دلم گذاشتم و گفتم : نایاما ا 

 مهسان خانوم  ديبفرمائ-

 : گفت

 ، رونيب میبر میقرار بذار هی نكهیراستش زنگ زدم واسه ا-

 !ديکمكم کن هيراجب اون قض که

 : گفتم

 کجا؟ ديبگ شهيچشم حتما فقط م-

 : گفت

 بله البته کافه....-

 :گفتم

 باشه ساعت چند؟ -

 منتظرتونم !5امروز عصر ،ساعت  -مهسان

 ،فعال بنمتونيحتما م -مهيار

 فعال -مهسان

 و قطع کرد.  

 ،یِچه درد هیچه درد نیا ایخدا

 داشتنش ! دوست

 !دميکش هیٓ  ا

 اصال



Roman-City.ir 
 سرنوشت ساز شرط بندی رمان

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

 :زارميازتوب

 ندارم: تورادوست

 ازتومتنفرم

 شته باشمتوانش راندارم دوستت دا چون

 تیهوا كندينم میچرارها

 تورا

  تورا

 دارم دوست

 ازتو

 متنفرم

 !كی...تبرخب

 دیجد وانهید كی نیتو وا نیا

 

 "مهسان"

 افسون بلند شد  یغرغرا یصدا باز

 مهسان !-افسون

 ....مهسان!هــــــو

 خانوم! یهو

 توام گوساله، پاشـــو! با

 هـــا! شهيم رتید یدار قرار

 !تو رو خدا ولم کن... شمياَه ،افسون خبر مرگم پا م -مهسان 

 اصال به من چه گوساله! -افسون

 به هم  ديرفت بيرون و در اتاق رو کوب و

 بلند داد زدم و گفتم: یبا صدا 

 افسون  ريفقط بم-

 غرغر از روی تخت بلند شدم  با

 .نهیٓ  رفتم جلو ا و

 کردم... و فرار دميبلند کش غيج هیخودم  دنیبا د 

 اومدن باال، عیمامانم و افسونم سر  

 در باز شد، نكهیبه محض ا 

  دنيکش غيمن ج دنیاونا با د 

 اونا! دنیمن با د و

  میديكشيم غيبلند ج بلند

 شد،يهنجرم داشت نابود م گهید

 و گفتم : دميکش قيکه به خودم اومدم نفس عم 

 اروم! س،ين یچياروم باش اروم باش، ه-

 گرد شده بهش نگاه کردم! یداد مامانم ساکت شدم و با چشما یبا صدا 

 مهســـــان؟! خجالت بكش خرس گنده! هيچه سر و وضع نیاخه ا-

 هــــــا؟؟؟ هيلباسا چ نیا هياتاق چ نیا 

 با توام مهســــان! 

 در حالت هنگ ، 

 و افسون ، من

  میكرديگرد شده به مامانم نگاه م یبا چشما فقط

 وزغ مثل

 : دينسبت به قبل داد کش یبلندتر یبا صدا مامانم
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 زهرمار کره گوساله-

 خدا  یوا

 گوساله کره

 م،یخنده ى بلند چند نفر به خودمون اومد یصدا با

 و شوهرش و ماهور)عشق خالش( میمر 

 محمد و خانوم محترمش ، با

 !دنیخنديبه ما م داشتن

 خوشگلش گفت : یماهور با صدا 

 ؟؟یتونيدواش م یترده دال تاريباز چ تاله ،یتالم مامان-

 )سالم مامانی،خاله باز چيكار کرده داری دعواش ميكنی؟؟(

 کرد و ماهور رو گرفت بغلش ، یبا حرف زدن ماهور خنده بلند مامانم

 شلپ شلپ ماچش کرد! و

  كنهيم تیاذ ويمامان یسالم دختر گل من! خاله ه-

 دستشو زد به کمرشو گفت : سادیاومد جلو من وا نیياز بغل مامان پا ماهور

 ! خولهيحلصتو م یه ميبه مامان یدال تارينتن هـا؟چ تیمنو اذ یتاله تن بال بدم مامان-

 )خاله چن بار بگم مامانی منو اذیت نكن هـا؟چيكار داری به مامانيم هی حرصتو ميخوره!(

 : كردم،گفتميجور که بوسش م نيبغلم و هم گرفتمش

 گل، سالم خانوم كياوال عل-

  دهيشما حساسه ،فقط خودشو حرص م یدوما مامان 

 ذره شده بود ؟ هیدلم واست  یزبون من کجا بود نیريش سوما

 گردنم شد و گفت : زونیوٓ  ماهور ا 

 تما شيپ میايب ميگفت میتونمون بود-

 )خونمون بودیم گفتيم بيایم پيش شما(

 اخ من فدات بشم  -مهسان 

  میکرد یسالم و احوالپرس هيماچش کردم با بق باز

 میکه عصرونه بخور نیيپا ميرفت و

 

  سادمیوا نهیآ جلو

 رو درست کردم. میروسر و

 رو برداشتم و به مچ دستم و گردنم زدم عطر

 کردم  نهی،به خودم تو آ گهینگاه د هی 

 من ! میگريعجب ج جـــــون

 پشت سرم گفت: یصدا هی

  یتو کال قرمز گريج یبله ول -

  دیخودش قاه قاه خند و

 افسونه گفتم : دمید برگشتم

  یزهرمار اسب اب-

 بسته شد و پشت چشم واسم نازك کرد ششين

 شد! زود باش  رتیخفه شو ،د -افسون

 رو برداشتم ، فميو ک چمیيبهش رفتم و سو یغره ا چشم

 رفتم و گفتم : نیيپله ها پا از

 خوشگلم؟ یندار یکار گردميزود برم رونيب رميمن دارم م یمامان-

 گفت : مامانم

 خونه  اينه مهسانم زود ب-

  ؟یندار اجياحت یزي،چ یچشم مامان -مهسان
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 نه مهسان جان برو مراقب خودت باش  -مامان

 فعال  یچشم مامان -مهسان

 ، كرديکه داشت غذا کوفت م یدر حال افسون

 دهن پر گفت : با

 خدافظ کره گوساله -

 ، رخندهیحرفش خودش زد ز پشت

  رونيب اومدم خونه از و وردمٓ  واسش درا یشكلك

  شدم سانسورٓ  ا سوار

 ، كردميرو درست م میروسر سانسورٓ  ا نهیتو آ داشتم

 شد باز سانسورٓ  در ا که

 وارد شد  یشگيو مزاحم هم 

 من چشماش برق زد و گفت : دنیخدا ،با د یوا

 شما؟ نيسالم مهسان خانوم ،خوب-

 : گفتم

 ممنونم   یمراد یقآ  سالم ا-

 کردم  یخواه معذرت سانسورٓ  با توقف ا و

 شدم  نيزدم و سوار ماش رويدزدگ رونياومدم ب و

 اريکافه و مه یبه سو شيپ و

  دميساعت بعد بود که رس مين

 گشتم ، اريداخل کافه و با چشم دنبال مه رفتم

 جا نشسته بود نیتر دنج

 آروم به سمتش رفتم  یبا قدما دنشیبا د 

 بار گفتم : نيهزارم یتو دلم برا شدنیبا د و

 پسر( ی)تو تك

 زدم و گفتم : یمیشدم و لبخند مال كشینزد

  اريسالم اقا مه-

 نميجوابمو داد و دعوتم کرد که بش یقيعم یلبخند با

 

 و گفتم:  نشستم

  نیممنون که اومد یليخ-

 : گفت

 !كنمينم غیمن در ني،شما هر وقت کمك خواست هيچه حرف نیا كنميخواهش م-

 ، ديترک ليلبخند رو صورتم مثل چس ف 

 تو دلم اب شده بود ! قند

  رونيب زديداشت م نميقلبم تو س اريمه دنیبا د یچرا ول دونمينم

 رنگش گرفتم  ییکهربا یاومدن گارسون چشم از چشما با

 دادم . یشكالت فيهات چاکلت و ک هیسفارش  و

 مثل من سفارش داد ، ارميمه

 گفت : اريرفتن گارسون مه با

 به من؟؟گفتم : ديگياقارو م نیخب مهسان خانوم اسم ا-

 ازش ننوشتم یمن اسم نیراستشو بخوا ارياقا مه-

 و گفت : دیباال پر اريمه یابروها 

 ؟ شهيمگه م-

 و گفتم : نیيانداختم پا سرمو

 من فقط از عشقم نسبت بهش نوشتم  نیراستشو بخوا-
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 آهانی بگه و در ادامه گفت : اريباعث شد مه که

 از دوستاتون که  بشناستش ؟ سين یخب کس-

 : گفتم

  سيمن معلوم ن یاز عشق پنهان زيچ چيه ینیبه دوستامم نگفته بودم و االن  یاخه من راجبش حت-

 نگاه پر غم بهم کرد ، هی یکلمه عشق پنهان دنيشن با

 ت :به خودش اومد و گف عینگفتم سر یزياما چ دیلرز دلم

  ديکن یم داشيکه پ شاهللینداره ا یبيخب ع-

 و گفتم : دميکش یقيعم هٓ  ا

  شاهللیا-

   میاومدن گارسون هر دو ساکت شد با

 و گفت : زيسفارشارو گذاشت رو م گارسون

 نوش جان -

 رفت و

 هات چاکلتم رو برداشتم  وانيل

 ازش خوردم ، یكمی و

 نگاه کردم و گفتم : اريمه به

 ؟ هياما شغل شما چ ديببخش-

 : گفت

  دادميدرس م انوياوقات پ یگاه  شيشرکت بزرگ دارم ،حدود دو سال پ هیمن -

 نگاهم کرد ، قيعم و

 بود؟؟؟ ینگاه واسه چ نیبهش نگاه کردم ا جيگ

 نگاه گرفتم ازش  لمیبا زنگ موبا 

 تلفنمو جواب دادم )افسون بود( و

 الو-مهسان

 مهسان؟ ییسالم کجا-افسون

  میتو کافه ا اريشده با اقا مه یزيسالم چ -مهسان

  یشهر باز میبر یايکه نشده حوصلم سررفته بود گفتم ب یزينه چ -افسون

  بنمتيباشه افسون جان م -مهسان

 باشه پس فعال  -افسون

 فعال-مهسان

 قطع کردم گفتم : و

 برم  دیاما من با خواميمعذرت م ارياقا مه-

 د؟يبرسون ییجا هیمنم تا  شهيم ووردمين نيمهسان خانوم راستش من ماش-مهيار

 بله البته  -مهسان

  یمرس -مهيار

 گارسون رو صدا زد ، و

 ...ارهيصورت حسابو ب که

 رونيب میشاپ اومد یکرد و با هم از کاف حساب

 

 م،یبود نيماش تو

 باز زنگ خورد، ميگوش که

 افسون بود... بازم

 و گفتم : برداشتم

 افسون  اميدارم م-
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 ؟یايزودتر ب شهيمهسان م -افسون

  گهیباشه تو راهم د -مهسان

 قطع کردم  و

 برگشت سمتم و گفت : اريمه

 شده  یزيچ-

 برا یاداوری زنهيزنگ م یو ه رونيب میبر گهيعجوله.م كمیدوست من  نی،راستش ا ارينه اقا مه -مهسان

 ن؟يبعد منو برسون ميدوست شمارو سوار کن میبر نیخوايم هینطوریخب اگه ا -اريمه

 طول بكشه ! دیاخه شا -مهسان

 ندارم. ینداره من کار بيع -مهيار

 باشه نیندار یخب اگه شما مشكل -مهسان

 رو برداشتم ، ميو گوش 

 افسون رو گرفتم تا برداشت گفتم : شماره

 اومدم  نیيپا ايافسون ب-

 باشه باشه -افسون

 و قطع کرد 

 بعد بود که جلو در خونه بودم  قهيدق ده

 بود  سادهیوا افسون

 کپ کرد  اريمه دنیپاش ترمز کردم سرشو اورد باال و با د جلو

 همونجا موند و

 بوق ، دنيدستمو گذاشتم رو بوق با شن اديخانوم قصد نداره ب دمید یوقت

 باال  دیدو متر پر افسون

 گفت که مطمئنم فحش بود! یزيچ یلب ریز و

 کرد یاحوالپرس اريو با مهشد  سوار

  میهمه ساکت بود اريسمت خونه مه روندم

  میبود اريخونه مه یبعد جلو قهيدق ستيحدودا ب میزدينم یوحرف

 شد  ادهيکرد و پ یتشكر اريمه

   میکرد که هم من و هم افسون تشكر کرد تعارف

 یاز خدافظ بعد

 افسون داد زد : هویشد و اومد جلو نشست  ادهيافسون پ  

 بود  یگريعجب ج ایخدا یوا-

 نبود! گرينه بابا اونقدرام ج -مهسان

 رفت و گفت : یچشم غره ا 

 بو ميده! فيپ فيپ گهيم رسهيگربه دستش به گوشت نم-

 تو سرش و گفتم : زدم

 منظور؟؟-

 : گفت

 !یدیبهتر کجا د نیمهسان خانوم از ا یعنی-

 :گفتم

 خواستگارای من!-

 چپ چپ نگام کرد و گفت : 

 پارچه اقاس هی نی!استنين نمیتو نصف ا  یداشت!؟ اخه خواستگارا یچه ربط یگيگربه م گميم ايب-

 : گفتم

 پارچه اقا مست و رامم بشه ؟ هی نيهم یخوا یم-

 گفت : افسون

 نه مست و رام تو!!! چكسميه-
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 : گفتم

  یشك دار-

 : گفت

 اره واال-

 

 : گفتم

 که رامم بشه ؟ یبنديم شرط

 : گفت

 ؟ یباشه سر چ-

 : گفتم

 سر همون گردن بنده ،که هر دومون خوشمون اومده بود ازش-

 : گفت

 که از االن مال خودمِ  دونميباشه پس م-

 زدم و گفتم : یپوزخند

 پنبه دانه! نديافسون در خواب ب-

 : گفت

 !نديبيم یداريدر ب-

  مينگفت یزيچ گهید

 ( كنميرامش م یچطور نيبب نيدلم گفتم :)باشه افسون خانوم صبر کن تو

 واسش! مرديم ینجوريهم اريکه مه دونستيمهسان چه م و

 و گفتم : یبه شهر باز میديرس

 عشق و حال ! میافسون خانوم که بر نیيبپر پا-

 که تو پارك بود  یا لهيشهربازی و هر وس ميرفت

 . میسوار شد رو

  میبه هفت خان تا غذا بخور ميشب بود که گشنه رفت اخر

 خونه  میبر و

  میسفارش چلو کباب با تمام مخلفات داد هردو

  میمنتظر موند و

 گفت: رفتيور م شيکه با گوش یدر حال افسون

  اريبا مه نيگفت ايچ -

 : گفتم

  میمن حرف زد یراجب فرد ناشناخته زندگ یچيه-

 و گفت : دیخند افسون

 شناخته رو بچسب  نیبابا فرد ناشناخته رو وللش ا-

 : گفتم

 بهم ! كهینزد یليخ كنميچرا انقدر چشماش واسم اشناس، حس م دونميافسون نم-

 گرفت وگفت: دستمو

 االن بهت کمك کنم تونستميبودمت! حداقل م دهیکاش قبل از تصادفت د -

 محكم گرفتم و گفتم: دستشو

 خوبه لیيبودنت االنم خ -

 گذاشت، زيغذا رو آورد و رو م رسونگا

 افسون با خنده گفت : 

 سخن شكم مهم تر است ! میاز هرچه بگذر-

 و گفتم : دمیخند

 اره واال -
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 هامون تموم شد یبه خوردن غذا ، با خنده و شوخ میشروع کرد و

  میحساب کرد زويم

 و  رونيب میاز رستوران زد و

 خواب راحت هیخونه و تخت نرم و گرم  یبه سو شيپ

 

 به سمت خونه می روندم ، داشتم

 افسون گفت: که

 مهسان-

 ها؟-مهسان

 نظرت چيه؟-افسون

 درمورد چی؟-مهسان

 در مورد مردم آزاری!-افسون

 کجا؟-مهسان

 هرجا-افسون

 چيكار؟-مهسان

 برو تو اولين کوچه ای که دیدی!-افسون

 باش-مهسان

 توی کوچه و ماشين رو پارك کردم! پيچيدم

 شدیم و گفت: پياده

 زنگ بزنيم دریم؟-

 فكر خوبيه!ولی آپارتمان نيستا،-مهسان

 دیدی از شانس گندمون یكی از اینا اومد بيرون،اونموقع چه کنيم؟ یهو

 سخت نگير بابا،بزن بریم-افسون

 دو سه گفت و خودش شروع کرد! یك

 تك تك خونه ها رو ميزد و ميرفت سراغ بعدی... زنگ

 بن بست بود! کوچهِ

 خونه بود،  آخرین

 رو گذاشتم روی زنگ و مثل بقيه دستم رو بر نداشتم... دستم

 لبخندی که تمام دندونام رو به نمایش گذاشته بود، با

 به در خونه نگاه ميكردم، داشتم

 یهو در باز شد! که

 لبخندم رو خوردم. فوری

 با عجز و چهره ای آویزون به پسری که جلوم بود نگاه ميكردم، داشتم

 افسون با شتاب و چهره ای نگران رسيد بهم، هوی

 :گفت

 کجایی تو دختر؟نميگی نگران ميشم؟دلم هزار راه رفت-

 دهان باز و متعجب نگاهش ميكردم ، با

 رو کرد به پسره و گفت: که

رو نگران  آقا شرمنده،خواهر من یكم مشكل داره!)و دستش رو کنار سرش تكون داد(هر از گاهی از خونه ميزنه بيرون و ما-

 ميكنه!بازم ببخشيد

 

 که با این حرف عصبانيتش کمتر شده بود،گفت: پسره

 مشكلی نيست ولی بيشتر مواظب خواهرتون باشيد-

 حتــــما!-افسون

 رو گرفت وکشيد، با داد گفت: دستم
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 ایدفعه اخرت باشه بی خبر جایی مير-

 

 چشمایی به خون نشسته تا رسيدن به ماشين نگاش ميكردم با

 ترسش هيچی نميگفت! از

 ميزدی خونم در نميومد کارد

 ی احمق ، دختره

 لهش کنيا! بزنی

 مـ..مـهـ...مـهسان-افسون

 بنال گوسفند!-مهسان

 ميگم...چيزه!-افسون

 بگو خو،حوصله ندارم!-مهسان

 هيشی هيشی،به اعصابت مسلط باش-افسون

 /-فقط چون تو گفتی:-مهسان

 چرا که نه!-افسون

 هيس شو دختره ی گاو!-مهسان

 تنكس فور محبتت -افسون

 کتك ميخوای!؟-مهسان

 هرچی از دوست رسد،نيكوست!-افسون

 جوابش رو ندادم! دیگه

 ی سه نقطه... دختره

 !ایــش

 مورد عالقش رو پلی کرد آهنگ

 

 منطق تو رو  ینكن اگه ب تعجب

  شهيدارم اگه تموم نم دوست

 اگه با تو دنبال تكرارم  اصرارم

 تعجب نكن اگه از هر  تكرارم

 

 شبا  نیاگه ا زارميجز تو ب یکس

 تو  یاگه با تو و ب دارميب یليخ

 دارم تب دارم مطمئن بودم  تب

 که  شهيگذشته با تو جبران م که

 

  شهيم شهيدر پ یخوب ی ندهیآ

 شهيهم شهيباشم تو رو هم داشته

  رویحس ز نیدارمو حالم از ا تورو

  هی یحرف هیشده باور کن با  رو

 

 که دارمو  یحال یزيچ هی یکار

 که خواستم  یکن با تو هرچ بهتر

 راحت شد یشد با تو همه چ همون

  شتريب یليرابطمون ح دنید همه

 

 مدت شد آروم آروم آروم  هی از

 لحظه  دمیتو د ميتسل خودمو
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 دميبا تو آرامشو فهم شتريب لحظه

 قابل انكاره ريغ گهیتو د ريتاث

(Tajob Nakon--->Sirvan khosravi) 

 اَه

 کرد با این آهنگ گذاشتنش! عصبيم

 آهنگ رو کم کرد  صدای

 از چنل تلگرامش، و

 :خوند

 ینيکمونو بب نيرنگ یخواياگه م-

 ... یتحمل بارون رو داشته باش دیبا

 وَاو، خب که چی؟-مهسان

 هيچی ،گفتم که یه چيزی گفته باشم!-افسون

 

 بگيری به کی برميخوره؟تو خفه خون -مهسان

 همه-افسون

 اــــوف،بيخيال شو افسون،حس کلكل ندارم-مهسان

 باشه مسی جون-افسون

 افســـــــون-مهسان

 باشه باشه ببخشيد!-افسون

 چيزی نگفتيم و تا رسيدیم خونه، دیگه

 رو عوض کردیم و پریدیم روی تخت! لباسامون

 سوت نشده خواب رفتم سه

 با حس لرزشی کنارم چشمام رو به زور باز کردم صبح

 روی ساعت بود! گوشيم

 من چيكار داشتم ، یعنی

 اینوقت صبح گوشيم رو روی ساعت تنظيم کردم؟ که

 با دیدن ساعت دهانم رو اندازه اسب آبی باز کرده بودم! خودم

 پنج و چهل وپنج دقيقه صبح بود! ساعت

 فكر کردم، چيزی یادم نيومد هرچی

 رو روی تخت رها کردم، مخود

 لحظه فقط یه لحظه از ذهنم عبور کرد که کار افسون باشه! یه

 قبل از خواب ميگفت که خوابش نمياد، آخه

 فكر اینكه کار افسون باشه ، از

 و مشكوك خيره شدم به صورتش برگشتم

 عادی برخورد کنه نامحسوس بين چشماش رو باز کرد وقتی فهميد نگاش ميكنم چشماش رو بست و خواست خيلی

 دقيقه همونجور بی حالت موند، چند

 برگرده و پشت به من شه، خواست

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 مجازات کسایی که کرم دارن،تو قانون چيه؟-

 چشماش رومثل کسایی که خواب بودن و تازه بيدار ميشن باز کرد، 

 :گفت

 نصفه شبی چی ميگی مهسان؟خواب زده شدی؟-

 دت بلند ميشی یا بلندت کنم؟افسون خو-مهسان

 برا چی بلند شم دقيقا؟-افسون

 دختره ی بی فكِر سه نقطه! این چه کاری بود کردی!مگه نميدونی خواب ندارم-مهسان
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 چيكارت کنم؟-افسون

 رو ندادم جوابش

 توی حموم اتاق، رفتم

 ظرف ميگشتم تا آب توش بریزم، دنبال

 بریزم ببرم

 

 برگشتم  یافسون که وقت رو

 کرد ، يييیسمت اتاق جلو در حموم افسون چنان پخ برم

 باال! دمیصدمتر پر که

  نيآب هم از دستم افتاد زم ظرف

 

 ظرف مامانم اومد داخل اتاقم گفت: یصدا با

 ؟یشده؟مهسان خوب شیزيچ یشده؟کس یه؟چيچ-

 بود)ظرف رو نشونش دادم( نیا یاره مامان جون فقط صدا-مهسان

 و گفت: ستين یزيراحت شد ،که چ الشيخ مامانم

 موقعه شب چرا؟؟ نیتو ا نیاخه ا-

 دفعه خورد به ظرف افتاد ... هی رهيتو خواب راه م یشناسيمامان ،افسون رو که م یچيه-مهسان

 محاله زنده بمونم  رونياتاق بره ب نینگاهم کرد، که گفتم اگه مامانم از ا نيحرفم افسون همچ نیا با

 مامانم گفت: 

 ااه-

 و از اتاق رفت بيرون! 

 موندم و افسون  من

 حمله به من بود ،گفت: یکه بالشتشو برداشته بود اماده  یدر حال افسون

 نه؟ رميپس من تو خواب راه م-

 ...؟!یکرد وونهیجلو پسره چطور منو د ستين ادتی! زمیبه اون در عز نیا-مهسان

 حاال دارم برات!-افسون

 حرفش حمله کرد سمتم، نیا با

 در اتاق رو قفل کرد و گفت: رونيبالشتمو پتوم رو پرت کرد ب دمیسمت سالن که د رونياَل فرار از اتاقم رفتم ب منم

 یخوب بخواب زمیعز-

 ! رهيگيبخوابم کمرم درد م تونميافسون باز کن درو! من رو مبل نم ؟؟؟یچ-مهسان

 خودم خسته شدم ، گهیدر اتاقمو زدم که د اونقدر

 شدم بالشت و پتوم رو برداشتم و  اليخيب

 رو مبل دراز کشيدم رفتم

 خدا! یا  

 بود خوابم برد یبه هر بدبخت مایکرد یريعجب گ 

 : گفتيمامانم که م یبا صدا صبح

 ؟چشمامو باز کردم و گفتم: یديخواب نجایدلم چرا ا زیمهسان مهسان عز-

 بگم واال!برو از اون افسون خانم بپرس  یچ-

 گفت: نیيپا ومديافسون رو پله ها بود داشت م حرفم نیا با

  ديگرفت خواب نجایکردم گفتم بمون نموند اومد ا شمیتنها باشم هرکار خوامينشده خودش گفت م یچيخاله ه-

 مهسان؟  گهيراس م-مامان

 نه بابا،افسون کی راست گفته االن دوميش باشه؟!-مهسان

 

 از دست این دختر!-مامان

 و گفت: ديرو بوس ميشونيپ 
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 مطب؟ رميدارم م یندار یکار-

 نه مامانی،مواظب خودت باش !-مهسان

 ؟یندار یکار یدختر گلم افسون تو چ نطوريتوهم هم-مامان

 نه خاله برو بسالمت -افسون

 پس خدافظ -مامان

 خدافظ  ميمن و افسون هم باهم گفت 

 تو حموم ، دمیبسته شدن در پر با

  رونيدوش گرفتم اومدم ب هی

 ، كردميموهام رو خشك م مداشت

 شده  رهيو بهش خ انوي،پ یافسون نشسته رو صندل دیدم

 :گفتم

 ن؟یبه ا یچرا زل زد هيچ-

 ؟یكرديکار نم انوي!مگه تو قبال پ ستميبزنم ؛اما بلد ن انويپ خواديدلم م یليخ_افسون

 هم بهش عالقه داشتم ! ادیز یلياره همونطور که تو دفتر خاطراتم نوشته بودم خ-مهسان

 ؟یكنيپس چرا باز شروع نم-افسون

 فكر بودم ، نيراستش خودمم تو هم-مهسان

 باز شروع کنم اما که

 نفر خوب که باهات کار کنه  هیپس بگرد دنبال -افسون

 قبول کرد؟ دی!چطوره بهش بگم شادادهياموزش م انويپ شيدوسال پ گفتيهم م اري! مهیراست-مهسان

 اريبهتراز اقا مه یدختر چ یدار ولیژووووون ا-افسون

 گهيم یچ نمي،بب زنميعصر بهش زنگ م-مهسان 

 بزنيم بر بدن! ميناهار مفصل درست کن هیباش، بيا بریم -افسون 

  اميم بندميچرا که نه بدو تو اشپزخونه منم االن موهامو م-مهسان 

 باش - افسون

 بستم  نیيموهامو صاف کردم و جمع کردم پا یتو اتاقم فور رفتم

 تو اشپزخونه  رفتم

 ه؟يخب سر اشپز!برنامه چ-مهسان

  ميدرست کن یقورمه سبز-افسون

 ،چقدر دلم هوسش رو کرده ! یاوف آی گفت-مهسان

 بده به من  خچالیهارو تو  یپس بدو سبز-افسون

  میناهار توپ اماده کرد هی  

 ، ميمامانم هست منتظر

  میباهم بخور دايب که

 زنگ در اومد  ی، که صدا اديمامانم م یبودم که ک نیفكر ا تو

  نگید نگید

 دینگ دینگ

 مامانم اومد! ولیا

 درو براش باز کردم  رفتم

 ،یمراسم ماچ و سالم و احوال پرس بعداز

 بر بدن ! میناهار رو زد 

 کرد ، فیتعر یليخ مامانمم

 دستپختمون از

 !ديزحمتشو کش چارهيب ییظرف شو میداد میهارو جمع کرد ظرف

 استراحت کنيم ميرفت خودمونم
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 بود  6حدودا  ساعت

  انويزنگ بزنم واسه پ اريبه مه دیافتاد با ادمی که

 برداشتم  یرو از رو عسل ميگوش

 برداشت هيگرفتم بعداز چند ثان شمارشو

  اريسالم اقا مه-مهسان

 ؟یسالم خوب-اريمه

 ن؟یممنون شما چطور-مهسان

  ن؟يداشت یکار ميستيبد ن یه-اريهم

  دیمنم کالس بذار یخواستم اگه امكانش هست برا نیدادياموزش م انويپ شيدوسال پ نياره راستش گفت-مهسان

 هم تنگ شده بود  انويپ یچرا که نه اتفاقا دلم برا-اريمه

 کالس بذارم  خواميامكانش هست ؟البته تو خونه م یپس ک-مهسان

  مياز فردا شروع کن-اريمه

  هياره عال-مهسان

 خدافظ  5باش پس فردا ساعت-اريمه

 خدافظ-مهسان

 خوشحال شدم ، یليخ

 قبول کرد ! اريمه که

 بدو بدو رفتم ، نيهم واسه

 افسون گفتم! به

 اومد ، شيخوب هم پ تيموقع هیخوشحال شد ،تازه  یليخ اونم

 بزنم و اون گردنبنده مال من شه  مخشو

 هو وی

 هی یصدات بزنم گفت بهت بگم )هر موقعه وقت کرد ومدمين یزنگ زد رو تلفن خونه فكر کردم خواب تيابج یراست-فسونا 

 خونمون دلم برات تنگ شده( ايسر ب

 ؟یايتو هم م رميم گهید كساعتیباش -مهسان

 باش -کار دارم تو برو زود برگرد مهسان ینه من کل- افسون

 که رنگ چشمام بود زدم   یو طوس یمشك پيت هیتو اتاقم  رفتم

 رو برداشتم ، موتیر

 با افسون ، یخدافظ بعداز

 شدم ! نيسوار ماش رفتم

 نایا ميابج یکردم و روندم سمت خونه  یاهنگ پل هی

 

 "اريمه"

 به خودم اومدم  ونای یصدا با

 کرد و نشست  یسالم

 بود که بهم زنگ زد و گفت  شيساعت پ چند

  ميکافه تا با هم حرف بزن اميب که

 :گفتم

 ام؟يب یشده که گفت یزيسالم چ-

 :گفت

  اديواسه کار توهانم همراهم م لياردب رميداداشم راستش من دارم م اريمه -

 :گفتم

 بره  شيخوب پ یکه همه چ شاهللیا یاها خب بسالمت-

 : گفت

  ميشبا هم با قيداداش توهانم تو راهه بعد از چند وقت سه تا رف یمرس-
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 رو شونش و گفتم : زدم

 واهللیاره داداش ا-

 شد ، دايزد که سر و کله توهانم پ یلبخند 

  میهم بود شيشب پ تا

 شد یروز خوب سپر هیوقت  یبعد از کل و

 اماده شدن بودم ، ريشدم تا عصر درگ داريکه از خواب ب صبح

 اگه عشق مهسان من نبودم یداشتم حت دوست

 دم کنم .اما االن اونو عاشق خو 

 کردم  یمامان خداحافظ از

  نایروندم سمت خونه مهسان ا و

 برام فرستاده بود. درسوٓ  ا

 خونشون  دميساعت بعد بود که رس مين 

 زدم و رفتم باال  نويماش ريدزدگ

  دميکش قينفس عم هیجلو واحدشون  دميرس

 نشد ، شتريب هيزنگ و زدم چند ثان و

 در باز شد و من باز عاشق تر شدم  که

 لبخند سالم کرد و خوش امد گفت  با

 دادم و رفتم تو  جوابشو

 و خودش رفت ، نميکرد که بش تعارف

 ! ارهيبرام شربت ب که

 کردم  ینگاه کل هیخونشون  به

 بود یكيش اپارتمان

 شربت اورد و تعارف کرد مهسان

 برداشتم و تشكر کردم   

 : گفت

 مامان چطورن؟ اريخب اقا مه-

 : گفتم

 خوبن سالم رسوندن-

 گفت : 

  نيسالمت باشن شما هم سالم برسون-

 : گفتم

 چشم حتما -

 رو خوردم و گفتم : شربتم

 انويسراغ پ میبر نیخب مهسان خانوم اگه اجازه بد-

 گفت: 

 بله حتما و بلند شد-

 

 انو،يپ دنید با

 افتادم  شيدو سال پ ادی 

  گذروندميبود که من روزامو با مهسان م انويپ نيهم با

 برسه یکه روز بعد كردميم یلحظه شمار شهيهم و

بودم قلبم پر از  ششيپ نكهیاز ا میبود نیدادن بهش شدم چند ساعت بود که مشغول تمر ادیو مشغول  دميکش یاه 

 بود  یخوشحال

 شده بودم شهيقرار تر از هم یجلوم بود و من ب باشیبودم تمام مدت چهره ز شاد

 یعنى همين.  عشق
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 همه چيز را باید ارزانى کرد،  یعنى

 چيز را باید فدا کرد،  همه

 طمعِ پاداشى  بى

 روندم سمت خونه رونيکردم و اومدم ب یاز مهسان خداحافظ  

  

 "مهسان "

 قلبم دست خودم نبود، یتپشا

 در که بسته شد  

 قلب منم همراهش رفت ! انگار

 نفس بكشم  تونميکه نم كردميم احساس

  هيچه حس نیا ایخدا

 عاشق بشم  یشرط بند نینكنه من خودم تو ا ایخدا

 ! ایخدا

 دست از فكر برداشتم ، ميبا زنگ خوردن گوش دميکش یقيعم نفس

 بود  یال

 ديچيتو گوشم پ غوشيج غيج یعجب تا برداشتم صدا چه

 اومد رو لبم  یو لبخند 

 از من یرينگخبر  هی شعورياحمق ب یمهسان عوض-یال

 نيپرسيحالمو م نیريگيخبر از من م یليخانوم نه که شما خ یسالم ال كيعل -مهسان 

 خفه شو بچه پرو خب چخبر -یال 

 شماست انگال   شيخبرا پ -مهسان

 هو درست حرف بزنا  -الی

  ییشات اپ بابا کجا-مهسان

 خونه منتظر عشقم  یچيه -الی

 اوه عشقت  -مهسان

  میشو یبله پس چ -الی

 و گفتم : دمیخند

 زهرمار -

 گفت : دیخند اونم

اون افسونمم همراه خودت  اديهم م یاسیخونه ما  ايفردا ب شهيبرات تنگ م یليدلم خ لياردب میمهسان ما فردا شب قراره بر-

  اريب

  گهید یچيافسونت مهسانم ه گهیبله د -مهسان

 اره اصال به تو چه -الی

 گمشو مزاحمم نشو  -مهسان

 واسه ناهار ایايراحمم، فردا حتما بم-الی

 حاال شرت کم  ميباشه عشقول -مهسان 

  یقشنگ منو بشنو یصدا یندار اقتيخاك تو سرت ل -الی

 همه راه رو نیا رهيم یواو! ک-مهسان

 من  -الی

 مزاحمم نشو قطع کن  گهیبسه د -مهسان

 خاك تو سرت فقط خاك -الی

  یو تق قطع کرد روان 

 غذا حاضر کنم  هیعوض کردم و رفتم که  لباسامو

 میواسه شام بخور که
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 که حاضر شد، افسون و مامانمم برگشته بودن! شام

 تموم سليقه ای که داشتم، ميز شام رو چيدم.. با

 و افسون از غذا کلی تعریف کردند. مامان

 شام با افسون رفتيم توی اتاق. بعد

 افسون-مهسان

 همونجوری که سرش توی لب تابش بود، گفت: افسون

 ها؟چته؟-

 الی زنگ زد!-مهسان

 سرش رو آورد باال و با ذوق گفت: یهو

 خب خب-

 برا فردا ظهر دعوت شدیم.-مهسان

 ایــــول!-افسون

 ماهان زد رو پلی کرد و بلند شد و شروع کرد به رقصيدن! آهنگ

 

 همه رو به من  لطفا

  یرونیبه سبكه ا شميبق

 ميبترکون نجارویا میيخوا یم

 با من بخون حاال

  ولیا دمیتو رو پسند دمیمن تا تو رو د ولیا 

  دميتو دلمو م به

 ولیا ولیا ولیا

  ولیبا من برقص ا حاال

 ولیموجه تو دو دست ا هی با

  دميم یچه قر نيبب

 ها  ولیا ولیا ولیا

 ولیباال ا بپر

 شما که تتو رو تنته بگو چته  خانوم

 رو مخته نجایاالن ا یچ بگو

 بده حياالن تو دلته واسم توض یهر چ بگو

 یپرتقال یعال یليخ یرقص یتو که م 

  یباحال یستين افسرده

  یخوبه وضع مال یليخ

  یحال یچرا شلو ولو ب پس

 یماليم پاتو

  ولیا

  یمر یقر میر یم

 نه بابا یدلم اوف نوریا

 نه یدلم اوف اونور

 تو  یپر یم نیيباال پا نیيباال پا 

 به وا یند هویمنو بپا  یه

 نه ینه بابا اونور دلم اوف یدلم اوف نوریا

 عكس بدونه مكث میريبكس همه مست همه دست باال بگ برو

 بله  یتو عشقه من بله

 بله  یدورهم نیا تو

 گلم تو خود مال لبی بله  یشد انتخاب
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 بله  یقفله من تو

 بله  یمن ريدرگ

 یتو نگرانه حاله من رميجا من م هر

(Dorehami--->Mahan Zed) 

 

 .خندیدیم و وردیمٓ  مسخره بازی در ا کلی

 بعد ازکلی وقت، از ته دل خندیدیم! باالخره

 شبم با تموم خوبياش گذشت. اون

 وقتی از خواب بيدار شدیم، ساعت یازده و نيم بود. صبح

 ظهر!بلند شدیم و اقدام کردیم که آماده شيم برا مهمونی  سریع

 ساعتی گذشت و من همچنان درگير آماده شدن بودم. یك

 

 مهــــســـــان-افسون

 جيغی که افسون کشيد، یك متر پریدم باال و گفتم: با

 چته روانی؟ترسيدم!-

 چيكار می کنی؟زود باش!ساعت شد یك ظهر.-افسون

 افسون تو برو،من یادم افتاد یه کاری دارم!-مهسان

 چيكار؟-افسون

 باید داروهای مامانم رو بگيرم، براش ببرم خونه مریم.-مهسان

 باشه پس من رفتم.-افسون

 باشه خدافظ.-مهسان

از اینكه افسون رفت، کيف و ریموت ماشين رو برداشتم و از خونه زدم بيرون. سوار ماشين شدم، از وقتی که بيدار شده  بعد

 بودم، یه حس خاصی داشتم.

 نزدیك ترین داروخانه رفتم!رو روشن کردم و به سمت  ماشين

 مامان رو خریدم و از در داروخانه که پام رو گذاشتم بيرون، چيزی مانند صحنه ای از فيلم، از جلوی چشمام رد شد! داروهای

 ها برام آشنا بود؛ اما نتونستم تشخيص بدم. دستم رو به سرم گرفتم، فوق العاده درد می کرد. چهره

 وندم!زور خودم رو به ماشين رس به

 لحظه چهره ی مهيار اومد توی ذهنم... یه

 رو روشن کردم و روندم به سمت خونه مریم. ماشين

 درست نمی دید! به زور ماشين رو کنترل می کردم. چشمام

رو بيشتر کردم، که با برخورد ماشينم، با ماشين کناری کنترل ماشين از دستم خارج شد و محكم خوردم به ستون کنار  سرعتم

 ن.خيابو

 خورد به شيشه و جاری شدن مایعی رو روی پيشونيم سرم

 

 کردم. سردردم فوق العاده زیاد بود. صحنه ها مثل فيلم از جلوی چشمام رد ميشدن و حس

 .وردمٓ  لحظه به لحظه، تمام خاطراتم رو به یاد می ا من

 !عشق اون بود کی که وردم،ٓ  یاد ا به

 !اسم اون بود چی که وردم،ٓ  یاد ا به

 ...رو زندگيم عشق وردم،ٓ  د ایا به

 بودم؛ گفته

  خواهدیزمان م یفراموش

 بود اشتباه

 خواهدیزمان نم یفراموش

 یفراموش

 خواستیم دل
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 تو ماند ... شيآن هم پ که

 داشت سنگين می شد، کلی آدم دورم جمع شده بود. تنها چيزی که روی اعصابم بود ، چشمام

 زنگ خوردن پی در پی گوشيم بود؛ اما نمی تونستم تكون بخورم. صدای

ماشين باز شد و یكی دستشو انداخت زیر پام و دست دیگش پشت گردنم. وقتی توی بغلش قرار گرفتم، عطرش برام آشنا  در

 بود.

 اِنقدری سنگين بود، سرم

 !حتی نمی تونستم تكونش بدم و نگاه کنم ببينم کيه که منو بغل کرده که

 منو کجا داره می بره؟ اصال

 

 همين فكرا بودم، که پلكام سنگين و سنگين شد و در آخر چشمام سياهی رفت. توی

 چشمام رو باز کردم، همه چيز سفيد بود! وقتی

 اما ندیدمش؛ نبود، سخت. نبود سخت هم اینجا وردٓ  اینكه اینجا کجاست اصال کاری نداشت. تشخيص اینكه کی منو ا تشخيص

 ن عطر، مال هرکسی نبود!او بوی

 اون عطر تنها متعلق به مرد منِ! بوی

 من... مهيار

 دلم براش تنگِ. احساس می کنم چندین سالِ که ندیدمش! چقدر

 یعنى همين.  عشق

 همه چيز را باید  یعنى

 کرد،  ارزانى

 چيز را باید فدا کرد،  همه

 طمعِ پاداشى ... بى

یختن داخل. )ایل مغول شامل الی و یونا،توهان و یاسی،افسونِ تك وتنها(، بعد از ایل در اتاق باز شد و ایل مغول ر باالخره

 مغول، مامان اینا)مریم ونيما،محمد وآرام،علی(، وارد اتاق شدند.

 سالم و احوال پرسی شدیم، طبق معمول افسون و الی داشتن اذیت منِ بيچاره می کردن. مشغول

 از خنده تخت و دندون می گرفتم! من که وردنٓ  مسخره بازی در ا انقدر

 از گذشت نيم ساعت، در اتاق زده شد. بعد

 برگشتيم سمت در. با بفرمایيد محمد، در اتاق باز شد. همه

 

که دو  یکه دوسال قبل، منو عاشق خودش کرد و گذاشت رفت. همون یهمون! خودشه رهٓ  قلبم درد گرفت. ا هوی اريمه دنید با

 ..گردم؛ اما. یسالِ دنبالش م

 زنانه؛ ییدر حسرتِ بافتِن مو"تو"

 زند به حسرتِ هر شبمان... یکه پوزخند م "یغرور"مردانه و   یدر حسرتِ آرام گرفتن در آغوش "من"

 به خودم اومدم. دسته گل رز رو به سمتم گرفت و گفت: ار،يسالمِ مه با

 که حالتون هر چه زودتر خوب شه. شاالیمهسان خانم، ا دیيبفرما-

 سالم ممنون .-مهسان

کنم.  یدوسال رو تالف نیا یمرخص شم و حساب مارستانياومده، تا از ب ادمی زيکه همه چ ارميگرفتم به روی خودم ن ميتصم

 جز مادرم. رون،يهمه از اتاق رفتن ب

 مامان؟ -مهسان

 جان مامان! -مامان

 بگم؟ یزيچ هی-مهسان 

 بگو دخترم.-مامان

 م...من...من حافظم برگشته!-مهسان

 شد، منو تو بغلش گرفت و محكم به خودش فشرد و گفت: ریمامانم سراز یشوق از چشما یحرفم اشكا نیا با

 خدایا شكرت!-
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نگه، اونم گفت که نميگه.   یبه کس یزيخبر رو بهشون بده، که ازش خواهش  کردم فعال چ نیرو صدا بزنه و ا هيخواست بق یم

 خل اتاق و گفت :محمد اومد دا

 !یفردا مرخص-

 زدم، که محمد گفت: غيج هیحرفش خوشحال شدم و  نیا با

 هستااا. مارستانيب نجایتر ا واشی! ؟یچته روان -

 ! داداش قٓ  باشه ا-مهسان

 کنم که نفهميدم چطور خوابم برد... یدوسال رو تالف نیا دیبا یبودم که چطور نیتو فكر ا همش

 کجا هستن؟ یعنیتو اتاق نبود.  چكسيعصر بود، که چشمام رو باز کردم. ه7 ساعت

 رو برداشتم و زنگ زدم به مامانم.  ميگوش 

 ؟یسالم مامان کجا-مهسان

 .اميهوا بخورم، االن م كمیرفتم  یخواب بود-مامان

 نگران شدم، خدافظ. یکجا نميخواستم بب یباش راحت باش. فقط م-مهسان

 خدافظ.-مامان

تونه باشه؟  یم یک یعنیجمع شده و سرش رو تو بغلش گرفته!  مكتينفر رو  ن هی دمیرو نگاه کردم. د رونياز پنجره ب مكی

 ناراحته! یليهست خ یاوخی هرک

 اومد تو اتاق و گفت: مامانم

 ؟یکن یم كاريچ-

 کردم. یرو نگاه م رونيداشتم ب -مهسان

 حرفم مامان هم اومد نگاه کرد و گفت: نیا با

 چقدر به فكرته. ینيب ی! منجاستيپسره هنوز هم نیا نيبب-

 :دميچشمام گرد شدو با تعجب پرس 

 ه؟يک-

 .اريمه-مامان

 اسم تو دلم ول وله به پا شد! نیا با

 ...دمیشا ایبود، حاال من براش مهم شدم  یادیز یهمه به فكرمِ؟ اونكه با دخترا نیچرا ا 

 کمكم کرد که لباسم رو عوض کردم. ی(همه اومدن واسه مرخص شدنم. ال7شده بود. )ساعت  صبح

 نرفته خونه؟  یعنی. روزیبود. با همون لباس د سادهیجلو اتاق وا اريمه رون،ياتاق که رفتم ب از

 سالم -اريمه

 سالم -مهسان

 ...میو سوار شد نيسمت ماش ميو رفت میخارج شد مارستانيرد و بدل نشد. از ب نمونيب یحرف چيه گهید 

 یکس یعنیخدا  یاستراحت کنم. دفتر خاطراتم رو تخت بود، وا كمیرفتم اتاقم تا  میديرس یسمت خونه روند. وقت محمد

 خوندتش !؟

 اتاق رو باز کردم و با سرعت رفتم سمت مامانم  و گفتم: در

 دفتر خاطرات منو خونده؟ یمامان کس-

لباس برات بردارم. دفتر خاطراتتم  نكهیبار رفتم تو اتاقت، اونم واسه ا هیوده که بخونه؟ اصال من فقط خونه ب ینه بابا! ک-مامان

 !دمیند

 و دوباره رفتم اتاقم.  دمينفس راحت کش هیحرفش  نیا با

دم؟ چه کر یم كاريبودم؟ چ یو چشمام رو بستم. خاطرات گذشته، مثل فيلمی جلوی چشمام اکران می شد. ک دميدراز کش كمی 

 می اومد. ادمیبرام افتاده؟ همه رو دونه دونه  یاتفاق

 چه به روزش اومده! یکه نبود یچندوقت نیمهسانت، ا ینيکجایی که بب ؟ییذره شده! کجا هیبابا دلم برات   

 تو خوابم! یايبارم که شده، ب هیکاش حداقل واسه  یگشتم به عقب و کنارت بودم. ا یبابا جونم کاش برم 

 محمد چشمام رو باز کردم . یدرد و دل کردن خوابم برد. با صدا كمی بعداز

 ست؟يخانم ما گرسنه ن یبجٓ  ا نیا-محمد

 !یشد بخور یکه نم مارستانيب یاوهوم چه جورم! غذا-مهسان  

 ناهار، همه نشستن منتظر تو هستن. میپس بلند شو بر-محمد
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 به چشم. یا-مهسان

 . شپزخونهٓ  ا ميردم. رفتخودم رو جمع و جور ک كمیشدم و  بلند

 خواستم ظرفارو جمع کنم، که مریم گفت: ی. بعداز تمون شدن ناهار ممیکنار فندق خاله نشستم و مشغول غذا خوردن شد 

 خواد دست بزنی، برو استراحت کن . یتو نم-

 داشته باشه ها! یبجٓ  ا دمٓ  چقدر خوبه ا شيخٓ  که از خدا خواسته بدو بدو رفتم توی اتاقم. ا منم

 و گفت: ديتا پام رو گذاشتم تو اتاقم فندوق خاله از پشت لباسم رو کش 

 ؟یتون ینم یآله با من باز-

 )خاله با من بازی نمی کنی؟(

 تو اتاق درم ببند. اينكنم بدو ب یجانم! چرا باز یا-مهسان

به  هویبردم،  ی. دست تو موهاش مدميبراش، خوابش برد. گذاشتمش رو تخت خودم و کنارش دراز کش یدلقك باز یکل بعداز

 که ديفكرم رس

 لغو نكنه.  اد،يبرا کالس فردا رو ب اريبزنم به مه زنگ

 کجا می تونه باشه؟  یعنیبراشتم و شمارش رو گرفتم. خاموش بود!  یرو از رو عسل ميگوش

 

 تو فكر! رفتم

 خاموشه؟ شيچرا گوش یعنی ایخدا

 تو دستم زنگ خورد. یخاموشه، که گوش شيکه چرا گوش کردمیفكر م نیداشتم به ا 

 نگاه به شماره کردم، ناشناس بود. كی 

 رو لمس کردم. پاسخ

 د؟يبله بفرمائ-

 گفت: یمردونه ا یصدا 

 مهسان خانوم؟! -

 :گفتم

 خودم هستم امرتون؟-

 :گفت

 خواهش داشتم! هیازتون -

 گفتم: 

 ؟ی!چه خواهشخواهش

 :گفت

 دیايو بعد از آماده شدن ب نياون لباسو بپوش کنمیلباس تو اون بستست، خواهش م هیرسه به دستتون  یبسته م هیاالن  -

 منتظر شماست. نيماش هی! نیيپا

 :گفتم

 ؟یاما بخاطر چ-

 :گفت

 که خطرناك باشه! منتظرتونن... ستين یزيچ د،ي! نترسديسوال نپرس کنمیخواهش م-

 تق قطع کرد. و

 زنگ خونه بلند شد. یبا قطع کردنش صدا 

 که درو باز  کنه، که داد زدم : رفتیمحمد داشت م نیيبدو رفتم پا بدو

 محمد نرو با من کار دارن!-

 گفت: 

 باشه -

 درو باز کردم . رفتم

 پشت در بود برش داشتم و بدو رفتم باال. یا بسته

بود و  پوريکمر لخت بود باال تنش گ نیيپشتش تا پابلند بود، که  یلباس سورمه ا هیاتاق رو بستم و بسته رو باز کردم.  در

 جذب داشت! ینايستٓ  ا
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 ست سفيد نازم توش بود! فيکفش و ک هیبود،  یقشنگ یليلباِس خ 

 ساعت فر کردم. مين یرو به برق زدم. موهام رو تو سيتخت و بابل یلباس هارو گذاشتم رو 

 زدم به لبام. یرژ لب خوش رنگ هیزدم و  ملیر دميخط چشم کش هی

و از در رفتم  فميگذاشتم تو ک لمویبرداشتم و تنم کردم وسا یمانتو و شال مشك هیو کفشم رو پام کردم.  دميلباسام رو پوش 

 بيرون.

 

 :گفتم

 .گردمیبرم عی. سرنينگران نباش رمیاومده م شيپ یمامان؟ من کار-

 .نهينب ینجوریرفتم، که منو ا رونياز در ب تند

 یو دستم رو گذاشتم رو دميکش یقيعم نفس!شد بسته سانسورٓ  داخلش و در ا دمیپر عیتو طبقه خودمون بود، سر سانسورٓ  ا

 قلبم.

 ! رونيبه طبقه هم کف، اومدم ب ديرس آسانسور

زد و  یشش سالش بود لبخند یو پنج و س یمرد که تقریبا س هیبلند دیدم، بالتكليف ایستاده بودم که  یشاس هیدر  جلوی

 گفت:

 ؟یشما مهسان خانوم-

 زدم و گفتم: یلبخند جيگ

 بله -

 :گفت

 !ديسوار ش دیيبفرما-

 من ! یخدا یروشن کرد، وا نويشدم درو بستم و ماش سوار

 .شناختمشیکه نم یاون هم با زنگ کس رون،يچرا اصال من اومدم ب هيچ هيقض

 ! دمیکار هام جونم رو از دست م نیبا ا آخر

 گوش دادم: شد،یپخش م نيکه داشت از ماش یآهنگرو تكون دادم و به  سرم

 

  یکه دار دمیدوباره خواب د دم،یرو آب م گال

 که جا گذاشتم  ینوشتم دل واریرو در و د یايم

 دوباره جون  التيبا خ نيبب ايب اريخودت ب با

  گنیکه عاشقا به هم م ییتمام حرفا گرفتم،

 

  یکه دوست دار یگرفتم فقط بو کن عطر ادی و

 بدمو گال رو آب  یرو کن تمام روزا ریو، ز زدم

 رو در  یايم یکه دار دمیدوباره خواب د دم،یم

 که جا گذاشتم با خودت  ینوشتم دل وارید رو

 که  دمی، دوباره خواب د دميگال رو آب م اريب

 که جا  ینوشتم دل واریرو در و د یايم یدار

  یکنم زندگ یغوغا م اريبا خودت ب گذاشتم

  ایکنم دل به در یم ایرو هیواسه تو مثل  رو

 

 کنم یباشه جلو رامون از جا م یزنم هرچ یم

 دور تو یچرخم ه یتو دستمه م دستت

 رقصم تا خود صبح یبندم با تو م یرو م چشم

(Ghogha mikonm---> Arash ap) 

 

 که تموم شد، گوشيم. آهنگ
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 .خوردیداشت زنگ م فميتو ک ميتموم شد، گوش هنگٓ  ا

 فرد ناشناس بود! همون

 جواب دادم: عیسر

 ن؟یايم نیالو مهسان خانوم دار-

 ؟ نيهست یاما شما ک م؛يبله تو راه-

 !ديفهم یخانوم م ديعجله نكن-

 بازم قطع کرد. 

 ها! تیِ يترب یآدم ب عجب

 شعور! یب 

که عاشقشم  یبهش بگم اون یکه چجور ار،يها بودم و تو فكر مه ابونيبه خ رهيخ نطيو از پنجره ماش فميرو گذاشتم تو ک یگوش 

 !اريمه

 .ستادیوا نيکه ماش دم،يچیواسه خودم نقشه م داشتم

 خونه باغ بود. هیمثل  م،یباغ بود هی جلو

 قشنگ بود، راننده درو برام باز کرد و گفت : یليکه خ رونيب از

 .دیيبفرما-

 زدم و گفتم : لبخند

 ممنون.-

بلند بود که تا جلو در  هیپا یورش، چراغ هااون ورنیجاده سنگ فرش شده بود، ا هیدر باغ باز بود درو هل دادم و رفتم داخل  

 ساختمون روشن بودن!

 جلو و در ساختمون رو باز کردم نور شمع فضا رو روشن کرده بود! رفتم

شام بود، دور تا دور  زيم هیقلبه  یقشنگ درست شده بود! باالقلب  هیبودن، تا وسط خونه که  ختهیاز جلو در خونه گل رز ر 

 مختلف ! یمن تو حالتا یخونه عكسا

 ؟! هيکار ک یعنیشده بودم  شوکه

 رو دور کند بود. زيبه سمت پله ها نگاه کردم، انگار همه چ اومدیاز پله ها م ییقدما یصدا

 از دستم افتاد. فميک دمیصورتش رو د یآروم از کفشاش نگام رو کشيدم باال، وقت آروم

 من ! یخدا

 .نیيپله رو هم اومد پا نیخرٓ  ا

 زد و گفت : یلبخند ستادیا جلوم

 سالم به...-

 

 زد و گفت: یلبخند ستادیو جلوم ا نیيپله رو هم اومد پا نیخرٓ  ا

 !ميشگيسالم به عشق هم-

 بگم. یزيچ دونستمینم

 ! کردمیرو نم فكرش

 !امكان نداره ا؟یخدا

 .گذاشت گونم روی و باال وردٓ  دستاش رو ا 

 یبوسمت که فراموش کن یآنقدر م-

 یبه خودت قول داده بود یروز 

 ...یعاشق نشو 

 

 یعنی باور کنم این خواب نيست؟! خدایا

 واقعا مردِ منه! اون

 من، مهيار من! مرد

 جا توی شك بودم، که مهيار گفت:همون هنوز

 بيا بشين!-
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 رو روی کل صورتش چرخوندم و رفتم سمت ميز. نگاهم

 صندلی رو عقب کشيد و نشستم. خودش هم روبه روم نشست. برام

 که باالخره اون به حرف اومد و گفت:دقيقه ای بهم خيره بودیم تا این چند

 از دیدار دوبارت خوشحالم!-

 بينمتون.منم خوشحالم که می-

 م برنگشته()چقدر سخته نقش بازی کنم، که هنوز حافظ

 خواستم درباره ی موضوعی باهات صحبت کنم.راستش رو بخوای می-

 بفرمایيد من گوشم با شماست!-

 دونم شاید نظرت به این خواستم منفی باشه؛ اما...شناسی! میدونم من رو زیاد نمیدونم به یه فرد دیگه عالقه مندی! میمی-

 

ن منم بلند شدم، که جلوم زانو زد و جعبه ی قرمز رنگ مخملی رو جلوم گرفت و . به تبعيت از اوزيشد و اومد این طرف م بلند

 گفت:

 کنی؟با من ازدواج می-

 کردم، که گفت:چشمای گردویی شده ودهان باز داشتم نگاش می با

 نظرت چيه بانو؟-

 چی باید بگم! دونستمنمی

 مهيار!-

 جون دلم عزیزم؟-

 این حرفش دلم براش ضعف رفت... با

 راس..راستش رو بخوای من...من..م...-

 وسط حرفم وگفت: پرید

 چی شده مهسان؟-

 دیدم، بلند شد.رو توی چشماش می اضطراب

 رو گذاشت روی بازوام و گفت: دستاش

 دونستم!می-

 دونستی؟دونستی؟چی رو میمی-

 رو پایين انداخت و گفت: سرش

 دونستم جوابت نه هست.می-

 خوام بگم!دونی من چی میولی تو که نمی-

 وقتی جوابت نه باشه که...-

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 خواستم بگم ...می-

 همين حين در باز شد و یه مرد سينی به دست وارد شد. در

 رو برای شام آماده کرد و با گفتن اینكه چيزی الزم نداریم، و جواب مهيار رفت! ميز

ت بگم که من حافظم برگشته از همون روزی که تصادف کردم. اونی که دوستش داشتم رو به یاد خواستم بهراستش می-

 آوردم

 کرد؛ اما با جمله قبلم چشماش رنگ نگرانی و ترس رو به خودش گرفت()وقتی داشتم اینا رو می گفتم، مشتاق نگاهم می

 رو انداختم پایين و گفتم: سرم

 اونی که دوستش داشتم،م...-

 هساننگو م-

 گم. باید بشنوی که اون کيه!می-

 گيری!جوابم به سوالت هم می موقعاون

 یه نفر کسی نبود جز... اون

 

 تو! جز
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 سرش رو با شتاب آورد باال که صدای استخون های گردنش رو شنيدم. جوری

 نــــه!-

 آره!-

 گی!جون مهيار داری راست می-

 آره عزیزم، مگه من با تو شوخی دارم!؟-

 یعنی االن جوابت...-

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 یعنی االن جوابم مثبته!-

 شد و منم بلند شدم. بلند

 !کرد انگشتم توی و وردٓ  حلقه رو گرفت سمتم؛ اما من دستم رو بردم جلو وخودش حلقه رو در ا جعبه

 بعد بوسه ی ریزی روی دستم نشوند. و

 هيجان داشتم. خيلی

 خيلی دوستت دارم مهسانم!-

 رو برای دو شب دیگه آماده کن. خودت

 چطور؟-

 گيره.امشب مامانم با مامانت تماس می-

 خب؟-

 خواد قرارِ خاستگاری رو بذاره!می-

 جدی؟-

 آره خوشگلم! بشين غذات رو بخور.-

 و مشغول غذا خوردن شدیم! نشستيم

 تو دل آدمه.  یخوشبخت نه،يبب رونيکه آدم از ب ستين یزياون چ یخوشبخت

 اگه خوش باشه آدم خوشبخته! دل

 خوشحال بودم. باالخره به خواستم رسيدم! خيلی

 من و مهيار مال هم شدیم. باالخره

 خيلی خوبيه! حس

 رسونه خونه.از شام بلند شدیم و مهيار گفت که من رو می بعد

 کل مسير دستم رو گرفته بود. توی

 نبود رهاش کنه. جلوی در نگه داشت و گفت: حاضر

 

 نگه داشت و گفت: در جلوی

 بينمت!دو روز دیگه می-

 باشه، فعال خدافظ.-

 خدافظ.-

 شدم و سریع رفتم داخل. پياده

 که در رو بستم، مهيار گازش رو گرفت و رفت. همين

 انداختم توی در و وارد شدم، محمد اینا رفته بودن.  کليد

 و افسون خونه بودن و توی آشپزخونه مشغول بودن! مامان

 رفتم پشت سرشون و گفتم: آروم

 پــــــــــــخ-

 دوشون پریدن باال و با دستایی که روی قلبشون گذاشته بودن برگشتن سمتم. هر

 گفت: مامان

 زليل مرده، صد بار بهت گفتم اینجوری اعالم حضور نكن.-

 گفت: افسون

 اشه! شوهر....ای خدا نكشتت، ای شوهرت کچل بشه، ای شوهرت کوتوله باشه، شوهرت شكم گنده ب-
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 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 شد!دونی چی میحيف! حيف انقدری خوشحالم که حوصله سروکله زدن باهات رو ندارم، وگرنه خودت می-

 که افسون خواست جوابم رو بده، مامان گفت: همين

 شه.صداتون در نياد! وگرنه دعوا می-

 برو لباست رو عوض کن بيا، ببين چخبره! مهسان

 ای به چشم.-

 توی اتاقم و یه تاپ و شلوارك ست پوشيدم و رفتم پایين. رفتم

 و مهسان توی سالن پذیرایی جلوی تلویزیون نشسته بودن و ظرف بزرگ چيپس و پفك و انواع خوراکی ها جلوشون بود! مامان

 جــــــونمی جــــــون!چيپس...-

 ظرف رو برداشت و گفت: افسون

 

 و گفت:ظرف رو برداشت  افسون

 اول تعریف، بعد چيپس!-

 گيری نامرد!؟چرا باج می-

 گفت: مامان

 گه...بدو تعریف کن!راس می-

 باشـــه.-

 شروع کردم به تعریف کردن، از اولش که توی اتاق بودم تـــــا وقتی که رسوندم جلوی در... و

 !نهيبب رونيکه آدم از ب ستين یزياون چ یخوشبخت-

 تو دل آدمه.  یخوشبخت

 اگه خوش باشه آدم خوشبخته! خوشحالم که خوشبختی دخترکم. دل

 بغل مامانم و لپاش رو بوس کردم. پریدم

 به افسون گفتم: رو

 افسون خانوم بهتره اون ظرف رو بدی!-

 صبرانه منتظر دوروز دیگم! بی

 آره دیگه بایدم خوشحال باشی!-

 د به قولش عمل کنه!چرا که نه! هم مهيار مياد خاستگاریم، هم افسون جون بای-

 قول! چه قولی؟-

 آره دیگه...گردنبندی که سرش شرط بستيم!-

 شرط! چه شرطی؟-

 خانوم شرط بست اگه من بتونم مهيار رو مال خودم کنم، اون گردنبد موردنظر رو بخره...-

 مهيار رو مال خودم نكنم، من اون گردنبد رو براش بخرم! اگه

 پس حسابی خوش بحالت شده!-

 یگه.آره د-

 شب دوتا فيلم با مامان و افسون دیدیم! اون

 شب خوبی بود! خيلی

 با هم حرف زدیم. کلی

 نزدیكای چهار ونيم صبح بود، که توی همون سال ن رخت خواب انداختيم و خوابيدیم! ساعت

 ساعت چند بود که... دونمنمی

 

 صدای کوفتیِ گوشيم از خواب بيدار شدم. با

 خوابم پيداش کردم.دست دنبال گوشيم گشتم. کنار رخت باز کردن چشمام، با بدون

 و بدون نگاه کردن به اسمش جواب دادم: برداشتمش

 هــوم؟-

 سلــــام بانو.-
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 .اريسالم مه-

 مهسان؟-

 ها!-

 خواب بودی؟-

 با اجازتون.--

 گيرم.ببخشيد عزیزم، بخواب بعد باهات تماس می--

 جواب گوشی رو قطع کردم و به ادامه خوابم رسيدم! بدون

 کرد خوابم برده بود که با صدای مامانم، که من و افسون رو صدا می تازه

 شدم! بيدار

 شد تا بيست دقيقه فقط تو دستشویی بود!رفتم توی دستشویی آخه اگه افسون بيدار می سریع

 برم توی آشپزخونه که گوشيم زنگ خورد. از انجام عمليات مربوطه، اومدم بيرون و خواستم بعد

 رو تغيير دادم و به سمت گوشيم رفتم. مسيرم

 مهيار افتاده بود! شماره

 یادم افتاد که زنگ زده بود و من چجوری باهاش حرف زدم. یهو

 دونه زدم تو سر خودم و جواب دادم: یه

 ســـالم-

 سالم، خوبی؟-

 مرسی تو خوبی؟-

 خوب خوابيدی بانو؟-

 آره-

 نكنه تازه بيدار شدی؟-

 یه جورایی!-

 زیاد خوابيدن خوب نيستا-

 دیشب دیر خوابيدیم!-

 خوابيدین! با کيا؟-

 آره دیگه، من و مامان و افسون.-

 آهــا،سالم برسون.-

 حتما.-

 بينمت.عزیزم من باید برم، کاری نداری؟ عصر می-

 عصر چخبره؟-

 خوایم بریم بيرون!می-

 با کی؟-

 فهمی! من رفتم فعال.بعد می-

 فعال.-

 رو که آوردم باال... سرم

 

 رو که آوردم باال، با چهره ی خندان مامانم و افسون رو به رو شدم! سرم

 چيه خب؟-

 گفت: افسون

 خوب راه افتادیا!-

 هم گفت: مامان

 خواین برین؟دختره ی شيطون! عصر کجا می-

 منم مثل شما.-

 گفت: مامان

 فت رو شبيه گربه شرك نكن، بياین صبحونه بخوریم!خب حاال، قيا-
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عصر اتفاق خاصی نيوفتاد، فقط مهيار ساعت هفت اس داد که تا نيم ساعت دیگه مياد دنبالم. با افسون حاضر و آماده نشسته  تا

 بودیم که با تك زنگی 

 مهيار زد رفتيم پایين. سوار شدیم. که

 سالم.-

 سالم خوبی شما!-

 شم!ر نمیمرسی از این بهت-

 گفت: افسون

 سالم.-

 سالم افسون خانم، خوبيد؟-

 ممنون.-

 گفت: مهيار

 پيش به سوی خوش گذرونی!-

 وقت کجا؟اون-

 فهمی!می-

 عــــه! اذیت نكن بگو.-

 شه...سوپرایزه!نمی-

 باش نگو.-

 ریم.زدم که کجا میکم داشتم حدس می کم

 

 گفت: اريمه

 !میاونجا گهید یقهيچند دق م،يرسیکم کم م میدار گهیخب د-

 !ميبا بچه ها رفت شيکه دوسال پ ،یهمون شهر باز یجلو میديرس

 !ريبخ ادشی 

 !دهيو االن نوبت من رس دنيبه عشقشون رس یاسیو  یخوش گذشت، ال یاون شب کل 

  شه؟یم یعنی

 !ارينبود جز مه ینفر درِ طرف من رو برام باز کرد، کس هی دمیفكر ها بودم که د نيتوهم

 .یخانم نیيپا دیيبفرما-

 که افسون گفت: ن،یيلبخند زدم و رفتم پا هی

 !نیمنو دق بد نیخوایم ؟یچ یعنی کارانیا ـــش،یا-

 قربون تو برم من! یا-

 گفت: اريمه

 گيره!تو رو می اديم شه،یم رياز جون خودش س یكیغصه نخور باالخره -

 افسون که به خونش تشنه بود. ار،يحرف مه نیا با

 :گفت

 !اري... دارم براتون آقا مهنطوریعـــه! که ا-

 خنده ،که افسون گفت: ریز میزد اريو مه من

 کنم. دايپ ويكیامشب،  نيهم دنی. اگه ندنیبخند بٓ  کوفت کوفت روا-

 گفت: اريمه

  م؟یشرط ببند-

 گفت: افسون

 بسته. شهيبار شرط بستم واسه هم هینه قربون دستت! -

 گردنبند رو ازش گرفتم، هنوز تو فكرشه! 

 تو ... میتا بر ن،یدیباش باش حاال اگه اجازه م- 

 . ميرفت یشهرباز یهر سه تامون سمت در ورود اريحرف مه با
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 اريکه مه نيبخورم زم خواستمیخورد. م چيپام پ هویحواسم به مردم توی پارك بود که  زدن،یم غيج جانيبود! همه از ه غوغا

 گرفتم و گفت:

 !ايوفتيبود ب كیعه نزد-

 حواسم نبود! ديببخش-

 داشت  جانيه یليکه خ یباز هیبه  میديتا رس میبه راهمون ادامه داد دوباره

 ترس! نيهمچن و

 گفت: افسون

 !شمیسوار م نویا یشهرباز اميمن هر وقت م دهیحال م یلي،خ ميسوار ش نیا میبر نیايب-

 گفتم: منم

 باش.-

 گفت: اريمه اما

 سوار شه! نویمهسان ا دمیاجازه نم شهيخطرناکه! نم نینه ا-

 .افتهیبرام نم یاتفاق چيه یتو کنارم یسوار شم وقت خوامینكن! م تیاذ اريعـــه مه-

 خوب به هدف خورده ! رميشد، معلوم بود ت یحرفم راض نیبا ا 

 .میسوار شد مي! رفت ميخودمون رو لوس کن دیکجاها با ميدونیدخترا م ما

 

 بودم. اريبودم؛ اما همش تو بغل مه دهيترس یليخ

 حالم بد شده بود؛ گهید یباز هی ميترسيدم تموم شدو رفتکمتر می نيهم واسه

 به رو خودم نمی آوردم. یول

 گفتم: فقط

 خونه! میبر -

 گفت: اريمه

 ؟یزود نيبه هم-

 انجام بدم. دیکار دارم که با یليمن! خ یبيای خاستگار یخوایم ینرفته که فردا جناب عال ادتیخسته ام، بعدشم -

 بره، به چشم بانو بریم! ادمی شهیمگه م-

 ما روند. یسمت خونه  اريو مه میشد نيسوار ماش ميرفت

 با پلی شدن آهنگ، غرقش شده بودم: 

 

 کنمرو مرور می خاطرات

 گيرهذهنمو دلم می توی

 نم نم بارونو حسی که دوباره

 ميرهدلم نمی توی

 کنماز همه دور می خودمو

 نيست که بهم بگه کسی

 نكن، گریه نكن گریه

 تو که شدی آرامشم نرو

 که شدی همه خواهشم تو

 که بی خاطره بشم نذار

 دونه دونه اشكامو ببين نرو

 خوام از خدا همينرو می تو

 نيار به زمين سمونوٓ  ا

 معرفت، چجوری دلت اومد بری بی

 دلمو نبرد کسی

 اولين نفری تو

 معرفت، چجوری دلت اومد بری بی
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 خوای این احساسومی چجوری

 بين ببری!؟ از

(Shahab Ramezan--->Naro 

 

 جلو در خونمون هستم. دمیبه خودم اومدم د تا

 شم ! ادهيپ خواستینم دلم

 گفتم: اريبه مه یبرام سخت بود، اما به سخت ارياز مه یدور

 ؟ یندار یکار-

 برو مواظب خودت باش!  زمینه عز-

 توهم خدافظ.-

 .میشد ادهيکرد و پ یهم خدافظ افسون

 حرکت کردو رفت. اريداخل مه ميرفت یسمت در، وقت ميرفت 

نگذشته بود،  قهيرو تخت چند دق مي. رفتشمونیرآ  لباس و پاك کردن ا ضیسمت اتاقمون بعداز تعو ميمامانم خواب بود، رفت 

 ! ميکه خواب رفت

 ...گفتیافسون که م یبا صدا صبح

 

قبول  ،یشلخته هست نجوریا نهيبب اد،يکار دارم! پاشو االن مادر شوهرت ب یکل یگفتیعروس خانم بلند شو، لنگ ظهرِ، مگه نم-

 !ــايزن پسرش بش کنهینم

 تخت نشستم. یرو خيبود س ازدهیرو باز کردم، با نگاه کردن به ساعت که  چشمام

 نامرد؟! ینكرد دارميچرا زودتر ب-

 .میکار دار یشدم، مامانتم رفته مطب! پاشو کل داريخودمم تازه ب-

  میصبحونه خورد هی ات،يبلند شدم و رفتم دستشویی. بعداز انجام عمل عیسر

 خونه! یريبه گرد گ میشروع کرد و

 !میهم درست نكرده بود یچيه م،یافتاد ناهار نخورد ادمونیساعت سه بود که کارمون تموم شد. تازه  حدودا

 .میبرامون آوردن و به بدن زد دهياز رستوران دوتا کوب میزد زنگ

 و مرتبِ، گفت: زيهمه تم دیساعت چهار مامان اومد، خونه رو که د 

 کردن خونه باشه! زيفكر تم كمیمهسان  نیکه ا اد،يما خواستگار ب یبه به خدا کنه هر روز خونه -

 نزدم تاحاال! ديو سف اهيانگار دست به س که ،یگیم یعه مامان جور-

 .ایببر برومٓ  ا ینگ نجورییا نایارايجلو مه امشب

 و با کماالت... یخوب نیدلشون بخواد دختر به ا ميليکردم بابا! خ یشوخ -

 وسط حرف مامانم و گفت: دیپر افسون

 !رينفس بگ كمیخاله  -

 خنده. ریز میسه تامون زد هر

 ؟یخورد یزيمامان چ-

 .ومدنياستراحت کنم تا مهمونامون ن كمیخوردم من برم  یزايچ هیآره تو مطب -

 چشم.-

کدومش بهتره  نميتا بب ختنیر رونيتو اتاقمون و شروع کردم به لباس ب ميرفت سمت اتاقش و من و افسون هم رفت مامان

 واسه امشب!

 کت و شلوار افتاد. هیبه  چشمم

 گفت: افسون

 !اديبهت م یليخ نیا -

 رو بپوشم. نيگرفتم هم ميتصم 

 کت و شلوار انتخاب کرد، که کتش سبز پسته ای مانند بود و شلوارش هم سفيد. هی افسون

 آماده کرد. نییريو ش وهيساعت شش بود که افسون رفت تو آشپز خونه و م 

 ساده کردم. شیآرا هیو  دميدوش گرفتم و لباسم رو پوش هیرفتم  منم
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 که مامانم گفت: نیيپا رفتم

 به به عروس خانم آماده شد!-

 خنده که افسون ازتو اشپزخونه درومد گفت: ریز زدم

 !یخوشگل شد یليخ اد،يمهسان! چقدر بهت م یوا- 

 ....انايکارو بسپار به من تو هم بدو لباستو بپوش االن م هيبق زم،یعز یمرس-

 نمونده. یکار چيه گهید- 

 هم رفت و آماده شد. افسون

 بلند شد. فونیآ یکه صدا م،یمن و مامانم تو سالن منتظر بود 

  نگید نگید-

 دینگ دینگ

 

 تو دلم نبود. دل

 

 طرفش ولی با دیدن محمد اینا و مریم اینا بادم خالی شد. رفتم

 داخل و بعد از سالم و احوال پرسی،نشستيم. اومدن

 محض نشستنمون، صدای زنگ بلند شد. به

 رو باز کرد، جلوی در اول محمد و نيما ایستادن بعدش مامان و مریم و آرام، در آخر من و افسون... دفعه مامان رفت در این

 مردی مسن و با چهره ای مهربون وارد شد. اول

 مردی سی و دو یا سه ساله، بعدش

 از اون ها زنی لبخند به لب، با همه سالم کرد. به من و افسون که رسيد گفت: بعد

 من رو دزدیده؟کدومتون قلب پسر -

 با چهره ای مظلوم انگشتش رو آورد باال و به من اشاره کرد. افسون

 مهيار دستش رو آورد جلو که باهاش دست بدم، دستم رو که توی دستش گذاشتم. مامان

 رو به سمت خودش کشيد و بغلم کرد، کنار گوشم گفت: من

 الحق که سليقش حرف نداره!-

 مرسی، شما لطف دارید.-

 دیگه از الفاض شما، خانم و اینا استفاده نكن، باهام راحت باش.-

 بگو آزیتا. بهم

 آخه...-

 مهيار)آزیتا( گفت: مامان

 آخه ماخه نداریم.-

 چشم.-

 آفرین عروس گلم.-

 رفتن مامان مهيار، دختری بيست و شش یا هفت ساله وارد شد. با

 مهيار بود. خواهر

 با کماالت و خوش رو بود. خيلی

 در آخر... و

 با کت و شلوار سرمه ای رنگ، با دسته گل وارد شد. مهيار

 همه سالم کرد و به که رسيد، دسته گل رو به طرفم گرفت و گفت: با

 بفرمایيد مهسان خانم-

 مرسی، مچكر.-

زدیم حرف می توی آشپزخونه. بيخيال نسبت به اینكه مهمون توی سالنِ، با افسون ميتوی سالن نشستن، من و افسون رفت همه

 خندیدیم، که مامان صدام کرد و گفت که چایی ببرم.و می

 چایی ها رو ریخت و سينی رو داد به من، و خودش پشت سر من اومد. افسون

 آشپزخونه خارج شدیم و من به سمت مردها رفتم. از



Roman-City.ir 
 سرنوشت ساز شرط بندی رمان

 

https://telegram.me/romancity 129 

 

 اول به اونا چایی بدم، همه تشكر کردن. تا

 مهيار که خواستم تعارف کنم... به

 

 ار که خواستم تعارف کنم، مامان مهيار گفت:مهي به

 بچمو نسوزونی!-

 حرفش همه خندیدن، اما من فقط لبخندی زدم. با

 استرس همچين کاری ازم بعيد نبود، اونم من! از

 که تا حاال چایی جلوی مهمون نگرفته بودم! منی

 چایی رو برداشت و تشكر کرد. مهيار

 مامانم نشستم، همه با هم مشغول حرف زدن بودن! کنار

 گفتيم!کردیم، و چيزی نمیمن و افسون مثل بز داشتيم نگاهشون می فقط

 ساعتی از اومدنشون گذشته بود که، بابای مهيار بحث خاستگاری رو پيش کشيد. یك

 یم توی اتاق باهم حرف بزنيم.از صحبت های مربوطه از مامانم و محمد خواست تا اجازه بدن، من و مهيار بر بعد

 اونا در مورد مهریه و ...صحبت کنند! و

 از اینكه محمد گفت: بعد

 مهسان جان، آقا مهيار رو به اتاقت راهنمایی کن!-

 چشم.-

 هم دنبالم اومد. اريشدم وبه سمت اتاقم رفتم، مه بلند

 در اتاق رو باز کردم گفتم: 

 .دیيبفرما-

 اول شما! خانما مقدم ترن.-

 گرفت. خندم

 حرف زدنمون. یرسم نیاز ا 

 باز گذاشت وخواست بغلم کنه که گفتم: مهياومد، درو ن اريداخل و بعد مه رفتم

 ! کجا آقا؟نميبب سایوا-

 !مِيکه تموم زندگ یبغل کس -

 .نهيبیم شهیرد م یكی! زشته، شهینوچ نم-

 سرش رو به نشونه باشه تكون داد و نشست رو تختم و گفت: ست،ين یچاره ا دید یوقت

 م؟يبزن یچه حرف میحاال ما اومد-

 واال. دونمینم-

 تا اینكه مهيار گفت بریم بيرون میدیو خند ميگفت یساعت ميخنده و ن ریز میزد

 رفتيم، مامان مهيار با شنيدن جواب مثبتم حلقه ی نشون رو دستم کرد وقتی

 مهيار گفت: بابای

 دو ماه دیگه! یقرار عقد و عروسی برا-

 یهو مهيار گفت: که

 نــــه!-

 نگاه خيره ی همه رو دید، گفت: وقتی

 چيز...یعنی هرچه زودتر بهتر!-

 این حرفش همه از هول بودنش خندیدن، و قرار شد پنج شنبه عقد و عروسی باهم باشه! با

 یك شنبه بود! امروز

 

 آهنگ گذاشته بود. اريو مه میراه بود تو

 :دادیو من رو با دست نشون م خوندیبلند بلند همراهش م و

 ساعتم ستهيمیوا یايچشماتم تا تو ن ريمدته درگ هی-

 یرو که روم حساس نیدوست دارم ا یخواستیتو منو م یجوره خاص هی
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 قلبمه نهيتنت رو لباسمه آرامشت تسك عطر

 یستيمیوا یعشقم تا ک یبگو پا یاگه منو خواست یراست یکه راست تو

 اديدورش ب یچكسيه نميمنه نب ماله

 خوادیدلم اونو م ادياگه بارون ب ادیز یليدوسش دارم اونو خ آخه

 خوامشیکه من م دونهیدارمش خودش م دوست

 اون با من بمونه دارم آرامش اگه

 دوست دارمش چه خوبه دارمش آخه

 ون ثابتهعشقم یراحته ماله من الميخ ییجورا هی

 دلم آشوبه یاگه ترکم کن کوبهیقلبم خوبه واسه تو م حاله

 خاطره هی شهیتو پره هر لحظمون م هیاز عكسا وارمید

 یآسون نیبه ا یشیتو ماله من م یواسه من بمون یتونیم دونمیم

 اديدورش ب یچكسيه نميمنه نب ماله

 خوادیدلم اونو م ادياگه بارون ب ادیز یليدوسش دارم اونو خ آخه

 خوامشیکه من م دونهیدارمش خودش م دوست

 اون با من بمونه دارم آرامش اگه

 دوست دارمش چه خوبه دارمش آخه

(Male mane--->saleh rezaei) 

 

 نثارش کردم. یا وونهیبلند و د خنده

 و گفت : ديکه دستم رو بوس شگاهیبه در آرا میبود دهيرس

 تابتم! یب یبرو خانومم، برو خوشگل کن، که حساب-

 به بازوش و گفتم: زدم

 کن. پيباشه عشقم شمام خوشت-

 زد و گفت: یلبخند 

 به چشم بانو. یا-

 .شگاهیرو برداشتم و رفتم داخل آرا لمیکردم وسا یخدافظ اريمه از

 اومد به سمتم. عیبود، سر یخانوم که زن تپل ستاره

 .رهید یبدو مهسان خانوم که حساب-

 نایکرد بعد از همه ا زياتاق رو صورتم هزار جور ماسك زد، ابروهامو برداشت صورتم رو تم هیکرد به سمت  میيراهنما و

 موهامرو رنگ کرد.

 که خودم بهش گفته بودم! یعسل رنگ

به صدا دراومد شاگرد  ميکه زنگ گوش ممردیم یو گرسنگ یداشتم از خستگ شد،یصورتم و موهام داشت تموم م شیآرا

 برداشتم. مويکردم و گوش یداد تشكر مويستاره خانوم با لبخند گوش

 الو مهسان چلغوز.-

 و گفتم: دمیخند

 سالم افسون خره! كيعل-

 :گفت

 هنوز؟ یدرد تموم نشد-

 :گفتم

 ؟ینه تو چ -

 :گفت

 نشه. ریبگو آمادت کنن که د عیخانوم، سر شگاهیمن تازه رفتم آرا-

 :گفتم

 بابا. شهینم رید -

 حرف زدن با افسون تلفن رو قطع کردم. قهياز چند دق بعد
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 همراهش بود. كوريمان لیوسا ك،يکوچ یصندل هیاومد و نشست رو  یا گهید دختر

 گرفت و شروع کرد. دستمو

 !مردمیم جانياز ه داشتم

 !دميناز بود، پوش یليبود و خ یريبود و بلند رنگ ش یقیقا قهیتنگ داشت،  پوريبلند گ نيگذشت لباسم که آست یدو سه ساعت 

 ...نميکه خودم رو بب  نه،یهم به سرم زدن و بردنم جلو آ شد،یم دهيکش نيکه رو زم یبلند تور

 شده بودم! بایز رويچشم گ یليمن باشم خ نیا شد،ینم باورم

 زدم و تشكر کردم! یبلند شد، لبخند شگاهیتو آرا یزن ها یدنايکل کش یصدا 

 بلند صدا زد: شگاهیآرا شاگرد

 گقا داماد اومدن!-

 و رفتم جلو در! دميرو پوش شنلم

 همان. اريپشتش به من بود صدا زدن من همانا و برگشتن مه اريمه 

 

 !کردیفكرشم نم چكسيشده بود، که ه پيو براندازه و خوشت كيتو اون کت و شلوار ش انقدر

به  لمبرداريف یکه با صدا م،یغرق شده بود گهیهمد یهردو تو نگاه ها نطوريهم هماون کردم،یگاهش من رهيخ رهيطور خ نيهم

شده بود بهم داد و دستم  نيتزئ دیرو، که دورش با مروار ميو آب یزد دست گل رز صورت یلبخند قشنگ اري. مهمیخودمون اومد

 .ديرو بوس

 کرد به سمت پله ها! تمیرو گرفت و هدا دستم

 .میشد نيسوار ماش گفتیم لمبرداريکه ف ییو با دستور و ناز و ادا م،یاومد نیيپا شگاهیآرا ی پله تا چند از رومٓ  ا آروم

 قشنگ بود. یليدسته گلم درست شده بود و خ یمثل گال ییبا گل ها اريمه نيماش

 جاده قشنگ و گفت: هیمارو برد به  لمبرداريف 

 .ميبش ادهيپ نياز ماش-

 رو سرم و از ته دل قهقه بزنم. زمیکف جاده و با دستم اونو بر نميبهم داد و گفتم بش یو آب یپر پر شده صورت یهاگل 

عكس تك  یکل هيبه سمت اتل میو حرکت کرد میشد، باز هم سوار شد یصحنه قشنگ و جالب یليدستوراتش گوش دادم خ به

 .مينفره و دو نفره گرفت

 .میکه گرفته بود یبه سمت باغ میفوق العاده بودن. حرکت کرد همشون

 !میو دست وارد باغ شد غيهلهله و ج با

 شد و اومد درسمت من رو باز کرد. ادهيپ اريقشنگ بود مه یليخ باغ

 جاده بلند بود که سنگ فرش بود. هیشم،  ادهيدستم رو گرفت و کمكم کرد پ 

ور جاده و اون ورنیداشتن و ا یصورت یکه شكوفه ها ییور جاده بودن، درخت هاو اون ورنیبلند که ا هیپا یمشعل و چراغا 

 قشنگ بود! یليبودن خ

 یو آب یصورت یاز گال یکه با سبد ییکه دور و بر فرش بود، دختر و پسر بچه ها ییکه پهن شده بود و شمع ها یقرمز فرش

 کنار فرش ! زنیو گل هارو بر انيبودن، که همراه ما ب ستادهیا

 اريمشعل که به دست منو مه هیبودن و  دهيچيکه دور و اطرافش پنبه پ یقلب فلز هیکه  میبه سمت جاده حرکت کرد آروم

 بودن! ییایهمه و همه رو م،يبزن شيدادن تا با هم قلبمو ات

پارچه گرفته بودن رو  اريهو افسون و خواهر م میسر سفره عقد که عاقد خطبه رو بخونه، مر ميکه تموم شد نشست فاتیتشر

 .ديسابیسرمون و افسون قند م

 رو تو گلوم درست کرد. یمادرم افتاد، لبخند محمد و نبودن بابام بغض بد یبه لبخند و اشك چشما نگاهم

 اون سه تا عجوزه گذشت. یهایشروع کرد به خوندن بار اول و دوم با مزه پرون عاقد

 با گفتن: کردم،یو دعا م خوندمیاز من داشتم قرآن م خواستیسوم بود، که عاقد اجازه م بار

 عاقد... ميوکل ایآ-

 بلند کردم که افسون بلند داد زد: سرمو

 .خوادیم یلفظ ریعروس ز-

 بلند گفتم: یگفتم و با صدا یدستم گذاشت بسم الله ریو ز یرنگ یجعبه سورمه ا اريمه

 با اجازه روح پدرم و مادرم و همه بزرگترا...-

 ...ديکه اومد بله تو دهنم ماس ییدفعه با صدا كیکه  
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رو که آوردم باال، با چهره های خندان یاسی و الی و توهان و یونا مواجه شدم با ورودشون که همراه با کل کشيدن و دست  سرم

 کردن.از نگاشون میو جيغ بود، همه به سمتشون برگشته بودن و با دهن ب

 دادن!هم به کولی بازیشون ادامه می اونا

 که ساکت شدن، عاقد دوباره پرسيد: وقتی

 عروس خانم آیا وکيلم؟-

 با اجازه روح پدرم و مادرم و بزرگترای مجلس بـله.-

 همه شروع کردن به دست زدن و جيغ زدن و کل کشيدن! دوباره

 بهم که با پام بكوبم روی پای مهيار،زد که کنارم ایستاده بود هی می افسون

 پای مهيار، مهيارم گفت: یکردم که با نيشگونش پام رو گذاشتم روتوجه نمی منم

 ما که همه جوره کوچيك شمایيم خانوم! نيازی به این کار نبود!-

 دهن مهيار گذاشتم!خندیدن و بعد از اینكه حلقه رو انگشت هم دیگه کردیم، انگشت کوچيكم رو زدم توی عسل و توی  همه

 همين کار رو انجام داد. اونم

 از اون مهمونا اومدن و یكی یكی هدایاشون رو دادن و عكس گرفتيم باهاشون. بعد

رقصيدن، دیجِی چند تا آهنگ که زد، بعدش آهنگ مخصوص رقص عروس و پخش شدن آهنگ، همه وسط بودن و داشتن می با

 به طرف جایگاه رقص رفتيم.داماد رو گذاشت و با گرفتن دست مهيار 

 

 که پلی شد، ماهم به دستور فيلم بردار شروع کردیم به رقصيدن: آهنگ

 

 ستيحواسم ن ییجورا هی رهيدلم گ ییجورا هی

 ستيکه عطرت رو لباسم ن ییوقتا هیمن  کالفم

 ازت کم شه یمو حت هی ذارمینم یاميدن تو

 من جهنم شه یبرا اينذار دن شميپ بمون

 

 مونهیزنده م یکه باش وونمید هی من

 دونهیاز منطق نم یزيکه چ یعاشق

 آشوبه یریم یکه وقت وونمید هی من

 کوبه یتو نم یاز بس با توئه ب قلبش

 

 مونهیزنده م یکه باش وونمید هی من

 دونهیاز منطق نم یزيکه چ یعاشق

 آشوبه یریم یکه وقت وونمید هی من

 کوبه یتو نم یاز بس با توئه ب قلبش

 

  هيخال یباز به سرم وقت زنهیم فكرت

  یمن شد یايو ورم انگار همه دن دور

 قدم هیدور  یاز من نشد زمیعز تو

 با همه خوب و بدم حال منو  یساخت

 

 زمیعز زمیجز خوده تو عز دونهیم یک

 مونهیزنده م یکه باش وونمید هی من

 دونهیاز منطق نم یزيکه چ یعاشق

 آشوبه یریم یقتکه و وونمید هی من

 

 کوبه یتو نم یاز بس با توئه ب قلبش
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 مونهیزنده م یکه باش وونمید هی من

 دونهیاز منطق نم یزيکه چ یعاشق

 آشوبه یریم یکه وقت وونمید هی من

 کوبه یتو نم یاز بس با توئه ب قلبش

(Behnam bani--->man ye divoonm) 

 

 زدن...زیبایی بود، همه دورمون جمع بودن و داشتن دست می آهنگ

 رقصيدن!شروع شدن آهنگ بعدی همه اومدن وسط و دورمون می با

 خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجيدم. از

 که رقصيدیم مهيار رفت توی مردونه، منم رفتم توی جای مخصوص عروس و داماد نشستم. یكم

 که اعالم کردن شام حاضره!شدم، گشنگی داشتم هالك می از

 نشستن تا شام رو براشون روی ميز ها بيارن. همه

 هم که اومد نشستيم پشت ميز مخصوصی ، که برامون آماده کرده بودن. مهيار

 داد این کارو کنيم، اون کارو کنيم!بردار مثل بختك هی دستور می فيلم

 از چند دقيقه اونم بيخيال شد و رفت. بعد

 دادیم.کردیم و کاری که دوست داشتيم رو انجام میگوش نمیاصال بهش  آخه

 از شام بيشتریا آماده رفتن بودن، با کمك افسون شنلم رو پوشيدم و با گرفتن. بعد

 مرد زندگيم به سمت ماشين رفتيم تا به سمت خونمون بریم. دستای

 

 اصرار داشتن که پشت ماشين عروس بيان و ماهم قبول کردیم. همه

 اومدن کنار ماشين ما، کلكل بود! یمسير براکل  توی

 چيزی که ذهنم رو به خودش جلب کرد، افسون توی ماشين یكی ازدوستای مهيار بود، خوشحال بودم براش! تنها

 تونست یكی که لياقتش رو داره پيدا کنه. از صميم قلبم براشون خوشحال بودم. اونم

 فكر بودم! توقف ماشين، تازه فهميدم که کل راه رو توی با

 باز شدن در، دست مهيار رو گرفتم و با احتياط پياده شدم. با

 حياط خونه مشغول خدافظی شدیم. توی

 با اشك من رو به مهيار سپرد. مامانم،

 با چهره ای غمگين من رو به مهيار سپرد. محمد

 همينطور نفرات بعد اومدن و خدافظی کردن! و

 . دستم رو گرفت و با هم به داخل رفتيم. توی سالن خونه که رسيدیم،رفته بودن، فقط من و مهيار بودیم همه

 من رو به سمت مبلی هدایت کرد و خودش به سمت پيانوی گوشه سالن رفت! مهيار

 فكر اینكه بخواد برام پيانو بزنه، ذوق زده شدم. از

 رو با پيانو برام زد، کل آهنگ غرق مَردَم بودم! مردی که عاشقانه دوستش داشتم، و عاشقانه می پرستيدمش... آهنگی

 که تموم شد، رفتم پشتش و از پشت بغلش کردم، کنار گوشش زمزمه کردم: آهنگ

 دوست دارم.-

 هام زل زد و گفت: چشم به

 ."ميکن یبا هم درستش م"-

 شد،  یهم درست نم یزيچ چياگر با هم، ه یبا هم، حتّ نیداشت ا یلذّت چه

 کردم.  یمعاوضه نم ا،يدن نیدر ا یزيچ چيداشتم را با ه "با هم" یکه به واژه  یرفت، حسّ یام بر باد م هیاگر تمامِ سرما یحتّ

 تواند حسّ ِ مرا در آن لحظات درك کند. یرا درك کرده باشد، م ییکه وحشتِ تنها یکس تنها

 

 انپای

31/2/1396     
     

 


