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 صدای ضبط ماشینو تا اخرش باالبرده بودم و با آهنگ زمزمه میکردم

 دل من یروز به دریا زد و رفت 

 دنیا زد و رفت   پشت پا به رسم

 زنده ها خیلی براش کهنه بودن 

 خودشو تو مرده ها جازد و رفت 

 هوای تازه دلش میخواست ولی

  آخرش توی غبارا زد و رفت ......

ون خودمو به یه خواب عصرتابستون مهم خیابونای شهر میروندم . دلم میخواست زودتر برسم خونه و کالفه از گرما کمی باالتراز سرعت مجاز تو

و به کنم .....یه دستم به فرمون ماشین بود و دست چپمو به پنجره کنار م تکیه داده بودم و با چتریام که از  شال بیرون زده بود ور میرفتم 

یده پیشرفت دفتر و کارمندا و اتفاقات روزمره فکر میکردم ، نفهمیدم چی شد که کنترل ماشینو از دست دادم و فقط دیدم به پراید جلویی کوب

شدم با هول دودستی فرمونو گرفتم و بی هوا چرخوندم و جفت پا روی ترمز فشار آوردم و قبل ازینکه به جدول کنار خیابون کوبیده بشم 

متوقف کردم ،،،کامال گیج بودم ، حواسم به جاده بود چیز غیر عادی نبود پس چرا اینطوری شد !!!!راننده پرایدی که بهش زده بودم هم  ماشینو

وتر نگه داشته بود و غرغرکنان سمتم می اومد ، بدنم بخاطر تکونای شدید ماشین تو همین چندثانیه حسابی کوفته شده بود ،،،،چیشد؟؟؟چه جل

 مغازه دارای اطراف دورماشینم جمع شدن ، ازین حاالت آدما بیزارم !!جمع میشین که چی بشه ؟؟؟؟ اتفاقی افتاد؟؟عابرا و

محکم تر جلوه میدم و سعی میکنم خونسرد رفتار کنم ،  ام از استرس میلرزید  ولی همیشه تو همچین شرایطایی خودموپ پیاده شدم ،کمی دست و

د آرامشمو حفظ کردم و نگاهی به ماشینم انداختم ، سپر جلویی کال نابود شده بود و الستیک سمت راستم ترکیده بود ، پس این بود که باعث ش

.....مرد میانسالی که راننده پراید خصارت دیده بود ،با فهمیدن اینکه از یه خانوم ضربه خورده عصبانیتش بیشتر شد ماشین از کنترلم خارج بشه.

 خیابون ، ملتو بیچاره میکنی!!!!!! و با صدای نکره اش سرم داد زد:،دختر جون رانندگی بلد نیستی ننداز تو

دم تا ببینم دیگه چه بالیی سر ماشین نازنینم اومده ، دوباره داد زد:دختر با بی توجه به عصبانیتش جوابشو ندادمو چرخی دور ماشین ز

 توام....اللی؟؟؟؟ماشینمو داغون کردی ....
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پس سرم و گفتم:آقا صداتو بیار پایین  انداختم بود ،مثل خودش صدامو عصبانی بود و حق هم داشت ولی زیادی پررو ندم چن میخواستم جوابشو

 .بیخود معرکه نگیر .....چاله میدون که نیست ...میدم... ...خصارتتو

 پوزخند پر کنایه ایی حواله ام کرد و با تمسخر و همون صدای نکره ی بلندش گفت:هه...پول میدی؟؟؟توی جوجه؟؟؟؟زنگ بزن بزرگترت بیاد ...

کی از کاسبای محل برای میانجیگری گفت:آقا از حرفش جوش آوردم .دلیل نداره چن ریزه میزم اینطوری خطابم کنه با غیظ نگاش میکردم که ی

 تقصیر ایشون نیست که ...الستیک ماشینش ترکیده که کنترل از دست دادن ...

 مرد دوباره همونطور عصبی نعره زد:هر مشکلی عاقا.....ماشینم داغون شد چیکار به مشکل خانوم دارم ..

 میدم دیگه ساکت باش گرفتم و گفتم:گفتم خصارتتو عصبی دوقدمی سمتش حمله کردم و انگشت اشاره مو جلو صورتش

 بگو بابات بیاد گفت:برو بابا.... برو دست به کمر زد و

 میدم .... عصبی تر داد زدم:تو چیکار داری که کی میاد ...گفتم خصارتتو

امو نداشتم ، لیوان آبقندی جلوی حسابی جوش آورده بودم . تو حالت معمولی تن صدام باال هست و االن تو این شوک عصبی دیگه کنترل صد

صورتم قرار گرفت همونطور عصبی چشم از لیوان گرفتم و به خانمی که لیوان دستش بود نگاه کردم ، از چادر گلدار رنگیش فهمیدم ساکن یکی 

ت:ترسیدی مادر ، بخور آروم از خونه های همین کناره ، بخاطر مهربونی چهره اش لیوانو از دستش گرفتم و تشکر آرومی کردم لبخندی زد و گف

 شی 

 گفت:بشین مادر تا افسر بیاد ، دهن به دهن مرد جماعت نگیر ... لیوانو یک نفس سرکشیدم و بهش پس دادم بازومو گرفت و

توجه با اشاره ی دستش لبه ی جدول نشستم و به مرد خصارت دیده که با چندنفر گپ میزد نگاه کردم ، هرازگاهی نگام میکرد و طوری که م

ماشینم بود که خاموشش نکرده بودم و صداش تا بیرون میومد و برای اینکه دوباره با این  غرغر میکرد ، ولی من همچنان حواسم به موزیک بشم

 مردک دعوام نگیره متن موزیکو تو ذهنم زمزمه میکردم....

ن همه مرد بودن کنار ایستادم ، باالخره من مقصر بودم و جمعیت فقط تونستم مدارک ماشینو تحویل بدم و چ با رسیدن افسر بخاطر شلوغی و

 گفت:یه برگ بیمه بده و بسالمت .... حرف زدنم دردی دوا نمیکرد ، بارفتن افسر مرد کیف مدارکمو سمتم گرفت و
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ینه داشت حساب حین چک کردن کامل بودنشون ضبط ماشینو خاموش کردم و گفتم:بیمه نمیدم ،بریم صافکاری هرچی هز مدارکمو گرفتم و

 میکنم .......

 دوباره صداشو انداخت هوا:یعنی چی بیمه نمیدی زنگ میزنم افسر برگرده ...توافق شد

ام ایششش با کی توافق کرد آخه؟؟؟منکه کنار نشسته بودم!!!!سعی کردم عصبیش نکنم و گفتم:ماشین از بابامه، ده سال سابقه بیمه داره ، نمیخ

 خصارتت بشه میپردازم .حوصله داری با بیمه سروکله بزنی برا پولت ؟؟؟... باطل بشه .....گفتم هرچی

دستکای دفتر که بخاطر شدت ضربه کف ماشین پخش  کاغذا و انگار راضی شد که جوابی نداد منم با خیال راحت رو صندلی نشستم و اوراق و

گذاشتم ، انگار از آرامشم کالفه شد که با طعنه گفت:راحت شده بود رو جمع کردم و با خونسردی مرتب کردم و داخل کیف چرم سامسونت 

 باشید اصال عجله نفرمایید .....مردم بیکارن وقتشونو با شما تنظیم میکنن....

زه مغا پیاده شدم و درو بستم ،اطرافمون از جمعیت خبری نبود مطمعنم تو خیابون امام رضا صافکاری دیده بودم !!!از یکی از مغازه دارا که جلوی

 اش رو صندلی نشسته بود پرسیمژدکردماین نزدیکی صافکاری کجاست؟؟؟؟

دو مرد کالفه پشت سرم ایستاده بود و با خودش غرغر میکرد ، مغازه دارهم ایستاد و دوطرف خیابونو نگاه کرد با اشاره به سمت راستمون گفت:

 ..خیابون پایین تر یکی هست.... میتونین برید اونجا.... کارش درسته .

 نگاهی به مرد کردم و گفتم:شما بفرمایید ماشینتونو ببرید منم پیاده میام ....

 مرد بدون تعارف که باهاش برم سمت ماشینش رفت ،بیشعور خو تعارف میکردی !!تو این گرما و خستگی پیاده روی محشره دیگه...

یف مدارک دفترو  دستم گرفتم و سمت کارگاه صافکاری نقاشی ماشینو درست و حسابی پارک کردم و قفلش کردم و ک با همون الستیک داغون

ه ماشین رفتم ، وقتی رسیدم ماشینش وسط محوطه کارگاه بود و دوتا از تعمیرکارا هم کنارش ایستاده بودن و با هم پچ پچ و خنده راه انداخت

براشون گفته و دارن فیلمم میکنن،،،کم که از رانندگی بودن ، چه زود با هم صمیمی شدن!!!!تعجب کردم ولی میدونستم البد داستان تصادفو 

به روی  خانوما جوک نمیسازن !!!اینم یکی ؛با این تفاوت که من بی تقصیر بودم . از پوزخند پیروزمندانه  کنج لب مرد فهمیدم تبانی هم کردن ولی

ک دفترو برداشتم و االرقم مبلغ خسارت صدتومنم اضافه نوشتم خودم نیاوردم و از تعمیر کار برآورد خصارت خواستم ، کیفمو باز کردم و دسته چ

 و بدون حرفی سمت مرد گرفتم ، عصبی و با اخم گفت:چک بگیرم که جیم بشی؟؟؟؟؟برو یه بزرگتر بیار بشه روش حساب کرد ...
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 بزور چکو تو بغلش چپوندم و گفتم:همین االن ببر نقد کن تا من الستیک ماشینمو عوض میکنم ..

 ی به مبلغ چک کرد تعجبشو که از مبلغ دیدم حین بستن کیفم گفتم:با حق خور که طرف نبودی ؛نیازی به تبانی نبود ...نگاه

دیدم توجهی نکردمو از کارگاه بیرون زدم و پیش ماشینم برگشتم  ، کیفو رو صندلی شاگرد پرت کردم و آستین  لبشو پوزخند  ماسیده شده رو

امو داخل شال محکم کردم و گوشه های شالمو هم محکم جمع و جور کردم که حین عوض کردن الستیک اذیتم نکنه، مانتومو باال دادم و چتری

کوبیدم و لگد محکمی حواله ی  که باز کردم با دیدن جای خالی زاپاس آهم دراومد ، حرصی با تمام قدرتم در صندوقو ولی در صندوق عقبو

 ..  . کشمت حامد الستیک عقب کردم ، بخشکی شانس .....می

گرفتم ، به محض اینکه تایمر شروع مکالمه به حرکت دراومد  اگه حرصمو سرش خالی نمیکردم آروم نمی گرفتم ، گوشیمو برداشتم و شماره شو 

 با تمام عصبانیتم بهش توپیدم:کثافت آشغال ، چرا زاپاس منو برداشتی؟؟؟؟

 ببخشید...-

درد بی درمون بابا......زاپاس منو چرا برداشتی؟؟؟وسط شهر پنچر کردم چه غلطی کنم  ببخشید ونذاشتم حرف بزنه و عصبی تر داد زدم :

 االن؟؟؟؟؟

 ببخشید خانوم ، حامد شرکت نیست ، گوشیشم جا مونده ....-

قفل زدم و کیف کارمو  با شنیدن صدای پسر غریبه ایشی گفتم و تماسوقطع کردم ، اعصابم خورد شده بود گفتم کمی پیاده برم آروم بشم ماشینو

 برداشتم و پیاده راه افتادم و بین زائرایی که پیاده میرفتن سمت حرم محو شدم .....

 

 

حدود دو بعد ظهر رسیدم خونه ، گوشیم خودکشی کرد ازبس زنگ خورد ولی از بس عصبانی بودم جواب ندادم ،حتی نگاه ننداختم ببینم 

 ا از باالی پله ها در حال پایین اومدن بود گفت:سالم گل دختر بابا ،،،چرا پکری؟؟؟کیه.....همینکه پامو تو هال گذاشتم باب

 کیفمو رو اولین مبل سالن پرت کردم و عصبی گفتم :دنبال کارای دفتر ....اونم با پای پیاده پکر میکنه آدمو دیگه
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و بیروحش ولی مهربون و همیشه با آرامشش ، و موهای خوش فرمش پایین می اومد ، صورت سفید  پله ها رو نگام به بابا بود که با احتیاط و اروم

همه ی عاشقانه های من بودن تو زندگیم ....دستش تو جیبای شلوار راحتیش بود و یه تیشرت آستین بلند کرم رنگ تنش بود در حالیکه سمت 

 ؟؟آشپزخونه میرفت با صدایی که جدیدا شکسته تر شده گفت:ماشینت کجاست؟؟؟چرا پیاده؟؟

 گفتم::الستیک ترکوند  پووووفی کردم و

 بابا:خب مگه بلد نیسی زاپاس عوض کنی؟؟؟؟

حامد نکبت زاپاس ماشینو برداشته و  شالمو دراوردم و پرت کردم رو کیف و عصبی و تقریبا با داد گفتم:مگه زاپاس داشتم که عوض کنم؟؟؟؟اون

 ماشین من ..... کهنه های خودش بود بسته رو الستیکنذاشته سر جاش .....تازه اون الستیکی که ترکید هم از 

فمو بابا تو آشپزخونه مشغول کاری شد و چن باز هم حق با من بود سکوت کرد ، در حالیکه دکمه های مانتومو باز میکردم که از گرما نپزم ، کی

روشن کرده بود و فنجون داخل سینی میچید  ابا چایسازواپن گذاشتم ، ب نشستم و اوراق داخل کیفو دراوردم و رو برداشتم و روی صندلی پشت اپن

دمو ، در حالی که کاغذا رو مرتب میکردم با همون تن باالی صدام شروع به غرغر کردم :بابا این حامد بد رومخمه ها..... کلی خصارت ماشین مر

 ندا کم میارما....دادم ، دسته چک شما امضا نداشت مجبور شدم از چک دفتر حساب کنم ، برای  حقوق کارم

 وسط گذاشت ، و گفت:مگه زدی به کسی؟؟؟؟؟ صندلی درست جای همیشگیش نشست و سینی رو رو اونطرف اپن

تو  سعی کردم حرصمو سر بابا خالی نکنم و ارومتر گفتم:آره کنترل ماشین از دستم خارج شد سرعتم باال بود زدم به ماشین جلویی، شانس آوردم

 پ نکردم ..وگرنه خدا میدونه با اون سرعت من چه فاجعه ای میشد....پیاده رو روی زوّار چ

 دستمو مهربون پرسید:خودت خوبی؟؟؟؟ گذاشت رو کردنم چیکار کنه ، دستشو میدونست برای آروم

 یر من نبود ...نمیخواستم آروم بشم ، شایدم میخواستم بیشتر نازمو بکشه که دستمو پس کشیدم و گفتم:خوبم فقط اعصابم خورده ، آخه تقص

کردم ، چک  پست هماهنگیا رو موهامو از تو صورتم عقب زدم و شروع کردم امورات امروز دفترخدمات رو برای بابا توضیح دادن:مخابرات و

 نوشتم امضا کنین ، پول کم داره حساب دفتر !!!دوتا از ادارات هنوز حسابامونو واریز نکردن ... هم کارمندا رو
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بشقاب برام بیسکوییت گذاشت ، تو ضیحاتم که تموم شد گفتم:این پسره رحمانی که  فنجونا چایی ریخت و تو ن بابا هم توحین توضیح دادن م

دفتر معذبن ،هم اینکه هرروز یه  داریم ولی این واقعا قوز باال قوزه باباجان.....هم دخترا تو کم دفتر ، درسته نیرو حامد معرفی کرده اضافه است تو

 باهاش ،مردمم شاکی ان دستش.... مبساطی داری

مرتب روهم صاف کردم و سمت پدر هل دادم تا دقیق چک کنه و برای بایگانی برگردونم دفتر ، بی مقدمه پرسید :تقصیر حامد چیه پنچر  اوراقو

 کردی بابا جان ...

ه بار زاپاس بر میداره ،یه بار قایمکی الستیک عوض حرف بابا عصبیم کرد ، بیسکوییتی که برداشته بودم با غیظ گاز زدم و غریدم:بابا جان ی

بخره  درامد داره عاقا ازبس راحت طلبه نرفته برا خودش الستیک الستیک سابیده میذاره برام ، چرا مارموز بازی در میاره؟؟؟؟خودش کارو میکنه و

 ..برداشته ، هروقت این پسرت سمت ماشین من میره من یه برنامه دارم از دستش. ما منو

 خونسرد گفت:چیزی نگو خودم باهاش حرف میزنم 

کرد ، همیشه از حامد دفاع میکرد ، با صدای گوشیم که کنار دستم گذاشته بودم نگاهی به جوشی کردم ،مژده بود ،برای  این حرفش کفری ترم

و به بابا کفتم:مالیمت فایده نداره ، چرا  مبرداشت جواب دادن دو به شک بودم ولی برای خالص شدن از بحث با بابا گزینه خوبی بود گوشی رو

 یه بار حسابی ادمش کنم؟؟؟؟ نمیذاری خودم

حین باال رفتن از پله ها گفتم:چته دختر ، کچلم کردی !!!!چقدر بیکاری تو  وصل کردم و رو چاییشو سر کشید تماس مژده بابا سرتاسفی تکون داد و

 آخه که یکریز پای تلفنی 

 رم ، کجایی یاسی جون جواب نمیدی نگرانت شدم مژده:سالااام جیگررر

 دوتا یکی باال میرفتم گفتم؛:برووو گمشوووووو تو نگران من باشی!!!!!!چه مرگته باز چی میخوای؟؟؟ پله ها رو

 مژده:امشب پارتی شهرامه، خواستم بیای ...

 گوشیمو در بیاری پوستتو میکنم ...بای ...من نمیام مژده ، کالفم اعصاب ندارم حالم خوش نیست االنم میخام بخوابم صدا -

مطمعن بودم حرف بعدیش سرزنشم برای اینکه من همیشه حالم همینه هست ، برای همین منتظر نموندم و تماسو قطع کردم و شماره حامد و 

ختری مثل من ، دخترونه زندگی تخت پرت کردم و غرق فکر به سقف خیره شدم ، برای د گرفتم ولی جواب نداد ، با رسیدنم به اتاق خودمو رو
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با  کردن خیلی سخته ، از زمانی که یادم میاد اطرافم خبری از احساسات و عواطف زنانه نبوده و همیشه یاد گرفتم مث مردا رفتار کنم ، همیشه

ترجیح میدادم با گند اخالقی  حامد جدال داشتم و مجبور بودم مثل خودش پسر باشم که حریفش باشم ....از رابطه صمیمانه با همه میترسیدم و

تنها باشم تا اینکه حسرت بخورم که از مهربونیم سواستفاده کردن ، برای همین دوستان زیادی نداشتم و فقط در حد کار و دانشگاه هر کسی 

مونده ومنو مثل دوست پسرش تحمل میکردم،،،،با اینکه یکسالی از فوق دیپلمم میگذره و دیگه دانشگاه نرفتم و مژده تنها دوستیه که برام  رو

شده نمی تونم عواطف  دوست داره از بس که مثل پسرا قلدور رفتار میکنم ، اونقدر مژده به این شخصیت خشنم پرو بال داده که خودمم باورم

 دخترونه داشته باشم ...

 

یشم ، و از نظر مردا ریزه میزم ، البته قدم مناسبه دخترونه است و تو سایز سی و شش طبقه بندی م برخالف ظواهر رفتاریم ، ظاهرم کامال ریز و

بنظرم برای یه دختر خوب باشه ولی درکل پسرا ده تا بیست سی سانت ازم بزرگترن و همینطور هیکالشون درشت تره !!!!همونطور که ۱۶۰

منم بهش احترام میذارم ، یه  ا اینطوری دوست داره ودخترونه است باب ظاهرم با رفتارم متفاوته ،اتاقمم با روحیاتم تقارن داره ، فوق العاده لوس و

لوس  کمد پراز اسباب بازی های دخترونه که چن بابا برام خریده همه رو دوست دارم چن گاهی وقتا دختر بودنو یادم میاره و اینکه باید یه کمی

داره یه پنجره بزرگ که پشتش با درخت پیچک حیاط  باشم یه کمی شکننده باشم و یه کمی احساس داشته باشم .....اتاقم کوچیکه ولی طراوت

خلوت پوشونده شده و یه پرده حریر سوسنی که سنجاقای پروانه ای شکل بهش آویزونه .تختم کنار پنجره است و کتابخونه هم موازات تخت 

ت  و فقط یه مسیر راهرو مانند تا روبروی قرار گرفته و بخاطر کمبود جا کمد دراورم هم به تخت چسبوندم و میز کامپیوترم هم کنار پنجره اس

 پنجره فضای آزاد اتاقم محسوب میشه ......

 

 

در اتاق باز با صدای در گیج از خواب بیدار شدم ، تنبلیم شده بود مانتومو از تنم در بیارم با اینکه دکمه هاشم باز کرده بودم ، بفرماییدی گفتم ،

 سی نمیخوای شام درست کنی؟؟؟نوبت تویه ها ...گفت:یا حسام تو چارچوب در ایستاد و شد و

 باز بود گفتم:به به حسام عزیز دل خواهر .....کجا بودی داداشم ؟؟؟؟ خوشحال از دیدنش همونطور که دستام برای کش و قوس دادن به بدنم
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چی از حامد متنفر بودم ،عاشق لبخندش عمق گرفت و کنارم روتخت نشست ، دستمو دور شونه هاش انداختم و محکم بخودم فشردمش ، هر 

 حسام بودم داداش پونزده سالم که فوق العاده مهربونه، ذوق زده ازینکه تو بغلمه گفت:من تو اتاقم بودم ، معلم خصوصی گرفتم برای ریاضی

 ...ظهری دیدم خیلی توپت از حامد پره ترسیدم حرفی بزنی آبروم جلو معلمم بره ....

هه زدم دستشو جلو دهنم گرفت که اروم باشم ،دستمو پشتش کوبیدم و گفتم:ای وروووجک ، یعنی من اینقدر بد از حرفش بلند خندیدم و قهق

 میکردم دیگه ... عصبانی میشم؟؟؟؟فوقش دوتا خاک تو سری حواله حامد

 مظلوم گفت:نه تو خوبی ولی این معلمم زیادی محترمه  پشت سرشو خاروند و

گفتم:االن میام یه چیزی درست  گرفتم و مجبورش کردم بایسته سمت بیرون اتاق هلش دادم و د  بازوشودوباره خندم گرفت ، حسامم خندی

 میکنم ،،،،ببینم حامد اومده یا نه ؟؟؟

 میبست گفت:نه هنوز نیومده ولی باالغیرتا اگه اومد جلو این معلمم آبرو داری کن چیزی نگو .... جلوی در رسیده بود درحالی که درو

 ه فرستادم و درو بست و رفتب*و*سطمینان بخشی تحویلش دادم و با دست براش ا لبخند

 

 

، رژ ...بلند شدم و مانتو رو از تنم دراوردم و برای تعویض لباس سمت کمد رفتم و بعد هم جلوی آینه به ریختم رسیدم ، این اطوارای دخترونه 

روش اجرای درستشونو یاد نگرفته بودم ، یادم نمیاد تو عمرم خط چشم وقت  دوست داشتم ولی هیچ زدن و آرایش کردنو خط چشم و ....رو

درست حسابی کشیده باشم ولی همینطوریشم چشمام قشنگه واال!!!!چشمای درشت مشکی و بینی کوچیک و مرتب ،البته کمی چاق دیده میشه 

خوبه یا بده که قلوه ای نیست و کامال معمولیه ، گاهی وقتا محو  ولی در کل به میمیک صورتم میاد ، لبامم مث خیلی از لبا صورتی مالیمه و نمیدونم

 خودم میشم دوست دارم ساعتها خودمو تماشا کنم ولی یه وقتایی به خودم حسودیم میشه که اینهمه خوشگلی به دردم نمی خوره که ،!!!!یه چال

م که وجود چال کنج لپ نوعی معلولیته و مژده زد تو سرم هم کنج لپ چپم دارم که همه دوستام بهش حسودی میکنن ولی خودم یه جای خوند

 که خداشانس بده مردم معلولیتشونم خوشگله !!!!

 باقی صورتم یکدست و یکنواخته و جز خط اشک و لبخند نگاره ی دیگه ایی به صورتم ندارم ....
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م ، حتی یه عکسم ازش ندیدم ، ولی هز میکردم که بابا وقت مامانو ندید بقول بابا کپی مامان صدفم هستم و مثل اون خوشگلم ولی منکه هیچ

 دوستم داره چن مثل مامانمم.....

پوشیدم یه تیشرت آزاد  آبی رنگ با شلوار راحتی که کمی رنگش تیره تر  صورتم انداختم و لباسایی که از کمد برداشته بودم آرایش مختصری رو

یدم و ب*و*سگونه شو  وزیون نشسته بود و شبکه عوض میکرد از پشت سر بغلش کردم وبود ، با دو از پله ها پایین رفتم ، بابا جلوی تل

 گفتم:معذرت بابایی ،،،،ظهری عصبی بودم بد رفتار کردم 

 دستام که رو سینه اش قفل شده بود گذاشت و گفت:دیر وقته ، چی میخوای درست کنی؟؟؟؟زنگ بزن پیتزا بیارن  لبخدی نثارم کرد و دستشو رو

 ری گفتم:واااای نه بابا جون ...دیشب نوبت حسام بود پیتزا خوردیم ....با ماکارونی موافقید؟؟ با بیزا

گفت:پس منم کمکت میکنم، حوصله ام سر رفت  دستامو از بغل بابا جدا کردم و سمت آشپزخونه رفتم ، بابا هم ایستاد و دنبالم راه افتاد و

 نگه داشتم  م،،،مهمونم داریما ،،،معلم حسامو هم برای  شا

 کابینت قابلمه برداشتم و گفتم:عیب نداره بابا جان .....حاال کی هست این معلم بقول حسام زیادی محترم ؟؟؟ از تو

 بابا هم یکی از کابینتا رو باز کرد و قبل ازینکه چیزی بگه 

 حسام:از دوستای حامده .....پسر خوبیه...

 ام ایستاده بود چرخیدم و داد زدم:دوستای حامد؟؟؟؟عصبی سمت در آشپزخونه که حس با چشمای گرد و

متعجب و البته کمی با ترس نگام میکردن ، میترسیدن الم شنگه راه بندازم که ازم بعیدم نبود با عصبانیتی که از حامد داشتم!!  حسام هردو بابا و

 نمیخوام تو خونه ببینم ؟؟؟؟؟ عصبی تر گفتم:مگه نگفتم دوستای این پسره رو

 

 ا:آدم حسابیه این یاسمنم....باب

 گفتم:حامد مگه دوست درست حسابی هم داره؟؟؟؟ سمت بابا چرخیدم و
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حسام میونه داری کرد و آروم گفت:آبجی از همکاراشه ،،،،مدیر شرکت حامده ، بخاطر من اومده با اون دک و پزش،مثل باقی دوستاش نیست 

 یندفه رو افتادم داره کمکم میکنه رحم کن ا بخدا ،ریاضی رو

یکی دوقدم سمت حسام رفتم و گفتم:خوب میگفتی خودم کمکت میکردم ....دوست ندارم دوستای اون لندهور پاشون به خونه باز بشه 

 خونه.... ....ناسالمتی دختر جوون دارین تو

با اون موهای تیغ تیغی و سنگ و  عصبی و با حالت قهر از آشپزخونه بیرون زدم ، آخه حامد خودش اونقدر هیزه ، دوستاش از خودش بدترن

کردم و  مبلی که چند دقیقه پیش بابا نشسته بود ولو قالبایی که به گردناشون آویزونه ،ایییششششش آدم عقش میاد نگاشون میکنه ...خودمو رو

بون گفت:این همکارشه مهر به صفحه خالی تلوزیون خیره شدم که دست حسام رو شونه هام قرار گرفت و درحالیکه ماساژ میداد اروم و

گه خواهری،،،دوستش که نیست، بعدشم تو که اینقدر گیر کارای دفتری برا دیدن خودت باید وقت مالقات گرفت.....واستا بهش میگم بیاد پایین ا

 قیافش قانعت نکرد میگم دیگه نیاد ....بجهنم که ریاضی رو رد بشم شهریور...

گفتم:نمیخواد وقت شام بیاد پایین  دست گرفتم و که این پسر مهربون بود دستشو رو شونم تو همیشه پیش حسام کوتاه می اومدم ، از بس

 به درست برس میبینمش...االنم برو

 

 

 بلند شدم و آشپزخونه برگشتم ، بابا هم میدونست حسام میتونه رامم کنه لبخند رضایت کنج لبش نشسته بود حسام پارچ لیوان و آب برداشت و

غ گذاشتم دم بگیره ، بابا دوباره رفت سر وقت تلوزیون . میدونستم منتظره خونه خلوت بشه و بره سرا رفت طبقه باال...با کمک بابا ماکارونی رو

آورده بیزارم ولی اینکه درد نمیکشه و آرومه جای  کردن دردش به مخدر رو مواد  لعنتی آرامبخشی که جدیدا بهش پیشنهاد شده ، ازینکه برای کم

ه شکر داره ....بابا سه ساله که فهمیده تومور مغزی داره و اینکه هنوز زندست هم بنوعی معجزه است..خلبان باز نشسته ای که خودشو بازند

 کست ....زندگیش میدونه .....دلیلشو بعدا از زبون خود بابا میفهمین ، چن تقریبا چند روزی یکبار یادآور میشه تا خودشو تنبیه کنه بخاطر این ش

د باشه میداد ، اتاقم برگشتم و موهام که همیشه دوست داشتم آزا که مرتب کردم فکر دیدن این معلم خصوصی حسام بد جور قلقلکم آشپزخونه رو

بستم ، یه تونیک شیک آستین بلند و شالی هم رو سرم انداختم و سمت اتاق حسام که بعداز اتاق بابا بود رفتم ، صدای محکم معلمش پشت در 
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رد شنیده میشد ... اخه یکی نیست بگه ریاضی سوم راهنمایی هم معلم خصوصی میخاد!!!!!در اتاقشو زدم و منتظر شدم خود حسام درو برام باز ک

 دست دور گردنش انداختم و و به خودم چسبوندمش و گفتم:چطوره داداشم ؟؟؟؟

بلند شد ، اولین چیزی که نظرمو جمع کرد هیکل درشتش بود که من مقابلش  چارشونه ایی از پشت میز تحریر به نشانه ی احترام پسر جوون و

 احت باشید گفتم:بفرمایید لطفا...ر دادم و مورچه محسوب میشدم !!!!آروم سالم

اتاق  قصد نشستن نداشت و همونطور نگام میکرد با حسام تو اتاقش جلو رفتم و لبه ی تختش نشستم و بی توجه به نگاه پسره سری تو

 گفتم:خوب پیش میری داداشم؟؟؟ چرخوندم و

 حسام به معلمش اشاره کرد و گفت:بهههله ، به لطف آقا مهران ذهنم خیلی خوب جواب میده ...

موقر لباس پوشیده بود ، بلوز شلوار کتون شکالتی تنش بود و کامال رسمی ایستاده  وباره روی پسره یا همون مهران زوم شد ، چقدر متین ونگام د

 بلوز کوتاه و بود و موهاشم مرتب باال زده بود آستین بلوزش هم دو تا زده بود که خیلی جذابش کرده بود ، مثل باقی رفیقای حامد شلوار پاره و

کت مخمل  بشه تنش نبود و موهای تیغ تیغی نداشت ، از کیف سامسونت چرمش که شبیه کیف خودم بود و شلوار آویزون که لباس زیرش معلوم

مهربون  چی به حامد !!!!چهره اش هم آروم و مشکیش که کنار پاش پایین میز بود معلوم بود کامال رسمی و شیک تو جامعه ظاهر میشه ، اصال اینو

لبش که شدم فهمیدم زیادی نگاش کردم و بدون  چشماش برق میزد و یجورایی اطمینان بخش بود یا اصطالحا دریده نبود ، متوجه لبخند روبود 

 رودربایستی دلیل نگاه خیره مو گفتم:ببخشید ، فکر نمیکردم حامد دوست درست و حسابی هم داشته باشه ....برای همین تعجب کردم 

 میز گذاشت و گفت:من همکارشون هستم  ی که دستش بود روخودکار لبخندی زد و

 جدی تر پرسیدم:ریاضیت خوبه؟؟؟؟؟حسام شهریور قبول نشه باید جوابگو باشیا 

 نمیکنم چرا نمره نیاورده... لبخند نقش صورتش شد و گفت:حسام جان همه رو یاد داره، درک

 .ولی حواسش پرته همیشه    رد داداشم ایجانم....گفتم:داداشم باهوشه به هم ریختم چقدر ذوق ک دستی به سر حسام کشیدم و موهاشو

خندید بلند شدم و دستمو سمت مهران دراز کردم و گفتم:از آشنایی باهاتون خوشبخت شدم .....من یاسمنم ، خواهر  حسام غرق ذوق از تعریفم

 حسام  ، 
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جلو آورد و  بده و میخواستم دستمو پس بکشم ولی با اینکه شک داشت دستشو نمیخواد دست کمی متعجب نگام کرد ، یک آن فکر کردم مذهبیه و

 ...تعجب میکنم شما بار اوله منو میبینین؟؟!!     گفت:مهران ربیعی هستم......البته من قبال باهاتون آشنا شدم  برخالف تصورم دستمو محکم فشرد و

کی با من آشنا شدی که خودش  با تعجب و سوالی نگاش کردم که یعنی کجا ودستش فشرده بود پس کشیدم و  دستمو که تا مرز له شدن تو

 با حامد کار داشتین .....من اونجا دیدمتون  گفت:چند بار دفتر کار اومدید و فهمید و دستی به موهاش کشید و

ید ، گفتم:متوجه شما نشدم ، هر وقت اومدم اون خند حسام چرا باهام نمیدونم گرفت و خندم از یاداوری دالیلی که دفتر برای دیدن حامد رفته بودم

 نمی دیدم جز حامد که یه کشیده بخوابونم زیر گوشش...... شرکت اینقدر از حامد عصباتی بودم که هیچی رو

  گفتم :شام حاضره بفرمایید پایین ... سمت بیرون اتاق راه افتادم و

معلمش شالمو که برا راحتی از سرم برداشته بودم سرم انداختم و به بابا  نده حسام ومیز شامو چیدم ....با پیچیدن صدای خ برگشتم آشپزخونه و

 گفتم:بچه مثبته ها .....چطوری با حامد میسازه نمیدونم .... که اول از همه پشت میز نشسته بود

رفت و قرار  شام هم مهران لوازمشو برداشت و و بعداز   بابا فقط خندید و با اومدن حسام و مهران بعداز تعارفات معمول سکوت به میز حاکم شد 

منم ظرفا رو شستم و اومدم تو  حسام برای بدرقه اش تا در حیاط رفته بودن و شد هرروز ساعتی بعد از شرکتش برای کمک به حسام بیاد ، بابا و

 هال که حامد هم همزمان وارد شد و گفت:شام مونده یا نه؟؟؟؟

 همونجا شام بخور  داد زدم:هر قبرستونی بودی برو جوش اومد و م آروم باشم ولی با دیدنش خونمبا اینکه به بابا قول داده بود

 دسته گل به آب میدی من باید جواب بدم؟؟؟؟ گرفت و همونطور که سمتم میومد گفت:باز که حار شدی سگه.....تو هوا پرتاب کرد و رو سوییچشو

جفت پا یه لگد حواله ی شکمش کردم چن انتظار  رم با بابا از ذهنم حذف شد سمتش دویدم واز لحنش و حرفش واقعا آتیش گرفتم و قول و قرا

 نداشت با ضرب به پشت افتاد و نقش زمین شد و درحالیکه از درد میپیچید گفت:چته وحشی ......

 ایلم کار نداشته باش......گفتم:هزار بار گفتم به من و کارو زندگیمو وس جلو پاهاش ایستادم و انگشت تهدیدمو سمتش گرفتم و

 بابا :یاسمن گفتم خودم باهاش حرف میزنم 

 

 گفتم:عاااخه بابا دفعه اولش که نیست .... کوبیدم و زمین حسام تازه اومده بودن تو سالن عصبی پا رو بابا و
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ش جوش اوردم دست مشت شده مو کف کمک کرد بایسته ، ازین حرکت بابا مثل همیشه خونسرد و بیتفاوت سمتمون اومد و دست حامدو گرفت و

م دست دیگه ام کوبیدم و نا امید و عصبی سمت پله ها دویدم . اتاقم مستقیم روبروی پله ها بود ، میتونستم حدس بزنم حامد بخاطر ضایع شدن

، همش طرف پسراشو  محکم کوبیدم و خودمو رو تخت پرت کردم چه پوزخندی پشت سرم زده برای همین پشت سرمو نگاه نکردم و در اتاقو

ره می گیره ، حاال حسام ازین طرفداذی سو استفاده نمیکنه ولی حامد دیگه شورشو درآورده ....معلومه دیگه گل پسرای عشقش ان که هواشونو دا

 آخ نگن.....پسرای اکرم خانوم مثل خودش باید ناز پرورده باشن ...هه...بیچاره مادر من .....

 یکنم ، بابام و برادرن دیگه ....پس چرا اینطوری ان با من .... حسامم از بچگیشه ، بزرگ بشه میشه لنگه حامد ....چرا من بین اینا غریبی م

 

 

کنم بابا اومد داخل ، با دیدن اشکام پاتند کرد سمتم که با بغلش  پاک غصه ها بودم که در اتاق زده شد و هنوز فرصت نکردم اشکمو همین فکرا و تو

نمی تونستم  کوتاه بیاد ، وقتایی که این فکرا سراغم میومد؛ فکر میکردم محبت بابا هم از سر دلسوزیه و دستمو سپر کردم که آرومم کنه ولی

و گفت:مادر  محبتشو قبول کنم ....روی صندلی میز کامپیوترم نشست و با همون دلسوزی که االن کامال مشهود بود نگام کرد باالخره به حرف اومد

همه ما نامردی کرد ، از تو گرفته که نامادریت بود و اذیتت میکرد ، تا حسام که هنوز از آب و گل در نیومده بود و ولش کرد و رفت حامد در حق 

 ،حتی خود حامد که اینطوری تربیتش کرد، ولی تو بزرگوارتر ازین باش که به دل بگیری

ندارم ، خودش آتیش به پا میکنه ، اون درست رفتار کنه منم مث ادم  کردم و گفتم:خودتونم شاهدی من کاریش آهی کشیدم و اشکامو پاک

مثل من خیلی کوچیک بوده که بی مادر شده ، ولی من براش ناخواهری  باهاش رفتار میکنم ،،، با حسامم مشکلی ندارم که، با هم همدردیم ، اونم

 یست نکردم ...ولی حامد خودش همش دنبال راهی برا چزوندن منه، تقصیر من ن

 حساس نباش ، اون میبینه حساسی از حرص دادنت خوشحال میشه ، کال به عذاب دادنت عادت کرده  بابا:تو

 خیره شدم و با حسرت گفتم:تفریح مادرش هم همین بود ، حامد هم کارای مادرشو تکرار میکنه  به کمد عروسکام

 و با پوزخندی در ادامه گفتم:عذاب دادن من .....
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ی نداشت ،فقط منو زیادی گ*ن*ا*هبا یاداوری دل شکسته اش پر حسرت حرفای همیشگیشو شروع کرد :مامانت  تکون داد و بابا سر تاسفی

منم جرات نداشتم ازدواج پنهونیم با اکرمو  دوست داشت که الیقش نبودم ....ازدواجای قدیمم اجباری بود ،پدرم دست گذاشته بود رو صدف و

ود یا عشق به اکرم که نمی تونستم ازش بگذرم ، بخاطر مهریه اش طالقش هم نمیتونستم بدم مخصوصا که علنی کنم،نمی دونم دلیلش ترس ب

باردار بود ، تو بد مخمصه ای بودم ، صدف با اینکه کم سن و سال بود متوجه سردی من شد ولی حرفی نمیزد ،خاصیت زنای روستایی  حامدو

دیدن صدف بود و یه پام مشهد پیش اکرم ، بخاطر شغلمم دائم تو سفر بودم ، زندگی  ونه زابل وهمین بود که دم نمی زدن و میساختن، یه پام خ

کردمو کنار نشستم به تماشا کردنشون ، صدف خیلی ضعیف  متعادلی نداشتم ، تصمیم گرفتم الاقل زندگیمو یکی کنم، صدف و اکرمو با هم روبرو

مواجهه اش با اکرم هم ضعف و اضطرابشو بیشتر کرده بود ولی به درخواست من از زن دوم داشتنم  حامله شده بود و مدام بیمار بود ، بود که تورو

به خونوادش حرفی نزد ،ولی دلش شکسته بود ، تو که به دنیا اومدی کامال بریده بود و ناامید شده بودکه درخواست طالق داد،اون زمان 

دستم تازه  موندی رو فرستادم خونه باباش ، تو قدر آزارش میداده، وقتی صدفو طالق دادم وچ نمیتونستم بدجنسی اکرمو باور کنم که وقتی نبودم

و حامد قائل میشه وقتی دیدم چقدر همون نصفه و  فهمیدم چه غلطی کردم وقتی سرزنش فامیل شروع شد وقتی دیدم اکرم چه تفاوتی بین تو

از داشتنش محروم کرده بودم تو سه سالت بود که خبردار شدم صدف فوت شده و  خجالت کشیدم که خودمو نیمه بودن صدف زیبا بود ،از خودم

وقت  من واقعا خرد شدم ، تازه داشتم به این نتیجه می رسیدم که برم دنبالش و برش گردونم و بی مهریامو جبران کنم ولی دیر بود ، دیگه هیچ

کس ارزش و احترامی برام قایل نبود ،  ه بودم و بخاطر جداییم از صدف هیچزابل برنگشتم و از همه طایفه زده شدم ، اونجام یه فراموش شد

هم از خجالت ترجیح می دادم با کسی ارتباط نداشته باشم ...بعضی وقتا که  مقصر مرگ صدف منو میدونستن و واقعا هم همینطور بود ، خودم

ت ، نمیخواستم مث صدف عذاب بکشی ، برای همین دایه گرفتم که میدیدم که چه تبعیضی بین تو و حامد میذاش خونه بودم اذیتای اکرم رو

 مراقبت باشه که عذاب نکشی ، که عذاب وجدانمو در مقابل صدف کم کنم ..

 

 

تونه؟؟؟آره بابا؟؟؟که محبتتون به من یکباره گ*ن*ا*هبالحنی که کمی حس بیزاریمو از کارای گذشته بابارضا  نشون میداد گفتم:بخاطر احساس 

 ؟؟؟گل کرد؟
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پایین انداخت و گفت:آره من مقصر  کرده بود، سرشو حامد ضایعم نیست ،هنوز ازش دلگیرم که جلو نداشت ولی دست خودم انتظار سرزنش از منو

رو  بودم  و جواب تقصیرم رو زود گرفتم ، جواب اشتباهامو با مرگ صدف گرفتم ، با رفتن اکرم و خیانتش گرفتم ، با گذاشتن بچه یکی دوساله

 بدنم دادم ،،،، درشت تو دستم،،حسام حقش این نبود  ،،،جواب تقصیرمو با این غده های ریز و

کن که پشیمونم بابا جان...شاید صدف منو ببخشه اگه تو  مامانت کنار کشید چن فکر میکرد من با اکرم خوشبختم ولی تو که دخترشی درک

حساس نباش ، تو آزادی هر طوری دوست داری زندگی کن ، شاد زندگی کن ، خودتو اسیر  آرامش داشته باشی .....فقط ازت میخوام مثل مادرت

 یاد گرفته .... اذیتای حامد نکن ، اون نمیتونه تغییر کنه وقتی از بچگی همینا رو

عذاب آوره....اشکمو پاک دیدن پدر شرمنده برای هر دختری سخته ، دلیلش مهم نیست ولی اینکه پدری سرشواز شرمندگی  پایین انداخته باشه 

گفتم:مهم نیست آقا جون ، همه اشتباه میکنن، من از زندگیم راضیم ، من از  کردم و بلند شدم روبروی بابا ایستادم و دستمو دور گردنش انداختم و

 خوشحالم ....چشششم دیگه به حامدم کاری ندارم ...فقط شما آروم باش بودن کنارتون

کردم و  پاک رو شد با گوشه شالم اشکشو ندیده بودم ودلم زیر و لی وقت بود حین تعریف کردن این عذاباش اشکشوآروم سرشو باال آورد ، خی

    گفتم :االهی قربونت برم آقاجون ...نبینم غم و غصه تو 

 که مردی گل دختر بابا محکم بغلم کرد و زمزمه وار گفت:اندازه ی ده تا پسر تو برام پسری ...از بس بابا هم دست دور کمرم انداخت و

از تعریف بابا لبخندی نقش صورتم شد ، از بغلش جدام کرد و با حسرت به صورتم خیره موند ، چشمم سمت در رفت هنوز باز بود حسام جلوی 

 گفت:هووووممم منم بغل میخواما ... در ایستاد و

 ید ....ب*و*سبا چپوند و بابا هم چندبار گونه و پیشونیشو حرفش خندم گرفت ، دستمو باز کردم و حسامم خودشو بین من و با و از لحن

رواز بنظرم همین محبتشه که هنوز سر پا نگهش داشته ،،،،خیلی دوست داره دوباره بعنوان خلبان پرواز کنه ولی با شرایط بابا دیگه بهش مجوز پ

ون رفت و سمت اتاق خودش که بین اتاق من و حسام بود نمیدن ....شروع به سرفه که کرد ، از آغوشش رها شدیم و بدون حرفی از اتاق بیر
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رفت ،،چقدر تلخه که عزیزی درد بکشه و کاری جز تماشا کردن از دستمون برنیاد ، حسام مسیر رفتن بابا رو دید زد وگفت:چرا بابا امشب 

 اینطوری بود؟؟؟

 اره گفتم:نمی دونم ،،،باباست دیگه ،هرروز یه فازی د شونه ایی باال انداختم و

گیره موهامو باز کردم ، حسام رو  موهای حسامو به هم ریختم ، ازینکار لذت میبردم، حسامم دوست داشت و ذوق میکرد . سمت تخت رفتم و

 صندلی پشت سیستم نشست و گفت:میشه با سیستمت بازی کنم 

ماشینم بدی حامد فردا درستش کنه...آدرسو  سوییچ میاد ،،،کارت تموم شد خاموشش کنی ...راستی این خوابم گفتم:من روتخت دراز کشیدم و

 براش پیام میکنم

تماشا  پاتختی برا حسام پرتاب کردم و روهوا قاپیدش ، پشت سیستم پشت به من نشسته بود و انگری بردز میزد ، کمی بازیشو سوییچو از رو

 کردم و خوابم برد

 

 

 

 

دفتر رفتنا.... حوله به دوش سمت سرویس راه افتادم ، با اینکه تو دفتر باید  با صدای زنگ ساعتم بیدار شدم ، بیزار بودم ازین زود بیدار شدنا و

رسمی و اداری لباس میپوشیدیم ولی چن خوشم نمیومد تیپ همیشگیمو ترجیح دادم و یک شلوار لی تنگ و مانتوی سورمه ایی آستین سه ربع 

که حالت  پوشیدم ، همون ارایش مختصر همیشگیمو کردم و موهامو از  گوشه ی پیشونیم رد کردم ، بنظر خودم شال آبی رنگ ست با شلوارم و

 صورتمو جالب میکرد در حالیکه ساق دستمو دستم میکردم پیامای گوشیمو چک کردم 

 مژده:استخر ساعت ده یادت نره خانم مشغله.....
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روی  وله ورزشی مو همراه کیف سامسونت مخصوص مدارک دفتر برداشتم و از پله ها سرازیر شدم ، مثل همیشه بابا صبحانه روک پووووفی مردم و

مثل  گفتم:به به عاقا جووون کوله مو پایین پام گذاشتم و کیف و اپن چیده بود و روی صندلی پایه بلند اونطرف نشسته بود  ، این سمت نشستم و

 ه....محشره ...مرسی داریهمیشه گل کاشتی ک

 گفت:نوش جونت بابا جان  بابا هم ازهمون لبخندای پرذوقش زد و

با  با ولع پنیر و گوجه الی نون زدم و چند لقمه نوش جان کردم که چشمم به بابا افتاد که دودستشو زیر چونش زده بود و با چهره ی تکیده اش

 محمودو دوست داشتی؟؟؟؟ پرسید:توحسرت نگام میکرد متوجه نگاهم که شد بی مقدمه 

 

 چایی خوردم تا پایین بره و گفتم:چرا میپرسی بابا؟؟؟؟ دهنم چرخی دادم و یک قلپ تو آخرین لقمه رو

 جابجا کرد و دودل گفت:خاله مهری زنگ زد .... لیوان جلو شو کمی بشقاب و دستشو از زیر چونش برداشت و

 ادامه داد:برای هفته آینده عروسی محمود دعوتت کرد .... فشوگیج و گنگ نگاش میکردم ، مکثی کرد و حر

دهنم چپوندم و همونطور که دهنم پر بود گفتم:زنگ  نه ناراحت !!!لبخندی به بابا زدم و لقمه بعدی رو تو نفهمیدم حالم چی بود ، نه خوشحال بودم

 نمیرسم برم ....کارا شرکت شلوغه .... میزنم به خاله میگم

حین مرتب کردن شالم گفتم:امروز دیرتر میام ، استخر میرم و بعداز  برداشتم و جلوی آینه ایستادم و یین پریدم و کیف و کوله رواز صندلی پا

 ظهرم مسابقابقات انتخابی تیم ملیه....

و االن دارم آبرو داری میکنم .  هال دنبالم اومد ، البد فکر کرده من عاشق محمود بودم بابا هنوز گیج نگام میکرد با همون بهتش بلند شد و تو

همیشه و برام نمونه ی یه مرد کامل  پیش اونا میگذروندم ...دوستش داشتم محمود پسر خاله مهری که زابل زندگی میکنه و من هرسال تابستونو

رای ناز کردن ردش کردم ،به خیالم منم ب علنا خواستگاری کرده بود و چرا از ازدواجش احساس بدی ندارم ، نوروز گذشته ازم بود ، ولی نمیدونم

 عاشق بازی کنه ولی زهی خیال باطل ....قانونش انگار اینه ؛:من نباشم دیگری ....چاقی نباشد الغری.... پافشاری کنه و منتظر بودم

فت:درسته که برا خودت کار میکنی غمگینی زد و گ اهمیت چندانی نداشت ......نگام به اسکناسی که بابا سمتم گرفته بود افتاد لبخند برام ولی بازم

 خسته نکن ، کارات خیلی زیاد شده  جیبیت پیش من محفوظه ......خودتو ولی همچنان پول تو
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 که کوچولو و ریزه میزه ...اینهمه کار برات سنگینه ..... هم و با لبخندی گشاد تر ادامه داد:تو

یدم و با ب*و*سفرو رفته شو  گرفتم ، گونه ی الغر و ندی جوابشو دادم و اسکناسوبرای چی بهم میده با لبخ با اینکه میدونستم اون اسکناسو

 شیطنت گفتم:فلفل نبین چه ریزه بابا جونم .....

 می بینم ..... چقدر حرص میخورم که آب شدن روزانه شو کرد و بابا بازم مثل هرروز با لبخند بدرقه ام

 

 

ن زدم و تا خیابون اصلی رو با قدمای بلند طی کردم تا بتونم تاکسی بگیرم ، وارد دفتر خدمات کوچه  بیرو چن ماشینم نبود با عجله از حیاط و

کلی ای دادم و  شدم ، همه قبل از من رسیده بودن و پشت با جه هاشون مشغول کار بودن ، و چندتایی هم ارباب رجوع داشتیم ....سالم آرام و

داد ، پشت میزم نشستم ...مجوز دفتر دراصل بابا گرفته بود و نو پا بود ولی چن بابا  ط سری تکونرحنانی هم فق متقابال از خانما جواب گرفتم و

 گردن من ..... نمیتونست بخاطر بیماریش پیگیر امور باشه همه کارا مونده بود

متوجه منزوی شدن خانمای شاغل دفتر معرفی کرده بود یک ماه میگذشت و  از زمان حضور رحمانی، پسربیست ساله ایی که حامد برای کار تو

گوشش بود و بعضی وقتا با  همیشه هندزفری تو دفتر شده بودم ، کمتر حرف میزدن و شوخی و صمیمیت قبل به سردی رفته بود ، رحمانی هم تو

شقت می جویدش....لباس کج و کوله میکرد و با م دهنش مدام لبشو تو هم تکون میداد و یه لنگه کفش بدبو اهنگی که فقط خودش میشنید بدنشو

 پوشیدنش که دیگه واویال....چیزی نگم برا خودم بهتره واال......

رده و بعضی وقتا که دفتر شلوغه خودمم برای جواب دادن ارباب رجوع پشت باجه ها میشینم و کلی لذت میبرم ، ولی از وقتی که دفتر ارتقا پیدا ک

فقط چهارتا  آوار بود و هم دفتر شلوغ تر ....باالخره کارای چندتا اداره مهم همزمان رو سرمون زیاد شده و شده دفتر پیشخوان دولت هم کارامون

وقت  دوست داشتم چن هرروز کلی چهره جدید میبینم ، هیچ محسوب کرد!!!!فضای دفترو نیروی کار هم داشتیم ، البته اگه بشه رحمانی رو کارمند

درد سر داشت ولی بازم جالب بود ،  همه اقشار گاهی برامون بت منحصر بشه ...بااینکه رفت و آمددوست نداشتم محیط کارم به چندتا همکار ثا

منم چنان الم  جرات به خرج داده بودن و به من و بقیه کارمندام شماره تلفن داده بودن و چند بار پیشنهاد دوستی داشتیم و چندبارهم چندتا پسرک

یاد  چندتا فن ووشو حتی اطراف دفتر هم دیگه پیداشون نمیشد ، باالخره کالس رزمی رفتن و و میکردن وشنگه ایی راه انداختم که حساب کارشون

 گرفتن برای همچین روزایی بدرد میخوره ...
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 خوشبختانه امروز از روزای خلوت دفتر بود  ، نگاهی به ساعت کردم برای ساعت ده با مژده جلوی استخر قرار داشتم ...

تو دفتر حسابداری ثبت کردم ، خودمم دلم میسوخت که با این مبلغ کم اینهمه زحمت میکشن ، تو سرم  ا رو رومیز گذاشتم وچک حقوقی کارمند

دانایی روصدا زدم ، چکو تحویلش دادم  خانم و ثبت زدم از خجالتشون دربیام ...چکا رو هست برای عید یا مناسبت دیگه ایی سورپریزشون کنم و

هنوز جلوی میز ایستاده بود ، باتعجب نگاش کردم و گفتم:طوری شده خانم؟؟؟؟حرفی  شکر کردولی قصد رفتن نداشت وخانم دانایی هم ت و

 داری؟؟؟

.با درحالیکه چکو بین انگشتاش تابه تا میکرد با دودلی گفت:،خانم سرمدی ،همسرم با وجود آقای رحمانی ، دیگه راضی به کار کردنم نیستن ...

 این ماه دیگه نمیام عرض معذرت از آخر 

دهنش بود خیره موندم ، یعنی من بخاطر این ایکبیری بهترین کارمندمو از دست بدم؟؟؟؟خیلی  با اخم و بیزاری به رحمانی که هنوز لنگه کفش تو

 زوره واال.....

 گفتم:اون نباشه دیگه مشکلی نداری؟؟؟؟ نگاهمواز رحمانی گرفتم و

 اش برگشت....شونه ایی باال انداخت و پشت باجه 

 بود که طبیعی بود دانایی احساس امنیت نکنه... از رحمانی تا دانایی چهار باجه فاصله بود  ولی رحمانی اونقدر چشم چرون

 صدا زدم.و بعدار تحویل چکاشون یواش پرسیدم :این پسره که مزاحمتی براتون نداشته؟؟؟ هم فرهانی و برزگر رو

تحمل کنیم ولی باالخره ماهم آشناهایی داریم  ی با دو دلی گفت:خانم سرمدی ما میتونیم نگاه خیره و متلکاشوهردو مبهم بهم نگاه کردن و فرهان

 که گذرشون اینجا میفته و وقتی همکارمون همچی ادمی باشه معلومه چه نظری درمورد ما پیدا میکنن....

 ما بلند میشه و کاراش اغلب گردن ماست ...برزگر هم به تایید حرفای فرهانی گفت:خیلی لوده است ، صدای مردم سر

دهنم چرخودنم و خیره به رحمانی تو فکر رفتم ، چیکارش کنم اینو آخه !!!!بهشون گفتم:اگه االن حرفی بزنم متوجه میشه شما  زبونمو تو

 میدم .....برید سر کارتون .. کردین براتون بد میشه خودم موقعیت مناسب ترتیبشو شکایتشو

 میدم یعنی اساسی میدم !!! نقش صورتشون شد ، انگار فهمیدن وقتی من میگم ترتیبشو لبخند محوی
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پشت با جه هاشون نشستن و منم هنوز فکر میکردم که چطوری رحمانی رو از دفتر بیرون بندازم ، خندم گرفت ، این پسر سرتاپاش بهونه است 

ه اه اه پسره ایکبیری مث ادمم راه نمیره ..خودشو رو صندلی جلو میز ولو کرد و برا اخراج !!!!صداش زدم برای تحویل چک ، بلند شد و امد ،ا

مرتب کرد با حرص گفتم :محل کار آدامس  دهنش ملغزید ...گردنبند جمجمه شکل گردنشو لنگه کفش تو دراز کرد و دندوناش با دهن باز رو پاهاشو

 مدلی لباس پوشیدی زید شکار کنی؟؟؟؟ ست که ایننمی جون ،،،،این چه ریختیه برای محل کار ؟؟؟مگه سر چاررا

 گفتم :بچه که شیر نمیدی یقه ات اینقدر بازه !!!!! به یقه ی باز تیشرتش اشاره کردم و

تا  تو بهت نگام میکرد دندوناش رو آدامسه موند ...انگار تن صدام باال رفته بود که همه نگام میکردن ، از ارباب رجوع های پشت باجه گرفته

 اداره میکنه.....یاسی جان سخت نگیر ... نیاورد و گستاخانه گفت:همچی میگه محل کار انگار بانک مرکزی رو رمندای خودم ....رحمانی ام کمکا

گمشو برو از  گفتم:ننه ات نیستم با اسم کوچیک صدام میکنیا .....پاشو برو دیگه واقعا جوش اوردم از پشت میز بلند شدم و روبروش ایستادم و

 دفتر من بیرون ...

 بیرون برم  منو نیاوردی که با حرف تو پا روی پا انداخت و با اعتماد بنفس گفت:تو

عصبی گوشه ی تیشرتشو گرفتم و اونم از ترس اینکه تیشرتش پاره بشه باهام همراهی کرد وازصندلی کنده شد سمت در خروجی باجه هلش 

 اینجا شکایت کن ....گفتم :برو پیش همون کثافتی که آوردتت  دادم و

 احترام دارم  عربده کشید:درست رفتار کن ، من از خودم هلم داد و لباسشو از دستم کشید و به بازوم زد و

 نگه میدارم که میگم هرچه زودتر از جلوی چشمم بری گم شی... گفتم:االنم دارم احترامتو دست به کمر ایستادم و کردم و جلوش قد علم

م حمله کنه که پام رفت باال و یه فن زدم تخت سینش که میخ دیوار شد ، بدبخت هیکلی هم نداشت ولی بازم مرد بود و دوباره میخواست سمت

زورش به من میچربید ، هنوز پام رو زمین ثابت نشده بود که قصد حمله کرد از دیوار که کنده شد در باجه باز شد و دستی جلوش سپر شد و 

 .  بیرون دیگه  بیرون ،،،،برو درمیندازی؟؟؟؟ خانوم محترمانه گفتن برو خودتو رضه با یه خانمنگهش داشت و بهش توپید:بی ع

 

حمایتش تعجب کردم ،اینجا چیکار میکرد مث فرشته نجات پیداش شد ، نمیخواستم فکر کنه از دفاعش خوشحال شدم بیخیال  با دیدن مهران و

 یاد ، این ابله ارزش درگیری نداره ....میزنم پلیس ب گفتم :وللش کنین جناب ربیعی ، زنگ
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گرفت و سمت بیرون هلش داد ،،جلوی دفتر با هم بحث میکردن ، منم جو دفترو آروم کردم و همه چی  چپ چپ نگام کرد و بازوی رحمانی رو

دراخر هم رحمانی  بخوابه و طبیعی شد ،ولی اونا همچنان بیرون دفتر درگیری لفظی دونفری داشتن  چندباردست مهران بلند شد که تو دهنش

که اصال به هم نریخته بود مرتب میکرد که بیاد داخل منم از جلوی در شیشه ایی فاصله گرفتم و پشت میزم  رفت ، مهران لباسشو کوتاه اومد و

اری نکرده بود که تشکر رفتم تا متوجه نشه که نگاشون میکردم ، وسایلمو شروع به جمع کردن کردم که مهران پشت باجه روبروم ایستاد ، ک

پرخون میکرد شاید تشکر میکردم ولی حرف زدن که کاری محسوب نمیشه ، فقط لبخندی زدم و از  له میکرد دهنشو کنم ، اگه میزد رحمانی رو

 همون فاصله میزم تا پشت باجه گفتم:این از دسته گالی آقا حامد شما بودا ...

 ی خندید و گفت:شمام خوب پرپرش کرد نرم اونم

خطاب به خانم دانایی گفتم:مثل همیشه دو تعطیل کنین  تحمل غرغراش کوله پشتیمو برداشتم و این بار همه خندیدن ،با  یادقرارم با مژده و

 ،،،مجدد این پسره این اطراف پیداش شد بالفاصله زنگ بزنین پلیس .....

 مهران:دیگه پیداش نمیشه....

 لم گفتم:کاری داشتین اومدین اینجا؟؟؟چپ چپ نگاش کردم و حین مرتب کردن شا

ن کارمو چرا اینقدر خیره نگام میکنه،،،،بدم میاد ازین مدل نگاهها ...انگار فهمید و چشم ازم گرفت و دستی به موهاش کشید و گفت:بله ، همکارتو

 راه انداختن ....بعدشم هنر نمایی شما شروع شد که موندگار شدم ...

دیگه اینجا موندی منونگاه میکنی که چی بشه .....به حرفش لبخندی زدم و گفتم:بسیار خب ، خوشحال شدم از  برو ایششش خو کارت راه افتاده

 دیدنتون ...

 بدون خداحافظی از دفتر بیرون زد ... محترمانه بیرونش کردم ، انگار انتظار نداشت اینطوری برخورد کنم ،فقط پوزخندی زد و با این حرفم علنا و

کرده بود ، از کنار  هم باز شهرداری داغون رو به کارمندا کردم و کوله به دوش بیرون زدم ، از بی ماشینی کالفه بودم ، پیاده رو ا روسفارش کار

 ترمز زد و بوق ممتد ....چارتا فحش زیرزبونی نثارش کردم و پام رفتم تا برسم که تاکسی بگیرم ، کمی به ایستگاه مونده یه مزداتری جلو خیابون

بی توجه رد شدم که کنارم شروع به حرکت کرد ، حوصله جنجال نداستم تازه از یه جنجال خالص شده بودم که صدای آشنایی گفت:خانم 

 سرمدی افتخار میدین ....
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ماشینش  حسامم که شده فحش نثارش نکنم و تند رفتار نکنم خم شدم سمت شیشه که بخاطر بابا و خودمو کنترل کردم صاف سر جام ایستادم و

 میشناسن ازین پیشنهادا به من نمیدن ...از جونت سیر شدی؟؟؟ گفتم:اوناییکه منو و نگاش کردم و

 گفت:بفرمایید ، جایی میرید می رسونمتون ... باز مثل خود شیفته ها دستی به موهاش کشید و حرفای کامال جدی مو به شوخی گرفت و خندید و

 ام باز کرد ، در حالیکه مینشستم گفتم:ماشینتون مناسب مسافر کشی نیست ...داخل خم شد ودر ماشینشو بر از همون 

 میداد گفت:شماهم مسافر نیستید  داشت با چشماش قورتم 

 اخم کردم و درو بستم ، حرکت کرد و گفت:امر بفرمایید کجا برسونمتون ... 

 ه مسیرو بنا به مدل ماشینتون حساب نکنین گفتم و اخرشم گفتم:بشرطیکه کرای چه زودم صمیمی شد واسه من ....آدرسو 

 خندید ، برای ختم کردن بحث صدای موزیک ضبطشو باال بردم که گفت:به حامد نمی خوره خواهرش شما باشی... مهرانم خودمم خندم گرفت و 

 باشه ... حق به جانب گفتم:به منم نمیخوره حامد برادرم 

که گمونم یاحقی میخوند تا آخر  ست نداشتم باهاش حرف بزنم اصال ، برای همین صدای موزیکشودوس نداشتم درمورد حامد حرف بزنه ، کال دو 

 نشون دادمو گفتم:این چه آهنگیه آخه ...با این ماشینا فاز میده آدم موزیکو بده باال و ویراژ بره .... باال بردم و خودمو محو موزیک

رانندگیش جمع کرد ، کمی از مسیر تو سکوت طی شد ، اخه یکی نیست به مژده بگه من از  حواسشو به متعجب و با پوزخند کنج لبش نگام کرد و 

 وکیل آباد بیام اون سر شهر طبرسی واسه یه استخر !!!خو تو بیا اینور دختر .... 

  

 رمه بستنی میچسبهکرد و گفت:افتخار میدی کافی شاپ؟؟؟هوا گ کم انگار از سکوتم و ترافیک نزدیک حرم کالفه شده بود که موزیکو

 نگاهی به ساعتم انداختم ،ولی بدون نگاه کردن دقیق عقربه ها فقط برای رد کردن تعارفش گفتم:متاسفم دیرم شده 

دندون گرفت و میجوید ...جلوی در استخر پیادم کرد ، ممنونی گفتم و پیاده شدم ، مژده  انگار زیادی ضایعش کردم سری تکون داد و گوشه لبشو 

 طرفتر کنار در منتظرم بود ،به محض پیاده شدن سمتم دوید و بغلم کرد :سلهااااام یاسی نفسی ، خوبی فدات شم ...کمی اون
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گفت:عجب جیگری بودا ...کجا تورش  گرفت و رفت ، مژده به ماشین مهران اشاره کرد و مثل آدمای عصبانی گازشو همزمان مهران هم گاز داد و 

 کردی؟؟؟

 رسوند ، تورم کجا بود بابا گمشو ، رفیق حامده .....اتفاقی دیدمش منو گفتم:برو اش کردم و پس گردنی ای حواله 

 گفت:بهههله شما نیاز به تور نداری ، همه صیدت هستن  شروع به قلقلک پهلوم کرد و 

 چن میدونست عصبانی میشم بالفاصله پا به فرار گذاشت و تا رختکن دنبالش دویدم ،  

خنده های ما گفت:باز چیشده با  و دختر سبک و فوق العاده جلفی بود با دیدن بدو بدو بابا که همیشه همزمان با ما استخر بود وزهره ساقی مواد  

 میشکنین ؟؟؟!! دمتون گردو

ما  منکه محلش ندادم ، بخاطر جنسای مزخرف سری قبلش ازش شکار بودم ولی مژده براش پشت چشم نازک کرد و گفت:حسود حاال یه بارم 

 گردو بشکنیم ....

 حین دراوردن شال و مانتوم گفتم:تا کور شود هرآنکه نتوان دیدن .... 

 رفت ... نیشخندی تحویلش دادم و اونم باتا ب تا کردن لباش از رختکن بیرون 

کالمو برداشتم و  ینیمو دراوردم واستخر تو این هوای گرم تابستون لبه ی استخر نشستم ، گیره ی ب بعد از کلی آب بازی و لذت بردن از آب خنک 

 کمی موهامو آزاد کردم ، با نشستن زهره کنارم گفتم:از جنسایی که ایندفعه آوردی راضی نبودم ....قرار نبود آشغال تحویلم بدی ...

ن میرسه ...خودت که لحن سبک و تمسخر آمیزش گفت:دست من نیست یاسی جون ....همینطوری به م با همون زهره هم کارای منو تکرار کرد و 

 میدونی چند دست می چرخه ..

من مشتریش شدم  بهش گفته بودم برای بیمار میخوام و جنس مرغوب الزم دارم و اونم قبول کرد و دلخور و عصبی نگاش کردم ، آخه از روز اول 

 ...مژده فهمید نزدیکه جوش بیارم و گفت:زهره ایی با یاسی در نیفت که بد میبینی....

بد حالیش نمیشه ، فقط یه چیزی باشه که دودش کنه و  گفت:معتاد ،معتاده مژده جون ، مواد خوب و شونه باال انداخت و اهمیتی نداد و زهره 

 بفرسته هوا...
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ادو برا بابام وقت نگفته بودم این مو تا به تا کرد دیگه تحمل نکردم به بابام غیر مستقیم داشت توهین میکرد....اخه هیچ به نشونه ی گیجی سرشو 

میخرم ... موهاش کوتاه بود پس گردنی ای حواله اش کردم که گمونم بخاطر خیس بودن گردنش حسابی سوخت و داخل آب پرت شد عصبی تو 

 دست اوله و خودت دستکاریش میکنی ، جنس تو پیدم :انتر خانوم گفتم برای مریض میخام ...وگرنه سراغ همچی زهر ماری نمیومدم ....میدونم

 بهت گفته بودم  گرونتر بده ولی جنس اصل بده ، اینه قول و قرارت ....

 نداره .... تو اب که بخودش مسلط شد عصبی گفت:همه مریض ان یاسی جون ....قاطی نکنم سودی برام 

این اعترافش عصبی ترم کرد کنارش داخل آب پریدم و سرشو زیر آب فروکردم ، همه با ترس نگام میکردن ، مسئول استخر ازونطرف سوت  

کشیدمش و تو صورتش گفتم:دفعه دیگه  پا نیفتاد کوتاه نیومدم ، به تقال که افتاد از آب بیرون زنان داشت سمتمون میومد ولی تا وقتی به دست و

 غال بدی خودم میکشمت ...جنس آش

 هلش دادم تو آب و بیتوجه به غرغر بقیه و غرولند غریق نجات بیرون اومدم و رختکن برگشتم .. 

 

 

 

 

 .مژده هم که کال مثل زنگوله آویزون من بود دنبالم اومد ، آخه این تو من فسقلی چی دیده که اینقد بمن وابسته است ، هیکل منم مث خودش

دوست خودش میدونه نه من .....بود و  با هم دوست شدیم میخایم کجای عالمو بگیریم نمیدونم ...البته اون منو ....دوتا فنچریزه میزه اس که

 درآوردم که مژده گفت:به همین زودی میخوای بری؟؟؟ نبودش برام فرقی نداره ....مایو رو

 ...جووووون هیکلشو ... 

باشگاه ، امروز مسابقات  گفتم:حوصله ندارم دیگه دیدی که چی شد ......باید برم هامو خشک کردم وچشم غره ایی حواله اش کردم و بیتفاوت مو 

 انتخابی دارن که معرفی کنن برای تیم ملی مسابقه بدیم 

 حتمن انتخاب میشی .... با زبون بازی گفت:تو 
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 شلوغه حوصله ندارم دورو برمو شلوغ کنم ... گفتم:فقط میرم تماشا ...نمیخام شرکت کنم .....کارا دفتر خیره نگاش کردم و 

 به ملی شدن ترجیح میدی؟؟؟؟ دفترو نازک کرد و گفت:یعنی اون پشت چشمی برام 

 حوله رو سمتش پرت کردم و گفت:پدرمو به ملی شدن ترجیح میدم .... 

 

 

 

 

 لبخند گشادی تحویلم داد و با التماس گفت:یه شمارست میتونی برام پیداش کنی؟؟؟ 

 میدم ... باسامو برداشتم و جدی گفتم:حکم دادگاه بیار ترتیبشول 

 سماجت بخرج داد و گفت:می دونم که میشه ،،،یاسی جون ....لفااااا 

دوش مختصری گرفتم ، چندبار که تو دفتر کمک کرده بود فهمیده بود که برنامه های مخابرات امکان پیدا کردن اسم و ادرس  سری تکون دادم و 

مشکل  بدونه و درد سر نمیشه برام داره و جز رازهای دفتر خدمات محسوب میشه ...ولی چن میدونستم مژده فقط میخاد اسم طرفو رو شماره ها

جلو آینه ارایش تجدید کردیم ، اماده ی بیرون رفتن گفتم:هوا داره خنک میشه ، دیگه  نداشت که کمکش کنم . لباسامونو که پوشیدیم هردو

 استخر نمیام 

،  ر اصل حوصله نداشتم ،به اندازه کافی تو دفتر خسته میشدم ... مژده با اعتراض گفت:دانشگاه که نیستی ، پارتی هم نمیای، استخر هم تمامد 

 دفتر خفه میکنی که چی بشه  که منحل کردی ، خودتو تو اون هم باشگاهو

ه افتادم و گفتم:خسته شدم دیگه مژده ، این مدت خیلی گرفتار بودم کشیدم و سمت بیرون را مژده رو دنبال خودم کوله پشتی مو برداشتم و 

 .......راستی از پارتی دیشب چخبر؟؟؟؟

 مژده:جدیدا این پارتیا هم زیادی افتضاح شدن ، تصمیم دارم دیگه نرم .... 
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 پوزخندی زدم و گفتم:چون دوست پسر نداری نمیخوای بری؟؟؟؟؟ 

گفت:مگه تو چیت از پسرا کمتره؟پسر به این خوشگلی.....جووووون با اوت چال کنج لپت  ردو اویزونم شد ودور گردنم حلقه ک با شیطنت دستشو 

... 

 گونه مو محکم بوووووسید ، خندم گرفت از بچه بازیاش و گفتم:لوووس نشو دختر .....در کل سعی کن دیگه ب این پارتیا نری ، به پسرای این 

 روت ندارن م زمونه نمیشه اعتبار کرد رحم و

 دارم غصه ندارم که ... مژده :تا تورو 

 داشتم ... حساس و لوس باشم تا اینطوری مث یه مرد منو نبینه ولی از دختر بودن فقط قیافه شو میخواست مث مژده ظریف و بعضی وقتا دلم 

 به در خروجی استخر رسیدیم مژده هنوز داشت زر میزد ولی یکباره آستین مانتومو گرفت و کشید عصبی تو پیدم :چته دختر ...ادم باش  

 با اشاره به بیرون در گفت:انگار این رفیق عاقا حامد یه طوریش میشه ها.....عجب تیپی ام زده ...جووون 

مهران که به کاپوت ماشینش تکیه زده بود و لباساش عوض شده بود و  با یه تیپ خفن و اسپرت دست نگاه کردم با دیدن  مسیر اشاره مژده رو 

 به بغل ایستاده بود پوزخندی زدم و جلو رفتم و گفتم:مامورا نگیرنت در استخر زنونه پاتوق کردی

 حساب نکرده لبخند گشادی زد و صاف ایستاد و گفت:میگم مسافر کشم و یکی از خانما کرایه ماشینمو  

کمال حساب کنن  مژده هم بهش سالم کرد و جواب گرفت و با چرب زبونی گفت: حاال تا مقصد بعدی هم برسونین ، میگم یاسی جون تمام و 

 باهاتون ...

 منم بدون خجالت با کوله ام به مژده کوبیدم و گفتم :دختره پورو ، خودت حساب کن چرا من.... مهران علنا خندید و 

... با نشستنمون ،بدون استارت  باز کرد که جفتمون عقب نشینیم  درو ماشینو برای سوار شدن دور زد ، از قصد هردو و و عقب رو باز کرد ودر جل 

 زدن پرسید :خانما بفرمایید مقصدتون کجاست ؟؟؟؟

 بگه که در سمت من باز شد .. آورد که آدرسو جلو تا صندلی سرشو مژده از بین دو 
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باز کرده بود خیره موندیم و از من و مژده متعجب تر مهران بود که زهره رو نمیشناخت ، عصبی از  ر سه مون با تعجب به زهره که با پررویی درو،ه

 بحث تو استخر بهش تشر زدم :فرمایشی داشتی خانم با نزاکت؟؟؟

 نمی خوای ببری؟؟؟خماری بددردیه!!!!! به در تکیه داد و خونسرد دست به بغل زد  و با پوزخند گفت:مواد امروزو 

از شیشه سمت خودش به بیرون خیره  مهرانم رو برگردوند و مهرانو سرسری از نظرم گذروندم مژده لباشو گاز میگرفت و مژده و سر چرخوندم و 

 نه نمیخوام ..... خونسرد در جواب زهره گفتم:اگه از همون آشغاالی همیشگیه خیره شدم و شد ، نفس عمیقی کشیدم و به روبرو

 که با ازما بهترون میپری جنس ناب جور میکنم گرفتم که ببندم ولی زهره تکون نخورد و گفت:نه ،ازین ببعد برای تو دستگیره درو 

طور که نگام و همون با پوزخندش به مهران که هنوز بیرونو از سمت خودش دید میزد خیره بود ، از کیفم اسکناسی که صبح بابا داده بود در اوردم 

.هلش دادمو دروبستم ، بسته  بود سمت زهره گرفتم اسکناسو که گرفت کف دستمو صاف کردم و بسته بندی موادو کف دستم گذاشت  به روبرو

میکنه ،  تکیه به شیشه داد و حرکت کرد ،میدونستم االن مهران چه فکری کیفم جا دادم ، چرا اینا ساکتن و حرف نمیزنن...مهران هم ارنجشو تو رو

 که .... ولی نمیتونم بهش بگم برای بابامه...ابروی بابا برام مهمه ، اصال بذار این پسره ی ایکبیری فکر کنه برا خودمه ، منو با این صنمی نیس

 گفت:یاسی به آقا نمیگی که اون موادو برای.... مژده دوباره سر خم کرد بین دوتا صندلی و

 مژده حرف نزن سم بابامو بیاره عصبی سرش داد زدم :خفه شوداشت گند میزد ...قبل ازینکه ا 
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کالفگی رانندگی میکرد هنوز مقصدمونم  صداشو برید و رو صندلی عقب به در تکیه زد ، چپ چپ به مهران نگاه کردم دمغ بود و با اخم و 

گه حوصله نداشتم حتی برای تماشای مسابقات برم نمیدونست و فقط مسیر مستقیم خیابونو میروند ، تلفنم زنگ خورد، مربی باشگاه بود ، دی

 وصل کردم :سالم مربی... ،ظرفیت امروزم تکمیل شده بود دیگه ، تماسو

 مربی:سالم یاسی کجایی؟؟؟دیر کردی دختر  

 بیخیال و آروم گفتم:من نمیام نرگس جون  

 نفرات انتخابی تیم هستی نباشی که نمیشه حتمن جزو مربی:عه چرا نمیای؟؟؟تو 

 گفتم :نمیخام ملی بشم ، زور که نیست ، شما بخیر و مارو بسالمت  و عصبی کمی تن صدامو باال بردم 

 لک رفتین؟؟؟آقا مهران ضبط ماشینت چطوری روشن میشه؟؟؟ تماسو قطع کردم و بیخیال گفتم:شماها چرا تو 

 تو سرت یاسی ،،،،پرسیدن داره عاخه....رد کرد و گفت:خاک  از بین صندلیا جلو مژده که دید جو ارومه دوباره سرشو 

کافی شاپ  مهران هم کمی اخمش باز شد ولی از لبخند خبری نبود ...شیشه سمت خودمو پایین اوردم و صدای ضبطو زیاد کردم و گفتم :بریم 

..... 

،خیلی سرد گفت:نه ممنون وقت  مهران چپ چپ نگام کرد ،گمونم میخواست با من تیک بزنه ولی پشیمون شده و دلیل کالفگیش هم همینه 

 ندارم فقط بفرمایید کجا برسونمتون....

تالفی کرد ، پوزخندی زدم و با تکیه به در ماشین بهش خیره شدم و گفتم:چطور شد؟؟؟؟؟دو ساعت وقت داشتید جلو در  قبول نکردن دعوت رو 

 استخر پاس واستید ، برای نیم ساعت کافیشاپ وقت ندارین؟؟؟؟؟

 و برسونم ... وسیله ندارین  برگردم  پوزخندی و گفت:مسیر کارم بود گفتم شماروهم پیاده کردم زد و دیدمزیر چشمی  

تیپ دختر کش  مسیر کارتون تعویض لباس کردید و گفتم:اونوقت تو میخواست حرصش بدم برای همین زدم کانال پررویی و حرصم داده بود دلم 

 زدین؟؟؟؟
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میگزید که جوابی نده ، انگار  بخاطر جریان جلوی استخر پشیمون شده بود  ، لبشو را وقت گذرونی با من تیپ زده ومچشو گرفته بودم ، مطمعنم ب 

چن فهمیده بود اوضاع قاراش میشه بال فاصله اسم  میخندید و فهمیده بود هر چی بگه با حرفام ضایع ترش میکنم ، مژده هم نیشش باز بود و

 خونمون .... من میرمگفت: خیابون خونه شونو گفت و

 منم گفتم:منم میرم خونمون... سمت ادرس مژده تغییر داد و مهران مسیرو 

گوشیمم پلی نکردم فقط  گوشم گذاشتم وبه خیابون خیره شدم حتی موزیک نداشتم ، ضبطو خاموش کردم و هدفون گوشیمو تو دیگه حوصله شو 

چن با مهران تنها مونده بودم  شتم، مژده پیاده شد فقط براش دست تکون دادم وگوش میدم هندفری گوشم گذا برای اینکه فکر کنن اهنگ

تا خونه تو سکوت طی شد  چشمامو بستم مثال خوابم ،،مهران هم دیگه حرفی نزد و نمیخواستم هم کالم بشم سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و و

از جیب کوله پیدا کردم و میخواستم درو باز کنم که روبروم سبز شد با تعجب  کلیدو، جلوی در حیاط ترمز کرد ، تشکر آرومی کردم و پیاده شدم  ، 

 گفت:شما که تعارف نمیکنین بهش خیره موندم ، بزور لبخندی زد و

 قفل گفتم:میخای بیای خونمون؟؟؟؟ حین چرخوندن کلید تو 

 رار دارمجدی گفت:بله با حسام ق باز پسره ی خودشیفته دستی به موهاش کشید و سرد و 

ضایع  درو باز کردم و با دست به مهران اشاره کردم جلوتر وارد بشه ،و دنبالش راه افتادم، اگه بره به بابا بگه جلوی استخر چی دیده که بابا 

خودم بوده کمی  جلوش ایستادم ، با تعجب نگام میکرد ، برای اینکه فکر کنه واقعا مواد برای میشه ، ، هنوز به در ورودی نرسیده بود دویدم و

 گفتم:میشه خواهش کنم درمورد جریان جلوی استخر به پدر و بقیه .... نشون دادم و مغموم خودمو شرمنده و

 جلوی بینیش گرفت:هیسسسسس نمیخام چیزی بشنوم  پرید وسط حرفم و انگشت اشاره ظو 

 سمت در ورودی خونه رفت ، کنارم ردشد واز لحن عصبیش آب دهنمو قورت دادم اونم با اندکی ترس ،،،،خشکم زده بود از 

 

 

رفتم بدون نگاهی بهش درو باز کردم پا تو سالن گذاشتم و با صدای بلند و شاداب گفتم:بابایی  پوووفی کردم و چن کنار در منتظر من بود جلو 

 ....حساااااام ،،،کوشین؟؟؟
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دید زدم و دوباره صداشون کردم .....در اتاق بابا باز شد و  ی پله ها روجاکفشی گذاشتم و کوله در دست وسط سالن ایستادم و باال کفشامو تو 

 مهربون و شوخ طبعانه گفت:چته دختر ، سر آوردی؟؟؟؟

 گفتم:نه آقا جون مهمون آوردم ... لبخند به لب سمت پله ها راه افتادم و 

خوش و بش با هم شدن ، منم دنبال حسام  ومد و مشغول وچشمش گذاشت و از پله ها پایین ا بابا با دیدن مهران عینکش که دستش بود رو 

 رفتم اتاقش ، ساعت یک بود و پسره هنوز خوابه ،عه. عه.  عه ...

 کوله مو کنار در اتاقش گذاشتم و رو تخت کنار پاش نشستم و شروع کردم به قلقلک دادنش کردم و گفتم:چقدر میخوابی پسر...... 

 :یاسی جون داداش رحم کن درحالیکه به خودش می پیچید گفت 

 کنار زدم و زدم و گفتم:پاشو زبل خان ،،،،معلمت اومده پایین منتظرته غش غش می خندید ، مالفه شو 

 پاس کنم نفس راحت بکشم  تخت نشست و درحالیکه موهای ب هم ریخته شو می خاروند گفت:کی این امتحان شهریورو گیج رو 

م و رو شونش انداختم و گفتم:می خواستی خرداد تالشتو میکردی االن راحت بودی ....پاشو دست و صورتتو پاتختی برداشت حوله دستی رو از رو 

 مرتب کنم االن میاد باال ...این چه وضع اتاقه آخه.... بشور اینجا رو

کمدش جا داذم  تو هم مرتب کردمو لباساشو مرتب کردم و پنجره اتاقشو باز کردم ، میز تحریرش رو سالنه سالنه از اتاق بیرون رفت منم تختشو 

بابا تخت پرت کردم و به اتفاقات طول روز فکر میکردم که صدای مهران و  کالفه از روز پر مشاجره ام خودمو رو برگشتم ، خسته و و به اتاق خودم

پله های باالیی بودن عصبی سر حامد هوار زدم:حامد ماشینمو  وحامد که با هم حرف میزدن اومد.. جست زدم از تخت پایین و درو باز کردم  رو

 چیکار کردی؟؟؟؟

بابا هم که همراهش بودن به من خیره موندن ، مثل خودم عصبی با کمی بی محلی گفت:چته دختر مث جن ظاهرمیشی!!!؟؟ دادم  مهران و 

 صافکاری لگنتو......زدی داغونش کردی چند روزی کار میبره 

 گفتم:زدی داغونش کردی!!!! دراوردم و با اخم اداشو 

 کارم نیست ...... کارام موش ندونی من خرابکاری تو تو کشیدم:توو با لحن عصبانی خودم دوباره هوار  
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و شالمو دراوردم و به این فکر کردم که چقدر امروز اعصابم خورده  ،دلم میخواد ینفرو بزنم  محکم کوبیدم و رفتم برای تعویض لباس ، مانتو درو 

صبی حرارت بدنمو باال برده بود و دلم میخواست با یه دوش اب سرد حسابی له کنم ...با اینکه استخر دوش گرفته بودم ولی فشار ع درست و

حمومم رو برداشتم که در اتاق زده شد و بابا رضا تو چار چوب در ایستاد ، لبخندی تحویلش دادم وگفتم:خوبی  خودمو خنک کنم   ،لباس و لوازم

 آقا جونم؟؟؟؟

 گفت:قربونت دخترم ، چیکارش داری جلو دوستش ضایعش کردی؟؟؟؟ ت وید و لبه ی تخت نشسب*و*سجلو اومد ،رفتم سمتش ، پیشونیمو  

دستکاری کردم و خونسرد گفتم:چیزی که عوض داره گله نداره بابا جون .....منو جلو ملتی تو خیابون ضایع کرده اینم  میز کامپیوترم رو کاغذای رو 

 عوضش

 نرم خندید و سری تکون داد و گفت:از دست تو دختر  

که باید بررسی میکرد سوا کردم و دستش دادم و گفتم:امروز رحمانی رو بیرون کردم ، اینم رسید چک های بچه  از مدارک مهم امروزوچندتایی  

 ها ...

روی کاغذا گذاشتم و گفتم:ایندفعه جنس اعال داد ، همونطور که سرش پایین بود برای بررسی برگه ها دیگه  از جیب کوله ام هم بسته ی موادرو 

نبینم سبد لوازم و لباسای حموممو که آماده کرده بودم برداشتم و  ال نیاورد که تشکر کنه ، فهمیدم از شرمندگیه ، برای اینکه این حالتشوبا

یدم و سریع از اتاق بیرون زدم وسمت حموم رفتم ،زیر دوش که رفتم نمیدونم چرا یهو از خودم ،بابام،برادرم حسام ،و حامد ب*و*سصورتشو 

 رفت و اشکم دراومد،،،،بابا مریضه ، حامد عین خیالشم نیست ، حسام بعد بابا هیچکسو نداره ،و من از همه تنهاتر.....بغضم گ

 تا وقتی آروم شدم تو حموم موندم ، بعد هم همونجا داخل حموم لباس پوشیدم و برگشتم اتاقم ... موزیک گذاشتم و خوابیدم .. 

 وقتی از اول قصه  

 و بی حسه  اون نگاها سرد 

 اون نگاهی که ازت سیره  

 باز داره از زندگیت میره  

 باز داره میره که تنهاشی  
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 که زندونی غم باشی  

 من پشیمونم ولی بازم  

 با این تنهایی می سازم  

 انگار این حس پشیمونی 

 که ازش هیچی نمیدونی 

 تازگی داره  واسه تو 

 واسه من عاقبت کاره  

 حال و روزم باید عادت کنم با  

 آسون سر نکردم  من این روزا رو 

 می دونم این جدایی اشتباهه 

 پشیمونم ولی بر نمیگردم  

 پشیمونم ولی بر نمیگردم  

  

 

 

 

 آهنگ سقوط رامین بی باک 
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 شده بود،،تحویلم داد ، با اینکه یه هفته ایی بی ماشین بودم ولی میرزید ، مثل اولش  حامد ماشینمو از صافکاری آورد و

برای کار معرفی کنه ،حسام و مژده  داشتیم و فشار کار ، که خانم دانایی قول داد ینفر از آشناهاشو کارای دفتر هم روال بود ،فقط مشکل کمبود نیرو

 تو کارا کمک میکردن ،و همچنان زندگی در جریان بود .. هم هراز گاهی امداد میرسوندن و

ریس حسام خونمون می اومد ولی من همه تالشمو میکردم که تو زاویه ی دیدارش قرار نگیرم وباهاش مهران ربیعی هم همچنان برای تد

نشم ، با اینکه دوران دوساله ی دانشگاهم سرگرمیم شرکت تو بحثا و کل کل و کری خوندن با پسرای دانشگاه بود ولی کسی اجازه نداشت  روبرو

 مباحثه هام فکر کنه که منم آررره و تنم میخاره ..... بهم نظر سو داشته باشه و بخاطر کری خوندن و

جمع باهام  اکثر پسرا هم فهمیده بودن یاسمن سرمدی اهل رفاقت نیست و اونایی که زرنگ تر بودن به همون بحثای دوستانه و صمیمی تو

ز لیست مخاطبای مکالمه و بحثم حذف میشدن ،،،، رضایت میدادن و اوناییم که مغز خر خورده بودن با یکبار پیشنهاد دوستی دادن برای همیشه ا

 با این اوصاف نمیدونم چرا این پسر)مهران منظورشه( حتی برای همون مباحثه و هم صحبتی معمولی هم در نظرم نمیاد که محلش بدم ....

ش بود با نیش گشاد سالم دادمش تو دفتر پشت باجه ثبت احوال نشسته بودم که حسام کوله به دوش اومد داخل ، چن انروز امتحان ریاضی

 گفتم:شیری یا روباه داداشم؟؟؟؟ و

 گفت:شیییییر اومد پشت باجه کنارم ایستاد و

 زم تندتند روی مدارک ارباب رجوع مهر کوبیدم و حسامم شلوغی و مشغله دفترو نگاه میکرد  ، گفتم:می دونستم داداشم کم نمیاره ....ایول عزی

 چرخوندم و گفتم :بریم جشن بگیریم؟؟؟ ادم و صندلی روتحویل ارباب رجوع د اوراقو

 لبخندی تحویلش دادم و دستمو به نشونه ی بزن قدش باال گرفتم ،حسام با دو دلی گفت:سرتون شلوغه آخه...

 وقت جور میشه همیشه  گفتم:بچه ها هستن ....برا داداشم ابرویی باال انداختم و
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 اره به هم کوبیدیم دوباره دو دل گفت:یاسی جان راستش....دستشو ب دستم کوبید و مشت کردیم و دوب

 فهمیدم حرفی داره ، ایستادم و سمت میزم رفتم و گفتم:چیزی میخوای بگی؟؟؟.

 گفت:امروز نمیشه با تو برم ، به دوستام قول دادم  پشت سرشو خاروند و

 گفتم:اشکال نداره ،منو باش فکر کردم میخای چی بگی!!!! وبرنامه ریختم ، خندیدم  االهی داداشم به اونا قول داده و من برا خودم

 هنوز دمغ و معذب بود فهمیدم دردش چیه و چرا پیشم اومده کشوی میزمو باز کردم و گفتم:ببینم داداش پول داری که رفیقاتو دعوت کردی؟؟؟

 نیشش شل شد و دندوناش پیدا شد و گفت:قربون خواهر چیز فهم 

 ول بگو .....ای دیووونه ، خب از ا-

 دوسه تا اسکناس از کشو برداشتم و دستش دادم و گفتم :شیطنت اضافه نکنینا....فقط کافی شاپ و خونه و تمام 

 کنار پیشونیش زد و در حالیکه از دفتر بیرون میزد گفت:پارکم میریم کمی دوچرخه سواری  به نشونه اطاعت دستشو

 رجوع بعدی بود و در جواب حسام بلند گفتم:بهر حال مواظب خودت باش داداشمپشت باجه نشستم و حواسم به فرمایش ارباب 

 

یه شلوار راحتی صورتی و تی شرت گل بهی پوشیدم و بدون  یه روز پر مشغله ی دیگه بود ، تا رسیدم خونه کالفه از گرما تعویض لباس کردم و

تخت نشستم و بدنمو کش و قوس دادم  ، صدای خنده و  عضالتم گرفته بود وقتی بیدار شدم  رو رو انداز خوابیدم .....بدنم کرخت شده بود و

شوخیشون با همون موهای باز و بلند از اتاق زدم بیرون و فقط موهامو  حسام از پایین میومد ،آخ جون  منم موخام ، ذوق زده از بازی و بابا وشوخی 

 خراب میکنم  بادست دیگه کردم نیم تنه مو از نرده ها خم کردم و گفتم:منم بازی وگرنه بازیتونو

ود نشسته بود، بدو خودشو پایین پله ها نشونم دادو با حرکات دستش میگفت برو ولی زبونش یه چیز مبلی که تو زاویه دیدم نب حسام درست رو

 دیگه گفت:به به ، آقا مهران دخلت اومده استاد شطرنج اومد...

گاه مهران شدم از روی مبل راسته پله ها که پشت بمن بود سر مهران چرخید و تازه معنی اشاره های حسامو فهمیدم ، به محضی که متوجه ن

پنج حرکت  گفت:یاسمن با کسی شطرنج بزنه تو خودمو از نرده ها کندم و عقب رفتم تا تو زاویه دیدش نباشم ،،،،بابا از آشپزخونه بیرون اومد و

 طرف ماته ....
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 و صدای مهران: امیدوارم فرصت بشه بازیمو با ایشونم محک بزنم 

 شونش بود و گفت:االن میاد ، استاد باختی باید سور بدیا  دستش رو سر مهران ایستاده بود وکمی دید زدم حسام باال  دوبار لبه رفتم و

 مهران:بذار محک بزنم بعد سر سور هم بازی می کنیم 

 حسام دوباره چرخید و نگام کرد و گفت:بیا ابجی یه بازی بزن شام افتادیم 

مهران و  ستی تکون دادم و برگشتم اتاقم و هنوز صدای کری خوندن حسام ومهران دوباره داشت سرش میچرخید سمت پله ها که برا حسام د

رد ، بابا میومد ...کرختی بدنم بخاطر شوک اقامعلم حسام و دیدنم تو اون وضعیت پریده بود ، رو صندلی جلو میز نشستم که دوباره حسام صدام ک

زنم شطرنج فقط بامحمود کیف میده نه کس دیگه پووووف محمووووود دوماد اه حاال نیام نمیشه،خیلی ازین پسره خوشم میاد که باهاش شطرنج ب

 نزدحتی!!!! شدی واقعا!بی معرفت زنگ

 

 

 

بود پوشیدم و یه شال  کمرش نوار دوزی داشت و تا باالی زانو خاکستری که رو و زیر سارافونی صورتی برداشتم و با سارافون در کمدو باز کردم

و با اینکه هنوز از صحنه ایی که مهران خان دیده بود کمی خجالت   کردم ، همون ارایش مختص هرروزه مو زدم مشکی هم بعد بستن موهام سر

نمیشنید  یا هیجان داشتم ولی مسلط و با اعتماد ب سقققققف   از پله ها پایین راه افتادم . چن عادت به دمپایی روفرشی نداشتم کسی صدای پامو

 دید و گفت:خوب خوابیدی باباجان؟؟؟معلومه حسابی خسته بودی که نیومده خواب رفتی  فقط بابا که روبروم بود منو

گفتم:فدات آقا جونم ، با دیدن  با حرف بابا رضا حسام و مهرانم متوجه اومدنم شدن و نگاشون روی راه پله ها بود  ، سمت سرویس مبلمان رفتم و

 شما خستگی پررررررر

درست روبروی مهران  هی به مهران سالم ارومی حواله اش کردم که اونم به همون ارومی جوابمو داد ، کنار بابا ودست بابا رو فشردم و بدون نگا 

نشسته بودم ، حسامم اومد باال سرمون پشت مبل ایستاد و با اشاره به صفحه شطرنج گفت:یاسی جون ، آقا مهران مدعی شدن استاد شطرنج 

 ان ...
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 گفت:حسام جان من نگفتم استادم  دید ونگام سمت مهران رفت نرم خن 

نگام به خنده هاش بود و حواسم به حرفی که زد ولی نمیدونم چی شد که تو چشماش که خیره من شده بود قفل شدم و گفتم:حسام جان ،اقا  

 منگنه نذار ، مهمون ما هستن  تو مهرانو

چی نداشت چشماش صاف بود ،گوشیمو رو عسلی گذاشتم ، بابا چاییشو سر نستم از چشماش بگیرم و سرمو پایین بندازم ، هی چشمامو بزور تو 

 برادر برات کری میخونن  کنه خواهر و گفت:مهران جان خدا بهت رحم کشید و

صفحه شطرنج خم شد و  چشماش و فکر چشماش سر میکردم پس دوباره نگاش کردم ، برای بابا ابرویی باال انداخت و روی عسلی و هنوز تو 

 چشمای ترسیده و شاید پراسترس من و گفت:یه دور دست گرمی بریم ؟؟؟ و باال داد و دوباره خیره شد توچشماش

که بابابا شروع کرده بود بهم زدم ،و مثل خودش فقط چشمامو رو به باال  صفحه و بازی نصفه نیمه رو نچرخید جوابی بدم ، فقط خم شدم رو زبونم

 دیدم گفتم:از ادامه دادن بازی بقیه سر در نمیارم....دوباره بچینیم،،من مهره های سیاه  که تعجبشو نگاش کردم اخم و گرفتم و

 چشم ازش گرفتم و 

شروع به  هنوز حس میکردم ، چطور جلوی بابا و حسام اینقد تابلو زل زده بمن اخه.....باالخره اونم شروع به چیدن مهره هام کردم، سنگینی نگاشو

 یی گذاشت و وسط نشست و گفت:منم داوری میکنم چیدن کرد ، حسام صندلی ا

 گفت:من ترتیب شامو میدم بابارضا هم سینی چایی که یخ کرده بود برداشت و سمت آشپزخونه رفت و

افتاد بلند شدم و گفتم:بابا رضا شما زحمت نکش من درست  یک آن احساس مسئولیت کردم و بهترین راه برای خالص شدن ازین پسره جلو پام

 م میکن

 بابا به آشپزخونه رسیده بود گفت:نه دخترم به بازی برس خسته ایی من مشکلی ندارم 

 حسام:یاسی جون تو بشین االن آقا مهران فکر میکنن جازدی........آقاجون زنگ بزنم پیتزا بیارن؟؟؟؟

یگرفت سر جام نشستم که بابا هم ازحرف با حرف حسام صورتمو به حالت چندش جمع کردم  ،اخه هروقت نوبت حسام بود آشپزی کنه پیتزا م

 گفت:نه گل پسرم امروز سر حالم میخوام تحویلتون بگیرم حسام خندید و

 مهران انگار ازین بحث معذب شده بود گفت:اگه بخاطر منه زحمت نکشین من شام نمیمونم....فقط اومدم ببینم حسام چه گلی به سرم زده 
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 نه آقا مهران ،این آشپزی بحث هر شب این خونست ، همه مون راحت طلبیم -

 دادم تا این بد نیومدن رو از سرم بیرون کنم ، نیومد ، سری تکون نگاهش بدم چرا اینبار از لبخند و نمیدونم

 میبینین ...امروز فقط گل کاشتم  گفت:گلی که بسرتون زدمو با اومدن نتایج حسام 

کشید و منم کمی فکر کردم و با سربازم جلو  جلو مهران اولین حرکت سرباز جلوی اسب رو مون برای حرف حسام سکوت حاکم شد وبعد از خنده  

شو سد کردم ، حدود ده دقیقه ایی تو سکوت و خیره بودن ما به صفحه گذشت ، حسام بی حوصله پوووفی کشید و گفت:دو ساعت شد یه 

 کمک بابا... ننداختین من میرم سربازم بیرون

مبل لم دادم و درحالیکه منتظر حرکت بعدی مهران بودم گفتم:حسام جان میشه موزیک  حسام بلند شد سمت آشپزخونه بره  رو 

 کنی؟؟؟؟سکوت تمرکزمو به هم می ریزه.... روشن

 حسام :چشم یاسی جان  

 مهران متعجب گفت:همه برای شطرنج با سکوت تمرکز میکنن 

... 

 آهنگ تمرکزشو بهم میریزه لبخند شیطنت باری نقش صورتم شد  و گفتم:متفاوتم .... به امید اینکه

ر ابرویی باال انداخت و دوباره به صفحه خیره شد ، هر حرکتز میزد یکی از مهره اش حذف میشد بیتفاوت گفتم:یه مهره از دست بدی به جایی ب

 نمیخوره ...مهم اینه مات نشی 

خونه پبچید ، باالخره دل به دریا زد و دوتا  تماال نمیخواست اولین مهره رو اون از دست بده ، صدای آهنگ مالیمی تودندون گرفته بود اح لباشو

 سربازش رفتن برای حذف ...

 حرکتو انجام داد و پرسید:دختر کم حرفی هستی؟؟؟؟

 فی هستی......صفحه خم شدم و سری به عالمت نه تکون دادم و گفتم:من فکر میکردم شما پسر کم حر رو

 خلوت کنیم جو آروم تر میشه  نمیخواستم هم کالم بشم ،بحثو عوض کردم و ادامه جمله ام گفتم:بهتره کوتاه بیایم و کمی صفحه رو
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حذف کردم و اونم بالفاصله اسبمو شوت کرد بیرون و دستاشو رو هم قالب کرد و همونطور که سرش به جلو خم بود  یکی از مهره هارو

 میگفت پسرای زیادی از دستت کتک خوردن ... گفت:حسام

 حسام دهن لق...نگاهی به اشپزخونه و حسام که به بابا کمک میکرد انداختم و جدی گفتم:حسام چرا همچی موردی رو به شما گفته؟؟؟؟

رو گفتم و اونم گفت که بار  چپ چپ و خیره زوم کرد رو صورتم و گفت:حسام دقیق چیزی نگفته،،،،من جریان دفتر و درگیریتون با اون پسره

 اولتون نیست ..

 نمیدونن  رو نمیزنم ، بعضیا حد و گلیمشون نیشخندی زدم و با حرکت دادن مهره ایی با طعنه گفتم:هر پسری رو

 حق به جانب پرسید :پای من االن کجای گلیمه؟؟؟ به پشتی صندلیش تکیه داد و

متقابالبه پشتی مبل تکیه دادم و صادقانه گفتم:اوال شما مهمونید و براتون گلیمی تعیین نشده ، در متفکر منتظر جوابم موند ،  پا روی پا انداخت و

 ثانی من با کسی که بدونم زورم بهش نمیرسه در نمیفتم که ضایع بشم ..

خندید  نرم نیشش باز شد واشاره کردم ،و  با این حرف به عضله هاش که از روی تیشرت آستین بلند طوسی رنگش هم براحتی قابل تشخیص بود

 میکنی؟؟؟؟ گفت:داری خرم و

 گرفت ، چرا فکر کرد دارم خرش میکنم؟؟؟؟پسره پورو  از حرفش خندم

 مگه دنبال رفاقت باهاشم که خرش کنم!!!!!بیشعور 

به صفحه بازی اشاره  ندهنبود ولی خب هر چی هست هیکلش خیلی از من درشت تره ....با همون خ حاال درسته همچی عضله ایی و ورزشکاری هم

 گفت:بوی باخت میاد... معرض حذف گذاشت و لباشو به هم فشرد و به مهرانم چن حواسش به حرف زدن بود خم شد و بی هدف وزیرشو کردم و

 گفتم:عجله نکن ،هنوز کلی مهره کلیدی داری....نا امید نشو  خم شدم رو صفحه و

محل کار حامد  اتاق حسام گفتین من رو تا حاال تو خیره به صورتم گفت:اونروز تو باال گرفت و شودستاشو قالب کرد و همونطور خم روی صفحه سر

 ندیدین!!!!

 ندیدم  آره-

 مهران:چرا؟؟؟؟
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نمیکنم،،،دلیلی نداره همه ادمای  ندارن دقت گفتم:ب افرادی که تاثیری روی زندگیم و دید زدم بیخیال صفحه بازی رو شونه ایی باال انداخت و

 بهشون بیفته!!!! دید بزنم شاید یروزی گذرم خیابونو تو

چشماش از تعجب دوسه سانتی گرد شد و بالبخند گفت:من چندبار حامدو از دست شما نجات دادم و پیچوندمتون که تو شرکتم کارتون به 

 مشاجره نکشه...اونوقت اصال منو ندیدین!!!!!!

بیشتر حرص دادنش گفتم:مطمعنا اگه متوجه میشدم پیچونده شدم عواقب خوبی برای  داشت حرص میخورد ،ابرویی باال انداختم و برای

 شرکتتون نداشت....

که متوجهش نشدم ولی خدایی ندیدمش تا حاال ،،،هروقت برا دعوا رفتم  تو بهت داشت نگام میکرد ، شاید فکر میکرد فیلمش کردم و دروغ میگم

هیچی جز حامدو نمیدیدم .... هنوز تو بهت و فکر نگام میکرد ،جدی پرسیدم:حاال خوبه یا بده که  شرکت محل کار حامد اینقدر عصبانی بودم که

 متوجه حضور خیلیا نمیشم؟؟؟؟؟

و همونطور ساکت و مبهوت حواسشو به بازی داد و حین تکون دادن یکی از مهره ها نرم و اروم و شمرده گفت:نزدیک پنج بار دفتر خدمات اومدم 

خودتون کارمو راه انداختین.....شما هم چند باری شرکت اومدین و دقیقا من در چند قدمی حامد بودم،،،شما حتی بعد از مالقاتمون یک بارم حتی 

...... تو اتاق حسام ، که اومده بودم دفتر هم متوجه من نشدید، با اینکه دفتر خلوت بود و شما حین حرف زدن با اون پسره نگاهتون از منم گذشت

 کل داری یاسمن خانوم ....آدمای اطرافتون کم ارزش نیستن که به نظرتون نیان ....شما مش

هم اینکه نکنه واقعا من مشکل دارم و غیر عادیه  رفتارام  و ناراحته متحیر بودم مات حرفاش موندم ، هم ازینکه مهران ربیعی  بنظرم نیومده و

 !!!نمیکنم رو ادمای اطرافم! .....مگه دست خودمه که زوم

یه بغض کوچیک ، فقط یه بغض  حرکت دادم  ، خیلی بهم برخورده بود حرفاش و برا اینکه اعتماد به سقفمو از دست ندم بی فکر مهره ایی رو

 مشکل دارم  تو گلوم خونه کرد که چرا طبیعی نیستم و اروم اعتراف کردم :حق با شماست جناب ربیعی ....من  کوچولو که میسوزوند گلومو

 همرام نگاه هردومون روی اسم تماس گیرنده ثابت موند :محمووووود..... ای تلفنبا صد

 اضافه شد مستاصل نالیدم :نه محمووود ،،،تروخدا االن نه... حرفای مهران بس نبود تماس محمودم
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بلند  با لبخندی زورکی به مهران از جام وصل کردم و برداشتم و تماسو و گوشی رو مهرانم ناله مو شنید که متعجب نگام میکرد . لبمو دندون گرفتم

 تلفن پیچید:سالم یاسی جان ،خوبی مادر  شدم  که صدای خاله مهری تو

 گفتم:سالم خاله ،شما خوبی ؟؟؟ نفس راحتی کشیدم و

 حسامم به من جلب شد  موزیکو قطع کردم و با قطع شدنش توجه بابا و سمت دستگاه پخش رفتم و

 ی از ما نمی کنی ؟؟؟خاله تو فراموش کردی؟؟؟....یاد خاله:خوبی دخترکم

 گرفتی پس نیفتی عزیزم  باید شاکی باشم ، دست پیشو خودتون میدونین ناجور گرفتارم ، بعدشم من خاله جون-

 مستاصل به بابا نگاه کردم و اشاره کردم که کاری کنه زودتر از دست این تماس خالص بشم 

االن ازدواج میکرد ، خب کمی تماس االنشون برام طعنه محسوب میشد ، با  محمود خواستگار من بود و درحقیقت نمیخواستم غرورم خورد بشه ،

 اشپزخونه کردم  وجود اینکه خاله همچین نظر ی نداشت ولی برای من سخت بود برای کنترل اعصابم شروع به رژه رفتن جلوی اپن

زنو موکه ....بلد نیو شماره بگیرو ، محموده گرفتار بو )الهی خاله قربونت بره گل من  خاله مهری:االهی خاله خیراتت بشه گل مه ... نمشه زنگ ب

 «لهجه زابلیاس»ننه،بلد نیستم شماره بگیرم ،محمودم گرفتار بود( ،نمیشد زنگ بزنم

گفتم:من یه هفته قبل  بدم و با شادی تصنعی نتونستم مثل خودش محلی جوابشو فهمیدم و نشده بودم فقط معنی حرفاشو چن من زابل بزرگ

 خالم داره میپره؟؟؟؟ عروسی باید بفهمم پسر

گوشاشونو تیز کردن، مهرانم  نشستن و حسامم رو صندلیای اونور اپن کامال شوخی بود ولی دعا میکردم خاله منظوری برداشت نکنه، بابا و حرفم

 انگشت تفکر به لب نگام میکرد  شه مبل تکیه زده بود وحسام فهمیده بود به گو بابا و از حالتای من و انگار حساسیت این تماسو

 خاله:دخترم ،،گله گیات به سرم ،انشااللله عروسی خودت.........حاال عروسی میای یا نه؟؟؟؟

هلل هوار شده ، کاش میتونستم ولی موقعیتم مناسب نیست ....انشاا جواب دادم:نه خاله جان ، بابا حالش خوب نیست و کلی کار سرم قدم رو

 در میارم  هم رو خلوت بشه یه مدت میام روسرتون خراب میشم ، تالفی عروسی نبودنم سرم

 میخواست تا ابد یادگار صدف کنارم باشه... عزیز دلمی خاله جان ،اگه محمود رو رد نمیکردی دلم خاله:تو
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عالقمندیم  ، مستاصل به  نکه همه فکر میکردن ما به هممیاورد خاطرات گذشته مو با محمود ، ای خاله به روم دیگه داشت اوضاع خطری میشد و

د بابا نگاه کردم و ملتمسانه دستامو به هم فشردم ، داشت میخندید بهم که حرصی ترم کرد ، جواب خاله گفتم:خاله جان محمود مثل برادرم بو

 نمیتونستم نگاه دیگه ایی بهش داشته باشم 

 

 کنه و عاشق بازی در بیاره !!!!پسره پرید !!!!!آرررره خیر سرم ، ناز کردم که پافشاری 

 گفت:یاسی بابا...بیا شام حاضره.. جمله ام که تموم شد بابا طوری که خاله ازونور خط بشنوه

حسامم میخندیدن ،،، حسامم داشت سیب زمینی پوست میگرفت ، چند بار صدام  گرفت ، مهران و نگام به ساعت رفت هنوز هفت شب بود خندم

 کرد  

 محمود عزیز دل می مونی... همیشه برای من و خاله:خالصه یاسمن جان ، تو

 پایدار .....معذرت بابا اینا صدام میکنن باید برم  ممنون خاله جان ، محبتتون-

، یعنی  بودمقطع کردم و نفس راحتی کشیدم ، دوباره موزیکو روشن کردم ، بد جوری پکر شده  جون کندنی بود تماس خاله رو با هر مکافات و

 واقعا احساسم به محمود چیه که حسودی نمیکنم به ازدواجش ولی حرص میخورم !!!!

اومدم :نمی خوای  که باصدای مهران به خودم دوباره روبروی مهران نشستم  و بی حرفی غرق خاطراتم با محمود به صفحه شطرنج خیره شدم

 حرف بزنی؟؟؟؟

 گفت:خیلی مشوشی!!!حرف نزنی امشب قبل خواب بغضت میترکه.... دامه داد وا نگاش کردم حرفشو و ابرو باال انداختم
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میخونه و از ذهنم خبر داره ، یلحظه فکر کردم  چرا احساس میکردم فکرمو کمی مبهوت نگاش کردم ، بازم چشماش بی احساس بود ، نمیدونم

 دادم و با نگاهی به صفحه شطرنج گفتم:نوبت من بود یا شما؟؟؟ن ذهن خوانه ولی حامدو چه به رفیق ذهن خوان داشتن!!!!جواب حرفشو

که حس کردم فهمیدم هنوز منتظر جواب  با دستش به خودم اشاره کرد ، دیگه جرات نداشتم به چشمای سیاش نگاه کنم ولی سنگینی نگاهشو

 درد دل کنم ؟؟؟؟ حرف اولشه خونسرد گفتم:انتظار نداری که با تو

 و گفت:چرا که نه......من دوست خوبی ام شونه ای باال انداخت

 نمیاد  مهره ایی رو.حرکت دادم و گفتم:کیشش........من از دوست پسر داشتن خوشم

 بهت از کیش شدن به صفحه نگاه کرد و گفت:من پسر خوبی ام  با لبخند و

خونمون ، جلوی پدرو برادرم بهم پیشنهاد دوستی  ی توحسام نگاه کردم و تهدید وار گفتم:نترسید با حذف رخم رفع کیش کرد ، چپ چپ به بابا و

 دادی؟؟؟؟

نمی بری؟؟؟؟قصد بدی ندارم فقط به هم کمک میکنیم ،  گفت:تو که آبروی یه آدم متشخصو نگاه مشکوک با چشمای ریز شده به آشپزخونه کرد و

 یه معامله دو سر سود 

 ایی؟؟؟حرکت دادم و گفتم:کیش...چه معامله  دوباره مهره ی اسبو

این ژستا بهش میومد ،،،جذابترش میکرد ، محمود ازین ژستا  رفت ، چقدرم خیره به صفحه بفکر فرو و به لباش چسبوند دوباره انگشت اشاره شو

 فکر من چه غلطی میکنه آخه.... خاکی بود....پووووف محمود تو مث خودم نمیگیره ، اون

دور همی دوستانه و کوه و رستوران و اینطور قضایا چندتا دخترو از من فراری بده، منم هر طور تو مهران:تو به داد من برس و با شرکت تو چند تا 

 هستی بخوای ادای دین میکنم،،،شنونده خوبی برای حرفای یه دختر تنها خواهم بود ، از طرفی هم میدونم حریف اون دخترا فقط تو
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اش خطری نیست ، ازون بابت خیالت راحت......میتونی بمن اطمینان کنی... رازهات پیش با حرکت شاه رفع کیش کرد و حرفشو ادامه داد:دور همی

 من جاشون امنه 

نمیگه ، بقول خودش  خرید مواد جلوی استخر بود ، اگه قبول نکنم و به بابا بگه چی؟؟؟ میدونم خیره به صورتش موندم ، منظورش جریان اعتیاد و

 آدم متشخصیه پس چغلی نمیکنه....

 کت دیگه ایی به مهره ام دادم و بازم کیش....حر

 خیلی جدی گفتم:من تنها نیستم ، پدر و برادر دارم ...

 

 منتظر نگام میکرد ،  همونطور غرق فکر و

 

، با  بابا از آشپزخونه با سینی چایی بیرون اومد ، بدون فکر که نمیشد بهش جوابی بدم ، و اگه چیزی نمیگفتم هم ممکن بود بعد پشیمون بشم

 کنم... صدای آرومی گفتم:بذار فکر

 نداره ،یکیتون گردن بگیره دیگه  بابا سینی رو روی میز گذاشت و گفت :خیلی جدی بازی میکنین، یه شام ارزش این حرفا رو

 گفتم:بابایی بحث مهارته ، شام بهونه است  و هردومون لبخند تحویل بابا دادیم

صفحه بود ، ولی فکرم بقول مهران مشوش بود، پیشنهاد  نگامون رو مهرانم شست و زل زد به صفحه  ، من ون کنارم برداشت و بابا لیوان چاییشو

 مهران ، ازدواج محمود ، وضعیت بابا، حسام ،حامد ...پووووووف

سالن  دای خنده بابا اومد توگرفته بود و به سرخی میزد ، حسام با ص با صدای خنده ی بلند بابا با تعجب بهش نگاه کردم ...از خنده صورتش رنگ

 گفت::کی برده عاقاجون؟؟؟ ایستاد و و کنارمون

منم مث اسکال دارم  گرفته بود که نخنده ،،،،اینا به چی میخندن ، نکنه به من میخندن و از خنده بابا خندم گرفته بود ،مهرانم بزور جلوی خودشو

 همراهیشون میکنم 
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 چه مدلشه؟؟؟؟ حسام:چرا جفتتون مات شدید؟؟؟؟این دیگه

 حین خنده به صفحه نگاه کردم ، آره مهران مات بود و همینطورم من!!!!

ودن ازبس خندیدم اشکم دراومده بود مهرانم از زور خنده شونه اش میلرزید بین خنده هام گفتم:عاقا معملمتون ،من با تلفن گپ میزدم تقلب فرم

... 

ادامه دادم ، پس بگو از کجا فهمید فکرم مشغوله ،متوجه  لب آقا نشدم و راحت بازی روواقعا اینقدر فکرم مشغول شده بود که متوجه تق 

 خرابکاری عاقا نشدم .

 مهران هم شرمنده سری تکون داد و حسام و بابا بابت تقلب حسابی تیکه بارش کردن ... 

متینی می اومد ولی منکه اهل  بود ، بنظر پسر خوب و کرده باقی شب نگاههای هراز گاه مهران که زیر چشمی یا مستقیم منو می پایید معذبم 

کری خوندن برای داشتن  کنی از چند تا دختر و دوستی با پسر جماعت نیستم  و دلیلی نداشتم که باهاش دوست بشم ، ولی کمی هیجان و رو کم

جالب و شیرین میومد که به دوستی با مهران فکر  وسوسه کننده بود....برام برام دوست پسری به جذابیت و متانت مهران برای چند تا دختر هم

نداشتم مردونه حرف میزدن و نمیدونم چرا احساسات  کنم ولی تماس خاله و ازدواج محمود تمرکزمو به هم میزد ، حوصله ی جمع شون رو

قم رفتم و تا شام پایبن نیومدم ، برای شام نداشتم و به اتا خونه و ساختمون رو ماشین و حوصله ی حرفای مردونه از نرخ دخترانه ام فوران کرد و

هم انگار فکر میکرد دلیل ناراحتی  حامد هم اومده بود و قیمه پلوی بابا عجیب بهم چسبید با اینکه بی اشتها بودم و فقط چند قاشق خوردم ، مهران

ش معذرت میخواست انگار..... نه انگار دیگه با چشما و ترک جمع مردونه شون حرفای اون بوده که حین شام مدام نگاش روی من زوم بود و

اصال مگه من ذهن خوانم ......فقط میدونم چشماش  چشماش خالی نیست و یه چیزایی میبینم ، یه لحظه شادی، غم ، حساسیت ،.....نمیدونم

 احساس دارن

 ولی چه احساسی نمیدونم  

 بالفاصله بعد شام رفت. 

 و فکر کردم ،  و تخت پرت کردم ، خوابم نمیومد ، طاقباز به سقف خیره شدملباسامو بی حوصله عوض کردمو خودمو ر 
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دفتر  به سفرایی که هر سال تابستون زابل میرفتم و پیش تنها فرد خونواده مادریم یعنی خاله مهری می موندم .....و دوساله بخاطر مسئولیتم تو 

 نرفتم....

 بامید اصرار ردش کردم و االن.....خواستگاری کرد و  به محمود که نوروز گذشته ازم 

با فکر ، با اون  تو سفرام به زابل همه ی وقتم با محمود میگذشت و عالقه شو به خودم فهمیده بودم ، محمود از هر لحاظ عالی بود ، پسر آروم و 

و مهربون  ساده می پوشه ،و با درک بیضی شکلش که همیشه ته ریش میزاره و لباسای کشیده ، یا همون موقرش ، صورت گرد و چهره ی متین و

 همیشه وقتی ازش مشورت میخواستم با جون و دل کمکم میکرد .... رفتار میکنه......شطرنجم اون یادم داد و

مسر دلنشین بود ، ولی االن با وجود ه دلچسب بود ، معلم روستایی زاده که بی نهایت هم نشینی باهاش خواستنی و مرور خاطراتم با محمود برام 

میداد ،  داشتن حتی هم نشینی و تماس باهاش هم برام ممنوع میشه ، از ازدواجش احساس بدی ندارم فقط همین افکار دیگه نبودنش حرصم

حداقل با فکرای امشبم فهمیدم عالقه ام به محمود در حدی نیست که به وجود زنی کنارش حسادت کنم ، اصلن نوش جونش ....محمود برام مث 

 ود ...یه دوست ب

 اینکه چقدر راحت بغضمو تشخیص داده بود خنده ام گرفت  به واژه دوست یاد پیشنهاد مهران افتادم و با رسیدنم 

 اشتباه کردی آقا معلم  ،،،قبل خواب خندیدم  

 بغضم نترکید ، اصال بغض نداشتم ...داشتما....دیگه ندارم 

 

 قرار همیشگی استخر با مژده ،  چهارشنبه بود و

به کار بکشمش . دفتر آخر هفته ها روزای پر کاری در پیش داشت و  در زنگ زده بود گوشیم رو به موت بود ولی جواب نمیدادم تا بیاد دفتر واینق

کارمندام اینجا فشار کاری متحمل بشن ...خودمم پشت باجه پستی نشسته بودم و چن کمی خلوتتر بود  و دلم نمیومد خودم استخر خوش بگذرونم

 گوی ارباب رجوع ها بودم...پاسخ

 بکشید  سالم خانم سرمدی.....زحمت پست اینا رو-

 گفت:ایندفعه که شناختین بسالمتی نگاش کردم  لبخندی زد و باال گرفتم و  با صدای آشناش سرم
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 گفتم :بفرمایید داخل  لبخندی تحویلش دادم و

تعارفش کنم ، امداد غیبی بود ، باید  در مخصوص پشت با جه اومد ، مجبور بودمبه در باجه اشاره کردم و با تعجب و نیشش که شل شده بود از 

 داخل تعارف میکنین؟؟؟ میرفتم مخابرات ، این باجه خالی میموند  ، سالم ارومی به خانما داد تا بمن رسید و گفت:همه آشناهاتونو

 گفتم:نچ.....فقط دوستامو  ابرویی باال انداختم و

 واژه دوست تاکید کرده بودم ، هنوز تو ذوق بود که گفتم:عجله که نداری ؟؟؟؟ چن روعلنا ذوق مرگ شد ، 

 کنم ...قبلش زحمت اینارم بکشید  دعوتتون داد و گفت:نه وقتم آزاده ، سور رفاقتم حاضرم کافیشاپ نشونم پاکتای دستشو شونه ایی باال انداخت و

 با پررویی گفتم:خودت زحمتشونو بکش  صندلیم بلند شدم و هفت هشتا پاکت دستش بود  از رو

 پشت با جه بشینه با تعجب گفت:شوخیت گرفته؟؟؟ با اشاره دست تعارف کردم

 گفتم:نه اتفاقا لذت میبری ....یه بار انجام بده  ابرویی باال انداختم و

ه به تعحب فراوونش شروع به تو ضیح کردم و خیلی خودمو کنترل کردم خندم نگیره... فقط نیم ساعت وقت الزم داشتم برم و برگردم ، بی توج

افزار  وزن میکنی ،بعد داخل نرم گفتم:،ببین اول پاکتو گذاشتم و تهران بود رو روی ترازو یکی از پاکتا که گیرنده اش یه شرکت ساختمونی تو

 تمام.... هزینه و امضا و بشه مهرو ثبت میکنی .....رسید که چاپ مشخصات مرسوله رو

 انجام بدم؟؟؟؟ اینکارو واقعا میخوای من تو نمهران:یاسم

 کمی ملتمس گفتم:،آررره من باید تا مخابرات برم ، باجه خالی میمونه...شما باشین تا برگردم ..... لبخند خبیثی زدم و

 لبخند به لب سری تکون داد ، مظلوم تر گفتم:دوستیم ناسالمتی کمکم کن دیگه ....ببین چقدر شلوغه ....

گفتم :انجامش  به مهران اشاره کردم و هنوز موافقتشو اعالم نکرده بود که ارباب رجوع بعدی با بسته اش جلوی باجه سر رسید  ، با چشم و ابرو

 بده 

ق به هزینه رو گرفتم ح که تحویل مشتری داد و داد و شروع به ثبت بسته کرد  و منم نظارت کردم ،رسیدو حسابی گیر افتاده بود ، سری تکون

 دانایی بپرس  جانب گفتم:دیدی چقدر اسون بود ....کمک خواستی از خانم
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 کرد و گفت:مهندس مملکتو کارمند دفتر فسقلیت کردی بایدم بخندی دیگه  با لبخندی نگام چپ چپ و با دلخوری توام

 خندیدم و خودشم خندید: رفاقته دیگه .....دو سر سود و اینحرفا ...

میبردم به  چرا خوشم اومد ...قبل ازینکه بی جنبه بشم سمت میز کارم رفتم و حین جمع کردن مدارکی که باید با خودم چشمکی زد که نمیدونم

 بگید منتظر بمونه تا بیام  همکاری کنین ...مژده هم اومد خانم دانایی گفتم:آقای ربیعی رو

 ریز میخندیدن ،  یکرد نگاه میکردن وثبت م برزگر هر سه چپ چپ به مهران که مرسوالت خودشو دانا و فرهانی و

 وسایلم. جمع کردم و از پشت باجه روبروش ایستادم و پرسیدم: مشکلی نداری؟؟؟

 میخواما....کا فی شاپ و.... گرفته بود گفت:نه رییس ، فقط من برگشتید حق الزحمه ام رو بزور جلوی خنده شو

 کم داشتم .. ماشین که رفتم مژده جلوتر از تاکسی پیاده شد ....پووووف همینوخندیدم و از دفتر بیرون زدم  ، سمت  سری تکون دادم و

 نموندم تا منو ببینه گازشو گرفتم و سمت مخابرات رفتم ...

 

 

 

مژده هم پشت میز مدیریت نشسته بود و  نگاه میکرد و دفترو وقتی برگشتم مهران به صندلیش تکیه داده بود و چن مشتری نداشت ،مردم تو

 گفت:کجایی دختر سه ساعته معطل توایییم  باال انداخت و سمت مهران ابرو میکرد ،از در باجه که وارد شدم مژده لبخند خبیثی زد و کاروهمین

 به ساعتش اشاره کرد وگفت:قرار استخر یادت رفته 

 ت اجرا کن میز خالی کردم و برگه ایی سمت دانایی بردم و گفتم:این قوانین جدید ، بزن روبرو وسایلمو رو

 گفتم:تحویل گرفتین خودتونو  چشمم به فنجون چایی کنار دستش افتاد و

 حین خوندنش گفت:آقای ربیعی بیکار بودن زحمت کشیدن . برگه رو از دستم گرفت و
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باجه مهران هم بلند شده بود و سمت ما میومد  رو به مژده گفتم:میبینی سرم شلوغه مژده ،استخرو کجا دلم بذارم ، گفتم بیای کمکم کنی ، برو 

 پست بشین من با آقای ربعی تا یه جایی میرم 

 مژده حرصی تو پید:تو از من بیگاری نکشی نمیشه؟؟؟

بشین  کرد ، گرفتم و جواب مژده گفتم:برو کشیده بودیم رفته بود با فنجون چایی سمتم اومد و تعارفممهران پشت پرده ایی که قسمت آبدارخونه 

 دیگه ، رفاقت تاوان داره 

 کشیدم و گفتم:اومممم عجب عطری  چایی رو بو

 بیش از حد شلوغه اینجا .....فضولی کردم......  دفترتون گفت:بیکار شدم کمی تو دست به بغل به دیوار کنار میز تکیه داد و لبخندی زد و

 هنوز وقت دارین بریم سور رفاقت  گفتم:مژده اینجا هست ، اگه با سر تایید کردم و به ارباب رجوعهای قسمتای مختلف نگاه کردم و

 گفت؛:عالیه ...بریم  لبخند عمیقی زد و سمت صندلی رفت تا کت مخمل شو برداره و

 

 زد و گفت:بفرمایید ،،، و همراه مهران از دفتر بیرون زدیم  مهران دزد گیر ماشینشوبا مکافاتی مژده رو از سرم باز کردم 

حرکت کرد ، نمیدونستم چی بگم ، بعنوان دوست نمیدونستم چه بهش بگم ، حرفی نداشتم با این رفیق تازه و البته اجباری .... اگه  سوار شدیم و

 ت گیر نمیکردم کهمخابرات رفتن و شلوغی دفتر نبود االن تو این موقعی

ماشینش زمزمه وار پخش میشد ، گمونم کال عادت داشت با موزیک ولوم پایین رانندگی کنه....نگاهی گذرا به صورتم  آهنگ ارومی از طلیسچی تو

 گفت:همیشه دفتر اینقدر شلوغه؟؟؟؟ انداخت و

 گفتم:چیه میخوای هرروز بیای کمک کنی ؟؟؟ و لبخند بی حونی زدم

 هم بیاره؟؟!!!! اروم بخنده و یا هم با لبخند سرو ته قضیه رو رفت ، چرا علنا نمیخنده و اصرار داره بی صدا ولبخندش عمق گ

کار بقیه بیشتر شده ، پیدا کردن آدم قابل  خودم ادامه دادم و گفتم:،همیشه شلوغ نیست ولی یک ماهی میشه یکی دو تا از کارمندا رفتن و حرفمو

 اعتماد سخته 
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 یکی دیگه از مهندسا میخوان برن ، وضعیت خوبی نیست ... م تو شرکت دارم به مشکل میخورم ،، حامد ومهران :من

 با تعجب سمتش چرخیدم وگفتم:حامد کجا میخواد بره؟؟؟؟

 کامل انجام داده... مشکوک نگام کرد و گفت:مگه خبر نداری؟؟؟؟؟کارای خروج از کشورش رو

 ه مونده بودم ، با لحن اروم و مشکوکی گفت:،شما خبر نداشتی؟؟؟؟؟متعجب به مهران خیر عصبی از حامد و

نبودش ولی بابا عذاب  به نشونه ی نه سری تکون دادم و مطمعن بودم بابا هم بی اطالعه ، حسابی دمغ شدم و گفتم:بحال من فرقی نداره بود و

 میکشه ....

 مون رد و بدل هم حرف مهمی بین کافیشاپ باقی راه دیگه حرفی نزدیم ، حتی تو

چن  و برگشتیم دفتر ، جلوی در دفتر از ماشینش پیاده شدم و نشد ، فقط کمی از بستنی خوشمزه ی کافی شاپ و کافه های خوب اطراف گپ زدیم

کرده بود ،  نداشتم سوار ماشینم شدم و زود تر از روزای دیگه خونه برکشتم ، خبر رفتن حامد بدجور فکرمو پر نوق های مژده رو حوصله ی نق و

و کجا میخواست بره آخه!!!!!وارد حیاط که شدم با دیدن باغچه ها که بوی پاییز به هم ریخته شون کرده بود و بابا دیگه توان رسیدگی بهشون

رد .....با عجله و پشت سر هم باصدای بلند سرفه میک خونه پیچید که مدام باز کردم صدای سرفه های بابا تو نداشت حال بدم بدتر شد ،،،،در سالنو

 مبل پرت کردم و سمت باال دویدم  و ترس کیفمو رو

 حسااااااام 

 حساااااام 

 باااباااا

بوی بدش تو اتاق پیچیده بود و حال به هم زن بود ، بابا هم  باز کردم ، دود  غلیظ مواد و وحشتزده در اتاق بابا رو انگار حسام خونه نبود ، نگران و

 خون باال میاورد .... گرفته بود و مکرر سرفه های گوش خراش میکرد و گلوشو ه بود وخودش جمع شد روی فرش تو
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ه های ل*خ*تکمکش کنم ولی بی فایده بود ، بعد از آخرین  بغلم گرفتمش و سعی کردم غرق شوک ، بی توجه به اینکه لباسام خونی میشه  تو

زمین به تخت تکیه  گرفتم ،،، کمی اروم شده بود  ، کنار تخت رو با گریه شماره اورژانسو صورتش گذاشتم و خونی که باال آورد ماسک اکسیژنو رو

ندارم ، تو بری من به کی  کسی رو منکه جز تو دلسوزانه نالیدم :بابا تروخدا طوریت نشه ،،،قربونت برم اده بودم  روبروش نشستم و ملتمس واش د

 ندارم بابا ، تحمل کن تنهام نذاری  پناه ببرم ، ببین حسام مَرده ، حامد برادرشه ، من کسی رو

 میدونستم تاثیری نداره... نم ،اگرچهبا مالش دادن شونه هاش سعی داشتم ارومش ک

که چه اتفاقی افتاد ه  ولی ارومتر شده بود ،با رسیدن اورژانس سریع سر از بیمارستان دراوردیم ، برای حسام روی در خونه یادداشت چسبوندم

.... 

د از معاینه و جواب فوری آزمایشا ، داشت با کنار تخت بابا ایستاده بودم و نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم ، دکتر عابدی پزشک مخصوص بابا بع

که  عصبی سر بابا تشر زد:تو جوش آورد و نگاه میکرد بلکه بتونه از رو ببرتش  ، ولی بابا بیخیال لبخندی تحویلش داد ، عابدی هم اخم بابا رو

 میدونی دیر یا زود می میری ، چرا راضی نمیشی برای شیمی درمانی؟؟؟؟

سوخت  ، ولی بابا با همون لبخند محزونش دستی به موهای یکدستش  برای بابا و خودم بیشتر دلم بیشتر شد و ر سیل اشکامبا شنیدن اینحرف دکت

 اوج بمیره... گفت:یه خلبان باید تو کشید و

 

نمیداد ، حسام که انگار  مغروب بود  ، اشک و دلواپسی امون بشنوم از اتاق بیرون زدم ، نزدیک دیگه تحمل نداشتم اینقدر راحت خبر مرگ پدرمو

 تازه رسیده بود از ته سالن سمتم دوید  و گفت:یاسی بابا کو 

 تو بغلم گرفتمش و گفتم:طوری نیست داداشم ، حالش خوبه 
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ش ممکن ن انگار که بابا صندلی نشستم ، یه ساعت بعدش حامدم اومد ولی خونسرد بود ، انگار اتاق رو به اتاق بابا اشاره کردم و خودمم بیرون

چارچوب در ایستادم و با  بود اگه من نرسم بمیره .....بابا مشغول صحبت با پسراش بود ، دوباره احساس غریبی و تنهایی به دلم چنگ زد ، تو

 حامدم رو صندلی تخت کنار پاش نشسته بود و خاطره ویراژ امروزش با دوچرخه رو براش میگفت و دیدن خنده هاشون دلم مچاله شد حسام رو

لباش بود با کنترل اعصاب و تن صدام  گفتم:آقا جون شما امشب اینجا موندگاری... من میرم  رو گوشیش لبخند نشسته بود و سر گرم کنار تخت

 خونه ماشینو بیارم ،صبح مرخص شدین بی وسیله نباشیم 

و بغلش کنم و بعد خداحافظی کنم ولی بابا جلوی حامد  باز کنه میخواست بغلشو خداحافظیش یه اشاره دست بود ،،،چقدر دلم فقط سهمم از بابا و

 ازین کارا نمیکرد ...

کوفته بودم ، مژده کلی فحش و بدو بیراه  حیاط بیمارستان تاکسی گرفتم و برگشتم خونه ،خسته و بخاطر لباسای داغون و آغشته به خونم از همون

تو سبد رخت چرکا  خند تلخی زدم و گوشیمو خاموش کردم ، لباسامو در آوردم وکرده بود  ، با خوندنشون لب دفتر حواله ام بابت کاشتنش تو

خونای کف اتاق بابا بلند شدم و  نمیبرد و با یادآوری به هم ریختگی و بخوابم ولی خوابم چرخوندم تا بتونم تختم دراز کشیدم کلی پهلو رو انداختم و

مرتب  کل اتاق رو ه پرت کردم حیاط خلوت تا سر فرصت بشورم یا تحویل قالیشویی بدم ولوازم نظافتو کشوندم اتاق بابا ، قالیچه رو از پنجر

کردم.... شب از نیمه گذشته بود که کل خونه رو برق انداختم ، میدونستم خبر تشدید بیماری بابا به گوش دوستاش برسه همه برای مالقاتش 

ی خواب به چشمم نیومد ، دوش گرفتم و لباسای بیرونمو پوشیدم ، برای بابا هم لباس میان  و این نظافت ضروری بود ... با اینکه خسته بودم ول

سوار ماشین برگشتم بیمارستان ، دیر وقت بود و دیگه اجازه نمیدادن پیش بابا برم ، برگشتم و تو ماشین  قفل کردم و اضافه برداشتم و درا رو

 خوابم برد .. خوابوندم و نشستم و صندلیشو

 

 

 

گرفت ، با بدنی کوفته از خواب بیدار شدم ، نمیشد با این پریشونی پیش بابا برم ، پیاده شدم و بعد از  تقیم آفتاب اجازه خواب بیشترونور مس

باز کرد و گفت:چرا راضیش نمیکنین شیمی  گرفتم،و برای پرسیدن وضعیت دقیق بابا اتاقش رفتم ، پرونده بابا رو تجدید آرایش سراغ دکتر بابا رو

 درمانی جلوی؟؟؟خیلی داره عذاب میکشه ...
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 دلسوزانه گفتم:خودش راضی نمیشه جناب عابدی ، اصرار ما هم بی فایده است..

بست و عینکشو برداشت و کامال جدی گفت:متاسفانه دیگه شیمی درمانی و عمل هم بی تاثیره ....پیشرفت بیماری زیاد بوده و چن  پرونده رو

 سفانه درمان غیر ممکنهپیشگیری صورت نگرفته متا

چرا قلبم داشت از جاش در میرفت ، بغض گلومو میترکوند ، اصال انگار درک نکرد که حرفشو ادامه دادو گفت:وقت زیادی نمونده براش ....راستی 

 مواد مصرف میکنه؟؟؟؟؟بدحالی دیروزش بخاطر مواد سمی ایی بوده که از طریق مواد وارد بدنش شده ...نا خالصی مواد 

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و اشکم سرازیر شد ، خدا لعنتت کنه زهره .....

 دکتر برای دلجویی گفت:باید درک کنین ، اگه رضایت به شیمی درمانی بده فقط چند روز یا چند هفته مهلت میخریم ....برای درمان فقط باید

 معجزه بشه

کم آورده بودم سمت خروجی سالن رفتم که حامد جلوم ظاهر شد و انگار چهره ی خیس از  از اتاق دکتر با احوال پریشون بیرون اومدم ، نفس

 اشکمو دید که با هول پرسید:یاسی چی شده؟؟؟؟بابا طوریش شده؟؟؟

 اشکمو با پشت دستم پاک کردم و نالیدم :نه همونطوریه 

دم تا آروم بشم ،ولی حامد و اینحرفا محاله ...از کنارش که رد شدم کاش داداشم اونقدر مهربون میبود که خودمو تو بغلش مینداختم و گریه میکر

کشش نداشتم رو پله  مبهوت نگام میکرد ، حامد بازومو گرفت ، دیگه پاهام میلرزید و مهرانو پشت سرش دیدم که همون کنار در واستاده بود و

دیده نشه ، اصال چه عیبی داشت ،از ضعفم که گریه نمیکنم ، برای نشستم صورتمو با دستام پوشوندم که اشکم  کردم و ولو در خودمو های جلو

 بابامه ، بذار همه بدونن دوستش دارم که از مردنش دلگیرم ..

 با تشر حامد اشکم بیشتر شد: حرف بزن بگو چیشده؟؟؟

 جلوی هق هقمو گرفتم و گفتم:عابدی گفت بابا می میره .....

 سرم داد کشید:پووووف...مگه تازه فهمیدی که میمیره؟؟؟انگار براش طبیعی باشه فقط عصبی تر 

 جور کن.... جمع و خودتو گفت:ننه من غریبم بسه ، پاشو ادامه داد و انزجار نگاش کردم حرفشو با نفرت و
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ره زنده موندن بابا...منم سیل اشکم از بی مهری برادر ناتنیم بیشتر شد و دوباره صورتمو پوشوندم و گریه مو از سر گرفتم ، بحال اون چه فرقی دا

 رفت تو سالن بیمارستان ... مخش بودم که سریع غیبش زد و که تنها میشم ..... انگار رو

متوجه حضور کسی روبروم شدم ، دستم از صورتم برداشتم روبروم روزانوش نشسته بود ،یه پاکت آبمیوه سمتم گرفت و گفت:آروم باش یاسمن 

 ، اینو بخور آروم میشی ..

 ازش گرفتم و نالیدم:آقا مهران بابام میمیره .... یوه روآبم

 بخور آرومت میکنه .... درد اوردم ،اروم زمزمه کرد:آب میوه ات رو چشماش قرمز شد فهمیدم قلبشو چهره اش که درهم رفت و

 دو سه قلوپ که خوردم دوباره گفتم :هر چی گفتیمش برا شیمی درمانی راضی نشد ....

 ازش خواهش کنیم قبول میکنه  گفت:پاشو بریم سمتم گرفت و درآورد و دستمالی از جیبش

 سیل اشکم شدت گرفت و نالیدم :

 دکتر گفت دیره ، دیگه قبول کنه هم فایده نداره براش-

 چی دیدی ، شاید محبت و اشکای دخترش معجزه کنه .... کردم  که گفت:خدارو دستمالو گرفتم و اشکمو پاک

پیشش، نمیخوای که با این قیافه  گفت:بلند شو صورتتو بشور ،بریم د اومد و کمی خجالت کشیدم ، غرق فکر ایستاد وگریم با این حرفش بن

 دیدنش بری؟؟؟؟

 ادامه داد:گونه ات همش سیاه شده .... لبخند ی زد و جمله شو

تی رفتم ، دوباره حوصله آرایش نداشتم ، خجالتم بیشتر شد و دستی به صورتم کشیدم و بدون نگاهی بهش بلند شدم و سمت سرویس بهداش

 چن احتمال دادم با دیدن بابا دوباره اشکی بشم . 

فتم حامد با مهران گوشه ی اتاق مشغول گپ زدن بودن و حسام تو بغل بابا بگو بخند داشتن ، به حامد و مهران اهمیتی ندادم و سمت تخت بابا ر

 گفتم:منم بازی  و
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ه کردم و کنارش لبه ی تخت نشستم و ب*و*سبرام باز کرد و با ذوق خودمو تو بغلش انداختم و صورتشو غرق بابا دست آزادشو آغوش وار 

 شاکی گفتم:چرا نمی مونی شیمی درمانی رو شروع کنن؟؟؟

 گفت:امروز منوازینجا ببر ،از هفته ی آینده قول میدم شروع کنم، کلی کار عقب افتاده دارم  گوشه لپمو کشید و

 لباسای بابا رو بیار  حسام دادم و گفتم:برو ساک سوییچمو دست

نمیاد پس چرا باهاش گرم  حسام رفت و حامد و مهران کنار تخت اومدن ، از مهران دلگیر بودم اگه رفیق منه پس باید بدونه از حامد خوشم

 تم بهش کم محلی کنم ...میگیره ... ولی هنوز رفاقتمون اونقدر صمیمی و رسمی نیست که همچی چیزی ازش بخوام فقط تونس

 که غیبش زده بود... ماشینو جلوی در ورودی اوردم ، حامد بعداز ترخیص جلوتر از بقیه رفتم و

 گرفتم  و برگشتیم خونه . مسیر برگشت به خونه داروهای بابا رو بابا با کمک مهران و حسام سوار شد ، مهران هم خداحافظی کرد و رفت ، تو 

کنارش گذاشتم که ضروری شد استفاده کنه  تا اتاقش بردیم تا بخوابه ...ماسک اکسژنش رو و با اینکه سر ظهر بود بابا روهمه مون خسته بودیم 

چایی رو بدم و از حسام  داده بود ، سمت آشپزخونه رفتم تا ترتیب ناهار و پاتختیش گذاشتم و پایین برگشتم ، حسام روی مبل لم و داروهاشم رو

 نموند پیش بابا؟؟؟؟ پرسیدم:دیشب حامد

 پیش بابا بودم ...نیومد خونه مگه؟؟؟ حامدم رفت ،من گفت:نه بعد تو نگاشو از باالی تاج مبل به من دوخت و

 گفتم:خونه نیومد ، من تا دیر وقت خونه بودم ،االنم که اومدیم درا قفل بود هنوز.. و شونه ایی باال انداختم

 یعنی کجا می مونه؟؟؟؟ زنه این حامدغرق فکر گفت:مشکوک می با چشمای ریز و

اتاق بابا با  مرغ درست کردم و هرسه مون تو خوراک مشغول شدم چای حاضر کردم و برای ناهار هم جوابی براش ندادم و نداشتم جوابی  و

تخت انداختم تا کسر خواب  مو روقالیچه خونی بیان و خود رفتیم ، زنگ زدم قالیشویی تا برای بردن برای استراحت به اتاق خودمون خوردیم و هم

 کنم ..... دیشبمو جبران

دانایی امورات انجام شده  هرروز خانم عیادت بابا می اومدن دفتر نرفتم و یک هفته ی تمام بخاطر حال بابا و مهمونایی که بخاطر بیماری و

 هماهنگ میکرد . خونه باهام تو رو
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داد  م پچ پچ میکردن  ، براشون چایی که گذاشتم حسام ذوق زده وارد سالن شد و با جیغ وسالن نشسته بودن و با ه فاتحی وکیلش تو بابا و

 گفت:یوهووووو با نمره عالی قبول شدما 

منم به سالمی سرسری رضایت دادم ولی حسامو  خوش و بش کرد و ریز میخندید و به بابا و آقای فاتحی دست داد و مهران هم پشت سرش بود و

 گفتم:ایول داداشم ،،،عااااالیه و با ذوق بغل کردم

 گفت:میخوام امشب من بهتون شام بدم بابت قبول شدنم ....کی پایست پیتزا توکا؟؟؟؟ که حسام سمت آشپزخونه رفتم تا براشون چایی بیارم

 معلمت برو.... میبینی گل پسر،،با خواهر و بابا خندید و گفت:حال منو که

نیک  دعوت حسام گفتم: منم فردا با دوستام قرار پیک محترمانه اومدم و برای رد کردن ز آشپزخونه بیروندوتا فنجون چایی ریختم و ا براشون

 نمیخوام امشب خودمو خسته کنم ... دادم

یم در اصل ازبس بخاطر عالقه ی حسام پیتزا خورده بودم دیگه از اسمشم بیزار بودم ولی همچنان مجبور بودیم هفته ایی یکبار الاقل تحمل کن

 خوردنشو ....

حسامم میایم  درهم کرد  ، فنجوناشونو که رو عسلی گذاشتم مهران با پررویی تمام گفت:اگه پیک نیکتون مختلطه من و رد کردن دعوتش قیافشو

 ،که جشن حسامم همون محسوب بشه ..

 دعوت میکنین؟؟؟؟چن هنوز بابت حرف زدنش با حامد دلخور بودم سرد گفتم:خودتونو  رو مبل روبروشون نشستم و

همش میفته تو پیشونیش ..ولی همونطوریشم  عقب بفرسته آخه بلنده و دوباره دستی به موهاش کشید ، البته حق داره هی با دستش موهاشو

 کشید و با ذوق گفت:قبول کن دیگه یاسی ... نگاش غرق میشدم که حسام بیرونم چشماش و قشنگه و ملوسش میکنه دوباره داشتم تو

 گفتم: حاال ببینم چی میشه ... سمت حسام چرخوندم وابرو 

 خوردیم... همه در سکوت چایی و بیسکوییت عصرونه رو فاتحی هم با وجود ما قطع شده بود و پچای بابا و پچ

دم ، بخاطر غروبی هوای خونه خیلی دلگیر شده بود و سکوت غمباری تو خونه نشسته بود...دوش گرفتم و لباس پوشیده از حموم بیرون ز دم

که سرما حوله دور سرم پیچیدم ،یک هفته به پاییز مونده بود ولی هوا زودتر خنک شدهبود ، از جلوی اتاق بابا که همیشه درش بازه رد میشدم 

 باباحوله ماستژ دادم و گفتم:جایی می ری  دیدمش کناره تخت نشسته و جوراب میپوشه و حاضر واماده برای بیرون رفتنه، کمی موهامو تو
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 زود میام  نگام کرد وگفت: دلم هوای حرم کرده ،میرم زیارت و

 از در فاصله گرفتم و گفتم:صبر کنین منم حاضر شم با هم میریم 

 دیدش رد نشده بودم که گفت:نه دخترم ، با دوستام میرم ...فاتحی میاد دنبالم  تنها جایی بره .هنوز از زاویه نمیتونستم با اینحالش بذارم

متکا پخش کردم که هوا بخوره و خشک بشه ، عادت استفاده از  موهامو باز کردم و رو تخت دراز کشیدم و آرومی گفتم و به اتاقم رفتم ، رو باشه ی

حوصله ی کوتاه کردنشونو نداشتم چن مطمعن بودم  سانتی من اونم با سشوار مکافات بود ، هم۷۰،۸۰نداشتم ، چن خشک کردن موهای  سشوارو

میسوزه ، هم اینکه دوست داشتم موی بلنده ، یجورایی به احساسات خفته ی دخترانم ربط داشت ، گوشیمو برداشتم و مشغول چت با  بعدش دلم

 مژده شدم تا قرار فردا رو برای رفتن به آبشار اخلمد هماهنگ کنم 

 مهرانم میان با من  کیا میان مژی؟؟؟؟هماهنگ باشی حسام و-

 یگر چه باحال خودشوچسبونده به تو .....مژده:واااای دختر اون ج-

 مرررررض دختره دیبانه......هنوز وقت نشده کرک و پرشو بریزم ،اینم مث بقیه می پره ...حاال صبر کن -

 سفت بچسب همه چیز تمامه مژده:هههههههه این یکیو-

 مللللللض مژی ...حوصله ندارم ،،،بگو کیا میان؟؟؟؟-

 دعوت کرده باشن خبر ندارم  نفرو چند دوس پسراشون ، شاید اونا هم رتیای خودمونن ، لیدا و سعیده و رعنا ومژده:همون اکیپ بچه مثبت پا-

 خوراکی برنامه چیه؟؟؟ هوومممم ناهار و-

 مژده :دنگ میزاریم مرغ میگیریم همونجا جوج میزنیم .....-

نرم خندیدم ، خیلی ناشیانه  سالن باال پیچید ..خودخود خندم گرفت و ام توشنیدم و متعاقبا صدای گیتار حس صدای پایین رفتن بابا از پله ها رو

چندتا نوت دست و پاشکسته هم از همون  کالس نرفته بود و فقط چن دوستاش داشتن خریده بود و میزد و همیشه مسخره اش میکردم ، اخه

 رفیقاش یاد گرفته بود که به بدترین نحو ممکنه اجرا میکرد ....

خواب از اتاق  گیج اب در نیومده بود که با صدای زنگ گوشی  بیدار شدم مژده بود نگاهی به ساعت انداختم و رد تماس زدم و بی حوصله وهنوز آفت

 تخت نشست و گفت:چرا اینقد زود؟؟؟ و سراغ حسام رفتم و با مکافات بیدارش کردم  ، کالفه رو بیرون زدم
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 ا معلمتم بیاد دیر شدهمسیر دور ه حسام جان ،پاشو زنگ بزن عاق-

 

 

نمیخواست لباسام زود خاکی یا کثیف بشه ،برای همین رنگی پوشیدم که این  محیط باز بود دلم با حساسیت لباس پوشیدم چن گردش تو

نیاره ، یه شلوار کتون بژ رنگ و مانتوی قهوه ایی باال زانو و شال تک رنگ سفید پوشیدم و مثل همیشه یه ارایش مالیم زدم  مشکالتو زود به چشم

پرت برداشتم ، بابا هنوز خواب بود و مثل این چند شب اثری از حامد نبود ، حضورش  کلی خرت و مو گوشه چشمم رد کردم و عینم آفتابی وچتریا و

 مدتهاست کم رنگ شده و کسی از. نبودنش تعجب نمیکنه،،، 

کوله و سبد خوراکی که   پشتیش از پله ها پایین اومد صبحانه برای بابا روی اپن گذاشتم و خودمم چند لقمه خوردم که حسام هم با گیتار و کوله

 ماشین تا بیام ، بذار تو گذاشتم و گفتم:اینارو اپن ماشین اماده کرده بودم رو برا تو

خوشتیپ کرده بود داداشم ، موهاش مدل خودش فرق کج بود که کمی رو پیشونیش میریخت و یه تیشرت آستین بلند ابی پوشیده بود و شلوار 

 سورمه ایی، عینک آفتابیشم باال سرش گذاشته بود .کال از سنش بزرگتر نشون میداد و هیبت داشت... کتون

 ب حسام گفتم:درو باز کن ماشینو ببرم بیرون ،  یه لقمه برا حسام گرفتم و دستش دادم و نشستم ماشینو روشن کردم و

لب جلوی در با ژست خاص خودش به ماشینش تکیه زده بود ، یه شلوارکتون نگاه کردم مهران با تیپی اسپرت و ج درو باز کرد  از آینه عقبو

مشکی و تیشرت قهوه ایی تیره تنش بود ،در کل بقول مژی پسر جیگری بود ، هیکل متناسب با چهره ی خواستنیش داشت و چیزی که برا من 

گفتم:می  اهاش بود ،منم پیاده شدم و سمتشون رفتم وجالب بود رفتارا و اخالق غیر قابل پیش بینیش بود ، حسام مشغول احوالپرسی ب

 دنبالتون ،چرا زخمت کشیدین اومدین ؟؟ اومدیم

 گفت:با ماشین من بریم  به ماشینش اشاره کرد و

 حسام :آخخخخ جوووون ، همش فکر میکردم با رانندگی یاسی ایا زنده برمیگردم یا نه....

همون جلوی در دنبالش دویدم چرخی دور ماشین مهران زد و از دستم داخل حیاط دررفت  و خندم گرفت ولی این حرفش تالفی میخواست ،از 

 نتونستم بگیرمش:تالفی میکنم حسام اینحرفتو ...
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 در عقب ماشین مهرانو باز کردم و گفتم:تک و تنها که اونهمه وسیله رو بیاری اینور حالت جا میاد 

 بده  نگه داشت ، نگاش کردم  با جدیت گفت:گوشیتو که دستش محکم درو رو صندلی ولو شدم میخواستم در ماشینو ببندم

 متعجب گفتم:چرا؟؟؟؟

میخوام ، نیم ساعته جلوی در منتظرم شماره  گفت:شماره ات رو دستم داشتمش دراز کرد و دستشو برای گرفتن گوشیم که طبق عادتم همیشه تو

 نداشتم ازت تماس بگیرم ...

 نیست شماره مو داشته باشی  گفتم:به حسام زنگ میزدی ،،،،الزم بغلم گرفتم و گوشیمو دودستی و محکم تو

 دوستی ایی شد این اخه... نوبره .....چه نداشته باشم اخم کرد و گفت:ناسالمتی دوستیما.....شماره تو

دستش بهم میخوره  بغلم محکم گرفتم و تو رو با اینکه بحالم فرقی نداشت شماره مو داشته باشه لج کردم  واونم با سماجت و بی ابا ازینکه گوشی

دستمو با قدرت مردونش کنار زد و بزور گوشی رو ازم جدا کرد ،با حرص نگاش میکردم ، حسام با وسایل به ماشین نزدیک شد و مهران همونجا 

رفیق...ولی یه رمزم براش  صاف ایستاد و چن گوشیم رمز نداشت راحت به خودش میس کال زد و گوشی رو سمتم گرفت و گفت:مرررررسی

 بذاری بد نیستا ...

هماهنگ کردم و حرکت کردیم  و  از دستش کشیدم لبخندی تحویلم داد و کمک حسام رفت ،با مژده محل قرارو با حرص و چشم غره گوشیمو

 خیره شدم . تمام مدت به اعتراض رفتار مهران با اخم به بیرون

حسامم پیاده شدن حسام با خنده  از ماشینای جلویی بیرون پرید و سمتمون اومد و مهران و به محض رسیدن به محل قرار مژده از یکی

 گفت:پوووووف این دختر دویووونهه ام که اینجاست 

 تنه ایی بهش زدم و گفتم: هییی دوست منه ها مواظب باش

دوست پسراشون اومدن من تنهام ، میام با شما حوصله  وهمه برای هماهنگی غذا و مسیر پیاده شده بودن ، مژده با دلخوری گفت:همه با نامزد 

 ترکوندناشونو ندارم  الو

 لبخند شیطنت باری زدم و گفتم :دوتا پسر اضافه داریما 
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دادن ، از اخم مهران ترسیدم انصافا !!!ولی مژده به دادم رسید و پشت  مهران اشاره کردم که هردوشون با اخم جواب اینحرفمو به حسام و

 ازک کرد و دست دور گردن حسام انداخت و گفت:ای جونم چه جیگری ..... چشمی ن

 و با غرغر بمن گفت:تو که با داداشت نمی تونی الو بترکونی ..... اون جیگر مال تو این جیگره مال من 

 از حرفش همه مون زدیم زیر خنده :خدا نکشتت مژده ،،،خل وضعیا دختر

 اونور دختر روانی  گفت:بروحسامم با تموم شدن خندش با بیزاری 

 مژده با شیطنت گفت: فقط ایشون یه کم چموش ان باید رامش کنم 

حسام از خنده سرخ شده بود که همه جمع شدن و دنگ گذاشتیم  یعنی میخواستم دنگ خودمونو حساب کنم ولی مهران دست به جیب شد 

گفت:بیا پیش خودم در  کشید و صندلی جلو بشینه که مژده از پشت یقه شونذاشت من پول بدم و دستور حرکت داده شد ، حسام میخواست رو  و

 نرو 

نشستم  ، مهران قبل از حرکت با  مژده هم خودشو کنارش جاداد ،منم بناچار جلو مستاصل گوشه ی صندلی عقب خزید و حسام طفلک معذب و

 طعنه گفت:انگار هرکی اون عقب میشینه بخواد نخواد اخمش میاد 

طعنه اش به من و اخمم بابت برداشتن شمارم بود ولی با خنده ی حسام و مژده نشد جوابشو بدم  ، همه ی مسیر با سربسر گذاشتنای مژده 

مسیر فرعی منتهی به آبشار رسیدیم مژده نیم تنه شو از ماشین بیرون برد و برای بقیه دستمال تکون میداد و منم مدام  حسام طی شد و وقتی تو و

 میزدم:بشین مژده جاده چاله چوله داره کار دستمون میدی غر 

 مژده:بذار یاسی .....داره خوش میگذره ....هوووووووووو از همه شون جلو زدیما

 پوووووف از دست تو ...-

 برام دلچسب بود ....مهران هم لبخند رو لبش بود و مدام آهنگ عوض میکرد و چن شیشه کنارش باز بود باد موهاشو میرقصوند و این حالتش 
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کردیم و چند کیلومتری باید پیاده گز میکردیم ، وسایال رو بچه های روستایی با االغ تا  پارکینگ پارک تو  به روستای اخر خط که رسیدیم ،ماشینا رو

های  ی میشد ، اکثرشون از بچهمحل میبردن و همه با خیال  راحت تومسیر سنگفرش شده تا آبشار حرکت کردیم ، کل اکیپ ده پونزده نفر

دوشم بود گرفته بودم و به  نمیشناختم ، بندای کوله مو که رو هم عده ایی رو حسابداری بودن که تا پارسال همکالسی دانشگاه محسوب میشدیم و

احاطه کرده بود که بعضی  رو بود و کوههای عجیبی دره رودخونه آب زاللی که کنار مسیر جریان داشت نگاه میکردم  ، اطراف هم باغهای گردو

جای جاش ایستگاههای کوهنوردی قرار داشت . کال مسیر رویای و آرامبخشی بود و ادمو  جاها خمیدگی صخره هاش تا باالی سرمون میرسید و

 مجبور میکرد به چیزای خوب فکر کنه  مث بابا ، مث حسام ، مث ...م...ه...ر..ا...ن

 فکری؟؟؟؟ داشتم بهش فکر کنم  که ینفر پابرهنه پرید تو افکارم و گفت:چرا اینقدر تو با اینکه اعتراف سختیه ولی دوست

 گفتم:داشتم از طبیعت لذت میبردم  گرفتم و به پدرام که سابقا همکالسیم بود و تنش میخارید برای دوستی باهام نگاه کردم و سریع رو

 نزدیک کرده بود گفت:مزاحمت که نیستم  مکرده بود و هم شونه ام خودشو به دست تو جیبای شلوارش فرو

 گفتم: تو همیشه مزاحمی  نفس عمیقی کشیدم و

 خاروند و گفت:اخه دیدم تنهایی گفتم جویای احوالت بشم  با این طرز رک بودنم انگار عادت داشت که فقط پست سرشو

 بندای کوله پشتی سنگینمو رو شونم جا بجا کردم و گفتم:خوبم 

 نداشت :دیگه  دانشگاه دیده نمیشی ،،،چیکار میکنی؟؟؟ تاه اومدن از بحثوو با سماجت قصدکو

 تو دفتر بابام مشغولم  خونسرد گفتم:فوقمو گرفتم و
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 گفت:برادراتن؟؟؟؟ حسام که جلوتر حرکت میکردن بود بهشون اشاره کرد و مژده و نگاش روی مهران و

 ه ...نیشخند خبیثی زدم و برای حرص دادنش گفتم:نه دوست پسرم

 جمع و جور کرد و گفت:از تو بعیده دوست پسر داشتن ،،تا جایی که یادمه با کسی نمی پریدی  رفت ولی سریع خودشو اخماش درهم

عوض شدم ، پسر خوب باشه چرا ادم باهاش نپره ...هر چی باشه ده تا دوس دختر نداره.... تنهایی پدرام؟؟؟یادمه لیدا دوس دخترت بود -

 اخرین بار

 ه ضایع شده و وارفته اش دیدنی بود ، خیلی بد سوزوندمش...قیاف

 مهران:یاسی جان .....میای مسابقه  بدیم؟؟؟.

 کرده ی پدرام کردم و با شیطنت گفتم :باشه مهران جان  جانم چی شد االن؟؟؟؟یه نگاه به قیافه هنگ

گفتم:مهران جان انتظار که نداری با این  مو دراوردم و سمتش گرفتم و به مهران رسوندم و کوله خودمو نگاهی به پدرام پا تند کردم و بدون حرف و

 مسابقه بدم 

 این کوله که اینقد سنگینه  متعجب و با چشمای ریز شده نگام کرد و چن بقیه بهمون رسیدن گفت:عزیزم چی چپوندی تو

 بده  خنده مو گرفتم گفت:هر کی جلوتر بیفته باید هر چی طرف مقابلش بگه انجام بزحمت جلو

 قبوله -

 دوستیم ولی از عزیزم گفتنش ذوق کردم عزیزم گفتن جفتمون به اقتضای جمع بود که فکر میکردن با هم با اینکه جان و

داشت بعد  هم پشت سرمون میدویدن ، مهران با اینکه کوله پشتی سنگین منو و یه چیزی ته دلم لرزید ، شروع به دویدن کردیم حسام و مژده هم

 جلوتر ایستاد و گفت:بسه همینقدر ،،،من بردم  از چندتا پیچ

 خالصم کردی گذاشتم ببری  آبی به صورتم زدم که از خنکیش تنم لرزید و حق به جانب گفتم:فقط چن از دست پدرام کنار جوی اب نشستم و

 مث من اب پاشید به صورتش و گفت:چیکارت داشت پسره ی ایکبیری چسبیده بود بهت  ه کنار اب نشست وکمی با فاصل
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از دست پدرام بود که صدام زد ...چی میگن بهش؟؟؟عاها  تو بهت نگاش میکردم و جوابی ندادم ، یعنی از اول قصدش خالص کردنم

 غیرت؟؟حساسیت؟؟؟حسودی؟؟؟؟

 ان جااااان. ... آرررره ؟؟؟؟لحن شیطونی گرفت و گفت:که مهر

وشروع کرد نرم خندیدن ... خوبه همینطور پیش بره صدای خنده ی بلندشم میشنوم، با حرص آب پاشیدم سمتش و گفتم:کوووووفت....جدی که 

 نگفتم ،،،،پس رفاقت به درد کی میخوره

 من بردم باید همیشه بگی .... اال که مسابقه رووسط راهروی سنگفرش ایستاد و شیطون تر گفت:ح از دست آب پاشیدنام عقب پرید و

 انجام بدی  که میخوام حرص گرد شد و از حالتم بلندتر خندید و گفت:چن بردم باید کاری رو چشمام از تعجب و

 گفتم:خیلی بدی مهران  میدوید ،،،نفس زنان کناری نشستم و اونم خوشحال از حرص دادنم میخندید و با حرص دنبالش دویدم و

 ست به زانو زد خم شد تا نفس بگیره و گفت:جانش یادت رفت ،باید بگید

 از حرص سنگ ریزه ایی سمتش پرت کردم که بهش نخورد .....

 

 

گوشه کنار پراز  بوفه بود که خوراکی های محلی و صنایع دستی میفروختن و دیدنی بود ،اطرافش مغازه و باالخره رسیدیم آبشار واقعا زیبا و

عکس انداختن ، حسام با  ثل ما که تو  کمپا و سایه درختا  اتراق کرده بودن بود ،همه شروع کردن کنار آبشار ژست گرفتن وگردشگرایی م

خوب و قشنگ بگیرم ،،،یکی از دخترای اکیپ به  منم سعی میکردم با وجود نم آبی که از آبشار رومون میپاشید عکسظو گیتارش ژست میگرفت و

 یتار آوردی ژست بگیری باهاش ،،،خب بزن فیض ببریم...گفت:گ حسام گیر داد و

منکه میدونستم گیتار زدن حسام چجوریه خندم گرفت ولی دختره با این حرفش غیرت داداشمو تحریک کرده بود که بادی به گلوش نشوند و 

 گفت:میزنم

 

 شین یه انرژی تخلیه کنیم همه انگار حرفشو شنیدن که دورش حلقه زدن و مژده هم جیغ جیغو داد زد:بچه ها جمع
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 گفت:بزن عشقم خودم برات قرررر میدم  پشت سرش ایستاد ،مژده رفت وسطو مهران هم

 داد زدم :دسسسسسست دسسسست  حسام کمی هول کرده بود، میدونستم االنه که ضایع بشه داداشم شروع به دست زدن کردم و

به حسام اشاره کردم شاید بفهمه االنه که داداشم  باال انداختم و که اخم کرده بود ابرو مچشم شد اونهمه جمعیت با مهران چشم تو چرا بین نمیدونم

 گند بزنه با اون اعتماد بسقفش...

دست زدنمون گم شده بود که گفتم:بچه ها یه  کشید وسط و شروع به مسخره بازی کردن ، صدای نوت های اشتباه حسام تو مژده لیدا و بقیه رو

 چسبه اینطوری چیزی بخونین نمی

 دوتا از پسرا هم رفتن وسط با دوس دختراشون خل بازی در میاوردن که صدای مهران دراومد

 

 کاش میدونستم ته اون کوچه بن بست 

 یه عشق تازه ،منتظرم هست 

 دلو از دست  کاش میدونستم ولی دادم

 وقتی نگاهت راه منو بست 

 

 

........ 
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من زوم بود  شروع به هم خوانی کردن و بین سرگردونی نگام بازم بهش خیره شدم که حین همخونی با بقیه نگاش روبقیه هم که اهنگو بلد بودن 

 و ناشیانه نگامو دزدیدمو به آبشار باال سرمون نگاه کردم .

ه ریخت و همه رو وسط میکشید تماشا همراهی کردن ، لیدا حسابی عشو چندتا غریبه هم جمع شدن و با رقص و و تو دره پیچیده بود سرو صدامون

با  عقب کشید و وسط کشید خودش کنار ایستاده بود ،،، لیدا حتی به مهرانم گیر داد که وسط بره ولی مهران خودشو ،مژده هم همون اول که اونا رو

م بهش نگاه کردم ؛دختره پورو از وسط بکشه ،،،، منم با اخ بگیره و جمع کنه ...وگرنه ممکن بود لیدا دستشو اخم به لیدا فهموند که حواسشو

 خودش دوس پسر نداره....

کمی با فاصله از جمع فقط تماشا میکرد ، زیادی شلوغ شده بود و تابلو شده بودیم ، لیدا و پسر  و آرش دوس پسر فعلی لیدا سیگاری آتیش زده بود

بود  اوردن ، از وسط حلقه رد شدم و به حسام که روبروممیکوبیدن و خل بازی در می جوونی که وسط بودن حین رقص عشوه با باس.ن به هم

 گفتم:بس کن حسام دارن بی جنبه میشن ، زشته 

 از حسام گرفت و گفت:بکس کافیه ، بریم یه چیزی بخوریم  مژده هم گیتارو

 با قطع شدن صدای گیتار جمع پراکنده شد ، 

حرکت در مورد پارتیا و مراسمات دور همیشون حرف میزدن ، منم از بیکاری دوست پسرا وسایل الزمو از االغای باربر تحویل گرفته بودن و حین 

داشتم دوباره غرق افکارم بشم هندزفریمو زدم و با فاصله ازشون دنبالشون حرکت کردم ، کمی بعداز آبشار کنار رودخونه اتراق کردن ، به 

 سام هم مثل من عقب افتاده بود و لنگ میزد :چیشده داداشی؟پیشنهاد سعیده خانما برای پیاده روی و دید زدن اطراف رفتن ، ح

 حسام:کفشم کمی پامو اذیت میکنه

 کفت:طوری نیست خواهری ، بیخیال کنار کشید و روبروش نشستم و بند کفششو باز کردم که پاشو

 ه بود :دستم امانتی داداشم زد معاینه کردم پشت ساق پاشو بی توجه به حسام کفششو گرفتم و دراوردم و چن جوراب نداشت پاشو

 پشت کفش گذاشتم و دوباره کمک کردم بپوشه و گفتم:درست شد ،  از جیبم دستمال کاغذی درآوردم و
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کباب بودن ، خسته از بدمینتون حسام هم به جمع  کمی با حسام بد مینتون زدم ، مهران هم با یکی از پسرا جوشیده بود و مشغول تدارک چایی و

گوش  من از اکیپ دخترا عقب افتاده بودم کمی دورتر از پسرا روی تخته سنگی وسط رودخونه زانوهامو بغل کردم و صدای آبو چن پسرا رفت و

 میدادم ، خاصیت این منطقه وجود تخته سنگای ریز ودرشت گوشه و کنار بود ، به مسیر آب نگاه میکردم و تو فکرام خودمو رها کرده بودم 

 اگه بابا بمیره ...

 لیف حسام چیه تک

 همش چارده پونزده سالشه

 چقد دنیا نامرده 

 چرا حامد اینطوری تا میکنه

 وقت بابا با خیال راحت میمرد  کاش مادرشون میبود اون

 اصال چرا باید بابا بمیره 

 بابا بمونه  کاش معجزه بشه و

 چقدر آینده مبهمه 

 اصال حسام به کنار 

 خودم چی 

 

 که اشکتو درآورده؟؟؟؟مهران:به چی فکر می کنی 

 *راوی*
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چشمش داشت از زیر عینک با انگشتش  مهران با گفتن اینحرف کنار یاسمن روی تخته سنگ نشست و یاسمن هم که عینک آفتابی رو

 پاک کرد و قلدورانه گفت:تو فضولی؟؟؟ اشکشو

 ن فضولیه؟؟؟؟اصال برا همین با هم دوست شدیما ....پشت سرش تکیه گاه قرار دادو گفت:نگران رفیق بود مهران پاهاشو دراز کرد و دستشو

 یاسی بیتفاوت گفت:پس به احواالت من کار نداشته باش....وقتی خلوت میکنم یعنی دوست ندارم کسی مزاحمم بشه 

 مهمه...تو چته امروز از صبحه شدی برج زهرمار  مهران :احوال دوستام برام

داری و اهنگای دیگه بهت نمیچسبه که فقط اینو  گفت:ببینم این چه آهنگیه که تو گوششو کشید و تومهران کالفه هندزفری  یاسمن جوابی نداد و

 گوش میدی 

 یاسمن برا گرفتنش تالشی نکرد و مهران هم کمی از آهنگو گوش داد و با صورت جمع شده گفت:کالسیک بی کالم ؟؟؟؟

جور کرد و گفت:بداخالق....واستا االن  ش کشید ، مهران هم خودشو جمع واز دست یاسمن متعجب به مهران خیره موند و عصبی هندزفری رو

 جامیارم  حالتو

 بعد هم لبخند گشادی زد و ایستاد و سمت بقیه سوت زد ، یاسمن متعجب نگاش میمرد که داد زد:حسام گیتارتو بیار 

 من  رای تقلیدی مهمونهمچی خوب نیست ولی از طرف خوانندش یه اج دوباره کنار یاسمن نشست و گفت:صدام

 گفت:البدمربیت هم حسام بوده یاسمن پوزخندی زد و

 گرفتی داداشتو؟؟؟ مهران هم با خنده گفت:بهههله پس چی ، دست کم با گفتن این حرف خندید و

 گفت:چی بزنم براتون ؟؟؟ یاسمن هنوز میخندید که حسام کنار رودخونه ایستاد و

 میشه تو آب پرید و گفت:بده من میزنم  مهران بی توجه به اینکه لباساش خیس

تخته سنگ کنارشون نشست ، مهران هم پیش یاسمن نشست و چند ضربه روی تارها دست کشید  حسام با تعجب گیتارو دست مهران داد و رو

 و گفت:هفت هشت سالی میشه نزدم ...ببینم میتونم 

 بود و طول کشید تا موزیک یکنواخت بشه ،  کمی ناکوک
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 هیچ شباهتی به خواننده اصلی نداشت ولی با آرامش چشماشو بست و خوند  ه صداش مختص خودش بود وبا اینک

 واکن تو شب بارونی  چترتو

 بیا با من به مهمونی

 دل نکنیم از هم به آسونی 

 نه میتونم ، نه میتونی

 آرومه  ماه اگه رو دریای تو

 تو بی تابی ، مث موجا 

 موج اگه تو آغوش تو بیتابه ،

 تو آرومی مث دریا 

 حرفا مو باور کن 

 تو چشات موجو میبینم 

 با عشق من سر کن 

 بذا پیش تو بشینم 

 اگه بارون بیاد 

 آواز ما ،از عطر دلتنگی پره 

 خیس چشات میشم ببین 

 بارون به برگام میخوره
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عیتی جمع شده بودن و با دقت و سکوت منتظر ادامه مژه هاش پیدا بود ، اطرافشون جم نم ظریفی گوشه چشمش رو چشماشو باز کرد قرمزی و

اهنگ بودن ، صداش حس خاصی نداشت ،ولی بخاطر جو محیط و صدای قشنگ آب حس و حال قشنگی داشت ، یاسمن هم خیره به مسیر آب 

 ست زانوهاشو تو بغل گرفته بود ، ،، کمی بخودش مسلط شد و سعی کرد ناکوکی تارها رو بگیره و دوباره چشماشو ب

 

 ابرا که بارونی بشن 

 میگیره تنم  عطر تو

 بیا کنار من بمون 

 تا دل به دریا بزنم 

 که از صدای تو  میخوام

 به شهر بارون برسم 

 تورو  بس که صدا زدم

 نفسم  میده بوی تو

 شب بارونی  تو  واکن چترتو

 بیا با من به مهمونی 

.... 
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شو باز کرد ولی یاسمن کنارش نبود ، کمی اطرافو دید زد ، داشت از گوشه دره مسیر ابشارو چند نفر از جمعیت شروع به همخونی کردن ، چشما

شی باال میرفت ،،،،،کمی دیگه تار زد ولی نگاهش مسیر رفتن یاسمنو دنبال میکرد ، با صدای دست زدن بقیه از تخته سنگ پاین رفت و گیتاروگو

 د حسام خوشحال گفت:اوستایی برا خودتا......یه دوره هم باید بیام پیشت یادم بدی به حسام دا تخته سنگ جا مونده بود  یاسمن که رو

 بالبخندی در جواب حسام گفت:حتما...

 گفت؛:شما تدریس هم دارید؟؟؟میشه ادرس بدید خیلی عالقه دارم  روبروی مهران ایستاد و دختر جوونی از بین جمعیت پا تو آب گذاشت و

 مهران که هنوز مسیر رفتن یاسمنو دید میزد گفت:نه خانم ، آموزش نداریم  

 نگاه میکرد .... و بدون اینکه منتظر جوابی باشه دنبال یاسمن رفت دختر هم که ضایع شده بود با اخم رفتنشو

پرنده ها صدایی شنیده  و جز صدای آب و مهران با مشقت مسیری که یاسمن رفته بود باال رفت ،این قسمت از کوه بخاطر بد مسیری خلوت بود

 نمیشد .....نزدیک آبشار چشمش به یاسمن افتاد که زیر فشارآب ایستاده بود ، با عجله سمت آبشار دوید و صداش زد ولی صدای آب مانع میشد

کرد و از زیر آبشار کنار کشید  بغل یاسمن صداشو بشنوه ، این آخر تابستونی آب فوق العاده خنک بود ، با نگرانی و عصبانیت یاسمن رو

 گفت:دیووونه شدی دختر؟؟؟؟؟سنگ کوب میکنی......این کارا چیه؟؟؟معلوم هست چه مرگته؟؟؟؟؟ و

 

 

 

 

 

 

 

 پ ن :این قسمتو از زبون راوی نوشتم که مهران همچنان مرموز باقی بمونه براتون  
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@golyakhghese 

 

 

 

 

 

 *یاسمن*

 

 

 

هوا معلق شدم  در مغزم داغ کرده بود که سردی آب هالیم نبود و میخواستم خنک بشم ، نفهمیدم چی شد که روبا اینکه آب خنک بود ولی اونق

گوشام کر شده بود و چشمامم به خاطر فشار آب بسته بودم، شروع به دست و پا زدن کردم که فهمیدم دیگه زیر آب نیستم و تو بغل ینفرم 

 :بذارم زمین بیشعور ...

رسید عصبی نگاش کردم مهران بود ،هنگ کردم ،اینکه پایین داشت هنرنمایی میکرد ، یهو اینجا چرا پیداش شد!!!؟؟میخواستم  که به زمین پام

سرش هوار بکشم که بذاره به حال خودم باشم که عصبی تر از من داد زد:دختره ی خل ....آب سرده، هوا سرده ، میخوای خودتو به کشتن بدی 

 ؟؟؟؟؟

ربطی نداره ، چرا فضول  سرم کشیدم و جوابشو مثل خودش عصبی دادم :به تو م رو شونه هام افتاده بود و ازش آب چکه میکرد روشالمو که از سر

 کارای من شدی تو؟؟؟

ل و دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند چن بدنم کرخت بود بی اختیار دنبالش کشیده شدم تا جایی که آفتاب میتابید و سایه نبود رسید دستمو

 سمتم گرفت و داد زد:احمق سنگ کوب میکنی  کرد و انگشت اشاره شو
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 به تو ربطی نداره ،هر جا میرم دنبالمه.....برو تنهام بذار ... اهه-

خودشم سر تاپاش خیس شده بود دستی به موهاش کشید و چند قدم عقب عقب رفت و چیزی زمزمه کرد که نشنیدم ، سر چرخوند و مسیر 

حس کردم ، باد خنکی  اومدنو پایین رفت ،نمیدونم چرا نگام که به چشماش افتاد از بد رفتاریم پشیمون شدم و تازه سرمای هوای اخر شهریورو

تخته سنگی نشستم و خودمو جمع کردم ولی بازم میلرزید واز قصه  وزید و بدنم حسابی لرز گرفته بود ، زانوهامو بغل کردم و رواز بین درختا می

 اشکم سرازیر شد 

 چرا من نمیتونم.....

 چرا نمیتونم یه دختر مهربون ، شیطون باشم 

 بخندم ،لوس باشم ...

 چرا یاد ندارم عاشق باشم؟؟؟

 تحمل کنم  چرا با اینکه منظورشو از کاراش میفهمم دلم آرامش نمیگیره؟؟؟تا کی تنهایی رو

 چرا برای غیر قابل تحملم؟؟؟؟؟چرا من اینقدر بدم که هیچکس نمیتونه درک و تحملمو داشته باشه؟؟؟؟

 خدایا یعنی دختر بودن ابنقدر سخته ؟؟؟مهرو محبت و عاطفه داشتن اینقدر سخته؟؟؟؟

میده ....نچسب بودنم داره عذابم میده....اینکه هیچکس دوستم نداره عذابم میده....اینهمه تظاهر عذابم  دونم تنهایی داره عذابم فقط می

 نمیکنه..... میده....چرا هیچکس درکم

 تودنیا نخورم ،،،،، سرمو روزانوهام گذاشتم و فکرم نیم جو آرامش میخواست که غصه ی هیچی رو

نشست و مشغول  کردن اشکام نگاش میکردم مقداری هیزم جلوم گذاشت و هام سرمو باال گرفتم ،مهران بود ، بدون پاک با گرم شدن شونه

بشم ، ، ،هیزما که شعله کشید خیره به  تو بغلم جمعش کردم تا گرم کشیدم و جلو روشن کردن شد ، گوشه های پتویی که رو شونه هام بود رو

 مغازه دارای پایین گرفتم .....من میرم راحت باشی شعله ها اروم گفت:پتو رو از 

ایستاد و پتوی روی شونه مو مرتب کرد و همزمان که صدای قدم زدنش برای رفتن میومد  ایستاد و از زاویه ی دیدم غیب شد پشت سرم

 گفت:تنها نشین اینجا ،گرم شدی بیا پایین وقت ناهاره....بچه ها نگران میشن ...
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 و زمزمه وار گفتم: خودت چی؟؟؟؟. بشم ...مهربوندلم میخواست عوض 

؛خودت چی ؟؟نگران نمیشی؟؟؟ولی نتونستم هنوز با خودم و احساساتم  میخواست بپرسم من حرف بزنم ، دلم منتظر بود صدای قدماش قطع شد و

 فقط تونستم بگم :لباسای توهم خیسه ، نمیخوای گرم بشی؟؟؟ کنار نیومده بودم و

 ری راحت ترم مهران:نه همینطو

 و رفت....به همین راحتی....حق داشت ،مگه چقدرتحمل بد عنقیای یه رفیقو میشه داشت .........

 

کل کل میکردن، مژده استقبالم اومد و گفت:کجایی  کبابا آماده بود که برگشتم و به بقیه ملحق شدم ،جمعشون جمع بود و سربسر هم میذاشتن و

 صفا نداره تو مجلس  دختر ؟؟؟بیا که بدون

 دختر خرم نکن  خندیدم و گفتم:برو

 لوس بازی درآورد و گفت:خر کردن کجا بود گلم؟؟؟خواهر عشقمی باید تحویلت بگیرم 

پا ب فرار گذاشت و بقیه  برداشت و مژده هم دست از سر من حسام از شنیدن حرفای مژده حرصی شده بود و دنبال مژده دوید و به جمع رسیدیم و

خندیدن ، مهران کنار آتیش نشسته بود و حواسش کال از جمع پرت بود و حتی متوجه اومدن منم نشد ،شایدم شده بود و از هم بهشون می

مهم شده ؟؟؟ ، منم توجهی نکردمو کناری نشستم که لیدا گفت:یاسی جون دوست پسر به این  کم محلی میکرد ، اصال چرا محل دادنش برام عمد

 ان خدا و تنهایی برن دور دور!!!!!ول نمیکنن به ام جیگری رو

 محلیش گفتم:ارزونی هرکی طالبشه!!!!! نگاه مهرانم سمت ما چرخیده بود ،از حرص کم

سایه ی پدرام رو سرمون قرار گرفت و با طعنه به معشوق قبلیش )لیدا( گفت:تو عادت داری دوست پسر بقیه رو جیگر ببینی؟؟؟؟طالب همه 

 هستی نه؟؟؟

 دم ،چن لیدا همیشه سرو گوشش میجنبید  و همیشه با ینفر که تیک میزد دنبال بعدی هم بود گوشه ی لبمو گزی

باد میزد گرفتم و به پدرام که باال سرمون ایستاده بود نگاه کردم ، گوشه ی لبش خونی بود و لباساشم بهم  نگامو از ارش که بیخیال کبابا رو

 ریخته بود ، حتم دارم یا خورده زمین یا ....
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 دعوا کردی؟؟؟؟ با تعجب گفتم: پدرام

 با انگشت شصتش روی زخم کنج لبش فشار داد و نگاش روی مهران و پسرا چرخ خورد ، جوابی نداد و ازمون فاصله گرفت ،

بود و با هم قلیون  خبری نشد و لیدا هم به آرش آویزون دادن تا استراحت کنن، پسرا هم بساط قلیون راه انداختن ،از پدرام همه ناهار خوردن و لم

می کشیدن و میخندیدن ، هنوز سردم بود و پتو دورم پیچیده بودم و کنار مژده و حسام نشسته بودم،حسام به پام تکیه داده بود و تخمه 

 میشکست با دیدن لرزم گفت:آخه تو این سرما تو چرا رفتی آب بازی .....آخرش سرما میخوری

 بینی مو باال کشیدم و با خنده گفتم:وقتی داداشم حواسش به عشقشه،ازین بالها سرم میاد دیگه.....انگار واقعا سرما خورده بودم که آب 

 دوباره همه فیلمش کردیم و از خنده ریسه رفتیم ... گلوش و تخمه پرید تو

تا زدم و سمت مهران گرفتم برعکس  االغاشون دادن ....پتو رو جمع کردن و دوباره تحویل پسر بچه های باربر و وقت رفتن رسید ،همه وسایال رو

 دلسوزانه گفت:هوا سرده با خودت ببرش ...پولشو حساب میکنم  کم محلیاش مهربون و

 انداختم و گفتم:نه ممنون پیاده روی میکنم گرم میشم و لباسامم زودتر خشک میشه  تو بغلش چپوندم و کوله مو رو دوشم پتو رو

 محلیش بهم برخورده بود ، با کم

تعارف تیکه پاره کردن بودیم که  ماشینش بود ، مشغول خداحافظی و که غیبش زده بود تو درسکوت و بی انرژی به روستا برگشتیم ،پدرامهمه 

 باغشون دعوت کرد ،با ذوق گفتم:آخخخ جوووون....خیلی وقته پارتی نرفتم  اخر هفته به پارتی تو ارش همه رو

 ت ، منظورشو از کاراش نمیفهمم نیس مهم متوجه اخم مهران شدم ولی برام

اومده بود ،ولی مژده همچنان پر انرژی پس گردنی  حرکت کردیم ،سردر عجیبی سراغم برنامه ام برای پارتی سوار ماشین شدیم و بعداز تنظیم

 که گفتی دیگه پارتی نمیای...پس اینکارات چیه؟؟؟ ایی حواله ام کرد و گفت:تو

 خوش بگذرونم  مضاعف شد و سرش غر زدم:بیشعور ،چرا میزنی؟؟؟؟ خب میخام یه کماز درد جمع شد و سردردم  صورتم

 حسام:منم میاری آبجی 

 با اخم ولی شیطون بهش گفتم:نخیر ،با عشقت دوست داشتی برو 
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 و حسامم که براش عادی شده بود شروع به قلقلک دادنش کرد. مژده غش غش خندید

رتش بود و حواسش به رانندگیش بود . منم دوباره موزیک کالسیکمو پلی کردم و هندزفریمو تو حواسم به مهران رفت لبخند محوی نقش صو

گوشم زدم ،،،کمی از مسیر که گذشت ،هندزفری از گوشم کشید ه شد با تعجب به مهران خیره شدم با لحن معمولی ولی توپ پر گفت: با 

 آهنگت حال نمیکنم ، جالب نیست ، یعنی چی اخه ....

مهرانو نگاه کردم و کمی براندازش کردم ، حواسش بود که دارم نگاش  حسام خواب رفته بودن ،دوباره چرخیدم و عقبو نگاه کردم ، مژده وصندلی 

کیفم  ضبط ماشینو روشن کرد و صداشو باال برد ، گوشیمو تو میکنم ،برای همین مواظب حرکات چهره اش بود ، خیلی تابلو بود  ،دست برد و

 گفتم:تو با پدرام دعوا کردی؟؟؟ پایین آوردم و صدای ضبطشو انداختم و

شونه ایی باال انداخت و جوابی نداد ، زدم به پررویی و دست بردم روی شونه اش گوشه ی یقه ی تیشرتشو کشیدم و گفتم:یقه لباست جر 

 خورده ،،،پدرامم قاطی بود ، شک ندارم باهم دعواتون شده خوبم زدیش...

 که روی شونش بود چرخید و بالبخند گفت:بچه پررو بود آخه....نگاش سمت دستم 

 دستمو پس کشیدم و خندیدم به حالت پدرام که یادم اومده بود!!!!!!و گفتم:حقش بود .....معلوم بود کتک خوبی مهمونش کردی

 مهران هم نرم خندید و بالبخند عمیق تری به رانندگیش ادامه داد ...

 خوابیدم سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و زیادی زود بیدار شده بودم منم چن خسته بودم و صبحم

 پنج شنبه است و 

 بازم شلوغی دفتر و تکرار مکررات !!!

بخاطر سرما خوردگی حالم داغون بود و چن یک هفته بخاطر بیماری بابا بیخیال دفتر شده بودم ،نتونستم اینهفته رو هم بخاطر حال بد 

 وه روزای اخر شهریوره و کار دفتر فوق العاده زیاده ....تعطیل کنم بعال خودم

داده بود برم، میخواستم زندگیمو پر هیجان کنم ،مدتهاست که هیجان از زندگیم رفته و به  امشبم میخواستم به مهمونی ای که آرش ترتیبشو

 بگذرونم چن معلوم نبود بعد بابا چی در انتظارمه ....زندگی تکراری و روز مره ام دل بستم ،میخواستم قبل از ازدست دادن بابا حسابی خوش 
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و زودتر از دفتر بیرون زدم و بدون چرخ زدن تو مغازه ها از اولین مغازه برای مهمونی شب یه بلوز کرم رنگ با آستین سه ربع که قسمت یقه 

یا هم کت  مهمونیا یا بلوز شلوار بودم نمیومدواکثرا توداشت خریدم ، از لباسای معمول مجالس که شونه و یقه شون بازه خوشم  جلوش چین دراپه

 و شلوار...

دنبال مژده رفتن زودتر خونه رفتم ،ماشین حامد جلوی در پارک بود ؛هه،پس آقا طول روز به بابا سر میزنه که بابا سراغشو  برای حاضرشدن و

 نمیگیره ...

بر کفشای حامد یه جفت کفش مردونه  و یه جفت صندل زنونه هم بود  وارد سالن که شدم ،چند جفت کفش دیگه هم جلوی در بودعالوه

دستم جابجا کردم و با کنجکاوی وارد سالن شدم ،حامد مردی میانسال روبروی هم نشسته بودن ،حامد با دیدنم پوزخندی زد  تو ،نایلونای خریدمو

 و گفت:سالم برج زهرمار...

دست جلوی درآشپزخونه ایستاد ، و خیره بمن گفت:سالم  هم ببینم که بابا سینی چایی تو رو تو خونه سر چرخوندم تا صاحب صندل های زنونه

    دخترم....زود اومدی

 مبل کناری حامد گذاشتم و گفتم:حامد جان ،مهمون داری خودت پذیرایی کن ،،بابا کار کنه با این حالش؟؟؟؟ رو وسایلمو و جلورفتم

مبل تک نفره ی کناری مرد مغموم و درهم نشست ،نگاش بمن خیره بود ،  مرد همراش تعارف کردم، بابا هم رو واز بابا گرفتم و به حامد  سینی رو

 حین تعارف کردن چایی به مرد به بابا لبخندی تحویل دادم ولی حالش گرفته تر ازین بود که جوابمو با لبخند بده .

 مرد:متشکرم خانم جوان و زیبا 

مجسم شد و چندشم شد ، کنار بابا روی حامد نشستم و  لحن چندش عجیب غریبش که با غرض بهم نیست و از قیافش مشخص بود ایرانی

نمیخواد معرفی کنه که  ذهنم درگیر صندالی زنونه جلوی در بود ...هرسه تو سکوت به زمین نگاه میکردیم ...می خواستم از بابا بپرسم مهموناشو

 دم ، انگار دارن از پله ها پایین میان ، هیچی به ذهنم نمیرسید ، حسام و یه زن!!!؟این مرد؟؟؟صدای مبهمی از حسام و زنی از باال شنی

لرزید ....حسام تو  نگاهی به بابا که گوشه ی لبشو می گزید انداختم و بی اختیار بلند شدم و سمت پله ها رفتم و با چیزی که دیدم چارستون بدنم

 بغل ...

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
77 

 

 

 

پایین  بخودش چسبونده بودو هم شونه پله ها رو حساب نداشت ، حسام میخندید ،،،دستش دور شونه ی حسام بود و واونقدر عصبانی شدم که حد

 می اومدن..

گفت:سالم یاسی جون ،خوبی؟؟؟؟به به چه  نگاش که بمن افتاد دستش از شونه ی حسام آزاد کرد و ازون لبخند ای نفرت انگیزش تحویلم داد و

 بزرگ شدی!!!

شوک بودم که تو بغلش فشرده شدم ،با حرص تخت سینه اش فشار دادم و ازخودم جداش کردم و عصبی به بابا که سرش پایین بود هنوز تو 

نگاه کردم و داد زدم:اکرم جونت اومده بابایی؟؟؟؟برای همین شارژ شدی چایی و پذیرایی راه انداختی؟؟؟؟تا امروز صبح که باویلچر جابجا 

 ه؟؟؟؟میشدی؟؟عشق معجزه کرد

 بیدادمو با صدای نکره اش داد:صداتو بیار پایین وحشی ......بتوچه....چیکاره ایی اینجا یک سانتم باال نیاورد ولی حامد جواب داد و بابا سرشو

 عصبی بودم حرف حامد بدترم کرد سمتش دوسه قدمی حمله کردم و گفتم:چیه ؟؟؟مامانت اوردی بچه ؟؟؟؟

دیدی حسام جان؟؟؟؟؟سیر نگاش  ی اخرین پله دست به سینه تکیه زده بود نگاه کردم و با تمسخر گفت:مامانتو چرخیدم و به حسام که به نرده

کن دلتنگی چهارده سالت رفع بشه..... مامانه دیگه عشقش کشیده چارده پونزده سال بره د ل ه بازی و یهو هواتو کرده خوب تماشاش کن که 

 دیگه دلتنگ نشی 

 خونم بمونم به کمر زد و گفت:من قرار نیست جایی برم که دلتنگم بشه ...اومدم مدتی تواکرم با تمسخر دست 

جیغ سبز پوشیده با ساپورت  شروع به وررفتن با چله مویی که از گوشه روسریش بیرون زده بود کرد ،زنیکه جلف مثل دخترای بیس ساله مانتو

ت حرفش داشتم انالیزش میکردم که هنوز همون قیافه ی پونزده سال پیششو حفظ همون رنگ ...شبیه زمین چمن ورزشگاه ثامن شده ...تو به

 کرده بود. ،با فریاد روبروش سینه سپر کردم و گفتم:از پونزده سال پیش که رفتی اینجا دیگه خونه تو محسوب نمیشه 

گفت:این خونه مهریه ی منه گلم ، پونزده  از حرص خوردنم داشت لذت میبرد که پوزخند تمسخرش عمیق تر میشد ، سمت مرد غریبه رفت و

 سال پیش نگرفتمش االن اومدم بگیرم ....مگه نه دنیل؟؟؟؟
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گلوش و دوتا تک  من پرید تو خونسردتراز بقیه فنجون چاییشو به لباش نزدیک کرد و مزه کرد ولی با داد مرد بدون نگاه به اکرم پاروی پا انداخت و

 سرفه زد 

 شماست؟؟؟؟ کی گفته این خونه مال-

ابا رضا اکرم بی توجه به سرفه های مرد به بابا نگاه کرد ، علنا وارفتم بابا هنوز سرش پایین بود آب دهنمو قورت دادم و اروم و عصبی پرسیدم:ب

 این عفریته راست میگه ؟؟؟؟

عفریته تویی و ننه ی غریب مرده ات ......درست بابا هنوز قصد نداشت سرشو باال بیاره و با انگشتاش بازی میکرد حامد بهم تشر زد :هووووووی 

 حرف بزن میزنم دندونات بریزه حلقت ...

 از استرس بدنم میلرزید ،دلم میخواست یه ضربه نثار حامد کنم ولی به پشتیبانی کی؟؟؟.؟

 عزیزش نیستم ؟؟؟ جرات نمیکنه باال بیاره ؟؟؟حسام داداشی که مامانشو دیده و دیگه من ابجی بابایی که از شرمندگی سرشو

 

 

 

 

 

بقیه تماشاش می کنن فقط .....با سکوتشون فهمیدم تکلیفم چیه .....غرورم له شد ، بغض گلومو گرفت ولی  این زنیکه هم منو داره خورد میکنه و

 مبل برداشتم و از پله ها باال دویدم نذاشتم اشکم بگیره دستمو مشت کردم و وسایلمو ازرو

خونواده خودش غریب  ترکید وبا تمام وجودم برای تخلیه ی خودم گریه کردم سعی کردم صدام بیرون نره ، ادم تودراتاقو که بستم بغضم 

باشه؟!!!!!!!نیشخند اکرم و تشرای حامد و صدای خنده ی حسام با اون زنیکه هر لحظه به شدت گریم میافزود ،،گوشیم شروع به زنگ زدن کرد 

 نمیدادم ولی االن ..... وز زنگ میزد ولی جوابشو،مهران بود ،ازروز گردش ببعد هرر
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 تماسو وصل کردم و صداش تو گوشی پیچید:به به رفیق عزیز.....چه عجب افتخار دادید....

 گریه بودم ، جوابی ندادم که دوباره گفت:الوووو،،،بانوی لجباز و یکدنده؟؟؟ تو حال و هوای بغض و مسلط نشده بودم و هنوز بخودم

وی گریه مو بگیرم ،دوباره نیشخند اکرم و سکوت بابا تو ذهنم مجسم شد ، نمیخواستم جلوی مهران هم خورد بشم بدون حرفی نتونستم جل

 تماسو قطع کردم ،،،ولی واقعا به تخلیه ی خودم وحرف زدن با کسی نیاز داشتم  ، و نمیدونم چرا یاد حرف مهران سربازی شطرنج افتادم :من

 شنونده خوبی ام.....

 بهش پیام دادم:بیست دقیقه دیگه جلوی درخونمون .....میای؟؟؟؟؟

 

 شروع به جمع کردن وسایلم کردم ، نمیدونستم میخام چیکار کنم ،فقط تحمل خونه اونم با وجود اکرمو که مدعی بود خونه مهریه شه نداشتم ،

 شیم دراومد ،مهران بود :دارم میام پوشیدم ، صدای پیامک جو کوله پشتی ریختم وبلوز مهمونی شبو مقداری لباس تو

 با خوندن پیامش لبخند اومد رولبم و این فکر از سرم گذشت که به به چه رفیق خوبی!!!

ق یه مانتوی زرشکی و شال مشکی پوشیدم و کمی آرایش کردم تا آثار گریه از صورتم محو بشه  ، کوله پشتیمو برداشتم و با نفس عمیقی از اتا

ساکت شد ، اهمیتی ندادم و  خونه پیچیده بود که با دیدنم اونم اینحرفا فقط تو ن رفتم، صدای بلند حرف زدن اکرم سر قانون وپایی بیرون زدم و

 سمت در خروجی رفتم که اکرم گفت :میبینم که دخترت د. ل. ه است آقا رضا ....میبینی بمن طعنه میزد خودش که بدتره.....کجا بسالمتی؟؟؟

 ه به بابا که ملتمس نگام میکرد انداختم ،،،،پوزخندی کنج لبم نشست ،بابا چرا چیزی نمیگی آخه.!؟؟؟؟....ایستادم و یه نگا

خونسرد گفتم:همه رو با خودت مقایسه نکن اکرم جون ، خیلی جرات میخاد مث تو بودن ،من  اروم سمت اکرم که پشت به من نشسته بود رفتم و

 ندارم 

و ازروی روسری چنگ زدم و اونقدر محکم باال کشیدم که جیغش رفت هوا و صورتش درست روبروی دقیق که پشت سرش رسیدم موهاش

 صورتم قرار گرفت ،ازدرد موهاش چشماش بسته بود بهش غریدم :حرف زدنتو بفهم زنیکه هرجایی
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مردونگیتو گل بگیر که غرور باباتو به این  گفتم:در تف انداختم و تو صورتش تف کردم و موهاشو ول کردم ،حامد خیز برداشته بود سمتم سمت اونم

 زنیکه فروختی 

 نشستم پوشیدن کتونیام که باالخره صدای بابا دراومد :یاسمن ،بابا کجا میری؟؟؟؟ سمت خروجی رفتم و

پیش همون دوست نگاه کردن بهش گفت:میرم  مرتب کردم و بدون دوشم کوله مو رو نیم نگاهی بهش انداختم پشت سرم ایستاده بود ،ایستادم و

 چلم ،،،،هروقت جایی برای حضور من بود برمیگردم خل و

 

  

 

حالش تحقیر کنم و باعث بشم حالش بدتر بشه، بدون خداحافظی از خونه بیرون زدم ، هوا بدجور گرفته بود و حدس  با اون دوست نداشتم بابارو

محکم کوبیدم  ،  ولی بدنم خسته و کسل بود ،از حیاط هم بیرون زدمو درومیزدم بارون بگیره ، نفس عمیقی کشیدم انگار از قفس آزادم کردن ،

 همزمان ماشین مهران هم سر کوچه توقف کرد و ناخواسته لبخند اومد رو لبم ، از داخل درو برام باز کرد و گفت:سالم رفیق بی معرفت ....

 با همون لبخندم نشستم و گفتم:چرا بی معرفتم؟؟؟

 بالبخند گفت:یه هفته است جواب تماسامو نمیدی چرا؟؟؟؟ دنده زد و حرکت کرد و

 گفتم:تنبیهت بود ، چن شماره مو با کلک و بی اجازه برداشتی کوله مو روی صندلی عقب پرت کردم و

 قرارایی داشتیم باهم ..... گفت:دلت اومد آخه؟؟؟ناسالمتی رفیقیم ،،،،یه قول و مظلوم نگام کرد و

ایی ازینکه باهاش قرار گذاشتم پشیمون شدم ، خب با ماشین خودم میرفتم پیش مژده،دیکه این چه جوابی ندادم و برای لحظه 

زیر  کارامو پرت کردم صندلی عقب ، مهران که حالت و خاموشش کردم و اونم کاریه.......گوشیم شروع به زنگ زدن کرد حسام بود رد تماس زدم و

 وری هستی تو؟؟؟؟نظر داشت گفت:حالت خوبه،؟؟؟؟چرا امروز اینط

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادمو گفتم:طوری نیست فقط خستم ...
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ماشینو کناری نگه داشت و گفت: مطمعنی خوبی؟؟؟؟اصال اون دختری که قبال فکر میکردم هستی نیسی تو.....پشت تلفن صدای هق هقت میومد ، 

 االنم که چشمات....

 دقیقه آرامش داشته باشم؟؟؟؟؟مزاحمم میتونم پیاده شم،؟؟؟؟ گفتم:میذاری دوبریدم و  حوصله حرفاشو نداشتم حرفشو

دستشو به فرمون تکیه داده بود ونگام میکرد ، لپشو از داخل دهنش دندون گرفت و کمی نگام کرد بی تو جه چشمامو بستم ،ضبطو روشن کرد و 

 گفت:راحت باش

 چقدر من پرروام 

 دفتر تیپت رسمیه.... تو بحثو عوض کنم مودبانه تر گفتم:دفتر نبودی مگه؟؟؟فکر میکردم .ماشینش حرکت کرد دوباره سعی کردم

کمی باال کشیده بود لبخند کم رنگی  زیر چشمی نگاش کردم ، یه شلوار کتون سورمه ایی و یه تیشرت آستین بلند یقه شال تنش بود و آستیناشو

 گفت:خونه بودم  زد و

 ت و غرق در فکر به خیابون خیره شد ارنجشو لبه ی شیشه ماشین گذاش

 فهمید .... خودمو به خواب زدم ،،،ازینکه کسی پی به احساسم ببره ناراحت میشدم ،ولی انگار این پسر بدون گفتن همه چیزو منم چشمامو بستم و

 

 

 چه بی احساس رد میشی

 چه با احساس میخندی

 زندگی من  فقط رو

 میبندی داری چشماتو

 یشم به تو نزدیکتر م

 تو ازمن دورتر میشی 
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 دیوونه تر میشم  دارم

 داری مغرور تر میشی

 هنوزم پای تو گیرم 

 حساسم  هنوزم روتو

 کردی یه کاری بادلم

 نمیشناسم  که هیچکیو

 کسی حال منو جزتو 

 نمیدونه نمیپرسه

 میترسم از رفتن  نرو

 قرصه  اینجایی دلم تو

 

 

 فریدون آسرایی و آرمین 

 

 

 

 نوازش روصورتم از گیجی دراومدم؛بابا اکرم رفت صدام کن  با احساس گرما و
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 تو رویای شیرین نوازشای بابا بودم که یادم اومد ازخونه بیرون زدم با هول چشمامو باز کردم و سمت مهران چرخیدم ،دستش کنار صورتم بود

که شداروم  هول بودنم تعجب و بخند به لب نگام میکرد ، متوجه ترس و،صورتمو عقب کشیدم و گنگ نگاش کردم ،نیم تنه شو چرخونده بود و ل

 زمزمه کرد:یه تیکه مو رو صورتت بود اذیتت میکرد ،کنار زدمش...ببخش بیدار شدی

ز کامل درخت بود با همون هولی که ا نفس حبس شده مو بیرون فرستادم و دستی به صورتم کشیدم ،اینجا دیگه کجاست؟؟؟دورو برو دید زدم

 خواب پریدم گفتم:اینجا کجاست منو آوردی؟؟؟

 به بدنش کش و قوسی داد و گفت: پیاده شو ...از وقت ناهار گذشته .....اینجا باغ رستورانه .....اونطرفتر ساختمونشه

نداشتی تو ترافیک و سرو  مردد به مسیر اشاره مهران نگاه کردم ،زیادی گیج میزدم انگاری ؛که گفت:خانوم خانوما دوساعته خوابیدی ،،،انتظار

 صدای شهر بدخوابت کنم؟؟؟آوردمت شاندیز بعد ناهار سرحال شدی بریم کمی بگردیم 

بی حوصله گفتم:اشتها ندارم  بارون نم نم میبارید و برگای رنگی درختای باغ صحنه قشنگی ساخته بودن نفس عمیقی با طعم پاییز گرفتم و

 منو برسون پیش دوستم و به زندگیت برس بخور و ناهارتو ....حوصله هم ندارم .شمابرو

 ببینم این اطوارا چیه؟؟؟؟ فرستاد و پیاده شد ، درماشینو از سمت من باز کرد و با لحنی عصبی ساختگی گفت:پاشو نفسشو اوووف مانند بیرون

تنم لرزید ..دنبال خودش کشوند و باالجبار  دستم بود یا سرمای هوا بود که همه دستمو گرفت و ازماشین بیرون کشید نمیدونم بخاطر دستش تو

ا برای اینکه روزمین کشیده نشم دنبالش راه افتادم و اون همچنان غرغر میکرد:همش حوصله ندارم،بی حالی،گریه،لج بازی،،،،من فکر میکردم ب

 که... یه دختر محکم و قوی طرفم ولی خیلی بچه ایی تو

 کن حوصله تو ندارم  دستمو از دستش کشیدم و جیغ جیغ کردم:ولمکرد ،عصبی ایستادم و محکم  حرفاش تحریکم

 اخم کرده بود و عصبی نشون میداد دوباره مچ دستمو گرفت و گفت:لوس نشو دیگه.....مگه بچه ایی؟؟اینکارا چیه ؟؟؟

وت رستوران شدیم روی اولین صندلی و خیالم راحت شد که اینجا واقعا رستورانه و جام امنه ، حقیقتش کمی از مهران میترسیدم ..وارد سالن خل

ندی،!!االن که قرار گذاشتی پایه ی رفاقت باش دیگه ...میدونم با  جوابمو مثل روزای دیگه با تحکم گفت :میخواستی قرار نذاری و اولین میز نشوند و

 معرفتی
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باهمون صورت مچاله اش گفت:  ماساژ داد و ز پاشواز حرص به محضی که نشست با پام به ساق پاش کوبیدم ،آخخخخی گفت و دست برد زیر می

 میشناسن ...اههه تابلو بازی در نیار ،،،اینجا منو

عصبیش بهم برخورد ،دیگه حوصله ی بحث نداشتم و دست به بغل به پشتی صندلی تکیه دادم ،ساعت سه عصر بود و رستوران  از لحن جدی و

 ونی بیاد خیره به من صداشو برد باال و گفت:علی جان ، دوتا ماهی پلو با مخلفات بیار مشتری نداشت ، بدون اینکه نظرمو بپرسه یا گارس

 علی:،چشم آقا مهران 

صندلیهای قرمز و  و با کالسی بود با کف پوشای مشکی و میزو دنبال صاحب صدا پشت پیشخونو نگاه کردم ولی کسی ندیدم ، رستوران شیک

مالیم فضای ارام و رمانتیکی جلوه میکرد... شروع به بازی با نمکدون روی میز کردم و  اشت و با موزیکقرمز د سفید ،،،دیوارا هم طرح سفید و

دستم قرار گرفت و مانع بازیم با نمکدون شد ، سرمو باال گرفتم  تمسخر اکرم و سکوت بابا برگشت که دستش رو دوباره فکرم به اتفاقات خونه و

هرلحظه ممکن بود بترکه که مهران با حرفش تحریکم کرد:یاسمن؟؟؟نمیخوای حرف  رفته بود وو به چشماش زل زدم ، دوباره بغضم گ

 بزنی؟؟؟؟ما دوستیما...می فهمم یه چیزی داره اذیتت میکنه..بمن بگو چیه؟؟؟

رمای دستش دلنشینم بود ویبره بود ، گ نگاه از صورتش گرفتم و به دستش که رودستم قرار داشت نگاه کردم ، نمیدونم چرا دستم میلرزید و رو

ارامش داشت برام ، فکم شروع به لرزیدن کرد ، دلم ازین ارامشا میخواست ، میخواستم دستمو پس بکشم و خودمو ازین آرامش محروم کنم که 

 محکم تر دستمو نگه داشت و مهربونتر و آرومتر گفت:یاسمن دلت میخواد گریه کنی؟؟؟

ن اشکم که چکید دستمو از زیر دستش کشیدم و بلند شدم و بیرون دویدم ، بارون شدت گرفته بود با حالت همین کافی بود تا بغضم ترکید ، اولی

 پوشوندم ... به درختی تکیه زدم و چن فضا باز بود صدای گریمو کمی ازاد کردم و با دستم صورتمو دو از ساختمون دور شدم و
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یکباره قطع شد و تو شوک قرار گرفتم ، سرم تو بغلش بود و شونه هامو نوازش میکرد ،  که ناگهانی تو موقعیتی قرار گرفتم که اشک و بغضم 

 همه بدنم ویبره رفت و دلم لرزید و صداش و حرفاش....

مهران:یاسی جان؟؟؟میشه آروم باشی ؟؟؟؟گریه نکن عزیزم....به من نمیگی چته؟؟؟؟چرا اینقد ضعیف شدی تو ....یاسی؟؟گریه نکن فداتشم 

 یزی بگو .....یه چ

ه هاشو که رو سرم احساس کردم ،واقعا کم آوردم وبا دست به سینه اش فشار آوردم تا ازم جدا بشه و از خجالت سرمو پایین انداختم ب*و*س

 دیگه تو قالب بدنم نمیگنجه...آب دهنمو قورت داد احساس میکردم دوسه برابر اندازه معمولیش بزرگ شده و ولی قلبم بی طاقت میکوبید و

 پرسید:خوبی؟؟؟..میخوای حرف بزنیم؟؟؟؟ ،دستش هنوز رو بازومو نوازش میداد و آروم

 آوردن سرد میشه .... خودمو کنار کشیدم تا دیگه به برق لرزاننده ی بدنش وصل نباشم و همونطور سر ب زیر زمزمه کردم:بریم ، حتما ناهارو

ساختمون راه افتادم و اونم انگار همون حالت خجالت منو داشت که کنارم راه افتاد ، حتما از حرفم فهمیده که نمیخام حرف بزنم ،زودتر سمت 

کن ،باز بعد آرایش گریه کردی همش  گفت:بعد ناهار حرف میزنیم ....اشکاتو پاک این چه کاری بود کرد اخه؟؟؟؟دستمال کاغذی سمتم گرفت و

 صورتت.. پاشید رو

م پاک کردم ، روبروم ایستاد و مثل آینه به چندنقطه از صورتم اشاره کرد تا تمیز کنم ، برای عوض کردن گرفتم و ایستادم اشکمو با صورت دستمالو

 جو گفتم:ماهی پلوی اینجا حتما گرونه ،،،،هر کی دیرتر به ساختمون برسه حساب کنه...

گفتم:باختی  که رسیدم مهران هم وارد شد خندیدم واینبار مهران عقب افتاد ، پشت میز  و قبل ازینکه مهران حرکت کنه ، سمت ورودی دویدم و

 رفیق

عوض کنم و به اغوش چند لحظه قبل فکر نکنم ، یعنی منظورش چیه ازینکارا.....چرا اینطوری باهام رفتار  برای این بود که جو رو خندم

 ه ....سرم هنوز مغز سرمو به گز گز مینداز ه هاش روب*و*سمیکنه؟؟؟همه دوستا با هم اینطورین؟؟؟رد 

 همیشه بازنده ام ... صندلی نشستیم بین نفس زدنا گفت:من نفس زنان رو هردو

چید و رفت ، هنوز  مهران میچرخید میزرو نواردوزی قرمز درحالیکه نگاش بین من و رو صندلی ولو شدیم ، پسر جوون ریز نقشی با لباس سفید و

خنده سعی به فراموش کردن و تغییر جو داشتم ،،،انگار همون چندثانیه  و با شوخی وداشتم ولی ترجیح دادم خودمو بیخیال نشون بدم حس خجالتو
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نرم خندیدن ، مهرانم حین وررفتن با غذاش با خنده های نرم  آغوش حسابی شارژم کرده بود ،داخل نوشابش نمک ریختم و شروع کردم

 فت:دختر اینقدر آتیش نسوزون اینجا همه منو میشناسن ....گ همراهیم میکرد و با ولع ماهی پلو شو میخورد ، لقمه شو قورت داد و

 خبیثانه گفتم: اتفاقا برا همین میخام ضایعت کنم ....ببین پسره داره چپ چپ دید میرنه  نرم خندیدم و

 زمزمه کرد:خدا رحم کنه... زیر چشمی به پیشخون نگاه کرد و آروم سری تکون داد و

 بخور ازینجا بریم هر چی دلت خواست شیطنت کن ... دست تو دختره روانی ....فعال غذاتومهربون به من گفت:از  و بلند تر و

 و دوباره زمزمه کرد:سرم به باد رفت ...

 شیطون شدم و گفتم:اتفاقا قسمت خوب ضدحال زدن همینجاست که غذارو کوفت اطرافیان کنیم ...

 گفت:اتفاقا برعکس ...احساس میکنم عجیب این ماهی پلو بهم چسبید .... لبخند دندون نمایی زد و چشمکی هم چاشنی لحن قشنگش کرد و

کاراش  از حرفا و بدتر اینکه منظورشو دیگه ترجیح دادم از خجالتم چیزی نگم ، این پسر من هر چی میگفتم جوابی میداد که شرمنده تر میشدم و

 نمیفهمیدم ....

 

 

 

 

 

 دوستان نظراتتون روحیه است

 رمبه روحیه نیاز دا
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میز جمع کرد مهران بلند شد و دستمو گرفت و دنبالش راه افتادم سمت بیرون رفت با تعجب گفتم:پول غذا  که از رو گارسون آخرین بشقابارو

 حساب نکردیاااا.....االن با چوب و چماق میفتن دنبالت باید ظرفاشونو بشوریا .. رو

 تره بدوی که بهمون نرسن گفت: پس به محکم تر کشید و دستمو لبخند عمیقی زد و

با خنده و نفس بریده به ماشین تکیه زدیم ، رو زانوش خم شد و نفس تازه کرد  چن دستم تو دستش بود ناچارا دنبالش دویدم  و هردو

 گفت:ببیننمون میگن خل شدن ... و

 جدی جدی حساب نکردیا ؟؟؟با تعجب گفتم: ماشین نشستم و درماشینو برام باز کرد و خودش ماشینو دور زد وسوار شد تو

گفت:غصه نخور ، صاحبش میاد چند  پشت صندلی من گذاشت و چرخید حواسشو به عقب جمع کرد و برای خروج از باغ دنده عقب زد و دستشو

 برابرشو میچاپه ....

دوباره غرق فکر به اتفاقات امروز فکر کوچه باغا شدیم ،  از باغ که خارج شدیم ،چنددور تو خیابونای شاندیز دور زد و وارد خیابونای فرعی و

دید میزدم که مهران کالفه از سکوتم گفت:هی هی هی هی فکروخیال نداریما......یا حرف بزن یا گریه کن بغلت کنم  میکردم و مناظر باغ ویالها رو

.... 

 حقیقتش بد چسبیدا...

کمی هم  اش کوبیدم که حین رانندگی خودشو گوشه جمع کرد و شروع به خنده کرد از حرص یادآوری اون صحنه چندتا مشت محکم به شونه

 مسخره میکنی؟؟عمرا دیگه گریه کنم ازدرد صورتش جمع شد ولی همچنان میخندید با حرص ولش کردم و گفتم:منو

...فقط قبلش آرایش نکن گفت:نه تروخدا گریه کن ، عاشق گریه هات شدم .. درحالیکه حواسشو به جاده داده بود و میخندید و ذوق مرگ شده بود

 کردی  ...ببین لباسمو داغون

.. 

قلدور  لکه های رنگی محو رو سینه اش ، تنم لرزید با خجالت سرمو پایین انداختم مهربون زمزمه کرد:به اون دختر غد و به لباسش اشاره کرد و

 نمیاد خجالتی باشه ....
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م بود که با ینفر درد دل کنم و تنها گزینه ی مقابلم همین دوست به اصطالح مهربون سرمو باال گرفتم و دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم ،نیاز

 دلسوزه !!!به مسیر روبرو خیره شدم و گفتم:مامان من مرده..... و

ه ام خش گرفته بود ،دوباره بغض اومده بود سراغم ، اگه حرف نمیزدم میمردم ، مگه چقدر گنجایش دارم ؟؟؟حامد به مامان غریب مرد صدام

با لحنی  انتظار دارم ازین غریبه همدردی ایی نصیبم بشه!!!،،،،لبخندکه از لباش  پرید و کس دفاع نکرد ،بابام دفاع نکرد اونوقت توهین کرد و هیچ

 معمولی و جدی گفت:خدا رحمتش کنه....

 شدن!!! کافی بود درک برام هم سفره ی دلمو باز کردم همین حد نفس عمیقی کشیدم و

 

 

حسام  که وقتی  ی ،دو،سه سالم بوده مرده !!!!وقتی هم تازه دنیا اومده بودم از بابام جدا شده بود ، بابا رضا دوتا زن داشت ،مامان حامد ووقت-

 ......ه*ر*ز*گ*یمیره پی عشق بعدیش ، یا به عبارتی  حسام کوچیک بوده از بابا رضا جدا میشه و

قورت دادم ، ممنون بودم که مهران ساکته و چیزی نمیگه دوباره بخودم مسلط شدم و  آب دهنمو گوشه ی لبمو گزیدم و برای گرفتن بغضم چندبار

خونه بود ...بابا....حسااام...حامد ...اکرم وشوهرش ....همه بودن ..هیشکی  حرفمو ادامه دادم :اکرم خیلی منو عذاب داد ، امروز برگشته بود ....تو

که حساب کار دستم بیاد ، یجورایی محترمانه از خونه پرتم کردن بیرون .......با سکوتشون مقابل حرفای  یار من نبود ....اینقدر تحقیرم کردن

 اکرم ، با حمایت نکردن ، با سراشون که از خجالت تو یقه پنهون کردن .....

کشیدم و  اشین متوقف شد دستگیره روبغضم باهق هق بدی ترکید و بدون اینکه بتونم کنترل کنم اشک و گریه ام راه گرفت ،به محض اینکه م

بیرون زدم ، صدام کرد ولی توجهی نکردم کمی جلوتر رفتم و لبه ی جاده خاکی رو به باغی که حاشیه جاده بود نشستم ،بخاطر هوای مطبوع 

میخوان میکنن من چرا  لشونخیلی زود تونستم جلوی گریه مو بگیرم ،،،،،حاال که اونا هر غلطی د خنک تازه بارون خورده روحم تازه شد و و

 میکنم؟؟! مراعاتشونو

 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
89 

 

کرد که مهرانم کنارم نشست ، توجهی نکردمو همونطور خیره به طبیعت موندم که  دم دمای غروب بود و بارون نم نم دوباره شروع به باریدن

 رای همین سکوت کردن،بهشون فرصت بده گفت:اونا پشیمون میشن یاسمن .....شاید اونلحظه نمیتونستن اونطوری که باید قانعت کنن ،،،ب

پیش خودم خورد  گفتم:دیگه برام مهم نیست مهران ....من وابستگی ایی بهشون نداشتم که نگران باشم ...فقط غرورمو نفس عمیقی کشیدم و

 حسامو دارم ولی..... کردن .....فکر میکردم حامد از من بدش میاد ،حداقل بابا و

 هوا دربیام ... بریم به پارتی آرش برسیم...میخام ازین حال و دم ومانتو مو تکوندم و گفتم:پاشوحرفمو ادامه ندادم وایستا

گفت:مطمعنی این پارتیا بی خطره؟؟؟؟من خوشم نمیاد ....االنکه حالت  با کمی دودلی نگام میکرد ،همرام سمت ماشین راه افتاد و همزمان ایستاد و

 خوشم نیومد..... خوبه چرا میخای بری؟؟؟اصال از پسر ه

 درحالی که مینشستم بیخیال گفتم:نترس بابا من قبال میرفتم زیاد خفن نیست ....تو هم بیا بریم خوش میگذره درماشینو باز کردم و

 پشت فرمون نشست و کمی نگام کرد ، استارت زد وگفت:هر چی تو بگی.....
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بعد از کلی گشت زدن تو طبیعت حدود نه شب بود که به باغ محل جشن ارش رسیدیم ....با مهران به در باغ خیره شدیم ،مهران با تردید 

 گفت:یاسی مطمعنی مشکلی پیش نمیاد؟؟؟؟من احساس خوبی ندارم 

طوری نیست ....لکه های لباست هم زیاد  پیاده شو مهران؟؟؟ چرا از حرف مهران خندم گرفت ریز نگاش کردمو گفتم،:چقدر ترسویی تو نمیدونم

 نیست  تابلو

 داخل سرده .... دستی به موهاش کشیدو با سرش اشاره کرد پیاده بشم و گفت:اینجا سر نبشه اونطرفتر پارک میکنم میام ،تو برو پوووفی کرد و

پارک پیدا کنه ، طبق قرار زنگ درحیاطو زدم و داخل رفتم ، همچین مهران جلوتر رفت ، تا ته کوچه ماشین بود گمونم ، بزور مگه جا پیاده شدم و

ناجور هواش گرفته بود ، مسیر ورودی تا ویال سنگ ریزه و خاکی بود جلوتر رفتم  باغ نفس گیری نبود ، درختاش چندساله بودن و االنم اول پاییز و

ش دیده نمیشد ، نرسیده به در ورودی زیر آالچیق کنار ساختمون منتظر ساختمون اجر نما با شیربونی نمیدونم چه رنگی بود ، تو تاریکی رنگ

ت کنم مهران موندم ، هواسرد بود بارون نم نم هم میبارید ،،هیچی همرام نیاورده بودم ...وااای گوشیمو هم برنداشتم .....دلم میخواست استراح

اغم اومده بود ، سرو صدای خفیفی با نورهای رنگی رقص نور که از بخاطر سرما خوردگی و فشار عصبی که ازصبح تحمل کردم سردرد بدی سر

پنجره دیده میشد تنها آثار مهمونی بود ، شروع کردم اروم قدم زدن که گرم بشم و دستامو با نفسام گرم کردن که صدایی گفت:چرا اینحا 

 داخل هوا سرده... واستادی؟؟؟بریم

داخل منتظر میشم  گفتم:منتظرم ...ولی انگار واقعا هوا سرده ...بریم وتاه ، لبخندی تحویلش دادم وبرگشتم سمت صدا ، پدرام بود با یه پسر قد ک

.... 

 گفت:عجب بارونی میاد .. هم شونه ام خودشو بهم چسبوند و همراهشون حرکت کردم داخل ، پدرام

 کمی خودمو فاصله دادم و فقط به اوهوم گفتنی رضایت دادم 

 نداری شده بود دست دور سونم انداخت و حین حرکت گفت:داغونی یاسی ...چیزی شده؟؟رنگ به رو ایندفعه جسارتش بیشتر

ایستادم و دستشو عصبی از خودم جدا کردم ، ولی نمیخواستم امشبو برا خودم با بحثم با این ایکبیری خراب کنم جلوتر و تندتر راه رفتم 

 گفتم:عااالیم اتفاقا...فقط سر دردم  و

http://www.roman4u.ir/


 

 
91 

 

ر باالخره مهران میومد و دیگه دم پرم نمیگشت ....وارد سالن شدیم ، تاریک و شلوغ بود وفقط رقص نورهای رنگی و دوتا چراغ خواب کوچیک نو

تامین میکرد ؛با اینکه سرما خورده بودم  بوی سیگار بینی مو اذیت کرد ، یه عده هم با موزیکای بی سرو ته خارجی میرقصیدن ،،،مثل  سالنو

تو این تاریک و روشن  هم جو افتضاح تر ،،،اکثرا هم غریبه بودن و از بچه های اکیپ همیشگی کسی رو رتیای همیشگی نبود ، هم شلوغ تر بود وپا

اس نورهای رنگی تشخیص ندادم ...پدرام جلوتر ایستاد ، کتشو دراورده بود و رو دستش داشت به اتاقی اشاره کرد و گفت:یاسی اونجا میتونی لب

 عوض کنی و وسایلتو بذاری 

کردم و چن کار خاصی نداشتم و وسیله ایی برای آرایش  به دستای خالی خودم نگاه کردم و ممنونی گفتم و خودمو رو اولین مبل خالی روبروم ولو

ایش منو میبینه اخه ...بدون هم نداشتم همونجا شالمو دراوردم و دکمه های مانتومو باز کردم و کنارم گذاشتم ، تو این شلوغی کی صورت بی ار

آینه موهامو با دست صاف کردم ، پدرامم که بی توجهیمو دید از جلوی چشمام غیبش زد ...نگاهی به ساعت مچیم کردم یک ربع میگذشت ، پس 

 چرا مهران نیومد .

 

 

 

حسابی به وضع رقصنده  مژده میبود و گوشیمو بر می داشتم ،،،عجب مجلسی!!هیچکس به کسی کار نداشت ، کاش .کاش حواسم جمع می بود و

میزدن می خندیدیم ..تنها دلیلی که پارتی میرفتیم  های اون وسط میخندیدیم ..کار همیشه مون تو پارتیا همین بود ، به دختر پسرایی که فاز الو

 اشته باشیم....هم همین بود که با دیدن سوژه از بچه های دانشگاه ،بهونه برای دست انداختنشون برای روزای بعد د

 لیوانی روبروم قرار گرفت ، رنگ و روی آب پرتقال داشت ، به شخص تعارف کننده نگاه کردم ، پدرام بود ، لبخندی تحویلم داد و گفت :بخور

 داره برای سرما خوردگیت خوبه ....سر دردتو خوب میکنه ۳ویتامین 

 نکنی پدرام؟؟؟؟ گفتم:سرما خوردم مزه هالیم نمیشه ، چیز خورم ز مزه کردم وکردم و یه قلپ ری بو تشکری تحویلش دادم و لیوانو لبخند و

خودت دلت میخواد چیزمیز دیگه  گفت:من چیز بد بخوردت نمیدم ،،،اگه دور گردنم انداخت و چن مبل دونفره بود کنارم نشست و دستشو خندید و

 هم پیدا میشه ها ....
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 گفتم:چرا اونروز با مهران دعوا کردی؟؟؟روز آبشار؟؟؟ ر کشیدم ولیوانو که واقعا آب پرتقال بود یک نفس س

نگام سمت در ورودی رفت ،کی مهران میاد از شر این خالص بشم !!!! پووووف اصال مگه این دوتا با هم فرقی  کنار زدم و دوباره دستشو

 میکنن؟؟؟ چه پدرام باشه ، چه مهرااان!!!واال... هم

 حین نگاه به رقصنده های وسط روشنش کرد و گفت:پسره چقدر دوست داره؟؟؟؟؟ الم ماسید سیگاری درآورد ولبش بود با سو لبخندی که رو

سرم سبک شده بود و دیگه از سر درد و سنگین سری خبری نبود ، یجورایی سبک بودم ،،،از حرفش خندم گرفت و شروع به خندیدن کردم و 

 ههه کی همچین حرفی زده؟؟؟فقط دوستمه بابادوست داره؟؟؟ههه بین خنده هام گفتم:مهران منو

 پدرام :ولی مهران گفت نامزدته و قراره ازدواج کنین ...منم گفتم یاسی محاله دم به تله بده که دعوامون شد ....

ه بود دل درد بشم و کنترل کنم و اونقدر بلند و راحت خندیدم که کم موند از حرفاش خندم گرفت و بلند زدم زیر خنده ، واقعا نمیتونستم خودمو

 موشم که دم به تله ای بدم؟؟اصال کو تله ؟؟؟ بین خنده هام گفتم:مگه من

گفتم:موش  کشیدم و خم شده بود و حین پک زدن به سیگارش با لبخند نگام میکرد ، چرا اینقدر لوس جلوه میکنه این پدرام ، دست بردم لپشو

 بخورتت پسر با این جوکایی که میگی !!!!

گفت:روبراه شدی بلند شو یه تکونی به خودت  ایستاد ،دستشو سمتم دراز کرد و روی میز عسلی خاموش کرد و عمق گرفت ، سیگارشولبخندش 

 بده انرژیت تخلیه بشه 

ون همراش سمت بقیه رفتم ، همون دختر پسرایی که چند دقیقه پیش میخواستم به رقصش دستاش محکم گرفت و تو دراز کردم و بی اراده دستمو

دست  بخندم ....موهای ازادمو با کلیپس از پشت جمع کردم و با اهنگ تندی  از جنیفر که با آخرین ولوم به محیط جو داده بود با ذوق و دست تو

خورد و داشتم  حالت طبیعی نداشتن ....حالم از تکونایی که مدل رقص این آهنگ داشت بهم پدرام شروع به رقص کردم....همه مست بودن و

 هواش خفه است... بزحمت گفتم:حالم خوب نیست .....بخاطر سرما خوردگیمه ....اینجام حال میشدم که پدرام محکم نگهم داشت که نیفتم وبی

مبل سرجام بشینم که موفق نشدم و رو هوا معلق شدم ،اروم در گوشم گفت:،،حال خرابتم  خودمو میخواستم از پدرام جدا کنم و برگردم رو

 خریدارم ....
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 و همزمان با پدرام منم خندیدم و با احساس راحتی و سبکی بی حال شدم ...

دستای ینفر تکون  معلق بودم و انگار رو هوای تازه که به سرم خورد بدنم لرز خورد و کمی به حال اومدم، رو هوا با پاشیده شدن آب به صورتم و

 میخوردم ، کمی سرمو جابجا کردم که صدای پدرامو شنیدم 

 درام:رامبد در ماشینو باز کن زود باش تا بهوش نیومده ..پ

 رامبد:امشب چه کیفی بکنیم با این جیگر ...عجب لقمه ایی گرفتی پدرام 

 و صدای مسخره ی پدرام :این آهوی چموش خودمه.....به زحمت صیدش کردم ، اول من ،بعد ارزونی شماها ....

اومدم و با حرفاشون فهمیدم اوضاع زیادی برام خطرناکه ....شروع کردم با همون بی حالی و بی با اینکه گیج میزدم و بیحال بودم به خودم 

ارادگی و ناتوانی دست و پازدن که رهام کنه ، ولی محکم تر نگهم داشت و به راه رفتنش سرعت داد یلحظه خودمو بیحال کردم تا 

دستم کنار بدنم ولو بود ، نفسمو حبس کردم و با  ، صورتش در دسترسم بود و کنم ولی فایده نداشت ، چشمامو بزحمت باز کردم درک موقعیتو

کمرم بخاطر شدت افتادن  رو زمین بیفتم ، با دردی که تو پشت دستم محکم و با تمام قدرت ناتوانم به چشماش کوبیدم که با عث شد رهام کنه و

گرفت و باال کشید تا مجبور بشم  دم که پسر همراش یا همون رامبد نام دستموپرید خودمو جمع و جور کر پیچید ، خماری و بیحالی کال از بدنم

کشیدم و چن فکر میکرد بیحالم زیاد حساس  بایستم   ، در ماشینشون باز بود و میخواست داخل ماشین پرتم کنه ، که با تمام قدرت دستمو

دم تا ببینم به کدوم طرف باید فرار کنم که یقه ی لباسم کشیده شد و نمیشد ، با لگد تو شکمش خم شد و دلشو گرفت ، چشمام تار میدید چرخی

خودش پیچید ، از حرصم  همزمان با سیلی به زیر شکمش پدرام کوبیدم که بالفاصله از درد تو بخاطر مقاومتم دراپه ها جر خورد  ،لگد بعدی رو

 چند تا لگد به پهلوش زدم و عصبی دادزدم:کثافت آشغال....

 ا چخبره....هوووووی ولش کنید ...مهران:اونج

صدای مهران از فاصله ی دور بود نگاهی به مسیر ورودی باغ کردم در هنوز بسته بود پس مهران کو؟؟؟میخواستم سمت در بدوم که موهام 

 کشیده شد و سوز تیزی رو زیر گلوم احساس کردم و صدای رامبد:سوار شو دختره ی چموش وگرنه میبرمش....
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به تنها حامیم تو این موقعیت پناه بردم  امو پایین دادم وبا دیدن  قمه ی حدود نیم متری که زیر گلوم بود آب دهنمو قورت دادم واز ترس چشم

 ...:مهران ...کمک ...

 هم... گلی شده بودم ، شدت بارون بیشتر شده بود ، و استیصال و بیچار گی من اشکم دراومده بود موهامو سمت ماشین کشید حسابی خیس و

 

 

 

 

 

جسارتم از کجا اومد و چیشد که جرات کردم سرمو عقب کوبوندم و از شانس خوبم داد رامبد هوا رفت چن سرمو بی هوا وسط صورتش  نمیدونم

دستش  تو کوبونده بودم ونه من تعادل داشتم و نه اون ، سوزش قمه زیر گلوم بیشتر شد ..و قبل ازینکه بخودم بیام همونطور که صورت پردردشو

هل داد و  جور کرده بود رامبدو جمع و که تازه خودشو نشست و نقش زمین شدم ...پدرام پنهون کرده بود قمه رو بی هوا چرخوند که رو دستم

 گفت:چیکار میکنی؟؟؟کشتیش......قرار نیست قتل کنیم که....یذره صبوری کن قرص االن اثر میکنه.....

مثل ژله شل شده بود سمت در  و ازشون فاصله گرفتم ، با اینکه پاهام سست بود و یاریم نمیکرد و کمی خودمو روی شن و خاک زمین کشیدم

خروجی دویدم یک قدم در میون زانوم خم میشد ورو زمین کوبیده میشد ولی از ترس اینکه دستشون بهم برسه توجهی نمیکردم و میدویدم  و 

 مهرانو صدا زدم ....

 مهران :یاسی...

داد زد:این چه  بی توجه به ارتفاع دیوار پایین پرید و عصبی سمتم دوید و تازه از حفاظ رد شده بود با دیدنم دیوار بود و دنبال کردم رو ومسیر صدا ر

 وضعیه ؟؟؟چخبره اینجا؟؟؟

 ازینجا  با دیدنش احساس امنیت کردم و همه ی انرژیم تحلیل رفت و درحالیکه نقش زمین میشدم نالیدم:بریم
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و رامبد که  داغ بود ولی حرارت دستایی که نذاشت نقش زمین بشم یه چیز دیگه بود ، کمکم کرد بشینم و نگاش سمت پدرام د بارون بدنمبا وجو

عصبی سمتشون  بلند شد و هم کردن ، مهران نمی درک نکرده بودن که عقب گرد دنبالم تا جلوی در دویده بودن چرخید ....انگار هنوز حضور مهرانو

دنبالشون دوید ، رامبد دررفت ولی یقه ی پدرامو از پشت سر کشید که باعث شد نقش زمین بشه  و  تازه پا به فرار گذاشتن ، مهران هم رفت و

همونطور که افتاده بود لگد مستقیمی روی قفسه سینه اش کوبید که گمونم صدای دادش تا داخل ویال رفت و عصبی شروع به لگد کوبیدن 

دفعه بهت  غرید:احمق بیشعور.....اون گردن بیحالش آویزون موند مشتی حواله ی صورتش کرد و یقه شو باال کشید ، سر و شد و پهلوش کرد خم تو

 اخطار دادم که دور و بر یاسی ببینمت با دستای خودم میکشمت ......

خودش مچاله شده بود ،سمت  کرد که از درد تو طور ولوهمون داشتم از حال میرفتم ، صداش کردم که بیخیال اون بشه و به داد من برسه ، پدرامو

 گرفت و بلندم کرد و از حیاط بیرون زدیم:عه عه عه ببین چیکار کردن .... من اومد و غرغر کنان بازومو

 رده؟؟؟روی صندلی نشوند و نگران گفت:خوبی یاسی؟؟؟؟حرف بزن؟؟کجات ضربه خو که به دیوار ویال چسبیده بود باز کرد و در ماشینشو 

 فقط بریم .... بیحال چشمامو بستم و زمزمه کردم :خوبم

قفل فرمونو  فشار دادم ، بوی خون حالمو داشت بد میکرد  ، از زیر پام همونطور چند لحظه نگام کرد ، دست راستمو که میسوخت تو بغلم گرفتم و

گزارش پارتی رو به پلیس دادو با سرعت ازون محله دور  آدرس باغ وحین حرکت  ماشین و قفل کرد ، برگشت تو از بیرون برداشت و در ویال رو

مهران بود که کالفه و سرعت رانندگی میکرد و هراز گاهی نگاهی بهم مینداخت و  مدام نگام به مسیر و نمیرفت و هم .....چشمام از درد رو شدیم

میخواستی چیکار  من نمیرسیدم ین چه بالیی سرت اوردن!!!اگهخطرناکه گوش نمیدی....بب غرغر میکرد:دختره ی احمق....هر چی میگم نرو

 کنی؟؟/هااان؟؟االن ببرمت دکتر چی بگم؟؟؟

 عصبی از غرغراش داد زدم:من دکتر نمیام خسته و کالفه و

چیزی به خوردت  ه!!!ببینمخون گرفته.....همینطور داره خون ازت میر کنان داد زد:مگه میشه نیای؟؟؟؟همه بدنتو اونم عصبی تر از من همونطور غرغر 

 هالیت نمیشه؟؟؟ دادن که

 درماشینو باز کردم و گفتم:نگران کثیف شدن ماشینتی پیاده میشم همینجا ... عصبی از غرغراش دست بردم سمت دستگیره و 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 زی در نیار پرس میشدم و با تشر گفت:بشین سر جات احمق با با هول ماشینو نگه داشت که اگه حواسم نمیبود تو شیشه جلو 

کشید هنوز خون روون بود ، آستین لباسم پاره شده و  دست راستمو از بغلم بیرون کامل باز کرد و کشید و در باز سمت منو بالفاصله پیاده شد و 

 شرفا .. هم خون گرفته بود، بعد از بررسی زخم، نگاهی به سرتاپام کرد و با اعصاب خوردی گفت:چیکارت کردن بی گوشه ی صندلی ماشینشو

 با دستمال کاغذی فراوون رو شیار زخمو پوشوند و گفت:فشارش بده که خونریزی نکنه...ببینم چیزی به خوردت دادن؟؟؟؟ 

 فقط برای اینکه مقابل درد کم نیارم نفس عمیق کشیدم،دستی به پیشونیم کشید و با حرص گفت:تب داری که.... 

تاسفی تکون داد یقه ی لباسمو هم که جر خورده بود از دو طرف به هم چسبوند و دستی صندلی زیر گلومو هم که زخمی بود دستی کشید و سر  

 کشید و خوابوند و گفت:بخواب برسونمت بیمارستان ... رو

 با حرص از جام پریدم و سرش داد زدم :من بیمارستان نمیام......ببر پیش مژده  

اعصابش بودم ، از ظهره که یکریز حرصش دادم و این دیگه واقعا نوبرش بود ، گوشه لبشو از حرص دندون کند و و موهامو که آشفته اطراف  رو 

 صورتم ریخته بود با دست عقب زد و مستاصل گفت:باشه ، باشه، آروم باش و بخواب.......تو شهر اینطوری دیده نشی بهتره .....دختره ی کله

 ....شق.

کردم ، صندلیای کرم قهوه ایی ماشینش با خون من نجس و داغون شده بود ، حق داشت  بیخیال لجبازی شدم و از ناتوانی خودمو رو صندلی ولو 

 عصبانی بشه ، 

 

 

 روحیه

 

 *راوی*
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زیر گلوش فشار داد و  در  طرف چفت کرد و عصبی چندتا دستمال کاغذی روی زخم صندلی خوابوند و دوباره یقه لباسشو از دو یاسمنو رو

نداشت برای همین  بست و راه افتاد.... و یاسمن بیحال و غرق خواب از هوش رفت؛؛حوصله ی جیغ و داد یاسمن سر بیمارستان بردنشو ماشینو

دنش میلرزید ، شب از میگفت و ب هرچی وسیله الزم داشت خرید وراه افتاد ، یاسمن مدام هذیون پانسمان و سرم و سراغ داروخونه رفت و لوازم

که کامال از حال  کرد و یاسمن هر چند لحظه یکبار نگاش به یاسمن بود ، داخل پارکینگ ساختمونی پارک نیمه گذشته بود ، آشفته رانندگی میکرد و

، تنها  مجرد نشین وقت شب کسی تو ساختمون نبود که جناب مهندس ربیعی بغل کرد و از آسانسور باال برد خوشبختانه ، اون رفته بود رو

 ساختمونو با جنازه ی غرق خون یه دختر ببینه و براش شر بشه ...

تخت ولو کرد و چند بار صداش زد  جنازه ی بی جون یاسمنو رو بزحمت باز کرد و سمت اتاق رفت درو با پاش باز کرد و طبقه چهارم در آپارتمانو

 . :یاسی؟؟یاسمن..

حرف بزن ، غرغر کن یه  ر بشه ولی فایده نداشت :یاسمن ...یاسی؟؟؟؟عزیزم بیدارشو ....نباید بخوابی.....پاشوزد شاید هشیا هم چند تا سیلی آروم

 ذره.....

 چند دقیقه یکبار صدای هذیون و زمزمه اش می اومد   کال بیهوش بود و تاثیری نداشت و

 به دست چپش وصل کرد و دو تا آمپول داخلش خالی کرد ،  پاتختی ریخت و سرمو با عجله و هول لوازم کمکهای اولیه که خریده بود رو

تمیز کرد و پانسمان کرد ، خوشبختانه زخم عمیق نبود و راحت جمع و جور شد ، زخم زیر گلوش رو هم  دستمال خیس و ظرف آب آورد و زخماشو

قورت دادو سرشو جلو برد به چند سانتی  وخوش فرم بود  ثابت موند ...آب دهنش گلوش که کشیده و چسب زد و نگاش به صورت مظلوم  و

کنار کشید ، نبضشو گرفت مرتب میزد ، لباسشو هم نمی  صورتش که رسید ،لباش لرزید ،،، سری تکون داد تا افکارش مرتب بشه . و سرشو

ع پتو رو تا زیر گردنش باال تونست عوض کنه ، حین به هم چسبوندن دو لبه ی جر خورده ی لباس به هم دستاش میلرزید ، بی اراده خیلی سری

حموم پرت کرد و بدون نگاهی به یاسمن از کمد تیشرتی برداشت و  اتاق بیرون زد   تو کشید و موهاشو از صورتش کنار زد ، مالفه ی خونی رو

 یلی زود خواب رفت .....لباس خونی شو با تیشرت عوض کرد و روی کاناپه لم داد ، و اونقدر خسته بود که بی توجه به جای خواب نامناسبش خ
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واحد از جا پرید  و چشماشو به هم فشرد ، هوا روشن بود و نور خورشید تا وسط پذیرایی کشیده شده بود ،نگاهی به  با صدای یکسره ی زنگ

خل خونه اومد و گذشته بود ،،،صدای زنگ یکسره بود با هول  درو باز کرد و دختر جوونی با شکم بر آمده اش دوسه قدم دا۹ساعت کرد از 

 گفت:مهران معلوم هست چیکار میکنی؟؟؟

 کالفه و خسته دستی به صورتش کشید و بی حوصله گفت:سالمت کو ....

 با تعجب گفت:خواب بودی؟؟؟؟با لباس بیرون؟؟؟حالت خوبه؟؟؟ موشکافانه مهرانو برانداز کرد و

 

 

 

 داد:تو چرا این ساعت خونه ایی؟؟؟نرفتی گلبهار؟؟؟ جمعستابه حرفاش ادامه  همونطور که غرغر میکرد تا وسط سالن رفت و

 به حرفاش ادامه داد:تو چرا این ساعت خونه ایی؟؟؟نرفتی گلبهار؟؟؟ جمعستا همونطور که غرغر میکرد تا وسط سالن رفت و

ن خسته بودم دیروقت اومدم مهران که تازه یاد حضور یاسمن تو اتاق خوابش افتاد جلوی دختر جوون ایستاد و با هول گفت:مهرانه جا

 برم بیرون ... میخام ....االنم

 برانداز کرد و مشکوکانه گفت:ببینم خستگیت به دختری که دیروز باهاش اومدی رستوران ربط داره ؟؟؟ مهرانه با تعجب بیشتری خونه رو

درحالیکه سمت بیرون هلش میداد گفت:نه  گرفت و هرانه روگزید و برای فرار از توضیح بازوی م مهران که کامال هول کرده بود با حرف مهرانه لبشو

 من با ماشین خودم میام  آبجی تا دیر وقت سر کار بودم .....االنم عجله دارم میرم خونه بابا ...شما هم برو

 ....مهرانه بازوشو ازدست مهران کنار کشید و با جیغ جیغ گفت:،مهران داری بیرونم میکنی؟؟؟؟خب بیا با هم بریم دیگه

 با سماجت گفت:عجله دارم خواهری.....قرار مهم دارم ، دیرم شد  مهران مستاصل جلوی مهرانه ایستاد و
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دوباره بازوی مهرانه رو گرفت و دست به شونه محترمانه سمت بیرون راهنماییش میکرد که صدای جیغ یاسمن تو خونه پیچید ، چشمای مهرانه 

نگاه کرد دیگه راهی برای الپوشونی نبود  مهران خیره شد ، مهران هم مستاصل مسیر نگاه مهرانه رو از تعجب گرد شد و به در بسته ی اتاق

 مستاصل دستی به موهای به هم ریخته از خوابش کشید و گفت:واااای همینو کم داشتم 

 مهرانه به سمت اتاق حرکت کرد و عصبی گفت:مهران معلوم هست چه غلطی میکنی؟؟؟صدای کی بود؟؟

داخل اتاق پرت کرد و دروبست و از داخل قفل کرد ، مهرانه با عصبانیت به در کوبید و غرغر کنان  از روی مبل پرید و زودتر از مهرانه خودشو سریع

 گفت: مهران باز کن ببینم چه غلطی میکنی؟؟؟؟...کی اونجاست؟؟؟

با التماس گفت:مهرانه جان بعدا توضیح میدم ،  مچاله شده بود، خودش  پوووفی کشید وپشتشو به در چسبوند و خیره به یاسمن که جنین وار تو

 فعال نمیشه ..به کسی چیزی نگو 

 مهرانه دوباره به در کوبید :یعنی چی مهران دروباز کن ببینم.....

 کالفه داد زد:میگم نمیشه موقعیت مناسب نیست بعد توضیح میدم  پووووفی کشید و

 

 

 

 *یاسمن*

 

صدای مهران و یه خانم خودمو جنین وار جمع کردم تا لرز بدنم کم بشه ....من کجام  وز تنم میلرزید که باشنیدن سروی که دیدم هنب*و*ساز کا

مهربونش:یاسی ...یاسی بیدارشو......چرا جیغ  ....چرا اینقدر بدنم کوفته است ...تخت تکونی خورد و صدای متفاوت از همیشه و

 دیدی عزیزم ؟؟؟ ب*و*سکشیدی؟؟؟کا

نمیخواستم من حمایت بابامو میخاستم که دریغ کرده بود  همونطور که چشمامو بیشتر فشار میدادم اشکم راه گرفت و گرمای  این پسرو دلسوزی

 دوش بگیر تا یه چیزی بیارم بخوری دستش که اشکمو پس زد و دلداری دادنش:پاشو عزیزم .....ضعف میکنی....برو
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اشه و حسامو جای مهران ببینم ولی حسام االن حتمن تو بغل مامان جونشه،،،و باز ازون لبخندای اطمینان چشمامو باز کردم به امید اینکه خواب ب

 دختر خوب ، خیلی خوابیدی ...تو درد سر افتادیم  بخشش تحویلم داد و گفت:بلند شو

گذاشت راحت تکیه دادم متوجه پارگی  گیج و بیحال از مکان غریبه شکستهته داخلش قرار داشتم جابجا شدم و نشستم ، متکایی پشت سرم

جلوی لباسم شدم با خجالت و سریع پوشوندمش ، وضع زخم و لباسام اسفبار بود ، با این لباسای کثیف رو این تخت تمیز چیکار میکنم 

 ؟!!!!زمزمه وار پرسیدم :من کجام؟؟؟؟

 کن وگرنه زنگ میزنم مهرداد بیاد باز  صدای کوبیدن مکرر در اتاق نظرمو جلب کرد و صدای دخترونه:مهران درو

 صدای دختر بیرون اتاق گفت:تو اتاق منی....دیشب نذاشنی ببرمت دکتر آوردمت اینجا  متعجب به در اتاق نگاه میکردم که بی توجه به سرو

 فضولی میترکه...پاتختی گذاشت و اروم و با لبخند گفت:خواهرمه ....داره از  تیکه از لباساش رو بلند شد و سمت کمد رفت دو

گرفت ، دستمو که یقه موباهاش نگه داشته بودم گرفت با  دلم تجسم کردم و من با حسرت فقط نگاش کردم و حسامو خودش به حرفش خندید و

م تعجب نگاش کردم یقه ام ازاد شد ولی نمی تونستم دست راستمو که زخمی بود جابجا کنم و یقه رو نگه دارم ، دستمو میخواستم پس بکش

کمی با انگشتش نگه داشت ، نگاش از روی دستم تکون نمی خورد  کت سرمو که اصال متوجهش نشده بودم از دستم کشید و محکم گرفت و آنژیو

سفت گرفتم ، اگرچه میدونم هر چی میخواسته تو بیهوشی دید زده، تو بهت  ،به محضی که رد سوزن سِرُمو چسب زخم زد دوباره دو طرف یقه مو

رد کرد  پشت گوشم اتفاق دیشب بسرمیبردم که چله مویی که رو صورتم سر خورده بود رو دلگیری از خونوادم و ونه مهران وترس خ و

 بپوش.. دوش بگیر روبراه بشی....مهرانه با این وضع ببینتت کُپ میکنه.... شرمنده لباس دخترونه ندارم همینا رو گفت:برو ومهربانانه

ورده بود اشاره کرد ،تو بهت اتفاقات و بدبختی خودم بودم که اشکم سرازیر شد ، لعنت به این گریه که همیشه ضعف به لباسایی که از کمد درا

تحریک میکنه:عه ،،،یا سمن بازم گریه ؟؟؟فکر  وقت پیشش خورد بشم و ادمو علنی میکنه....و دوباره دلسوزی ادمی مث مهرانو که نمیخواستم هیچ

 باشی دختر.......فقط بلدی کتک بزنی ...میکردم قویتر ازین حرفا 

تو همچی موقعیتی قرار میگرفتم ولی همه اش بخاطر حماقت و سادگی خودم بود ، اگه یه جو عقل داشتم ، دیروز یراست  دلم نمیخواست اینجا و

ره جسارت بخرج داد و سرمو بغل گرفت ، میرفتم پیش مژده و نه االن اینجا بودم و نه دیشب اون بال سرم میومد ...گریه ام شدت گرفت که دوبا

گفت:آروم باش دختر خوب....پاشو  چرخوندم ... دستمالی جلوی صورتم گرفت و  ازین دلسوزیا بیزار بودم ، با سماحت خودمو جدا کردم و ازش رو

 یه دوش بگیر تا مهرانه سر جفتمونو به باد نداده ...
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 م کالفه بلند شد و محکم ولی با صدای آرومی گفت:ده دقیقه دیگه میام..دستمالو گرفتم ولی نتونستم جلوی اشکامو بگیر

 گفت: حموم امادست  به در انتهای اتاق اشاره کرد و

از اتاق بیرون زد و درو از بیرون قفل کرد دوباره صدای خواهرش تو خونه پیچید:مهران چی داری  لحنش جدی بود ولی لبخندی زد وبا احتیاط

 از کن ببینم ، گذاشتیم تنها زندگی کنی معلوم نیست داری چه غلطی میکنی!!!اتاقت؟؟؟؟درو ب تو

 صدای خندون مهران:آرووم باش آباجی......میگم بهت.....جوش نزن اون کوچولوت جوشی میشه ....

غرق  بدم اومد و از خودم لبه ی تخت نشستم ، بدنم بدجوری درد میکرد ، کمی به سرو وضع خودم نگاه کردم و ازینکه با این وضع دیده شدم

 قوز!!!! خجالت شدم ،،،آستین پاره تا شونه !!!!موهای ژولیده و به هم ریخته!!!!!بلوز و شلوار غرق خون .... درز پاره ی جلوی لباس هم قوز باال

نگاه کردم مشخص بود صورت پر دستمال پرخونی پایین تخت بود روبروی آینه ایستادم و به قیافه ی مثال ارواح و رنگ پذیده خودم  ظرف آب و

خونم تمیز شده و دوباره به ظرف و آب و دستمال خونی نگاه کردم و بعد عکس مهران که بد جورتو قاب  جلوی آینه چشمک میزد ، واقعا اگه 

ود ....دکور عکسشم همون نگاه مرموز و لبخند قشنگو داشت و مثل همیشه چهره اش ارامش بخش ب دیشب مهران نمیرسید چی میشد ؟؟؟تو

و لپ اتاقش قهوه ایی پرده ی سفید با والون قهوه ایی و تختش هم ترکیبی از گالی ریز قهوه ایی و سفید بود  میز کار و کمد هم قهوه ایی بود 

 ... رو دیوار هم فقط یه ساعت آویز بود و دیگه هیچی  میز پخش بود و کلی کاغذ رو تاپ و

 

که رو تنم زار میزد پوشیدم یه بلوز اسپرت چارخونه و یه شلوار ادیداس نو بود  ، چاره ایی  جا آورد ، لباساشو حمام ، اب گرم کمی حالمو رفتم تو

حموم بود پیچوندم و ماساژ میدادم که در اتاق باز شد و معران با یه سینی پر  موهامو با حوله کوچیکی که تو نداشتم ، دوباره لبه ی تخت نشستم و

 بخندی زد و زمزمه کرد:عافیت باشه خوراکی وارد شد ، ل

و تعجب  کنارم رو تخت گذاشت و رو صندلی جلوی اینه با فاصله نشست و شروع به خندیدن کرد ، موهامو زیر حوله مرتب کردم و با اخم سینی رو

 خنده شو بگیره و با همون خنده گفت:لباسام خیلی بهت میاد  نگاش میکردم ، نمیتونست جلو

خونم پیدا نمیشه ....یه چیزی بخور ،پانسمان  ون همچنان میخندید ، و بین خنده گفت:ببخش دیگه رفیق، لباس دخترونه تواخم کردم ولی ا

 دستتم عوض میکنم
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 معذب به پارکت کف اتاق خیره شدم ،بدم میومد یه غریبه برام دلسوزی کنه ....بلند شد و با فاصله لبه ی تخت نشست و سینی صبحانه ایی که

 گفت:بخور روشن شی ، عسل برای زخمات خوبه... بود وسط گذاشت و مشغول شد ، لقمه ایی روبروی صورتم گرفت و آورده

گذاشتم که به لبه ی تخت تکیه  دهنم تو گرفتم و بهش خیره موندم ، میخواستم لجبازی کنم ولی واقعا گرسنه بودم و ضعف داشتم ، لقمه رو لقمه رو

 گفت:مهرانه بد پیله است ....دوباره میاد ...بزحمت ردش کردم  ...قبل اومدنش باید بریم ....داد و دست ب بغل 

هه ..ببین کارم به کجا رسیده ...دس مریضاد بابا ...عصبی ازینکه خواهرش ممکنه چه فکرایی کرده باشه و خونوادش چه حرفایی پشت سرم 

 میزنن گفتم: نباید منو می آوردین خونتون

محبت و من قدرنشناس بازم بلد نیستم چجوری رفتار کنم  ..سمتم خم  لحنم جا خورد ، حتی یه بارم ازش تشکر نکردم ، اینهمه خوبی و انگار از

عصبی گفت:ببخشید میشه بفرمایید نصفه شبی کجا میبردمت؟؟؟؟چی میگفتم بهشون؟؟؟؟میگفتم عزیز دلمو ،امانت دستمو بردم  کمی تند و شد و

 روز انداختنش؟؟؟؟پارتی به این 

مستقیم تو چشماش خیره موندم ، کالفه و بی توجه به اینکه چه حرفی زده ایستاد و با درصد  نگامو از سرامیکا گرفتم با اینحرفش و با تعجب 

چی به روز  کردی؟؟؟ببین  اون پارتی لعنتی رو ه*و*سعصبانیت بیشتری ادامه داد :مگه با من بهت بد گذشت که برای عوض کردن حال و هوات 

مغرورتو ....همه رو زیر سوال بردی!!!!! فکر نمیکردم اینقدر احمق باشی که معنی  خودت آوردی؟؟؟؟؟؟!!!خودتو ...دختر بودنتو...شخصیت متین و

 دوست داشتنو از رفاقت ساده تشخیص ندی ....

عمرم خطایی نکرده بودم که  وقت تو بشنوم ، هیچ زنشایی روسر حقارت خودم اشک میریختم ،،،بدم میاد همچی حرفا و سرم پایین بود و به حال و

اینطوری سرزنش بشم ، شایدم انتظار سرزنش از دوستمو نداشتم ...دوستی که همین االن اعتراف کرد دوست بودن و دوست داشتنش فراتر از 

 رفاقته....

کنترل میکردم  گام به قاب عکسش که شکسته بود و خودمودراورو دست کشید و همه رو نقش زمین کرد .ن کالفه و عصبی همه ی وسایل جلو

هین هین حین گریه مو نمیتونستم کاری کنم ....شیشه ادکالنش شکسته بود و بوی ادکالنش  گریه نکنم و جوابشو ندم ....ولی لرزش شونه هامو و

آروم تر گفت :دختر باش یاسمن .....نمیخواد ادای  کشید وتو اتاق پیچید ، داشتم عذابش میدادم ، کارام و رفتارام کفریش کرده بود نفس عمیقی 

عذاب میدی؟؟؟؟خندیدن  خودتو ل*خ*تدر بیاری.....مثل همه دخترا شوخی کن ،بخند،شاد باش، شیطنت کن،چرا اینقدر با رفتارای ت مردا رو
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ن شوخی و شیطنت تورو دیدم ....یعنی که اینطوری نبودی..م سخت نیست ، چرا همیشه مثل آدمایی که شکست عشقی خوردن تو لکی؟؟؟؟تو

 اومدن این زن اینقدر ضعیفت کرده که اینهمه تلخ شدی؟؟؟؟ 

 مهربونتر گفت:گریه نکن دیگه.....سخته دلیل گریه ات بودن....گریه نکن  سیل اشکم با یادآوری های مهران بیشتر شد روبروم نشست و

آغوشش قرار گرفت و برای آروم شدنم تقالیی برای جدا شدن نکردم ،  سرم دوباره تو انگار حرفاش مرثیه بود که صدای گریه ام باال رفت و

سرم نشست لرزش  و ه هاش که روی حوله دور موهامب*و*سنمیدونم چرا دوست داشتم مثل دیروز تو باغ رستوران آروم بشم با این آغوش .....

کوبید  محکم حرفی بزنه از اتاق بیرون زد و دراتاقو شد و بدون اینکه نگاهی کنم ولرزوند ....ولی بالفاصله جدا  فشرده میشد دلمو قلبش که به سرم

 ...ازینکه عصبی و ناراحتش کرده بودم حرصی از خودم خیره به در به گریه ام ادامه دادم ،،،

دنبال ضد حال زدن بهش بودم  فهمیدم ونمی ایخدا این پسر دیوونست .....تو این اوضاع میخواد ابراز عالقه کنه...من چقد خرم که معنی کاراشو-

شناخت ولی خودم هنوز نمیدونم  زندگیم منو دوست باشم ، این پسر که دوروزه اومده تو احساسات داشته باشم و از ته دل کسی رو ....چرا نمیتونم

 تکلیفم با خودم چیه....

از اتاق بیرون زدم.دستم به شلوار گشادی که تنم بود ،بود که جواب حرفاشو بدم  غیبت مهران که طوالنی شد برای اینکه ازش عذر بخوام و

میدادن  خودم اتیکتشونو جدا کرده بودم ولی بازم بوی مهرانو بودن و نو نیفته ، تیشرتش هم ب تنم زار میزد با اینکه هردو بخاطر کمر آزادش از پام

..... 

مرتب  ین یه اتاقم بیشتر نداشت خونش ...برگشتم تو اتاق و به هم ریختگی اتاقوچرخوندم قفل بود ،هم انگار خونه نبود ، دستگیره در ورودی رو

 کردم ....دیوانه ادکلن ب این گرونی رو شیکوند ...قاب عکسشو بگو ....

شرقی که فرش فیروزه ایی....قاب عکس بانوی  کالسیک آبی رنگ با پارکت و جور و خونه زدم ، شیک و آرام بخش بود ، مبلمان جمع و چرخی تو

 نقاشی دست بود و یه تابلوی معرق لیلی مجنون نمای دیوار بود ، آشپزخونه هم خلوت بود و شامل لوازم معمولی مصرفی میشد ، کال مشخص بود

 چشم بود .... پاش و تجمل نیست ،ولی در حین ساده بودن منظم بودن خونه بیشتر از لوازم کمش تو اهل ریخت و
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که کلید تو قفل چرخید و مهران با چند پاکت خرید وارد شد ، خیره بهش به دیوار تکیه زدم تا  به تابلوی معرق که کنار دراتاق آویز بود خیره بودم

اشاره  وسایلشوروی عسلی گذاشت و به مبل روبروش مجبور نباشم با دست نگهش دارم ، لبخندی تحویلم داد و کمر شلوار گشاد محفوظ باشه و

 گفت:بیا بشین... کرد ومهربون 

روشن کن .....از  مبل نشستم که گوشیمو جلو صورتم گرفت و گفت:گوشیتو بدل کرده بودیم و اتفاقات پیش اومده رو با خجالت از حرفایی که رد و

 دیروز خاموش کردی نگرانت میشن 

نصافا حرفی برای گفتن نداشتیم ،،،، گوشیمو روشن کردم و منتظر گوشیمو گرفتم و مهران آشپزخونه رفت ...دوست نداشتم سکوتشو ولی ا

 پیامای خط و پیامای اینترنتی موندم .

 بده...بابا نگرانته..کجا رفتی برگرد  چندتا تماس بی پاسخ از حسام داشتم و یه ویس که پلی کردمش:یااااسی،،،،جواب تماساتو

ای حسامو نمیخواست ، دلم یه تشر از بابا میخواست که بگه:کجایی دختر برگرد خونه....ولی کلی هم پیام متنی فرستاده بود ولی من دلم التماس

 حتی یه تماس بی پاسخم از بابا نداشتم ....

پرت کردم و سرمو که داشت منفجر میشد بین دستام گرفتم و با بغض نالیدم :حتی  کنارم مهران که با سینی چایی از آشپزخونه بیرون زد گوشیمو

 نزده ببینم دیشب کدوم قبرستونی صبح کردم زنگ 
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 روی عسلی گذاشت و با لحن با مزه ای گفت:هی هی هی اتاق من قبرستون نیستا..... سینی رو

 

 

 

 

 نزده یعنی بهت اعتماد داره چپ چپ و با اخم با مزه ایی نگام کرد و یه لیوان چای سمتم هل داد و گفت:بابات آدم بی تفاوتی نیست ، اینکه زنگ

.... 

در میاورد  از دلم بلند شد و به اتاقش رفت  و منم گیج به حرفاش فکر میکردم ، هر چی هم بهم اطمینان داشت حداقل زنگ میزد دلخوری دیروزو

.... 

بیتفاوت به گاز و بتادین و لوازم پانسمان بود رو پام گذاشت و  گوشه مبل جمع کردم سینی که توش باند و برگشت و کنارم نشست از ترس خودم.

متبسمش نگاه کردم ،اصال انگار نه انگار که نیم  باز کرد ، به صورت اروم و آستین لباسمو باال زد و بانداژ قبلی رو ترس و تعجب من دستمو گرفت و

تمو از دیدن زخم چرا بخاطر حرفاش ازش دلگیر نبودم ....همونطور که صور ساعت پیش با حرفاش و مواخذه اش خوردم کرده بود ...ولی نمیدونم

ه دستم به حالت چندش جمع کرده بودم ،اون با ارامش با پنبه زخمو تمیز کرد با لحنی عجیب غریب که انگار با بچه حرف میزنه گفت:توهنوز بچ

ه فرصت پیش ایی.....باید ازت مراقبت بشه.....ازون دختر بچه های لوس و مغرور و لجبازی که فکر کردی بزرگ شدی ولی نشدی ......حاال ک

 اومده بایدادبت کنم 

ه با تعجب به صورتش که پایین بود نگاه میکردم که سرشو باال اورد و نگامو غافلگیر کرد همونطور به هم خیره بودیم که، چشمکی زد و یکبار

با حرص  لبمو دندون گرفتم و دستم سوووخت ،ناااامرد حواسمو پرت کرده بود رو زخم بتادین ریخت....از سوز زخم چشمامو روهم فشار دادم و

با همون لحن بامزش که مخصوص بچه ها بود گفت:من بابای خوب و مهربونی ام.......یه دختر خوب  نگاش کردم ، لبخندش دندون نماتر شد و

 هم که خیلی شبیه بچه هایی از نوع بنفش....تو تو همچی شرایطی جیغ میکشه اونم
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دیگه نمی  خند اکتفا کردم و سرمو پایین انداختم و به دستش که اروم رو زخم با پنبه بتادین میزد واز حرفش و لحنش خندم گرفت ولی به لب

 سوخت نگاه کردم که گفت:نه د نشد ....باید بلند بخندی وگرنه شهرداری رو میگم چال لپتو پر کنه 

ت و بیصدا خندیدم مهران هم خندید و پانسمانو ادامه واقعا خندم گرف و چال لپم ضربه زد دیگه کم اوردم بعد هم با انگشت بتادینیش رو

 داد:آفرررین حاال شد 

 زخم اورد که صورتم از درد جمع شد و آخخخخخخ گفتم  فشاری رو

 ریز خندید و گفت:برای شروع خوب بود ، روی مدل بنفشش کار کن 

  کرد و چن سطحی بود فقط چسب زخم زد و سینی رو چک سری تکون دادم و از دست شیطون بودن این پسر متین خندیدم  زخم زیر گلومو هم

ببرمت یه  که میشست از همونجا گفت:به حسام پیام بده که نگرانت نشه....بگو با دوستات هستی، میخوام برداشت وآشپزخونه رفت  ، دستاشو

 جای خوب...

 برداشتم و جواب پیامای حسامو دادمو گفتم نگران نباشه .... گوشیمو

لیکه دستاشو خشک میکرد روبروم نشست و گفت:چاییت سرد شد .....برات لباس گرفتم ،بپوش تا مهرانه روسرمون خراب نشده مهران درحا

 .....تا االنم که نیومده شانس آوردیم 

کناری برداشت و کنار مبل  کارم نبود کال،،،،نایلونای خریدو از رو نبود ،تشکر تو چیزی نگفتم ،دست خودم شرمنده به صفحه گوشیم خیره موندم و

 ببرم با این سرووضع  سینی روی عسلی گذاشت و مهربونتر گفت:ببخش اگه اندازت و به سلیقت نیست ....نمیشد خودتو

اتفاقات بود شرمندم میکرد ،  پایین انداخته بودم ...خیلی حس بدیه ، درسته مهران تو سرم نمی زد ولی همینکه دلیل حرفاش اون از خجالت سرمو

 هم لباساتو عوض کن .... گفت:تا من دوش میگیرم تو یشو یک نفس سرکشید و بلند شد و سمت اتاقش رفت وچای

 

 

در اتاقش که بسته شد منم برای اروم شدن چاییمو سر کشیدم ، یخ کرده بود !!حاال کجا لباس عوض کنم !!!!!وسط هال که نمیشد ، خونه تک 

 خواب میخاد چیکار اخه!!!! ونه چندخواب چقد بده ،،،نه جون من پسره مجرد خ
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آشپزخونه ، خوشبختانه روی سرامیک یه گلیم طرح سنتی پهن کرده بود محتویات نایلونو روی اپن خالی کردم ،یک  برداشتم و رفتم تو نایلونا رو

شلوار کتون  اشنه بلند ومانتوی صورتی مات که کمر و سرآستینش گلدوزی داشت بایه تاپ گلبهی ،شال و روسری و یه جفت کفش ورنی پ

نبودم  خانمی لباس نپوشیدم .....همیشه اسپرت سنگین ، جلف نمیپوشیدم ولی اینقدر رسمی و خانم وار هم عمرم اینقد سفید!!!! واااای من تو

 ....ولی انگار مجبورم ....

،،،به خاطر زخم زیر گلوم و عادتم شال سفید که یه  تازدم بود بجز شلوار که کمی پاچه هاشو ناچارا تعویض لباس کردم خوشبختانه همه اندازم

 طرفش طرح خطاطی داشت انتخاب کردم، تو عمرم که یادم میاد  روسری نپوشیدم یا مغنعه یا هم شال!!!

شال انداختم شونه زدمو همونطور ازاد  هال شونه ب چشمم خورده بود ،موهامو آینه کنسول تو میز و مهمونی جا گذاشتم ، رو گل سرمو شب قبل تو

تا زدم و روی عسلی گذاشتم  مرتب کردم و لباسای مهرانو و لعاب بدم ...لباسامو دماغ و لوازم ارایشم نداشتم که کمی صورتمو رنگ سرم ، دل و رو

میده در خونوادش راجع به حضور من چه توضیحی  خونه پیچید و یکسره زنگ میخورد ، با دلهره ازینکه به خواهرش و که صدای زنگ در تو

 کوبیدم از پشت در بسته جواب داد :بله اتاقشو

 میزنن ،،،چیکار کنم  گفتم:زنگ سرمو به در چسبوندم و

 باز کن خو  گفت:حتما مهرانه است ،،،،برو دراتاق یهو بازشد از ترس عقب پریدم ، حوله تن پوش تنش بود سرشو از الی در بیرون اورد و

 ه همون حوله بود گفتم:اخه منو اینجا ببینه؟؟؟؟تعجب و خجالت از لباسش ک با ترس و

 لبخندی زد و مشغول ماساژ دادن کاله حوله روسرش شد و گفت:اشکال نداره باز کن ، زنگو سوزوند 

از مخم رفته بود ، اخه پسره نمیفهمی ممکنه چه فکری کنن؟؟؟!!!با ترس درو باز کردم ، یه دختر کمی  در اتاقشو بست ، صدای یکسره زنگ رو

زمزمه وار دادم ، از خجالت سعی  بلند تر و قطعا سن باالتر جلوی در بود با تعجب و سرد نگام کرد و سالم خشکی داد ، جوابشو من درشت تر و

بستم و چند قدم پشت  کردم مسیر نگام به صورتش نباشه ، داشتم زیر نگاه پر تعجب و سوالش له میشدم سمت مبلمان رفت ، منم با ترس درو

 و با همون لحن سردش گفت:چرا واستادی ؟؟؟بیا بشین....مهران کجاست؟؟؟ سر چرخوند ش رفتم ، روی مبلمان پشت به من نشست وسر

 با هول از رفتار و حرکت احتمالیش روبروش ایستادم و گفتم:تو اتاقشون هستن 
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ش معذبم کرده بود ، اولین بار بود که جلو هم جنس خودم کم دندون گرفتم و به زمین خیره موندم ، حسابی با نگا روبروش نشستم و گوشه لبمو

 اورده بودم 

 اولین بار بود که جلو هم جنس خودم کم اورده بودم 

 

 

 

 

 مهرانه:حالت بهتره؟؟؟مهران گفت تصادف کردی ؟؟

 ... آقا مهران با لبخند گفتم:بله خوبم ،به لطف گوشه شالمو گرفتم و سعی کردم اعتماد کذایی همیشگیمو بدست بیارم و

تفاوتش خال کنج لبش بود که زیبایی خاصی به لبای  دختر قد بلند باصورتی کشیده بود ، چهره اش و میمیک صورتش شبیه مهران بود و

مشخصه اصلی لبای مهران هم بود ،،،مانتوی عبایی مشکی با نوارهای قهوه ایی توحاشیه تنش داشت واز شکم  خندونش میداد ، حالت لبخند

خیره بهم چشم دوخت، کاش چایی تعارف میکردمش  هم قالب کرد و تو پا دیگه اش انداخت و دستاشو امده اش مشخص بود بارداره ، پاشو روبر

 پذیرایی از خواهرش که از من ب این خونه واردتره!!!! چه به خونه مردم و ولی منو

 دیدم.. !!!چندباری حامدووجه تشابهی باهاش نداری! مهرانه:مهران گفت خواهر حامدی!!!!هیچ

 از شنیدن اسم حامد و یاداوری دیروز اعصابم به هم ریخت و تند گفتم:مادرامون یکی نیستن...

 گفت:پس مادر تو هم بهتر تربیتت کرده و هم خوشگل تر از مادر حامد بوده لبخندی زد و

ح و بلند خندید که باعث شد منم لبخند بزنم ، دراتاق مهران باز شد هردو نگاش کردیم موهاشو شونه میزد ، یه بلوز مردونه صورتی مالیم طر

اسپرت که آستینشم تا زده بود و شلوار کتون سفید پوشیده بود ، روبروی آینه کنسول ایستاد و به مرتب کردن موهاش ادامه داد و خطاب به 

 رش گفت:مهرانه اینقدر آمپر فضولیت باال زده بود ؟؟؟؟صبر میکردی خودمون می اومدیم دیگه خواه
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 دست من سپرده تو این شهر درندشت ،داداش کوچولو  مهرانه حق ب جانب به پشتی مبل تکیه زد و مغرورانه گفت:مامان تو رو

 چیکترم ازت ....مهران چپ چپ و با خنده نگاش کرد و گفت:با معرفت همش پنج دقیقه کو

به بحث خواهر برادر با لبخندگوش میدادم که مهرانه ب من اشاره کرد و گفت:دیدن این خانم محترم ارزش  سرمو سمت مهرانه چرخوندم و

 داشت  فضولی رو

 تو دل برو و البته بداخالق !!!اسمشون یاسمن خانومه مهران :این خانم عزیز و محترم و خوشگل و

خنده ی  از حرفاش لبخند رو لبام نشست که با حرف و چرا بی جنبه شدم و پایین انداختم ،ولی نمیدونم فای مهران سرموحر از خجالت لحن و

 مهرانه در جا ماسید

 مهرانه:هووووووو کمتر نوشابه باز کن ، لوسش میکنیا

 کنم... کم ون نیلوفروصدای خنده نرم مهران و بی محابا گفت:قصدم همینه ،،،،میخوام اینقدر لوسش کنم تا روی ا

کنی بود ، بهم برخورد ، مهرانه خندید و گفت:پس بگووووو سوژه ایی که  کم سرمو باال گرفتم و اخم نشست تو صورتم ، همه حرفاش برای رو

 باش کم کنی ایشونن ..... قراره روی نیلوفرو

بغل رو دسته مبلی که من بودم نیم پهلو  نشست و ریز خندید  گذاشت سر جاش و سمت من اومد ، دست به با اخم به مهران نگاه کردم شونه رو

 تودل برویی یاسی جان کار دستم داد.. وگفت:نچ....اول یه معامله بود ، ولی خانمی و

مراه ه با تعجب سرمو باال گرفتم وبه مهران نگاه کردم ، ازین ابراز عالقه های مستقیم و بی محاباش هم میترسیدم و هم متعجب بودم ، تلفن

 ایستاد و گفت:ای وای فرهادم پایین منتظرمه ....من میرم کیفش برش داشت و مهرانه شروع ب زنگ زدن کرد ، از تو

 گفت:ما هم میریم دیگه شونم قرار گرفت ، فشار ارومی وارد کرد و نگام به مهرانه بود و میخواستم بلند بشم برای بدرقه اش که دستش رو

ود ، تنم روی ویبره رفت ، کاش دستشو برمیداشت ولی ول کن نبود مهرانه اخم خنده داری کرد و با تلفن همراش انگار برق وصل بدنم شده ب

 سمت ما اشاره کرد و گفت:هووووووی دست نزنا......مامانش بفهمه شتکشت میکنه...

میخواست بهش بفهمونه که مامان ندارم ، به مهرانه  باال مینداخت و لب دندون گرفت ، مثال نگام دوباره سمت مهران چرخید ، برای مهرانه ابرو

 گفتم:مهرانه جان ،،،من مادر ندارم  باال انداختن چیه نگاه کردم و در تالش بود بفهمه منظورش از ابرو که با چشمای ریز ب مهران نگاه میکرد و
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ی مهرانه غم گرفت و با صدایی فوق العاده بغضی  بدرقه کنم و هم دست مهران از شونم جدا بشه ، رنگ چهره ایستادم تا هم مهرانه رو

 گفت:االهی قربونت برم ...ببخش ناراحتت کردم باورکن نمیدونستم...

 نشدم  لبخندی تحویلش دادم و گفتم:اشکال نداره مهربون ...ناراحت

 فرهاد کمی کار داریم میایم  دیگه...من و ریمگفت:خدایی قیافه نیلوفر دیدنی میشه ....زودتر ب دوباره چهرش خندون شد و چشمکی به مهران زد و

 سمت در خروجی رفت و قبل از خروج گفت:راستی داداشی ،،،،ست میکنن ملت ولی نه اینقدر تابلو.... تکون داد و دستی برام

 صدای خنده مهرانو شنیدم ، مهرانه دستی تکون داد و بیرون رفت 

 

 

 

 . 

 ..    نگام کرد و گفت:لباسای من بیشتر بهت میومد  ه گرفتم صاف ایستاد ومهران دست در جیب کنارم ایستاد کمی فاصل

 کمی از حرفایی که زد شوکه بودم ، روبروش ایستادم و کامال جدی گفتم:توضیح میخام همین االن؟؟

 گفت:در مورد چی؟؟؟ بیتفاوت شونه باال انداخت و

خواهرتون زدید.....من خودم اینجا نشستم بعد شما در مورد من طوری حرف زدید انگار دست به کمر زدم و عصبی گفتم: در مورد حرفایی که به 

 از عالقه تون به یه وسیله حرف میزنین ...

 همونطور که نگام میکرد بیتفاوت گفت:فکر نمیکردم اینقدر خنگ باشی 

کم کنیم ....فقط اونجا باید نقش  باید بریم روی ینفروگفت:طبق معامله مون  ادامه داد و پرسشگر بهش خیره موندم که خودش حرفشو با اخم و

 نامزدمو بازی کنی 
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مهرانه میخواستم تو زیاد حرف نزنی ،،،آخه صبحی برا دک کردنش کمی دروغ  مهربونتر گفت:تو وسیله نیستی یاسی ...فقط جلو بهم نزدیکتر شد و

 کنیم ... کم نفرو کردیم....االنم طبق معامله مون میریم تا روی چندحرف میزدی من دروغ گو میشدم چن با هم هماهنگ ن گفتم که اگه تو

 چی؟؟؟معامله بی معامله... کامال جدی گفتم:اگه نخوام دست به بغل و

 ازت میخام  گفت:تو االن به من مدیونی ...منم درقبالش این همراهی رو کشید دنبال خودشو و گرفت و دست سالمم بی توجه به سرتق بازی من مچ

 گفتم:،من نمیخام  محکم ا مقاومت پا سفت کردم که باهاش نرم وب

 گفت:مجبورری ..... با شیطنت خندید و دنبالش ناخواسته از خونش خارج شدیم ، درو قغل کرد و

منم دیگه  ول نکرد  با حرص مشتی به پهلوش کوبیدم که دست زخمی خودم تیر کشید و اون فقط میخندید .....تا پارکینگ ساختمونشون دستمو

خارج شدیم گوشیمو برداشتم تا ببینم دوباره کسی  لجبازی نکردم و ترجیح دادم به تالفی کمک دیشبش باهاش همراهی کنم ...از پارکینگ

 گفت:بهتره دستت نباشه....نمیخام اعصابت ب هم بریزه رو صندلی عقب پرت کرد و سراغمو گرفته یا نه که از دستم کشید و

ولی عمیق لبخندی رو لبم نشست که با یاداوری دیشب بالفاصله محو شد روی بانداژ دستمو آروم ماساژ میدادم تا سوز  ازین توجه کم رنگ

 پرسیدم:دیشب کجا غیبت زد؟؟؟چرا دیر کردی ؟؟؟ اذیتم نکنه و دردش پخش بشه و و

پارک کردم یه تلفن کاری طوالنی پیش اومد، وقتی اومدم که  گفت: ماشینو دوباره حواسشو ب رانندگیش داد و با اخم و صورتی درهم نگام کرد و

دیوار  صدای تو باغو شنیدم ...مجبور شدم از رو آوردم جلوی در منتظر شدم که سرو هر وی زنگ زدم کسی درو باز نکرد ، منم برگشتم ماشینو

  بیام....ولی خوب در رفتیا

انداختم و حرفی برای عوض کردن بحث پیدا نکردم ، اینقدر اتفاق دیشب برام  غرق فکر از بی فکری دیشبم و خجالتم از مهران سرمو پایین

گرون تموم شد که کال اعتماد بنفسمو از دست دادم ، مخصوصا جلوی مهران ،،،،شدم یه دختر ضعیف،لجباز،یکدنده که هیچی هالیش نیست ، 

جلوتر وارد مغازه ایی که نمیدونستم  کرد ، پیاده شد و کناری پارک .ماشینو خودمو پشت نقاب غرورم قایم کرده بودم و گمونم واقعا همچی آدمی بودم

متعجب نگاش  سوار شد ، نایلونی سمتم گرفت ، ازش گرفتم و به موقعیتم فکر میکردم که در ماشین باز شد و چیه شد ، به ناخنام خیره شدم و

فتم ، نمیخوای که با موی باز به جنگ بری....همه جوره باید ازشون سرتر میبست گفت:برای موهات گر درحالیکه کمربندشو کردم ، لبخندی زد و

 باشی ...
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 تر درحال استارت زدن گفت:اگرچه با موی باز دلبرتری.... و اروم

ه گل ساده بود ، طوریکه شال از سرم نیفت حواسش به رانندگیش بود ، یه کلیپس طرح نکرد و از حرفش لبخندی نقش صورتم شد ، دیگه نگام

به خیابونا  مرتب کردم و گفتم و مهران هم جوابمو فقط با لبخند  کمرنگی داد  ، داخل اینه روبروم شالمو«ممنون »جمع کردم و  و موهامو پیچوندم

از اینکه االن سرزنش نمیشم  نگاه کردم ، از شهر خارج شدیم ، و من دوباره غرق اتفاقات دیشب شده بودم . همه اش از حماقت خودم بود و

 نگاش کردم ،:غرق نشی!!!!! بزرگواریه این پسره .....کنار گوشم بشکنی زد ، چرخیدم و

 

 

 

 

 میزدین.... از لحن و لبخندش خودبخود خندم گرفت و شرمنده گفتم:منو ببخشید آقا مهران... دیشب یادم نبود بهتون بگم که باید رمزی زنگ

 گذشت  ....زخم دستت که درد نمیکنه؟؟ مهران :اشکال نداره ، فراموشش کن، شکر خدا بخیر

 دستی روی زخم کشیدم ،کمی میسوخت ولی قابل توجه نبود اروم زمزمه کردم:نه آرومه ،،ممنون بابت زحماتتون  ،،،،

 ....مهران جان!!!!!  گفت:الزم به تشکر نیست ....ضمنا ، آقا مهران نه  لبخندش عمق گرفت و

بزرگراه از هم سبقت  مسابقه ی دو لبخندی نقش صورتم شد واز خجالت دیگه چیزی نگفتم و به ماشینایی که تواون  با یادآوری روز آبشار و

من و تو  هروقت و شرایط دیگه ایی که مثل امروز همه جمع باشن و گفت: میخوام امروز و میگرفتن نگاه میکردم که مهران دوباره سکوتو شکست و

تو حسودیشون بشه ، الزم نیست کار خاصی انجام بدی ، فقط کافیه از با من بودن لذت ببری و شاد  به من و با هم بودیم ، طوری رفتار کنی که

 پایه باشی ...مطمعن باش چیز بدی نمیخوام ...اوکی؟؟؟؟ باشی ، اخم نکنی و هر چی گفتم و خواستم

متفاوتی پرسید:یاسمن تو از من خوشت نمیاد  باره بالحن مظلوم وباسر تایید کردم ،نگام نمیکرد که ببینه ولی جواب دیگه ایی هم نداشتم ، دو

 ؟؟؟؟
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گذاشته بودم نقض کرده ،  که برای خودم دنبال احساسم گشتم ، واقعا این پسر همه ی قوانین منو با سوال غیرمنتظره اش بهش خیره شدم و

قورت داد انگار ترسید دوباره دچار خشمم بشه که  ام !!!!!آب دهانشودیگه حتی یاسمن دیروز نیستم ، از لباس پوشیدنم گرفته تا اخالقم و روحیه 

ببین بد برداشت نکن ، مثال اگه منو نبینی یه روز ممکنه بهم فکر کنی یا با خودت بگی کاش امروز میدیدمش؟؟؟همین حد برام »:بالفاصله گفت

 کافیه....

مهربونی داشت ،یه ادم معمولی بود ،  چهره ی آروم و ل احساسم بهش می  گشتم ...دنبا خیره موند ، نگاش میکردم و به روبرو نگاشو ازم گرفت و

جذاب تر  پیشونی بلندش میفتاد که قیافه شو قسمت باالیی بلندتر بود و با تافت باالزده بود و هراز گاهی یه چله مو رو موهاش از دوطرف کوتاهتر و

 شما بوجود بیاد؟؟؟؟دلیلی نمیبینم..... ، و سرد گفتم:چرا باید همچی رابطه ایی بین من و به روبرو خیره شدم نشون میداد....سری تکون دادم و

 

 

 

 گفت:مامانم همیشه میگه وقتی ینفر سوالتو با سوال جواب  میده بدون هنوز از جوابش مطمعن نیست .... لبخند شیرینی زد و

کن ،  متعجب نگاش میکردم که لپمو کشید و ادامه داد:پس منتظر میشم از جوابت مطمعن بشی ....ولی علی الحساب پیش ادمای اونجا منو برنده

 تا ببینیم چی میشه.....مهران جان ، مهران جان از دهنت نیفته ها 

نقشم فرو برم فکر و  ن حرفش خندم گرفت و با شیطنت گفتم :،من تولپم بود و سوز فشار دستای مهران همه بدنمو گرفته بود ،ازی دستم هنوز رو

 خیال برت نداره ها.....

 به نشونه ی اطاعت دست به پیشونیش زد و با خنده گفت:چشم عزیزم

لم قنج میره ، مگه تا جمله و نوازش د جار بزنم ،که آهاااای من با دو کاراش میلرزید و حسابی ذوق میکرد ولی نمیشد که احساسمو دلم از حرفا و

، واقعا  عقده ایم؟؟؟؟... وارد شهر گلبهار شدیم ، با اینکه فاصله چندانی با مشهد نداشت ولی تا بحال نرفته بودم ولی تعریفشو زیاد شنیده بودم

د ریموت برداشت ودکمه شو شهرخلوت و آروم ، منظم و تمیزی بود ...از چند تا خیابون گذشتیم روبروی در ویالیی توقف کرد ، خم شد از داشبور

 زد تا در باز بشه و گفت:اینجا خونه پدرمه،،،،برای آرامش شهرش اینجا خونه گرفتن . منم بخاطر کارم مشهد زندگی میکنم 
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 مادرت هم میخای بگی نامزدتم؟؟؟ با تعجب و استرس گفتم :مگه نگفتی دور همی دوستانه؟؟؟به پدرو

 گفت:به به ،،عاااالیه همه هستن .... حیاط لبخند خبیثی زد و با دیدن دوتا ماشین دیگه تو داخل حیاط برد و نوبی توجه به سوال من با احتیاط ماشی

طرف هم مسیر شیبدار داشت . حیاط  با اخم و استرس حیاطو برانداز کردم ، یه ساختمون سنگ نما که ورودیش ده دوازده تا پله میخورد واز دو

طرف باغچه و باغ بود ، مهران کمر بندشو باز کرد و قبل از پیاده شدن گفت:با کسی گرم نمیگیری  ازاد بود و از دوهم راسته ورودی برای ماشین 

 همون دختر حاضر جواب و با اعتماد بنفس بمون لطفا... که حرفی از زیر زبونت بکشن ، از بغل دست من جم نمیخوری....ریلکس باش و

است ،،،،شک ندارم ، عاخه بین دوست و رفیقاش بگه نامزدشم ی چیزی!!!!پیش خونوادش که  متعجب نگاش کردم ، این پسره دیوونه

 میکشن پسرشونو تور زده باشم که...عی بابا ... منو

تن دستم آزاد میکردم ، که با گرف میدادم و گوشه ی شالمو برای خالی نبودن عریضه مدام دور انگشتم پیچ در کنارمو باز کرد و باالجبار پیاده شدم و

چیز بدی وجود  نباز ...هیچ هم از دست دادم و اروم زمزمه کرد:فکر میکردم قوی تر باشی ، خودتو و کشیده شدنم سمت عمارت این عریضه رو

 نداره که هول کردی ...

.عاخه یه دورهمی دوستانه ... لبخندی تحویلش دادم و گفتم:استرسم بخاطر غریب بودنه ، آشنا بشم این استرسم میپره .. اه ....چی بهش بگم

 مادرت چی میخای بگی!!؟؟؟مث اینه من ببرمت خونه ب بابا رضا بگم این پسره نامزدمه .... میبود یه چیزی ،،،منو اوردی به پدرو

 خندید و با شیطنت گفت: خب امتحان کن یه بار ببین بابا رضات چی میگه ...ضرر نمی کنی که ... نرم

منم به تبعیت ایستادم ، چشمکی تحویلم داد  ورودی عمارت رسیدیم ، از داخل همهمه جمعیت شنیده میشد ، ایستاد و با اخم نگاش میکردم که به

 و گفت:ورود بی هیجان نمی چسبه ، بذار هیجانیش کنیم تو خاطر همه بمونه ..

 

 زد ، مهرداد شیشه ماشینتو شکستنداد زد :آااااااااااای دزززززز انداخت پس سرش و باال انداختم و نگاش کردم صداشو ابرو

باالی پله ها ایستادن ، مهران از خنده ریسه میرفت  تراس و پسر جوون ریختن رو به ثانیه نکشید که در ساختمون باز شد و پنج ،شش نفر دختر و

مو از دست مهران بیرون کشیدم ، یکی از گرفته بود ، منم از حالت بقیه بزور جلوی خنده مو گرفته بودم و برای اینکه جلب توجه نکنم دست و دلشو
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پرید پایین و مهران پا به فرار گذاشت و پسرتهدید کنان  دنبالش  دوید :مهران مگه دستم بهت  پسرا با دیدن ما از بهت در اومد و پله ها رو

 ندادم و دزد ببره .....واستا ببینم ... برسه.... سکتم دادی بچه .....هنوز پولشو

 مهران با خنده بین ماشینا از دستش در میرفت : برای زدن مهران تشویق میکردن و ه من پسر روهمه بی توجه ب

 مهرداد شتکشش کن -

 مهرداد جان رحم نکنیا-

 مهردادی به جا منم بزنش-

 مهرداد بگیرش همه با هم بزنیمش-

پشت سرم  گرفت و دوید سمتم و بازومو بین ماشینا گذشت وگرفت ، طفلک مهران چقدر محبوبه بین اینا خخخ.... باالخره از گرگم به هوا  خندم

خبر ندارم ، همه کمر به قتلم  پناه گرفت و نفس زنون گفت:خب به احترام مهمونمون ایندفعه رو ببخشید دیگه.....چقدر دشمن دارم اینجا و

 بستیدا.....

 ه به من با اخم و بیزاری گفت:خانم خوشگله کی باشن؟؟؟؟خیر نفس زنان به ماشین اخری که بنز سفید رنگی بود تکیه زد و مهرداد هم

 

 

 

 درویش کن....مال خودمه  مهران بالفاصله جا عوض کرد و منو پشت سرش نگه داشت وگفت:هوووووی چشماتو

 یکی از دخترای جمع چندتا پله پایین اومد و گفت:مهران جون لباس که نیست مال تو باشه

فرهنگ شما فقط لباس  کامال جدی گفت:نگار خانوم تو چسبوند ، مهران هم کم نیاورد و«جون»ازینکه به مهران  نمیدونم از لحنش خوشم نیومد یا

 وسیله شخصیه؟؟؟؟زن وسیله شخصی نیس
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ا همون باال رفتیم واول از همه ب من ذوق کردم از دفاع مهران و لبخند نقش صورتم شد هم شونه مهران پله ها رو دختره وارفته سر جاش ایستاد و

 دختر دست دادم و گفتم:یاسمن هستم ، خوشبختم از آشناییتون 

تحولم  ب*و*سو  خوشبختم ساده ای تحویلم داد و دختر دیگه ایی که صورتش هم سبک نگار آرایش غلیظ داشت بغلم کرد و ماچ پوزخندی زد و

 داد و گفت:نیلوفرم عزیزم....زن داداش مهران جانم ....

بابت همراهی من تیکه بارونش  صدا راه انداخته بودن و شدم ، مهران هم با مهرداد با پسرا گرم گرفته بود و حسابی سرومشغول معرفی به دخترا 

 میکردن که بهله مهران خان باالخره دم ب تله داد ....

 پوووف تله ام کجا بود !!!؟خبر ندارن بزور اینجام ، از بیچارگیمه واال....

عرفی کردن با هم دوست بودن ، و دوتا دختر دیگه به اسم نادیا و نرگس هم دختر عمه های مهران بودن ، و دو تا پسر نگار اینطور که م نیلوفر و

حتی سالم هم بهش ندادم ،همه  که یکی پسر عمه و دیگری پسر خاله اش بود ،به نامهای سجاد و پدرام .....با شنیدن اسم پدرام ،اخم کردم و

می با این پسره داشتم که االن سرد برخورد کردم ، ولی فقط مهران میدونست جریان چیه که حساسیتی به خرج گمون بردن صن متوجه شدن و

نداد و تمام مدت از کنارم جم نخورد ، ده دقیقه ایی جلوی در مشغول خوش و بش بودیم که صدای مردی از داخل خونه اومد:چخبر تونه اون 

 بیرون معرکه گرفتین....بیاین داخل 

 

 

 

 مامان .. دور شونه ام انداخت و گفت:بریم پیش بابا و مهران بالفاصله دستشو

 همزمان در حیاط باز شد و ماشین جک سفیدرنگی پشت در نمایان شد ، نرگس با ذوق تقریبا داد زد :بچه ها مهرانه است ...

احت مجبورم کرد داخل برم و اروم کنار گوشم زمزمه کرد:عاااالی همه شون از پله ها پایین رفتن تا از مهرانه استقبال کنن و مهران هم با خیال ر

 بود رفتارت ، به هیچ کدوم ازین دخترا محل نده ، حتی نامزد مهرداد....
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شصت وارد سالن شدیم ، تقریبا شبیه خونه خودمون بود از نظر نقشه البته !!!مهران ازم جدا شد و با قدمای بلند وسط سالن رفت  پیرمرد حدود 

چیزی  ید وب*و*س هفتاد ساله ایی روی ویلچر نشسته بود وصفحه شطرنج  روبروش نظرمو جلب کرد ، مهران صمیمانه دست و صورت پدرشو،

این فاصله منم روبروش رسیدم ، مهران کنار ویلچر روی زمین نشست و لبخندی تحویلم داد ولی از سرخی چشماش  تو گوشش زمزمه کرد و تو

یجوریه ، میخنده اما غم داره ، شاید دلتنگ باباش بوده ....به نگاه پیرمرد لبخندی زدم و سالم دادم ، جوابمو با گرمترین حالت صورتش فهمیدم  و

 لحن ممکنه داد که باورم نمیشد با دختری که قراره نقش نامزد پسرشو بازی کنه همچی رفتاری بشه: سالم دخترم بیا بشین 

ت کردم ولی مهران بالفاصله ایستاد و دست بابا شو فشرد و گفت:آقا جون ، با اجازت یه سر به مامان با تعارف پدرش سمت مبل روبروش حرک

 بزنیم ، بعد میایم یه دست شطرنج توووپ با هم بزنیم 

 پسرم  بابا:برو

همهمه  صدا و د سالن میشدن و سروبا اشاره مهران ،منم برای پدرش سری تکون دادمو دنبالش راه افتادم ، بچه ها همراه مهرانه تازه داشتن وار

 کوبید و گفت:مامان اجاره هست ؟؟؟؟ شون تو سالن پیچید، مهران در تنها اتاق طبقه پایین رو

 گفت:چند لحظه خانوم دارن لباس عوض میکنن.... دختر جووونی درو باز کرد و

عجیبی بنظرم جالب  تواتاق دیدنش میریم .....االرقم رون نمیاد وگیج ازین خونواده عجیب غریب به مهران نگاه میکردم ، چرا مامانش بی متعجب و

گیجیم شد و سرخم کرد کنار گوشم و گفت:بابا و هفت،هشت سال پیش تصادف کردن و بابا اونطوری زمین گیر  خیال و اومدن ،انگار متوجه فکر و

 مامانمم... شد و

بخودش فشرد و سرشو پایین انداخت ، احساس خوبی داشتم کنارش ،و فهمیدم ادامه نداد و بازومو گرفت ومجبورم کرد بهش بچسبم ، حرفشو

 لکه ..... دراتاق باز شد. و داخل رفتیم و همونطور زمزمه کرد :چشماشون در اومد بهت چسبیدما ... وضعیت مادرش نابهنجاره که اینقدر تو

 

 ته بود. نمیدونم چرا دلم گرفت ازینکه بخاطر دیدن بقیه دست دور بازوم انداخ
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تخت دراز کشیده بود ،حدود پنجاه ساله دیده میشد ، با چشمای درشت و آبی رنگ !!بالبخند دستاشو  مرتب رو و موهای قشنگ خانمی با چهره و

غرق  دوباره همون بغضو صدای لرزونش،،،،سرو صورت مامانشو آغوش وار باز کرد و مهران دوباره بیخیال من به آغوش مادرش پناه برد و

 میخوام..... شد ، منم مامانمو چرا حسودیم ه کرد ، نمیدونمب*و*س

بغل مامانش ثابت موند و دوباره با چشمای سرخ از حالت گریه لبه ی تخت نشست و به من اشاره کرد و گفت:مامان ،این دختر  کمی سرش تو 

 خوشگلو آوردم دیدنت...

 مامانش با همون ذوقی که از مهران استقبال کرده بود لبخندی تحویلم داد و گفت:خوبی دخترم ؟؟؟بیا نزدیکتر 

 میگفتم :دیدی برا منم آغوش باز کرد . میخواست برای مهران زبون درمیاوردم و برام باز کرد ،دلم آغوششو

 شتاقانه بغلم کرد:خوش اومدی دخترم م یدم وب*و*سی بیزار بودم صورتشو *و*سببا اینکه از رو و سمتش رفتم

 ممنون-

 گفت:ته تغاری داره سر عقل میاد مامانی... وارد اتاق شد وبا دیدن من چشمکی به مامانش زد و مهرانه هم

 ... مهران هنوز لبه ی تخت نشسته بود و من روبروش ایستاده بودم ،دست مامانشو فشرد وگفت:من عقل داشتم ،شما رویت نمیکردی

کله ی همدیگه .....پاشید برید بیرون  میخام بخوابم  مامانش لبخندی زد و با غرغرگفت:اومدم استراحت کنما،،،،،شماهام مونده همینجا بزنین سرو

 داری کنین  مهمون آبرو ...جلو

ه کرد و گفت: ب*و*سق غر صورتشو مهرانه هم بغلش کرد و ید وب*و*س حرفای مادرش خندیدیم ...مهران دست مادرشو همه مون از لحن و

 خوب بخوابی مامانی......میام سر میزنم بهتون 

پیش بقیه برگشتیم ، مهرداد روبروی پدرش نشسته بود و شطرنج میزد ، لبخند اومد رو لبم و یاد بازیم با مهران افتادم ،  و از اناق بیرون اومدیم

 میکردن..... بقیه هم اونطرفتر دور تا دور هم رو زمین نشسته بودن و ورق بازی

 نگار با دیدنمون داد زد:مهران جون بیا ورق....حکمه ها....

 دله.. گفت:ممنون ، میخایم با بابا شطرنج بزنیم .....حکم من حکم دستش گرفت و بالفاصله دستمو تو
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ادامه داد:استاد  . دست دور کمرم انداخت وبه من اشاره کرد که اخمای همه دخترا درهم رفت و وارفته به بازیشون ادامه دادن ،،..... ابرو با چشم و

 که مدتهاست یه دست با بابا نزدم ... شطرنج آوردم با خودم ....داداش پاشو

جلوی خونوادش که انگار براشون طبیعی بود و چپ چپ هم حتی نگاه نمی کردن برام عجیب بود ، بجز همون  ازینهمه صمیمیتش با خودم اونم

صمیمی برخورد  ه نگاههای عجیبشون بقیه نفر ات اصلی خونوادش بیش از حد برای جلسه اول باهام خوب ودخترا که فهمیدم از حسادت

 میکردن...

گفت:من  مهرداد با خنده بلند شد و روی مبل تک نفره نشست و بهمون برای نشستن اشاره کرد ، نیلوفر هم با حرص بلند شد و سمت بقیه رفت و

 میرم ورق

بازی در میاره اینطوری شدم ، ،سعی  ، از خجالت سرم پایین بود ، منکه اینقدر خجالتی نبودم ، این پسر از بس تابلوروبروی پدرش نشستیم 

کردم کمی ازش فاصله بگیرم ولی بالفاصله دستمو گرفت و اجازه نداد و منم زیر نگاه ریز بین داداشش و باباش تقالیی نکردم ،رو صفحه 

بازی کنه ...یه دست گرمی بریم  زد و در حالی که دوباره می چید گفت: یاسمنم،عادت نداره بازی نیمه بقیه رو به هم شطرنج خم شد و بازی رو

 ببینبم حریفیم یا نه 

زیر ذره بین نگاههاشون  متقابال لبخند تحویلش دادم و دوباره بااین فکر که نگام از لبخند و اخم توامان مهرداد سمت لبخند پدرش چرخید و

پایین انداختم ، برادرش که انگار منتظره حکم قتلمو بدن خیلی مشکوک نگاه میکنه ... باباش از روی ویلچر خم شد و دلسوزانه  موهستم سر

 پرسید:مهران این واقعا خودت هستی؟؟؟؟ غمگین به چهره ی خندون مهران که حواسش به چیدن مهره ها بود نگاه کرد و و

باال اورد و صورتش روبروی باباش قرار گرفت و خونسرد و باذوق گفت:ازین بهتر نمیشم  همونطور سرشو ازین حرف باباش تعجب کردم ، مهران

 وقت به این خوبی نبود ، حتی همون زمانا.... بابا....هیچ

سالم دادیم ، همسرش از آشپزخونه حواسم از مهران پرت شد ، بلند شدیم و با مهران به فرهاد  از حرفش تعجب کردم و با اومدن مهرانه و

کت و شلواری مشکی براق ب تن داشت ،مهرداد با طعنه گفت:فرهاد خان هف،هش سال گذشته ، دیگه شادوماد نیسی که  پسری سبزه بود و

 هنوزم هنوزه کت و شلوار چرخ میزنی....دوروز دیگه پدر بزرگ میشی

 امون برای من همیشه شیک میکنه....دور کمر فرهاد قفل کرد و گفت:عه مهرداد حسودی نکن، عاق مهرانه دستشو

 گفت:بههههله قربون خانم بچه هامونم میرم  ید که از خجالت سرموپایین انداختم وب*و*س فرهادم پیشونی مهرانه رو
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این  مهرانه خوش ذوق گفت:بچه ها بیاین سر فرهاد روبرومون کنار باباش نشستن و خندیدن ، مهرانه و بقیه حالت عوووق دراوردن و مهرداد و

 بازی شرط بندی کنیم ....ازون شرط بندیای مخصوص بابا 

 خدا مهرانه خانم من جسارت نمیکنم  از ترس باختن گفتم:نه تورو باال انداختم و ابرو

 مهران تنه ایی بهم زد و گفت:می بازی عزیزم

 از حرص این حرفش گفتم:مطمعنی عزیزم؟؟؟

ه ب*و*سگفت:شروع کن دخترم ، هر کی باخت باید جفتشو جلوی همه ب ن حرکتو زد ولبخندش عمق گرفت ، باباش اولی چشماش برق زد و

 باختن تو بازیا همینه... ...قانون

بخاطر شرط همه دورمون جمع شدن و با هیجان به بازی خیره شدن ، مهران که از خنده گوشه ی مبل ولو بود کمی  شیطنت بار خندید و

 یاب*و*سمیبازی باید مامانو جلوی همه ب گفت:فکر کردی آقاجون کشید و جلو خودشو

 ه کاسب میشی یا نه ب*و*سگفت:بشین بچه آروم باش ببین یه  باباش بلند خندید و سری تکون داد و

 

 

 

ا ؛من ب به مهران چشم غره رفتم ولی انگار نه انگار ،،،حواسمو به بازی جمع کردم که نبازم ، مهران هم با ذوق شروع به کری خوندن برا بقیه کرد

 یاسی سر یه بازی شطرنج آشنا شدم ،،،خیلی بازی مهیجی بود 

 از حرص اون بازی تنه ایی بهش زدم و خوشحال در گوشم زمزمه کرد :خوشحال میشم ببازی ، یجوری بباز دیگه....

پشت مبل جلو کشید که صورتش چشم غره نگاش کردم ، نگار که با بقیه ی بچه ها پشت سرمون ایستاده بود نیم تنه شو از  دوباره با اخم و

راسته صورت مهران قرار گرفت و مهران برای اینکه حرفی به دختره نزنه بیشتر خودشو بمن چسبوند ، متعجب نگاش کردم چشمکی حواله ام 

 منحل کن .... کرد ، زیر لبی طوریکه کسی نشنوه با لبخند از الی دندونام گفتم:مهران جان شرطو
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 ده نشسته ها.....عشوه در مال عام ممنوع مهرداد:هووووووی خانوا

 پووووف اینم دلش خوشه ها ...

مهرداد با  مهران هم بی توجه به غرغرم با بقیه سرخوشانه خندید و هر بار که میخندید باباش ومهرانه و دوباره نگامو به صفحه بازی دوختم و

ارم میکردن ، کمی از بازی گذشت مهرانه با خنده گفت:یاسی جون رژ لب تیکه ایی نث حالت خاصی نگاش میکردن..... بقیه هم هرکدوم تعجب و

 ی بهش بچسبه؟؟؟ب*و*سمی بیارم که داداشمو

 ه های یاسمنم شیرین تره..ب*و*سهمه خندیدن مهران بین خنده هاش گفت:بدون ارایش 

 طو عوض کرد ؟؟؟پوووووفی کردم و نا امید از برد این بازی که حسابی درهم پیچیده شده بود گفتم:نمیشه شر

 گفت:نچ مورد شرط عوض نمیشه....کیشششش زد و بابا حرکت بعدی رو 

 

 

 

تنهایی نمیتونم دیگه جلو اینهمه جمعیت که  مش ، توب*و*سنشون کشیدم ، اگه ببازم من چجوری ب دلم برای مهران خط و تو پووووفی کشیدم و

کز کنم ، رفع کیش که کردم ،پدرام از باال سرمون با خنده گفت: مهرانه برو یه دوربین واویال ، اینقدر فکرم مشغول بود که نمیتونستم رو بازی تمر

 نداده  جا آتو ترکوندن عاااالی ببینیم ، این مهران هیچ بیار قراره صحنه الو

 مهرانه خندید و گفت:داده خوبشم داده ، دارم براش

 ن فیلم ....ه استا......جوگیر نشید این وسط براموب*و*سسجاد :اقا فقط یه 

خونه پیچید ....یه حرکت دیگه زدم و حواسم پرت کری خوندن بقیه بود و  با ضربه نرگس به پهلوش حرفش قطع شد و صدای خنده بقیه تو

 یدن مهران که پدرش محکم گفت:مااااااااااااااااااااااتب*و*ستمرکزم روی فرار از 

 بازی و بی امان جیغ جیغ کردم :واااااااااااااای نههههههههههه تروخدا چند لحظه مات چهره ی خندون باباش موندم و دوباره صفحه
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مجبورم  شد ، ایستادم که در برم که ینفراز پشت سرم دودستی شونه هامو گرفت و مبل ولو با حرص بازوی مهرانو نیشگون گرفتم که از خنده رو

 کرد بشینم و گفت:فرار نداره شرط شرطه...

 نکردم ، عی بابا  نذاشتم ، حتی قبولشم ه این شرطونا امید نشستم ، اخه منک

 با التماس به باباش نگاه کردم و گفتم: آقای ربیعی ....لطفا..

خنده شو بگیره بقیه هم منتظر شکار  نمیتونست جلوی ذوق و ببینن ، مهران که از خنده سرخ شده بود و تا حالتای مارو همه چرخیده بودن روبرو

نیلوفر.وشایدم نادیا..فقط نگاه نرگس بی غرض بود  نگاه حریصانه دخترا بود که میخواستن سر به تنم نباشه بیشتر نگار وصحنه میخندیدن ، فقط 

.... 

 دوست ندارین؟؟؟؟به ما هم ثابت کنین باباش سری به نشونه ی نه تکون داد و گفت:مگه همدیگه رو

گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد:ضایع  خنده شو با اخم به مهران نگاه کردم ،این فقط یه معامله بود ، این چیزا قرارمون نبود ، اخممو که دید جلو

 نکن دیگه ، بخاطر معامله مون 

 ه در مال عام .....ب*و*سآرههه جون عمت ...معامله مونو چی به 

تالفی کنم که اشکالی  باغ رستوران و اتاقش افتادم که چقدر ارامبخش بود افتادم ، یکیشونوه هاش تو ب*و*سبستم و یاد  پوووووف چشمامو

 شب*و*سش ،بب*و*سنداره ، همه تشویق میکردن ، ب

 نفس عمیقی کشیدم ،مهران خیره به روبرو با انگشت اشاره اش به لپش اشاره میکرد و نرم و خبیثانه میخندید ،

 

 

ه ایی که به غریبه میدم الاقل بهم بچسبه سرمو به ب*و*سایی ته دلم راضی بودم ، چشمامو بستم تا اولین راه فراری نداشتم ، خودمم یجور 

صورتش نزدیک کردم ولی با لبایی که قبل از رسیدن لبام به لپش رو لبام قرار گرفت چشمامو باز کردم و صورت مهران درست روبروم قرار 

خودم جمع شدم ،  تو صورتم گرفتم و وو. و جیغ بقیه فورا سرمو عقب کشیدم و از خجالت دستامو روگرفت و لبامون مماس هم بود ، با صدای هووو
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دعوت به سکوت میکرد قطع شد و  مبل پخش شده بود ،،،،صدای خنده ها با کف زدن مهرانه که با اینکار همه رو مهران دیوانه هم از خنده رو

 واهن ، دوتا فیلم نشونتون میدم ، در حد هالیووووودگفت:حاال که ثابت شد یاسی ومهران چقدر خاطر خ

 دستگاه؟؟ سیدی ایی از کیفش دراورد و به فرهاد گفت:عزیزم میشه بذاریش تو

برای پذیرایی کیک و چایی آوردن ،خودمو گوشه ی مبل با فاصله از مهران چسبوندم و با حس خجالت و غریبی به ناخونام نگاه میکردم ، شدم 

 اینجا ... اینا ، برا دلقک بازی آوردتمسوژه خنده ی 

 خودت که......غرق میشیا بشقاب کیکی روبروم قرار گرفت ،چپ چپ به مهران نگاه کردم،لبخندی تحویلم داد و گفت:باز رفتی تو

ه بودیم ، ولی با خودم که معامله کرد حرفی ، فقط دلخور نگاش کردم و پیش دستی کیکو ازش گرفتم ، کاری ازم بر نمیومد ، با هم و بدون لبخند

لرزوند  لبام دوباره تنمو میخواست واقعی باشه ...یادآوری سوز نفسش رو و دلم باید روراست باشم،بیشتر از معامله بودن این جریان دلم گرفته بود 

 موش میشه ، حساس نباش....کنار گوشم زمزمه کرد:اخم نکن بهت نمیاد ،شک میکنن.....لبخند یادت نره ، موضوع مهمی نبود زود فرا

 

همه منتظر پلی شدن فیلم مهرانه به صفحه تلوزیون نگاه میکردیم ،  لبم ، مهران هم خندید و لبخند اومد رو از لحن مهربونش بود یا دل خودم،

 ....گفت:باید کلی پول بدید که همچی صحنه هالیوودی ایی بهتون نشون میدما مهرانه کنترل به دست روبروی دستگاه نشست و

 

برای توضیح گفت:راستش دیروز علی گفت،مهران با یه دختر اومده رستوران ، منم از فضولی سرشارم که همه خبر دارین دوربینا  فیلمو پلی کرد و

 کردم تا ببینم موضوع چیه ، حاال ببینید چخبر بوده ، چک رو

 

حالتش مثل من بود و بزور  چشماب گرررد به مهران نگاه کردم ، اونمصحنه اول مهران دستمو سمت ساختمون میکشید ، لبمو دندون گرفتم و با 

 گرفته بود ،با کف دست به پیشونیش کوبید و گفت:وااااای خدایا رحم کن .... جلوی خنده شو

 

 بقیش مهم نبود فقط دعا میکردم صحنه ی پشت درخت تو زاویه ی دید دوربینا نباشه ...
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دستم بود و واااااااای ،،،،همون صحنه بود .....منتها دوربین از زاویه ی پشت درخت بود و دقیق  رو صحنه ی داخل رستوران که دست مهران

 مشخص نبود ولی هر کسی میتونست حدس بزنه که چخبره و چه حالتیه ....

تا در رستوران و شیطنتام  ابقه دودستام قایم کردم و از بین انگشتام صحنه آخر که مس تو  دیگه نگاه نکردم و نمیدونم چرا خندم گرفت و صورتم

 دید زدم و از خنده شونه هام میلرزید ، مهران با خنده به مهرانه توپید ،:میکشمت مهرانه.... سر ناهار  بود رو

 نذاشت به مهرانه نزدیک بشه مهران هم دنبالش یک دور دور مبلمان چرخیدن که فرهاد جلوی مهران سپرشد و مهرانه پا به فرار گذاشت و

 اذیت نکنا.... گفت:واستا واستا جیگرای منو و

 

کارش کنارم  حرصی از مهرانه و لبخند میزد ، مهران کالفه و گرفته بودن ، فقط نادیا از حرص ناخن مصنوعیاشو میجوید و همه از خنده دالشونو

 گفت:واستا اون جغله تون دنیا بیاد بعد تالفی میکنم ... بهم تکیه داد و خودشو ولوشد و

از تهدید مهران بدونم که گفت:عجله  خنده مو بگیرم ، این خونواده معرکه ان !!!!زیر چشمی به مهرانه نگاه میکردم تا حالتشو نمیتونستم جلو

 نکنین ، سرتون کاله رفت ، نمایش هنوز ادامه داره 

نکنه جای دیگه هم ازمون  نگران بودم ز تا ببینیم چخبره ومی پلی کرد ، همه سر خم کرده بودیم رو فیلمی رو دراورد و رومیزعسلی گذاشت و گوشیشو

 صحنه گرفته باشه ،

 نکنه جای دیگه هم ازمون صحنه گرفته باشه ، نگران بودم میز تا ببینیم چخبره و ، همه سر خم کرده بودیم رو 

 

 

 

 

ماهرانه  نگاه مهران بود پدرش دو سه تا مهره رو ولی فیلم از صحنه شطرنج بود ،وقتی همه حواسم به چشمک مهران پرت شده بود و نگام قفل

 چشمی اوناست دیگه..... جابجا کرده بود ، مهرانه با خنده گفت:حواستون به چشم تو
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با  دوباره صدای شلیک خنده ها تو سالن پیچید ، با بازوم محکم تو پهلوی مهران کوبیدم و با بهت به پدرش که بی صدا میخندید نگاه کردم و

 پسر استاد تقلبید ... طوریکه کسی متوجه نشه حرصی گفتم:پدر ولبخند 

 

گرفته بود ولی نمیتونست جلوی خنده شو بگیره .... چشمکی تحویلم داد و درحالیکه سمت باباش میرفت گفت:آقا قبول نیست ،  از درد پهلوشو

 اجرا کنی  شما هم بازنده محسوب میشی ،باید شرطو

که باز کرد مادر از جا  بعدهم با یک حرکت ویلچر عقب کشید و سمت اتاقی که مامانش خواب بود هل داد ، و همه دنبالش راه افتادیم ، در اتاقو

 یدنت در بره ، ب*و*سگفت:مامان خانوم این آقاتون میخواد از  تا کنار تخت مادرش برد و متعجب نگامون میکرد ، مهران ویلچرو پرید و

گیج از بدخواب شدن به مهران نگاه میکرد ،باباش هنوز میخندید ، همه مون وارد اتاق شدیم و منکه زخم خورده ی این بازی بودم با  مامانش

  ب*و*سیاال ب ب*و*س،ب ب*و*سبلند گفتم:ب پررویی دست زدم و

ما  گفت:خب دیگه آتیش پاره ها ....برید بیرونید و با خنده ب*و*س پیشونیشو بلند کرد و و همه باهام هم صدا شدن ، باباش هم بناچار سر مادرشو

 استراحت کنیم 

 سجاد با پررویی گفت:بریم بچه ها باقیش مثبت هجده اس.....

مجبور کردن که خونه هاشون برسوننشون  نیلوفر، مهرداد رو مهرداد پس گردنی ایی حواله اش کرد وهمه خارج شدیم... تقریبا غروب بود ، نگار و

پسرا نگاه میکردم که  فرهاد هم برای استراحت باال رفتن ، هنوز روی همون مبل نشسته بودم و به کارت بازی چهارنفری دخترا و وو رفتن، مهرانه 

 دور شونم انداخت ، بی حوصله نگاش کردم  اروم گفت:بریم آشپزخونه یه چیزی بخوریم ، هنوز ناهار نخوردیما .... دستشو

کنار  همراش وارد آشپزخونه شدم ، مهران یکی از صندلیای میز ناهار خوری رو ل ضعفه اومد سراغم ، بلند شدم ود تازه یادم اومد چیزی نخوردم و

میکرد هم وارد شد ، مهران در یخچالو باز کرد  هم کارای آشپزخونه رو کشید و بالبخندی بهش نشستم ، همون خانمی که هم پرستار مادرش بود و

 ی مونده؟؟؟؟ما ناهار نخوردیم گفت:پریسا خانوم ناهار چیز و

 پریسا:مونده ، االن گرم میکنم براتون 
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شاد و خونواده جذابی بودن ،البته اگه درهم بودن اون سه تا دختر و اخمای برادرشوفاکتور بگیریم ،،،خونواده ی نمونه ایی میشدن ،،،،همه شون 

خونواده خودم یادم رفته بود ، مهران کنارم نشست و بدون حرفی آستین باروحیه !!!وکاشکی پدرو مادرشون هم سالمت میبودن.....اصال از 

مانتومو باال داد ، منم بی اختیار به صورتش خیره موندم ، همه حواسش به تعویض پانسمان دستم بود و همه حواسم به چشماش که حس 

 ازون حالت خارجش کنم گفتم:خونواده خوبی داری.... میکردم درد دارن بود ، از سکوتش و غرق فکر بودنش حس خوبی نداشتم و برای اینکه

 جوابی نداد ، فقط لبخندی زد و گذرا نگام کرد و دوباره تو غرق شد 

 

 

 

پیش این کوچیک کردم ، اه....اگه اشتباه دیروزم نمیبود اینم  پووووف پسره دیوانه است ، حاال هی میگم شما باور نکنین .....منو بگو که خودمو

از صالح غرورم استفاده کنم ، همش  د اینطوری باهام راحت باشه ، حیف که دیگه اگرم بخوام نمیتونم پیش این غد بازی در بیارم وجرات نمیکر

بخاطر احساسمه ، پیشش خودمو کوچیک میبینم ، چن تحقیر شدم و احساس میکنم اگه پیشش خودمو بگیرم مورد تمسخرش قرار میگیرم و 

 ت میگیره .....دس اتفاقات دیروزو برام

 ناهارم درسکوت خوردیم ، مهران زودتر بشقابشو جلوتر هل داد و با ناراحتی گفت:برمیگردی خونتون؟؟؟

 دیدشون نباشم بهتره گفتم:نه میرم پیش مژده ،،،چند روزی تو بشقابمو روی بشقابش گذاشتم و

 محکم و جدی گفت:پس همینجا بمون .... ایستاد و

 فتم:حالت خوبه؟؟؟هذیون میگی؟؟؟با تعجب نگاش کردم و گ

خیال  پریسا خانوم بشقابامونو برداشت و مهران سمتم خم شد و اروم گفت:فرقی با خونه مژده نداره اینجا ،،،،،راحتترم به معامله مون میرسیم ،

 منم راحتتره ...

 معامله مون نبود ... بشه؟؟؟اینحرفا تو حرصی گفتم:مژده دختره که میخام برم خونشون ....پیش تو بمونم که چی پوووووفی کردم و

 هم بغل من بخوابی....میری اتاق دخترا  حق به جانب گفت:خب اینجام اینهمه دختر هست ، پیش اونا بمون ،نمیخواد که شبو
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لباس مباس ندارم  گفتم:اوال آشپزخونه چرخوندم ، پریسا خانوم حواسش به شستن ظرفا بود .دوباره نگاش کردم و با حرص از پرروییش سری تو

نیلوفر که یریز تیکه میندازن به احترام خونوادت جوابی نمیدمشون ، اون یکی  کدوم دوست ندارن من اینجا باشم ، نگار و ، درثانی ،اون دخترا هیچ

 دختره نادیا هم همش با اخم و حرص نگام میکنه ....تحملشون برام سخته !!!

تم آورد و گفت:خب این حالتاشون یعنی تو کارتو درست انجام دادی و اونارو ازم فراری لبخندی نقش صورتش شد و سرشو نزدیک صور

 میدی،،،،دلیل اینکه این معامله شروع شد هم همینه......

از طرفی  ازش خوشم نمیاد و نمیدونم چرا هربار که اسم معامله روی این رابطه مون میذاشت حس بدی بهم دست میداد ،،،از طرفی حس میکردم

 معامله نمیبود ..... دوست داشتم واقعی میبود رفتاراش و هم

 کشید و گفت:پاشو بریم برا امشب و فردا لباس جور کنیم  تا بعدش ببینیم چی میشه....... دست راستمو که سمتش بود گرفت و

 زخم دستم با کشیده شدن تیر کشید و آه از نهادم دراومد :آخخخخخخخخخخخخ وییییببی

 نگرانی گفت:ببخش اصال حواسم نبود ،خیلی درد داره؟؟؟؟ و با ترس و دستمو ول کرد

ازدرد تو خودم مچاله شدم ، کنار پام  صندلی نشستم و محکم تو بغلم گرفتم و با سر تایید کردم ، صورتم از درد جمع شده بود دوباره رو دستمو

 نشده باشه....کنم ببینم زخم باز  دلهره گفت:یاسی آروم باش چک زانوش نشست وبا رو

 چک کرد و آروم گفت:خوبی یاسی؟؟چت شده میز گذاشتم ، زخمو دستمو دراختیارش گذاشتم و سرمو که کمی سیاهی میرفت رو

لذت میبردم ،،،،ولی نمیدونم چرا از نگرانیش دلم سوخت و لبخندی تحویلش دادم و گفتم:خوبم مهران جان  ازین توجهاتش خوشم میومد و

 ...نگران نباش..

 میگی!!!!!!«جان »دید زد و گفت:کسی نیست که  بالفاصله چرخید و در ورودی آشپزخونه رو

میخواست و با لبخند شیطنت باری نگام کرد ، اخمی تحویلش دادم و بلند شدم از آشپزخونه بیرون زدم ، دنبالم اومد و از خونه بیرون زدیم ، دلم ن

مورد سرزنش میکردم که چرا یکباره پسوند اسمش زده بودم اونم توخلوت!!!،،،نم نم  باهاش حرف بزنم ، خودمو بابت اون جان گفتن بی

جور شهر رفتیم و چن تنوع جنس زیاد نبود هر موردی که  جمع و دوست داشتنی بود ،،،به بازار کوچیک و میبارید و هوا فوق العاده مطبوع و بارون

تایید میکردم ، بیشتر بخاطر اینکه پولی همرام نبود تا حساب کنم ،  نداشتم بدون پرو پسندمیکردم و چن حوصله ی بحث مهران انتخاب میکرد رو
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ترجیح دادم اونکه میخاد پول بده خودشم انتخاب کنه ،با اینکه دوست نداشتم کسی برام خرید کنه ولی از کارای مهران بدم نمیومد و ازین 

 توجهش و سلیقش احساس ارامش میکردم ، 

د سمت ماشین برگشتیم ، در عقبو برای گذاشتن نایلونا باز کرد و با تعجب و ذوق گفت:عه عه عه یاسی جان ، کوله ات که با نایلونای خری

 اینجاست ..

 گفتم:کسی نیست که جان جان میکنی!!!!! و اطرافو دید زدم وقت تالفی بود ، کنارش ایستادم و

 دمه پرتش کردم صندلی عقب که افتاده پایین .....توش لباس دارم ...بی توجه به لبخند ماسیده اش ادامه گفتم:تا جایی که یا

درحالیکه ماشینو دور زد برای نشستن گفت:فکر کردم با خودت بردیش مهمونی و جامونده.....پس مشکل  در جلویی رو برای نشستنم باز کرد و

 میتونی بیشتر بمونی .... لباس حل شد و

شیدا به چه بهونه ایی میخوای منو اینجا نگه داری؟؟؟؟خونوادت نمیگن چه دختر بی صاحبیه که با یه پسر رو صندلی نشستیم و متعجب گفتم:ببخ

 اومده خونشون و چندروز هم میخواد بمونه....

م وقتی کشید و بالبخند و ذوق گفت:بیخودمیکنه کسی درمورد خانم من فکر بد کنه...خودم درستش میکنم نگران نباش....بعدش بی محابا دماغمو

 نامزدمنی پس بی صاحب نیسی....

نمیتونستم جوابی بدم و مدام ،خانم من،،،،نامزد من،،،،تو ذهنم میچرخید و دلم میخواست  متحیر از لحن و حرفای صمیمیش زبونم قفل شده بود و

 واقعی تر بشنوم ازش.... بیشتر و

 چقدر بی جنبه بودم و خبر نداشتم ....

شام نشسته بودن ، با تعارف مادرش ماهم بهشون ملحق شدیم ولی چن صندلی خالی دوتا کنار هم نبود من کنار  وقتی برگشتیم همه دور میز

مادرش و نادیا نشستم و مهران بافاصله کنارپدرام و سجاد نشست و از همون اول کار شروع به دستور دادن به نادیا کرد:نادی این ظرف 

 بذار برای یاسی جان  ساالدو

 دوغو بذار طرف یاسی جان نادی این -
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نیلوفر هم برگشته بودن و زیر چشمی من و  هم خجالت میکشیدم ،میدونستم برا حرص دادن نادی اینطوری میکرد ، مهرداد و هم خندم میگرفت و

 باهاشون نبود .... ، خوشبختانه دخترک نگار     هم حرصی و حسادت وار ریز بین و نیلو زیر نظر داشتن !!!!مهرداد موشکافانه و مهران رو

 میخوره اینقدر سرویس نده .... باالخره تعارفات مهران صدای مهرداد رو دراورد که گفت:مهران جان ، داره شامشو

که بیشتر  کرد ودرحالیکه چپ چپ نگام میکرد گفت:ندید پدیدم دیگه........همین یه دونه نامزدو به دهنش نزدیک مهران سرخوشانه قاشق پلو شو

  ، بهش نرسم میپره ...ندارم 

مشغول شامش شد ،مهرانه با طعنه گفت:نه کار سرویس دهی داداشم خوبه .....باید بیارمت رستوران  مهرداد با خنده سری تکون داد و

 استخدامت کنم مهران جان 

از کار میندازم !!!باغ به اون  دوربینا رو نیشش تا بناگوش باز بود کمی ساالد سر چنگالش زد و گفت:من اگه بیام اول اون مهران که سرخوش بود و

 معذب میکنی که  دوربین زدی ملتو باحالی رو

گفتم:آره مهرانه  تایید کردم و همه با یاداوری فیلمی که دیده بودن خندیدن ، خودمم خندم گرفته بود و با اینکه خجالت میکشیدم حرف مهران رو

 جان ، با مهرانم موافقم 

دهنش جابجا میکرد که  تو خیره به من لقمه رو دهنش برد و نگام میکرد چشمک نامحسوسی حواله ام کرد و لقمه بعدی رو مهران بالبخند قشنگش

 مادرش گفت:آره دخترم حق با بچه هاست .....چرا دوربین زدی که این بچه ها رو شرمنده کنی؟؟؟؟داشتن راز دل به هم میگفتن بچه هام 

 گلوی مهران پرید ، دو سه تا سرفه زد و گفت:مامان شمام مگه دیدی فیلمو؟؟؟؟ لقمه تو م فرو رفت واز خجالت دوباره سرم تو یقه ا

 گفت:مگه میشه من بی نصیب بمونم از دسته گالی پسرم  مادرش با ذوق لبخندی زد و

نادیا از کنارم بلند شد و گفت:پسر دایی بیا لبمو گزیدم و سری برای مهران تکون دادم لبخندی تحویلم داد و شادمانه تر به خوردنش ادامه داد ، 

 اینجا بشین راحت بتونی به خانم سرویس بدی 

 حرفی جای نادی ،کنارم نشست ،  بدون تشکر و مهران لبخند گشادی زد و
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باغو گفت:پارسال میزبان یه مراسم بودیم ،  تمیز کرد و برای خالی نبودن عریضه دلیل دوربین گذاشتن تو با دستمال لباشو کرد و تموم مهرانه غذاشو

کل موقع دوربین گذاشتم  تو سالن دعوای بدی راه افتاد و تو باغ ینفرو به قصد کشت زده بودن ، آخرشم کسی نفهمید کار کی بوده ،،،ازون

 خیالم راحت باشه  باغو

مهران بود که بیش از حد تحویلم  اشاره ها صرف شد که اکثرش اشاره ها به من و کسی بحثو ادامه نداد و باقی شام فقط با نگاهها و ایما و

 میگرفت ، ته دلم ذوق میکردم و اولین بار بود از اطرافیانم خجالت میکشیدم بابت این همه توجه مهران به خودم....

مهرانه عازم رفتن شدن و چن برای استقبالشون با مهران و دختر پسرا تا جلوی در رفته بودم و مهرانه فهمید من و مهران  بعد از شام مهرداد و 

 قصد رفتن نداریم با تردید گفت:مهران مگه یاسی جان رونمیرسونی خونشون؟؟؟؟

 ز پدرش اجازه گرفتم..گفت:نه برای موندن ا مهران خونسرد شونه ای باال انداخت و

افظی مهرانه مشکوک ابرویی باال انداخت و رفت ، منم ازترس اینکه به نقشه های مهران گند بزنم حرفی نزدم ، به سالن برگشتیم ، نادی با خداح

 گفت:من میرم بخوابم  سردی باال رفت و

تا بخوابه و من و نرگس هم ورق بازی میکردیم ، پسرا هم پلی بود  به اتاق برده دوباره روبروی پدرش نشسته بودیم ، مهران ویلچر مادرشو

واقعا مثل مهمان باهام برخورد میکرد.... پدرش سیبی  انگار با من مشکلی نداشت و استیشن میزدن ، نرگس خونگرم تر  و مهربونتر از نادی بود و

 گفت:کی میخوای مارو با خونواده یاسمن آشنا کنی؟؟ مهران هل داد و پوست گرفته بود و چندتیکه کرد و روی عسلی روبروی من و رو

 میکرد ، شوخی شوخی جدی گرفتنا.....چی میخواد بگه به باباش عاخه؟؟؟؟ زیر چشمی به مهران نگاه کردم اونم داشت نگام

 منه... نوبت اقدام مهران:چرا آقاجون ، منتظر جواب اخر یاسمنم ،،،قراره بعد ازینکه با خونواده من آشنا بشه نظرشو بگه ...بعد
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قشه دوباره بالبخند خیره شد درحالی که من با دهن باز نگاش میکردم ، چی داره میگه برا خودش ....باباشم فیلم کرده پسره دیوونه!!!!!!چن ن

 هاش به هم میریخت بازم سکوت کردم که نیشش گشاد تر شد و گفت:خیلی زود باباجان 

 گفت:زودتر بجنب پسر .....سی سالت شد ، ترشیدی!!!!!!! پدرش ویلچرشو سمت اتاقش حرکت داد و

 چشمام گردترشد و بی توجه به حضور نرگس روی مبل کناریم گفتم:، مهران تو سی سالته ؟؟؟

کرد و گفت:من خستم  گوشه ی لبشو دندون گرفت وبا چشم و ابرو  به نرگس اشاره کرد ، نرگس هم که احساس معذب بودن کرد ،کارتاشو رو

 م بخوابم...میر

 ...    گفتم:ببخش سوتی دادم  و با عجله سمت پله ها رفت ...شرمنده به مهران نگاه کردم و

دستش که سمت صورتم اومد کمی سرمو عقب کشیدم ولی کوتاه نیومد و با اولین نوازش پشت دستش روی گونه ام دلم لرزید و صورتم گرم 

ربون همونطور که گونه مو با پشت انگشتش نوازش میداد گفت:اشکال نداره.....دستت که درد مه و شد و متعجب به صورتش خیره موندم ، اروم

 نداره؟؟؟؟حالت خوبه ؟؟؟

روده ام در هم پیچیده و سیستم بدنم به هم ریخته  فقط سرم لرزید به تایید خوب بودن ولی اصال خوب نبودم ، با نوازشش احساس کردم دل و

باید  پس کشید و آه بلندی کشید و گفت:بیا ببرمت اتاق دخترا ، امشبو چشمامو روهم گذاشتم که باالخره دستشوکه اینطور دل آشوب گرفتم ، 

 . پیش اونا بخوابی...

همراش سمت پله ها رفتم و حین باالرفتن خطاب به پدرام و سجاد که هنوز گرم بازی بودن گفت:شماهام تعطیل کنین  بی اراده بلند شدم و

 بخوابین 

گرگانن....برای تعطیالت بین کالساشون میان پیش بابا و  وم تر برام توضیح داد:پدرام و سجاد مشهد دانشجوان ....خونواده هاشون تهران وو آر

 مامان.....همیشه تعطیالت اینجا پالس ان 

در نیاوردم ، پشت دریکی از اتاقای  من همه ی حواسم به دستم که تو دستش میلغزید بود و اصال از توضیحاتش چیزی سر داشت توضیح میداد و

 طبقه باال ایستاد و دستش برای درزدن باال رفت ولی با صدایی که از تو اتاق اومد خشکش زد ...

 نادی:یاسی جون دوغ،...یاسی جون ساالد....یاسی جون کوفت....یاسی جون درد....
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 ومده خونش میخاد تحویلش بگیره ....حرصی نرگس:چی میگی برا خودت نادی؟؟؟؟؟دفعه اوله ا و و صدای اروم

نادی که انگار جوش آورده بود به نرگس توپید:بیخود کرده پسره ی عوضی!!!!برای این دختره ی ایکبیری محبتش گل کرده؟؟؟؟این محبتا زمان 

 ریحانه کجا بود؟؟

 تر گفت:اون موضوع مال قبله نادی،،،،ده سال میگذره همه فراموش کردن .... نرگس اروم

مال قبله نرگس جون؟؟؟؟ این پسر به ریحانه هم  متوجه دست مهران که هرلحظه شل تر و سرد تر میشد شدم و صدای فریاد وار نادی:چی چیو

خبر عاشق بازیاشو برا ریحانه داشتن ، ولی عاقا چیکار کرد؟؟؟؟همینکه سند ریحان بنامش خورد  ابراز عالقه کرده بود ، همه فامیل میدونستن و

دستش  شد ، همه میدیدن چقدر کم محلی میکرد بهش ، حتی خونشون نمیرفت ، یه بار بهش نگفت دوستش داره ، دست ریحانه رو توسنگ 

ید ..هر دفعه با چشماش داره قورتش میده ،،،شب پیش خودش ب*و*سجلوی همه  نمیگرفت.... اونوقت این دختره تازه ب دوران رسیده رو

 ه رو بعد از نامزدی حتی خونشونم نمیاورد......نگهش داشت...درصورتی که ریحان

نگاهی دست یخ زده شو از دستم بیرون کشید و با سرعت پله  دلداری دادنای نرگس تمام شد و مهران بدون حرف و جمالت نادی با گریه اش و

 پایین رفت ،،،،، ها رو

رفت ، بیخیال کوبیدن در شدم و  ازار دادکه اونطوری ولم کرد و و مهران کمی مردد پشت در موندم ، هیچی از حرفاشون نفهمیدم ، فقط میدونم

 دنبالش از پله ها پایین رفتم تو سالن سر چرخوندم ولی نبود ، سجاد با دیدنم گفت:نخوابیدین شما؟؟؟مهران رفت تو حیاط...

حیاطودید  تو و دی بین باغچه ها روشن بود کمی جلو رفتمال ای  یخ بود ، هنوز المپای کم نور و با عجله از ساختمون بیرون زدم هوای بیرون سرد و

فقط صدای نفسای عمیق  رو زمین نشسته بود ،مطمعنم متوجه من شده ولی تکون نخورد و زدم پشت یکی از درختا تکیه زده بود و

م و کمی سکوت کردم ، از صدای بریده نرفتم و این طرف درخت ایستاده تکیه زد میشنیدم ، منم از ترس اینکه غرورش خورد بشه جلو ونامنظمشو

نداشتم که برم و پشت  بریده شدن نفساش فهمیدم حال خوبی نداره و حرفای نادی بدجور اذیتش کرده ، نمیدونستم چیکار کنم ، جسارت مهرانو

اینطور به هم  کمکم میکنه رودرخت بغلش کنم و آرومش کنم ، با اینکه نمیدونستم جریان چیه ولی دوست نداشتم دوستی که دوروزه بی ادعا 

ریخته ببینم ، آروم زمزمه کردم:یه زمانی فکر میکردم پسر خالم محمود تنها مرد خوب روی زمینه، برای همین روش حساب میکردم و دوستش 

ونگی خیلی چیزا میدونم داشتم ، با بابارضا هم سر طرد کردن مامانم مشکل داشتم ......من بلد نیستم دخترونه رفتار کنم ولی از مردا و مرد

گذشتت چی  تو ، نمیدونم     مشکالت بالتکلیف نمیشن  ....میدونم مرد بودن سخته ،ولی شیرینه!!!!مردا تحملشون باالست و محکم ان ، مثل ما زنا تو
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فقط از رفتارت این مدت با خیلی مردی ، کاری به حرفای نادی ندارم  تو چی بوده که شنیدن چند جمله اش داغونت کرد ولی میدونم گذشته و

ومیتونی  جسور برخورد کردی خوب کنترل میکنی اوضاعو منطقی و کارات حساب شده است،همیشه راه حلی داشتی و فهمیدم همه حرفا و خودم

یست به خاطر گذشته هم همچی ادمی بودی ، پس هرکاری کردی البد دلیلی برا خودت داشتی ، الزم ن دستت بگیری ، مطمعنم تو رشته ی امورو

 سرزنش کنی  کارایی که انجام دادی و فکرکردی درستن خودتو

 با صدای لرزون گفت:خوب منو شناختی ...

 

 

صدای  ذوق کردم که یه سری حرف سرهم کردم و درست از اب دراومد ، ولی واقعا مهران همچی آدمی بود ، دوباره با همون جوابی ندادم و تو دلم

 محزونش صدام زد:یاسمن؟؟؟

جمع و جور کرد و زمزمه وار پرسید:هنوزم پسر خاله تو یا شخص  روبروش نشستم و نگاش کردم ، زانوشو بغل گرفته بود ،کمی خودشو چرخیدم و

 دوست داری؟؟؟؟؟ دیگه رو

وخی کنه و شیطنت میکنم از رسمی حرف زدنشم بدم میاد ، دوست دارم همیشه بخنده و باهام ش ازین حالتش بدم میومد ، حتی االن که فکرشو

 بازی در بیاره ، مثل بعد ظهری سر بازی شطرنج!!!

خیره شدم دستمو به زانوش تکیه دادم و با دست دردمندم گوشه ی چشمش دست کشیدم ، صورتش خشک بود فقط  به چشماش که برق میزد

که برای ریحانه نامی اینطوری داغون شده دوباره عقب کشیدم ، نمیدونم شاید ناراحت شدم ازین مژه هاش خیس بود ،دستمو ازش کندم و خودمو

 ندادی؟؟؟  گفت:هوممم جوابمو سری تکون داد و

تاریکی زیر درخت محو شده بود گفتم:ما فقط دوستیم ، من نمیپرسم چرا از شنیدن حرفای نادی به هم ریختی ،  خیره به صورتش که کامل تو

 هم نپرس چیزایی که بهت مربوط نمیشه تو

 کسی برده؟؟؟ ذکرت شده تا حاال؟؟؟؟؟؟دلتو گفت :حرف من فرق میکنه ، بهم بگو کسی فکر و دستش گرفت و و دستمو تو ید بدنشوکمی جلوکش

 محل ندادم که همچی اتفاقی بیفته  گفتم: تا حاال کسی رو فقط برای اینکه از سرم باز بشه بدون فکر کردن دستمو از دستش کشیدم و
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 ن پسر خالت که بعنوان تنها مرد زندگیت قبولش داری؟؟؟؟مهران:حتی محمود ؟؟؟؟ همو

ته مهران گفتم:فکر میکردم دوستش دارم ولی از ازدواجش ناراحت نشدم ، حتی دیروز که از خونه  کالفه از سواالی بی سرو پوووووفی کردم و

 بیرون اومدم هم بعنوان حمایتگر باهاش تماس نگرفتم تا درد دل کنم ....

کر رفتم که واقعا چرا دیروز با محمود تماس نگرفتم ؟؟؟منکه هروقت دلم میگرفت با اون حرف میزدم تا اروم بشم دیروز با اوار و خودمم تو ف

 فراموش کردم ؟؟؟!!!!! زندگیم حمایت محمود رو شدن اکرم رو

 نفس عمیقی کشید و کامال جدی گفت:میخوام این معامله رو به واقعیت تبدیل کنم...... 

 مشهد درموردش حرف میزنیم  آشنا شو برگردیم نگاش میکردم کالفه گفت:نمیخاد جوش بیاری ، فعال با خونوادممتعجب 

 نا باور گفتم :خل شدی؟؟؟زده بسرت!!!!!

دی تصور خونوادم ج جدی بگیر ، نقش االنتو تو  تا نیم دقه پیش دپرس بود ،لبخندی تحویلم داد و گفت:دارم بهت پیشنهاد میکنم این معامله رو

 جدی بگیر ،،،،میخام واقعا نامزدت باشم ...بهم فکر کن ، میخام شانسمو برای باز کردن در قلبت امتحان کنم ..... کن ، حضور منو

 نشسته بود ،اینکه این نقشم واقعی میبود و االن کارگردان ماجرا حسرتی بود که از بعضی از حرکات امروزش به دلم تو بهت حرفاش بودم ، فکر و

 ازم میخواد نقشمو واقعی اجرا کنم ناباور گفتم:واقعا میخوای بهت فکر کنم یا فیلمم کردی؟؟؟

تکوند و گفت:هوممم دقیقا خواستم همینه ، تو توی بدترین شرایط بهم پناه اوردی پس یعنی شانس اول با منه .....االنم  پشت لباسشو ایستاد و

 بسپر به من .... حفظ کنی باقیشو فیه نقشتوخسته ایی وقت این فکرا نیست ، فعال فقط کا

 مجبور کرد بایستم و همراش سمت ساختمون خونه راه افتادم و دودل گفتم:حرفای نادی در مورد کی بود .. دستمو گرفت و

 نخواه چیزی بهت بگم وقت ازم گفت:فراموش کن ، مربوط به گذشته است ، هیچ دستی به موهاش کشید و پوووفی کرد و

باز کرد و  و سجاد هنوز بازی میکردن بی توجه بهشون دوباره از پله ها باالرفتیم ولی اینبار در اتاق دخترا نرفت ، در اتاق بعدی روپدرام 

 دخترا اوقاتت تلخ بشه .... میندازم...دوست ندارم با اون پذیرایی تشک گفت:امشب اینجا بخواب ،،،برای پسرا تو

به پیشنهاد مهران فکر   پتو بغل زد و بیرون رفت ، لبه ی تخت نشستم و خیره به روبرو واری چندتا تشک ولبخندی تحویلش دادم ، از کمد دی

 کردم ، اگه واقعا نامزدم باشه چی میشه؟؟؟
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ی به گفت:یه خبر سالمت گوشیم دستش بود روی تخت گذاشت و کوله پشتیم و مهران وارد شد ، کیسه های خرید و دوباره تقه ایی به در خورد و

 بقیه میان ، کم پیش میاد شنبه تعطیل باشه ،قرار پیک نیک گذاشتن  مهرانه و خونوادت بده، صبح زودم

 خسته ایی گفت:زود بخواب میدونم نگاهی سرسری به اتاق کرد و

مورد حرفای زده بدون حرکت مشکوکی رفت ، احساس کردم نمیخواد در بست و سمت بیرون حرکت کرد شب بخیر گفت، جواب ارومی دادم درو

 شده بحث کنه ، 

پوشونده بود و همه اتاق کاغذ دیواری  کل اتاق شامل تخت یک نفره و یه دراور آینه کمد میشد و پرده ی آبی رنگ ساده ایی هم جلوی پنجره رو

هم انتهای اتاق بود که از  مرتب و یه حموم کرم رنگ بود با چندتا قاب عکس ساختمون شیک مهندسی شده و یه نقشه بزرگ ساختمون تزئینی و

مو دراوردم  تخت مانتو چفت کردم و برگشتم رو بستم و قفلیشو دو اتاق بهش در داشت عجیب بود ، چن اون درش به اتاق دخترا راه داشت درو

پدرام  صدای غرغر سجاد و در نبود که قفل کنم ، کمی میترسیدم گوشمو به در چفت کردم تا ببینم بیرون چخبره دراتاقم چفت کردم ، کلیدی رو و

تماس از  کردم کلی پیام و گوشیمو چک تخت و هال بخوابن دراومده بود ، بمن چه تقصیر این دختراست ...خندم گرفت برگشتم رو سر اینکه تو

 مژده داشتم و همینطور حسام و دیگر هیچ .......

جز اونجا ندارم..... چخبرا؟؟؟؟با مامانتینا خوش  ختیم اینه جایی روصفحه چت پیام گذاشتم:نگران نباش، بر میگردم ....بدب برای حسام تو

 میگذره؟؟

 با اینکه همه ی پیامای حسام التماس بود برای برگشتنم ولی از حرصم براش با طعنه پیام گذاشتم ....

انالین بود ، سه تا عالمت سوال فرستاده بود  بدم که پیامی از طرف مهران اومد ، باز کردم  پرسیده بود ، میخواستم جوابشو مژده هم احوالمو

 «؟؟؟»

معماری شده بود نگاه  از دیدن پیامش لبخندی نقش صورتم شد جوابشو با استیکر چشمک دادم و به عکس پروفایلش که یه ساختمون شیک و

 بازی شیرین .... کردم که دوبار استیکر دلخوری فرستاد ، متقابال استیکر تعجب فرستادم و خندم گرفت ازین استیکر

 فرستاد:چرا نخوابیدی عزیزم؟؟؟ پیام باالخره مهران کوتاه اومد و
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ارسال کرده بود نگاه کردم و جواب  صورتم ثابت مونده بود به کلمه عزیزمی که برام  با همون لبخندم که بی اختیار رو ابروهام باال پرید و

 ... دادم:پیامامو جواب بدم میخوابم 

 بفرستم براش ولی ترسیدم ضایعم کنه و ننوشتم  دوباره پیامش اومد:اوکی.....زودبخواب دیروقته گلم...میخواستم عزیزم 

 ه ...ب*و*سو یه استیکر 

ه فرستادم و ب*و*س نمیدونم چرا هر کلمه از پیاماشو یه دنیا برای خودم تعبیر میکردم و بیجنبه از خوندنشون ذوق میکردم ، استیکر لبخند و

کردم هنوز آنالین بود ، استیکر شب بخیر فرستادم بالفاصله دوتا  چک دوباره صفحه چت با مهرانو دادم و هم پیامای مژده روخیلی سریع جواب 

گوشیمو برای باقی موندن باطری خاموش کردم و با ذوق از فکر کردن به  خورد ،پس یعنی منتظره آف بشم ، سریع از برنامه خارج شدم و تیک

 گذرونده بودم خوابیدم ......صحنه هایی که امروز 

 

 

 

 

سرم انداختم و مسواک  شالمو ازاد رو هفت صبح بود ، کالفه مانتومو پوشیدم و صبح با صدای جیغ جیغ مهرانه از خواب بیدار شدم ساعت نزدیک

د و غرغر میکرد: بیدار شید سالن چرخوندم دنبال سرویس گشتم ، مهرانه مشغول بیدار کردن پسرا بو به دست از اتاق بیرون زدم و سری تو

 ببینم چرااینجا خوابیدین؟؟؟؟

نشست و گیج خواب گفت:اووووف مهرانه ،چخبرته سرصبحی سرمون خراب  باال پله ها ایستادم نگاشون کردم مهران زودتر ازون دوتا بلند شد و

 شدی....

.......بیدار شید ببینم تا برسیم ظهر میشه .....فرهاد جان میز صبحانه مهرانه پتو رو از روش کنار کشید و با جیغ جیغ گفت:نمازم نخوندید البد ...

 بچین تا من چایی حاضر کنم پریسا رفته مرخصی... رو

 نشست و گفت:مهرانه بذار بخوابیم اصال اینجا نتونستیم راحت بخوابیم.... سجاد هم بلند شد و
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یاسمنم تو اتاق من #ستاد ومهران کش و قوسی به بدنش داد و گفت: مهرانه نا امید از بیدار شدنشون دست به کمر باال سرشون ای

 بد خواب کنیم ... خوابید،،،نصفه شبی نمیشد دخترا رو

 کشید و با شیطنت گفت:حسابی لوسش میکنیا  مهرانه با اون شکم گردش خم شد و لپ مهرانو

 سمت سرویس بهداشتی رفتم... و و مهران بی غرض خندید و منم ذوق زده از خنده اش بیخیال دید زدن شدم

همه دور میز صبحانه نشسته بودن که منم بهشون ملحق شدم و اولین چیزی که دیدم لبخند قشنگ و صبح بخیر مهران بود و دلم ضعف رفت با 

لقمه ایی جلوی دستم  هنوز ثابت نشده مالکیتی که موقع مکالمه با مهرانه به اسمم چسبونده بود ، صندلی کنار مهران نشستم و«میم»یاداوری 

از نظر گذروندم همه با لبخند و فقط نادیابا حرص زیر چشمی دید میزدن ، لقمه رو گرفتم و بهش خیره  نگاه بقیه رو گرفت ، سری چرخوندم و

جاش نیست و خنده و ذوقشو تماشا کنم ، ولی اینجا  موهاشو به هم بریزم و موندم نمیدونم چرا دلم خواست مثل حسام قربون صدقش برم و

 مهرانم بی جنبه است ....

چرخوند سمت اتاق مادر رفت ، باباش فقط پاهاش آسیب دیده  پاش گذاشت و ویلچرشو رو پدر درسکوت سینی کوچیکی صبحانه چیده شده رو

ویلچر اذیتش  زیاد رو جابجایی و  نشستن بود ولی مادرش مشکل کمر و جابجای و خرد شدن دیسک داشت که از کمر به پایین فلجش کرده بود و

 اتاق روی تخت خوابیدست .....  میکرد برای همین اکثر اوقات تو

 وشال پوشیده بودم  برای راحتی خودم مانتو

با یه تیشرت آستین کوتاه و شلوار راحتی کنار هم نشسته بودن و هراز گاهی هم مارو با نگاه  ل*خ*تنادی ساکت بودن و سر نرگس و

با بی میلی چایی میخوردن ، مهرانه با  هنوز مست خواب بودن و ، پدرام و سجاد هم بزور چشماشون باز بود و حریصشون مستفیظ میکردن

 شیطنت پرسید :راحت خوابیدی یاسی جان؟؟؟

 

بیدم گفت:منم اتاق اختصاصی میداشتم راحت میخوا اینحرفا که نادی پابرهنه پرید وسط حرفمونو میخواستم تعارف تیکه پاره کنم و تشکر و

 مهرانه جون ....
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بیشتر حرص بدم ، مهران  دیگه جوابی ندادم و چپ چپ نگاش کردم و لقمه ایی که برای خودم گرفته بودم سمت مهران گرفتم تا این نادی رو

تم بگیره سرخم از دس صورتم خیره موند و اینبار من چشمکی تحویلش دادم ، بچه ذوق کرد و بدون اینکه لقمه رو هم که انتظار نداشت کمی رو

با خنده  پشتش کوبید و کرد و لقمه رو از دستم به دندون گرفت ،،،صدای سرفه ی پدرام دراومد ،انگار چایی گلوش پریده بود ،سجاد رو

 ن...گفت:،هووووووووی یاسی خانم خونواده نشسته ها......نمیگی جنبه ندارن؟؟؟؟االن خفه میشد خونش گردن شما بود اینقد عشوه خرکی اومدی

 خندیدم ، چقدر خوش میگذره همچی جمعایی!!! چپ چپ به خرص خوردن نادی نگاه کردم و

دم دستشون میذاشتم ، کارم  شستن ، منم ظرفای اضافه رو جمع کردیم و اونا ظرفا رو همه برای حاضر شدن رفتن ، با کمک مهرانه و نرگس میزو

نتوی سورمه ایی آستین سه ربعمو برداشتم و از لباسایی که دیشب با مهران گرفتیم شلوار که تموم شد برای حاضر شدن باال رفتم از کوله ام ما

پوشیدم ، کاله آفتابی و عینک رو هم کنار گذاشتم که در اتاق زده شد ، بفرمایید که گفتم مهران سرشو داخل اتاق خم  سوارکاری و شال سفید رو

 .. منم حاضرشم ، لباسام داخل این اتاقهکرد و گفت:یاسی جان اگه حاضر شدی بیرون باش تا 

 خونه پدریشه ... به کمد دراور اشاره کرد ،پس اینجا اتاقش تو

 عینکم جلو آینه است زحمت آوردنشو بکشید.. درحالیکه ساق دستمو دستم میکردم گفتم:من آماده ام ، فقط کیف نمیارم کاله و سمت در رفتم و

 چشمش گذاشت و گفت: چشششم ،منتظر باش زودی میام  دست رو لبخندی زد و

تو  از پله ها پایین رفتم و منتظر مهران روی همون مبلی که دیروز مخصوص نشستن دونفری ما بود منتظرش نشستم ، همه تقریبا اماده بودن و

هم مشکی بود و صورتشون یه  شلوار هردو گس هم کرم رنگشو ، شال ونر سالن منتظر اعالم حرکت بودن ، نادی مانتوی قرمز جیغ پوشیده بود و

پدرام هم با اینکه برادر نبودن ولی تیپشون شبیه هم بود ، پدرام تیشرت ابی راه راه پوشیده بود و  ماسک کامل از ارایش پوشونده بود ، سجاد و

 اون گیتارش که هم قد خودش بود تنگ شد!!!! قدم میزد ، دلم برای حسام و سجاد ویولن به دوش داشت عرض پذیرایی رو

گذاشت و گفت:یکی اینو ببره تو  با گوشیش کلنجار میرفت ، مهرانه سبد بزرگی رو روی اپن مهرداد هم کنار در ورودی به دیوار تکیه زده بود و

 ماشین بذاره حرکت کنیم ..

ونگار خبری نبود و مهرداد هم از بس اخم داشت میترسیدم بهش سالم بدم بیرون رفت ، از نیلوفر  برداشت و غالف کرد و سبدو مهرداد گوشیشو

 حتی!!!!!
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 بلند گفت:مامان بابا با ما میان ..... مهرانه ویلچر مادرو از اتاق بیرون اورد سالم دادمش مهرانه سمت بیرون حرکت کرد و

 بدویم  ؟نمیخاین که دنبال ماشیناتونگفت:حواستون هست که ما ماشین نداریم ؟؟ سجاد هم ویلچر پدرو بیرون برد و

 گفت:با مهران بیاین خب... مهرانه به حرفش خندید و

اقی نادی دست به بغل روبروم به ستون وسط سالن تکیه زده بود خیره به من با صدای بلندی گفت:من و نرگس با مهران میایم .....شما پسرا با ب

 ماشینا برید....

ود خیره شدم ، میدونستم برا حرص دادن من میخواد با مابیاد و اصال دوست نداشتم ، هنوز هیچی نشده شوخی به صورت نادی که روی من زوم ب

چشم موندیم و که مهران از باالی پله ها اومد ،  اینقدر چشم تو مهران حساس شدم ، هرچی بهش خیره موندم روش کم نشد و شوخی رو

بلوز سفید پوشیده بود ، مهرانه  ردم ، تا همین حدم پرروییم حرصیش کرده بود ، شلوار سورمه ایی ونگاهمواز نادی گرفتم و اومدن مهرانو تماشا ک

ت ویلچرمامانو کنار درخروجی گذاشت تا یکی از پسرا از روی سطح شیب پایین ببره و  برای کاری دوباره به سالن برگشته بود گفت:اصال این سِ

 کردنتون از پهنا تو حلقم داداشم ..

کنار گوشش بلند  ید وب*و*س گونه شو ه ایی براش فوت کرد مهران هم با خنده پاتند کرد و سراغ ویلچر مادرش رفت وب*و*سز راه دور و ا

 گفت:از پسرت راضی هستی مامان؟؟؟

 بخند چرا راضی نباشم ... کشید و گفت:همیشه شیطون باش و مادرمهربونش هم لپشو

 شیرینش گفت:یاسی جان بریم شیطنت؟؟؟ ب وصاف ایستاد و رو به من با همون لحن جذا

مهران برای راحتیش صندلی جلو  بالبخند دنبالش راه افتادم و نادی رو با حرص خوردناش تنها گذاشتم ، با اصرار مهران مادرش با ما همراه شد و

نرگس هم از اومدن با ما ناامید  ده نشدن ، نادی وخوابوند ،منم عقب نشستم ، ماشین مهرداد بیرون حیاط بود ، نگار و نیلوفر هم بودن ولی پیا رو

 پسرا هم با ماشین مهرداد و همه حرکت کردیم و از شهر خارج شدیم  شدن با ماشین مهرانه همراه شدن و

ر بشینه بهت سرویس برسونه حوصلت س مادرش کامل روی صندلی دراز کشیده بود مهربون گفت:مادرجان منو عقب بخوابون ،یاسمن جان جلو

 نره 

 و مهران آینه جلو رو روی من تنظیم کرد و پرسید: یاسی جان راحتی یا میای جلو ؟؟. لبخندی تحویل مادرش دادم 
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 داخل روسریش فرستادم و گفتم:من راحتم خانم ربیعی به صندلی مامان تکیه دادم و تیکه موی گوشه ی صورتشو

دستش گرفت و گفت:،اسمم مهرانگیزه دخترم  دیدن لبخنداش ...مادرش دستمو تودلم پرمیکشید برا  مهران از نیمرخش مشخص بود و لبخند

 دوست داشتی مامان مهری.... قسمت بشه و کنی ، اگرم ...میتونی مهری خانم صدام 

..ولی چه جالب منم ذوق زده از اسمش و اجازه ایی که بابت مامان صدازدنش بهم داده بود گفتم:جسارت نمیکنم خانم ربیعی.... ابروم باال پرید و

 یه خاله خانم دارم اسمشون مهرانگیزه ....خاله مهری صداش میکنم ...

 مادرش متبسم نگام کرد و مهران خوشحال از بحث پیش اومده گفت:جالبترش اینه که خونواده ما همه مهر داریم..

 اسماشونو برای خودم زمزمه کردم :مهرانگیز.مهران.مهرانه.مهرداد....

 پی گرفت و گفت:اسم آقاجونم مهداد هست ، مامان ،بابا تفاهم عجیبی سر مهر داشتن ..... وق حرفمومهران با ذ

 مادر نیشگونی از بازوی مهران گرفت و گفت ؛:ای پسر بال

 کن ازینم بالتر میشم  تایید بداخالقو برام گفت:شما این دختر خانم بال و ید وب*و*س دست مامانشو گرفت و

گفت:عه مهران دختر به این  مهران نگاه کردم ولی حواسش به اینه نبود ، مامانش اخم و ناراحتی ساختگی تحویلش داد و با تعجب تو اینه به

 ماهی ، کجاش بداخالقه....

 د دارم ، ...محزون گفتم:حق با آقا مهرانه ، من اخالقای بد زیا پایین انداختم و دلخور از حرف مهران با یاداوری اینکه اره واقعا بداخالقم سرمو

قبول کردم که نگران خونوادشم ، اه لعنت به من  ، اصال مگه من خودشو چرا ،شاید میترسیدم مورد تایید خونوادش نباشم بغضم گرفته بود نمیدونم

 که اینقدر بی جنبه شدم جدیدا.... 

 

 

 

 اذیتم میکرد رفت ، .... اینه منتظر نگام بود توجهی نکردم و حواسم به سوز زخمم که از تو سرمو باال گرفتم
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 مهری:این چه حرفیه دخترم ،،،مگه میشه انتخاب پسرم بد باشه ،،،اگرم بداخالقی کردی البد حقش بوده خب .... مامان

مادرش دوباره گفت:از خونوادت  برای مهران چشم و ابرویی باال انداختم که بعله تحویل بگیر بداخالقیم بی دلیل نیست و اونم لبخند زد و

 دخترم ....چطوری با مهرانم آشنا شدی....برام تعریف کن وقت بگذره حوصلم سر نره .. گوب

گذاشتم اونطور که دوست داره به خونوادش معرفیم کنه ، مهران هم مختصرا همه  و منم حرفی نزدم مهران برای جواب دادن پیش دستی کرد و

موشکافی نکرد ،  قضایارو تیتر وار گفت و دربسته و اکرم و بابا و بیماریش ....همه رولج بودنش با من ، از حسام ،  براش گفت ؛از حامد و چیزو

 مادرش هم فقط برای بابا ابراز تاسف کرد و باقی راه دیگه حرفی رد وبدل نشد ، وارد مزرعه ایی بزرگ شدیم که ورودیش باغ و اصطبل بود و

کنار آالچیق وسط مزرعه پارک کردند و بعد از تخلیه ی لوازم هرکدوم  ود ، ماشیناروکمی محوطه خالی و انتهاش هم دوباره نهال کاری شد ه ب

فرهاد با دوتا اسب  بقیه هم باهاشون رفتن ، پدرام و پدرو مادرو همراهی کردن و برای دید زدن وچرخ زدن سمتی رفتن ، نیلوفر و مهرداد ویلچر 

 ست؟؟؟؟.پیش ما برگشتن ،فرهاد با ذوق گفت: کی اهل مسابقه ا

ذوق زده گفتم:واااااااای من عاشق اسبام ، حیووونای  با ذوق از دیدن اسب از نزدیک بلندشدم و دستی به موهای یال اسب فرهاد کشیدم و

 قشنگی ان ....

اون یکی دستتم  اسب سواری کنی ، بیفتی ه*و*سدستمو از اسب جدا کرد و با غرغر گفت:تو با این حالت نمیخواد  با اخم مهران کنارم ایستاد و

 داغون میکنی،،،،دستم امانتی ناسالمتی

 و بعد با دلخوری دنبال خودش کشوند و ادامو دراورد :عااااااشق اسباست خانوم ...

کردنش خندم گرفته بود ، مهرانه از فالکس فنجون چایی برام گذاشت و گفت:شما پسرا برید  غرغر  مجبورم کرد کنار مهرانه بشینم ، از حالتش و

 بزنین ،بعدش ما خانما از خجالت خودمون درمیایم ... چرخ

 فرهاد با هول گفت:مهرانه جان برای شما کال ممنوعه....حرفشم نزن

 میخواد..... مهرانه باحرص گفت:عه فرهاد دلم

گذاشتم براتو  ون اسب حناییه روا فرهاد که برعکس دیروز اسپرت پوشیده بود روی اسب پرید و گفت:من به جات یه چرخ میزنم .........مهران برو

 ،،،بیار مسابقه بدیم 
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کرد و گفت:یاسی یه دور بزنم میام دنبالت ...باشه عزیزم؟؟؟؟ولی  ایستاده بود خم شد بندکفششو محکم مهران که هنوز دلخور روبرومون

 عاشقشون نباش

عزیزم  لحن و لبخندش دوباره لبخند نقش صورتم شد و گفتم:بروچه من عاشق چیم ......از  عه پس بگو بچه از چی حرصی شده !!!هههه خو به تو

 مواظب خودت باش

 چندلحظه مات نگام کرد و سمت اصطبل رفت 

به دیواره آالچیق تکیه داده بود گفتم:من و شما فقط به عنوان مصدومین حق  زانومو بغل گرفتم و به مهرانه که بالشی پشت سرش گذاشته بود و

 تفریح نداریم..

مثل دیروز ازش خجالت نمیکشیدم ، ازبس که خونگرم و خوش برخورد بودن ،ادم احساس راحتی میکرد باهاشون ، خیره به فرهادش که با  دیگه

 اسب تاخت میزد و دور میشد گفت:اتفاقا تماشا هم کیف میده ،،،زحمتش کمتره 

 دوست داری؟؟؟؟ و غیر منتظره بهم نگاه کرد و پرسید:یاسی تو چقدر مهرانو

 

شونه باال انداختم و حقیقتو گفتم:نمیدونم مهرانه جان ، هنوز با احساسم کنار نیومدم....  از سوال غیر منتظره اش جا خوردم ، کمی نگاش کردم و

 قرار بود فقط دوست باشیم ولی شرایط فرق کرده انگار ...مهران حرفای جدیدی میزنه....نمیدونم بخاطر نقشه اش هس یا واقعی ان ....

کالفه پوووفی کشید و با دلخوری گفت:بهتره زودتر کنار بیای ، من متوجه ساختگی بودن رفتارات شدم ولی دلیلشو نمیدونم ،،،توصیه میکنم 

 تو خطر نندازی ازبین ببری تا داداشمو دوگانگی رفتارتو

طری ممکنه از طرف من آقا داداشتونو تهدید با تعجب بهش نگاه کردم و عصبی ازینکه چه فکری درموردم کرده گفتم:مهرانه خانوم چه خ

احساس  کنه؟؟؟؟؟ما فقط معامله داشتیم که اینجا نقش معشوقشو بازی کنم تا این دخترا دم پرش نچرخند ، ولی آقا داداش شما حرف از عالقه و

 واقعی میزنه ،،،این وسط منم گیج میزنم ..

http://www.roman4u.ir/


 

 
143 

 

گفت:مهران واقعا دوستت داره .....اگه هم  یه قلپ سر کشید و جام نشستم ، چایشوبلندشدم که ازش فاصله بگیرم دستمو گرفت و دوباره سر

اینجا پیش خونواده ما هستی برای اینه که با ما آشنا بشی ، مهران خودش از پس پروندن اون دخترا برمیاد ،،،،تو رو آورده این خونواده 

 بشناسی تا بتونه حرف اصلیشو بهت بزنه رو

خیره به مهران که با اسب سمت فرهاد و بقیه تاخت میزد گفت: مهران خیلی احساساتیه ....خطری که از جانب تو تهدید ش دراز کرد و  پاهاشو

 میکنه شکسته شدن دلشه .....

 متعجب بهش نگاه کردم که حرفشو ادامه داد

میکرد ،ولی انگار با تو طلسمش شکسته ...کاربه هم ادم حساب ن مهرانه: مهران هشت ، نه ساله که درقلبش به روی همه بسته است ، حتی مارو

بزنم و  ندارم ، ولی انگار تاثیر خوبی روش داشتی که اینقدر تغییر کرده...بهتره یه سری حرفا رو معامله و بهونه هاش برای ارتباط برقرار کردن باتو

میشه، اون موقع یه سال دانشگاه درس میخوند ، مشهد  بدونی تا بتونی درمورد مهران تصمیم بگیری،،،جریان مربوط به نوزده سالگی مهران

رشته ی موسیقی ....مهران هم به موسیقی عالقه نشون میداد و اصرار داشت  زندگی میکردیم ، ریحانه دختر عمه ام  هم دانشگاهیش بود منتها تو

 د نامزد کردم ، فرهاد دانشجوی پزشکی بود ......از ریحانه یاد بگیره ، زیاد باهم بودن و مهران دلش رفت،،،،،منم همون ساال با فرها

معشوق شناخته شدن ،،،،تا اینکه مهران با  ریحانه خیلی با هم صمیمی بودن و چن همیشه با هم بودن سر زبون فامیل افتادن و عاشق و مهران و

اقدام کنن، همه مون بدون هماهنگی رفتیم خونه عمه مجبور کرد برای نامزدیش با ریحانه  مامانو شنیدن اینکه ریحانه خواستگار داره بابا و

 مهتاب......

 

 

همه چی خوب بود تا اینکه مهران و ریحانه با هم خصوصی حرف زدن .....وقتی از اتاق اومدن بیرون جای مهران و ریحانه عوض شد ، ریحانه 

وض شده بود ، دیگه از ذوق نامزدیش با ریحانه خبری نبود و پرذوق ازین نامزدی استقبال کرد و مهران سرد شد .فقط تو نیم ساعت یه دنیا ع

 رنگ شد ... بعداز رسمی شدن نامزدیشون رابطه شون کم

دید ، حتی موسیقی و گیتار  نمیاورد ،نامزد بودن ولی نه گشت و گذاری!نه ابراز عالقه ایی،،،نه کسی لبخند مهرانو از همون شب ببعد اسم ریحانه رو

هم کنار گذاشت و گیتارشو آتیش زد ، اکثر اوقاتشو به درس و دانشگاهش مشغول میشد و از همون دوران دانشجوییش بنا به  که عالقه داشت رو
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ای رشته تحصیلیش شروع به ساخت و ساز و معماری و فروش کرد ، برای نبودن باریحانه تمام وقتشو به کار اختصاص میداد......از چندتا اززمین

 کم اعتبار کسب کرد و بعد فارغ التحصیلیش تونست شرکت موفقی تاسیس کنه ،،،بگذریم برگردیم سر جریان ریحانه ....بابا شروع کرد و کم 

 

 

 

یکسال همینطور بود رابطه شون ، تا اینکه صدای خونواده ها دراومد ، از جمله عمه و شوهرش شدیدا مقابل رفتارای مهران جبهه گرفتن و 

ده ما هم شاکی بود ولی مهران توجهی نمیکرد ، این درحالی بود که ریحانه عین خیالشم نبود و ازین وضع رفتار اعتراض کردن ، راستش خونوا

 مهران راضی بنظر میرسید و زندگیش روال عادی داشت و به هیچ کس بخاطر رفتار مهران اعتراض و شکایتی نکرده بود .....

 حانه امادگی نداره و ازینحرفا این بین مهران با عمه حرف میزنه تا صبوری کنه ری

مهرانو سرد میبینه موضوعو تبدیل به یه الم شنگه میکنه و بین دوخونواده بهم میریزه ، بعد یکی دوهفته آشتی  عمه هم چن دخترشو راضی و

دن عقد هرکاری میکنه ، حتی مهران هم برای به هم ز میکنن و مهمونی آشتی کنون و عقد رسمی راه میندازن ، ریحانه از اتاقش بیرون نمیاد و

 کنسل کرده بود ازین کاراشون سر درنمیاوردیم ،  عاقدو

 نفرین میگیره  و .... جمع مهمونا و مهرانو به باد فحش و ناسزا و ریحانه باالخره از اتاقش دل میکنه و میاد تو

م و برای اروم کردنش بغلش کردم :مهرانه جان ، اذیتت مهرانه حرفشو با بغض و گریه قطع میکنه ، متوجه حال بدش از تعریف این قضایا شد

 میکنه نمیخواد بگی ....

 پاک کرد و گفت:از من بشنوی بهتره ، چن مهران توان گفتن این موضوعو نداره .... خودشو از بغلم بیرون کشید و با گوشه ی شالش اشکشو

 

ونه بگه ، کنجکاو ترشدم و لیوان آبی دست مهرانه دادم و کنجکاوانه بهش وقت نپرسم چن نمیت یاد حرف دیشب مهران افتادم که گفته بود هیچ

 خیره شدم ، 

 ر کشید و ادامه داد:ب*و*سلیوان آ

http://www.roman4u.ir/


 

 
145 

 

 

 

 :هیچ کس باور نکرد اون اسپری خوشبو کننده ای که در اورد واسه چی بود؟؟؟)اسپری ها بخاطر الکل داشتن قابلیت اشتعال دارن(

رو ندید یهو دیدیم ریحانه گر گرفت یه اسپری و یه فندک همین ... هنوز امید به دلش بود ... به چشم خودم کسی فندکی که از جیبش دراورد  

دیدم که همه امیدش به زندگی سوخت...فکر میکرد یه لجبازی سادست ولی سوختن با کسی شوخی نداره..... هنوز که هنوزه ازون خونه بوی 

 ....گوشت کباب شده ی ریحانه رو میشه حس کرد

میدویید ... شاید دنبال یه راه نجات شاید پشیمون شده بود شاید هنوزم دلش زندگیش رو میخواست شاید اتیش تنش اتیش دلش سرد کرده 

بود که میدویید و کمک میخواست اما هیچ کس کمکش نکرد ...سمت هرکس میرفت ازش فرار میکرد ...  دیدی که کسی از عروس فرار کنه 

مون لباس پرچین و پف و چسبیده به بدنش اتیش شد و بدنشو کباب کرد... همه از عروس مهران فرار میکردن جز خود مهران ؟؟؟؟عروسی که ه

که یه پتو برداشت و خاموشش کرد ... کسی که همه میگفتن خودش دل ریحانه سوزوند خودش اتیش ریحانه خاموش کرد ... براش مرهم شد 

د درصد بود بهبود نداشت !!!! اون اتیش فقط ریحانه نسوزوند ... دل مهرانم سوزوند ... زندگی مهرانم خاکستر اما دیر ... سوختگی ریحانه هشتا

ه مهران کرد ... دیگه مهران اون مهران نشد ... ریحانه با رفتنش زندگی رو از دل و لبخندو از لب مهران برد ... دیگه نخندید دیگه حرف نزد دیگ

یش ریحانه خاموش نکردن همونا اتیش به زندگی مهران زدن ... از همه برید از کل فامیل از هرکس که برای مراسم نشد و همون کسایی که ات

 ریحانه مهران با انگشت نشون میداد و میگفت این بود که دل ریحانه سوزوند این بود که شعله رو کشید .

 این بود که دل عروسشو چزوند و از زندگی سیرش کرد...

 ه ریحانه رو به مرز جنون کشوند تا آتیش به جونش و زندگیش بزنه..این بود ک

 .. هیچ کس نبود که بگه  تنها کسی بود که اتیش خاموش کرد...

 هیچ کس نگفت  مهران بود که زندگیش  با اون اتیش خاکسترشد و دیگه نتونست طبیعی زندگی کنه.....

 شده و اونقدر دل مرده شده که دیگه خونوادشم نمیشناخت هیچ کس نفهمید مهران هم اندازه ریحانه مرثیه الزم
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 نگام به مهرانه میخ شده بود که با هق هق حرف میزد و دلم از صحنه ایی که شنیدم فشرده شد بزحمت جلوی گریه مو گرفته بودم ، اینکه همش

:..زندگی مهران به یه کات خورد ....نه کسی خندش پس زد و با هق هق وگریه گفت شد معما ،،،،،چرا اینطوری آخه؟؟؟مهرانه دوباره اشکاشو

دیدن همین  مهمونی سوختن ریحانه رو ...البته اکثر افرادی که اونشب تو  دید ، نه شادیشو .....شده بود یه مجسمه که فقط حرکت میکرد  رو

ته بود و واقعا دردناک بود و روان همه رو ازرده بود حالو داشتن ، اون صحنه هنوز از ذخن خیلیا پاک نشده و نمیشه ....بد جوری دل همه سوخ حسو

محلی کرد که از  ...ولی وضع مهران فرق میکرد ،،،انگشت اتهام همه سمت مهران بود و همه اونو مقصر میدونستن ، میگفتن اینقدر به دختره کم

میگفتن مهران با بی محلیاش اونو افسرده کرده و اینقدر  مهران اونو از خودش رونده ، زندگی برید ، میگفتن ریحانه دیوانه وار دوستش داشته و

دقش داده که از زندگی سیرش کرده ....مهران هم مهر سکوت زده بود و جوابی به کسی نمیدادو با احدی درمورد ریحانه حرف نمیزد فقط هر 

 وقت بهشت رضا میرفت و برمیگشت داغون تر از قبل میشد ......

 مامان قطع نشه بخاطر نفرتی که فامیل ازش داشتن ....... از خونمون جدا شد تا رابطه فامیل با بابا و 

جور کنه و به زندگی با این سختیا عادت کنه ، عادت که نه ؛؛؛فقط تونست تحمل کنه و به کارو  جمع و یکسال بعد اون اتفاق مهران تونست خودشو

کار بودن مهران جون گرفت که بعله، مهران مقصر بود و گ*ن*ا*هتربت ،مشهد تصادف کردن و باز شایعه  درسش برسه که پدرو مادر تو جاده

 دادن.... پدرومادرش تاوان خون ریحانه رو

باز احوال مهران بهم ریخت ، تنها مونسش حرم شد و حرم .....دیگه حتی سر قبر ریحانه هم نمیرفت ....جرات درد دل با باکسی هم نداشت ، 

پیش کسی باز  نتیجش قشقرق عمه و خودکشی ریحانه شد براش بس بود که دیگه سفره دلشو ار که باعمه حرف زده بود ویکب

نکنه........یاسی؟؟؟؟مهران شش ماهه که عوض شده ....شده همون مهران قبل از شب خواستگاری ریحانه، لبخند ، شادی، شیطنت، شوخی به 

گیش آوردی که بخودش میرسه و سعی میکنه متفاوت بشه ....همه ی اینا بخاطر حضور تویه ،،،،از شش ماه زند زندگیش برگشته ،،،یه امیدی تو

باهام حرف زد فهمیدم مهرانم دوباره میتونه زندگی کنه.....تمام این ساال دخترای زیادی بهش نزدیک شدن که دلشوبه دست  پیش که درمورد تو

بیاره و  لو ،نگارو آورد تا با هم آشناشون کنه ولی مهران ازون تیپ دخترا بیزاره ،منم پیشنهاد دادم تو روبیارن ولی موفق نشدن ...این اواخرم نی

 معرفی کنه .....یاسی مهران شدیدا بهت وابسته شده ......با خودت یکدل شو و دلتو با مهران صاف کن ، اگه برای تفریحت هست ، همین االن

از  میگم ولی داداشم برام با ارزشه...میدونم رفتار االنش همه اش تضاهره !!!ولی نمیخام حتی همین تظاهر روازینجا برو ....ببخش اینقدر رک 

 دست بده ، اینبار بهم بریزه دیگه روبراه نمیشه 
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کردم و گفتم:حق داری از لحن مهرانه ترسیدم و آب دهنمو قورت دادم و به مهران که سوار اسب همراه بقیه از دور  سمت ما یورتمه میومد نگاه 

ندارم و هنوز هیچ قولی بهش ندادم ، ضمنا همش یکماهه میشناسمش نه شش ماه!!!!!!!! ولی من  مهرانه جان ...من قصد بازی دادن مهرانو

 نفهمیدم ریحانه به مهران چی گفته که درست شب خواستگاری مهران ازش زده شده ؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 دوست داره بهش گفته که منو-

 

 

نشسته بود و صورتش انگار بخاطر مرثیه  با صدای مهرداد هردومون چرخیدیم و پشت سرمونو نگاه کردیم ، به ستون آالچیق تکیه زده بود و

روشن کرد ، مهرانه متعجب تر از من تقریبا داد زد:تو چی  فندک زد و گرفته بود .....سیگارشو خونی مهرانه سرخ بود و بزور جلوی اشک ریختنشو

 ی؟؟؟؟گفت

زرگ پکی به سیگارش زد و با همون چشمای داغونش خیره به خواهرش گفت:قبل از رفتنم به ترکیه من با ریحانه ارتباط داشتم ....از بچگی با ماب

 شده بود ولی با من صمیمی بود ، با مهران و بقیه هم خوب بود ولی با من جنسش فرق میکرد ، جنسش از جنس دروغای عاشقانه بود ، ازون

 حرفا که برمیگردم و میام خواستگاریت.....ازون دروغا که باش تا صبح دولتت بدمد ....با خودم گفتم منکه ترکیه ام وقتی برگردم میره سر

 رکیهزندگیش ......ولی ریحانه بدترین معامله رو با همه مون کرد ، همون شب خواستگاری به مهران گفته بود من و بردارت عاشقیم ، قراره از ت
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شوهر دادنمو نکنن...... مهران قبول میکنه...خیلی سخته  کسی دوستش  ه*و*سبیاد و با من ازدواج کنه...ولی تو با من نامزد شو که بابا و مامانم 

 داری همچی معامله ایی باهات بکنه و به احترام اینکه ممکنه یه روزی بشه عروس برادرت از دل خودت و عشق خودت بگذری!!!!

حبس کرده بود با من کلنجار میرفت .....از دعوای مامانش میگفت و اینکه مهران جریان عالقه مونو بهش گفته و  و اتاق خودشوشب مهمونی ت

پافشاری کرده سر ازدواجش با مهران که آبروی فامیل به باد میره نومزد این برادرجدا بشه و  زن بردار دیگه بشه!!!!!! منم گفتم  عمه بیشتر لج و

تی نگردم ایرانو بهتره با مهران ازدواج کنه.....اونم بی حرفی قطع کرد .....بعد هم خبر خودکشیش اونم اونقدر جانسوز بهم رسید .......وق ممکنه بر

چشمش نگاه کنم ....ازروش  فهمیدم مهران بخاطر من قبول کرده مراقب ریحانه باشه و از عشق خودش چشم پوشی کرده دیگه روم نمیشد تو

عاطفه میشناختنش......من  یکشیدم که مردونگی کرده بود و همه نامرد میشناختنش....اوج مهربونیشو نشون داده بود و همه بی مهر وخجالت م

قربانی  جرقه و فندک مرگ ریحانه بودم نه مهران ......عمه مهتاب آتیش به زندگی دخترش و داداشم زد نه مهران .....این ریحانه بود که مهرانو

نوجوونی من....قربانی خودش و خواسته هاش....شاید اگه اون شب زبونش چفت نگه میداشت میتونست  ه*و*سمهران ....قربانی  کرد نه

 داره ....یه عشق عمیقتر از همه است .... عاشق مهران بشه ، حتی بیشتر از من ....چیزی که مهران لیاقتشو

 

 

ه هم صورتش خیس از اشک بود چن بقیه نزدیک آالچیق بودن تحمل نکرد ، ایستاد و فشردم و اشکمو پس زدم ، مهران از هجوم افکار سرمو

 .بیچاره داداشم      گفت:من میرم قدم بزنم آروم بشم 

ی و از المهرانه رفت ، نگام روی مهران بود اونطرفتر از اسب پیاده شد و پیاده سمتمون اومد مهرداد کنار پام ایستاد و سیگارشو زیر پاش له کرد 

دندوناش غرید :اگه کسی بخواد دوباره بازیش بده خودم لهش میکنم....اگه دوستش نداری ازش فاصله بگیر ....بفهمم بازیش دادی خودم 

 آتیشت میزنم

 

 

رفت ،  وتعجب از تهدید خواهروبردار دوباره ب مهران که لبخند به لب سمتم می اومد نگاه کردم ، مهرداد هم از کنار مهران رد شد  با ترس و

 گفت:حالت خوبه یاسی؟؟؟؟رنگت چرا پریده؟؟؟ افسار اسب حنایی رنگی دستش بود روبروم زانو زد و لبخندش پرید و
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دستی به صورتم کشیدم خوشبختانه از اشک خبری نبود ، بزحمت لبخندی زدم و گفتم:خوبم فقط آفتاب اذیتم کرده ....انگار نه انگار پاییزه 

 نکمو بردار ، برنداشتی البد ها......گفتم کاله و عی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدیدایی که شنیده بودم کالفه بودم و مغزم میگفت از مهران فاصله بگیرم چن از مهرداد خیلی میترسیدم ، ولی دلم میگفت بازی  از حرفا و

فقط برای معامله انتخاب شدم ، پس دلیلی من  شش ماه پیش دیده و شیرینیه و ادامه بده ولی از اخرش میترسیدم ، البد مهران دختر دیگه ایی رو

سرم گذاشت و مهربون گفت:ببخش خانمی  نداره که بترسم ....منکه کاریش ندارم فقط دارم به معامله مون عمل میکنم ، کاله حصیری خودشو

 یادم رفت بردارم ......پاشو تا بقیه بساط ناهارو میذارن ببرمت سواری

اال سوار نمیدونم از ذوق اسب سواری بود یا ذوق خانمی گفتنش که بی جنبه وجیغ جیغ کنان گفتم: واقعااااااا.........میشه سوار شم؟؟؟؟ولی من تاح

 نشدم ، میترسما 

 مواظبتم .... گرفت و از زمین جدا شدم و گفت:ترس نداره عزیزم .....خودم لبخندش عمق گرفت و دستمو
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آروم حرکتش داد ، بقیه زیر آالچیق برگشته بودن و مشغول تدارکات  لرز سوار شدم ، مهران هم افسار اسبو نگه داشت و ا ترس وبا کمک مهران ب

، منم بخاطر نوسان حرکت اسب و ترسم از ارتفاع چشمامو بسته بودم و دستم دور گردن اسب حلقه کرده بودم که مهران      ناهار شده بودن 

 ه کاریه دختر ، میخندن بهت ، چشماتو باز کن صاف بشین باخنده گفت:این چ

 زیر چشمی به مهران نگاه کردم و گفتم:میترسم مهران جان ، ارتفاع داره و حرکت  هم میکنه سرم گیج میره 

 م:باغ قشنگیه ...گرفتم و چشمامو با جسارت باز کردم و خیره به مهران که صورتش هم سطح من بود گفت کمی محکم تر گردن اسب فلک زده رو

داشتیم سمت باغی که تازه نهال کاری شده بود میرفتیم لبخند محفوظ چهره اش عمق گرفت و شروع به تعریف کرد:اینجا مال یکی از دوستای 

ه اسب سواری کنیم میایم اینجا.....بابام یه چاپخونه داشت  که بعد تصادفش واگذارش کرد و فقط االن ی ه*و*سباباست معموال هروقت 

 ....مامان هم معلم بود که بعد تصادف خونه نشین شد .... درصدی سهم دریافت میکنه و تمام 

 گفتم:واقعا متاسفم  حالتی شد که انگار سالهاست رنگ لبخند و ندیده آهی کشیدم و دوباره صورتش غم گرفت و

گی شروع به توضیح کرد ...:اسم روستای کناری محسن آباده با لبخند کم رن انگار حواسش جمع شد که منم همراهشم ، دوباره از لک دراومد و

 .........تو کوههای جلوتر یه سده که منطقه و طبیعت قشنگی داره ....فرصت بشه میبرمت ولی پاییز صفا نداره طبیعت بهار و تابستونش قشنگه .

 زه طبیعت به ادم آرامش نمیده .....هر فصلی قشنگه ......هیچی به اندا تماشای این برگای رنگارنگ تو ولی تو باغ و

 تایید کردم:اوهوم ....موافقم طبیعت برای منم همچی نقشی داره ... با ذوق از لطیف حرف زدنش محو صحبت کردنش حرفشو

نظرم کال آدم خیره به مسیر گفت:تو خیلی خوبی.....چهره ات آرامبخشه.....ب بدون نگاهی دستشو رو دستم گذاشت و نوازش گر رو دستم لغزوند و

 ریلکس و آرومی هستی ، البته اگه عصبانیتای لخظه ایت رو فاکتور بگیریم .....

دستش فشرد ، بی اختیار قید نگه داشتن اسبو زدم و دستم از گردن اسب جدا کردم و به دستای مهران سپردم ، از  دستمو محکم تر تو

د و چقدر چیزای کوچیک خوشحالش میکرد ....حق با مهران بود من دم دمی خوشحالیاش لذت میبردم که با عمق گرفتن لبخندش مشخص میش

مزاجم و درلحظه زندگی میکنم ،بقول خودش خوب منو شناخته!!!!هر رفتاریم مال همون لحظه است و به محض خروج از موقعیت دوباره به همون 

شدن دل و رودم حین حرکت اسب دوباره چشمامو محکم رو هم  دختر ریلکس  تبدیل میشم ...با احساس سرگیجه و کمی حالت تهوع از پیچیده

 فشردم و گفتم: مهران جان .....میخام پیاده بشم 
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حس میکردم و تا بهش نگاه میکردم مسیر  کمکم کرد پایین رفتم وهردومون کنار اسب شروع به پیاده روی کردیم ....نگاههای گاه و بیگاه مهرانو

ه به موهاش چنگ میزد مشکوک نگاش کردم و رک گفتم:مهران احساس میکنم یه چیزی میخای بکی ولی تغییر میداد و یا کالف نگاهشو

نمیکنم و تا برسیم  خونوادت اینکارو دودلی.....بگو خودتو عذاب نده ....بقول خودت من حاالتم لحظه اییه....مطمعن باش بخوام کتک بزنم جلو

 عصبانیتم خبری نخواهد بود ....جایی که بشه تالفی حرفاتو دراورد من از حس 

نرم خندید دستشو تو جیبای شلوارش فرو برد و به آسمون که یکباره ابری شده بود نگاه کرد ،،،کمی تو سکوت پیاده روی کردیم که به حرف 

نبود میتونستم با هر دختری  سالمه بایه شکست نسبتا عشقی فوق العاده تلخ؛که نمیتونم جریانشو بهت بگم..... اگه برام مهم۲۸اومد و گفت:من 

ذهن همسرم  ازدواج کنم ،ولی خیلی از مسائل برام مهم ان .....اولین معیارمم اینه که میخام تنها مرد زندگی طرف مقابلم باشم ،....دلم نمیخواد تو

نم بهم اطمینان بده که تو ذهنت و دلت با دوست پسراش یا عشقی که قبل ازمن داشته مقایسه بشم ......برای اینکه بتونم باقی حرفا رو بهت بز

 مردی وجود نداره!!!!یاسی این یه درخواست واقعیه یاسی .... ربطی به معامله مون و نقش بازی کردنمون نداره 

 محکم تر گفت:بهم اطمینان بده که مردی تو ذهنت و دلت جا نگرفته؟؟!!!!/ روبروم ایستاد و دیگه اجازه حرکت نداد و

 

 

 نداشتم ، سرمو پایین انداختم و با پررویی گفتم:تو همین االن به یه شکست عشقی اعتراف کردی ؟؟؟؟!!!!!! شمای مضطربشوطاقت دیدن چ

شروع  پس دادم تو کردنم.....تاوان غرورمو گفت:نمیشه توضیح بدم ....شکست غرورم بود ، عذابم نده با سوال پیچ کالفه سری اطراف چرخوند و

 نکن لطفا

کنم و کال اون  نداشتم ،نمیخاستم دیگه مهرانو سوال پیچ واقعا گفتن اونحرفا براش سخته و خودمم طاقت دوباره شنیدنشون روحق داشت ، 

براش تلخ کنم ...افسار اسب که تو دیت من بود گذاشتم کف دستشو  ...تلخ گذشته براش .چرا االنو   موضوع بمن ربطی نداشت ، گذشته بود

 یم نبوده ....گفتم:من مردی تو زندگ

از احساسم به مهران مطمعن نبودم ، ازش خوشم میاد و احساس خوبی بهم دست میده ولی اینکه اینقدر جدی بگیرمش برام قابل فهم نبود ، 

 فقط بعنوان یه دوست معمولی قبولش داشتم ، چند قدم که رفتم پشت سرم زمزمه کرد:دوستت دارم یاسمن....
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طوری شدم ، چرا حرفی که منتظرش بودم باید از مهران بشنوم؟؟؟ کسی که پیشش تحقیر شدم ، از جریان بی اعصابم بهم ریخت ، چرا این

اتفاقی که افتاد ، حرفایی که درمورد زیر سوال رفتن شخصیتم زده بود ..... چرا این باید عاشقم بشه  اعتنایی خونوادم که خبر داره ، جریان پارتی و

 م ..غرورمو جلوش از دست دادم ، ...که پیشش حقیرم ...تحقیر شد

پارتی لعنتی...این بیرون  عصبی سمتش چرخیدم و گفتم:اگه باعشق سابقت مقایسه بشم چی ؟؟؟؟با خطاهای این مدتم سرزنشم کنی؟؟؟؟اون

د که با چندتا پسر همچی معامله ایی .. اینا همه عشقو زیر سوال میبره ، دوروز دیگه تو فکرت میا  . . موندن از خونه و با یه پسر غریبه همراه شدن

 کردم و همراه شدم... 

 چرخیدم که دیگه عصبانیتمو سر پسر مظلومی مث مهران خالی نکنم که دستمو کشید :آخخخخخخخخخخخخ

کم مونده بود اشکم دستمو بغل کردم ،درد زخم معموال از روز اول همیشه بیشتر ه و بیشتر ازارم داد  دردش اونقدر شدید بود که رو زمین نشستم و

 در بیاد

 مهران:واااااای ببخش حواسم نبود دستت زخمیه ........آروم بگیر خب ...

وقت  با ماساژ سعی داشتم دردمو کم کنم که دستمو گرفت و ساق دستمو دراورد و حین باز کردن پانسمان برای چک کردن زخم گفت:من هیچ

بهت توضیح  کن چن از وقتی فهمیدم عشقم یکطرفه است فراموشش کردم ......نمیتونم مقایست نمیکنم ...درمورد عشق قبلی هم فراموشش

 بدم که چه اتفاقی افتاده چن دیر یا زود بگوشت میرسه ...ولی درمورد تو نمیخوام عشقم یکطرفه باشه برای همین قبل ازینکه غرورمو بذارم

یک هم برام مهم نیست ، مطمعن باش با شناخت کامل طرفت اومدم و وسط میخام که حستو نسبت به خودم بدونم ....این خطاهای کوچ

 تصمیممو گرفتم  پس این اتفاقات کوچیک تصمیممو عوض نمیکنه.....

یادم رفته بود مهران هم دوبارع باند قبلی  سرش پایین بود و حین چک کردن زخم حرف میزد ، نگام روی صورت ارومش بود و درد زخمم رو

 و گفت:تو ماشین لوازم آوردم ، بریم دوباره پانسمانش کنم زخمت کشیده شده دوباره سر باز کرده.... روی زخم پیچید رو

حواسش نبود که خیره ی صورتشم ، شایدم بود و توجهی نمیکرد تا خوب نگاش کنم ....حرفاش ارومم کرد ،زمزمه وار پرسیدم: اگه عاشقت بشم 

 دلمو نمیشکنی؟؟؟؟

بی غرض خیره صورتم شد  کمی مات موند و محکم و جدی گفت:زورکی که نمیشه عاشق شد ..ولی اگه برات مهم  سرشو باال اورد و گنگ و

 شدم نمیذارم حتی اشکت دربیاد چه برسه به دل شکستن .....
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دارم چجوری اول  غرورم اجازه نمیداد حرف دلمو بزنم ، اینکه کنارش ارومم ، اینکه برام مهمه ،مخصوصا بعد از حرفای حس بی نظیری بهش

 کاری به این احساساتم اعتراف کنم؟؟؟نمیگه دختره چقدر هوله و آویزونه؟؟؟؟

بمونه که بهتره ،  دلم بلندشدم و مسیر برگشتنو راه افتادم ، هنوز همونجا نشسته بود ، طاقت نیاوردم ، بذار فکر کنه بی جنبم ، ازینکه حرف تو

دستش مچاله کرده بود و فشار میداد ، غرور من مگه از غرور این مرد بیشتره  ه بود و ساق دستمو توچرخیدم و نگاش کردم ، هنوز همونجا نشست

اسم حسم چیه ولی طاقت ندارم  ....اونم دیگه پیشم همه شخصیتش رو شده پس مهم نیست ،لحن تیزمو کنار گذاشتم و مهربون گفتم:نمیدونم

دخترونه ندارم که درک کنم این اشوب تو دلم چیه وقتی بهم توجه میکنی ...همینقدر بدون بذام اینطوری بالتکلیف ببینمت.....عواطف و احساسات 

اتاق حسام دیدمت دلم نمیومد باهات بد تا  مهمی شاید بیشتر از مهم !!!برای همین تاحاال به پرت نزدم که ازم دور بشی،،،،از همون روز اول که تو

 تی....شایدم تو کنم .....یه جای تو ذهنم محترمانه نشس

 اروم تر گفتم:دلم

 با لبخند محوش گفت:بریم پانسمانتو عوض کنم .... نشنید ایستاد و اصال انگار حرفامو

بشنوه ، نه اینکه عکس العملی نشون داد ، مگه انتظار داشتم چیکار کنه؟؟؟بغلم کنه و ماچ و  نه به اینکه منتظر بود همچی حرفایی رو

 کرد که به روم نیاورد ، بذار فقط دلش باور کنه ...... ی انتظاری نداشتم ....بهترین کاروه؟؟؟نه نه خودمم همچب*و*س

که مخصوص اورده بود از  هوا خنک شده بود ، همه دور آتیش بساط چایی آتیشی و کباب راه انداخته بودن ، مهران نایلون کمکهای اولیه رو

ضدعفونی زخم شد ، زخم سرباز کرده بود و چرک جمع شده بود از سوز درد چشمامو  مشغول ماشینش برداشت و با فاصله از بقیه نشستیم و

هم قفل کرده بودم و وقتی سماجت مهران سر سوزوندن بیشتر زخمو حس کردم با حرص گفتم:باشه بابا جیغ میکشم ولی اینجا نمیشه همه  رو

 هستن ،،،میگن دختره تحمل زخم کوچیک نداره ....

اشه ، دفعه بعد لوس بازی در بیار ، اینبارم گذشتم ...... ولی گمونم این زخم بخیه الزم داشت......کاش راضی میشدی همون نرم خندید و گفت:ب

 موقع بیمارستان میرفتیم ...االنکه دیره ...

 دوباره از سوز درد به خودم پیچیدم و جوابی ندادم  که سایه ایی باال سرمون ظاهر شد 

 ؟این زخم چاقویه؟؟؟؟؟؟-
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که  نگاه هردومون به مهرداد دوخته شد ، پووووفی کردم و سرمو پایین انداختم ، این از کجا پیداش شد ...کنار مهران نشست و با اخم ترسناکش

 اصال به صورت مهربونش نمیومد دستمو از دست مهران کشید و تیز پرسید:چرا چاقو خوردی دختر؟؟؟؟؟

اکتفا کردم ، چی میخاد بهش بگه ،،،دستمو ازش پس گرفت و بیخیال گفت:چاقو نیست ، پریروز که باهم فقط به گزیدن لبم و نگاه به مهران 

 بودیم تو باغ خورد زمین اینطوری شد ...

مهرداد عصبی با همون عصبانیتش یقه مهرانو گرفت و سمت خودش چرخوند و عصبی بهش تو پید :من خر نیستم مهران ...میگم رد چاقویه بگو 

 ست ....چرا چاقو خورده؟؟؟؟اره ه

مهرداد عصبی با همون عصبانیتش یقه مهرانو گرفت و سمت خودش چرخوند و عصبی بهش تو پید :من خر نیستم مهران ...میگم رد چاقویه بگو 

 اره هست ....چرا چاقو خورده؟؟؟؟

 خورده در جوابش کوتاه اومد و گفت:هیسسسسس،،،،بخاطر من چاقو مهران پووووفی کرد و

 

مهرداد پرسشگر به مهران خیره موند و نگاه غضبناکش سهم من بود که ترسیدم از ترس پس بیفتم ، اینقدر که ازش میترسیدم ، میدونستم به 

 خاطر مهران هرکاری میکنه ، مخصوصا بعداز اون کاری که مهران درحقش کرده بود بایدم اینطور نگران مهران میبود.....

گرفت وبا خودش اونطرف آالچیق دور از دید بقیه برد ...ساق دستمو روی دستم میکشیدم که نگار  کرد و بازوی مهردادتموم  مهران باندپیچی رو

 نیلوفر روبروم ظاهر شدن ، نیلوفر با غیظ و طعنه گفت:خدا شانس بده... چیکار کردی که جفت داداشا برات پرپر میزنن....قرار مدار دارین و

 بسالمتی 

 و محترمانه بهش توپیدم:احترام خودتو نگه دار نیلوفر خانم ، به احترام مهران جواب تندی نمیدم  حرصی نگاش کردم

 قاپ مهردادو دزدیدی نگار برای تمسخر گفت:عه ، احترامم بلدی؟؟؟از کدوم ده کوره ایی آویزون مهران شدی و
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ش آویزون......من تا حاال یک کلمه هم با آقا مهرداد حرف جلوش ایستادم و انگشت تهدیدمو سمتش گرفتم و گفتم:تهمت نزن دختره ی چند

 نزدم ....

 گفت:برای همین زخم دستت براش مهم بود ..... نیلوفر جلوم قد علم کرد و

 چپ چپ نگاش کردم و بدون جوابی پیش بقیه رفتم و کنار ویلچر مامان مهران رو زمین نشستم ....

 مهران و مهرداد هم برگشتن و نفهمیدم چه دروغی تحویل مهرداد داده بود که دیگه با اخم نگام نمیکرد و چیزی ازم نپرسید ،،،،،پدرام کمی

و ویولن زد که چن غمگین بود همه اعتراض کردن و کنار گذاشت ......بعد از ناهار خونه برگشتیم و هرکدوم یه گوشه ولو شدن ، مهران سوییچش

 عسلی پرت کرد و روی مبل ولو شد و گفت:یاسی جان وسایلتو جمع کن بریم ، از فردا کارو شرکت شروع میشه یه استراحت بزنیم  روی

 ورهاز پله ها باال رفتم که مهرانه که تازه وارد سالن شده بود با صدای بلند گفت:مهران جان پرده اتاقتو دربیار قبل رفتن بذارم پریسا بش

شدم مهران هم پشت سرم درزد و اومد و داخل و بالبخند به پرده اشاره کرد ، با سر تایید کردم که راحت باشه و وقتی دیدم بدون وارد اتاق که 

 جدا کنی؟؟؟؟ ابزار سمت پرده حرکت کرد متعحب گفتم:بدون نردبون میخوای پرده رو

 مهران :اوستای اینکارم ، همیشه همینطوری بازش میکنم ...

گرفت و پاشو لبه ی طاق گذاشت و خودشو  تو کوله پشتی جا دادم  ، مهران هم دستگیره ی پنجره رو ال انداختم و لباسای اضافه روشونه ایی با

پرت کردم  دراورد ، کوله رو باال کشید یکباره دستش به پرده چنگ خورد و با صدای فریادش نقش زمین شد و صدای آخخخخ جانسوزش جیغ منو

 رااااااااااانو سمتش دویدم :مه

بدنش افتاده بود کنار زدم و با دیدن چشمای بسته و بدن بیجونش هول کردم ، شونه شو گرفتم و تکونش دادم ولی تکون  پرده که کامل رو

 نمیخورد ،،،اشکم دراومد ، مهران توروخدا بلندشو ، چت شد......اخه اینطوری پرده جدا ...چت شده مهران جان 

 م فایده نداشت و بی جون رو دستم ولو بود ......هرچی بدنشو تکون داد
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 سرشو وارسی کردم ولی سالم بود ، 

 

 

دختر  بلند شدم سمت دردویدم که کمک بگیرم که دیدم همه تو چارچوب در ایستادن ، مهرداد جلوتر از بقیه با نیشخند نگام میکرد ، مهرانه و

 نشنیدین؟؟؟افتاده بیهوشه.... و دلواپسی با هول گفتم: چرا نگاه میکنین مگه صداشو،پسرا هم تو چارچوب در نگاه میکردن ، از دلشوره 

روبروی مهران  به مهران اشاره کردم و نگاش کردم نشسته بود تو بهت بهش خیره موندم ، مهرداد زیر چشمم دست کشید و اشکمو پس زد و

 یه که میخوایزانو زد و اشکامو نشونش داد و گفت:مبارکه......گمونم همون چیز

 مهرانم درحالیکه شونه هاش از خنده میلرزید با سر تایید کرد ، 

 بازیم دادن 

 ضایع کردن ...

 همش.....  فیلم بود

 از اتاق بیرون زدم .... کوله مو برداشتم و عصبی بدون حرفی از بینشون رد شدم و

 مهران:یاسمن ،واستا کجا میری ؟؟؟

از پله ها پایین دویدم و از خونشون و از حیاط .....و بی هدف تو خیابون مستقیم خونشون که نمیدونستم کجا بی توجه به مهران که صدام میزد 

 ختم میشه دویدم .....ازش انتظار نداشتم اینطوری فیلمم کنه ، چیو ثابت کرد با مضحکه کردن من ...... بدم میاد از همچی رفتارایی

 ن از مهران خواستم...مهرداد:یاسمن خانوم ، تقصیر من بود ،م

توجهی به صداش نکردم و ماشین مهران جلوتر متوقف شد و مهرداد پایین پرید ، پاتند کردم و ازشون رد شدم مهرداد روبروم شروع کرد عقب 

 عقب راه رفتنو برای توجیهم گفت:مهران بی تقصیره ،،،،،صبر کن یه دقه....گوش کن چی میگم.....من خواستم سربسرتون بذاره
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 برای اینکه پشت پا نخوره و نیفته ایستادم اونم ایستاد و با هول گفت:تقصیر من بود بابا....

با اینکه ازش میترسیدم ولی منکه قولی به مهران ندادم که بترسم حرصمو سرش خالی کردم وداد زدم:این چه فیلمی بود که سرم 

تئاتر و طعنه و پچ  ید چی ثابت شد هان؟؟؟؟؟؟از دیروز که اومدم یریز سوژه خنده وفیلم کردین که بهم بخندین؟؟؟؟؟بهم خندید دراوردین؟؟؟؟منو

 پچاتون شدم ......

م کالفه دستی به موهاش کشید و برای قانع کردنم گفت:اون قضایا هیچکدوم تمسخر نبودن باور کن .....اینکارم میدونم بچگانه بود فقط خواست

 ببینم چقدر برات مهمه همین.....

 ومتر طوریکه صداش به ماشین مهران نرسه گفت:گفتم که نمیذارم کسی بازیش بده ....ببخش دیگه...و آر

 عصبی تر توپیدم :برا اینکه داداشت بازی نخوره منو فیلم کردی؟؟؟؟؟مثال اون نتیجه ایی که میخواستی نمیگرفتی چیکار میکردی؟؟؟البد لهم

 میکردی یا آتیشم میزدی؟؟؟؟؟

 نشکن ... رش رد بشم که بند کوله مو گرفت و ملتمس گفت:ببخش دیگه .....اصال خودم مخلصتم.....دل مهرانومیخواستم از کنا

نگامون میکرد نگاه کردم و با طعنه گفتم:چقدرم براش مهمم که پیاده  نفسمو آزاد کردمو به مهران که چونه شوروی فرمون ماشین گذاشته بود و

 نمیشه

 :گندیه که من زدم مهران چراباید عذر بخواد دوباره روبروم چرخید و گفت

بدون حرفی روی صندلی عقب  بلد نبودم  سمت ماشین مهران رفتم و کمی به مهرداد که شرمنده منتظر جواب من بود خیره موندم و چن جایی رو

مادرش راهی  عداز خداحافظی از پدرونشستم ، مهران هم حرفی نزد و با نشستن مهرداد کناردستش دنده زد و حرکت کرد ، برگشتیم خونه و ب

 مشهد شدیم ،،،

 

 

مهران هم چیزی نمیگفت، نیمی ازراه تو سکوت گذشت که با چندتا سرفه صداشو صاف کرد نگاش کردم  حرفی نداشتم بعدازون دلخوری بزنم و 

 ، نیم نگاهی انداخت و گفت:پیش پدرت میری یا مژده؟؟؟؟
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 گفتم:تاوقتی زنگ نزده پیش مژده میمونم.. به روبرو سرمو به پشتی صندلی چسبوندم و خیره

 چپ چپ نگام کرد و بالبخند گفت:باز میخای بخوابی؟؟؟؟

 با دیدن لبخندش که بعداز جریان عصر محوشده بود منم لبخندم اومد و گفتم:آره ماشینت راحته جون میده برای خواب

 ی تو لک....اتفاقی افتاده؟؟؟نرم خندید ،منم خودمو بیخیال زدم و گفتم:از بعدظهره رفت

ون پووووفی کرد و غرق فکر ابرو باال انداخت و دودستی فرمون ماشینو چسبید و گفت:تو خیلی مهربونی .....نقشه مهرداد مزخرف بود ، هرکی از

 ارتفاع میفتاد و بااون حال میدیدیش همونطور احوالت پریشون میشد 

  پیش نیومده ، یه نقشه دیگه بامهرداد بکش و چک کن شاید برای بقیه هم اشکم دربیاد .....چشمام که گیج خواب بود بستمو گفتم:تاحاال

پام از هول اینکه  خندم گرفت ، فکر نکنم برای کس دیگه همچی حالی بشم ،شاید هول کنم ولی اشکم درنمیاد ...تپش  قلبم و لرزش دست و

 .مهران طوریش شده باشه برای خودمم غیر عادی بود ....

 یاسمن بیدار شو رسیدیم عزیزم -

 گیج خواب چشمامو باز کردم ، وبادستم مالیدم تا دیدم سرجاش بیاد و  خواب بپره از چشام ، با دیدن درحیاطمون درست جلوی سپر ماشینش با

 غرغر گفتم:چرا اینجا؟؟؟گفتم که میرم پیش مژده ...

میدونم چرا چشمامو بستم تا عمیقا حسش کنم:یه دختر خوب شبو دوراز خونوادش دستشو که سمتم دراز کرد و دوباره نوازش گونه ام !!!ن

 نمیخوابه....

 چشمامو به گشادترین حدممکن باز کردم و گفتم: عه؟؟اونوقت من دوشب تمام خونه شما چه غلطی میکردم؟؟؟.

 خندید که بیشتر حرصمو درآورد :فرق میکنه عزیزم ....منم شاید خونوادت بشم یروزی

ا پدرت چشمکی زد و پیاده شد درسمت منو برام باز کرد و مهربونتر گفت:اون زن ازینجا رفته....از حسام پرسیدم .......یاسمن اجازه میدی بیام ب

 حرف بزنم؟؟؟
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 ؟سرت به جایی نخورده،؟؟؟؟همش یک ماهه منو میشناسی ، فکر نمی کنی زود تصمیم گرفتی؟؟ باشک گفتم:تو از ماشین پیاده شدم و

 گفت:من تو تصمیمم مصمم....نامزد بشبم بهتر میشه شناخت .....  پاشو به هم تاب داد و به درماشینش دست به بغل تکیه داد و

 پووووفی کردم و تو کوله ام دنبال کلید گشتم وبرای از سر باز کردنش گفتم:بابابا حرف بزنم خبرت میدم ....

 روشن کن پیام میدم ..... کنم ،مهران هم درحالیکه سوار ماشینش میشد گفت:منتظرم ، گوشیتوسمت در حیاط رفتم و کلید انداختم درو باز 

دمغ   پاتو حیاط که گذاشتمو صدای گاز دادن ماشین مهرانو شنیدم حس کردم وارد زندون شدم و یه چیزی رو گم کردم و کم دارم ... بی حال و

کردم  خبری از کفش زنانه غریبه نبود ....خیالم از نبودن اکرم  چک باز کردم و جاکفشی رو سمت خونه رفتم ،مثل همیشه سکوت بود ، درورودی رو

پذیرایی و آشپزخونه نبود  ولی صحنه ی حقارتی که اونروز کشیدم هنوز جلو چشمم بود ، طبقه باال رفتم ،دراتاق بابا مثل  راحت شد ، کسی تو

بود ، دلم برای حسام تنگ شده بود در اتاقشو زدم جواب نداد ، درو باز کردم هندزفری  همیشه باز بود و بابا زیر ماسک اکسیژن خوابیده

خوابیده بود ، نگاهی به ساعت کردم ساعت ده شب بود ، ما غروب از گلبهار حرکت کردیم ، البد باز مهران خان برا اینکه بدخواب  گوشش بود و تو

 ..خیابونا و رسونده خونه .... نشم کلی چرخ زده تو

یه دوش حسابی گرفتم و دوباره خسته و کوفته از چندروز پرماجرا روی تخت  برگشتم اتاقم ، لباس برداشتم و هندزفری رو از گوشش دراوردم و

 شدم و خوابیدم ...... ولو

 

 

 

 

 

دق میکنم  ..نگفتی بدون توبغلم :کجارفتی خواهری. پرت کرد تو با صدای دراتاق ازجام پریدم و به محض اینکه چشم باز کردم ینفرخودشو

 ؟؟؟؟اونهمه زنگ زدم محلم ندادی

 میخواسی چیکار... چسبیده بودی ، منو یدم و چن ازش دلخور بودم با طعنه گفتم:دیدم چقدر سفت بغل مامانتوب*و*س گونه شو



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 بادلخوری و اخم گفت:یاسی بخدا خودش منو بزور بخودش چسبونده بود ...حالم داشت ازش به هم میخورد

 ابا:حسام درمورد مادرت درست حرف بزن ب

سالم آرومی دادم ، بابا مثل همیشه بالبخند جوابمو داد انگار نه  هردومون به بابا که جلوی درایستاده بود نگاه کردیم ، بایاداوری اونروز اخم کردم و

 انگار اتفاقی افتاده:سالم باباجان.....بیاید صبحانه

و صورتمو شستم و پشت اپن جای همیشگیم برای صبحانه نشستم ، حسام باعجله لقمه پیچید وبرای رفتن به حسام دنبال بابارفت و منم دست  

نداشتم ، منکه کاری نکردم که اینطوری خیره زوم کرده روم .....با کمال احترام  مدرسه خداحافظی کرد ،،،منم طاقت سکوت و نگاههای بابا رو

دفتر ....نباشی کارا به  بشور و برو تم برگردم اتاقم که بابا قبل ازمن از اشپزخونه بیرون زد و گفت:ظرفا رومیدونو براشون خالی کردم .....میخواس

 هم میریزه 

 بدون نگاه کردنش گفتم:دفتر دیگه بمن مربوط نمیشه....نمیرم 

 و برگشت اتاقش....میخواستم لج بندازم و دفتر نرم ، مث حامد بزنم به در بی عاری ..... ولی بابا جوابی نداد  

 شستم و برای فرار از جو سنگین خونه چاره ایی جز دفتر رفتن پیدا نکردم  منم ناچارا ظرفارو 

 

 

 

کله زدن با ادارات مختلف کالفه بودم ....حق با بابا بود اگه  حسابی کارا بهم ریخته بود ، یک هفته تمام حسابرسی شش ماه اول داشتیم و از سرو

میزدیم برای همیشه..... یک هفته تمام صبح تا شب گرفتار دفتر بودم و جز چت های شبانه ارتباطی با مهران نداشتم و  قید دفترونمی اومدم باید 

بیزار بودم حتی  مادرش هم خبری نبود و هر لحظه میپرسید کی با بابا حرف میزنم و من چن هنوز با بابا سرسنگین بودم بهونه میاوردم ، از حامد و

 فع کنجکاویم هم که شده سراغشونو بگیرم ...برای ر

ساعت دوازده بود که دفتر کمی خلوت شد ، فرهانی برای همه چایی گذاشت و پشت باجه اش نشست و با برزگر و دانایی گپ میزدن و منم 

 کاغذای رو میزمو جمع و جور میکردم
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 سالم خانم مشغله.....-

رو بهم دادن ذوق زده نیشم باز شد و همونطور که خیره نگاش میکردم گفتم:سالم مهران جان ....بیا با دیدن مهران اونم بعد یهفته انگار دنیا 

 داخل...

متوجه شدم و لبمو گزیدم ، مهران هم  بالفاصله جلوی دهنمو گرفتم بخاطر جان گفتنی که بی اراده به اسمش چسبونده بودم ، خنده ریز کارمندا رو

روی صندلی جلوی میز نشست و گفت:رفتم خونه ، پدرت گفت اومدی دفتر .....هرچی زنگ زدم جواب   ی صورتم وباحالت خاصی زوم کرده بود رو

 ندادی

ترم نگاهی به گوشیم که کنار دستم بود و از خستگی بیصداش کرده بودم انداختم و متعجب گفتم:بابا گفت دفترم؟؟؟..اونوقت نپرسید تو رو با دخ

 چکار؟؟؟؟؟

 به جانب گفت:نه چرا بپرسه؟؟؟؟ وقتی بهش گفتم من به دخترتون عالقمندم و اخر هفته با خونواده مزاحم میشیم!!!!!!حق  ریز خندید و

 با دهن باز نگاش کردم و انگار حرفاشو نشنیده باشم چند لحظه مات موندم و گفتم:مهران این چه کاری بود کردی؟؟؟؟

 یخام ....کار بدی نکردم کهم گفت:به پدرت گفتم دخترشو اخم خنده داری کرد و

 میز خم شدم و تهدید وار و اروم گفتم:ولی منکه ابراز عالقه ایی نکردم که اقدام کردی ....قرار بود خودم باهاش حرف بزنم  سمتش رو

 

 

عمل انجام  ...باید تونمیکنی  تا مجبورت نکنم کاری رو گفت:تورو خندش دماغمو کشید و مهران هم مثل خودم روی میز خم شد و با همون ذوق و

 شده قرار بگیری دختره ی مغرور لجباز 

 بادرد بینی سرمو عقب کشیدم و چپ چپ نگاش کردم و دماغمو ماساژ دادم و غرغر کردم:ببین چه ذوقی ام کرده ....نیشتو ببند 

و کارمندا مشغول بودن ...کالفه گفتم:خیلی  نیشش بازتر شد و بلندتر خندید، خودمم خندم گرفت، دوباره چندتا ارباب رجوع پشت باجه ها بود

 داشتم چندتا نیروی جدید جذب میکردم .... خسته کننده شده ...میتونستم و وقتشو اینجا شلوغ و
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 مهران هم نگاهی به وضع به هم ریخته دفتر انداخت ، بلند شدم و از چایی تازه دم فرهانی براش یه فنجون ریختم و جلوش گذاشتم لبخندی زد

گفت:ما پنج ماه پیش از یه عده ثبت نام کردیم برای منشی دفترمون ، میتونم شماره چندتاشونو دراختیارت بذارم اگه به دردت خوردن  و 

 جذبشون کن 

 ابرویی باال انداختم و گفتم:اوهوم ...خوبه..... چاییتو بخور سرده 

 ،،،سوختی.... چاییشو یک نفس سر کشید با چشمای باز گفتم:دنبالت که نکردن داغه

 فنجونو رو میز گذاشت و گفت:فعال اینقدر داغم این داغ حالیم نمیشه ....

فر چشمکی هم چاشنی کالمش کرد که بی دلیل لبخند تحویلش دادم ، ازینکه برای با من بودن اینقدر عجله داره ذوق کردم ، یعنی واقعا برای ین

ه لباساش کشید و گفت:اومدم گله کنم چرا سر نمیزنی ولی اینجام مثل دفتر ما شلوغه مهم بودن چه حس خوبی داره...... ایستاد و دستی ب

 ......منم چندروزی گرفتار کارام ممکنه نتونم بهت سر بزنم ، تو وقت کردی یه سر بیا دلم برات تنگ میشه 

دلتنگیشم ذوق کردم و دلم برای چشمکای آخر جمله های  دقیقه اینجا باشه ....از از عجله اش خندم گرفت ،معلوم بود از چندجا کاراشو زده تا دو

 طعنه دارش پر پر میزد و بی اختیار لبخندم عمب گرفت 

 تلفنتم بی جواب نذار....نگران میشم -

 از لحن جدی که یکباره بین حرفاش به کار برد خندم گرفت و چشششم بلند باالیی گفتم 

 سر به راه شدی؟؟؟!!!!-

 گفتم:بودم ...شما نمیدیدی عزیزم  ایستادم ومشتی حواله بازوش کردم و برای بدرقه اش روبروش

 گفتنات دختر بداخالق لجباز  زمزمه کرد:قربون عزیزم اروم کنار گوشم

زد به محض خروجش از دفتر مژده وارد شد و از همون  قبل ازینکه دوباره از حرص مشتی حواله اش کنم چشمک دلرباشو زد و از باجه بیرون

 باجه بی توجه به ارباب رجوع ها گفت:به به میبینم که رفیق بازی آشکار......چه بشکنی ام میزد جیگر تون.....پشت 
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 خندم گرفت و گفتم:چی میگی دختر ، بیا اینور ببینم

 شنگول میزد؟؟؟؟؟ خسته گفت:چی بهش گفتی کرد و کالسور و کیفشو روی میز پرت کرد و وارد باجه شد و خودشو روی صندلی جلوی میز ولو

 سری چرخوندم و با شیطنت گفتم:دیگه ،،،دیگه....گفتن به بچه ها  نگی.!!!

 با حالت ناراحتی نگام کرد و گفت:پس سرت با ایشون گرم بود  سراغی از ما نمیگرفتی؟؟؟؟

 رو صندلیم لم دادم و حق ب جانب گفتم:ایشششش چه خودشم تحویل میگیره انگار من همش دنبالت بودم 

 دلخور گفت:وااااااا یاسی!!!!!! اصال من میرم ،تو بمون و آقا خوشگله ..... 

با دلخوری بلندشد که بره ، خانم دانایی که انگار ارباب رجوع نداشت براش چایی گذاشت ، ازش تشکر کردم و خطاب ب مژده گفتم:عه مژی  

 ید چیکار کنم ؟؟؟خواستگاری با لوس نشو .....بشین کارت دارم ....باید یادم بدی تو

 با صداااای جیغ مانندی ذوق زده گفت:واااااااااای یاسی چه زود کار به خواستگاری کشید  

 بابا ببند صداتو- 

 خواستگاری چجوریه؟؟؟ خانم دانایی که هنوز دور نشده بود گفت:یعنی شما نمیدونی مراسم

 گفتم:از کجا بدونم ،،،،خواستگاری رسمی نداشتم تا حاال  با خجالت و تخسی شونه باال انداختم و

چیه نو بره ..حق دارن بهم بخندن   خندیدن ، خودمم کالفه شدم تا این سن بخاطر رفتار افتضاحم خواستگاری ندونم خانم دانایی هردو مژده و

هم تلفنی رد کرده بودم و زحمت خواستگاری  به خواستگاری نکشیده بود هیچ وقت... حتی محمود روکار  ....همه پیشنهادامو درجا رد میکردم و

گرفت و گفت:حرص نزن یاسی منم تا خاال نداشتم ولی حتمن خانم  گردنش ننداخت......مژده بزحمت جلوی خنده شو هم گل و شیرینی رو رسمی و

 یدانایی میتونن کمک کنن ....ازدواج کردن ناسالمت

 خانم دانایی لبخند گشادی زد و گفت:اتفاقا فرپاشب سالگرد ازدواجمونه ، قراره با بچه ها بریم کوهسنگی ، شماهم بیاین 
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 جا نرفتم.... مژده با ذوق گفت:آخخخخخ جون از وقتی کالسا شروع شده هیچ

 خوشگذرونی هستی فقط......به درست برس دختر با کالسورش که روی میزبود اروم تو سرش کوبیدم و گفتم:کوفتت بزنن دختر ...همش پی

ی گ*ن*ا*هیدی و گذاشتی کنار  من چه ب*و*سدانشگاهو  سرشو ماساژ داد و چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت:عه یاسی جون تو درس و

 داری ، من بیچاره لیسانسم بگیرم تازه باید دنبال کار بگردم  این دفتر کار و بارتو کردم......تو

 ن دراورد و ادامه داد:اصال منم دانشگاهو ول کنم شاید شوهر گیرم اومدکمی ادای فکر کرد

هم  گرفته بود در حالیکه سمت جایگاهش پشت باجه میرفت گفت:آقا حسام رو از خنده رو صندلی ولو بودم ، خانم دانایی هم بزور جلوی خنده شو

 بیارید ، منم برادر شوهرم میاد ،گمونم باهم دوستن 

 دم تا باز ارتیست نشه برام و درجواب دانایی گفتم:هوممممم هم کالسی ان .....حتمن میارمشکشی لپ مژده رو

 هم میاری؟؟؟ مژده با شیطنت گفت:این پسر جیگره ...اسمش چی بود؟؟؟ ...مهران رو

 حاال خواستگار نداشتم؟؟؟هم گره کردم وگفتم:نخیر ....قراذه خواستگاری یادم بدید ، اونو بیارم خودمو ضایع کنم که تا ابروهامو تو

 خانم دانایی پشت باجه اش نشسته بود و جواب ارباب رجوع میداد ، مژده ژست  متفکرمابانه گرفت و گفت:حاال جوابشو چی میخای بدی؟؟؟

 شونه ایی باال انداختم و بیتفاوت  گفتم:نمیدونم هنوز ،،،ولی پسر خوبیه ، هفت ،هشت سالی ازم بزرگتره 

 .. گفت:دختر اصال بهش نمیاد .. االتنه شو رو میز پخش کرد ومژده با تعجب ب

زندگیش داشته ....با معرفته ولی خدایی با شرایطش کار من سخته و توقع  لب و لوچه مو تا ب تا کردم و گفتم:هومممم.... کلی هم حادثه تلخ تو

 ها از من باالست 

سکوت موندیم و مژده هم دپرس از حادثه ی تلخ زندگی مهران گفت؛چقدر تلخ....حتی  وهمه جریانو برای مژده گفتم.... کمی تو بهت  اهی کشید و

 اگه عاشقش هم نمیبود ،،بازم همچی صحنه ای خیلی دردناکه ....

 تنش لرزید و دوباره با غرغراضافه کرد:اون داداش چلمنگش چیکار به تو داره؟؟انگار تو رفتی دنبال مهران .....

http://www.roman4u.ir/


 

 
165 

 

موندم بلکه عقالی ناقصمون به جایی قد بده ...سرشو تکون داد تا افکارش منظم بشن و گفت:اگه قبول کنی مسئولیتت  مستاصل به مژده خیره

سنگینه یاسی ....کسی که یه بار احساساتش شکسته خیلی حساسه ..... ولی خودمونیما ببین چقدر براش عزیری که بخاطرت خودشو جمع و 

 جور کرده 

نیمه که  غرق فکر گفتم:ولی خواهرش گفت شش ماهه که روبراه شده .....من همش یک ماه ، یک ماه و رفتم ودستم ور  با خودکار تو

 میشناسم مهرانو

 مژده:شاید تا تصمیم به تغییر رفتار گرفته به تو برخورده 

 و بعد ریتمی آهنگ بنیامین رو خوند:همین االن، که من باید ،بشم عاشق ،تو رو دیدم !!!/

 گفتم:مرررررررض .....بگو ببینم چرا پارتی آرش نبودی؟؟؟ باره با کالسورش تو سرش زدم واز حرص دو

 با دلخوری گفت:من دعوت نشده بودم که ....لیدا ب من آدرس نداد

ریای دیگه و با ذوق ادامه داد:ولی همه شونوگرفته بودن دوسه شب بازداشتگاه بودن ، میگن پرونده شون عجیب غریبه و چن پلیسا به خرابکا

 مشکوک شدن ازاد نکردن هنوز ...معلوم نیست چه غلطی میکردن ....

 ... فقط تونستم پوزخند بزنم و چیزی نگم .....سکوتو ترجیح میدادم تا از اتفاق اونشب حرف بزنم و جلوی مژده هم خودمو ضایع کنم

 

 

 

اتاقم رفتم ، برای گردش امروز با حسام هماهنگ کرده بودم .از  این مدت با بابا سرسنگین بودم و زیاد هم صحبت نمیشدیم ، یکراست سمت

دیروز که گفتم قراره بریم کوهسنگی ذوق مرگ شده ، انگار تاحاال کم رفته!!!!در مورد مهران هم از وقتی با مژده درموردش حرف زده بودم 

عن نبودم ، فقط حس خوبی که بهش داشتم و ارومم میکرد احساس بهتری داشتم و افکارم نظم گرفته بود ، ولی از جواب مثبت یا منفیم مطم

 شد .....دلخوشم کرده بود ،،،،اینکه بابا مریضه و بعد بابا پشتوانه ایی ندارم هم یکی از دالیلم بود ، اینطوری خیال بابا از بابت من راحت می
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عوض میکردم ، با حالت انزجار پانسمان قبلی رو باز کردم ، قرارمونو با دانایی هماهنگ کردم و مشغول حاضر شدن شدم ، اول باید پانسمانو 

 زخمم تقریبا جا افتاده بود و فقط ورم داشت و رد زخم و.....

شد  یاد پانسمان عوض کردنای مهران افتادم و بی اختیار لبخندم اومد ، حس خوبی بهم دست میداد وقتی برام کاری میکرد ، بدون در زدن در باز

بی توجه پنبه رو بتادین زدم و روی زخم کشیدم ،از سوزش چشمامو  انگار تازه متوجه زخمم شد خشکش زد ، سالم ارومی دادم وو بابا بادیدنم 

بسته بودم که بابا کنارم نشست و پنبه رو ازم گرفت و بیخیال بدعنقی این یه هفته ام و قهر بودنم مهربون گفت:چه بالیی سر خودت آوردی 

 دختر....

 سرم پایین بود گفتم:یه تصادف بود ، طوری نیست .... همونطور که

خوشبختانه دیگه سوالی نپرسید و مشغول ضدعفونی و پانسمان شد و منم بی اراده مات صورتش شده بودم هرروز شکسته تر و رنجورتر میشد 

 ؟؟؟...چشماش دیگه برق نمیزد ، اروم گفتم:نمیخوای از خیرموهات بگذری و برای شیمی درمانی بریم

 لبخندی زد و همونطور که حواسش به باند پیچی بود حرفمو نشنیده گرفت و حرف خودشو زد:پنج شنبه شب جایی قرار نذاری مهمون داریم ....

 اینبار منم جوابی ندادم و حرفشو نشنیده گرفتم که خودش ادامه داد:یه لباس رسمی شیک هم بخر ....

 نیفتاده دلم برای بابام تنگ شد ، مطمعنم اگه یروز نبینمش .......نمیدونم .. اگه نباشه چی میشه....یه لبخند. نقش صورتم شد و هنوز اتفاقی 

د با و بابا بیخیال نگاه سنگین من و بی جوابی حرفاش حرفاشو ادامه داد:حسام راضی نشد با مادرش بره ...بودن کنارتو رو انتخاب کرده ...حام

ت تهدیدت نمیکنه.....هوای حسامو داشته باش....من مدت زیادی پیشتون نیستم ....ازت میخام بعداز مادرش رفته و دیگه خطری ازون باب

مثل حامد نیست ...پانسمانو تموم کرد و نگام کرد و  داشته باشی ...نمیخام ازینکه تورو انتخاب کرده پشیمون بشه .اون ازدواجتم هوای حسامو

 گ شدی براخودتزمزمه کرد:گریه نکن دخترم ....دیگه بزر

 دست کشیدم نفهمیدم کی گریه ام گرفته بود از نبودن بابا ، خودمو تو بغلش انداختم و راحتتر گریه مو آزاد کردم ......بابا چندبار دست رو صورتم

 دخترم....غروب شده دیرتون میشه تو این ترافیک... گفت:پاشو روی سرم کشید وباصدای لرزون و پربغض

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
167 

 

د و سریع از اتاق بیرون زد ، کمی مسیر رفتنشو نگاه کردم و دلم سوخت ....دلم میخواست تک تک حرکتاتشو تو ذهنم ثبت از خودش جدام کر

 میکردم تا وقتی نباشه دلم نسوزه ......

 

لن منتظر حسام یه مانتوی سفید و شلوار لی و شال مشکی برداشتم و با سویشرت مشکی پوشیدم ، ارایش مالیمی هم زدمو کوله به دوش تو سا

 بودم که گوشیم زنگ خورد ، مهران بود ، بی اختیار لبخند قاب صورتم شد و تماسشو وصل کردم و باذوق جواب دادم :سالاااام

 مهران هم مثل خودم پرذوق. گفت:سالااااام بانوی اخالق خوبی؟؟؟؟

 حق ب جانب گفتم:واااا مهران من کجام بداخالقه؟؟؟؟اخالق به این خوبی

 درجوابم گفت:بداخالقی دیگه ...تا من زنگ نزنم که سراغمو نمیگیری ندبد ونرم خ

 پوووفی کردم و گفتم:اوال به اینکارم بداخالقی نمیگن ،بی معرفتی میگن ...در ثانی ...

بیام .....پس این افرادی که گفتم:گرفتااااارم سرم شلوغه..........خسسسسستم....اصال نمیرسم سمت گوشی  با حالت ناله جمله مو ادامه دادم و

 میخواسی برای کار معرفی کنی چیشدن؟؟؟

 

مهران:ایجانم ..عزیزم ،خسته نباشی ،درکت میکنم،خودمم خیلی کارام فشرده و شلوغ شده ، به منشی گفتم باهاشون تماس بگیره 

 میفرستم ... اومدن

 مرررررسی داری مهران جان-

 نداره  مهران:بخاطر مهربونی شما اینکارا قابل

 که ازحرفش دوباره خندم گرفت و گفتم:بداخالق بودم

 اونم خندید و گفت:اون قضیه اش فرق میکنه ......

 با اومدن حسام از پله ها باهول گفتم:باید برم مهران جان .کارنداری؟؟؟
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 مهران:نه ....راستی دستت چطور ه ؟؟

 خوبه ، بهتر هم میشه-

 مهران: اوکی...پس فعال...اخر شب پیام میدم 

 تماسو قطع کردم و همراه حسام دنبال مژده رفتم...

 

 

 

 

کمی اونطرفتر دیدمشون ، فرهانی و برزگر هم بودن ، اولین بار بود با کارمندام بیرون  به محل قرار با خانم دانایی رسیدیم ، ماشینو پارک کردیم و

دور بازوی همسرش حلقه کرده بود ، قیافه ی معمولی با چشمای  راه دانایی و همسرش دوتا پسر هم بودن ، دستشواز دفتر قرار میذاشتم ....هم

قهوه ای روشن و درشت داشت و بخاطر متانت و رفتارش خیلی دوستش داشتم برعکس دفتر که رسمی میپوشید تیپی اسپرت زده بود 

یاد فرهاد شوهر مهرانه انداخت ، بعداز احوالپرسی به دوپسر همراش که یکیشون به ،همسرش هم با اون کت و شلوار رسمی و براقش منو 

 حسام چسبیده بود اشاره کرد و برای معرفیشون گفت:ایشون آقا عارف که معرف حضور حسام جان هستن...

 ر همسرم هستن...و به پسر حدود بیست و خورده ایی اشاره کرد و گفت:ایشونم آقا عرفان برادر بزرگتر عارف و کوچیکت

از طرز معرفیش خندم گرفت و خوشبختمی بهش گفتم ...حسام و عارف با هم همراه شدن و منم با دخترا که کمی معذب بودن احوالپرسی 

.البته صمیمانه کردم و حین گپ زدن با مژده تاباالی کوه رفتیم ...فرهانی و برزگر هم با هم بودن ،فقط عرفان تنها و جدا از بقیه گز میکرد 

گهگاهی نگاهش روی دخترا که جلوتراز ما میرفتن رو مچ گیری کردم ولی طبیعیه که پسری چشمش دنبال هردختری باشه... مهم اینه که 

 دخترای دفتر من اهل این برنامه ها و تیک زدن با پسرا نیستن ....

 تقریبا نیمه های شب پایین برگشتیم و سری هم به فروشگاهها زدیم ....
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زین پیاده روی تقریبا باهم صمیمی شدیم و از هردری حرف میزدیم ...یخ دخترا هم آب شده بود و سربسر حسام و عارف میذاشتن و حسابی بعدا

 میخندیدیم ......

ستگاری خانم دانای و همسرش تدارک شامی که از قبل حاضر کرده بودن رو میدیدن که مژده با شیطنت گفت:یاسمن بیا با آقا عرفان تمرین خوا

.... 

 با یادآوری جریان خواستگاری لبخند عمق داری زدم  و لبه ی جدول نشستم و گفتم:هومممممم یادم نبود ، بیاین ....

 ... برزگر از از بلوار کناری طوری که کسی نبینه دوتا شاخه گل رز سفید کند و با عجله تو دستای عرفان چپوند و گفت:برو خواستگاری پسر خوب

مرتب کرد و به شوخی گفت:ایرادامو چک کنین بهم بگید ....قسمت بشه  نطور مات کار برزگر موند و با هشدار بعدی مژده کمی لباسشوعرفان همو

 منم همین روزا میرم خواستگاری ...

نشه بار اولمه جلو خونواده  کیمیا)خانم دانایی(و همسرش خندیدن  ،منم با خنده گفتم:آقا عرفان خدای شما بزرگه، فعال مشکل منوحل کنین ،تابلو

 اش ضایع نشم....

کامال عرفان اخم با مزه ایی کرد و چن مژده زیادی خل بازی دراورد با حالت نمایشی و شوخی وار روبروم زانو زد و گالرو تا تو صورتم چپوند و 

 رسمی و سزار وار گفت:ای بانوی زیبا ......تقاضا دارم با من ازدواج کنید ....

 بکوبید تو صورتش  ه گفت:خانم سرمدی خداییش جز این روش خواستگاری کرد گالروو با خند

گرفتم و با خودم همراه کردم و گفتم:چشششششم عشقم ،  ازش گرفتم و با خنده آستین بلوزشو همه بهش خندیدن منم بالطبع جو شوخی گال رو

 بات ازدواج میکنم بریم سر زندگیمون دیرمون شد ...

 خندیدن ... کارامون دخترا حسابی به حاالت و ریتمی با هم از جمع دور شدیم و از خنده روی چمن فضای سبز ولو شدیم و مژده وچند قدمی 

 

 

 حسام و عارف هم که دنیاشون با ما متفاوت بود سرشون تو گوشیاشون چپونده بودن و گهگاهی فقط بما میخندیدن .....
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یم و بیحال منتظر فرمان رفتن از طرف میزبان بودیم ....اینقدر خوش گذشته بود که باور نمیکردم نصفه بود بعد شام همه خسته کنار سفره ولو

 شب هم گذشته باشه ......با کیمیا برای جمع کردن وسایل کمک میکردم که عرفان گفت:خانم سرمدی میشه باهاتون حرف بزنم؟؟؟

 چن همه متعجب نگاش میکردن تاکید کرد:خصوصی.....

 

 

 

 هست که نگو .... جیگری ام ژده با شیطنت گفت: نه انگاری خواستگاری جدیه.......این یاسی ما خواستگار داره ها.....یه پسر سمج وم

بشوخی  عرفان از خجالت سرشو پایین انداخت و با دست بهم اشاره کرد همراهش برم ...منم بلند شدم و پس گردنی ایی حواله مژده کردم و

 حسودی میکنی ؟؟؟ هام دوتا بشن تو گفتم:حاال سوژه

که  ازینکه جلوی کارمندام اینقدر سبک رفتار میکردم برای خودمم عجیب بود ولی اینجا که دفتر نیست که سرد برخورد کنم .....خودمو به عرفان

 جلوتر قدم زنان دور شده بود رسوندم و کامال جدی و سنگین و رنگین گفتم:بفرمایید آقا عرفان .....

من کرد و دودل گفت: خانم سرمدی من مدتیه که از  دونستم حرف جدی ای برای گفتن داره که ازم خواسته خصوصی حرف بزنیم کمی من ومی

 خانم برزگر هست ... یلداخانم خوشم میاد ....یعنی منظورم

 غرق فکر گفتم:خــــــب...

 آورد که چن همکارن اگه قبول نکنه رابطه کاریشون به هم میریزه .....بهونه  عرفان :از کیمیا خواستم باهاش حرف بزنه ولی قبول نکرد و

 خونشون با خونوادش مطرح کن  کنجکاویم باال زد و حق به جانب پرسیدم؛:چطوری اشناشدی باهاش؟؟؟؟خب برو

دیدمشون ،از اخالق  میا اومدم دفترتونمستاصل گفت:گفتم که، کیمیا میگه اگه مخالف باشه روابط کاریشون به هم میریزه .....چندبار که دنبال کی

اومد......برنامه امشبو من چیدم شاید بتونم با ایشون حرف بزنم ولی از من دوری میکنن......شما بهترین گزینه هستین  خوبشون محل کار خوشم

 که باهاش حرف بزنین ، مشکلی برای کارش هم پیش نمیاد اگه با من مخالف باشن 
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نمونه هستن شکی نیست ....بهتون حق میدم بهش عالمند شده  کرد واز خود مچکر  گفتم:دراینکه کارمندای من تک و دوباره شوخ طبعیم گل

 باشین .....

نرم خندید ،،، دست به بغل ایستادم و سمتش چرخیدم اونم ایستاد و روبروم ایستاد جدی گفتم:باشه باهاش حرف میزنم واز طریق کیمیا جان 

 م....فقط شرطش اینه بعد ازدواج کارمند من باقی بمونه ها....خبرشو بهتون میرسون

 با ذوق از شنیدن ازدواجش با برزگر گفت:اصال خودمم میام وردستش مجانی براتون کار میکنم ... خندید و

 میخندیدیم که با فالش دوربینی صورتمونو چرخوندیم سمتش ، عرفان با هول گفت:از ما عکس گرفت؟؟!!! هردو

الفاصله دنبال پسر دوید و منم کمی دنبالشون رفتم و و چن سریع بود و فاصله اش با ما زیاد بود نفس زنان پیش بقیه برگشتم و جریان عرفان ب

 فیسبوک پیدا میشه عکس تون.... میترکوندین .....فردا تو گفتم ، مژده با خنده گفت:البد الو عکس گرفتن رو

ماشین و در رفت  گفت:بیرون در خروجی یه ماشین منتظرش بود پرید تو به ماشین تکیه زد و با حرص نگاش کردم که عرفان هم اومد و

 .....نتونستم بگیرمش.....براتون دردسر نشه این عکس...

 مخاطبش من بودم .،حالت خاصی نبود ،شونه ایی باال انداختم و گفتم:نه چه مشکلی ....اطرافیان من همینا هستن که شما رومیشناسن ....

 پووووفی کرد و گفت:بهتره بریم 

امتحان کرد ولی بارد تعارفش همراه عارف  تا اخرین لحظه هم ازینکه برزگر محلش بده نا امید نشد و با تعارفشون به ماشینش شانس خودشو

 رسوندم و برگشتم خونه..... فرهانی با کیمیا رفتن ، منم مژده رو جلوتراز ما از پارک بیرون رفت ، برزگر و

کردم برای دیدن پیام صبح بخیر از طرف مهران  ولی خبری نبود ،  گوشیمو چک خاطر خستگی شب قبل دیرتر بیدارشدم و طبق عادت اینروزامب

 البد خسته اس بدتراز من خوابه هنوز . ..

باز کردن درو کشیده بودن و  کالفه از رویت نکردن پیام صبح بخیرش حاضر شدم و دفتر رفتم ،دیر رسیدم ، خوشبختانه بقیه سرموقع زحمت

 مشغول رسیدگی به کار ارباب رجوع ها بودن ....

 بازم یه دفتر شلوغ و حجم کار زیاد ....
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سرش کالفه از کار، اخر وقت شماره ی مهرانو گرفتم تا سراغ کارکنانی که قرار بود معرفی کنه رو بگیرم ولی با بوق سوم رد تماس داد ، حتمن 

شدم و روزم با خستگی شب شد ، نمیدونم چرا به تماس و پیامایی که هرشب برای شب بخیر و صبح بخیر میفرستاد معتاد شلوغه .... بیخیال 

 گم کرده بودم و مدام گیج میزدم ..... امروز که نه پیامی داشتم و نه تماس گرفت ،انگار چیزی رو شده بودم و

وزی یکبار هم که زنگ میزدم رد تماس میداد ، کاش جواب نمیداد بهترازین بود که رد تا چهارشنبه خبری ازش نشد ، نه تماسی ،نه پیامی ...ر

گفتن یا  تماس بده ....منم غرورم اجازه نمیداد بیشتراز یکبار زنگ بزنم و دوباره با رد تماسش ضایعم کنه ...مگه کارش چقدر مهمه که وقت یه الو

رفته بودن ، اوراق امروزو بررسی کردم و امضا زدم که داخل زونکن بایگانی بذارم که در ورودی باجه هم نداره...... از دو گذشته بود و همه  پیام رو

 با شدت باز شد از جام پرید و با دیدن مهرداد وحشت زده نگاش کردم و با لرز گفتم:س...الام

 شته که باز خودشو تو خونش حبس کرده؟؟؟با غیض جلو اومد و مشت روی میز کارم کوبید و سرم هوار کشید:معلوم هست چی بینتون گذ

 گیج و مبهوت همونطور نگاش میکردم دوباره غرید و دادزد:بیشعور مگه بهت نگفتم مراعات حالشو بکن ...که کار به اینجاها نکشه ..

گفتم:صداتو بیار پایین ترسمو کنار گذاشتم و مثل خودش صدامو باال بردم و  نمیدونستم عصبی شدم و دلیلشو ازینکه بهم توهین میکرد و

جو دپرسی عاقا....سر گردنه رو که نگرفتی....تا جایی که یادم میاد تو اخرین تماسمون کلی هم بگو بخند داشتیم ....از کجا میدونی بخاطر من باز 

 گرفته....که اومدی یقه منو میگیری

 ز تو که کسی تا اینحد روش تاثیر نداره ....عصبی تر غرید :مهران حساسه .....البد یه غلطی کردی که اونطوری شده...ج

قورت دادم و ارومتر ولی همونطور عصبی گفتم:من رفتاری نکردم که به ایشون بر  هم دلخور شدم ، آب دهنمو ازین حرفش هم خوشم اومد و

 بخوره .....

شنیدن حرفای مهرانه درمورد گذشتش به نوعی برای حالش شدم ...بعداز  نیومد و از طرفی هم با حرفاش نگران مهران و از رفتار مهرداد خوشم

 موندگار شدن لبخند رو لباش احساس مسئولیت میکردم ....

میرم باهاش حرف میزنم .... ولی دلیل رفتارش من نیستم  بنویسید خودم کارتی سمت مهرداد عصبانی هل دادم و سرد و جدی گفتم:آدرس خونشو

 و شما یه عذرخواهی بمن بدهکارید ...

 کرد و خم شد و خودکاری برداشت و حین نوشتن ادرس با طعنه پرسید:میخای بگی تا حاال خونش نرفتی؟؟؟ نگاهی به کارت و نگاهی بمن
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 لطفا ....ساعت کار دفتر تموم شده  کارتو از زیر دستش کشیدم و عصبی گفتم:به آدرسش دقت نکردم .....بفرمایید بیرون

رفتن از درباجه غرغر کنان گفت:به خاک سیاهت مینشونم باعث و بانی  د چپ چپ نگام کرد و حین بیرونتحکمم حرصی شده بو از خونسردی و

 رفتن دوباره لبخند از صورت داداشم باشی....

 

 

 

  بارفتن مهرداد کالفه از دفتر بیرون زدم و سمت آدرس پشت کارت حرکت کردم ،و روبروی آپارتمانی که کمی برام آشنا بود پارک کردم ،

 

تم خونه روی کارت نوشته بود طبقه ی چهارم ، خوشبختانه دربلوک باز بود با آسانسور باالرفتم و زنگو زدم و کمی لباسامو مرتب کردم ، باید میرف 

 کنه....و لباس عوض میکردم ولی فکرم اینقدر مشغول بود که نتونستم صبر کنم، ازش ناراحت بودم که باعث شده مهرداد اونطوری باهام رفتار 

داشت خیره موند ، یه شلوار ادیداس مشکی و  تیشرت مشکی نیم آستین تنش بود ،  باباز شدن در نگام به مهران که آشفته ترین وضع ممکن رو 

ش تنم عصبی اولین بار بود آستین کوتاه تنش میدیدم ،عادت نداشت بیرون استین کوتاه بپوشه ...هنوز داشتم آنالیزش میکردم که باصدای سرد و

 لرزید و از تحسینش بیرون اومدم 

 مهران:اینجا چیکار میکنی؟؟ 

 جلورفتم تا نتونه درو ببنده و گفتم:اومدم دیدنت ...... کمی عقب رفت که درو ببنده از فرصت استفاده کردم و یه قدم 

بدون دعوت جایی نری.... مخصوصا خونه ی  گفت:بهت یاد ندادن ازم برگردوند و سمت سرویس مبلمان خونش رفت و بیخیال بستن درشد و رو 

 پسر مجرد 

بود و  میز ولو طعنه دارش جا خوردم درو بستم و نگاهی به خونه بهم ریخته اش که لباس و ظرفای غذا حاضری رومبل و عصبی و از لحن سرد و 

 تناک گفتم:نه یادم ندادن .......تقریبا وحش کاغذپاره بود انداختم و متحیر ازین اوضاع متفاوت و کف خونه هم پراز کاغذ و

 مبلی نشستم و گفتم:بنظرم دفعه قبل خونت مرتب تر بود.....  تو موهاش فرو کرد و کالفه نفس عمیقی کشید ....رو دوتا دستشو 
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جانب بهم  لبایی که نمیخندید دلم گرفت ...به مبل روبروییم تکیه زد و سرد و حق به سمتم چرخید ،از دیدن چشماش که برق نمیزد و 

 توپید:دوست دارم اینطوری باشه .....مشکل داری بفرما بیرون ....

کالفه از خستگی و عصبی از مهرانی که دیگه مهربون نیست سرش داد زدم:معلوم هست چته؟؟؟؟؟برای فرداشب با خونواده  پوووووفی کردم و 

ه کردی؟؟؟؟؟ چرا داداشت باید بیاد دفترو بخاطر رفتار شما که نمیدونم بازیچ من قرار گذاشتی رفتارت اینه؟؟؟؟؟شک داشتی به احساست چرا منو

 ؟؟؟..کنه توهین بمن چیه شٔ  منشا

میتونی جواب رد  منحل کنم ...ولی تو مثل خودم عصبانی صداشو باال دادوگفت:من بازیچت کردم یا تو؟؟؟؟؟....حیف که نمیتونم قرار فردا رو 

 بدی.....

 دلم برای خودم پوزخند زدم که زود باختی خودتو یاسی.... با گفتن اینحرف سمت اتاقش رفت ، علنا هنگ کرده بودم ..تو 

 ببین پسره هنوز درمورد عشق اولش باخودش کنار نیومده چطور انتظار داری باهاش زندگی خوبی داشته باشی ... 

کشش نداشت و دل جداشدن ازین آدم شیرین که بی دلیل تلخ شده  برای رفتن ، پاهامسعی کردم بغض نکنم . نفس عمیقی کشیدم و ایستادم  

 نداشتم .... بود رو

نگاه نکنم ، نمیدونستم میتونم بدون خودش یا حتی همون پیامایی  دوباره دراتاقش باز شد و با دو سه گام روبروم ایستاد ، سعی کردم صورتشو

 یم برام میفرسته زندگی کنم یا نه ...بد عادت کردم...زود عادت کردم ...که همش یک هفته قبل خواب و بعد بیدار

نگاه کنم ...نگامو به  باالانداخت وبا اخم زشتش اشاره کرد که گوشیو نگاه کردم ابرو نگه داشت ، سرمو باال گرفتم و خودشو جلو صورتم گوشیشو 

 !!!!    شنبه شب بود ،،،گردش کوهسنگیصفحه ی گوشیش دوختم ، عکس بود .....عکسای مربوط به گردش یک

دستم آستینشو گرفته بودم ... عکس آخرهم  من میخندیدم ......صحنه ایی که گالرو گرفته بودم وبا  از صحنه ایی که عرفان سمتم گل گرفته بود و 

 انداخته !!!!! مثل صحنه های عاشقانه روبروی هم ایستاده بودیم و همون عکسی بود که متوجه شدیم کسی ازمون عکس

روی مبل کوبید ،  چن عکس اخر بود ،با بهت به مهران نگاه کردم ،عصبی از خونسردی و تغییر نکردن حالت من با دیدن عکسا ،گوشیشو 

 همونطور حرکات عصبیشو نگاه کردم .یعنی مثل فیلما با چندتا عکس باور کرد من با کسی ام؟؟؟ اینهمه قصه نوشته شده و فیلم ساخته شده

 یعنی نفهمیده که ممکنه ساختگی باشن یا توطئه باشن ، شایدم برام بپا گذاشته ...بعیدم نیست....

http://www.roman4u.ir/


 

 
175 

 

از دیدن قیافه خشمگینش ازین عکسا خندم گرفت و همونطور که ایستاده بودم قهقهه زدم و رومبل ولو کردم خورم ، االن که میبینم قضیه  

 برام لذتبخشه ...ولی انصافا عصبی که میشه با جذبه و مردتر جلوه میکنه....اونقدرا هم مهم نیست تماشای قیافه ی عصبیشم 

 مهران:چرا میخندی؟؟؟؟؟دیدن این فضاحت و قباحت خنده داشت؟؟؟؟. 

از قیافه ی ماتش برای خنده هام  بیشتر خوشم اومد و گفتم :خودت گفتی  دختر وقتی چیز خنده داری میبینی درست حسابی بخند وگرنه  

 ری چال لپتو پر میکنه ..شهردا

 به چال لپم که با خنده هام عیان شده بود اشاره کردم و گفتم:برام بپا گذاشتی؟؟؟؟؟ 

پرت کرد و گفت:من احمق  نگاش روی چال لپم مونده بود و کالفه تر نشون میداد ، انگار دیگه تحمل سرپاموندن نداشت که روی مبل خودشو 

 یه غریبه برام فرستاده....دعا میکردم ساختگی باشه  .بپا دیگه چیه؟؟؟؟این عکسارواونقدر بهت اعتماد کرده بودم ..

 با دستش به سرتا پام اشاره کرد و گفت:ولی انگار واقعیه .... 

 حق به جانب دست به بغل به پشتی مبل تکیه زدم و گفتم:نه عزیزم این عکسا کامال واقعی ان .... 

 گمشو از خونم بیرون  گفت:برو عصبی سمتم خم شد و انگشت تهدید سمتم گرفت و انگار دیگه تحمل نداشت ایستاد و 

 کوبید ... محکم درو اتاقش رفت و قبل ازینکه بی احترامیشو هضم کنم و جوابی بدم تو 

 

یی پیام دادم :شماره ی کالفه به دراتاقش خیره موندم ....نع ....نمیتونم اینطوری ولش کنم ...گوشیمو برداشتم و به دانا پووووفی کردم و

 بفرست ... برام عرفانو

 به دقیقه نکشید که شماره شو فرستاد ... حوصله مکالمه نداشتم ، فقط بهش پیام دادم:سرمدی هستم آقا عرفان ...

 دردسر شده ،،امکانش هست برای توضیح به نامزدم به این ادرس بیاین؟؟ عکس اونشب برام

نگاه کردم ، میخواستم مرتب کنم  که جلوی عرفان ابروم نره ..از طرفی هم میترسیدم این ببر زخمی از لونش به خونه ی ویرونه و بازار شامش 

 تیکه پارم کنه ... بیرون بیاد و
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 میز عسلی برداشتم و آشپزخونه بردم ، اونجام تعریفی نداشت و از نوشابه از رو سری تکون دادم و بااینکه خسته بودم ، ظرفای غذا حاضری رو

خونه پیچیده حتمن پرمگس  چایی و میوه خوردن حسابی بهم ریخته بود ، شانس اورده هوا خنکه وگرنه با این گندی که از موندن زباله ها تو و

 میشد خونش ...

 جواب دادم عرفان بود  :سالم آقا عرفان  گوشیم زنگ خورد با عجله دویدم و

 عرفان:سالم خانم سرمدی .....چی شده؟؟؟؟

مبل نشستم و براش توضیح دادم، با هول گفت:من االن خودمو میرسونم ، فقط شما زنگ بزنین یلدا خانومم بیان ،چن ممکنه حرف من  وکالفه ر

 باور نکنن و فکر کنن تبانی کردیم  تنها رو

 باشه میگم بیاد ...ممنون ..-

 خودمو  عرفان:این چه حرفیه ...میرسونم

نگفتم چیکارش دارم . چن خونوادش گیر بودن ، مجبور شدم به مادرش هم  زدم ....و فقط خواستم که بیاد وبه یلدا هم زنگ  تماسو قطع کردم و

دفتر مالقات کرده بود با خیال راحت مجوز  تو ازونجایی که مادرش چندبار منو شیفت عصر بهش اجازه بده و دروغ بگم و بخوام برای دفتر اومدن

 داد ...

ازینجا الزم نیست  مخاطب قرار میداد:چرا نمیری ؟؟؟؟؟ برو مستاصل منو اتاق اومد که عصبی و کردم که صداش از تو برای هردوشون پیامک ادرسو

کنی......منکه اینقدر رک بهت گفتم ،اگه کسی رو دوست داری بگو تا بیخیالت بشم . گفتم اگه مردی تو زندگیت هست بگو که  بیشترازین خوردم

 نمیکردم اینقدر پست باشی....من پاپیش نذارم .....فکر 

 همزمان صدای شکستن چیزی شیشه مانند از تو اتاقش اومد ..... و

مشغول کردم  و هراز گاهی صدای پرت شدن چیزی  کالفه از بهم ریختگی حالش و اینکه نمیتونم کمکش کنم به مرتب کردن خونش خودمو

همم که اینطوری به هم ریخته ذوق میکردم و از طرفی ام ناراحت بودم که همه ی سمت در یا دیوار اتاقشو میشنیدم ، ازینکه اینقدر براش م

 اعتمادش با سه تا عکس پاشیده بود ....
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بهم دادن ، بفرمایید ی گفتم و دراتاق مهرانو زدم  باالخره تونستم بازار شامو مرتب کنم که درخونه زده شد ، با دیدن عرفان پشت در انگار دنیارو

 خودمو جلوی عرفان ضایع نکنم مهربون گفتم:مهران جان ....میشه بیای بیرون ؟؟؟مهمون داری... و برای اینکه

درکوبیدم که دربازشد ، لبخندی تحویلش دادم ولی نگاش بالفاصله از صورتم چرخید سمت عرفان که مستقیم روبروی در  در باز نشد ....دوباره رو

 ت عرفان حمله کرد و غرید:اینجا چه غلطی میکنی مردک عوضی.....اتاقش ایستاده بود  و بافوران عصبانیتش سم

 نداشت کپ کرده قدمی عقب رفت  ، بازوی مهرانو گرفتم و نگهش داشتم و گفتم:آروم باش بیا بشین.... عرفان که انتظار همچی رفتاری رو

این ایکبیری تحقیرم کنی ؟؟؟؟؟آخه احمق من همینطوری بازوشو ازدستم کشید و سمتم چرخید و داد زد:آروم باشم که خوردم کنی؟؟؟با آوردن 

 سرتاپامو گونی بپوشونی میرزم به این یالغوز .....

پایین انداخته بود و دست درجیب منتظر  خنده مو به احترام عرفان بگیرم یا مهرانو اروم کنم ....طفلک عرفانم از خجالت سرشو نمیدونستم جلو

 حکم مهران بود ،،،،، 

دستش شدم و دلم ریش شد ، ارومتر  گرفت، تازه متوجه زخم و خون تازه  رو رم زد و خودشو رو مبل انداخت و با دستش پیشونیشوکالفه کنا

 گفت:از خونه من برید بیرون ....با هردوتونم ....برید گمشید ...

رش کردم حرکت نکنه ....دوباره بیحال و بی شونش گرفتم  و مجبو با صدای زنگ در کالفه پوفی کشید و میخاست به اتاقش برگرده دست رو

 انرژی رو مبل ولو شد ....،سمت آشپزخونه رفتم و گفتم:آقا عرفان بیزحمت درو باز کنید .....

 مهران عصبی از راحتی من سمت آشپزخونه چرخید و داد زد:این بازیا چیه؟؟؟؟....میگم ازینجا برو نمیخام ببینمت....

چن ابرومو برده بود جلوی عرفان اخم تحویلش دادم و تو فنجونا چایی ریختم ، اونم کالفه دوباره شروع به ماساژ  داشت مستقیم نگام میکرد ،

 تن....پیشونیش کرد ، عرفان دروباز کرده بود و جلوی درمشغول بحث با یلدا برزگر بود ، :بفرمایید داخل خانم برزگر...خانم سرمدی هم اینجا هس

 تعارفش کردم بیاد داخل:بیا تو یلدا جان .... خونه هستم از همون آشپزخونه صدامو بردم باال و است مطمعن بشه که منم توسر یلدا چرخید و میخو

 روی عسلی گذاشتم و لیوان ابی هم سمت مهران گرفتم وبرای تعارف به یلدا و عرفان  گفتم:بشینین... با ترس قدمی داخل اومد ،،،،سینی چایی رو

 یلدا روبرومون حرفمو گفتم: ستمو پس بزنه ولی لیوان ابو گرفت و سر کشید ، همونطور کنار مبلش ایستادم و با نشستن عرفان وانتظار داشتم د
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 یلدا جان یادته اونشب من و آقا عرفان ادای خواستگاری دراوردیم و بعدش هم رفتیم خصوصی حرف بزنیم ....وقتی برگشتیم گفتم ،ینفر ازمون

 عکس گرفته؟؟؟

نت دنبال اون  دا با سر تایید کرد و خیره به مهران که ازحال و سرو وضع  پریشونش مشخص بود چقدر کفریه با ترس گفت:ازونروز مدام تویل

 عکس میگردم  بین پست  اشناهای شما و خانم دانایی....

فقط اون عکس نبوده ،،،،اونشب ینفر کلی عکس گرفته لی به لبخندی اکتفا کردم و گفتم:دیگه نگرد عزیزم.....  از سادگی این دختر خندم گرفت و

 و برای آقای ربیعی فرستاده...

 عرفان که تا االن ساکت نشسته بود به مهران خیره شد و گفت:اون پسر از طرف شما بود؟؟؟

ا جان ، اونشب آقا عرفان ازمن نگاه اخم و عصبی مهرانو که روی عرفان دیدم ، برای جلوگیری از بی احترامیش و بحث با عرفان سریع گفتم:یلد

 خواستن با شما صحبت کنم و نظرتو درمورد ایشون بدونم .....

 یلدا چپ چپ به عرفان نگاه کرد و سرشو تا اخرین حد ممکن پایین انداخت ،،،،نیم نگاهی به مهران که هنوز تغییری تو چهره اش ایجاد نشده

باهات مطرح کردم ....ولی اون عکسایی که ازون بازی خواستگاری و پیاده روی اخر شب ما بود انداختم و گفتم:میدونم خیلی بد این موضوعو 

که دست آقای ربیعی رسیده مجبورم کرد که پیشنهاد آقا عرفانو اینطوری مطرح کنم ...تا هم درخواست ایشونو انجام داده باشم و هم سوتفاهمی 

 برای آقای ربیعی پیش اومده رو رفع کنم .....

 وم شدن جمله ام یلدا ایستاد و بی توجه به همه گفت:،ببخشید خانم سرمدی....من باید برم ، دیروقته....با تم

 با سر به عرفان اشاره کردو گفتم:آقا عرفان میرسونتت......می تونین برید ...

ش چرخوند و نگاهی به مهران که هنوز درهم دیگه نموند منتظر عرفان و سریع از خونه بیرون زد ، عرفان هم ایستاد و سوییچ ماشینش وتو دست

 و عصبی بود و نقش مجسمه رو بازی میکرد انداخت و گفت:توضیح بیشتر ی نیاز نیست؟؟؟؟

 چن تغییری تو حال مهران ندیدم با طعنه گفتم:ممنون که اومدی ......در خانه اگر کَس است ،یک حرف بس است .... 

یرون رفت انگار میخواست خودشو به یلدا برسونه ........از سکوت و این حالش بدم میومد ...رفتم عرفان هم. سری تکون داد و  با عجله ب

چسب زخم برداشتم و بدون حرفی کنارش نشستم ، دستشو از پیشونیش کشیدم تا  آشپزخونه و از یخچالش نایلون گاز استریل و بتادین و
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پانسمان روزمین ریخت ، بلندشد و دوباره اتاقش رفت و درو کوبید ،،،،،اینبار دیگه  زخمشو پیدا کنم و ببندم که دستمو پس زد ، همه لوازم

نتونستم جلوی بغض مو بگیرم و با دیدن دربسته ی اتاقش اشکم سرازیر شد ، سریع پس زدم ، اصال چرا من بخاطر این گریه کنم.....اینقدر 

من چیه که دلم  گ*ن*ا*هکردم باور نکرد ، چرا من گریه کنم .... م که روبروارزش نداشتم که با چارتا عکس برو گمشو نثارم کرد ،،،االن

 میخام چیکار ..... دوست داشتم همیشه داشته باشمش....ولی محبت این شکلی رو ازمحبتش لرزید و

بغض صدامو کم کنم و دوباره اشکامو که بی اراده رو گونم سرمیخوردن پاک کردم و پشت دراتاقش ایستادم ، سعی کردم  کیفمو برداشتم و

عرفان گفتم بیان،فقط به خاطر اینکه دوست ندارم  گفتم:برام فرقی نداره که فرداشب بیاید یا نیاید ،،،،دیگه برام ارزشی نداری.....امشبم به یلدا و

هم باشه اینطور شخصیتم رو  کسی درموردم فکربدی داشته باشه ، متاسفم که با اونهمه ادعا برای عالقه تون ،دوتا عکس که ممکن بود ساختگی

 براتون خراب کرده باشه ......فقط میتونم برای خودم متاسف باشم ..

تمام شبو از سردرد و فکر کردن به وضع پیش اومده نتونستم بخوابم  با عجله از خونش بیرون زدم و برگشتم خونه.....شام نتونستم بخورم و

 احساس خوبی نداشتم ، آخرین امیدم تماسی بود که از دلم دربیاره ولی دریغا....... این رفتارش هیچ .....دوباره غرورمو هدف گرفته بود و نسبت به

 

 

 

 

»»******* 

 

 

 

بررسی میکردم ، پنج شنبه ها خلوتتر بود ، دانای  دستکای دفترو دلخور اوراق و خبری از کنسل شدن قرار شب نبود ،،، بیحال و پنج شنبه هم رسید و

 چرخوند و گفت:عرفان بمن گفت چه اتفاقی افتاده!!!!!مشکل حل شد با آقای ربیعی؟؟؟ صندلیشو سمام
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ه  لبخند تلخی از رفتار مهران بعداز رفتن عرفان نقش صورتم شد و زمزمه وار گفتم:قضیه مهمی نبود ......امشب که بیان با رد کردنش حل میش

...... 

 اهم بود که حل شده دیگهبا تعجب و ناراحتی گفت:چرا رد کنی؟؟؟؟یه سوتف

کارمو ادامه دادم .....بیشتر ازینکه خود مهران ازم خواسته بود ردش کنم  سری تکون دادم و برای اینکه متوجه بغضم نشه سرمو پایین انداختم و

     الفه ام میکرد عصبی شدم ، با کار دیشبش بخواد نخواد خودم ردش میکردم ، غرورم آزارم میداد و یاداوری نگاه و اخمای مهران ک

 

 کیمیا:از همسرم اجازه گرفتم امشب کمکتون میکنم.....بخاطر عرفان بهتون مدیونم....

 راه مینداخت نگاه کردم و گفتم: حرف زدن با هم؟؟؟؟ لبخندی نقش صورتم شد و به یلدا که کار ارباب رجوعو

 نم منتظر جوابهسرتاییدی تکون داد و گفت:آره ،دیشب توراه عرفان حرفاشو زده و اال

 خونسرد و غمزده دوباره به بررسی کاغذا ادامه دادم و گفتم:خوبه ...

 هم روبراه کنیم  ....بریم کارای شمارو گفت،:خانم سرمدی من کارام تمومه  با سماجت بلند شد و باالسرم ایستاد و

 کالفه گفتم:حوصله هیچی ندارم دانایی جان .....بیخیال.... پوووووفی کردم و

 گفت: کیف خودشو برداشته بود ، کیف منم از کنار میز برداشت و  دستمو کشید و

 پاشو....پاشو خانمی ، یه دنیا کار داری ناسالمتی خواستگاریته ها...  

 

 ....ساعت نزدیک دوازده بود و پنج شنبه ها زودتر تعطیل میکردیم.... ناچارا همراهش رفتم و زحمت بستن دفترو برای دخترا گذاشتم .

http://www.roman4u.ir/


 

 
181 

 

اصال حس خوبی نداشتم ، میترسیدم ذوق کنم و کلی ریخت و پاش راه بندازم ،ازونطرف اصال نیان و ضایع بشم .....با بی میلی و بدون صرف 

سلیقه یک کت به حالت مانتویی بلند که جلوش فقط یه دکمه میخورد و شلوارش هم راسته بود انتخاب کردم ،رنگش زرشکی بود و زیرش هم یه 

 شیری رنگ که نمای کت رو بیشتر میکرد ،،،،،تاپ 

 لباسو خریدیم و به ماشین برگشتیم ، خانم دانایی با ذوق گفت:خیلی قشنگه ، حاال شام..!!!!برای شام میان دیگه ؟؟؟؟

نگ میزنم یه چیزی حین دراوردن ماشین از پارک گفتم:اره دیگه ،!!هم مهمونی اشنایی خونواده هاست،هم خواستگاری.....ز پوووووفی کردم و

 ازرستوران میگیریم

 با بیزاری گفت:اومممم شب خواستگاری و رستوران؟؟؟نه جور در نمیاد ؛ببینم آقای ربیعی چی دوست دارن همونو درست کنیم

گفت:نمیدونم......یه بار رفتیم چپ چپ نگاش کردم ،از من بیشتر ذوق داشت ،با یاداوری اینکه هیچی از مهران نمیدونم سری تکون دادم و 

 رستوران ماهی سفارش داد........وااااااااای من اصال نمیشناسمش

 به حرفم و حالتم خندید و گفت:بریم ماهی بگیر ،من درست میکنم ...

ردش میکردم ولی همینکه بیاد و  اینقدر پرذوق رفتار کرد که دل منم کمی ذوق گرفت با اینکه میدونستم اگه بیان هم طبق قرار قبلیم با مهران باید

که امروزم بتونم ببینمش برام دلخوشی بود ، اینقدر حقیر شدم که نیاز روحم دبدن یه پسر باشه اونم برای یلحظه!!!!!دل و دلتنگی چه بالها 

     سرادم نمیاره

خریدا رو بردیم تو خونه ،،،،وارد سالن که شدم حسام  باالخره کیمیا برای اتمام خرید رضایت داد و حدود سه عصر رسیدیم خونه، ،،،همراه کیمیا

مشغول گردگیری میز تی وی و دستگاه پخش بود و حواسش به ورود ما نبود ، همونطور که سمت آشپزخونه میرفتیم گفتم:سالم مرد 

 کوچک....خداقوت داداشم

 ..دیر کردی خودم دست به کار شدم ...پرذوق سمتم چرخید و کاله گرد گیریشو برداشت و گفت:بـــــه سالم عروسک.....

نشونش دادم و همراه کیمیا رفتیم آشپزخونه،،،،،ماشاال حسام همه جارو برق انداخته بود و مشتاقانه و با وسواس هنوز مشغول  کیسه های خریدو

 بود ..خیالمو از بابت نظافت خونه راحت کرده بود،
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شروع کرد و گفت:همین یه  هم تمیز کردیم و کیمیا عملیات مزه دار کردنش رو کردیم ،ماهیا رو شستیم و ظرفا رو اماده با کمک کیمیا میوه ها رو

 مدل غذا رو اماده میکنی؟؟؟

دوست یه لیوان اب یخ از یخچال برداشتم و شونه باال انداختم و گفتم:ما رسم چند مدل غذا سرسفره نداریم ...همینم از سرشون زیاده ...هر کی 

 یر داریم پن نداشت نون و

 میدم .... حاضرشو من ترتیب این ماهی رو .به تخسیم خندید و سری تکون داد و گفت:پس شما برو به کارات برس و

 تو سینک گذاشتم و تابه روروی گاز گذاشتم و گفتم:اذیت میشی ، کمکت میکنم کارا تموم شد میرم ... لیوان خالی رو

 .. ت:دیر شد دختر غروبه......من ذوقم اینکاراست ،شمابرو حاضرشو دستمو گرفت و بیرون آشپزخونه هلم داد و گف

 با سماحت کیمیا کوتاه اومدم و باال رفتم ، چقدر زود غروب شده بود ، لوازم حمومو برداشتم و خودمو به یه حموم حسابی دعوت کردم ، دلش

!!!شخصیتم پیشش از بین رفت!!!!و دوباره دلم برای مهربونیاش تنگ ناجور بغض گرفته بود ، چرا حرفامو باور نکرد ؟؟؛!؛ازدواج باهاش به درک 

 شد ،،،،،رد زخمی که تقریبا خوب شده بود ،با اینکه 

اثر تلخ ترین خاطره ی عمرمه ولی بخاطر نزدیکی ایی برای من و مهران ایجاد کرده بود دوست داشتم ، دلم میخواست دوباره دستم میبرید و 

انسمانش میکرد....ولی دیشب که نذاشت دست زخمیشو ببندم و یه بار اونو به شیرینی مرهم گذاشتن ینفر روی زخم مینشست کنارم و برام پ

 داشته باشم ...چن ........ دعوت کنم تا بفهمه چه حس خوبیه ینفر هوای آدمو داشته باشه !!! البد نمیخواست من هواشو

 

تو این  برگشتم اتاقم ، موهامو سشوار میکشیدم ،،،،،موی بلند بد مکافاتیه خشک کردنش اونمتو حموم زیر دوش عقده ها و بغضامو خالی کردم و 

د دادم و سشوار فرصت کم ...اه.....با جداشدن سشوار از دستم تو اینه نگام به بابا افتاد ،،،لبخندی از تو آینه تحویلم داد و متقابال جوابشو با لبخن

موهام میچرخید و با ارامش  خشک کردنشون بود ،دستش تو تو اینه محو تماشاش شدم همه حواسش به موهام و زدن موهامو ادامه داد،،،دوباره از

برداشت و حین شونه زدن  که گرفت ، سشوارو خاموش کرد و شونه رو وصبوری همیشگیش سشوارو بین انبوه موهام میچرخوند ..... نم موهارو

میزد و بهتر از خودم دردمو میفهمید ،پس  لی وقت بود که بدون اینکه من حرفی بزنم بابا حرفاشواروم و غرق فکر شروع به حرف زدن کرد ، خی

 نیازی به گفتن من نبود ....

http://www.roman4u.ir/


 

 
183 

 

 خیلی شبیه صدف شدی!!!!!!حتی ازونم خوشگلتری.....-

ال پیش که حامد پیشش مشغول لبخند تحویلش دادم ،لبخند زد و حرفشو پی گرفت:مهران پسر خوبیه، خیلی وقته که میشناسمش.....از یکس

...ازت میخام خوب فکراتو بکنی ، مچبا شرایط تو  شده میشناسمش.....پسر متعهد و خونواده داریه......زندگیش برنامه داره...دنبال راه کج نیست

 مناسبترین گزینه است .....درمورد حسام و اینکه مسئولیتش با تویه هم باهاش حرف بزن.....

ید و گفت: تو تنها برد زندگی منی.....کاش صدف هم بود و خوشبختی تو می ب*و*سغضی شده بود ، شونه رو گذاشت و سرمو صداش دورگه و ب

 دید ...

ران با تموم شدن جمله اش سرفه کنان از اتاق بیرون رفت ....پربغض و نا امید از رویای در سرش رفتنشو نگاه کردم ....دلت خوشه بابایی...مه

کنم ،خودم اضافم حرف حسامو چجوری باهاش بزنم اخه؟!!!!کاش کال قرارو به هم میزد و نمی اومد تا اینکه بیان و تحقیر بشم  ازم خواسته ردش

 و روسری گل زرشکی پوشیدم و آشپزخونه رفتم ... ....بی حوصله لباسو پوشیدم و ارایش مالیمی زدم
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 سرذوق اومدم و نفس عمیقی گرفتم :به به کیمیا جوووون ،شاهکار کردی....بوی غذا اشپزخونه رو گرفته بود ، 

 پشت میز نشسته بود و ساالد درست میکرد با حرفم لبخندی تحویلم دادو گفت:خوشگل شدی خانمی.....کار دست آقای ربیعی ندی یوقت!!!!!
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تا اینقدر برام زبون نریزه و گفتم::تو هم شیطنت بلدیا......تو  با چشمکی که زد دلم برای چشمکای مهران تنگ شد از شونه اش نیشگونی گرفتم

 دفتر که یه خانم مودب و اخم اخالقی نمیشه باهات شوخی کرد 

زنیم اروم خندید و گفت:نه که خودتون همش اونجا نیشتون بازه؟؟؟!!!خب محیط اونجا اقتضا میکنه وگرنه باید شماره پسرا رو از کف دفتر جارو ب

.... 

کرده بودن و چه بالیی سرشون اورده بودم خندم گرفت ، انگار کیمیا هم فکرش با من هماهنگ بود که با من خندید  داوری پسرایی که اینکاروبایا

 ،،،،روبروش نشستم و دست به چونه نگاش کردم و پرسیدم:کیمیا من میتونم کسی رو خوشبخت کنم؟؟؟

 خیلی خانمی.... ساالد بود گفت:چرا نتونی؟؟؟؟توبدون اینکه نگام کنه حواسش به یکدست دراومدن 

 نفس عمیق آه مانندی کشیدم و سفره ی دلمو براش بازکردم:آخه مهران شرایط روحی خاصی داره ...نمونه اش اتفاق دیروز!!!!من اهل مراعات و

.میدونم با روحیه ی حساس شازده مغایرت درسته انجام بدم ... کارایی که فکر میکنم زیر دست بودن نیستم ...عادت دارم به روش خودم و

کنار  یتونمداره....کار من اشتباه نبود ولی با حساسیت مهران برام گرون تموم شد ، عاقا حتی بعداثباتم کوتاه نیومد......نمیدونم با این شرایط م

 واد بهش محبت کنم یا نهمیتونم اونطوری که میخ نیاز داره نمیدونم بیام یانه....ازین موضوع بگذریم اون محبت منو

چاقو وگوجه رو کنار گذاشت و خیره صورتم با لحن تاثیر گذارش جوابمو داد: اگه دوستش داشته باشی میتونی..دوستش داری ،مطمعنم .... از 

 رفتارای این مدتتون فهمیدم...

و گفت:آقا مهران اونقدر بی عاطفه نیست که محبت  گنگ نگاش کردم ، یعنی اینقدر تابلو ام؟؟؟؟دوباره چاقو و گوجه رو برداشت و مشغول شد

فقط اقا  شما رو بی جواب بذاره.....من میدونم تو مادر نداشتی و از محبت خالصانه بی بهره بودی ،برای همین زود به آقا مهران دل بستی!!!! حرفم

بی مادری و دوراز پدرو برادر بودنو از یاد میبری.....من مهران نیستا ،در کل میگم ، اگه همسر خوبی انتخاب کنی از محبت سیراب میشی....غم 

کسو نیاز ندارم ....حتی غم اینکه بچه دار نمیشیم هم اذیتم  درکت میکنم چن منم مادر نداشتم ولی االن امیرعلی اینقدر دوستم داره که هیچ

از دفتر میگیرم نیازی ندارم ...فقط برای اینکه وقتم بگذره و نمیکنه، چن امیرعلی حتی نمیذاره بهش فکر کنم.....خودت می دونی من به پولی که 

م فقط و  تو خونه از تنهایی به فکر بچه نیفتم میام دفتر .....بعد ظهرام که امیر علی خونست کال فکرم و حواسم به اونه ...اگه تو دفتر موندگار

 فقط بخاطر گل روی شماست .....محبت همچین بالیی سرم اورده ها....
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یادم با کیمیا بود ، واقعا دلم قرص شد ، واقعا محبت مهران همه چیزو از یادم میبرد ، نمونه اش همون دوروزی که باهاش گلبهار بودم !!!حتی  حق

 نیومد که با خونوادم قهرم ....بقول کیمیا به این میگن معجزه محبت ....

در قشنگ حرف زدی کلی اعتماد به نفس گرفتم  /....ولی االن مشکل اینه دستمو رو دستش گرفتم و محکم فشردم و گفتم:ممنونم ازت ، اینق

 دیشب ازم خواست ردش کنم 

 پایین انداختم ... ناامید سرمو

نکن ،،،،اون مشکل که حلشده ،،،بخواد بخاطر همچی سوتفاهمی که معلوم نیست کدوم  تو دستاش گرفت و بالبخند قشنگش گفت:فکرشو دستمو

 ادش کرده تو رو از دست بده  ،،،خودش ضرر میکنه ، نه تو .....ابله کینه ایی ایج

دستمو پس کشیدم و رفتم تو فکر ، چقدر استرس داشتم بخاطر رد کردنش...اگه بر خالف خواسته اش جواب مثبت بدم چی میشه؟؟؟اونوقت 

میشه ...بعدش البد بهونه جور میکنن برا رد کردن از  خودشو داداشش با هم سرمو بیخ تابیخ میبرن!!!هه  ..حتمن قبول کنم قیافه هاشون دیدنی

 طرف خودشون...خخخ خنده دار میشه

 

 

تو ابچک گذاشت  ...فکرم سمت شلوغی دفتر و کیمیا و دخترا رفت و سعی کردم استرسمو با فکر کردن به دفتر کم کنم ،چندتا ظرفو شست و

 بشی؟؟؟؟روزایی که نیستم ینفر باید مسئول باشه... ،همونطور غرق فکر گفتم:کیمیا میتونی تو دفتر بامن شریک

 دستاشو خشک کرد و گفت:همین االنشم وقتایی که نیستین همه کارا گردن منه...

 خندم گرفت و گفتم: نه منظورم اینه که شریک باشی و سهم ببری

 رم ولی سعی میکنم بیشتر کمکتون کنم ....دم گرفتن برنجو بررسی کرد . گفت: نه فدات ، مسئولیتم باال میره .....همینطوری راحتت

از حالتش خندم گرفت و گفتم:قربونت برم من کاش زودتر باهات اینقدر صمیمی میشدم ، چسبیدم به اون مژده آویزون هیچی از زندگی هالیش 

 نیست ...

 میشناخت با من خندید ، که زنگ در حیاط زده شد ...... کیمیا هم مثل من چن مژده رو
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 م خبری نبود و چن از ضایع شدن برای نیومدنشون خالص شدم نفس راحتی کشیدم ......ازاسترس

دوتا یکی پایین اومد ، عحب تیپی هم زده بود قربونش برم ....:یاسی جون هول نشی همون اول قبول کنیا......درسته آقا معلمم  حسام پله ها رو

 تکه......ولی کالس بذار یه هفته ایی مهلت بگیر ....

 درو باز کن نیم وجبی برا من زبون دراورده ... پس گردنی ایی حواله اش کردم و گفتم:برو جلوی درآشپزخونه روبروش ایستادم و

 

خوش تیپ از پله ها اومد ، لباساش کمی براش گشاد شده بود ولی بازم بابای خوشتیپ و خواستنی  حسام سمت در حیاط دوید و بابا خرامان و

نمیزنه کلی پرستیژ داره موهای پرپشت و یکدست سفیدش......البته همش پنجاه و خرده ایی سالشه ولی  داره قید موهاشو خودم بود .....حق

 موهاش با این بیماری سفید شد ....

نذاشت  ه اش روی پیشونیم دلم پرکشید ، منتظرمب*و*سجلوی پله ها راهشو سد کردم و بی اراده با دست موهاشو حالت دادم و برای لبخند و 

قدر یدن پیشونیم کنار ایستادم تا رد بشه و استقبال بره ، منم دنبالش راه افتادم و به کیمیا گفتم:اتاق مستقیم باال پله مال منه ....اینب*و*سو با 

 حرف زدیم یادم رفت بهت بگم برات لباس گذاشتم برو بپوش...زود بیا میخام کنارم باشی اعتماد بنفسم باال بره ...

تحویلم داد و چشم بلندباالیی گفت و سمت پله ها رفت .... روبروی آینه ایستادم و روسریمو مرتب کردم صدای احوال پرسی لبخندی 

که باز کردم بادیدن مهرداد که ویلچر  خوشامدگویی بابا با خونواده مهرانو شنیدم و از آینه دل کندم ، حسابی استرس داشتم ، در ورودی رو و

 کردم و خودمم فهمیدم رنگم پرید ،ولی برعکس دیروز لبخند تحویلم داد و گفت:به به ،،،سالم یاسی خانوم ... هل میداد کپ پدرشو

فقط سری براش تکون دادم و از خنده روییش ترسیدم ، پدرش جعبه شیرینی که دستش بود تو بعلم چپوند و گفت: خوبی دخترم؟؟؟رفتی دیگه 

 بهمون سر نزدیا.....

 اخل هل داد و گفت:ایشاال میاد وردلتون آقا جون ازش خسته بشی...مهرداد ویلچرو د

هم فرهاد هل میداد صمیمانه بغلش کردم و با  مشکوک و پر استرس نگاش کردم ،خیره با همون لبخندش نگام کرد و ردشد داخل....ویلچر مادرو

مهرانه صمیمانه و نیلوفر با      قبل گرم و صمیمانه احوالپرسی کرد  ترس اینکه از موضوع عکسا خبر داشته باشه باهاش احوالپرسی کردم و اونم مثل

همون اخم و غیظ همیشگیش سالم دادن و داخل رفتن و نفراخر مهران بود سرد و درهم بود ، دلم گرفت ، حتی سالم هم نداد،،،،دسته گلو روی 
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م و انرژیم ته کشید ....با ورود بابا و حسام درو بستم و همه دوباره تو جعبه شیرینی تو دستم گذاشت و رد شد ،،،به معنای واقعی کلمه تحلیل رفت

ی و با بقیه احوالپرسی کرد و بابا برای معرفی گفت:خانم دانایی ب*و*سسالن تعارف تیکه پاره کردن . کیمیا هم اومد و با مادرش و مهرانه رو

 هستن ،از دوستان و همکارای یاسی جان ..

 پزخونه رفت کیمیا خوشبختمی گفت و اش

 از استرس دنبالش رفتم و باهول پشت سرش گفتم:چیکار کنم کیمیا ؟؟اینا چرا همه اومدن....

 خونسر شروع به چایی ریختن کرد و گفت:وااا یاسی جون اصال بهت نمیاد هول کنیا.....یه مهمونی سادست که....بیا چایی ببر .....

 اشت ؟؟.....گفتم:دیدی چه اخمی د مستاصل رو صندلی نشستم و

 ترس دیدم .... سینی چایی رو سمتم هل داد و حق ب جانب کفت:من اخم ندیدم ..فقط استرس و

 ....نسوزونیش گیج نگاش کردم سرتق گونه گفت:ببر دیگه یخ کرد 

 گفتم:این چه حکمتیه همه میترسن چایی رو  عروس بریزه رو پاچه دوماد ؟؟ خندم گرفت و سینی رو برداشتم و

 همه رو از نظر گذروندم . همه هم داشتن مارو از نظر میگذروندن.!!!!!عجب جمله ای شدا خخخ خونه بیرون اومدم واز اشپز

برانداز میکردن و بابارضا  هم بابای مهران پچ پچ میکردن طوریکه کسی نمیشنید ، مهران هم سرش پایین بود وبا انگشتر  داشتن بابا و خونه رو

خونسر چاییمو تعارف کردم ، حتی  ،،،با ورودم سرشو بلند کرد و مثل بقیه نگام کرد ، سعی کردم نگاش نکنم وعقیق تو انگشتش ور میرفت

اخمی تحویلش دادم و بیتفاوت رد  روبروش که رسیدم هم نگاش نکردم ، آروم با پاش به ساق پام کوبید که نگاش کنم . پامو عقب کشیدم و

نمیخواستم فکر کنه بخاطر جواب رد دادن  بود که نگام سمتش نیفته و چهره ی خنثی مو حفظ کنم ..شدم  و کنار نشستم و تمام مدت حواسم 

 ناراحتم ......

پچ پچ بابا رضا و بابای مهران تمام شد و با حرف بابای مهران مجلس رسمیت گرفت:جناب سرمدی ....این پسر من بعداز چندین سال اولین 

 ، یاسمن جان شماست ....ماهم از خداخواسته که از شرش خالص بشیم با کله اومدیم  دختری که برای خواستگاری پسندیدن

جان خطاب کرد و میخواست از شر مهران خالص بشه خندم گرفت و بی اراده نگام به مهران  همه با حرفش خندیدم و منم ازینکه باباش منو

تو چهرش خبری نبود ،در عوض من با دیدن خندش اخم کردم و سریع رو  افتاد که نگام میکرد و نرم میخندید ...از اخم و درهمی جلوی در
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دست گرفت و کلی و جزیی درمورد مهران و شرایط خونوادش توضیح داد که بابا با حوابای کوتاه تایید  برگردوندم ...و پدرش دوباره رشته حرفا رو

سنگینی نگاه مهران بود ، با اینکه نیم رخم سمت پدر بود ولی میدیدم  همه حواسم به میکرد و منم چن تقریبا میشناختمشون اصال گوش ندادم و

 که روی من زوم کرده .... 

 

 

مراسم و باقی قضایا رو هم تثبیت کردن  من نپرسیدن .... انگار لزومی نمیدیدن ....حتی مهریه و همه حرفا زده شد درمورد خودشون و هیچی از ما و

نظری از من نمیپرسن ......کالفه سر چرخوندم و با اخم به مهران نگاه  اصال چرا دارن یریز حرف میزنن و که مثل مهرانه دخترشون مقرر شد ،

کالفه بود ، انگشت به دهن گرفته بود و پاش می لرزید چن حواسش به پدرش و حرف زذنش بود کمی خیره بهش موندم ،با  کردم ، اونم

 سرمو پایین انداختم چرخیدن چشمش سمت خودم سریع نگامو دزدیدم و  

 مهرانه:خب آقا جون کافیه حرف زدن ، بهتره این دوتا رو بفرستیم مجلس شووور ببینین مصوباتو تصویب میکنن یا نه .....

نگاهی بلند شدم و سمت  سرم روی تنم سنگینی میکرد ، بد استرس گرفته بودم ....به خنده ی بقیه به حرف مهرانه توجهی نکردم و بی حرف و

اتونو پزخونه رفتم تا با حرف زدن با کیمیا خودمو سبک کنم که با صدای بابا سرجام ایستادم :یاسمن بابا..... برید تو اتاق با آقا مهران حرفآش

 بزنین ...

 دستامو مشت کردم و نفس عمیقی گرفتم ، عاخه این بازیا چیه وقتی جواب از قبل معلومه ...

مهمان همکف کج کردم و منتظر مهران نموندم  ، لب تخت فلزی تک نفره مهمان نشستم و دست به بغل با بدون نگاه و حرفی راهمو سمت اتاق 

کامل داخل  اخم منتظر مهران موندم که دراتاق باز شد با خشم نگاش کردم ولی بادیدن ویلچر باباش هول کردم و ایستادم ،،،مهران ویلچر رو

 پدرش بیشتر شد  درو بست  ، استرسم از حضور اتاق هل داد و
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 لبخندی تحویلم داد و گفت:قبل از مهران من خواستم یه سری نکته بهت بگم و بعنوان عروسم باهات اتمام حجت کنم ، دلم نمیخاد دوروز دیگه

 بگی نمیدونستم و نگفتین و درک نکردم ....اگرچه خودت خوب نشون دادی که چقدر فهمیده ایی....

 با خجالتی ترین لحنی که از خودم بعید میدونستم گفتم:بفرمایید میشنوم.... ین انداختم وپای همونطور ایستاده سرمو

 با حرکتی که کرد جیغ کوتاهی کشیدم و با چشمایی که از حدقه بیرون زده بود بهش خیره موندم و یک قدم ازش فاصله گرفتم 

 

 ش....شما می..میتونی راه بری؟؟؟ ازش فاصله گرفتم و ناباور گفتم:ش..با چشمایی که از حدقه بیرون زده بود بهش خیره موندم و یک قدم 

 هیسسسس بلندی کرد و گفت: هیییش هیچکس نمیدونه.... انگشت اشاره شو روی بینیش گذاشت و

.......خواستم بدونی  میدونه ویلچر نشست و اروم گفت:بعداز مهرانه تو اولین نفری هستی که این موضوعو متعجب موندم دوباره رو همونطور مات و

از گفتنش خجالت نمیکشم و تو هر جمعی هم اعالم میکنم ....و هنوزم که هنوزه  تا دلیلشو برات توضیح بدم ......من همسرمو خیلی دوست دارم و

که سالگرد  بعداز سی و خرده ایی سال هرسال سالگرد ازدواج و تولد و هر سالگردی رو برای شاد بودنش جشن میگیرم ،،،مثل فرداشب

که بهتر ازدواجمونه......با این اوصاف حتما فهمیدی که روحیه ی لطیفی داره ، دلیل اینکارمم همین بود ....هشت ساله به خاطر شادی همسرم و این

زیاد بابت فلج شدنش عذاب  مثل اون ببینم ....اونم راحتتر با این موضوع کنار اومد درکش کنم دارم با کفشای اون راه میرم تا دنیا رو از دید اون و

 نکشید ......اینارو گفتم تا بدونی مهرانو انتخاب کردی ، مردی مثل من تربیتش کرده و هیچ وقت از هیچی برای عشقش دریغ نمیکنه ....ازت

ه دلش شادی وقت تنهاش نذاری!!!!مهرانه گفت که جریان ریحانه رو میدونی!!اومدم بعنوان یه پدر ک میخام اگه انتخابش کردی هیچ

میخاد خالصانه ازت بخوام از محبت سیرابش کنی .....میخام تلخی این ساالرو از ذهنش ببری.....ما بهش بی محبت نبودیم دخترم ، ولی  پسرشو

کنی  درتو دیدم که بهت اعتماد کردم و راضی به این وصلت شدم  اگه نمیتونی خوشحالش جنس محبت همسر فرق میکنه.....من این توانایی رو

ردش کن ....ولی این مهرانی که من میبینم هر جا که اسم تو میاد لبخندش میشکفه....پس تو بهترین گزینه ایی و من چن باورت دارم همچی 

 کردم ....تضمین میدم که پسرمم برات از هیچی کم نذاره ....  خواهش رو

عاخه ماکه هنوز سوتفاهم دیشبو رفع نکردیم که  اتمام حجت میکردم ..جوابی برای حرفاش نداشتم ...برای جواب حرفاش اول باید با مهران 

تابوند و سمت در رفت. ،  بتونم نظر بدم.....همونطور با گوشه ی روسری سربزیر ورمیرفتم و سرم از فشار درد درحال انفجار بود که ویلچرشو

 م مهری و ...همینجا شنیدی و تمام ، نمیخا این حرفا رو در گفت:این راز و نرسیده به
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 سریع گفتم:خیالتون راحت. ... با اینکه پشتش بمن بود سر تاییدی تکون دادم و

داد و از اتاق بیرون زد مهران جلوی در یه لنگه پا به دیوار تکیه زده بود و دست در جیب وسر به زیر ایستاده بود ....پدرش از کنارش  سری تکون

 پسرم ....میدونم این معطلیای ثانیه ایی خیلی سخته.... بهش گفت: برو رد شد و انگار ن انگار حرفایی که بمن زد

جا بالبخند از حرف باباش پاتو اتاق گذاشت و نگام کرد ، توجهی نکردم و دلخور لبه ی تخت نشستم و دوباره به انگشتام خیره شدم ، کمی همون

آروم پرسید :دیره برای عذر خواهی  بروم گذاشتش و نشست و شرمنده وایستاد و با بستن در با قدمای اروم سمت صندلی گوشه اتاق رفت و رو

 رفتار دیشبم؟؟؟

جوابی ندادم و نگاش نکردم ، دلم منت کشی میخواست و از طرفی سعی داشتم جلوی نفسمو که برای نگاه کردنش وسوسه ام میکرد رو بگیرم 

تنش بود ، اینم بهش میومد ، بقول خودش گونی هم بپوشه صدتا مث عرفان  تا ببینم چقدر میتونم تحمل کنم ،،،کت شلوار مشکی و بلوز سفید

م پدرام و سجادو میذاره جیبش...... همونطور با خودم انالیزش میکردم که رسیدم به رفتار شبش و دوباره حرصی از استرسی که تحمل کرده بود و

 ..میبخشی دیگه ؟؟؟؟اعصایم ازش بهم ریخت ، دوباره زمزمه کرد:زیاده روی کردم یاسی...

 دیگه نتونستم تحمل کنم و عصبی نگاش کردم و گفتم:تو فکر کردی من ادمی ام که با تو تیک بزنم و برم با ینفر دیگه ؟؟؟؟

 اینقدر بی اعتمادی زخمت نمیکشیدی بهم پیشنهادی بدی ....

نکردم اون عکسارو ....تصمیم داشتم امشب که میایم  مستاصل دستی به موهاش کشید ، صورتش درهم و غمگین بود سمتم خم شد و گفت:باور

درموردشون ازت سوال کنم ،،،،رو اعصابم بودن ولی باورش برام سخت بود ، فکر میکردم یه بازیه از طرف خودت که منو محک 

انداختی ......رفتار دیشبم یه بزنی!!!!میخواستم بی تفاوت باشم تا حرص بخوری ...ولی وقتی اومدی ازدستت عصبانی بودم که این بازیو راه 

 واکنش عصبی بود مقابل کسی که دوستش دارم ...اگه عکس العملی نشون نمیدادم باید بهم شک میکردی........

جوابی نداشتم بهش بدم ، باالخره مشخص بود طعمه ی ینفر بودیم برای به هم زدن رابطه مون ،مهربونتر زمزمه کرد:من خیلی وقته تو 

من از همون اولین باری که دیدمت ازت خوشم اومد ....خوب میشناسمت ....اعتماد دارم  اتاق حسام ..... ....خیلی قبل تراز دیدنت تومیشناسم  رو

 ....ببخش دیگه .....

 برادرش بدجور اذیتم کرده بود .. دوباره حوابی ندادم ، حرفی نداشتم ، بی احترامی خودش و
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کنار کشیدم ،محزون گفت: بخند دیگه...... باز که اخم و بغض  زد ، چونه مو باال داد تا توصورتش زل بزنم ، سرمو ازصندلی پایین اومد و جلوم زانو

 ببخش داری عزیزم .....خیلی زشتت میکنه.....وقتی سکوت میکنی ازت میترسم.... مهرانتو

و نرم خندیدم ، اونم ذوق کرد و لبخند کنج لبش نشست و با اینکه بغض داشتم و استرسم باال زده بود با حالت ملتمس بچگانش خندم گرفت 

 زمزمه کرد:قربون این یدونه چال کنج لپت برم من ...

که نمیخواستی به خاطر سوتفاهم دیشب نه  خندمو جمع کردم تا چال لپم محو بشه ، کنارم لبه ی تخت نشست و دوباره مظلوم گفت:تو

 .   ..بیاری؟؟؟بیا و کال جریان دیشبو ندید بگیر 

یجوری کرد ، منکه کینه ایی نیستم پس این احساسات مزخرف چی ان ....اه  حسرت پانسمان دیشب دلمو نگام به دست باندپیچی شدش افتاد و

 .... کالفه گفتم:مهران جان دارم میفکرم اگه مزاحم افکارم نشی با حرفات .....خودت خواستی جواب منفی بدم حتی اکه اومدید

د از بهتش هم خندم گرفت ، کمی ازش فاصله گرفتم و کامال جدی و حق به جانب گفتم:من یاسمن سرمدی،فوق دیپلم حسابداری مات نگام میکر

، بیست و یک ساله، هیچی از خونه داری و همسر داری بلد نیستم ، هیچی از زندگی مشترک نمیدونم !!!!حتی مطمعن نیستم و درخودم این 

آقای ربیعی با این اوصاف این  .. م کسی رو خوشبخت کنم .....یکدنده ، مغرور ، لجباز ، و فوق العاده هم بداخالقم .نمیبینم که بتون توانایی رو

 مجدد روی ازدواج با من فکر کنی ...... شماهستی که باید تشریف ببری و

 د فکراتونو که کردید برگردید ،،نفسمو ازاد کردم  و به چهره مبهوت مهران نگاه کردم و با اخم ساختگی ایی گفتم :بفرمایی

بلندشدم تا ازاتاق بیرون برم که دستمو کشید و روتخت پرت میشدم که دستش دور کمرم حلقه شد و بین زمین و هوا معلق موندم با ترس و 

ندبشم و ازدستش هول چشمامو گرد کردم و نگاش کردم ، لبخند دلرباش نقش صورتش بود و زوم کرده بود روی صورتم ، تقال کردم که بل

...هرطوری دربرم که گفت:من خیلی وقته میشناسمت ،،،،بداخالقیتو ،،،مهربونیتو ،،،،،خاص بودنتو ،،،،خیلی وقته کشف کردم ، نیاز به فکر نداره ...

 حساب کنی خیلی میخامت ....

رد شد، با  تن لباش رو لبام ، برق سه فاز از بدنمبزحمت آب دهنمو قورت دادم وقبل ازینکه تقالیی برای حرکت کنم چشمکی زد و با قرار گرف

اینکه تماس لباش به ثانیه هم نکشیدو مشخص بود دست خودش نیست ، ولی بدنم داغ شد و به گزگز افتاد ،با اینکه خودش سریع سرشو عقب 

ل شد ، با حرص گفتم :معلوم کشید  ولی منم از حرص دست کوبیدم تخت سینش و سرمو پس کشیدم ، کوتاه اومد و دستاش دور کمرم ش

 هست چیکار میکنی ؟؟؟.
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کامل هلش دادمو بلندشدم و عصبی نگاش کردم ، شرمنده سرشو پایین انداخت ،دلم براش سوخت ، فهمیدم حرکتش غیرارادی بود  برای اینکه 

 ،،،،تابلو میشه خب ......عذاب وجدان نمونه براش خودمو به کوچه علی چپ رسوندم و پیوست حرفم گفتم:رژ لبمو پاک کردی 

 گفت:خب دوباره بزن  لبخند نقش صورتش شد و سرشو باال گرفت و

 دست به کمر به اتاق اشاره کردم و گفتم:اخه تو این اتاق رژ لبم کجا بود ......

رم ایستاد و خیره به صورتم تو نباشه پاک شدنش ، پشت س لبم کشیدم که زیاد تابلو جلوی آینه کمد ایستادم و ته مونده ی رژ گوشه ی لبمو رو

 آینه گفت:شرمنده مزش ازوندفعه زیر زبونم بود ،نشد بگذرم ......بریم بیرون کسی دقت نمیکنه که حساس شدی!!

 

 

 

 

 

 ادامه اش باحالتره 

 کشیدی کجا میری؟؟؟؟ ...راتوگفتم:کجااااا؟؟؟مثال اومدیم حرفای مهم بزنیم  کردمو چپ چپ نگاش کردم و کل رژو پاک کالفه دستمال برداشتم و

میخاستم که گرفتم ...بیشتر اینجا بمونیم کار دستم  گفت:جز مهربونی تو حرفی ندارم ، بخششت رو دنبال خودش سمت در کشید و دستمو گرفت و

 میدی...

 کردی که نتونم جواب منفی بدم؟؟؟؟ پس کشیدم و گفتم:اینکارو دستمو

 میخاستی جواب منفی بدی؟؟؟؟ گفت:مگه چپ چپ و بیخیال نگام کرد و

 شونه باال انداختم ،:خودت خواستی جواب رد بدم یادت نیست؟؟ 
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تکرار کنم .....دلت مال  میدونم مال خودمی ممکنه ارادیشو سمتم خم شد و با لحن اروم ولی محکمی گفت:اونکارم درسته غیر ارادی بود ولی چن 

 منه ؟؟؟مگه نه؟؟؟؟ 

اش کردم ،االن که همه چیز دست به دست هم دادن جوابم مثبت باشه چرا حرصش بدم ...بخاطر باباش خیره ی چشمام بود گنگ نگ

 ،بابام،لبخندش....

 ..... تو مال کنی تصاحبش میتونی ،،،،اگه نبوده کسی منٔ  اروم زمزمه کردم : تا حاال ما 

 چشمکی زد و با باز کردن در گفت:تصاحب خونه بی صاحب زحمتی ندااره ....

چشمکی تحویلش دادم و زودتر از اتاق بیرون زدم ،  ز اصطالحاتش خندم گرفت ، به بیرون اتاق اشاره کرد و اینبار من جسارت به خرج دادم وا

میدونستم ....خاطره ی خوبی ازین گپ زدن تو اتاق نداشتن و منتظر بودن مهران  همه زل زده بودن به دراتاق ،دلیل زل زدن خونواده ی مهران رو

منتظر که پشت سرم بیرون بیاد ، ولی نبود ، نگاه کردم جلوی آینه روی لبش دستمال کشید و سریع  پشت سرم بیرون بیاد ، جلوی درایستادم و

کنارم ایستاد با دیدن نیش بازش ،مهرانه  بیرون اومد . قیافه ی خونوادش بخاطر تاخیرش کمی درهم رفته بودولی همینکه از اتاق بیرون زد و

ع به کف زدن کرد و بقیه هم به تبعیت ازش دست زدن ....منم با دیدن لبخند بابا و دست زدنش لبخندم عمق گرفت و سمتشون رفتم ، بابا شرو

ید ، دلم از محبت مادرانه اش ب*و*سپیشونیمو  ید ،حس عجیبی بین تلخ و شیرین داشتم کنار مادرش نشستم اونمب*و*سپیشونیمو  ایستاد و

ستمو گرفت و مجبورم کرد کنارش بشینم ....نمیدونم از خوشحالی و استرسم بود یا..... یا نمیدونم چی که شادیم همراه با پر ذوق میشد ...د

 استرس بودو از هدف و آیندم سردرنمیاوردم ، حتی درک نمیکردم چرا میخام ازدواج کنم؟؟؟مهران خوشحال میشه 

 خونوادش

 بابا....

 حسام...

 من کجای ماجرا م؟؟؟

 میخام از زندگی؟؟؟ چی

 چرا االن دارم به این چیزا فکر میکنم ؟؟؟یعنی تمام عمرم وقت نکردم برای خودم هدف تعیین کنم که االن هوایی شدم ....
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هنوز تو دستش داشت خطاب به جمع و  با نگاهی به مهران و لبخندی که از لبش نمیرفت  این فکرا هم از ذهنم پرکشید ، مادرش دستمو

ابا گفت:پیشنهاد میکنم برای اعالم نامزدی و راحتی این دوتا جوون صیغه محرمیت خونده بشه تا خیال همه مخصوصا شماجناب مخصوصا ب

 سرمدی از بابت دخترتون راحت باشه .....نظرتون چیه؟؟؟

هرداد چیزی درگوش هم گفتن و شروع به م بابا گنگ نگام کرد و شروع به پچ پچ با بابای مهران کرد سر چرخوندم و بقیه رو دید زدم ، مهرانه و

 گفت: داش مهران الزمه یا نه؟؟؟ مخاطب قرار داد و ریز خندیدن کردن ،،مهرداد بین خنده هاش مهران رو

ه مهران با اخم با مزه اش برای مهرداد ابرو باال انداخت و خط و نشون کشیدو مهرداد با نگاه چپ چپش بمن زبونشو رو لباش چرخوند و دوبار

نه مهرانه و فرهاد هم با هاش خندیدن ، از خجالت لبمو دندون گرفتم و سربزیر شدم...چقدر حساس و دقیقن ان اینا....حتم دارم میدونستن ممک

 چه اتفاقی بیفته که به لبام دقت کردن...

 ، تو این جمع که همه پرذوق و شادی بودن فقط نیلوفر درهم و پرحرص تماشاچی بود ،  

رضا و بابای مهران تموم شد و بابا سرشو باال اورد و با تک سرفه ایی توجه مجلسو سمت خودش جلب کرد  و لبخندی تحویلم داد و پچ پچ بابا 

مدتهاست میشناسم و اگه بهش برای سپردن دخترم اعتماد نداشتم حتی اجازه نمیدادم نزدیک دخترم پیداشون  گفت:من آقا مهران رو

ثی پیش بیاد ولی حال من وخیمه و ازینکه فرداصبح بیدار بشم هم مطمعن نیستم ،،،،وقتی تعیین کنید بریم حرم و بشه.......نمیخام بعدها بح

 دست این دوتا جوون و بذاریم تو دست هم تا خیال منم از بابت یاسمنم راحت باشه ....

وز بمن بود ، سرمو به طرفین تکون دادم ،یعنی نگو بابا اینحرفا دلم گرفت از بابا ،،،،مگه من از پس خودم بر نمیام  که اینطوری میگه!!!!نگاش هن

 !!!!!رو ، با نگاه کدرو ناامیدش ساکتم کرد ، به مهران نگاه کردم سرش پایین بود و قیافش متاثراز حرفای بابا نشون میداد ..و همینطوربقیه 

ماه مهر راه  ما ماه مهر برامون شگون داره !!!کال مراسمای خیرمونو تو داد:چه وقتی از االن بهتر ؟حقیقتش باباش به حرف اومد و جواب بابا رو

با میندازیم ....همین مهرانه جان یازده ماه این فرهادو سردوند فقط چن تو ابان اومده بود خواستگاری!!!تا مهر صبر کرد تا مراسم رسمیشو 

 ه پس چی ازین بهتر ؟؟؟اتفاقا عموی فرهاد جان روحانی هستن .......مهرانه جان جشن گرفتیم ...االنم روزای آخر مهره و محرم هم نزدیک

مخاطب قرار داد و گفت:فرهاد بابا تماس بگیر ببین اگه عموت حرم موعظه داره بمونه تا ماهم خودمونو برسونیم به محرم  بالفاصله فرهادو

 نخوریم ....

 مرتب کرد و گفت:چشم پدرجان ،االن تماس میگیرم  کتشو فرهاد اماده خدمت بالفاصله ایستاد و
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از جمع فاصله گرفت،،،،تنم میلرزید ....استرس ازدواج نداشتم ، دلم از حرفای بابا گرفته بود ، به حسام  شروع به شماره گیری با گوشیش کرد و

 اروم گرفت... دن لبخندش دلمکه ساکت فقط شنونده بود نگاه کردم و با دی

نیلوفر:مهران جان چه عجله اییه...عمر که دست خداست ....اجازه بده اول به یاسمن خانم شناخت پیدا کنی بعد....مدت زیادی نیست 

 میشناسیش و میخوای ...

گفت:من  وسط حرفش پرید و حرف بزنه ومیکرد ،،،مهران و مهرداد هردو عصبی و با اخم نگاش کردن و مهران نذاشت  نگاش کردم با حرص نگام

 میشناسم ......لزومی نمیبینم بقیه هم بشناسن و تاییدشون کنند ، نظر خودم مهمه..... مدتهاست یاسمن جان رو

 

 ،جان رو غلیظ بیان کرد و ازینکه اینقدر سریع ازم دفاع کرد لبخندلبنشینم شد و نیلوفر حرصی تر پچ پچ کنان با مهرداد درگیر شد ،،

بخاطر عجله شون سریع شام رو سرو کردیم و هنوز سفره ی پهن شده وسط هال رو جمع نکرده مهرانه دستمو گرفت و هل داد طبقه ی باال:برو 

 دختر حاضر شو صبح شد ،،،این مهران طفلکم داره پرپر میزنه ....نمیبینی شام از گلوش پایین نمیره

ت ، خود مهران هم سرشو پایین انداخته بود و شونه هاش از خنده میلرزید... مهرانه که نگامو دید به بشقاب خالی مهران نگاه کردم و خندم گرف

و چشمش بشقاب خالی مهران رو برای اینکه حرف قبلیش ضایع نشه گفت: خب ماهی رو دوست داره انتظار داری نخوره .....تو برو حاضر شو 

 دیگه 
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من سمت پله ها رفتم کیمیا حین بردن بعضی ظروف ب اشپزخونه گفت:خانم ربیعی اگه اجازه  ه کردن و کیمیا و حسام شروع به جمع کردن سفر

 بدید زنگ بزنم همکارا و دوستای یاسی جان هم بیان ، اینطور مراسما شلوغ باشه بهتره...

گفت:فامیالی ما تهران و شمالن .....اینجا زیاد مهرانه هم چندتا ظرف دستش گرفت تا کمک کیمیا کنه و دنبال کیمیا سمت اشپزخونه روون شد و 

 نیستن، ولی زنگ میزنم بچه ها برسونن خودشونو ......

 پراسترس و وسواس لباس انتخاب کردم ،اول میخواستم کامل سفید بپوشم ،ناسالمتی عروسما....ولی نه میگن عقده اییه دختره ..... 

ال و شلوار سفید پوشیدم و چادری که فقط برای حرم رفتن استفاده میکردم رو هم برداشتم و با یاداوری سِت کردنای مهران مانتوی مشکی و ش

 از پله ها پایین رفتم ، بعداز صرف میوه محل قرار تو حرم رو تعیین کردن و زودتر از ما رفتن .....

 

 ارو افقی نرسونی حرم .....طول مسیر با بابا و کیمیا و حسام همراه بودم ، حسام با طعنه گفت:یاسی جان از ذوق م

 بحرفش خندیدم و کیمیا برای دفاع ازم گفت:کی تا حاال یاسی جان رانندگیش بد بوده که میترسی؟؟.

 حسام:خانم دانایی ماشین اس دی صفر دستش بوده االن همه جاش پینه است .....

 پینه ایی نیس که... با حرص گفتم:داداشی کجاش پینه است؟؟؟.حاال آررررره یکی دوجاش آبرنگیه ولی

حسام غش غش میخندید ، صدای زنگ و پیامک مکرر کیمیا رو مخم بود آینه  رو برای دیدنش تنظیم کردم و گفتم: کیمیا چقدر زنگ خورت 

 باالست،،،،امیرعلی خان دلتنگت شدن؟؟..

ای دفترن ،با خونواده هاشون رسیدن حرم  بچه ه تلفنشو برداشت و گمونم بیصداش کرد و داخل کیفش پرت کرد و گفت: نه یاسی جون  ،مژده و

 منتظرن 

 کپ کرده گفتم:چه سریعم رسیدن ، از ما بیشتر عجله دارنا.....

   بابا که تا االن کنارم ساکت نشسته بود خندید و با صدای پرخش گفت:اون مژده ی دیوونه اگه نمیومد بعدا کچلت میکرد ...

 صداشو صاف کنه کیمیا متعجب گفت: آقای سرمدی شماهم مژده رو میشناسید؟؟؟. خندم گرفت و بابا چندتا سرفه زد که
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 با با خندید وگفت:کیه که بعداز یه بار دیدن اون آتیش پاره رو نشناسه ؟؟؟

 حسامم که جو شوخی رو دید :خدا بمن رحم کنه....بگین من نیومدم وگرنه عاقدو مجبور میکنه با من عقدش کنه ....

 خندیدیم  و از خوشحالی و همراهیشون دلم اروم گرفت...همه مون بلند 

پس  ماشینو تو پارکینگ حرم پارک کردم و محل قرار با خونواده مهران رفتیم ....،مژده و عرفان و امیرعلی و برزگر و فرهانی هم بودن ، مژده

 گردنی ایی حواله ام کرد و گفت:حاال دیگه واسه من زیرابی میری؟؟؟؟

 غرغر کنان گفتم:عه دختر ،ناسالمتی عروسما.....حیا کن ....سرم تیرکشید ،

 مهرداد:خانم زنداداش مارو اذیت نکنا.....تا نیم ساعت دیگه برا دیدنش باید قرار مالقات بگیری..

شته اش کشید و نگاهی به مهرداد که برای راهنماییمون تامحل قرارپیشوازمون اومده بود انداختم و اخم تحویلش دادم ، دستی به ریش ندا

 گفت:این تن بمیره ببخش دیگه ،،،،مهرانو بخشیدی منم پاسوز رفتاراون شدم بخدا ...

ده ازینکه اینقدر ازش میترسیدم ولی از مهران هم مظلومتر بود خندم گرفت و به نشونه بخشش تصور کرد و همپای بابا باهامون هم قدم شد ، مژ

وکی.....اگه منم که نصف شبم کار داشته باشم میرم یاسی جونم ، کار ندارم بغل آقا داداش شما هم در جواب حرفش با پررویی گفت:اوهوووو

 خفته باشه ...

 از پررویی مژده لبمو دندون گرفتم و زیر لفظی غریدم:خاک تو سرت مژده با حرف زدنت....

  مهرداد نرم خندید ،توجهی نکردم و تو دلم برا مژده و حرف زدنش خط و نشون کشیدم

 

 

مهرانه هم همزمان با ما با ویلچرای بابا و مامان رسیدن ، سالم دادیم  ، مهران چادر سفیدی که حتمن تو همین  رسیدیم سر قرار ، مهران و

 فرصت کم تهیه کرده بودن از مادرش گرفت و روبروم ایستاد و چادرو باز کرد و رو سرم انداخت ،همزمان چادر مشکی از سرم سر خورد و پایین

 افتاد ، قاب صورتمو با چادر درست کرد و زمزمه وار گفت:ماه شدی خانمم....
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ها نمیدونم چرا دل بیجنبه ام با کوچکترین توجهش به سینم میکوبید .... کنارش نشستم و همه دورمون حلقه زدن  ، مژده که خودشو بدون من تن

 ... بی فداتشم نفس منم که اینجاست ، خو دید با دیدن حسام گفت:ایجانم عشق و

 پر حرص گفتم:مژی داداش منو اذیت نکنا....

 گفت:تروخدا مژده خانم اینجا حرمه .... حسام هم به نشونه ی التماس دو دستشو به هم چسبوند و

برا  مژده از ترس حسام خندش گرفت  و کناری نشست و گفت:عیب نداره عشقم بذا این دوتا گنجشکو به هم برسونیم بعد میریم کافی شاپ

 اینده خودمون تصمیم بگیریم ...

سجاد هم رسیدن و پدرام بعداز احوالپرسی سرشوخی با  نرگس و و همه بهش خندیدیم ، هنوز عموی فرهاد نیومده بود ،پدرام

 گذاشت:مهران جان چه عجله ایی داشتی ، بخدا یاسی خانوم فرار نمیکرد ، نصفه شبی کت بسته اوردی عقدش کنیا... مهرانو

 اومدن عاقد همه ایستادن برای احوالپرسی باهاش و مهران نتونست جواب پدرامو بده و فقط گفت:جوابت باشه روز عقدت پدرام جان با 

 دوباره نشستیم و اینبار دلم پراشوب شد ، فرهاد اسامی و شناسنامه هارو از بابا و مهران گرفت و

....حتی نیم ساعت هم نگذشت که دنیام عوض شد و دستم که تو دست مهران فشرده تحویل حاج آقا داد و اونم سریعا شروع به خوندن کرد .

شد حال دلم عوض شد ، یه آرامش پرشور ،،،جرات نداشتم تو چشمای کسی نگاه کنم ، حس خوبی داشتم و نمیخواستم کسی از نگام بخونه 

 .. قد دائم بود که.ی بابا با شک پرسید :حاج آقا اینکه خوندین عب*و*س.....بعدازتبریکات و رو

 حاج آقا عباشو روی شونش مرتب کرد و دفتر ثبت شخصیشو دستش گرفت و گفت:بله پدرجان ...مگه قرار بود موقت باشه ؟؟؟؟؟

ت با شک کاغذ نوشته ایی که فرهاد دستش داده بود رو نگاه کرد و نشون بابا داد و گفت:اینجا مهریه و مشخصات نوشته شده ، از دائم یا مپق

 ودنش چیزی ننوشته ،،،شما هم که رضایت دادید ...ب

مهرداد از خنده دلشونو گرفته بودن و مهرداد بین  همه سکوت کرده بودیم ، مگه چه فرقی میکنه؟؟.حاج آقا پرسظگر به فرهاد خیره بود ، مهرانه و

 خنده هاش گفت: مبارکه داداش ، نه چک زدی ،ن چونه.....

بهم چسبوند و دستم تو دستای داغش به عرق افتاد و بابا برای توجیه قضیه گفت: قرار بود محرمیت ساده باشه تا مهران با خنده خودشو بیشتر 

 انجام بدن ....اون شرایط و مهریه برای مراسم اخر توافق شده بود .... کارای آزمایش و عقد دایمی رو
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  .. نگفتن حاج آقا گیج گفت:فرهاد جان بمن فرمودن برای امر خیره ، موردشو 

مهران بی توجه به حرف اونا حلقه ایی که مادرش سمتش گرفته بود تحویل گرفت و پرذوق روبروم زانوزد و تو انگشتم زد ،،،آروم روشو 

مت ....ماکه خانممون رو بردیم ، شما بخیر و ما به سال ید و خطاب به بقیه گفت:حاج آقا خیلی هم کاری خوبی کردی ،،،،،،باطل بکن نیستم ب*و*س

... 

 گفت:مامیریم زیارت .... دستمو کشید تا دنبالش برم ، سمت خروجی صحن رفت و

 بابا هم خنده اش گرفته بود گفت:کی خواست باطل کنه جووون ....نوش جونت.....فقط سوییچو بده ما بریم ......

 

 

 

 ؟

 *راوی*

 

 

 

و خودش دستشو تو دست مهران چفت کرد و گفت: خداهمراهتون بابا ید ب*و*سیاسمن برگشت و سوییچو به بابا رضا داد و بابا هم پیشونیشو 

 جان ...

 ید و با خداخافظی از بقیه سمت خروجی صحن برای زیارت رفت .......ب*و*س مهران هم دست بابا رو

 دوخونواده بعداز کمی اختالط از هم جدا شدن .....

 حرم  گفت: فرهاد واقعا نگفته بودی صیغه موقت برا نامزدی میخان؟؟؟ مهرانه حین هل دادن ویلچر مامانش و خروج از آسانسور پارکینگ
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هم شونه ی مهرانه هل میداد گفت:عمو کال موقت بخون نیست ، اگه میگفتمم قبول نمیکرد برا دوتا مجرد صیغه موقت  فرهاد که ویلچر بابارو

 ن .....بخونه .....من نگفتم اونم نپرسید ،،،،بقول آقا سرمدی،نوش جون آقا مهرا

ه چهارنفری خندیدن و بابا مهداد با ذوق گفت: دستت بی بال و پرخیر فرهاد جان ....مهرانم چقدر شنگول شد یدفعه....هیچ وقت اینطوری ندید

 بودمش...

 ،،میگرفت ،، گفت:آرررره مثل بچه ها ذوق کرده بود ،،،،،کاش مهردادم تصمیمشو مهرانه با یاداوری حالتای مهران لبخندی زد و

با حرف مهرانه نگاه همه شون به مهرداد و نیلوفر که دورتر از ماشین کناری ایستاده بودن و بحث میکردن چرخید و پدر سری تکون داد 

 وقت میخواد با خودش کنار بیاد ،،،،،بین خودمون باشه منکه دل خوشی با این دختر برای مهرداد نمیبینم ..... گفت:اونم و

مامانو  اظهار نظری نکردن ، به ماشینا که رسیدن ،مهردادهم پیششون اومد ، مهرانه با خستگی گفت:مهرداد جان ، بابا وهیچ کدوم دراین مورد 

 و فرهاد میریم خونمون دیروقته دیگه ....فردا هم روز پرکاریه کلی خسته میشیم یه استراحت الزم داریم .... شما برسون گلبهار ،من 

ری تکون داد و با کمک فرهاد بابا و مامانو سوار ماشین کردن  و کنار مهرانه به ماشینش تکیه داد و سیگاری آتیش مهرداد کالفه و عصبی فقط س

از لبش بیرون کشید و زیر پاش له کرد  زد ، نیلوفر هنوز همونجایی که بحث کرده بود با حالت قهر به دیوار تکیه زده بود ،،،مهرانه با حرص سیگارو

 چته؟؟؟چرا اینطوری میکنی؟؟؟؟.و عصبی غرغر کرد:

مهرداد کالفه تکیه شواز ماشین گرفت و چندقدمی رفت و برگشت وعصبی  گفت:دختره بیشعور میگه چرا یاسمن رو بعداز دوجلسه مالقات عقد 

 کردین و من بعد یسال بال تکلیفم ....حسادتش گرفته .....

 معلوم کن .... حان ، تکلیفشومهرانه دست به بغل زد و محکم گفت:خب راست میگه داداش 

عصبی روبروی مهرانه قد علم کرد و غرید:مهرانه حرص منوتو یکی  درنیار آبجی،،،،،،من سی سالمه خوب و بدو تشخیص میدم ،،،،وقتی صداقت 

مریضی مادرش و بعد تو رفتارش نمیبینم چطوری کنار بیام ؟؟؟از دست مزاحم تلفنیای وقت و بیوقتش خطشو عوض کردم از پیچوندناش بخاطر 

 تو کافه با دوستای مختلط دیدنش چطوری بگذرم ؟؟.اه ...گند بزنن به زندگی من 

فرهاد بیخیال دستشو روی شونه مهرداد گذاشت و گفت:نمیتونی اعتماد کنی ردش کن بره پی زندگی خودش ،،، با این پایبست خراب نمیتونی 

 زندگی بسازی که.....
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مامانو اذیت  سمت ماشین خودش رفت و گفت:بخدا نمیدونم ، گیجم .....شما برسونیدش ، نمیخام با رفتارش بابا و اد ومهرداد کالفه سری تکون د

 کنه.....

بیتفاوت از کنارش رد شد ، مادر نگاهش برای دیدن نیلوفر ورخونده  سوار ماشینش شد و بی توجه به نیلوفر که تازه سمتشون می اومد گاز داد و

 سوار نکردی مادر؟؟؟ گفت:چرا نیلوروبود متعجب 

 لبخندی تحویل مادرش داد و گفت:مهرانه و فرهاد می رسوننش مادر،،،،،من خستم ، خیلی هنر کنم تا خونه برونم .....

ماشین  به قطرات بارونی که روی سانروف شیشه ایی مادر اخمی کرد و خیره به خیابون موند ، بابا مهداد هم روی صندلی عقب دراز کشید و

 تو دلش برای شادی مهران عروسی گرفته بود ..... میچکید نگاه کرد و

 

 

 

 

 

 *یاسمن*

 

 

 

بارون میبارید ....بخاطر گرمای قسمت ضریح تنم از سرمای بیرون لرزید .......مهران همون جایی که قرار  از صحن اومدم بیرون ، هوا سرد بود و 

گذاشته بودیم ایستاده بود ،از دور تماشاش کردم،نگاهی به ساعتش کرد و دست درجیب شلوارش زیر بارون دور خودش چرخید ،،،اینم 

رفتم و گفتم:عه مهران ، چرا زیر بارون  ا....همه از شدت بارون به صحن های سرپوشیده رفتن و این مونده زیر بارون ،،، جلوسرخوشه ه

 واستادی؟؟؟؟خیس خالی شدی ....
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 ..گفت:منتظر بانو بودم دیگه......زیارت قبول عزیزم ... با دیدنم لبخندی زد و دستشو برای گرفتن دستم دراز کرد و چرخید و 

چادرمو مرتب کردم و دستمو دستش سپردم ، تعجب کردم با وجود اینکه زیر بارون مونده بود ولی دستاش داغ بود و منم لرز سرمای بدنم پر  

 کشید ، قصد حرکت نداشت و نگام میکرد ، با خجالت گفتم:زیارت خوبی بود .....ممنونم ازت ،،خیلی وقت بود خلوت نکرده بودم .....

نگران تو  نذاشت تکون بخورم ،ناچارا ایستادم و به چشمای منتظرش خیره شدم ، کاوشگر و رکت کنم که دستمو محکم نگه داشت وخواستم ح 

 گفت:واستا ببینمت ،،،گریه کردی؟؟؟. صورتم با نگاهش چرخ زد و

حرمیم  غرغر کنان گفتم: تو با سماجت حرکت کردم وکنار زدم و  پایین انداختم ، دوباره دست انداخت زیر چونم و سرمو باال گرفت ، دستشو سرمو 

 ها.....یجوری نگاه میکنی انگار میخای قورتم بدی.....

 قورتت بدم دیگه.... گفت:خب میخوام کنارم راه افتاد و دستمو با سماجت گرفت و 

حرم بودی بخشیدمت  کردیا.....اینم چن توو جدی گفت:دفعه آخرت باشه گریه  بازور مردونه اش نگهم داشت و روبروم ثابت ایستاد و محکم 

...... 

 میگفت گریه مو دوست داره؟؟؟؟؟ سرتق شدم و با کل کل گفتم: کی بود 

 گفت:اونموقع فرق میکرد ،،،،االن دیگه برا بغل کردنت به بهونه نیاز نیست .... لبخندش عمق گرفت و 

 م و گفتم:ماشینت کجاست؟؟؟سردمه ،زودتر بریم .....افتاد دوباره راه چپ نگاش کردم و پررویی نثارش کردم و چپ 

 رفته....ماشین نیاوردم ...پیاده باید گز کنیم ... گفت: من با ماشین مهرداد اومده بودم که اونم محکم تر فشار داد و خونسرد دستمو 

 متعحب اعتراض کردم:وااااااا مهران تو این بارون ؟؟!!!!! 

گفت:ببین تو این هوای دونفره ،قسمت شده قدم بزنیم  کامل بخودش چسبوند و ست دور شونه هام انداخت واز حرم بیرون اومده بودیم ، د 

 همچی شبی...... واااااای یاسی االن  انگار همه دنیا تو بغلمه تو ...اونم

د ولی عادت نداشتم ،مخصوصا که نگاه میکر مهربونیش و جمالت قشنگی که بی دریغ در وصفم استفاده با اینکه خودمم پر ذوق بودم از حمایت و 

کشیده اش که خیس  مهران با اون کت و شلوار اتو خیره ی مردم اطراف حرم هم اذیتم میکرد خیلی تابلو بودیم ،من با این چادر سفید اکلیلی و

 ..وقت بده ... گفتم:عادت ندارم ، لطفا بهم کنار کشیدم و بارون بودیم  و بهم اویزون بودیم..... خودمو
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داشته باشی ،،،،ذوقش به اولین بار تجربه  محکم تر بخودش چسبوند و گفت:قرار نیست که عادت به هرکاری رو خندید و سمج تر شد و 

 کردنشونه....االن کنارم قدم نزنی یروز پشیمون میشی......

 تم...اینه مردم بد نگاه میکنن،،،،نمیخام فکر کنن آویزون حرصی گفتم:دیوووونه جون ،منظورم 

 گفت: خب خانممی....آویزون من نباشی کجا باشی.... بیتفاوت شونه مو فشرد و 

گرفت ، هر چی بهونه میاوردم یه جوابی میداد ، بهترین راه بود تحمل کنم تا خودش خسته بشه ، ولی از حس بینظیرش نمیشد چشم  خندم 

 دا..... خیلی سرده...پوشید ، سعی کردم خودمو بیتفاوت نشون بدمو گفتم:عجب بارونی ش

 نفس عمیقی کشید و گفت :منکه داغ داغم..تو هم عاشقم میبودی ....... 

پایین  انگار از یاداوری اینکه عاشقش نیستم دلش گرفت که دستش دور شونه ام شل شد ولی پس نکشید و فقط لحنش خشکید ،،،،سرمو 

ازین آینده  به عشق فکر کنم ؟؟؟بابا،،،حسام.... اخه چجوری فکرمو انداختم و ترجیح دادم ساکت بمونم ،،،، منی که فکرم مشغوله چطوری میتونم

به اون ربطی نداره !!!!ولی  اشق شدن متمرکز کنم؟؟؟اره مهران مهربونه، با شخصیته، دوستم دار ه، عاشقمه!!!!ولی اینا مشکالت منه ومبهم روی ع

صداش زدم  اگه ندونه که دلیل سرد بودنمو درک نمیکنه...نمیخوام فکر کنه دلیل بی تفاوتیم مقابل عشق خودشه ،،،، زبون چرخوندم و

 :مهــــران؟؟؟

 شونم فشار گرفت و جوابمو داد:جانم خانمم دوباره دستش رو 

 اگه بابام بمیره؟؟؟؟-

 گفت:عه یاسی حرف از مردن نزن امشب ..... با دلخوری شونه مو ماساژ داد و

 مریضه مهران جان.....دکترا قطع امید کردن ، می میره ....برای همین منو به تو سپرد .... بغضم گرفته بود نالیدم:اون

خیلی خوبه که ینفر بدونه  خانمم.....خدا که قطع امید نکرده......بعدشم سمتم خم کرد و گفت:بغض نکن ستاد و روبروم راهمو سد کرد ، سرشوای

 داره میمیره....ببین برای همین تورو بمن سپرد

 حامد نرفته که پیش من و بابا بمونه.... اره منو به تو سپرد ، حسام چی؟؟؟؟ با مادرش و-
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گریه سرداده بودم دوباره عقده ی دلم پیش مهران  گرفته بود و بی اراده بغضم ترکید و هق زدم ، هر چی به امام رضا گالیه کرده بودم و کم راهاش

 باز شد ..

منم هستم ،،،اینکه ...با کف دستش اشکمو پاک کرد و دلخور و آروم زمزمه کرد:عه یاسی ،گریه نکن ببینم....حسام بخاطر تو مونده قبول .....االن 

 گریه نداره

محبتش آروم بودم ، دلم از ناز کشیدنش قنج میرفت ،،،،،دوباره زمزمه کرد:منم ازینکه مردی رو که خانم به این عسلی رو برام تربیت  با حرفاش و

نباشه.......به حسامم اطمینان میدم کرده از دست بدم ناراحت میشم ،،،،،ولی دست ماکه نیست...دست خودشه .اصال چه معلوم عمر ما کمتر ازون 

 که بعد بابا هنوز تو رو داره ،،،،منم کنارتم ،،،تو غصه ی حسامو نخور ،خودم براش اعتماد سازی میکنم..............

 دوست داشتنی هستی؟؟؟؟ گفتم:تو چرا اینقدر مهربون و به چشمای مهربونش زل زدم و لبخندی نقش صورتم شد و

 با ذوق گفت:االن اعتراف کردی دوستم داری؟؟؟نگاش شیطون شد و 

 چرا همش دنبال اعتراف گرفتن از منی؟؟؟؟ سری تکون دادمو از کنارش گذشتم و گفتم:تو

 گفت: باز که سوالمو با سوال جواب دادی ، هنوز مطمعن نشدی که یه جواب صریح تحویلم بدی؟؟؟ دوباره کنارم قرار گرفت و

 و گفتم:هروقت مطمعن شدم میگم دیگه ....نپرس دیگه ....برای اذیت کردنش نرم خندیدم

 مهران:زودتر خانمی،وگرنه روشای دیگه ایی برای اعتراف گرفتن پیدا میکنما...

 مثال چه روشایی؟؟؟میخای شکنجه ام کنی؟؟؟؟-

 نرم خندید و گفت:نمیشه  بگم .....باید تو اتاق باشیم که اجراشون کرد ...

 گفتم:سنار بخور آآااااش ،،،، به همین خیال باش مهران جونم ... و کمی جلوتر دویدم و خجالت کشیدم از منظورش

ه سر یکی کمی دنده عقب رفتم که گارد گرفت و دنبالم دوید و منم پا به فرار گذاشتم و بی توجه به نگاه متعجب مردم با خنده میدویدیم ....باالخر

 روی نیمکت کنار بلوار ولو شدیم.... از چهارراهها مچمو گرفت و هردومون نفس زنون
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@golyakhghese 

کوچه های نزدیک خونه از تاکسی پیاده شدیم ،چن شازده با اینکه نزدیک صبح بود هنوز نمیتونست از خیر خوشگذرونی شب نامزدیش بگذره 

که بخاطر بارون خیس خالی بود تکوند و من مبهوت از اینکه یکباره مسیر زندگیم عوض شده گفتم:مهران  ....شدت بارون کم شده بود ، موهاشو

 همون معامله ایم  شه ازدواج کردم ، همش فکر میکنم هنوز توباورم نمی

اری واقعا نرم خندید و گفت:منم باورم نمیشه،،،فکر میکنم خوابه ، هرچی هم زیر این بارون قدم میزنم که اگه خوابه بیدار بشم فایده نداره ،،،انگ

 واقعیه....

 زدواج بود ....گفتم:اینروزا به تنها چیزی که فکر نمیکردم ا آهی کشیدم و

 ببینم نکنه هنوز دوسه ساعت نگذشته پشیمون شدی؟؟_مهران

ی خودمو به بازوش چسبوندم و سرمو رو شونش ثابت کردم و گفتم:مزخرف نگو پنج ساعته که داری منو زیر بارون تو این هوا میچرخونی......باز

 رویا#قشنگیه ...مث 

 نیست بگی دوستم داری....خودم میفهمم..همونطور که اروم قدم میزدیم زمزمه کرد:الزم 

ازش جدا شدم و گفتم:دوست داشتنی هستی ، ولی بذار از احساسم مطمعن بشم و بهت بگم ...تو با اینهمه مهربونیت باید یه عشق ازون 

 اسطوره ایها داشته باشی ...میدونم من بدردت نمیخورم ..

 ....گفت:تو فقط باش ..اسطوره کردنش با من  آهی کشید و

 خودشو کوچه علی چپ زد و به آسمون که بی وقفه میبارید نگاه کرد و گفت:عجب بارونی شدا ،قصد بنداومدن نداره انگاری....

 دوست دارم ،،،،یاد شعری که تو تفریح آبشار خوندی میفتم .... ولی من بارونو-

 میگیره.... ارونی میشن ....عطر توزمزمه کردم:ابرا که ب ریتمی که از مهران شنیده بودم و آروم و با همون

هم عااااااشق !!!جوگیر شدی چن بارون نبود رفتی زیر آبشار ....اخه دختر نگفتی سنکوب  پرید وسط حس خوندنم و خاطره اونروزو یاداوری کرد:تو

 میکنی میفتی میمیری...
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رو دستش  نم که کامل به لباسم چسبیده بود برداشت وبی جوابی خندیدم ، کتشو که خیس خالی بود دراورد و روی دستش گذاشت و چادر م

گذاشت کمی سرووضعمو مرتب کردم ،دست دور بازوم انداخت و گفت:کارات قابل پیش بینی نیس....اونروز چت بود؟؟ینی صدام اینقدر جان 

 بارون کردی ه*و*سسوز بود احساساتی شدی و 

 قشنگه ، ولی اون موزیکو اصال خوب نمی خوندیا.... ی مکالمه آرامبخش وخندم گرفت و گفتم:کی بهت گفته صدات قشنگه مهران؟؟؟برا

 مهران:عه یاسی جان داشتیم؟؟؟؟همسرتم االن باید ازم تعریف کنی....

ت برا ماس مالی کردن حرفم و ناراحت نکردنش گفتم:منظورم اینه که صدات خوبه ها.....ولی با احساس نمیخوندی...ینی چیزه ....اهنگش به صدا

 نه....هه. مثل خوانندش نبود برا همین میگم ضایع بود وگرنه تو صدات محشره     نمیومد ...نه 

 گفت:بسه عزیزم ....نمیخواد توجیح کنی...حرفتو زدی دیگه.... بلند خندید و

مهران اروم و زمزمه وار  و خودمم خندم گرفت ، محکم تر بخودش فشرد و وسط خیابون خلوت سه نصفه شب بیخیال ادما و بارون هم قدم بودیم

 دوباره همون آهنگو برام زمزمه کرد 

 انصافا صدای زمزمه اش خیلی قشنگ و تاثیر گذار بود 

 واکن توشب بارونی چترتو

 بیا با من به مهمونی...

... 

 

 

 

 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
207 

 

 

ر بستم و بلند گفتم: آقا جون خوابمه اومممممم گیج خواب بودم که در اتاق کوبیده شد ، مست خواب کمی خودمو جابجا کردم و چشمامو محکم ت

 روز جمعه ایی ،بذار بخوابم

 دوباره خوابم عمق گرفت که

خلسه....بابا آروم موهامو نوازش کرد و لبخند تحویلم داد ،منم لبخند زدم  بوی عطر دلنشینی تو اتاق پیچید و خوابمو سنگین تر کرد ،و رفتم تو 

 یدم و زمزمه کردم :بابایی یه کم دیگه بخوابم میام .....ب*و*سصور میکردم،دستشو گرفتم و آروم همونطور که لبخندشو پشت پلکای بستم ت و

 موهام داشته باشم ... رو دوباره لبخند زد ، دلم میخواست همونطور که خوابم نوازششو 

ازش دادم تا خودش بدونه که همونطور که صورتمو تو بالش فرو برده بودم دستشو گذاشتم رو سرم و کمی با دستش موهای خودمو نو 

بیداری موندم  خلسه بین خواب و دوست دارم و اونم دریغ نکرد و شروع به نوازش موهام کرد و بالبخند و ذوق محبت بابا همونطور تو اینکارشو

،با خجالت از تاپ بندی که ه اش روی پیشونیم که کال تو هپروت رفتم ،،،،دست دیگه اش هم رو بازوهای برهنه ام ثابت موند ب*و*س....با داغی 

 نفسی میخواستم باال بکشم که گفت:یاسی جان دیره بیدارشو تنم بود پتو رو

سرم و دست دیگه اش رو بازوم چرخید ، سریع خودمو عقب  با شنیدن صداش چشمام یکباره باز شد و چشمم بین لبخندشو دستش که رو 

 کشیدم و پتو رو جلوی بدنم گرفتم و گارد گرفته گفتم:تو کی اومدی؟؟؟؟؟اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟

 جواب ندادی ، اومدم بیدارت کنم... کرد و پاروی پا انداخت و گفت:در زدم ولو داد و رو بازوش خودشو نیشش باز بود، کنارم روتخت لم 

 اتاقم ...... جیغ جیغ گفتم:بی اجازه اومدی تو با حرص و 

 با سرانگشت پام اروم هلش دادم و گفتم:برو پایین ازتخت ببینم ،،،،، 

 یه؟؟؟گفت:تخت خانممه ، دوست دارم پیشت باشم ، حرف خودشو بیشتر بهم چسبوند و 

 با حرص گفتم: با اجازه ی کی 

 ید و گفت:اجازه نمیخاد ورود به اتاق همسر که........ب*و*سمنشانه گونه مو  پررو 
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چشمامو محکم بستم که حرصی نشم سرصبحی ،،، با فاصله گرفتنش چشمامو باز کردم از تخت پایین پرید و درکمدمو باز کرد و گفت:پاشو  

اصال نخوابیدم تو راحت خوابیدی ظهر شدا...پاشو امشب سالگرد ازدواج بابا مامانه .....تو رو هم میخان به فامیل  ببینم.....من از ذوق حاضر شو

 معرفی کنن....

:ببین با خودم و فکرم کلنجار میرفتم که ای داد بجای بابا اشتباه گرفتمش و حسابی سوتی دادم ...همونطور که رگال مانتوهامو جابجا میکرد گفت  

 شوهری داری،،،دیشب نکردم یه دربست بگیرم برسونمت خونه که االن اینطور خسته و خوابالو نباشی ..... عجب

تو بغلش گرفت و دست به سینه  پیچیده نگاش میکردم مانتو رو یه مانتوی خاکستری روشن بیرون کشید و چرخید سمتم وبا دیدنم که هنوز پتو 

 زم باید بریم ..گفت:هنوز که نشستی ، میگم دیر شده عزی

 بیرون تا من بتونم جابجا بشم ..... چشمامو بستم و با حیغ جیغ گفتم :خب برو 

 ابرویی باال انداخت و شیطون پرسید:چرا با حضور من نمیتونی جابجا بشی؟؟؟ 

مظلوم نمایی گفتم: مهران جان  با ناله ووضع بیرون میرفتم ولی با وجود مهران نچ...... ایخداااااا سرصبحی زلزله ده ریشتری صادر میکردی با این 

 دیشب تا صبح راه رفتیم ، خستم هنوز ،حوصله بحث ندارم ...برو بیرون تا بیام

کنارم روتخت گذاشت و با دلخوری ساختگی گفت:اونهمه حرفای قشنگ زدیما.....کلی هم بهت خوش گذشت ،منت پیاده روی نذاری  مانتو رو 

 س نکن ....خودتو لو دیگه ها..... پاشو

باشه که اینطوری سربسرم میذاره و حرصم میده ....با یه حرکت پتو رو از روم کنار کشید  نگاش فهمیدم که حدس زده چی ممکنه تنم از لحن و 

 نمیشنوه ......دختر لوووس یاد بگیر من شوهرتم این چیا خجالت نداره ..... حیاطه کسی صداتو گفت:بابا تو جیغ کشیدم خندید و

 

ه رو بل ازینکه بیشتر با این ریخت و لباس دیدم بزنه تالش کردم پتو رو ازش بگیرم که خودمو بپوشونم ولی تالشم بیفایده بود و مهران با خندق

 تخت ولوشد و گفت:شوهرتم دختر ......عیب نداره که...

 حرصی از اتاق بیرون زدم و گفتم:خجالت میکشم دیوونه.....
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، حاال شلوارک سه ربع میبود یه چیزی !!!نه این شلوارک فوق کوتاه که دیشب از سر بی حوصلگی و برای سبک پووووف سمت سرویس رفتم 

 خوابیدن پوشیده بودم .....

 کمد لباسام بود ، دنبال چی میگردی اخه.... چجوری برگردم تو اتاق .... میخواستم برگردم اتاق ولی هنوز مهران سرش تو

 صداش زدم:مهران جان ،بابا کارت داره ..... درایستادم و همون بیرون موندم و کنار

به  جلوی درایستاد به اتاق بابا اشاره کردم به محضی که بیرون اومد پریدم تو اتاق و درو محکم بستم و بالفاصله فهمید سرکار رفته و کوبید

 در:یاسی باز کن درو ...

همونطور با خنده گفتم:چرا کمدمو به هم ریختی؟؟؟؟؟بی ادب نمیدونی نباید تو کمد یه خانم از کارم خندم گرفت ، نگام به کمد بهم ریختم افتاد و 

 سرک بکشی؟؟؟

.درو باز مانتویی که کنار گذاشته بود سریع پوشیدم و شلوار لی هم پام کردم ، هنوز پشت در بود ، به در کوبید و گفت:یاسی ناسالمتی شوهرتما ...

 کن حرف دارم بات ....

 خبرتونه ؟؟؟بذارید بخوابیم بابا.....قراره هروز همین بساط باشه ببرش خونه خودتون ....حسام:چ

 از حسام خندم گرفت ، یک دقیقه هم نبود تصمیم داشتم نیم ساعتی پشت درمعطلش کنم 

م:عی داداش نامرد......مفت مفت دید زدم و گفت دستم اماده سر کردن میکردم درو باز کردم و بیرونو ولی با حرف حسام همونطور که شالمو تو

 میفرستی که ببرتم!!!!!!! منو

گفت:برادر زن  جان امر  حسام خوابالو جلوی در اتاقش ایستاده بود با خنده دستی تکون داد و سمت سرویس رفت .مهران هم سرکیف خندید و

 شما متین ......از امشب میبرمش....

باال انداخت و درو که محکم گرفته بودم هل داد و وارد اتاق شد و همونطور که وسط اتاق میرفت دست با اخم و خنده به مهران نگاه کردم ابرویی 

همراه کرد ، وسط اتاق روبروم ایستاد و مجبورم کرد نگاش کنم ،با دیدن چشماش خندم پرید و گنگ نگاش کردم زمزمه  منم با خودش کشید و

 کرد:اجازه هست ؟؟؟؟

 ی چی؟؟؟.چی میخواد آخه؟؟؟؟اجازه 
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موهام پشت سرم نگه داشت ،  قلبم بیقرار به سینم میکوبید و تنم به گز گز افتاد ، آروم سرم به عالمت نه لرزید ،ملتمس نگام کرد و دستشو تو

 دیگه مقاومت نکردم و چشمامو بستم .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ....چپ چپ نگاش کردم ، دلم نمیومد بهش تشر بزنم مشغول مرتب کردن موهام شدم و مهران هم بی حرفی دوباره سراغ کمد لباسام رف

ه ب*و*سه ی چند ثانیه ایی چی داشت که حس عجیبی کل بدنمو گرم کرده بود ، یه چیزی مثل تعلق!!!!با اینکه قبال هم ب*و*ساین  ....نمیدونم

 ون کمد دنبال چی میگردی؟؟؟؟؟شو تجربه کرده بودم ولی جنسش فرق میکرد ....هنوز صدام میلرزید ،اروم گفتم:مهران جان تو ا

 گفت: لباس مجلسیاات کجاست یاسی؟؟؟؟امشب چی میخای بپوشی؟؟؟؟ دوباره خیره ی صورتم شد و سرشو بیرون آورد و

در کمدو بستم و کشوی دراورو باز کردم و گفتم:همش همیناست  .. رفتم سمتش و خندم گرفت ، طفلک دوساعته دنبال لباس مجلسیای منه پس 

 همیشه بلوزشلوار  و کت شلوار میپوشم ،،،،، ....من

مهمونیا میپوشن  یای که اکثرا دخترا تول*خ*تگفت:ازین لباس  کت توش چیده بودم خیره موند و کشویی که کمتر از ده تا بلوز و متعجب رو

 اینهمه پارتی میرفتی چیا میپوشیدی؟؟؟؟ نداری؟؟؟؟؟ پس تو
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 ادم ..... میکنن رو نمیاد ، یه عده زوم  ی خوشمل*خ*تگفتم:لباس  ادم و دوباره کلنجار با موهام وبستم و جلوی آینه ایست رو با حرص در کشو

 اخم و دلخوریمو غلیظ تر کردم و ادامه حرفمو گفتم:قرار بود پارتی رفتنامو فراموش کنی.....

ز پشت سر جلوی گردنم حلقه کرد رفتنم منحل شد ، سمت در رفتم که اعتراضمو اعالم کنم مثال ولی با دستش که ا شالمو سریع سرم انداختم و

 کنار گوشم زمزمه کرد:ازین در بری بیرون تا شب فرصت تنها بودن گیرمون نمیادا .....

دوباره نگام کرد  و غرغر کنان با خودش  ید وب*و*سخب نیاد ،چیه مگه ؟؟؟..کالفه چرخیدم روبروش اینبار دیگه اجازه نپرسید و پیشونیمو 

 اخماشو نگا.... دم اینو میخاد قاب کنه بزنه دیوار ......جون منگفت:آخه ا

گفت:حاال بریم ، حیف  دستش گرفت و ازین حرفش خندم گرفت و تخت سینش کوبیدم ....با لبخند  شالمو رو سرم مرتب کرد و دستمو محکم تو

 که دیره .....

کال احساس سبکی بود ،حین بیرون رفتن دکمه ی آیفن که زنگ میخورد دلم یجورایی بقول معروف قنداب کردن بود ، یه دلشوره ی قشنگ ، 

هم زدم و ازخونه بیرون رفتیم ، تعجب کردم بعد مدتها بابا به حیاط رسیده بود و طراوت خاصی داشت ،  خودشم پالتوی بلندی تنش بود و  رو

خندون و شاداب گفت:منکه صبح حریفت  ان سمتش رفتم ایستاد وحیاط زیر آالچیق نشسته بود چایی خوردن ، با دیدنم لبخندی زد ، با مهر تو

 نشدم ، البد قلق بیدار کردنت دست ایشون هست ...

دندون گرفتم و مهران بی خجالت خندید و گفت:شوهر مستکبری ام من بابا جان..... دیشب که مجبورش کردم تا اینجا پیاده گز  از خجالت لبمو

  کردم بانوی خفته رو کنه ، االنم با بی رحمی  بیدار

انجام نمیده ،،،اگه  وقت کاری رو اجبار هیچ از یاداوری صحنه ی بیدار شدنم سرمو پایین انداختم و بابا با خنده گفت :پسرم ،این یاسمنم از رو

 باهات پیاده تا اینجا گز کرده یعنی خودشم میخاسته ...... 

 چایی بخورید ، بساط صبحانه از صبح زود منتظر بیدار شدن دخترمه ...... دید بلند خندید و گفت:بیاین و چن خجالت بیشتر منو

 گفتم؛:فکر کنم ایشون پشت در بودن ... زدم و فنجون چایی سمتم گرفت ،با دیدن مردی که خرامان خرامان وارد حیاط شد قید چایی خوردنو
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 بابا هم ایستاد و گفت:با من قرار دارن....

 حیاط نمون بابایی سرده... گفتم: زیاد تو و یدمب*و*سکشیدم و قبل رسیدن مرد غریبه که تا االن ندیده بودمش گونه بابا داغ داغ سر  چاییمو

 گفت:برو دخترم ،خداهمرات ... ید وب*و*سروسری  از رو سرمو

 مشت گرفت و سالم سرسری به غریبه دادیم واز خونه بیرون زدیم ... تو دوباره دستمو مهران

 نشستیم کالفه گفتم:خب کجا بریم جناب شوهر؟؟؟؟ تو ماشین که

 استارت زد و لبخند و چشمک و :::هر جا بردمت نه نمیاری ...

 و چشمک زدناش حساسم که برای رام کردنم استفاده میکرد ،  :در خدمتم  انگار فهمیده بود من به لبخند

 ؟؟مهمونی؟؟ لبخندی زد و حرکت کردیم کنجکاوانه پرسیدم :کیا هستن تو

 مسیر عوض کرد و گفت:تقریبا همه ی فامیل که این منطقه زندگی میکنن میان .....امشب یه مهمون مخصوص هم هست 

 گفت:همسر دلبند منه دیگه ... کشید و گنگ نگاش کردم ، لپمو

کار کی  کی برات فرستاده و عکساروجریان عکسا گفتم:نفهمیدی اون  پایین انداختم  و با یاداوری اتفاق اونشب و از خجالت سرمو خندم گرفت و

 بود؟؟؟؟

 شونه ایی باال انداخت و پرسید:امشب اکثر فامیل هستن ،اگه ببینیش میشناسیش؟؟؟؟

 جمع کردم و گفتم:تاریک بود ، دقیق متوجه قیافش  نشدم ، یه پسر ریزنقش بود ....شاید عرفان که دنبالش کرد بهتر دیده باشتش... متفکر لبامو

 نشون میده ...... رویی باال انداخت و گفت:عجله نکن ، پیدا میشه ......ببینه عکساش کاری از پیش نبرده خودشوبی خیال اب

پیاده شدم ، از شیشه ماشین نگاش کردم  جلوی آرایشگاه نگه داشت ، متعجب نگاش کردم ،ابرو باال انداخت که یعنی برو .... سری تکون دادم و

 ام فرستاد و گفت:یه امروزو ب دل من باش میخام نومزد بازی کنم ....ه از راه دور برو*سب*چشمک و 
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 گفتم:چشم جناب نومزد .... خندم گرفت و

 مهران:بی بال خانمی....نیم ساعت دیگه میام دنبالت ، منم میرم با سلیقه خودم یه لباس شیک تدارک ببینم 

 ی نباشه ها مهران ....ل*خ*تتاکید وار گفتم:

 برو دیگه ....مهران:چشششششم....

رفتارای  سری تکون دادم و رفتم داخل ارایشگاه ، همزمان مهران هم گاز داد و رفت ، تمام مدت پاکسازی صورتم  فکرم مشغول مهران و کارا و

 ازینکه اینقدر دوستم داشت و بهم عالقه نشون میداد تو دلم ذوق دونی بود ..... امروزش بود و

میکشید ولی االن واقعا تغییر کرده بودم و بدون ارایش هم دل خودم برا  زدم ، با اینکه همیشه مژده زحمت اینکارو با اتمام پاکسازی تو اینه دید

 قیافم ضعف رفت ...خدا حال مهرانو بخیر کنه ......

 ...باتماسش از آرایشگاه بیرون زدم و کنارش نشستم ، کمی نگام کرد و روی فرمون کوبید و گفت:حیف که تو خیابونیم 

 نگاه متعجب منو که دید خندید و با روشن کردن ماشین گفت:خب راست میگم دیگه.... یوقتایی ادم دلش میخاد با خانمش خلوت کنه ...

دید زدم که کمتر وسوسه اش کنم و حرص بخوره ، تو فکر بودم ،که با دیدن زهره که پراید  چشمکی زد و حزکت کرد ، از خجالت بیرونو

پایین کشیدم و با دستم بهش عالمت دادم بایسته و ب مهران هم  ند همه خوشیا رو فراموش کردم و غضبم باال زد ، شیشه رومیرو کناریمونو

 گفتم: نگه داشت ،نگه دار مهران ....

  ... کرد دنبالش فرار  گفتم:مهران برو ولی زهره با دیدنم تیک اف زد و سرعت گرفت ، سر جام نشستم و پر استرس روی داشبورت زدم و

 اخم به صورتش نشسته بود عصبی گفت:خب فرار کنه ، چیکارش داری؟؟؟؟

دنبالش ، باهاش  با حرص به ماشین زهره که زیادی ازمون فاصله گرفته بود خیره موندم تا گمش نکنم و تقریبا با داد گفتم: مهران میگم برو

 حساب دارم ....

وحشتناک صورتش مشخص بود و دادی که سرم کشید:آخه تو با یه مواد فروش چه حسابی داری سرعتو باال برد ولی عصبانی بودنش از اخم 

 اخه؟؟؟

 نگاش کردم وبیتفاوت گفتم:من مصرف نمیکنم که ... سرمو باال گرفتم و
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س کامل به در تو صورتم که از تر صورتش زیادی عصبی بود ،،،مشخص بود داره خودشو کنترل میکنه ولی موفق نشد و سمتم خیز برداشت و

 ماشین چسبیده بودم داد زد:پس برای عمت ازش مواد میگرفتی؟؟؟؟

حواله ام کنه با ترس  گذاشته رو آب دهنمو قورت دادم و از عصبانیتش دلم گرفت ولی ترسیدم اگه جوابشو ندم یکی ازون مشتایی که برا پسره کم

 یکرد......گفتم:برای بابا میگرفتم بخدا....یه مدت برا بیماریش مصرف م

رنگ نگاش عوض شد ، گنگ ولی ارومتر ، برای توضیح ادامه دادم:اونروز بخاطر مواد مسمومی که خانم فروخته بود کارش به بیمارستان کشیده 

 بود....

...اونروزم نگفتم  ندیده بودم ....با هول گفتم:بخدا راست میگم مهربونیشو همونطور گنگ نگام میکرد نمیدونم چرا ازش ترسیدم ،خب جز لبخند و

 چن آبروی بابا بود ولی االن مصرف نمیکنه....

 باورکن-

ز عقب کشید وکمی گنگ من و اطراف و نگاه کرد و آروم لبخند و پوزخند و خنده و  ناگهانی با قهقهه خندید ، با تعجب نگاش کردم ، اینبار ا سرشو

 خنده سرخ شده بود :به چی میخندی؟؟؟؟

 جلو استخر...... مون خندش گفت:فکر میکردم برا خودت خریدی موادوبهم اشاره کرد و با ه

 فکر کردی من معتادم و اومدی خواستگاری ؟؟؟؟ مشکل مغزی نداری؟؟؟؟ چشماموگرد کردم و با جیغ جیغ گفتم: مهران تو

بخاطر من کنار  صرفت کمه که اونمگفت:آخه اون چند روز باهم بودیم دیدم بدون مصرف روبراهی، فکر کردم م گرفت و بزحمت جلو خنده شو

 میذاری.....

 دیوونه ایی نتونستم خودمو کنترل کنم و خندم گرفت: مهران تو

 طفلک از خنده اشکش دراومده بود دوباره گفت:تازه اونشب بعد پارتی و اون اتفاق بهت مورفین تزریق کردم که خماری اذیت نکنه ....

 چیکار کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مونطور میخندید :مهران تومهران ه دهنم از تعجب باز مونده بود و
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 کلی خندیدیم و مهران بعداز کنترل خنده اش دوباره حرکت کرد و دستمال کاغذی سمتم گرفت و گفت:گوشه لبت خونیه....

 دستمالو گرفتم و چپ چپ نگاش کردم و گفتم:که معتادم آرررره؟؟؟؟

پایین  دماغم .... آینه جلومو نبود ولی زده بود رو جمع کرد ، ، ضربه ی زهره که اونقدرام محکم با خنده سری تکون داد و حواسشو به رانندگی

دوستت »کشیدم که لبمو چک کنم که یه عالمه گلبرگ گل رز پاشید تو بغلم و یه کارت کوچیک که دستخط مهران روش نوشته شده بود

 «همسرم دارم

پرمهر گفت:خب دوستت دارم دیگه..... به هر روشی  میکنی !!!!چشمکی زد و بخند میزنی اخه؟؟؟؟دیوونمتو بهت به مهران نگاه کردم ، چرا اینقدر ل

 باید بگم ......

 یدم ب*و*س لبخند رو لبم نشست ، دلم براش ضعف رفت کارتو جدا کردم و جلوی چشمای مهربونش روشو

 ؟؟نرم خندید و به لپش اشاره کرد و گفت:وقتی خودم هستم ،چرا نامه ام؟

 حق به جانب گفتم: لوس میشی ..

 گفت:یاال ....بهونه نداریم... همونطور که رانندگی میکرد خم شد سمتم و

دستمو از  تو دستام قایم کردم .....نرم خندید و از ترس اینکه کنترل ماشین از دستش در بره سریع گونه شو بو سیدم و از خجالت صورتمو

 گفت:فردا بریم آزمایش و  محضر ...باقی کارا هم با بزرگترا... خت ودستش قالب اندا صورتم جدا کرد و تو

 باخجالت سرمو پایین انداختم دوباره بلند خندید و گفت:اصال بهت نمیاد خجالتی باشی....پس اون دختر سرتق کجا رفت ؟؟؟

 ریز نگاش کردم و گفتم:شرایط عوض شده دیگه ....سخته...

 نمیدونستم سوالی نپرسید .... د و دیگه بابت خجالتم که خودمم منشاش رولبخند ب لب ب رانندگیش ادامه دا
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اینبار ورودمون به خونشون بدون اینکه خودمون هیجانیش کنیم پر هیجان بود ، پریسا خانم برامون اسپند دود کرد و همه ی مهمونای حاضر 

یدم و با بقیه ب*و*سصمیمانه  مادرشو مثل دفعه ی قبل غریبه ندونم خودمو ، دست پدروخانم منشانه رفتار کنم و  دست زدن .....سعی کردم برامون

نیلوفر خبری  همه با هم گپ میزدن ....از نادی و ی فامیلشون هم که نمیشناختم صمیمانه احوالپرسی کردم ، هنوز مهمونی رسمیت نگرفته بود و

 ق میزدن ....اکیپ دخترا و پسرا بدون حضور اونا با مهرداد ور نبود و

نمیشناختم با مهران کنار پدرو  چندتایی هم از فامیل آقا فرهاد بودن که مهرانه حسابی تحویلشون میگرفت .....منم چن بجز خونواده مهران کسیو

شتم معذب بودم و ولی  منکه شناختی ندا خونگرمی بودن عموش که همه سن باال بودن نشستم ...درکل فامیل نرمال و خاله و جمع دایی و مادرش و

معرفی میکرد لبخند میزدم ،،انگار از جو سنگین خسته و کالفه شد که ایستاد  مدام سرم پایین بود و هراز چندلحظه که مهران دم گوشم کسی رو

 گفت:دختر عمه، آهنگ بذار چقدر مجلس خنکه!!!تازه دوماد و عروس داریم ناسالمتی .. و

عموش عجیب بود که با تحسین و حسرت نگاش میکردن  دایی و خندیدن ..... انگار رفتارش برای خاله وهمه  مامانش اشاره کرد و به بابا و

 ؟؟....حدس زدم اونا هم از تغییر رفتار این پسر تعجب کردن .....مگه چقدر افتضاح بوده حالش که اینقدر متعجبن از خندیدن و شوخی کردنش؟؟
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جان هنوز کسی نیومده...شما  گفت:مهران سرا کل انداخته بودن سر برد مهرداد از سجاد سربلند کرد وجمع باقی دخترای فامیل ،با پ نرگس که تو

 برید حاضر شین من مجلسو گرم میکنم تابیاین

.. 

 

 مهران هم از خدا خواسته  خطاب به جمع پدرو مادرش گفت:با اجازه ما مرخص میشم .......بریم یاسی جان ؟؟؟

گفت:برو مادر جان ....زود بیاید که مهمونا کم کم میان  ناراحت نشن از رفتنمون و مهران چرخید که مادرش درک کرد ونگام به پدرو مادرش که 

... 

 گفتم:میگما این نرگس اصال اخالقش مثل نادیا نیست.....خیلی بهتره.... همراه مهران از پله ها باال رفتم و

گفت:تو از همه شون بهتری........ازشون خوشم نمیاد ،  دنم انداخت و بخودش فشرد واز دید حاضرین سالن پایین دوربودیم ،دست دور گر

 مخصوصا نادی....بهتره زیاد تحویلشون نگیری

 

وارد اتاقش شدیم کالفه لبه ی تخت نشستم و گفتم:مهران من نمیدونستم چطور مراسمیه!!!!هیچی وسیله نیاوردم ، یه دوش نگرفتم دیشب 

 ....منو از خواب دراوردی و کشوندی اینجا......اونهمه بارون بودم 

حوله ایی سمتم پرت کرد تو هوا گرفتم ، جلوی اینه با موهاش وررفت و گفت:فعال یه دوش بگیر همه چیز هست ،نگران  خونسرد درکمدو باز کرد و

 نباش...

 

سری تکون داد  باال انداختم ، خندید و یرون اتاق ابروچرخید و با چشم و ابرو به درحموم ته اتق اشاره کرد ، چپ چپ نگاش کردم و سمت ب

 بیرون رفت ...... و

مختصری گرفتم و حوله پوش با احتیاط بیرون اومدم ، خوشبختانه کسی تو اتاق نبود ،ولی لباسی که  دوش سرعتی و رفتم و با خیال راحت حموم

لباس ......یه پیرهن یقه قایقی بلند که باال تنه اش سنگ و سرمه دوزی  تخت بود با کفش و چندتا گل سر رنگ حدس زدم مهران برام خریده رو
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هم  شده بود و دامن یکسره و بلندش از جنس حریر خیلی شیک روی تن ایستایی داشت ، پوشیدمش ولی نتونستم زیپشو ببندم....کفشارو

 ب کرده ینی سلیقه اش خوبه دیگه!!!!!!کشیدم و به سلیقه مهران احسنت گفتم ، بله دیگه منو که انتخا پوشیدم ،کمی قد

کمی که داشتم آرایظ مختصری رو صورتم انداختم ، همینم زیاده کلی تغییر کردم ، از ماسک ارایش زدن  دور موهام پیچیدم و با لوازم حوله رو

 بیزارم که با ارایش تغییر بدم خودمو ..... 

 :وااااای با اینا چیکار کنم؟؟؟؟؟حوله باز کردم  موهامو که ابش گرفته شده بود  از تو

تازده بود  و جلیغه خوش فرم  ....یه بلوز سوسنی کدر پوشیده بود و آستیناشو دراتاق کوبیده شد و مهران با تیپی جدید و لبخند جذابتری وارد شد 

برای تحسینش سوت آرومی زدم ، هم طبق معمول باال زده بود  جذابش کرده بود ، موهاش رو مشکی هم روش پوشیده بود که حسابی خفن و

 چشمکی زد و گفت:به به بانوی منم

 حاضر شده که .....  

 چیکار کنم؟؟؟ گفتم:اینارو ابرویی باال انداختم و با ناراحتی رشته مویی رو باال گرفتم و نشونش دادمو  

 خانمم.... کردم دستش شدم :فکرشو دستشو باال اورد و تازه متوجه بابلیس و سشوار تو  

 با ذوق ابرویی باال انداختم  و گفتم:اومممممم ای ول.....بده ترتیبشونو بدم .....  

 میز دراور خالی کرد و گفت:نمیخواد بشین خودم اوستای اینکارم... دستاشو رو جلو اومد و وسایل تو  

 چپ چپ تو اینه نگاش کردم و گفتم:تو اوستای همه چی هستی!!!!  

موهام افتاد و برای درک هرچه بهتره اینهمه  نرم خندید و سشوار به دست به جون ده باز کردن سری قبلش شد ومتوجه طعنه ام برای پر  

احساس که متوجهم بود از هرثانیه اش لذت بردم ...سشوارو خاموش کرد ،موهام سبک و نرم اطرافم ریخته بود همونطور که رو صندلی نشسته 

 بودم گفتم:میشه زیپ لباسم ببندی ؟؟؟

 کاشت :چشم بانو..... ه ریز ی روی گردنمب*و*سسرخم کرد کنار گردنم و با دستش زیپو باال کشید ،   
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 مهرانه:نخوووووووریش

شونه زدن موهامو ادامه داد ...مهرانه هم چند قدم داخل اتاق اومد و با  با صدای مهرانه از خجالت سرمو پایین انداختم و مهران هم خندید و

 اااای یاسمن چقدر موهات بلنده ،،،خیلی نازت کرده.....با این لباس قشنگت شک ندارم امشب چشمت میزنن .....حسرت گفت:واااا

 جوابی جز لطف داری نداشتم براش ولی همچنان دست به بغل کنار دراور به دیوار تکیه زده بود و نگام میکرد 

 مهران:نخووو.ووریش

 

نه دستی به شکم برامده اش کشید و گفت:عزیز دلم دنیا بیاد منم دست کمی از یاسی جون با حرف مهران هرسه تامون خندیدیم و مهرا

 ندارما........

 مهربون گفت:اونکه صددرصد آبجی.... مهران خندید و

 خوشحال از تعریف مهران دستی به موهای کوتاهش کشید و گفت:مهران جان زودباش موهای منم درست کن 

 گفت:شرررمنده خواهری.....من تخصصم موی بلنده مهرانه جان.....با موی کوتاه نمیدونم چیکار کنم  خت وباال اندا مهران براش ابرو

 گفت:فرهادم موی کوتاه دوست داره خب... مهرانه از حرص مشتی حواله ی بازوی مهران کرد و کار اصلیشو شروع کرد ،و بداشت و مهران بابلیسو

 کفت:وااااای مهران اومدم بگم  عمه مهتاب اومده ؟؟؟؟؟ ود قیافش پر استرس شد وو بالفاصله انگار چیزی یادش اومده ب

یکباره مهران خشکش زد و دست از اتوزدن موهام کشید و کمی به مهرانه خیره موند و با شک پرسید:از قضیه ی من و یاسی جان چیزی 

 میدونه؟؟؟

 دلیل  اومده....مثل برج زهر مار روبروی پله ها نشسته و منتظرتونه مهرانه شونه باال انداخت و گفت:نمیدونم ولی گمونم به همین

 

 کارمون تموم بشه میام ....طوری نمیشه.... گفت: باشه برو مهران قیافش گرفته شد و به فر کردن موهام ادامه داد و
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متوجه نگاه من نبود ، مامان ریحانه  موهای من داده بود وجور کردن  بارفتن مهرانه همه حواسم به قیافه پرفکر مهران بود که حواسشو به جمع و

 اگه حرفی بزنه که ناراحتش کنه چی؟؟؟

 دوباره مهرانم دپرس بشه چی پس!!؟؟؟ اگه الم شنگه و بحث راه بندازه و

 مهرانم ...مم.....تو فکرم خوشم اومد ازین میم اخر اسمش.....

آزاد  ریخت و یه چله ی ریز فنری گوشه چشمم اویز گذاشت  ،فوق العاده قشنگ شده بودم موهارو از دوطرف با کلیپس جمع کرد و پشت سرم 

... 

 لبخندی زورکی و :بریم بانو؟؟؟ ه زد وب*و*س همونطور پشت سرم ایستاده بود رو سرم

 دوباره موهامو برانداز کردم و گفتم :نه اینطوری نمیریم.... ایستادم و

 ت:خیلی بد شده موهات؟؟؟؟چهذه ی غمگینش ، غمگین تر شد و گف

 گفتم:نع عالی شده،،،،فقط میخام حرف بزنی...چت شد یهو ... چرخیدم روبروش لبخند زدم و

 .. کالفه لبه ی تخت نشست .چرا اینقدر دراین مورد ضعیفه اخه
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 بشنوی ،لطفا به دل نگیر ی رودستی به موهاش کشید و گفت:االن وقت مناسبی برای حرف زدن درموردش نیست ، فقط ممکنه اون پایین حرفای

 کنارش نشستم و اروم پرسیدم:مامان ریحانه هنوزسر  از

 اون جریان ازت ناراحته؟؟؟

 

 چرخید و با تعجب نگام کرد و گفت:تو جریان ریحانه رو می دونی؟؟؟؟؟

نشدم ، کال  ازون موقع تا االن باهش روبروگفت: خیره شد و با سر تایید کردم که خیالش راحت باشه ، نفسشو با صدا بیرون فرستاد و به روبرو

 ..رابطه اش با خونوادم قطع بود ......امشب حتمن خبر من و تو رو شنیده که پیداش شده ،،،،،،یکس عمدا خبرش کرده که مجلسو به هم بریزه .

باید غصه شو بخوره ..مخصوصا که نه سر قضیه کرده مهران که تا عمر داره ن چرا اینقدر نگرانه اخه ..همه طرف مهرانن.....چن ریحانه اونکارو

....دستشو گرفتم و صورتشو سمت خودم چرخوندم ، لبخند محوی  نه ته قضیه .....فقط یه قربانی بود که همه مشکالت افتاده بود گردنش  بوده و

 خبر کرده بازم به هدفش نمیرسه ...... ه عمه روچیزی به هم نمیریزه .....منکه همه چیو میدونم .......کسی ک»:زد ، لبخند تحویلظ دادم و گفتم

ید ، لبخندی زد و گفت:خیلی خانمی یاسی.....ممنونم که درک میکنی...پس اگه غرغر کرد و منت گذاشت و طعنه زد ب*و*سدستمو باال گرفت و 

 نده ...باالخره داغ دیده و بزرگتره.....بی احترامی کرد خودم نوکرتم  جبران میکنم... جوابشو

 تموم میشما خوشمزه ام نکن ، میخوریم اینه خودمو چک کردم و گفتم:بلندشو کشیدم و بلندشدم دوباره روبرو ندم گرفت از حالتش ،دماغشوخ

.... 

 مهران ریز خندید و پشت سرم ایستاد و گفت:نوبت خوردنت هم میرسه ،صبوری کن ثبت بشی...

 اینه دیوونه ایی نثارش کردم و شیطنت بار نگام کرد ،:محشر شدی خانمی...لباس ازین پوشیده تر نبود خانمم ، تحمل کن این چند ساعتو  از تو

 خریده دیگه ....امروزم که به دل ایشون .....پس جای اعتراض نیست  دستشو گرفتم و گفتم:نومزدم

 بریم؟؟؟
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دستش حلقه کردم ، از تعجب و ذوق نرم میخندید ،،، سرتق گونه گفتم:جنتلمنا اینطوری میرن وارد  امو تودستمو دوربازوش پیچوندم و انگشت

 مهمونی میشن دیگه ...درسته؟؟؟

 چپ چپ نگام کرد و گفت:خوبه دوست نداشتی آویزونم باشیا ...اگه دوست میداشتی البد باید کولت میکردم ...

 دست بریم حساس ترش نکنیم .... گفت:فعال ایندفعه رو به چشم عمه دست تو ید وب*و*سجدا کرد و .. دستمو از بازوش    گرفت . خندم

دمای دستای مهران هم کم کم پایین اومد  از پله ها که سرازیر شدیم ،متوجه نگاه خیره ی زنی که درست روبروی پله ها نشیته بود شدم و

مینان بدم نگران نباشه ،لبخند پراسترسی زد ، عمه مهتاب هم بلند شد و درست پایین که اط دستم شل شد ، محکم تر فشردم دستشو دستش تو و

پیشونیش بود ترسیدم ، همهمه ی مجلس هم قطع شد ، خودمم ترسیدم و دعا کردم اتفاق وحشتناکی  پله ها ایستاد ، از اخم و چینایی که رو

 .. نیفته.

 مه .....رسیدیم روبروش مهران با صدایی که میلرزید:سالم ع

 بدون حرفی نگامون کرد و دستش باال رفت و .....
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رها کردم  گریه سر داد . دست مهرانو انگار بغض داشت که با صدای بلند ضجه زد و گرفت و تو بغلش کشید و دستش باال رفت و بازوی مهرانو

..ومهران دستاش که کنار بدنش ولو بود رو باال اورد و شونه ی    کامل تو بغل عمه چفت شد و عمه سرروی شونش گذاشته بود و هق هق میزد  و

 عمه رو نوازش کرد و گفت:آروم باش عمه ...چرا گریه میکنی.....

نگام کرد ،ولی نه کاری ازمن برمیومد ،ونه عمه ول کن گریه بود ....میترسیدم جلو برم و حرفی بشنوم که بهم بربخوره  و لباشو دندون گرفت و

نمیدونستم ......همه دورشون جمع شده بودن و با استیصال و تاثر نگاه میکردن ، دل نازکاش اشکشون راه گرفته بود و یه  لیل گریه شو،هنوز د

 ریه میکردعده هم بیتفاوت نگاه میکردن.... به مهرانه نگاه کردم بلکه کاری کنه ولی بدتراز همه اون بود که تو بغل مادرش خودشو انداخته بود و گ

 گفتم:عمه جون ...آروم باشید ... ، خودم از همه نزدیکتر بودم ، دست نوازشی به پهلوی عمه کشیدم و

ضش فایده نداشت ، مهرداد دل به دریا زد و با استفاده از زورش دستای عمه رو از گردن مهران ازاد کرد و با صدای دورگه ایی که نشون از بغ

 ه میکنی....مجلس شادیه عزیزم....چرا عزاخونه کردی ...داشت گفت:عمه چیکار میکنی؟؟؟؟چرا گری

مهران که خالص شده بود ،خیسی اشک گوشه ی چشمشو پاک کرد و و کمک مهرداد کرد و عمه رو روی مبل نشوندن  و عمه گریه شو قطع 

الت میکشم ......هشت ساله گفت: هشت ساله از روی این پسر خج ید وب*و*سدستش نگه داشت و  نکرده با همون هق هق دست مهرانو تو

 کلنحار میرم بیام باهاش حرف بزنم شاید به زندگیش برگرده...... دارم با خودم

امه مهران کنار مبل عمه رو زمین به مبلش تکیه داد و بقیه هم سرتاپا گوش نوحه های عمه شده بودن ، باال سر مهران ایستادم و عمه حرفشو اد

 داد

دوست نداره .....ولی من لج کردم  یحانه بخاطر من اون بال رو سر خودش آورد ......بچم پر پر زد و گفت مهرانوعمه:چطوری به همه میگفتم ر

منحل کنین ولی من احمق به ابرو فکر کردم .....گفتم عقد کنن محبت میاد بینشون ،اون  زده و نامزدی رو .....مهران اومد گفت قید ریحانه رو

.....اصال اگه اون نامزدی بهم میخورد به  کجای نظم  عالم برمیخورد؟؟؟....لج کردم و به حرف مردم فکر کردم  مجلس لعنتی رو راه انداختم

.....نتیجه اش شد جیگر گوشه ام یه گوشه بهشت رضا زیر خاک باشه .....این پسر هشت سال از همه زده بشه .ابروشو بذاره پای خواسته و 

 لجبازی ما.....
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نامزد  ید که مهران با سماجت پس کشید و گفت:وقتی نادیا گفت ،مهرانمب*و*سروسریش پاک کرد و دست مهرانو دوباره اشکاشو با گوشه 

 کرده و امشب جشن نامزدیشم هست انگار دوتا بال پرواز دادن بهم ...تا همینجا از خوشحالی بال بال زدم،،،

که پشت سر بقیه با پوزخند نگاه میکرد ، عمه که اسمشو اورد عقب عقب رفت و گوشم به حرفای عمه بود و نگام بین جمعیت دنبال نادیا بود 

 مهران چرخید ، نگاه مهرانم روی نادیا بود .یعنی نادیا دنبال به هم زدن رابطه و این مجلسه!!... نگاش بین من و

 با حرف عمه حواسم از نادی پرت شد 

 یی نصیبش بشه ......چرخید سمت من و گفت:حق مهرانم بود که همچی فرشته ا

لبخندی تحویلش دادم .دست مهرانو ول کرد و بلند شد منو بغل کرد و گفت:برای مهرانم خانمی کن دخترم .....شادی رو بهش برگردوندی 

 ،خوشحالش کن ....

 از بغلش که جدام کرد لبخندی تحویلش دادم و گفتم:مهران جان آقاست عمه جان ،تالشمو میکنم ....

 کنار میخام با عروس داداشم برقصم ... کرد و سر چرخوند و رو به بقیه گفت:چخبره همه تون غمباد گرفتید .....برو کاشو پاکخندید و اش

وسط سالن که خالی شده بود کشید ، سر  پاک کرد و سمت دستگاه پخش رفت و با صدای بلند پلی کرد .....عمه هم دستمو کشید و نرگس اشکشو

ان گشتم ندیدمش و نفهمیدم کجا غیبش زد یهو ....نمیشد دست عمه رو رد کنم ، و ناچارا با عمه همراه شدم ، مثل چرخوندم و دنبال مهر

کمرم گذاشت و حسابی هلهله و کیل کشیدن راه انداخت .....هم خندم گرفته بود و هم مجبور  زوجایی که با هم میرقصن دستمو گرفت و دست رو

یام .....بقیه جوونا هم وسط اومدن و چن دلشون میخواست با عمه ی تازه شاد شده برقصن بهش پیشنهاد بودم با رقص خنده دارش کنار ب

 ...... میدادن و عمه محترمانه رد میکرد و ول کن من نمیشد 

 

 

 

 مهران کجاس پس!!!!!!
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 عمه:حق مهران بود همچی فرشته ایی نصیبش بشه ....

وقتی متوجه نگاه عصبانی مهران شد ناخن به  نشنید و تو جمعیت دنبال نادیا سر چرخوند ، پشت بقیه ایستاده بود ومهران باقی حرفای عمه رو 

 مهران دور بمونه ... دندون گرفت و چند قدمی عقب رفت  ..... تا از زاویه ی دید یاسمن و

 جمعیت رد شد ،  عمه که بلند شد و یاسمنو بغل گرفت ، مهران از فرصت استفاده کرد و از بین

عصبی  نادیا پر استرس با دستای لرزون پشت میز ناهار خوری نشسته بود و با حرص و هول با گوشیش ور میرفت ..... مهران باال سرش ایستاد و

 گفت:گوشیتو بده ببینم ....

مهران نگاه کرد ، مهران هم بی توجه به وحشت وحشتزده به  گوشیش روی میز ولو شد ...... کنار ایستاد و با شنیدن صدای مهران از جاش پرید و

پنهان کنه  حرص در حالیکه سعی داشت ترسشو نادی گوشی رو از روی میز برداشت و شروع به برانداز کردن گوشی کرد و نادیا با ترس و

 گفت:گوشی وسیله شخصیه پسر دایی ...چیکار گوشی من داری؟؟؟

دوباره موش شد و با ترس ناخناشو دندون گرفت  ان اخمی تحویلش داد و تیز نگاش کرد که پس بگیره ولی مهر دراز کرد که گوشیو دستشو

،،،،بعد چند لحظه صفحه گوشیو جلوی صورت نادی گرفت و عصبی بهش تو پید:اگه وسیله شخصیه عکس خانم من و دوستش اینجا چیکار 

 میکنه؟؟؟هاااان؟؟؟؟
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 میترکونه ؟؟؟ ه نباید دوست پسر داشته باشه ....چرا با یه پسر الوبا پررویی گفت:اگه خانمت قورت داد و آب دهنشو

 مهران عصبی گوشیو رو میز پرت کرد و انگشت تهدیدشو سمت نادی  گرفت و غرید:همسر من با هزار تا پسر هم قدم بزنه بازم همسر منه ....از

 نذاره صداقت داره که چیزی از من پنهون خودم بیشتر بهش اطمینان دارم ......نیاز به فضول ندارم چن خودش اونقدر

هرلحظه احتمال میداد که کتک مفصلی از مهران نوش جان کنه ولی جسارت خرج داد و با صدایی لرزون  نادی از ترس به کابینت چسبیده بود و

 گفت:ولی..آبروی فامیلو  میبر...ه....

با غضب گفت:تو خفه شو واز آبروی فامیل حرف نزن ....ببینم اون  کرد وتو صورتش خالی  نفس پر حرص شو مهران کامل تو صورتش خم شد و

 پسری که باهات بوده و این عکسو گرفته کی بوده ؟؟؟هاااااان؟؟؟؟

 توضیح بده دیگه ....از آبروی فامیل دفاع کن دختر عمه .....

کردن عکسا کرد و حین کار همونطور عصبی  ت و شروع به پاکدوباره گوشیو برداش اشکش راه گرفت و بدنش به لرز افتاد ... مهران کنار کشید و

 گمشو  نمیخواد حتی باهات روبرو بشم .....فهمیدی؟؟؟؟برو روابط و زندگی ما سرک نمی کشی...... دلم پرنفرت گفت:دوباره تو و

د ، همزمان عمه هم دست یاسمن تو کلمه ی آخرشو با داد گفت و بی توجه به شکستن گوشی روی زمین کوبیدش و از آشپزخونه بیرون ز دو

 نمیرقصه .... گفت:کجا بودی عمه ...خانمت بی تو دستش سمتش اومد و

 گفت:تازه عروست ناز داره پسرم.... عمه دستشونو تو دست هم گذاشت و با دیدن یاسمن لبخندی زد و
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برای اینکه ناراحت نشه و از دست این مدل رقصیدن هم خالص بشم گفتم:عمه از حرکات عمه خسته شدم و نمیتونستم جلوی خنده مو بگیرم 

 جان بشینیم تا مهرانم بیاد با هم برقصیم ...

هم نقش  سری اطراف چرخوند و دستمو گرفت و از جمعیت فاصله گرفتیم ، همزمان مهران هم از آشپزخونه بیرون اومد یه چین و اخم ترسناک

 گفت:تازه عروست ناز داره پسرم  دستش گذاشت و نمیدونستم ، با دیدنمون لبخند زد  ... عمه دستمو تو ولی دلیلشو ترسیدم ، صورتش بود که من

اداش زیاده ، زورشم زیاده ...یه پا  گفت:عمه جون این یاسی جون ناز و دست ازادشو دور گردن عمه انداخت و محکم گرفت و مهران دستمو

 بزنی داره که نگو ... گانگستره ......ازش میترسم دست

گرفته بود نشون دادمو گفتم:عه مهران من کی زدمت  کم نیاوردم و گوشه  لبمو که از دست زهره زخمی شده بود نشون عمه که از خنده دلشو

 ....ببین عمه جون منو زده ...
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گفت:دعوا بسه..... االن همین وسط  گرفت و ن رومهرا دست من و گرفت و عمه با چشمای گرد و متعجب خندون بهم خیره شد که مهرداد میونه رو

 میزنین همو آش و الش میکنین ،،،بیاین وسط ببینم....

مجبورش  رمانتیک برقصه مهرداد نمیذاشت و کامال قیصری شروع به رقص کرد ، و مهران هرچی سعی میکرد متین و دستمونو کشید وسط سالن و

 ین رقص گفتم:نیلوفر جان کجاس آقا مهرداد؟؟؟دستمال قیصری برقصه .....همونطور ب میکرد 

 

گفت:فعال در قهر بسر میبره ...ولی در حقیقت داره از  گرفته بود دراورد و سمت یکی از پسرا پرت کرد و .حین رقص کتشو که جلوی رقصشو

 حسودی میترکه ..

 کرد ......چشمکی حواله ام  با گفتن این حرف بی قید خندید و مهران دستمو محکم تر فشرد و

مژده و بچه های دفتر ذوق زده از مهران جدا شدم و استقبالشون رفتم :سالاااااام شماها اینجا  نشده بود که با دیدن کیمیا و هنوز موزیک تموم

 چیکار میکنین؟؟؟؟؟

 رررررمژده بی توجه به سوالم دورم چرخید و گفت:اوووووف وااااای دختر لباسشو ببین چه محشر شدی ....جیییییبگ

 .... گفتم:کوفت سالم دادما  حرصی نگاش کردم و

 گفت:درد و بال خب دعوت شدیم اومدیم... گرفت و اخمی کرد و بازوی کیمیارو

 ....گفتم فامیل میان خوب نیست تنها باشی .... مهرانه:من دعوتشون کردم یاسی جان 

 استقبالشون اومد و به همه معرفیشون کردیم و مجلس دوباره گرم شد ....نگاه کردم و ازش تشکر کردم ، مهران هم  قدرشناسانه مهرانه رو

 

کیمیا نشسته بودم و به بحثشون درمورد بچه و اینکه چطور بعد پنج سال پیگیری بچه دار شده بود گوش میدادم که سجاد  بعد شام کنار مهرانه و

 مادرش اجرا کنه .... افتخار پدرو گفت: مهران میخاد برامون یه قطعه به همه رو به سکوت دعوت کرد و

 دختر؟؟؟ دوباره همهمه شد و مهرانه زمزمه کرد:خدای من خیلی وقته دست به االت موسیقی نمیزد ....چیکارش کردی تو
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 گفتم:برا من قبال هم زده ...معجزه ی عشقه عزیزم ... مغرورانه به مهران که سمت پله ها میرفت نگاه کردم و

 کلی خندیدیم ، نیشگون گرفت و ومومهرانه از حرصش باز

مهران روی پله ی پنجم نشست و پدرام و سجاد و یه پسر دیگه هم رو پله های پایین تر نشستن و هرکدوم یه الت موسیقی دستشون بود انگار  

 میخواستن سمفونی اجرا کنن.....مهران گیتار داشت و بقیه تمبک و ویولن و سنتور .....

 کرد و گفت:فقط به عشق مامان و بابا .... مهران با گیتار شروع

همه میخ اجراشون شدن ، با اینکه هرکسی میفهمید ناهماهنگ ان ولی بازم زیبا بود ، و از یه قسمتی  کم کم ریتم اهنگاشون با هم مخلوط شد و

 ..مادر اجرا کردن .. با هم خوانی اهنگ فوق العاده ایی برای پدرو هم پسرا شروع به خوندن کردن و

 

 

 

شونم گذاشت ...جلوی  ولو کرد و سرشو رو شدم مهران هم خسته از بدرقه ی اخرین نفر برگشت و کنارم خودشو مبلی ولو با رفتن مهمونا خسته رو

 مادرش کمی خجالت کشیدم که مامان مهری به دادم رسید و گفت:یاسمن مامان کمکم کن برم اتاق ....خیلی خسته شدم ....

 ن چششششم مادر جا-

 گرفته بودما ... گفت:عه مامان تازه اروم برداشت و مهران معترض سرشو از شونم

 سمت اتاق میبردم گفت:غصه نخور نگهش نمیدارم که...االن میاد پیشت  حین اینکه ویلچرشو خندید و مامان مهری به لوس بازی مهران نرم

 ستاد .....ه برام فرب*و*سسر چرخوندم و چشمکی تحویلش دادم خندید و از دور 

 مهربون گفت:خوشبخت بشی دخترم ... تخت دراز کشید و پتو رو براش مرتب کردم لبخندی تحویلم داد و مادرو کمک کردم رو

 لبخندی تحویلش دادم و خالصانه و بی تعارف گفتم:با مهران حتمن خوشبختم...
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گفت؛:بخوابید  دراورد و سمت پله ها رفت و کتشو م از حیاط داخل اومد وهمون مبل منتظرم بود ، مهرداد ه از اتاق که بیرون اومدم مهران هنوز رو

 همینجا دیگه...کی حال داره اینوقت شب تا مشهد رانندگی کنه؟؟!!!!!

گفتم:متوجه شدی کنار مهران ولو کردم و  مهرداد هم که از سربسر گذاشتن ما لذت میبرد بلند خندید و از پله ها باال رفت ...خودمو مهران خندید و

 نادی به عمه خبر داده بود؟؟؟؟کجا غیبش زد یهو؟؟؟

 دستی به گونه ام کشید و گفت:بیخیال مهم نیست .....بریم بخوابیم .... سری تکون داد و

 گفت:خب چیه مگه؟؟زنمی...... متعجب نگاش کردم ، نرم خندید و با چشمای گرد و

...به بابا هم گفتم که میمونی نگران  خستم خانمی نمیتونم رانندگی کنم تا مشهد  گفت:خیلی و ملتمس دست به ریش نداشتش کشید و

 نمیشه.....فردا با هم میریم ...

 دلخور نگاش میکردم که بابا مهداد از پشت سر گفت:شب بخیر بچه ها ...خوب بخوابین ... هنوز با اخم و

ران حرصمو دراورد ، دستمو گرفت و برگشتیم اتاقش ، دوباره حس خجالت نرم مه و همزمان همه چراغای پذیرایی خاموش شد و صدای خنده

 موهامو .... که اذیتم کنه و راحت شونه زدم دراور نشستم و گل سرمو باز کردم ، خوشبختانه تافت و ژل نزده بود مزخرفم برگشت .....روبرو

لباسای  میخواد یه بار دیگه تو ز کرد و با شیطنت گفت:خیلی دلملباسمو با کمدش چند تکه لباس لبه ی تخت گذاشت و از پشت سر زیپ از تو

 خودم ببینمت ،،،خیلی با نمک میشی 

 حرص از موندگار شدنمون گفتم:خیلی بدی مهران ، خب میگفتی لباس میاوردم ... با دلخوری و

 م بهت میاد ....دکمه های بلوزشو باز میکرد گفت:عه ..مگه بده ؟؟؟خیلی ه درحالیکه جلیغه شو درمیاورد و

 حرصی گفتم :خیلی خب ...بفرما بیرون لباسمو عوض کنم ...

 ازین مدل حرص خوردنم لذت میبرد که خندید و چشمکی حواله ام کرد و از اتاق بیرون زد ....

میکرد  خشک رحالیکه موهاشوکردن گوشیم ....مهران هم د تخت لم دادم به چک پوشیدم و رو تخت گذاشته بود رو منم ناچارا لباسایی که برام رو

 جاداد و گفت:چیکار میکنی خانمم ... کنارم وارد اتاق شد و بی مقدمه خودشو
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 گفتم؛:من خوابم ،شب بخیر ...... چفت گرفتم و کردم و پتو دورخودم زمین ولو گوشیو کنار تخت رو متعجب نگاش کردم و

خوابی مگه به همین راحتیه ......بذار ببینمت ...من تا  دید گفت:چی چیوتالش که سمت خودش بچرخونه و درحالیکه میخن بازومو گرفت و

 نمیبره  مت که خوابمب*و*سن

 غر زدم :مهران اذیت نکن دیگه ...هنوز عادت ندارم ... حرصی تر مقاومت کردم و

 ... مهران:عادت نداری که درست ، بیا قدم اول برا عادت کردنو بردار..... زود بچرخ اینوری ببینمت یاال

 با جیغ جیغ گفتم:مهران چقدر گیری خجالت میکشم دیووونه .....

 

 بخوابید دیگه چقدر نق میزنین نمیذارید بخوابم ....-

نگاه کردم ، مهران هم لبه ی تخت نشست و درحالیکه میخندید به اتاق اونور حموم اشاره  نشستم و دورو بر اتاقو پریدم و با صدای مهرداد از جام

 معماری این خونه بکنم انگار.... گفت:باید یه بازنگری تو و بزور جلوی خنده شو گرفت وکرد و کرد 

تخت ولو بشم  مجبور کرد رو کشید بغلش و پوشوندم ...مهران هم نرم خندید و دست دوربازوم زد و از خجالت با دستم صورتمو لبمو دندون گرفتم و

 و با خنده گفت:هیسسسس بی سرو صدا میخوابیا ....

 با اینکه سختم بود ولی لذت هم داشت اولین تجربه تخت تک نفره ی اشتراکی ....

 

 

که زیر سرم  نمیتونستم تکون بخورم ، قبل ازینکه جم بخورم دستشو صبح با صدای گوشیم که زنگ میخورد بیدار شدم ولی چفت مهران بودم و

گوشیمو برداشت وخوابالود گفت:حسامه عزیزم ...تو بخواب...خوش غیرت تازه  ت وکشید اونور تخ خودشو بدنم بود جابجا کرد و خیمه مانند از رو

 یادش اومده خواهرش شب خونه نبوده .....

وصل  حین بازی موهام که بیشتر گیج خوابم میکرد تماسو نگاه کردم حدود ساعت نه بود ... مهران هم به متکا لم داد و همونطور گیج خواب ساعتو

 ن ....کرد:جانم حسام جا
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 حسام:.............

 پراسترس از تخت پایین پرید و بلند گفت:چی میگی حسام؟؟؟؟ نمیدونم حسام چی گفت که مهران عصبی و

 حرف بزن .... اروم باش و

.....ما االن میایم نگاش کردم ، دلم بد شور افتاد ، دوباره نفهمیدم حسام چی گفت که با هول گفت:اروم باش حسام جان  با ترس نیم خیز شدم و

 ....فقط اروم باش ....

 بریم بابا حالش بد شده ... گفت:یاسی حاضر شو تخت انداخت و گوشیو رو تماسو قطع کرد و

ملتمس  دست و پام لرز افتاد ، لبه ی تخت نشستم و مهران هم با هول از کمد لباس برداشت و قبل بیرون رفتن سرمو بغل گرفت و نگران و

 ... نیست خانمم ،،،خوب میشه گفت:چیزی 

ید و سریع بیرون رفت ، از استرس با عجله لباسامو پوشیدم و بیرون زدم ، همزمان مهران هم اماده از اتاق ب*و*ساسترسم کم شد ،،،،سرمو 

بحث دیشبمون نگامون کرد اشپزخونه بودن مهرداد با خنده بخاطر شنیدن  پایین دویدیم ، همه تو دستمو گرفت و پله ها رو کناری بیرون اومد و

 گفت:بیاین صبحانه ،،،خوب که خوابیدین بسالمتی... و

 متوجه نگاه شیطون و طعنه اش نشدم و پر استرس گفتم: بابا حالش بد شده ،ما میریم .....

به  رون حرکت کردیم ودوباره سمت بی داد و دراورد و طوریکه من ندیدم عملیاتی انجام مهران گوشیشو مهرداد متعجب پشت اپن خشکش زد و

 گوشیتو چک کن ..... خدانگهدار ... مهرداد گفت: مهرداد جان ، پیام رو
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میلرزید و بغضم گرفته بود ، اگه بابا  با سرعت سمت مشهد حرکت کرد ، از استرس پاهام و از دور شنیدم ، سریع سوار شدیم خداحافظی بقیه رو

 طوریش بشه ...

 اگه بابا طوریش بشه

 

 ی خدایا نه ....وااا

اروم شد و زمزمه  اخه ....دستمو که گرفت دلم مهران هم پر استرس رانندگی میکرد ، اشکم راه گرفت و تحملم تموم شد ، چرا گلبهار موندم

 کرد:آروم باش ، من پیشتم عزیزم ....

 پر بغض نالیدم :مهران بابا طوریش نشه ...

خره رسیدیم بیمارستان....عجوالنه پیاده شدم و سمت بخشی که بابا همیشه بستری میشد دویدم، روی جوابی نداد ،  باال نوازش داد و فقط دستمو

پاش گذاشته بود ،،،پر استرس سمتش رفتم و گفتم:حسام  رو دیدم که سرشو پله های ورودی همونجایی که خودم دفعه قبل نشسته بودم حسامو

 داداش بابا کجاست؟؟؟

 بازانو جلوش افتادم و ناباور نالیدم :حسام چرا گریه میکنی ...بابا کو ؟؟؟ دیدم پاهام شل شد و و صورت پراشکشوچشما  که باال اورد و سرشو

 مردددد کجا بودی؟؟؟ سری تکون داد و حین گریه سرزنش گونه گفت:کجا بودی هااان؟؟؟؟بابا جووون داد و

 ررد روی همین دستاااا...که میلرزید نشونم داد و با ضجه گفت:یاسی بابامون مررر دستاشو

 بدنم یخ کرد ....لرز افتاد به جونم .....فقط تونستم حسامو محکم بغل بگیرم تا اروم بشه و گریه سربدیم ......

 تو بغل شخص سوم که هردومونو بغل گرفته بود جا گرفتیم با هق هق گفتم:دیدی مهران بابام رفت ...

کنترل کنم به جاش گریه کنم .... شاید یروز اونا هم  گامون میکنن و دل میسوزونن ،،،نمیشه که خودموجوابی نداد .....برام مهم نبود جمعیتی ن

 مکان مهم نیست ادم تحمل نمیکنه .. باباشونو از دست بدن ...جا و

 مهران:حسام جان ...یاسمنم .....اینجا خوب نیست ، بریم خونه ....
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 خوام بابامو ببینم ....سرمو از بغلش بیرون کشیدم و گفتم:مهران می

به شونه ی مهران چسبوند و  گریه اش سرشو کرد در حالیکه خودشم صورتش خیس اشک بود ... حسام با همون هق هق و اشکمو با دستش پاک

 گفت:بردنش سرد خونه ....باید کارای ترخیصو انجام بدیم ،میبینیش ابجی...

 و تو بغل حسام و مهران قایم کردم ......گرفت و سرم از فکر جنازه دیدن بابا دوباره اشکم

رسونده  مجلس دیشب بودن هم خودشونو خیلی از فامیالش که تو برگردوند خونه  .....خونواده مهران و به هر مکافاتی بود مهران راضیمون کرد و

ارومم کنه ....اونقدر نوازش و قربون صدقه و تو بغل مامانش انداختم تا  ن تسکین بود ،،،خودمو بودن ....نفهمیدم کی خبر شدن ولی حضورشو

 دعوت کنه .... دادم مهرداد تا دوستا و فامیال رو گرفت .....گوشی بابا رو اروم حرفای تسکین دهنده زد که دلم

 

هرجا  یکردم ومرور م و سرش رو شونم بود ،،،دیگه اشکم نمیومد و جواب نمیداد و تو ذهنم خاطره هاشو پذیرایی نشسته بودیم با حسام تو

بچه های شرکت برای پذیرایی کمک میکردن ....از دیروز  بیشتر میسوخت بیصدا اشکم سرازیر میشد .....چند تا از دخترای فامیل همراه مژده و دلم

دلخوشم میکرد به که خبر فوت بابا پیچید تقریبا همه سر زده بودن و تمام دیشبو کنار مهران و حسام گریه کردم که اگه نمیبودن نمیدونم چی 

 زندگی......

دستش گرفت و اروم نوازش داد ، با گریه و افسوس براش سرتکون دادم ،حرفی نزد  نشست و دستمو همراه دست حسام تو مهران روبرومون

د یکی از سمت حسام چرخوند و گفت:حسام جان پاشو بریم ...بای میترسید اشکش راه بگیره رو فقط اشکمو گرفت و چن خودشم بغض داشت و

 تحویل بدن ..... اعضای خونواده باشه که جنازه رو

منم با تماشای دق خوردن داداشم گریه ام شدت گرفت ، اطرافیانم بالطبع مجلس اروم گریه میکردن  هق هق خودشو تو بغلش انداخت و حسام با

 داره ، ضعیف بازی در نیار  رو ط تو....مهران برا اروم کردنش کنار گوشش زمزمه کرد:مرد باش حسام جان ....خواهرت فق

کشید و اشکشو با دستش پس زد و گفت:من میرم  انگار همین یه جمله کافی بود که رگ غیرت حسام بربخوره ، سریع خودشو از بغلش بیرون

 ابجی....
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ت داشتم که هوامو ناجور داشتن تو این دوس مامان در نبودش کنارم بودن .....چقدر این خونواده جدید رو با مهران سمت بیرون رفت و مهرانه و

 سختی .....

 

دسته ی ویلچر بابا مهداد گذاشته بود و با نوازش دستش  رو سرم حیاط بودیم ، یه گوشه نشسته بودم و همه برای رفتن به مراسم تشییع تو

....از دیدنشون انگار بال دراوردم ،،،،خاله مهری ما هم حرکت کنیم که خاله مهری و محمود سررسیدن  سرم اروم گرفته بودم تا مهمونا برن و رو

رنگش همدم تابستونام ،،،بوی مادر نداشته مو میداد...با اون صورت پر چروک ولی مهربونش ...یه پیرهن مشکی بلند تنش بود و چادر گلریز تیره 

 ام کردن تا اروم باشم .کیمیا جد زمین کش میخورد ، خودمو تو بغلش جا دادم و ضجه زدم ، مهرانه و پشت سرش رو

ته ریش و تیپ همیشگیش  چشمم به محمود افتاد همون پسر همیشگی بود ، چشمای سیاهش بخاطر اشکی که جمع شده بود برق میزد و همون

 پس زد و مهربون و با وقار مثل همیشه زمزمه کرد :گریه نکن یاسی جان ...خدا بزرگه...خدا رحمتش کنه .... ....اشکشو

 سرت براش تکون دادم .....فقط سر ح

هر قدم انگار یه تیکه  مهرداد حرکت کردیم و دنبال امبوالنسی که روح زندگیمو حمل میکرد سمت حرم آقا و بعد هم بهشت رضا رفتیم ..تو با اعالم

 از جونمو میبردن....

 

 

 

  

 همه میگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی

 همه میگن که دوباره دل تنگمو شکستی

 دروغه

 چجوری دلت می اومد منو اینجوری ببینی
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 با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی

 همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه

 همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم

 همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا می مونم

 بی تو و اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره

 ن خیلی صبورهولی خب عیبی نداره دل م

 صبوره

 همه میگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی

 همه میگن که دوباره دل تنگمو شکستی

 دروغه

 چجوری دلت می اومد منو اینجوری ببینی

 با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی

 همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه

 همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم

 حرفاشون دروغه تا ابد اینجا می مونمهمه 

 بی تو و اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره

 ولی خب عیبی نداره دل من خیلی صبوره

 صبوره
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 همه می گن که تو نیستی همه می گن که تو مردی

 همه می گن که تنت رو به فرشته ها سپردی

 دروغه

  

 

 مازیار فالحی

 

 

 

 

 همه چی تموم شد ...

 روی جنازه اش امیدم بهش برای همیشه نا امید شد .... با دیدن خاکای

برا صدا زدنش ازگلوی خراشیدم بکار میبردم ...دیر بود..خیلی دیر.....با اینکه میدونستم  اخرین توانمو چنگ میزدم و ناباور خاک نم خورده ی قبرشو

 همچی روزی میرسه ولی قبول کردنش سخته ....

 مامانو برسونم کنار ماشین برمیگردم دنبالت ... ت:یاسی جان اروم باش ...منگف مهرانه از کنارم بلند شد و

هم فقط لحظه ی دفن دیدم و  مهرداد رو مهران و فقط براش سر تکون دادم ..همه متفرق شده بودن  و سمت ماشیناشون میرفتن ...حسام و

 ریس کردن امور غیبشون زده بود .... بعدش برای راست و

مادر بیا بریم ....قربون غریبیت برم  ماساژ داد ،نگاش کردم خاله مهری بود ، دستاشو بغل گرفتم ،،،کمک کرد بلند بشم :پاشو دستی شونه هامو

 مادر....
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 . باهاش سمت ماشین همراه شدم محمود هم کنارم ایستاد و بازومو گرفت که بی نا نقش زمین نشم ..

من میرسونم .....شما بفرمایید  رد ولی بالفاصله راهمونو مهران سد کرد و گفت:یاسمن جانونزدیک ماشینش که رسیدیم جلوتر رفت درو باز ک

 برای پذیرایی.....

دور کمرم حلقه کرد نگاه میکردن ،،تمام وزنمو به مهران محول کردم و به  دست دیگه شو که دستمو گرفت و محمود با تعجب مهرانو خاله و

 نگاه کردم و گفتم:خاله ایشون مهران جان ،همسرم هستن .....چشمای منتظر خاله و محمود گذری 

محمود که من  پهلومو که بیشتر بخودش فشرد فهمیدم از معرفیش اینطوری خوشش اومده ،ولی قیافه های متعجب و بهت زده ی خاله و

 تبریک بگم یا ..... نمدید میزدن عجیب تر بود ...خاله با همون بغضش بغلم کرد و گفت:تو این شرایط نمیدو مهرانو و

 مامان ... گفت:بریم ازم جداش کرد و گرفت و ادامه ی جمله اش گریه اش گرفت که محمود بازوشو

 جدی گفت:ببرید یاسمن جانو ...حالشون خوب نیست .... خونسرد و و رو به مهران

 ...با مهران به ماشینش که حسام هم نشسته بود برگشتیم و به خونه ی بی بابا برگشتیم 

 سررررد

 بی روح

 خاموش

 ویرونه

 نفس گرم بابا بدون

 و....

.......... 
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امورات بود و سه نفری با هم  مهرداد درگیر مراسم و پا به پای مهران و درک کرده بود و حسام االرقم سن کمش به خوبی موقعیت و شرایطو

محمود هم بعداز یکی  مهران با کینه ایی نداشته پسش میزد و امورات مراسمو هماهنگ میکردن ....طفلک محمود هم قصد همکاری داشت ولی

 روز پنجم بابا خداحافظی کرد و با خاله رفت ... دوبار ضایع شدن دیگه دخالتی نکرد و

 خونواده مهران تا بعد مراسم هفتم بودن و بعد مراسم یکباره خونه خالی شد ...

 

 

 

 

بل وسط هال نشسته بود و به یه نقطه خیره شده بود ....از بس جو بزرگ بودن بهش دست داده م از بدرقه ی خونواده مهران که برگشتم حسام رو

با  سرم و پاش گذاشتم ،دست گذاشت رو بود طفلکم این مدت نتونست درست حسابی برای باباش عزاداری کنه .... کنارش نشستم و سرمو رو

 ناز کنه .....راحت میخوابیدی.... پاهاش برات موهاتو ، سر میذاشتی روصدای دورگه اش گفت:حسودیم میشد دختری و موهات بلند بود 

بغضی که این روزا اماده ترکیدن بود دوباره باز شد و باحرف حسام و حسادتش اشکم سرازیر شد ..... قربون داداشم برم که نمیذاره حسرت 

 کمتر تنگ بابا بشه .... ه من دلماونکار بابا به دلم بمونه و با اون دل کوچیکش موهامو به نوازش گرفت ک

روی میز عسلی گذاشت و نفری یه فنجون سمتمون هل داد و  کردم و بلند شدم نشستم ....سینی چایی داغو با صدای سرفه ی مهران اشکمو پاک

 گفت:خونه سرده ....بخورید گرم بشین ....

ورتش گرفت تا صورتش گرم بشه .....مهران هم فنجونشو برداشت حسام فنجونشو برداشت و گوشه مبل خودشو جمع کرد و فنجونو روبروی ص

 دستش چرخوند و دو دل گفت:یاسی ... تو و

نفر میخوان باهاتون حرف  دلی گفت: دو دو نگاش کردم ، لبخندی تحویلم داد که خودم تلخی تهشو درک کردم و بدون اینکه جوابشو بدم با همون

براشون  ن و من بخاطر حال بدتون اجازه ندادم ببینیدشون.....ولی امروز که مراسما تموم شده نمیتونمبزنن......این چندروز منتظر فرصت بود

 حیاط مهرداد معطل نگهشون داشته ... بهونه بیارم ....تو
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 گفت:خودم میگم بیان ... هنوز منتظر ادامه توضیح مهران بودم که حسام بلند شد و

ید ، با این دل پر دردمم ازین محبتش که هر شب ازم ب*و*سدور گردنم حلقه کرد و سرمو  ست و دستشوکنارم نش با رفتن حسام ،مهران پرید و

 دریغ نمیکرد هم ذوق میکرد و امیدم به زندگی اوج میگرفت ....لبخندی تحویلش دادم اروم گفت:ببخش که زندگی اینقدر تلخه...

ه تو باید منو ببخشی روزای اول نومزد بازیت اینطوری شد ، اگه با کس دیگه که مقصر نیسی که ببخشمت .....تاز محو نگاش شدم و گفتم:تو

 ازدواج میکردی....

 خاطرت بمونه قول میدم .... زمزمه کرد :نمیذارم این تلخیا تو لبم گذاشت و نذاشت حرفمو ادامه بدم و انگشت رو

 مهرانم.......خیلی دوستت دارم ...ازین همه مهربونیش چشمام اشک گرفت و حرف دلمو گفتم:تو خیلی خوبی 

 پرسید:اینو جدی گفتی؟؟؟؟ ذوق زده لبخند زد و

 زمزمه کردم:خیلی زیااااد..... یدم وب*و*سکه فاصله زیادی با لبم نداشت  گونه شو چشمامو بستم و

ایستاد ،منم کنارش..... مهرداد  شد وازم جدا  چشم که باز کردم فقط چند ثانیه محو چشمای هم بودیم که صدای یااهلل مهرداد اومد ، مهران

ل حسام همراه فاتحی وکیل بابا و مردی که روز اخر قبل رفتنم با مهران با بابا قرار مالقات داشت  وارد سالن شدن و بعد از تعارفات معمو و

 .. .  روبرومون نشستن 

نگاهی به همه مون که منتظر نگاش میکردیم شروع به حرف روی میز پخش کرد و با  پوشه و اوراقشو فاتحی بعداز تسلیت کیفشو باز کرد و

 تخلیه هستین........ کرد :مبحث اول این خونه است ،پدرتون این خونه واگذار کردن و موظف به تحویل و زدن

 تدارک دیدن ...... مربوط به خونه اییه که برای استقرارتون یه سند سوا کرد و روبرومون گذاشت و توضیح داد:این سند

ادامه داد:وکالت امور دفتر و  فقط گوش میداد ، ولی مهرداد خم شد و سندو با دقت بررسی کرد و فاتحی حرفشو نشسته بود و بیخیال کنارم مهران

 حق امتیازش برای شما و برادرتون هست ، البته برای آقا حسام تا وقتی سن قانونی برسن حقشون محفوظه.....

 برادرتونه..... نم مبلغ بیمه عمرشون که خودشون این اواخر برداشت کردن ، سهم شما وکارتی هم وسط گذاشت و گفت:ای

ما تموم شده تا  برداشت و از فاتحی پرسید:کار سند حرفای وکیل تموم شد ، گنگ به کاغذای رومیز خیره بودم که مرد غریبه یکی از اسنادو

 مرخص بشم؟؟؟
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 امضا کنین و بسالمت .... وی مرد گرفت و گفت:رسیدوفاتحی با حالت بیزاری نگاش کرد و کاغذی جل

 کی تخلیه میکنین؟؟؟؟؟ امضا کرد و بمن خیره شد ، چن نگاش میکردم جا خوردم و از حرفش بیشتر :خونه رو رسیدو

؟چرا باید تخلیه حسام متعجب انداختم و عصبی گفتم:تخلیه خونه چه تاثیری به حال شما داره؟؟؟ مهرداد و نیم نگاهی به مهران بی طرف و

 کنیم؟؟؟؟

کیفش جاداد و گفت:من وکیل آقای حامد سرمدی هستم .....این خونه برای ایشون هست و من وظیفه دارم خونه رو  که دستش بود تو مرد سندی

 تخلیه تحویل شون بدم .....

 گیره ...هه...آمپرم زد باال .جوش آوردم ....حامد احمق برا تدفین پدرش نیومده ،االن فرستاده غنیمت ب

فرستاده!!؟؟؟به چه  رو با گریه توپید:اون حامد کثافت با چه رویی تو سمت مرد حمله کرد و قبل ازینکه من فوران کنم حسام جوش آورد و بلند شد و

 نه ...حقی خودشو صاحب خونه میدونه؟؟؟؟برا مراسمای باباش نیومد که یه عده غریبه تو قبر بذارنش اونوقت ادعای سهم بردن میک

همونطور عصبانی به مرد گفت:شما بفرمایید تخلیه شد خبرتون میکنیم  گرفت تا با کتک زدن مرد برا خودش پرونده نسازه و مهرداد بازوی حسامو

... 

 مرتب کرد و سمت خروجی سالن حرکت کرد و گفت:یک هفته وقت دارید.....دیرتر بشه با حکم دادگاه میام ... کتشو مرد ایستاد و

  سرمو بلند نکردم رفتنشو دید بزنم ... حتی

 کامل کرد و با همراهی مهرداد خدا حافظی کرد و رفت ...... بعداز رفتن وکیل حامد ،فاتحی هم توضیحاتشو

 نیسی....میز کوبید و خودشو رو مبل ولو کرد و گفت:منو ببخشید آقا مهران....شما غریبه  کاغذایی که برامون مونده بود رو حسام عصبی اسناد و

 مهران لبخندی زد و روبروش نشست و گفت:اشکال نداره ....بهرحال درمقابل پسرش ما غریبه محسوب میشیم ....حامد اشتباه کرد نیومد....

 گفت:بهتره بریم استراحت کنیم ...االن حالتون خوب نیست ، بعد تصمیم میگیریم چیکارکنیم ... مرتب کرد و اسنادو

 گفت و سمت پله ها رفت .... حسام کالفه شب بخیری 

 دادم و به یه نقطه خیره بودم که مهران دوباره کنارم نشست و گفت:نمیخوای بری بخوابی؟؟؟؟ طبق عادت اینروزام فقط با سر جوابشو 
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رده بود ، خم شدم توان حرف زدن حتا نداشتم .... دلم میخواست مثل یه پر سبک و بی احساس باشم .....فشار عصبی این مدت بدجور داغونم ک 

 ندارم مهران جان...همینجا بذار بخوابم ..... گفتم:حال باال رفتن از پله هارو و سرمو رو پاش گذاشتم و

 حرفی نزد و بدون اینکه خودم بخام با نوازش موهامو به بازی گرفت تا خوابم برد  

 

 

 با سرو صدای کابینت و ظرفا بیدار شدم ...

 موقعیتمو درک کنم...کمی سرجام موندم تا 

 از کجا اومد ..... پتو پا مهران بودم متکا و پووووف دیشب اینجا خوابیدم ....من رو

کابینتا دنبال چیزی میگشت ....همونطور نگاش کردم  دید زدم ... مهران بود ، تو نشستم ...دستی به صورتم کشیدم و آشپزخونه رو و کنار زدم رو پتو

گفت:ببخش بیدارت کردم؟؟.خیر سرم میخاستم صبحانه حاضر  با دیدنم لبخندی زد و با سه تا فنجون جلوی اپن اومد و کرد وکه انگار باالخره پیدا 

 وسیله ایی بلد نبودم.... کنم جای هیچ

 

 دن صبحونه ایی!!!کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم:مرد خونه دار خوبی میشی ،،،،،صبح سحری فکر حاضر کر کوفته بود ، بلند شدم و همه بدنم

پرچایی کرد و گفت:بچه مون بی صبحانه  روی اپن بساط صبحونه چیده بود ، همونطور گیج خواب این سمت اپن نشستم و مهران هم فنجونا رو

 که نمیشه بره مدرسه اش ....

 اون سمت اپن جایی که همیشه بابا مینشست ،نشست و بی اراده بغضم گرفت که دیگه بابا نیست ....

با دیدنمون لبخند زد و پرذوق پشت اپن نشست و چند لقمه خورد و دوباره از صندلی پایین پرید :ممنون  ام هم کوله به دوش از پله ها اومد وحس

 بابا....

 نبود...... دهن من و مهران موند .خودشم انگار تازه فهمید چی گفته مکث کرد و :ببخشید حواسم با کلمه بابا که یکباره از دهنش پرید لقمه تو
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گفت:من میرم مدرسه.....درمورد حرفای وکیل یه فکری  از ذوق صبحش خبری نبود ، جلوی آینه ایستاد و لکه ی مربای گوشه لبشو تمیز کرد و

 کنین و منم درجریان بذارین ....

 نمیشه نری؟؟؟باید بریم خونه رو ببینیم...-

 ، چند وقته نرفتم .... محترمانه درخواستمو رد کرد:بهتره برم سمت در رفت و

با کمک مهران جمع کردیم بساط صبحونه رو و بعد از حاضر شدن از خونه بیرون زدیم :کجا  با رفتن حسام منم دیگه لقمه از گلوم پایین نرفت و

 میریم مهران جان؟؟؟

 آینه بغل ماشینشو تنظیم کرد و گفت:اول بریم آزمایشگاه ، بعدش  دیدن خونه ...

 وندم :حوصله داریا مهران ؟؟؟تو این اوضاع ....کالفه سر چرخ

 لبحندی زد و باشیطنت گفت:عه یاسی این اوضاعو اون اوضاع فرقی نداره که .....نکنه پشیمون شدی؟؟؟؟؟.

 پشیمون نشی من نمیشم ... ازین حالتای بانمکش خندم میگرفت ، اونم خندید ، زدم به بازوش  و گفتم:تو

 گفت:من غلط بکنم .....جواهری به این ارزشمندی رو که کسی از دست نمیده ... اسشو به رانندگی جمع کرد وحو ابرویی باال انداخت و

 هم خیلی ماهی .... باخنده گفتم:لوسم نکن دیگه .....تو

میترسم یهو یه راحت باشیم نفسی .....مخصوصا که ازین ببعد همیشه پیشتونم ... گفت:میخوام ذوق زده لبخندش عمق گرفت و لپمو کشید و

 اتفاقایی بیفته ...

حسابی با قلقلک و نیشگون کبود کردم و بعد این   بازوشو منظورش به جونش افتادم و درحالیکه با ذوق میخندید رو از حرص شیطون حرف زدن و

 مدت پر غصه چقدر این بازی خطرناک حین رانندگی چسبید....

بدون اینکه حواسم باشه ،خودمهران بدون اینکه ادرسی دستش باشه ماشینو  روبروی در حیاط ازمایشگاه چن ناشتا نبودیم منحل شد و بعد هم 

حین باز کردن در حیاط شروع به توضیح دادن کرد: کار این  با اشاره اش پیاده شدم ، مهران کلیدی از داشبورت برداشت و کرم رنگی پارک کرد و

 .....ساختمون تو شرکت خودمون انجام شده از یکسال پیش

 معماری فوق العادست چن خودم معمارش بودم ..... از لحاظ نقشه و
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 که نیست!؟؟؟ چپ چپ نگاش کردم و طعنه زدم:معماریش مثل خونه گلبهارتون

 ... خندید و گفت:از دست توووو زیر چشمی نگام کرد و

گچبری سقفش هم دیده میشد ولی طبقه همکف فقط اسکلت حتی از پنجره  نمای خونه رو دید زدم طبقه باال کامل ساخته شده بود و خندیدم و

 مسیر راه پله .... اهنی بود و

 .... گیاه خبری نبود  لی از گل و طرف برای باغچه جدول کشی شده بود و حیاط کوچیک خونه هم از دو

وگفت:این پایین ناقص مونده چن مهران حین حرکت سمت پله ها توضیح هم داد  پنجره های بزرگ خونه و نمای گرانیتش چشممو گرفت و

 براش نقشه ایی نداشت ، ولی باال رو برای همچی روزی ساخت که ینفر یا  جفتتون مستقر بشین ....

 خواستید جدا زندگی کنین هم میتونین پایینو بسازید ، 

و هم برای سن حسام صالح نیست تنها مکث کرد و حین باز کردن در واحد باالیی گفت:که این مورد الزم نییست ، چن هم شما همسر داری 

 زندگی کنه ....

هال درشت و اشپزخونه ی متناسب ، دیوارا  خواب و من جلوتر داخل رفتم ، برعکس ظاهر ظریف بیرونش داخلش درندشت بود ، دو درو باز کرد و

خونه رو چک کرد ، خوشم اومد ولی دلم گرفت  همه ی تازگی میداد مهران هم پشت سرم یک دور اتاقا و یکدست سفید و کال خونه بوی طراوت و

که پراز خاطرات باباست رو برای حامد بی لیاقت ول کنیم ..... گوشی مهران خورد ، کمی خودمو تو اینه دید زدم و از  ازینکه مجبوریم اون خونه رو

 خونه بیرون اومدم 

 مهران:نه امیر جان ، شرمنده ام نمیتونم بیام ....

_ً.......... 

 ت سرم اونم خارج شد و حین قفل کردن در گفت:نه به جان امیر گرفتارم امسال.......جای منم خالی کن امسال ...پش

منحل کرد ناراحت شدم ، دوست نداشتم بار دوش کسی باشم ، خودم از پس خودمون بر  از فکر اینکه گرفتاریش ماییم و بخاطر ما  قراری رو

 که من تو ماشین نشستم و منتظرش موندم . میومدم ....هنوز تو حیاط گپ میزد
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حرکت ، بی مقدمه و بدون فکر که ممکنه ازینکه حرفاشو شنیدم ناراحت بشه گفتم:بخاط ما کاری  بعد از چند دقیقه کالفه اومد و استارت زد و

 عقب ننداز......شنیدم که گفتی گرفتاری .....نمیخام گرفتاریت باشیم ..... رو

ام کرد و دستمو گرفت و روی دنده ماشبنش که کمتر استفاده میکرد گذاشت و گفت: شما گرفتار ی من نیستی خانوم...... از گوشه ی چشمش نگ

 نمیخام تنهاتون بذارم .......برای این دوستم باید چند روز شهرستان بمونم ...

 محکم گفتم:خب برو ، چرا رد کردی پیشنهادشو ....

 خام تنهاتون بذارم .....دیگه حرف نباشه .خودمم طاقت دوریتو  ندارم ...کلی هم کار داریم خانمم...گفت:گفتم نمی نفس عمیقی کشید و

 وقتی خودش اصرار داره دیگه من چی بگم؟؟؟!!!!!!

پیچیده بود ،  مقداری کارتن و نوار چسب تهیه کردیم و برگشتیم خونه .....چند تا کارتنو بغل زدم و رفتم تو سالن ، بوی گوجه سرخ شده تو سالن

 پز....کارتنا رو وسط حال ولو کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم:به به داداشم ،عجب عطر و بویی راه انداختیا...ناهار چی داریم حاال جناب سرآش

 املت زدم ......پیشبندی که بسته بود رو باز کرد و گفت:میخواستم زنگ بزنم پیتزا بیارن ولی گفتم تو دوست نداری  لبخندی تحویلم داد و

به به  کشداری گفتم و پشت اپن نشستم ، مهران هم مقدار بیشتری کارتن تو بغلش روی کارتنایی که من اورده بودم تخلیه کرد و با تکوندن 

 لباسش رو صندلی کناریم نشست و اینبار حسام رو صندلی اونطرف جای همیشگی بابا نشست .....

گفتم:هر چندتا کارتن برای جمع کردن اتاقت الزم داری  برای شستن جمع کردم و توسط حسام ظرفا رو بعد ناهار خوشمزه تدارک دیده شده

 بردار و برو جمع کن گلم .....قبل از اخر هفته باید بریم تا مجبور نباشیم ریخت وکیل حامدو ببینیم....

 پله ها باال رفت ..... چندتا کارتنو بغل زد و از فحش زیر لبی نثار حامد و ننه اش و وکیلش کرد و

کارش بیخیال شستن ظرفا شدم و اشک دم مشک اینروزام راه گرفت ، رو صندلی پشت میز ناهار خوری نشستم و گریه ام  با یاداوری حامد و

 حمایتگرش انداختم: مهران .... گرفت از نامردی حامد .....با نوازش های مهران سرمو بلند کردم و خودمو تو بغل ارامبخش و

 مهران:جانم عزیزم؟؟؟

 حاال چی میشه ؟؟؟درسته که تو هستی ولی زندگی بی بابا سخته-
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گفت:تا منو داری نمیذارم ازین بدتر بشه  ید وب*و*سسرمو از بغلش جدا کرد و با دستش قاب گرفت و مجبورم کرد نگاش کنم ، گونه مو 

 .....همه چی روبراهه ....

نمیدونم چرا هروقت اسم حامد میاد انتظار یه اتفاق بد برام طبیعیه!!!/!اسمش ، وجود ش باعث فاجعه کالفه سری تکون داد و پراسترس گفتم: 

 است .....ببین حتی االن که خودش نیست و فقط اون وکیل لندهورشه بازم زندگیمونو به هم میریزه.. ...

 

 باش......گفت:نگران ن با حالت گنگ و دلسوزانه ایی نگام کرد و مشتاقانه بغل گرفت و

 

 

 

 

 

دت کوتاه تا غروب درگیر جمع کردن وسایل اتاق بابا بودم ، مهران و حسام هم با هم بودن ... ترجیح میدادم تنها به اتاق بابا برسم ....تو این م

 دلم ناجور هواشو کرده ....چقدر زود دلم براش تنگ شده ...

 دیگه نیست .... یه سفر کوتاه نرفته و دیگه نمیبینمش.... باور نبودنش سخته....نمیدونم چقدر باید بگذره که به خودم بقبولونم واقعا 

 حسام:یاسی....آقا مهران؟؟؟؟بیاین پایین اقا مهرداد اومدن ...

 داده بود :سالم آقا مهرداد خوش آمدید مبلی لم هم لول کردم و با صدای حسام از اتاق بیرون زدم مهرداد رو فرش اتاق رو

 زن داداش ،،،خداقوت مهرداد:سالم

جاسیگاری  هم اصالح نکرده بود......با رسیدنم روبروش سیگارشو تو طبق معمول اینروزا مشکی پوش بود و به احترام عزادار بودن ما ریشش رو

 روی میز خاموش کرد و پرسید:مهران کجاست؟؟؟
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ها پایین می اومد ،متعجب نگاش کردم پیشونیشو خاروند و کالفه رو  نگاه کردم مهران باحال پریشون و قیافه ی گیج خواب از پله سمت پله ها رو

 مبل خودشو ولو کرد و گفت:سالم داداش چخبر؟؟

 خواب بودی؟؟؟ بهت زده ازین پریشونیش که حتی بعد بیدار شدنش از خواب هم ندیده بودم گفتم:مهران تو

 رفتم....ببخش کمک نکردم ... گفت:یه کم سر درد داشتم دراز کشیدم خواب پیشونیشو ماساژ داد و

مدت  نیم نگاهی به مهرداد که با نگاه ریز بینش نگامون میکرد نگاه کردم و برای حفظ ظاهر گفتم :اشکال نداره عزیزم ....به اندازه کافی این

 خسته شدی...از پس اینکار برمیایم

اره یا میخواد بخوابه ....که حداقل اینطوری جلوی مهرداد که روی بهم برخورد ، کمک کردنشو نمیخاستم ولی حداقل میتونست بهم بگه سردرد د

 برادرش حساسه ضایع نشم ....که خبر از سردرد شوهرم ندارم ..... اه ...گند بزنن ....

 منکه از اول گفتم شوهر داری بلد نیستم ،اینم یه چشمه اش......

 گفت:شما هم خیلی اذیت شدین این مدت آقا مهرداد ... ادامه داد و حسام با سینی چایی به جمعمون اومد و حرف منو

که روی عسلی گذاشت دستشو برای حسام باز کرد و حسام کنارش نشست و دستشو دور شونه حسام انداخت و پا روی پا  سینی رو

گفت:چته  رداد اشاره کرد وگذاشت بین لبشو فندک زد ،،مهران همونطور کالفه چایی داغ سرکشید و به سیگار مه انداخت....سیگار بعدی رو

 مهرداد؟؟؟؟باز چی اذیتت کرده پکری؟؟؟؟

صورتشو رو به سقف باال داد ودود  سیگارشو رو به باال تخلیه کرد ، با یاداوری ندیدن نیلوفر این مدت پرسیدم:نیلوفر خانم  مهرداد جوابی نداد و

 م .....کجان؟؟مدتیه ندیدمش،،،این مدت اوضاع مناسب نبود احوالشونو بپرس

میز و سیگار نصفه رو تو جاسیگاری له کرد و عصبی گفت:دختره ، کثافت ،سر یه  خیز برداشت و دستشو از شونه ی حسام جدا کرد و خم شد رو

 طش..هم ریخته ....حتی برا گرفتن حال من و شوخی هم باشه جالب نیست ،،،، خاک تو سر واقعیه راب لجبازی و قهر کوچیک رفته با ینفر دیگه رو

از خجالت کار نیلوفر لبمو گزیدم و خجالت کشیدم که هم جنسم اینقدر راحت جفت عوض میکنه !!!!کاری که حیوون هم حدااقل بعد یه دوره 

 جفت گیری نمیکنه .... مهران متعجب و عصبی تقریبا با داد گفت:چی؟؟؟؟چیکار کرده؟؟؟؟؟؟؟
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ازون دختراس......فقط برای من  میدیدم ......تابلو بود ناختیش مهران ....از اول این روزومهرداد عصبی دستی زیر بینیش کشید و گفت:تو که میش

   میکردیم با دیدن یکی از من بهتر ولم میکرد.....   فیلم بازی میکرد ......حتی ازدواجم

 دوتا بچه پس مینداخت و بعد میرفت......تو بهت حرفاش موندیم که حسام زمزمه وار گفت:خوب کردی ولش کردی ،وگرنه عاقبت مثل مادر من 

مهرداد که دید حرفش حال   متعجب به حسام خیره موندم ...حرفی نداشتم بزنم ،فقط فهمیدم بیشترازونیکه فکر کنم بزرگ و فهمیده است ...

ار کردین ؟؟؟برنامه تون حسامو هم گرفت پوووفی کرد و دوباره دست دور شونه ی حسام انداخت و برای عوض کردن بحث گفت:شماها چیک

 چیه؟؟؟

حسام برم سفر....برای تغییر  گفت:میخوام چند روزی با یاسی و مهران چاییشو که تا االن مزمزه میکرد یک نفس سر کشید و روی عسلی کوبید و

 هواشون خوبه.... حال و

 متعجب و بدون توجه به حضور مهرداد گفتم:همچی قراری نداشتیم مهران جان

 گفت:االن داریم   انداخت وابرویی باال

 چپ چپ به مهران نگاه کردم ، دلخوریم قوت گرفت ، اصال منو حساب نمیاره!!!!!!

حسام انگار ذوق کرد که لبخند نشست کنج لبش و به مهران خیره موند ولی من دمغ شدم ، مهرداد هم حاالتمو ندیده گرفت و گفت:کارای 

 نبودی کمی به هم ریخته ....کنی؟؟؟؟؟این مدت  میخوای چیکار شرکتتو

..برگردم خودم دست میگیرم....سفرم برنامه ی هرسالمه.....تازه تعطیالتم هست  کرد و گفت:خودت پیگیر باش. مبل ولو مهران بیتفاوت خودشو رو

 عاشورا.... به تاسوعا و ، میخوریم

 حرفت نمیشه نه اورد .... تغاری هستی دیگه ، روگفت:ته  مهرداد چاییشو برداشت و چپ چپ و خنده دار به مهران نگاه کرد و

 مهران خندید و گفت:یه زحمت دیگم هست 

 نشو دیگه....  مهرداد اخم به لبخندش اضاف کرد و گفت:پر رو

 ازین بحثشون خندم گرفت ،مهران سرتق شد و پررو گفت:عه مهرداد زحمت از طرف زنداداشته ها....
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 ن زحمتی برا اقا مهرداد ندارمبا چشمای گرد گفتم:عه مهران جان م

 مهرداد:امربفرما 

بسته بندی میکنیم  با اخم و دلخوری توام با خنده به مهران خیره موندم ، روش کم نشد که هیچ ، پررو تر کفت:ما فردا صبح میریم ....وسایلو

خونه جدید  ی کارشون عالیه..میخوام بفرستیشون رودیزاین که برا نمایشگاهت اورده بود بکش...این گروه همینجا میذاریم زحمت جابجایی رو و

 یاسی جان و حسام کارکنن....

 مهرداد نیم نگاهی به من متعجب انداخت و خونسرد و مطیع گفت:خب امر دیگه ....

مهران گردنش داره  اتیش زد ، هرکی ندونه منکه میدونم بخاطر دینی که اش گرفت و ریز خندید و سیگار بعدیشو مهرداد هم خنده مهران خندید و

 گردن آقا مهرداد میندازی ؟؟؟خودم میمونم کارامو میکنم .... اینقدر امتیاز به مهران میده ..... شرمنده گفتم:مهران یعنی چی همه زحمتا رو

 اخمی تحویلم داد و به مهرداد اشاره کرد و گفت:داداش بزرگ پس به درد کی میخوره؟؟؟

 هماهنگیه من راضی به زحمت شما نیستم  گفتم:واقعا من شرمندم اقا مهرداد ، این حرفاش بدون داد کردم وسمت مهر از مهران ناامید شدم رو

 مهران نرم خندید و سینی چایی رو برداشت تا دوباره چایی بیاره 

 و حسام هم با تعارف دنبالش دوید و گفت:شما بشین من میارم 

 مهران میرزه .....همیشه خندون نگهش دار ،  مهرداد خم شد و گفت:همه اینکارا به یه لبخند هاون دوتا سر چایی ریختن با هم کلنجار میرفتن ک

 عزیزه و شماهم که تاح سرشی... طوریکه مهران و بقیه هم بشنون گفت:مهران بیشترازین حرفا برام و بعد خودشو عقب کشید و

 کنارم ولو کرد .... هران هم خودشوحسام برای اوردن چایی مجدد رفت وم کوتاه اومد و باالخره مهران
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خنده همراه حسام برای جمع کردن اتاقش رفت  خونه خداحافظی کرد و رفت ... مهران هم با شوخی و مهرداد بعداز تحویل گرفتن کلیدای دو

اقی خونه بمونه که مهرداد ترتیبشو بده ب جمع کنیم ، برای همین تصمیم داشتیم فقط اتاقامونو جمع کنیم و ،،،،یک شبه نمیرسیدیم تمام خونه رو

 برنامه اش... ...اخه این سفر بدموقع چی بود تو

با  سمت اتاقم رفتم ، وسط راه دلخوراز مهران دراتاق حسامو باز کردم و کارتنا برای همیشه پلمب کردم و تو هم اخرین وسایل اتاق بابا رو

 ز اقا مهران بپرس برنامه سفر برای کجاست لباس مناسب بردار گفتم:حسام جان ا تمام حسامو مخاطب گرفتم و لجبازی

مهران کتابای حسامو داخل کارتن میذاشت با لحنم و مخاطب قرار دادن حسام با این شیوه گنگ نگام کرد ، توجهی نکردم و دلخور دروبستم و 

 ری جمع کنم ایخداااا....خسسسستم...کالفه لبه ی تخت نشستم و به کمد عروسکا خیره شدم ، چجو برگشتم اتاقم و خسته و

 بلند شدم ،صدام زد:یاسمن؟؟؟ در اتاق کوبیده شد و بدون اینکه اجازه بدم مهران اومد داخل ، با اخم و لجبازی محلش ندادم و

 ؟گفت:از دستم ناراحتی؟؟چرا اینطوری میکنی؟؟؟ فقط نگاش کردم و به نشونه ی چیه؟؟سر تکون دادم ، کالفه جلومو گرفت و

 گذاشتم رو میز کامپیوترو گفتم؛:نه چرا باید ناراحت باشم؟؟؟؟ یکی از کارتنا رو

 بدم میاد ...بگو چرا ناراحتی؟؟؟؟ چرخوند سمت خودش و مظلوم گفت:یاسمن اینطوری رفتار نکن گرفت و دستمو

دلخورم که زن زندگی نیستم ...نمیتونم باشم  از خودمکارتن جا دادم خودمم نمیفهمم ناراحتیم چیه ، فقط  بی جوابی بی تفاوت چندتا پک سیدی تو

ون !!!!! دوباره کالفه گفت:باور کن میخواستم بهت بابت سفر بگم که مهرداد اومد ....خودت گفتی برم به کارم برسم ...منم چن نمیخام تنهات

 یرم....بذارم میخوام باهام بیاین....سفر مربوط به همون تماسیه که شنیدی.....راضی نباشی نم
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 کارتن ادامه دادم ،،، اه ..لعنت به من...به منم میگن زن اخه!!!! نمیخواستم عصبی جوابشو بدم ، سکوتو ترجیح دادمو به ریختن وسایل تو

 ناراحتش کردم الکی...

من چرا حرص میدم ..... لبخندی زدم  مظلوم نگام میکرد ، اخه پسر به این نازنینی رو دست کشیدم و به دیوار تکیه زدم ،لبه ی تخت نشسته بود و

 گفتم:من از برنامه سفرت ناراحت نیستم مهرانم..... و

لبخند زد ،تازه فهمیدم بی اراده مال خودم کردمش ، خودمم لبخندم اومد و حرفمو ادامه دادم:خیلی هم خوشحالم ،،برا روحیه حسام خیلی 

 خوبه ... هم

 مهران:پس چته خانمم؟؟؟

دستم گرفتم و تو چشماش که  که از استرس ناراحتی من یا دلیل دیگه ایی یخ کرده بود تو زدم و دستاشو و روبروش رو زمین زانورفتم  چندقدم جلو

از توجهم ذوق داشت نگاه کردم و گفتم:ازین ناراحتم که سردرد داشتی و بمن نگفتی....یه دلواپسی و دلشوره داری و منکه همسرتم نمیدونم 

کنیم ، چرا تنهایی میکشی؟؟ یعنی من ادم شنیدن دردات نیستم؟؟؟؟همه اینا به کنار ؛یکباره جلوی  کم یست همسرانه درد همو......مگه قرار ن

 مهرداد گفتی سردردی .....میدونی مهرداد چه فکری ممکنه بکنه؟؟؟!!!!

تخت ولو شدم و تو بغلش  م نبود تو بغلش روچن حواس سرمو پایین انداختم دستشو ازدستم جدا کرد و بازومو محکم گرفت و باال کشید و

 مچاااله:زندگی منی تووووووو...ببخش دیگه تکرار نمیشه ...

شل کرد ، نفس گرفتم موهای رو صورتمو کنار زد و لبخند به لب گفت:ازین ببعد هرطوریم بود اول به خانمم  استخونام که به صدا دراومد دستاشو

 میگم 

 چت بود از ظهری داغونی؟؟؟ گفتم:پس بگو کشیدم و دماغشو

گفت:وقتی میبینمت همه غصه هام میپره ....تو فقط بخند ...بخاطر  ید وب*و*سصورتش از درد بینیش جمع شد و به محض خالص شدن صورتمو 

 گریه های ظهرت ناراحت بودم همین ....
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 نستم نگاش کنم و با داشتنش ذوق کنم  ازینهمه محبتش فقط تو

..... 

 

 

 

 

 

 

 ه صبح بیدار باش زده شد و چن تا دوازده شب اتاقمو جمع میکردم گیج خواب لباس پوشیدم و سمت ماشین رفتم ..ساعت س

گذاشت  تو  باز کردم و رو صندلی عقب ماشین نشستم ، مهران هم چمدونا رو مسیر به ادامه ی خوابم برسم ، پتوی سفری رو برای اینکه بتونم تو

گفتم:من طبق معمول ماشین سواری با شما میرم فاز  یدم وب*و*س گردنشو جه به حضور حسام از پشت سر روصندوق و استارت زد ،،، بی تو

 الال...رسیدیم بیدارم کن 

 اینه چشمکی تحویلم دادو گفت:خوب بخوابی بانو... با خنده از تو

 .....حسامم نرم میخندید توجهی نکردم و رو صندلی دراز کشیدم و به ادامه ی خوابم رسیدم 

 

 اطرافو دید زدم :کجاییم مهران؟؟؟ چشمم بیدار شدم ، نشستم و با تابش نور مستقیم تو

 

 تنظیم کرد تا بتونه منو ببینه و گفت:صبح بخیر خانمی..... تقریبا رسیدیم ، نمیگم کجا میریم ،قراره سورپریز بشی آینه رو

 اومممممم من سورپریز دوست دارم بردم و رو شونش تکیه دادم ،: سرمو از بین دو تا صندلی جلو
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 مهران حین پیچیدن به فرعی که جاده خاکی بود با شیطنت گفت:منو چی؟؟؟منم دوست داری ؟؟؟

 پرذوق گفتم:وااااای مهران عجب طبیعت قشنگی ، ادمو سر ذوق میاره..... گاز گرفتم که صدا خنده اش باال رفت و اروم گوششو

 دلم حس میکنم خوشم میاد ، یه خوشحالی باور نکردنیه ... ر حرکتش توه ازین ذوقای الکی که بالبخند و

گفت:ممکنه جایی که میریم گوشی آنتن نده .....اگه کاری با گوشیت داری انجام بده که اونجا خبری از گوشی  ید وب*و*سسرخم کرد صورتمو 

 نیستا

 

دراوردم و گفتم:عه خوب شد گفتی..... به  نه افتادم ...با هول گوشیمو از کیفمبا حرف مهران یاد گروه دیزاین و افرادیکه که قرار بود خونمونو بچی

 هرکسی باز کنه.... بره .....نمیخام وسایل اتاقمو بزنم برا چیدن اتاق من اون مژده زنگ

 مهران:اوهوم...فکر خوبیه

 یاسی.... گرفتم ، بعد چندتا بوق با صدای خواب الود جواب داد:جانم شماره مژده رو

 مژی...ساعت خواب پر انرژی گفتم:سالم

 زمان از دستت در رفته .. نگاه کردی؟؟؟؟معلوم نیست چه غلطی میکردی که ساعت و مژده:مررررررض ، ساعتو

 خندم گرفت و مثل قدیما پررو بهش پریدم:کوفت مژی با این فکر خرابت ....

 کنم؟؟. ؟ساعت شش صبح زنگ زدی برات صبحونه سرومهران هم خندید .....و مژده دوباره غر زد:فکر خراب کجا بود؟؟

 هم خوردن داره البد...کارت داشتم  ایشششش صبحونه تو-

 کنی کار نداشته باشی که افتخار نمیدی هزینه تماس خرجم مژده:بنال....تا تو-

متوجه فضای اطراف شدم خیره کننده  کامل براش گفتم و بعداز کلی لیچار گفتن و شنفتن قطع کردم و تازه جریان اسباب کشی رو خندیدم و

 بود،،،انبوه درختا که بارنگای پاییزی فوق العاده قشنگ شده بودن...
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 انبوه درختا که بارنگای پاییزی فوق العاده قشنگ شده بودن

 

 

 

 :مهران اینجا شماله؟؟چقدر دار و درخت داره؟؟؟ 

 ...قول میدم بهت خوش بگذره مهران:نه خود شمال که نیست ،،،،داریم به یه روستا میریم .

 همه جا خوش میگذره..... دوباره ازبین دوتا صندلی سرمو جلو بردم و با روشن کردن ضبط گفتم:با تو

 همیشه لبخند بزن پسسسر ...

ها سنگ چینی بود و طی کردیم تا به روستایی رسیدیم که دیوارای اکثر خونه  کوه رو  و خم حسام تمام مسیر خواب بود ،،،یک ساعتی مسیر پر پیچ

میکرد :اصال  فضا پیچیده بود و ذهن آدمو خنک گل تو خاک و سر در هر خونه ایی یه پرچم مشکی آویز بود ..بخاطر بارون اخیر بوی علف نم خورده و

 محرمه یادم نبود

 خانمیزمزمه کرد:اصال حسین ،جنس غمش فرق میکند ....امروز نهمه  نوشته ی یکی از پرچما رو  مهران اروم

 رسیدیم .... جلوی در قرمز رنگ قدیمی نگه داشت و پیاده شد ....منم شونه ی حسامو تکون دادم:حسام جان پاشو

حسام کش و قوسی به تنش داد و در حیاط هم باز شد و مهران با دختر جوونی با چادر رنگی احوالپرسی کرد و سمت ماشین برگشت ، درو برام 

 ....جای راحتیه....گفت:خونه دوستمه  باز کرد و

پیرزنی هم سن و سال پدرومادر مهران ویه  پسرهم سن مهران که خیلی  تا پیاده شدیم بقیه ی اعضای خونواده هم استقبالمون اومدن ، پیرمرد و

 همون دختری که اول درو برامون بازکرده بود ...... بغلش و صمیمانه مهرانو چلوند تو

معرفی کرد: معرفی میکنم،،،یاسمن جان ،همسرم و آقا حسام عزیز  ونش سفت چسبیده بودمن و حسام رومهران همونطور که دست پسر دور ش

 برادرشون ....
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بخاطر صمیمی بودنشون با مهران منم صمیمانه برخوردکردم و حسام هم مثل مهران انگار مدتهاست میشناستشون و متقابال همزمان با 

هستن  و خونواده عزیزشون حاج آقای با ادراک .....زهرا خانم ....و ایشونم عصمت مامان  جان دوستمهم معرفی کرد:امیر  ی ما اونادروب*و*سرو

 هستن 

بود خوشبختم کلی گفتیم و وارد حیاط شدیم ، با دیدن حیاطشون یاد خونه خاله مهری زابل افتادم ، فقط اینجا کف حیاط بخاطر بارون گل گرفته 

 ود ....فرش ب حیاط خاله مهری موزاییک و

 سمت راست طویله ی گاو و گوسفندا بود که با ورود ما به حیاط صداشون باال رفت و ورودی خونه هم چندتا پله میخورد و یه حفاظ چوبی جلوی

 بهار خواب داشت ،،،

 .پشت پنجره ها هم با گلدونای طبیعی تزیین شده بود .... کناره چیده شده بود و سالن خونه هم دور تا دور پشتی و

مهران نشستم و نمیدونم چرا احساس غریبی نمی کردم ....شاید چن  مادرش بالفاصله به اشپزخونه که اپن نبود رفتن و منم کنار حسام و زهرا و

 از ذهنم پر داد ..... تداعی شد که حس غریبی رو دوست داشتم ، خاطرات خوبی از خونه خاله مهری و زابل برام اینطور خونه های روستایی رو

 

پرمهرشون ، حاج اقا با ادراک که حدس زدم به خاطر احترام به محرم مشکی پوش بود  جمع صمیمی و بعد از خوردن صبحانه مفصل محلی تو

 برای رسیدن به هیئت  خداحافظی کرد و رفت.....

 

ندساست.....چند وقتی مشهد با هم کار مهران هم که نمیخواست احساس غریبی کنیم برای معرفی بیشتر امیر گفت:امیر اقا یکی از بهترین مه

 میکردیم ولی االن تهران شرکت زده و دیگه به ما افتخار نمیده ...

 منم موفق باشندی گفتم ... امیر با خنده پشت مهران کوبید و

 ه ....نمیخواین برید؟؟؟گفت:داداش هیئت داره حرکت میکن گذاشت و چاقو برامون زهراظرف میوه به دست از اشپزخونه بیرون اومد ، بشقاب و 

 گفت:فعال آقا مهران خستس...استراحت کنن بعد میریم ... امیر که مثل همه مون مشکی پوش بود کش و قوسی به بدنش داد و
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را ب مهران بالفاصله جبهه گرفت و گفت: ن ن ن  اصال مخصوص هیئت اومدم.....باور کن حسابی گرفتار بودم و کارام گره خورده بود ول کردم و

 هیئت اومدم....

هم داخل ادم حساب نمیکنی......گره کجا بود  گفت:بهههله دیگه ....بی خبر تجدید فراش میکنی ،مارو امیر با شیطنت به من اشاره کرد و

 فیلم کن...میخواستی نیای که از شیرینی دادن در بری خودتو برو

بغلم ......خودم هنوز بیخبرم  تا ضربه اروم زد و گفت:یاسی یهو از آسمون افتاد توکمر امیر چند به حرفش همه خندیدیم مهران هم کم نیاورد و رو

 مطمعن شدم که خواب نیست حتما یه شیرینی دعوتت میکنم.... ...هروقت باورم شد و

 عوض میکنن همه خندیدن و زهرا چپ چپ نگام کرد و گفت:البد ازون فرشته ها هستن که یهو از آسمون میان همه چیزو

له ی آخرشو به سرتاپای مهران با دستش اشاره کرد  و مهران هم چشمکی تحویل من داد و رو به زهرا لبخند عمق داری زد و با انگشتش به جم

 درجه.....۱۸۰گفت:اوهووووم ...تغییر  طرح لبخند رو لبش اشاره کرد و

 خودشو بیشتر بمن چسبوند ... داد و زهرا سری تکون

 گفت:پاشید حاضر شید ظهرشد ..... جمع کرد و وبعد صرف میوه زهرا بساط

 پسش میدین... ،یاسمنمو تحویل شما میدم صحیح و سالم گفت:زهرا خانم مهران ایستاد و

 با خنده گفتم:مهران جان مگه بچم ؟؟؟

 کولم میبرم و میارمش که آخخخ هم نگن خندید و گفت:رو زهرا هم

گفت:حسام  مهران هم سمت در خروجی رفت و کردم .امیر برای حاضر شدن به یکی از اتاقا رفت وسری تکون دادم و کمی دلخور به مهران نگاه 

 از ماشین بیارم ....هیئت میای یا نه؟؟ میرم وسایلو

 دنبال مهران رفت و گفت:آره معلومه که میام.... حسام هم جست زد و

 زدم .طاقچه ی پنجره ها رو دید  من همونطور نشستم و از بیکاری گالی تو
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مرتب کرد و هدبندشو زد ، و غرق فکر  هال موهاشو چمدونا رو به یکی از اتاقا بردن . حسام پالتوی مشکی بلندشو کنارم گذاشت و جلوی آینه ی تو

 رفت آقا مهران کارت داشت .. میپوشید گفت:عه یاسی جون ،یادم نشست کنارم و درحالیکه حوراباشو

 گفتم:االن میگی اخه؟؟؟ لش انداختم وپالتوشو تو بغ چپ چپ نگاش کردم و

 خندید ، منم بلند شدم و به اتاقی که مهران رفته بود رفتم ،  نرم

 

 چند دست رخت خواب روی صندوق گوشه ی اتاق بود و اینه ی قاب مانند کوچیکی هم اویز دیوار بود... تخت خبری نبود و داخل اتاق از کمد و

 رفتم و باقی دکمه هاشو بستم و گفتم:جای قشنگیه..... جلو میبست ، لبخندی تحویلش دادم و دکمه هاشوعوض کرده بود و  مهران بلوز مشکیشو

ببینی....اگرچه میدونم  سراغ دکمه ی مچش که رفتم گفت:با زهرا خانوم بهت خوش میگذره ....قول میدم بعد عاشورا ببرمت گردش این اطرافو

 تو هیئت بودن هم کلی بهت ارامش میده 

 خندی تحویلش دادم و گفتم:حتمن همینطورهلب

 

از روی چمدونش برداشت و جلوی آینه ایستاد و مدل موهاشو تثبیت کرد .نمیدونم چرا جدیدا مهرش  دستی به گونه ام کشید و تافت و شونه رو

فتم  روبروم ایستاد چند تار مو رو کج دلم اشوب بپا میکنه ، حتی اگه مخاطب حرکتش نباشم .... جلو ر به دلم چند برابر شده و هر حرکتش تو

 پیشونیش و گفتم:جذابترت میکنه... کردم رو

 چشمک نزنی نمیشه؟؟؟؟ چشمک و کت چرمشو که رو جالباسی کنار اینه اویز کرده بود پوشید ، با اعتراض گفتم:تو دو باره لبخند و

 

شتش نهفته است ....به هر کسی نمیزنم ...مخصوص خودته ....باالخره ، نمیشه .....این چشمکا کلی حرف پ گفت:نچ تنش مرتب کرد و تو کت رو

 باید یه حرکتی مخصوص خانمم داشته باشم !!
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دوباره چشمک تحویلم داد که دلم بی هوا براش پر کشید ، نمیدونم چه حسی بود ،ازون حسا که ادم دوست داره همه دنیا محو بشه و فقط اون 

فت بهش چسبیدم ، استقبال کرد و محکم نگهم داشت ....دلم که اروم گرفت کنار کشیدم ، با حالت خاصی نگام اون ....پریدم بغلش و س باشه و

 هوای اینجا چیز میزی داره؟؟؟خبریه؟؟ کرد و گفت:شیطون شدی خانمم ...اب و

فرصت نشده به چشم همسر بهت نگاه کنم به دیوار تکیه دادم و گفتم:خبری نیست ....فقط دیدم این مدت که همسرم شدی  باال انداختم و ابرو

 ....گفتم جبران کنم....

 کشید و گفت:بذار این روزای سیاهپوشی تمومشه ....بعد حسابی جبران میکنیم ... لپمو

و زیر  مچ رو مرتب میکرد که امیراز بیرون صداش زد، ادکلنشو دوباره همونطور تشنه ی اغوشش بهش خیره شدم ، جلوی آینه یقه ی کت و بلوزشو

 گلوش زد و گفت:امروز نظرتو درمورد بد صداییم عوض میکنم ...حاال ببین ...

خندیدم حق به جانب گفت:عه یاسی اینقدر نگام نکن ،،،دیگه نمیدونم چیکار کنم ازین خوشگل تر بشم ....هی نگاه میکنی منم حساسیتم میره 

 باالخوشگل ترازین نمیشم واال..

 گفت:خب حاال هر چی میخوای نگاه کن ...چطورم؟؟؟؟ ه اش گرفت ، و ژست مکش مرگ مایی گرفت وبه حرفش خندیدم خودشم خند

 پر ذوق گفتم:عاااالی....بیست....مانکن....محشر....جیگررر...ننفسسسسس... قدمی سمتش رفتم و قیافه ی متفکر گرفتم و

 می دزدنت... نرو گفتم:فقط اینطوری بیرون د قدم عقب دویدم وچن اسمونا سیر میکرد موهاشو به هم ریختم و همونطور که از تعریفم تو

 دست به کمر نگام کرد و گفت:نه انگار یه چیزیت میشه .....امشب که به هم میرسیم.. 

ه از دور برام فرستاد و به دنبال امیر که دوباره صداش زد از اتاق ب*و*سچشمک و  ته اتاق به دیوار چسبیدم سرسری موهاشو صاف کرد و 

 داره ...... هواشو بیرون زد ....چقدر دلم

 جلوی بهار خواب بدرقه شون کردم ، عجوالنه همراه حسام و امیر رفت و همونطور رفتنشو تماشا کردم.  

 با احساس سوز سرما بازوهامو ماساژ دادم که زهرا کنارم ایستاد وگفت:حاضرید یاسمن خانوم ؟؟ماهم بریم؟؟؟

 ..ولی هیئت بدون چادر نمیچسبه ...چادر ندارم... گفتم:دلم میخواد برم باخجالت نگاش کردم و 
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 گرفت و سمت خونه راهنماییم کرد و گفت:یه لباس گرم بپوش چادرت با من... بازومو

باهاش  رفتم اتاق و سویشرت مشکیمو پوشیدم و از اتاق بیرون زدم ، زهرا چادری تو بغلم گذاشت و باذوق هوای معرکه ی روستای دل کوه

 همراه شدم...

 

: 

 

 

 گفتم:راستش خودم چادر دارما ولی مهران نگفت سفرمون چه مدلیه که بردارم... برای شکستن سکوت اول من بحرف اومدم و

 لبخندی زد و گفت:میدونم عزیزم ...... هوممممم چندوقته با مهران نامزدی؟؟؟.

 

 واقعا چندوقته؟؟؟

 چندوقته که مهران همسرمه؟؟؟.

ت اینقدر تلخ گذشت که اندازه ی چندین سال برام گذشت ....از طرفی هم اونقدر مهران برام عزیز و خواستنی شده که احساس میکنم این مد

 همه ی عمرم داشتمش....

 :ده یازده روزه....

 زهرا با ذوق گفت:واااااااای جدی میگی؟؟؟؟پس نو عروسی...بگو چقدر سر حاله...

 

 حتی دوستاش اینجا هم متوجه تغییر مهران شدن....از حرف زهرا خندم گرفت ، 
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زهرا هم تعجبمو دید برای اینکه توضیح     کوچه ای شدیم که هیئت اخرش حرکت میکرد ، جمعیتش ازین روستایی که من دیدم بیشتر دیده میشد  

گی میکنن برای مراسمای عاشورا، تاسوعا. میان داده باشه گفت:اینجا جمعیت کمه....ولی ماه محرم افرادی که اهل روستان و شهرای دیگه زند

 روستا...برا همین اینقدر شلوغه.....

 نپرسیده جواب داد لبخند رو لبم اومد و گفتم:البد مراسم با شکوهی دارید که نمیخوان از دست بدن ... ازینکه سوالمو 

پس کوچه های روستا میچرخن و به پیر  ز کل هیئت همراه علم توگفت:همینطوره ، مثال امرو دستمو گرفت و از گل و الی کنج کوچه ردم کرد و 

 ناهار دارن ... نماز و غالما و شهدا و بزرگای روستا ادای احترام میکنن..... بعد هم مراسم دعا و

 چه جالب....- 

 

یبی ته کوچه باال میبردن پرت شد ...دو دیگه چیزی نپرسیدم و حواسم به دسته ی مردا که جلوتر از خانما حرکت میکرد و علم بزرگی رو از سراش

ها  طرف کوچه هم جوونا با سینه زنی و زنجیر زنی همراهی میکردن و افرادی هم وسط راهروی ایجاد شده تبل و سنج میزدن... پرچم دار و بلندگو

اهرو ایستاده بود و طبل بزرگی  دستش همراهی میکردن  ...با دیدن حسام که وسط ر هم اول و آخر مسیر راهرو شکل ایستاده بودن و دسته رو

 گفتم:عه حسام داره طبل میزنه.... گرفتم و بود با ذوق گوشه بازوی زهرا رو

 خط ،خوشش بیاد هرسال خودش با کله میاد ... هم آوردن تو زهرام حسامو وسط جمعیت نگاه کرد و با لبخند گفت:آررره انگار حسام رو

 

 

دلم قربون صدقش میرفتم  ، دماغش از سرما قرمز شده بود و ازین فاصله هم مثل آلبالو وسط صورتش برق  توهمونطور به حسام خیره بودم و 

میزد ، قربونش برم .که بزرگ شد و  نفهمیدم ،هنوز برا من همون پسر کوچولوی دوسه سالس که دوست داشت روی تابی که بابا به میله 

 ب عباسی ،خداجونم چه نازی بخونم .....بارفیکس دراتاق بسته بود تابش بدم و تاب تا

 زهرا:آقا مهران هم یه سال که اومد دیگه دل نمیکنه و هر سال میاد...

 با حرف زهرا از فکر حسام بیرون اومدم و پرسیدم:چند وقته میاد اینجا؟؟؟
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یه دانشگاه بودن ،  با داداش امیرم توچادرشو مرتب کرد و همونطور که پشت سر هیئت یه گوشه ایستاده بودیم تا دوباره حرکت کنه گفت:

نمیدونم چه مشکلی براش پیش اومده بود که امیر میگفت،پسر دپرسیه!!!!!با خودش آورده بودش که حال و هواشو عوض کنه،،،از همون سال 

 همراه امیر شد و هرسال تاسوعا ،عاشورا میاد،،،،امیر میگه خودم کشفش کردم نمیذارم جای دیگه بره.....

 گفتم:کشفش کرده؟؟؟؟مگه آدم دپرس اکتشاف میخواد؟؟؟؟ ی جمله آخر شو نفهمیدم ، ریز نگاش کردم ومعن

با یاداوری خوندن  ابروهامم جمع کردم و کشف کرده امیر ،نه دپرسی شو...بیشتر تعجب کردم و گفت:صداشو.....صداشو کمی نگام کرد ،خندید و

برای خوندن.....اصال هماهنگ نمیخونه.....صداش فقط برای دکلمه خوندن خوبه نه  مهران خندم گرفت و گفتم:مهران صداش افتضاحه

 خوندن.... ریتم

 گفت:هر چی که هست مردم اینجا دوست دارن ... با خنده نگام کرد و دوباره نگاهشو سمت هیئت دوخت و

نه ی پیرغالم یا شهید بهدی برسیم و دوباره متوقف بشیم که اوهومی گفتم و غرق فکر نوحه هایی که خونده میشه دنبال هیئت راه افتادم تا به خو

جمعیت مردونه دنبالش گشت.... کنار گاری محتوی دستگاه پخش که وسط راهرویی هیئت  با صداش درجا خشکم زد و چشمم باسرعت تو

 حرکت میکرد مهران ایستاده بود و می خوند..

 نوحه....

 من ماه آل هاشمم

 عرش خدا را قائمم

 ی را خادممآل عل

..... 
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یجورایی جانسوز میخوند که شور مجلسو بیشتر میکرد ....و بی اراده با ریتمش همراه شدم و  بی عشوه تو صدا میخوند.. متین و آروم میخوند...

 زمزمه کردم....

 تسبیح و سجاده منم...

 آن سرو آزاده منم...

 دریا منم....ساحل منم.....

 در عشق آب و گل منم....

 ال ابو فاضل منم....مو

 یا ابوفاضل مدد.....

 

 

 درویش کن دختر...االن روحانی گیر میده که تو هیئت چشم چرونی میکنی!!!!! زهرا:چشماتو

 کردم و گفتم:عجب کشفی کرده داداش امیرت.... پاک از حرفش خندم گرفت ، چادرمو جلوتر کشیدم و زیر سیاهیش اشک بی اراده مو

 نه گفت:بههله دیگه،،البته داداشم دست کمی نداره .....میشنوی؟؟؟مغرورا حق به جانب و

بدون اینکه سمت هیئت چشم بچرخونم  با سر تایید کردم و فقط برای آروم گرفتن دلم باهاشون همدردی کردم و دلم برا مصیبت آل فاطمه جز 

 زد و برا بابای تازه رفتم تنگ شد  .....

روستا رو با علم و هیئت چرخیدیم و روبروی هر خونه ایی که حجله آماده شده بود چند لحظه توقف داشتیم و در تا اذان تقریبا تک تک کوچه های 

 گفت:عزیزم بریم از پشت آبدار خونه..... اخر برای نماز همه مسجد رفتن .... هم طراز بقیه سمت در ورودی حرکت میکردم و زهرا بازومو گرفت و

ابدارخونه چرخید و همراه زهرا وارد شدیم و زهرا صمیمانه به چند تا دخترجووون که اونجا بودن سالم کرد و  راهم سمت پشتی مسجد و ورودی

 منم خیلی ساده معرفی کرد :ایشون همسر آقا مهران هستن ....
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حاج آقا هستیم  کامل کنم و بگم:مهمون انگار مهران رییس جمهوره اسمشو میگه همه بشناسن ، میخواستم زبون بچرخونم و توضیحشو

 چندروزی...

 ولی انگار همون یه جمله ی زهرا برا معرفی کافی بود که با کلی ابراز خوشحالی تو بغل تک تکشون فشرده شدم .....

ن کنم و چایی دارچینی که زهرا بهم داد رو جرعه جرعه خوردم تا سرمای بیرونو که حالیم نبود رو از تنم بیرو باذوق ازینهمه توجه کناری نشستم و

 حسابی هم چسبید .....

دخترا با هول و وال سینی به سینی چایی حاضر میکردن و دست آقایون پشت در برای پذیرایی میفرستادن و با تموم شدن پذیرایی قسمت 

 مردونه خودشون سینی به دست سراغ پذیرایی از قسمت زنانه رفتن و جمعیت آبدارخونه کم شد ..

 

 

 

دختر دیگه بودیم .... دوباره چایی برام گذاشتن و خودشونم حلقه وار روبروم نشستن و دختر از زهرا پرسید:زهرا پروفزالتو  ، فقط من و زهرا و یه

 چیکار کردی؟؟.؟

 گفت:اوووووو مریمی کجای کاری تو ، پارستل تحویل دادم و یه دفاع عاااالی هم رفتم ،االن دارم تدریس میکنم  زهرا چاییشو مزمزه کرد و

 چشمای گرد شده گفت:استخدام شدی زهرا؟؟؟؟ با

 ؟زهرا:نه بابا دلت خوشه!!!!/تو یه آموزشگاه کنکور تدریس میکنم ، تو یه مدرسه غیر انتفاعی هم سه روز کالس دارم .....تو چیکاره ایی؟؟

 شت همینجا مشغولم مریم لباشو جمع کرد و پوووفی کرد و گفت:منکه تو همین روستا اسیر شدم ......هنوز تو مرکز بهدا

 

همونطور به بحثشون گوش میکردم که در ابدارخونه باز شد و امیر با سینی بزرگی که چند پرس غذا داخلش بود وارد شد ....:به به 

 خانما...بفرمایید غذای سفارشی...
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ت سالم داد ...زهرا خونگرم و مهربون مریم با دیدنش ،با هول چادرشو که رو شونش افتاده بود رو روی سرش کشید و سر به زیر و پر خجال

 گفت:مرررررسی داداشم ، غریبه نیست خودتونم بیاید همینجا .....

   امیر چپ چپ به مریم نگاه کرد و کمی گیج گفت:چی؟؟؟...باشه ...حتما..حتما....

 از آبدارخونه که بیرون رفت مریم نفس حبس شده شو بیرون فرستاد ، :شوکه شدی از دیدنش؟؟؟؟

مریم لب گزید و زهرا هم با خنده گفت:بیخیال یاسمن   دم با دستم جلو دهنمو گرفتم ، اصال حواسم نبود فکرمو از حاالتشون بلند بیان کردم ..خو

 خانوم ....اینا فقط بلدن با دیدن هم رنگ عوض کنن...یه جو اراده ندارن پا پیش بذارن ....

 دنش با شیطنت خندید ....مریم تو پهلوش سقلمه زد و زهرا برای حرص دا

خنده شون قطع شد ، مریم معذب یه گوشه خودشو بین من و زهرا قایم کرد حسام کنارم و مهران روبروم  حسام بحث و با اومدن مهران و امیر و

لتزده نمیشدم .....ولی نشست ....و من بی اشتها و غرق فکر به غذام خیره شدم ..... من چرا برعکسم؟؟؟؟قبل عقد برا مهران رنگ ب رنگ و خجا

 بعد ازدواج با هر حالتش دلم ضعف میره و از بعضی حرفاش خجالتزده میشم ...

نشون داد...  نگاهی به مریم که گونه اش گل انداخته بود و سرش تو یقه اش چسبیده بود انداختم و خندم گرفت که با لبخند محوی رو لبم خودشو

رُک بودنو به خجالتی بودن ترجیح میدم ...خجالت کشیدن با مزاجم نمیخوره ...ولی مقابل حرکات مهران  هومممم من نمیتونستم خجالتی باشم ..

لگیرش خجالت کشیدن برام شیرینه .... دوباره به مهران نگاه کردم ، قاشق قیمه شو نزدیک دهنش برده بود و انگار خیره بمن بود که با نگام غاف

 یخوری خانمی؟؟؟نم کرد لبخندی زد و گفت:چرا غذاتو

ه لقمه شو دهنش برد و منم با اینکه اشتها نداشتم ولی چند قاشق خوردم ... بعد ناهار جمعیت پراکنده شدن و منم همراه زهرا مسیر برگشت ب

 طی میکردیم که مهران صدام زد  :یاسی...یاسی خانوم خونه رو

 ش ؟؟؟یه چرخی این اطراف بزنیم؟؟؟گفت:بریم گرد نگاش کردم ، با حالت دو خودشو رسوند و برگشتم و

 کمی نفس نفس زد پشت سرشو نگاه کردم :حسام کو ؟؟؟ گرفت و دلشو

 مهران: با امیر رفت اطرافو ببینه 
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 ازینکه حسام غریبی نمیکرد و اینقدر راحت با بقیه جوش میخورد لبخند اومد رو لبم:کجا بریم ؟؟؟

 قشنگه یاسی جون .....برو با آقات یه چرخی بزن... گفت: این اطراف خیای مرتب کرد و زهرا چادرشو

 مهران دستمو گرفت و گفت:زهرا خانم من خاننمو میبرم موهاشو میشمرم اگه یکی کم شده باشه میام حسابتونو میذارم کف دست حاجی....

یم ...منطقه رو که خلوت دیدم و مهران هم زهرا خندید و سری تکون داد و رفت و منم با مهران سمت انتهای کوچه که به جنگل منتهی میشد رفت

تحت تاثیر طبیعت سکوت کرده بود،غیر منتظره  مشتی به بازوش زدم متعجب نگام کردم با لحن عصبی خنده داری گفتم:تو اینقدر قشنگ 

 میخوندی رو نکرده بودی....

 ....گفت: ببخش موقعیت نشده بود برات نوحه بخونم  ماساژ داد و بازوشو نرم خندید و

خندم گرفت و به تالفی ضایع کردنش سر خوندن شهر باران ازش کلی تعریف کردم :خیلی محشر بود مهران.....نمیدونم متوجه شدی یا نه با 

 خوندنت شور عجیبی تو مجلس افتاد..خیلی هززز کردم ،یکی از بهترین مراسمای محرم بود که تا حاال دیدم ...

 رکت بین درختا گفت:برای منم بهترینه ، چن تو کنارمی ...دستشو دور بازوم انداخت و حین ح

 

 بعد غروب دوباره برای مراسم شب عاشورا به مسجد برگشتیم و نیمه شب گذشته بود که برای خواب به خونه حاجی با ادراک رفتیم ....

 یر .....مهران داخل همون اتاق که صبح بودیم تشک انداخته بودن و برای حسام هم پیش ام برای من و

با احساس اینکه حسام ناراحته ازینکه من به مهران چسبیدم خونه که خلوت شد کنارش نشستم و گفتم:حسام اگه دوست داری میتونی پیش ما 

 بیای برا خواب .....

 پیشونیم گذاشت :تو حالت خوبه؟؟؟دیوونه شدی؟؟؟؟ با چشمای گرد نگام کرد و دستشو رو

 چطور؟؟؟-

گفت: یاسی مگه من بچم که بیام پیش شما بخوابم؟؟؟بالفرضم که بچه باشم ،اینور اتاق هست دلیل نداره بیام اتاق زن  اخمی کرد و کمی جدی

 شوهر  و
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 خندم گرفت و صادقانه دلیل این تعارف شاه عباسی رو گفتم:آخه نمیخام فکر کنی تنهات گذاشتم فقط همین ...دستم امانتی اخه ...

حین دراوردن جورابش گفت:نگران من نباش..من از پس خودم برمیام .....اگه با اون اکرم و  ماساژ داد و ی دماغشودماغشو کشیدم ..از درد کم

هم زندگی  تغییری تو زندگیت بدی..... من زندگی خودمو دارم ،تو حامد نرفتم بخاطر خودم بود ،نه تو !!!!!!نمیخوام بخاطر حضور من معذب بشی و

 واظبم باش کج نرم .....حاالم جورابامو بشور بو گرفته ...خودتو ....فقط از دور م

 دستش زدم :پیف پیف چه بوی گندی میده بچه .... جوراباشو تو صورتم کمی نگه داشت و از حرص رو

 غش غش خندید ،ازحرص پس گردنی حواله اش کردم ....منو دست میندازه فسقلی.....

خل چفت کردم ، غرق خواب بود .....تعویض لباس کرده بود و یه شلوار گرمکن مشکی و تیشرت به اتاق مختص خودمو مهران رفتم و درو از دا

 خاکستری پوشیده بود ....

پتو رو روی بدنش کشیدم و چن هوای شب این منطقه زیادی یخ بود شعله ی چراغ آترای گوشه ی اتاقو بیشتر کردم و بغد تعویض لباس با 

مش ولی از ترس اینکه بیدار میشه ب*و*سدم و نگاش کردم ...وقدر ناز خوابیده ...با اینکه دلم میخواد بفاصله از مهران روبروش دراز کشی

 نطور صورتشو حک میکردم تو قلبم که دستشو دور کمرم انداخت و گفت: چقدر نگاه میکنی دختر...ذوبم کردی... بیخیال شدم و هم

 و گفتم:دیوووونه بیدار بودی؟؟؟یه چشمشو باز کرد و با لبخند نگام کرد ، خندم گرفت 

محکم به صورتم چسبوند ،،از زبری ریشش که چندروزه رشد کرده بود صورتمو عقب کشیدم :عه مهران ،  سمت خودش کشید و صورتشو

 صورتت تیغ تیغیه اذیتم میکنه....

 یشمو میزنم ...گونه مو که زبری ریشش خورده بود نوازش کرد و گفت:هر وقت تو لباس مشکیتو دربیاری منم ر

 یدم و گفتم:اینحا که امکاناتش نیست ، تازه االنم محرمه.......برگردیم مشهد چشششم ...ب*و*سبی هوا گونه شو 

یدنت منعم نکن....تحمل کن یذره ب*و*سید و گفت:چشششم بانو .ولی از ب*و*سدوباره بدنمو محکم به خودش چسبوند و گونه مو با احتیاط 

..... 

 ید و همونطور سرش زیر گردنم آروم گرفت.....ب*و*سبرد و زیر گوش و گونه ام رو سرشو تو موهام فرو 

 از فکر خواسته های مردونه و اینکه مهران تا االن حرفی هم به میون نیاورده بود حتی یه  شوخی آشکار دلهره گرفتم:مهران ..
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 همون طور سرش تو موهام و گردنم بود گفت:جان عزیزم؟؟

 گفتم:مهران تو خیلی خودتو برای رابطه با من کنترل میکنی؟؟؟؟چرا احساساتت کنترل شده است و بی اراده نمیشی؟؟؟با کمی دلهره 

 نرم خندید 

کنار کشید و رو بازوش تکیه زد و گفت:اوال من منتظرم به نامم. سند بخوری بعد تالفی همه  حالم عوض شد ، خودشو نفسش تو گردنم پیچید و

 میارم ......بعدشم تو شرایط این مدت نمیخام فکر کنی از روی نیاز میخوامت .....همین حضورت ارومم میکنه ..این اذیتا رو در 

 نگاش کردم :واااا مهران من کی اذیتت کردم که منتظر تالفی کردنی ؟؟هومممممم؟؟؟ بد اخم

 اری!!مهران:آخه میترسم از حد نومزد بازی فراتر برم کتکم بزنی ...سابقه خوبی که ند

نرم خندید و منم از حرص لوووووسی نثارش کردم و با حالت دلخوری پشت بهش چرخیدم ، از پشت سر بغلم کرد و برای رفع ناراحتیم 

 گفت:حاال که خودت تعارف میکنی باشه ....

باال نره ، حرصی گفتم: عه بچه شروع کردم  به دست و پازدن و تقال برای خالص شدن از بغلش ،،،،بزور جلوی خنده شو گرفته بود که صداش 

 پررو من کی تعارف کردم آخه؟؟؟؟فقط کنجکاو بودم ، فکر کردم دوست داشتنی در کار نیست که اینقدر دراون مورد بی احساسی...

رت کنار خودم تو گردنم فرو برد و گفت:وااااا یاسی این چه حرفیه آخه؟؟؟؟من از نفست و حضو محکم نگهم داشت که تقال نکنم و دوباره سرشو

 جون میگیرم .....خیلی هم بهت احساس دارم ، فقط با شرایط پیش اومده نمیخوام فکر کنی هدفم از محبتام نیازمه .....

ا تو آغوشش آروم گرفتم و زمزمه کردم:قربونت برم .....نمیدونم چرا از همون اول که دیدمت احساس خوبی بهت داشتم و بین یه دنیا پسر که ب

 مختلف قصد دلربایی و نزدیک شدن به منو  داشتن ،به تو این اجازه رو دادم که تا االن پیش بیای  .... شیوه های

گردنمو دندون گرفت که بزحمت صدای جیغمو خفه کردم و بالفاصله گفت:دختر تخسسسس.....نمیدونی نباید پیش همسرت از دلباخته هات 

 بگی ؟؟.

...منظورم این بود که بین اونهمه آدم تو که با حامد یه ربطی داشتی  دلیلی نداشت تو توجهم بیای ولی وااااای مهران گردنم سوخت دیووونه..-

 اومدی ... نه بخاطر دوستیت با حامدا... بخاطر مهربونی خودت...
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 بیشتر تو بغلش فشرده شدم و دیگه بحث ادامه پیدا نکرد و از خستگی راحت و آروم خوابم برد ...

 

 

 

 

 

روز عاشورای روستا از مسجد شروع ظد و به قبرستون روستا ختم شد برعکس روز قبل از سرمای استخون سوز خبری نبود و بارون مراسم 

گرفت شبنم وار میبارید و کال فضای معنوی قشنگی ساخته بود ... دلم میخواست مدام به بابا فکر کنم و عحیب این بود که آروم بودم و گریم نمی

 وری غم ائمه غم خودم پیشم کوچیک اومد و دلم با یاد آوری بابا بیشتر اروم میگرفت تا اینکه گرفته بشه......شایدبا یادا

 قبل نماز سخنرانی بود و دوباره چند تا مداح نوحه خوندن و مهران .....

 

 

 

 ببار ای بارون ببار

 رو آتیش دل بیقرار

 از بابای من خبر بیار 

 ای بارون .....
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 بگو دلو تنگشه 

 میخواد همدم غم هام بشه

 بیاد ببینه دلم چشه

 ای بابا....

 

 

 

 

 بیا بابا جون بیا

 روزم شده مثل شب سیاه

 خیلی کشیدم از خیلیا

 بیا دورت بگردم بیا

 ای بابا...
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 بابا پاهام خونیه

 ساله تو زندو نیه 

 پنهونیه گریه کردنم 

 کنج ویرونه مهمونیه  

 ای بابا... 

 

 

 

 یادش بخیر یاس من

 همه عشق و احساس من

 لبخند عموعباس من

 ای بابا...

 

 

 

 یادش بخیر اصغرم 

 الالالال گل پرپرم...
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 کجا رفته داداش اکبرم 

 ای بابا

 

 

 

 دلم تنگه ای خدا

 چی میکشه دلم از بال

 ماه من توی تشت طال

 کاش پا نمیذاشتیم کربال

 ای بابا....

 

 

 

 ببارای بارون ببار

 گریه کن خون ببار با دلوم

 اتیش دل بی قرار رو

 از بابای من خبر بیار

 ای بارون
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 ببارای بارون ببار......

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشک پهلو چرخوندم خوابم نبرد ...پس چرا مهران نمیاد ...همه که رفتن خوابیدن پس کجاست؟؟؟ هرچی رو

دوشم انداختم و  ...بلند شدم ومانتو وشالمو پوشیدم و پتوی نازکی رو کالفه کمی تو جام نشستم ، گوشیشم کنار چمدون بود نمیشد زنگ بزنم

رم اروم و بی سرو صدا از اتاق بیرون زدم ، البد با امیر گرم صحبت شده .ولی همینکه امیرو حسامو دیدم که توهال کنار هم خوابیدن دلهره ب

بهار خواب دلم یجوری شد ،،اینوقت شب ،هوا به این سردی با یه ال  داشت ...سمت در خروجی رفتم واز شیشه حیاطو دید زدم ، با دیدنش رو

 پیرهن تو هوای سرد نشسته که چی بشه ...

 درو باز کردم ، بیرون زدم ، توجهی نکرد ،مگه صدا درو نشنید ؟؟؟..

 نزدیکش رفتم و گفتم:چرااینجا نشستی؟؟؟هوا سرده...
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 غرق فکر بود و من با صدام ترسونده بودمش ....با هول گفت:مگه نخوابیدی؟؟؟ چرخید نگام کرد ، انگار با صدام شونه هاش پرید و

 

 کمی نگاش کردم چرا اینقدر گرفته بود اخه؟؟!!!

 کنارش رو پله نشستم و یسر پتو روی شونش انداختم و گفتم:خوابم نبرد .....همینطوریش که شب عجیبیه....تو هم نیومدی بدتر ..

 کرد و خیره به روبرو نفسشو بیرون فرستاد که مِه مانند تو هوا گم شد و گفت:آرره شب دلگیریه....مات صورتش شدم ولی نگام ن

 خودمو بهش چسبوندم و سر رو شونش تکیه دادم :فکر میکنی بخاطر محرمه؟؟؟؟؟اخه امشب شام غریبان بود ....

ارش غمگینش کرده بود گفت:امشب شمع روشن کردی به چی بدون اینکه نگام کنه با ساعت مچیش ور رفت و با همون لحنی که از عمق افک

 فکر میکردی؟؟؟؟؟

 تو دستم گرفتم  دستشو

حسابی یخ کرده بود...جلو دهنم گرفتم و ها کردم تا گرم بشه و همونطور جلوی صورتم نگه داشتم و بادستم ماساژ دادم تا سردی دستاش بره 

.... 

ن مدت کوتاه چقدر اتفاقای نامعمول افتاد تو زندگیم.....شاید اگه همون دختر سابق بودم فکرم من خیلی عوض شدم مهران .....خودت دیدی ای-

چه جاهایی که نمیرفت ،،،ولی امشب اینقدر سبک بودم به هیچی فکر نمیکردم ..فقط دلم میخواد آرامشی که این دوروز داشتم دائمی باشه 

 ...خیلی سبکبالم مهران....

ید ، خواستم ب*و*ساون دستامو بین دستاش گرفت و برای هااا کردن و گرم کردن جلو دهنش گرفت ولی همزمان عوض کرد و  جای دستارو

 پس بکشم نذاشت :خوش بحالت یاسی....

 نگاش کردم ، نگام کرد، چشماش چرا دلگیره؟؟؟؟نمیدونم چرا ترسیدم :تو چی مهران؟؟؟سبک نیسی؟؟؟؟

 بخوابیم ، دیروقته....سرش کمی لرزید ، بلند شد و گفت:بریم 

 دستمو گرفت و بلندکرد و برگشتیم اتاق....
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 راوی

 

تا ساعتی بعد خوابیدن یاسمن روبروی جاخوابش زانو بغل گرفته بود و نگاش میکرد ،،،قشنگ خوابیده بود ، جفت دستاشو زیر سرش »»»»»

 رو به مهران خوابیده بود .... گذاشته بود و به پلو

 خواب لبخند تلخی زد و بدون تعویض لباس با فاصله دراز کشید و همونطور که نگاش میکرد خواب رفت .... چهره اش تواز تماشای ارامش 

 

 

 یاسمن با عجله در اتاقو باز کرد و ذوق زده گفت:مهران ....مهران پاسو ببین چه برفی اومده....

ه خود یاسی که جلوی در بود نگاه کرد و نفس راحتی کشید ، یاسمن هم در مثل برق گرفته ها از جاش پرید و اول به جای خالی یاسمن و بعد ب

 اتاقو بست و ارومتر گفت:ببخش عزیزم ترسیدی؟؟؟؟

 

 دستی به صورتش کشید  و نفسشو ازاد کرد و گنگ پرسید:نه خانومی.....چی گفتی؟؟؟؟برف اومده؟؟؟

 ادم برفی بسازه...یاسمن با ذوق گفت:آررره اگه ببینی.....حسام ذوق کرده میخاد 

 موهاش فرو برد و خیره به زمین گفت:چه خوب ، بریم کمکش.. کالفه دست تو پاش کنار زد و مهران پتو رو از رو

 یاسمن با دیدن حالت مهران متعجب پرسید؛:حالت خوبه مهران؟؟؟احساس میکنم کالفه ایی

 مهران:خوبم نگران نباش
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 مینان دوباره گفت:خوبم عزیزم ....فقط خستملبخندی تحویل یاسمن نگران داد و برای اط

 یاسی کمی جدی شد و با طعنه پرسید:برا همین خستگی لباس عوض نکردی و خوابیدی؟؟؟

 دوباره به موهاش چنگ زد و سریع بلند شد و از اتاق بیرون زد و یاسمن متعجب به در بسته پشت سرش خیره موند...... 

 میزد ایستاد ، امیر نیم نگاهی به مهران کرد و گفت: دیشب هوا گرفته بود ، نمیدونستم برف میاد ...دید  کنار امیر که از پنجره بیرونو

رای مهران غرق فکر به بیرون خیره موند و امیر هم دست تو جیب شلوارش فرو برد و به دیوار تکیه زد و کنجکاو به مهران خیره موند ، مهران ب

 کننده بود ...خالی نبودن عریضه گفت:آره ،غافلگیر 

 امیر:راه بسته شده...

 مهران:تا کی؟؟؟

 امیر :تا هروقت راهداری باز کنه....البته نه تا وقتی که هنوز برف میاد ...

 حالت خوبه مهران؟؟؟؟زیادی داغونی!!!! با دقت بیشتری به مهران خیره موند و مشکوک پرسید:تو

 

 و صورتتو بشوری صبحانه تو میارم ... یاسمن از اتاق بیرون اومد و گفت:مهران جان تا دست

ن مهران به حرف یاسمن توجهی نکرد و برای جواب  امیر فقط سر تاسفی تکون داد و به حسام خیره موند ..امیر با نگرانی بیشتری پرسید:بحثتو

 شده؟؟؟؟

 ...کالفم....واقعا نمیدونم .....به مسیر رفتن یاسمن به آشپزخونه نگاه کرد و مستاصل نالید:نمیدونم دارم چیکار میکنم امیر.

 امیر سمت مهران خم شد و آرومتر پرسید:چرا؟؟؟؟چیکارکردی مهران؟؟؟؟؟شک داری به انتخابت؟؟؟؟پشیمونی؟؟؟

 مهران سر تاسفی تکون داد و زمزمه کرد :خطا کردم امیر .....

بزنه که یاسمن با سینی محتوی صبحانه از آشپزخونه بیرون  عقب کشید و با چشمای ترسیده به مهران خیره موند و میخواست حرفی امیر خودشو

 ««««««اومد
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 *یاسی*

 

 

 

 

 

دلخور از بی محلی مهران جلوی دوستش و حالت ناراحتش ، سمت آشپزخونه رفتم ، زهرا چایی دم میکرد ، بشقاب پنیر و تخم مرغ رو تو سینی 

 ه کنم که زهرا گفت:قهر کردین با هم؟؟؟گذاشتم تا کمکش کرده باشم ، و فکرم از رفتار مهران اسود

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم:نه بابا....کلی کار عقب افتاده مشهد داره ،،،،برف اومده و مجبوریم بمونیم کالفه اش کرده ....

 با اینکه میدونستم دلیل بد رفتاری این مورد نیست ولی چن نمیدونیتم واقعا چشه همین مورد کافی بود .... 

اینکه بیشتر جواب پس ندم سینی رو برداشتم و از آشپزخونه بیرون زدم ، نمیدونم درمورد چی با امیر حرف میزد که با رسیدن من ختم  برای

 کردن و فقط نگام کردن ...نکنه من خطایی کردم و ازم دلخوره .....

 تو این هوا میچسبه ... پهن کردم و حین چیدن لوازم سر سفره گفتم:بیا مهران جان ....چایی داغ سفره رو

 براش تو فنجون چایی میریختم که بازم بی محلی کرد و از خونه بیرون زد ....بدنم به گزگز افتاد ،این دیگه چه رفتاریه؟؟!!!

 که دیدم لبخند زورکی زدم و و بشقابا رو روی سفره مرتب کردم ... نگاه متعجب زهرا رو

ن سفره چیده بودم و اینطوری ضایعم کرد ... امیر همونجا که ایستاده بود نشست و لپ تابشو رو پاش چن مهران دیر بیدار شده بود فقط برای او

 گذاشت و گفت:میاد االن....
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ریختم بغضم گرفته بود ازین رفتارش ....کنار پنجره ایستادم و کمی حسامو دید زدم ، کم مونده بود اشکم سرازیر بشه ، همه ناراحتیمو تو صدام 

 دامو باال بردم و به حسلم گفتم:حسام خودتو بپوشون سرما میخوری......و ولوم ص

 امیر و زهرا متعحب نگام کردن .لبخندی تحویلشون دادم و گفتم: واااای ببخشید حواسم نبود 

هال و با حالت لرز از  وهردوشون خندیدن و حسام برام دستی تکون داد  ، حداقل راه گلوم باز شد .....مهران با دست و صورت آبکشیده برگشت ت

 سرما گفت: عجب هوایی شده ..یخیدم...خانمم یه حوله میدی؟؟؟

 حوله دستی رو از رو آویز دستش دادم و به سفره اشاره کردم و گفتم:چاییت سرد شد دوباره همون لحن مهربونش بود ، ذوق زده لبخند زدم و

 هم دست به کار شو دیگه .... دن داره .... امیر توگفت:به به ...صبحونه خانم پز خور حوله رو بهم پس داد و

 امیر کمی متعجب به مهران نگاه کرد و با خنده سری تکون داد ....

عصمت خانم مادرش با سطل شیر و چادری که به کمرش بسته بود وارد هال شد ، زهرا کمکش رفت و سطل از دستش گرفت و آشپزخونه برد ، 

 ایستاد تا گرم بشه و گفت: بچه ام چه ذوقی داره ......مگه مشهد برف نمیاد؟؟؟عصمت خانمم کنار بخاری نفتی 

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم:میاد عصمت خانوم ....منتها امسال اولین برفیه که دیده اونم تو پاییز ...برا همین ذوق کرده ...

 امیر:بابا کجاست مادر؟؟؟

 

 

گردنه  گفت:صبحی مش ممد اومد دنبالش ،،،مثل اینکه ماشین پسرش تو بخاری به پشتی تکیه داد وچادری که به کمرش بسته بود باز کرد وکنار 

 گیر کرده رفت کمک کنه....

 

 مهران لقمه شو قورت داد و متعجب گفت:یعنی اینقدر وضع جاده خرابه؟؟؟؟ما باید بریم ....
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نیاد نمیشه کاری کرد ، خودت که دیدی وضع جاده ...باریکه و لغزنده گفت:کجا بری مادر؟؟؟تا برف بند  عصمت خانم لبخندی تحویلش داد و

 ...خطر داره .خدا نکرده چپ میکنی ...مسیر همش لبه پرتگاهه... بمون این مدت اینجا ها رو به خانمت نشون بده ...

 ....بمونه سر فرصت از دلش درمیارم ....دلم گرفت .البد کاری کردم ازم ناراحته  نگاه مهران سمت من چرخید ودوباره قیافش درهم رفت 

 امیر لپتابشو بست و کاپشن و کالهشو پوشید و گفت:من برم برف پشت بومو پاروکنم تا سقف پایین نیومده....

 برف بازی کردم نمیای یاسمن خانوم؟؟. ه*و*سزهرا هم از اشپزخونه بیرون زد و با دید زدن حسام از پنجره گفت:منم 

 یخیال چاییشو سر کشید انداختم و گفتم:مهران جان صبحانه شو بخوره ،سفره رو جمع کنم میام..نگاهی به مهران که ب

 بدون اینکه نگام کنه با لحن سرد و معمولی گفت:خودم جمع میکنم....شما برو ...

 

 ازین حالتش بیزارم .چرا اینطوری میکنه؟؟...خب رک بگه چیکار کردم که اینطوری تنبیهم میکنه....

 ندادم و سریع پریدم تو اتاق و بعد پوشیدن لباس گرم همراه زهرا حیاط رفتم ... جوابی

کردن برف پشت بوم رفت ... ادم برفی بزرگی شد و حسام کاله و شال گردنشو بهش امانت داد و زغال و  مهران هم کمی بعد با امیر برای پارو

 چوب برای دهن و دستاش از قسمت  تنور خونه اورد ...

 یک و رسمی در نیومد ولی حسابی قشنگ بود .....کلی باهاش عکس گرفتیم با ژستای مختلف.....خیلی ش

 عصمت خانوم برای ظهر آش گذاشته بود و بعداز سرمای برف بازی حسابی چسبید ....

هم از وضع کارمون حرف زدیم بعدظهر هم حاجی با ادراک از وضع دامداری و کشاورزی روستا برامون گفت و منم با زهرا صمیمی تر شدم و با 

 ....و زهرا این بین فهمید که تازه پدرمو ازدست دادم حسابی ابراز همدردی کرد ودلداریم داد.....

 با اینکه تمام روز از سرما توخونه طی شد ولی اینقدر گرم و خوب رفتار کردن که روز فوق العاده ایی سپری شد ....

 ی مهران ،شب بخیر گفتم و برگشتم اتاق....زودتر از بقیه ،کالفه از بی اعتنای
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بخاطر رفتار مهران تا باهاش حرف نمیزدم خواب به چشمم نمیومد ...خودمو به مرتب کردن لباسا و چیدن مجدد چمدون مشغول کردم 

 .....خوشبحال حسام از سرشب رفت و راحت خوابید .....

بحث با اکرم تنش بود خیره موندم و خاطرات اونروز رو مرور کردم که دراتاق باز شد و  به بلوز یقه شال مهران که روز قهرکردنم از خونه بخاطر

 مهران اومد داخل ، با دیدنم کمی جاخورد و گفت:نخوابیدی هنوز؟؟؟

 لباسو تا زدم و گذاشتمش داخل چمدون و گفتم:نه خوابم نبرد ....

ت فهمیدم ساختگیه گفت:چرا؟؟؟؟چی باعث شده خانمم با اینکه خسته است شروع به باز کردن دکمه های بلوزش کرد و با مهربونی که راح

 نخوابه؟؟؟؟

تو چمدون تموم  لبخند تلخی کنج لبم نشست  ،جوابی ندادم ، مهران هم پاپیچ جوابم نشد و پشت سرم تعویض لباس کرد ،،منم چیدن لباسا رو

جورااباشو دراورد و گوله کرد و کنار گذاشت ....نگاه خیره ی منو که دید لبخندی کردم ...لباساشو رو جالباسی اویز کرد و به پشتی تکیه داد 

 تحویلم داد ، همونطور دلخور گفتم:حالت خوبه؟؟؟؟امروز چت بود؟؟؟؟

ور کمی بیتفاوت نگام کرد و برای تفره رفتن ،بلند شد و رخت خواب مهمان که روی صندوق چیده شده بود پهن کرد و گفت:طوری نبودم،،،چط

 مگه؟؟؟

کمی عصبی پتو رو از دستش کشیدم و گفتم:مهران من بچه نیستم ....همش احساس میکنم از یه چیزی ناراحتی و عذاب میکشی.....چیزی که 

 بیشتر عذابم میده اینه که دلیل ناراحتیت منم.....بهم نگو بخاطر بسته شدن راه برگشت ناراحتی که اصال باور نمیکنم.....

رفم نفس راحتی کشیدم و مهران همونطور که گوشه ی تشک نشسته بود لبشو گزید و سمتم خیز برداشت و قبل ازینکه با با تموم شدن ح

 بغل گرفت: نه عزیزم.....نه خانومممم..مطمعن باش تو دلیل ناراحتیم نیسی...هیچ وقت این فکرو نکن ... لجبازی پسش بزنم سرمو تو

 س زندگی منی یاسمنم...ید:تو بزرگترین شانب*و*سچندبار سرمو 

 بغضم گرفت ازین حالت االنش و سردی طول روزش ....مستاصل گفتم:پس چت بود؟؟؟؟؟چرا از صبح اونطوری؟؟؟

تاثیر گذاشت  از بغلش جدام کرد و موهامو با دستش صاف کرد و گفت:دیشب یه تلفن داشتم که کمی عذابم داد .....ببخش که روی رفتارم با تو

.... 
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 فتم:ولی تو که گفتی تلفن اینجا آنتن نمیده ...حرصی تر گ

 با پشت دستش گونه مو نوازش داد و مهربونتر گفت:دیشب ، سرشب که با امیر رفته بودم سر کوه زنگ خورد ....این پایین انتن نمیده ....

 همونطور دلخور بهش خیره موندم که لبخند زد و ملتمس گفت:ببخش دیگه...

 اسمن جان ....بیدارید؟؟؟زهرا:آقا مهران؟؟؟...ی

 

 

 با صدای زهرا پشت در شالمو سر انداختم و مهران دراتاقو بازکرد:بله ،بیداریم ...

 

 

 با صدای زهرا پشت در شالمو سر انداختم و مهران دراتاقو بازکرد:بله ،بیداریم ...

 

 

 

 ...انگار بد سرما خورده...هذیون میگه . زهرا با دلهره و ناراحتی گفت:امیر میگه ، آقا حسام تب کرده و

 با هول بلندشدم :چیییییی

حسام که درش باز بود  رسوندم ،،امیر دستمال خیسی رو صورت حسام گذاشته بود ،،،کنار سرش نشستم و دست  عجوالنه خودمو به اتاق امیر و

میلرزید و انگار چیزی رو زمزمه میکرد به صورتش کشیدم تا میزان تبشو بسنجم ،ولی از داغی صورتش سریع دستمو پس کشیدم ...لباش 

 صداهای نامفهومی شبیه ناله هذیون وار بیان میکرد ....

 پیر مرد حاجی با ادراک تشت کوچیکی اب به دست تو چارچوب در اتاق ایستاد و گفت: پاشویه اش کن بابا ..تبشو میاره پایین ....
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 مشغول ماساژ پاهاش شد ... مهران تشت آبو گرفت و پتو رو از پاهای حسام کنار زد و

 با ماساژ شونش و حرف زدن باهاش سعی داشتم بیدارش کنم ... ه کردم وب*و*ساشکم ازین حالت داداشم دراومد ....دستشو گرفتم و غرق 

 حسام .....حسام داداشی بیدار شو .....-

 گریه نکن یاسی جان .....طوری نیست خوب میشه..... زیادی توسرما مونده.....-

دلداری مهربانانه مهران توجهی نکردم و حرصی تر اشکم بیشتر شد و گفتم::هی گفتم خودتو بپوشون ،گوش ندادی که ...ببین چیکار کردی  به

 باخودت...االن طوریت بشه من چه غلطی کنم؟؟

 مهران عصبی بهم توپید:یاسی بخوای خودتو عذاب بدی از اتاق بیرونت میکنم ...

 

رت حسامو خنک میکرد با تشر مهران دست از کار کشید و به مهران عصبی خیره موند ولی من نمیخواستم چهره ی امیر که با دستمال صو

 تو دل خودم بریزم ... حسام مریضو عصبانیشو ببینم ،سرمو پایین انداختم و سعی مردم حرصم از مهران عصبی و

 رد ....مهران بیخیال ماساژ پاها شد و تشتو برای خالی کردن اب بیرون ب

 عصمت خانم با کتری بزرگی تو اتاق اومدو گفت:بیا مادر بخورش بده تا عرث بیفته ،، تبش تنده زود عرق میکنه .... 

ام حاجی با ادراک و زهرا کنار درایستاده بودن .بلند شدم کتری رو بگیرم که مهران از بیرون رسید و کتری رو با تشکری گرفت و زیر پتوی حس

دیگه اورد و روش انداختم ...از لرز بدنش خبری نبود و کمی اروم گرفته بود و کم کم اثرات یه عرق سرد رو صورتش نمایان  وتا پتوگرفت ...زهرا د

 میشد ....

عصمت خانم طلفک شرمنده ازینکه مهمونش مریض شده نگران گفت:دیدی مادر چطور شذمنده مهمونمون شدیم ...تو این بلبشو راهها هم 

 یشه تا دکتر برسونیمش....بسته است نم

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم:این چه حرفیه حاج خانوم .....خود حسام بی احتیاطی کرده .....

عصمت خانم سری تکون داد و بیرون رفت ....مهران هم که همه رو سر پا دید گفت:بفرمایید بخوابید شماها ....نصفه شبی به عذاب افتادید 

 جا نگرانی نیست .......شکر خدا روبراهه و 
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ن حاجی و زهرا رفتن و امیر هم ماساژ بدن حسامو تموم کرد ، دوباره پتو ها رو رو بدنش کشید و گفت:شما پیشش بمونین خیالم راحت تره... م

 تو هال میخوابم ....کاری بود صدام کنین ..

 مهران روشونش کوبید و مهربون گفت:دمت گرم امیر جان ...زحمت کشیدی....

رفتن امیر و بسته شدن در دوباره بغضم ترکید و اشکم راه گرفت ، مهران کالفه روبروم ایستاد و دستی به موهاش کشید و گفت:حالش که  با

 بهتره چرا گریه میکنی دیگه ؟؟؟؟

 حسامو دارم .....کنارم نشست و دستشو دور شونم انداخت و بخودش فشرد ،با گریه نالیدم:اگه طوریش بشه چیکار کنم؟؟؟بعد بابا فقط 

 

 مهران:طوریش نمیشه خانمم......ببین از همیشه آرومتر خوابیده...

 شونش گذاشتم و سعی کردم اشکمو بند بیارم ..... سرمو رو

 

 

 

صدا میزد از خواب پریدم ، مهران نبود ، بالفاصله تب حسامو سنجیدم .خوشبختانه اروم بود  صبح با صدای پسری که حاجی با ادراک رو

.....شالمو مرتب کردم و از اتاق بیرون زدم ، همه تو حیاط بودن و صدای هراسون همون پسر بچه که چیزی رو برای اهل خونه توضیح .

 ....میداد:ازکوه سُر خورده !همه بدنش خونین و مالینه..یجا سالم تو بدنش نیست..... چوپون و صفدر جنازشوگذاشتن رو گاری دارن میارن روستا

 

 

م شدن جمله اش منم از خونه بیرون زدم و رو بهار خواب ایستادم ....همه شون دور پسر بچه حلقه زده بودن ...عصمت خانم با دیدنم پس با تمو

 گردنی ایی حواله پسر بچه کرد و گفت:جون به جونت کنن پسر ....اینطوری خبر میرسونن...
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 ه و هم هول شدن عصمت خانم با دلهره پرسیدم: چی شده؟؟؟استرس گرفتم هم از حرفای پسر که سر کی چنین  بالیی اومد

زهرا پشت سرم با کاپشنای امیر و حاجی بیرون اومد و دستشون داد و بدون حرفی سمت در حیاط رفتن ترس و دلشوره ام بیشتر شد تو حیاطو 

 دید زدم و پرسیدم :مهران کجاست؟؟؟؟کیومیارن جنازه شو؟؟؟

 یس هم مهران نبود مستاصل نگاشون کردم و دوباره با ترس پرسیدم :مهران کو؟؟؟همونطور پایین رفتم و تو سرو

 :مهران کو؟؟؟

 زهرا دستمو گرفت تو دستاشو گفت:آروم باش عزیزم ....طوریش نشده که ...فقط...

 

بازومو گرفت و نذاشت زمین  با شنیدن حرفاش کل بدنم یخ کرد و لرز افتاد، یک آن پاهام شل شد و نزدیک بود نقش زمین بشم که زهرا زیر

 بخورم :آروم باش یاسمن جان .....

 ...و عصمت خانم ناله کرد:خدایا خودت رحم کن ...این چه سفری شد امسال....هی به امیر گفتم برا اومدنش اصرار نکن ...ببین چیشد پسر مردم 

انتهای کوچه پیچیدن داخل کوچه ی بعدی ، همون سمت دویدم و  دیدم که از کنار زدم و سمت بیرون حیاط دویدم ، حاجی و امیرو دست زهرا رو

زمین و دمپایی پوش بودنم و پاهام که یخ کرده بود  تا من سر کوچه رسیدم اونا داخل کوچه ی بعدی ..... دلم اروم نمیگرفت ...حواسم به برف رو

 ....نبود ....حواسم دنبال مهرانم بود که پسره گفت جنازه شو رو گاری گذاشتن .

 حاجی دیدم .. کنار یه  گاری که از دور جسم سیاهپوشی که روش ولو بود !!!! از سر یکی از کوچه ها امیر و

 گاری مهرانم باشه نفسم بند اومد ... از فکر اینکه اون سیاهی رو

 

 

در ضرب گرفتم:باز  .....با بی تابی و گریه رو هل دادن و داخل حیاط بردن ....منکه رسیدم در حیاط بسته بود .امیرو حاجی و دوسه تا مرد گاری رو

 کنین توروخدا ...
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 زهرا هم بهم رسید و نفس زنون گفت:آروم باش تورو خدا....

 صدای دختری از تو حیاط اومد 

 کیه-

 زهرا کاپشنشو از زیر چادر دراورد و رو شونم انداخت و گفت:باز کن مه لقا ...منم 

 مه لقا:چته زهرا؟؟؟سر اوردی 

 

 دختر جوونی درو باز کرد و گفت:سالم چخبرته زهرا؟؟؟ پشنو با هول پوشیدم که در حیاط باز شد وکا

 پربغض نالیدم:مهران اینجا اوردن؟؟؟

منو نگاه کرد و سر تاییدی تکون داد ....قلبم ایستاد ، جلوی درو نگه داشته بود  ،کنار زدمش و داخل حیاط رفتم  گاری  نگاشو از زهرا گرفت و

ه حیاط بود ولی از جنازه روش جز لکه های خون اثری نمونده بود ...برای اینکه بهتر ببینم اشکمو پاک کردم و با دیدن چند جفت کفش گوش

ه مردانه ورودی خونه همون سمت راه افتادم، مسیر گاری تا ورودی خونه هم لکه های خون رو سفیدی برفا تابلو بود ... مه لقا گفت:حالش خوب

 ن بابا معاینه اش کنه.........برد

 

 گاری نمیاوردنش ......با پا خودش میومد ، این خونا چیه؟؟؟؟ دوباره اشکم راه گرفت ، اگه خوب بود رو

 دستگیره با صدای داد مهران خشک شد .... سمت در همون اتاق رفتم ولی دستم رو

 و صدای زمخت و محلی یه مرد :محکم بگیرش امیر .....

 ید و همونجا ولو شدم و دستم به دستگیره در موند و دوباره صدای فریاد دردناک مهران ......پاهام دیگه نکش

 ... دستام گرفتم و صدای فریاد بعدی مهران با سرفه های بابا تو سرم قاطی شد ...بابا تروخدا مهرانم خوب باشه  سرمو تو

 ..اینجا نشین تا مردا کارشون کنن....مه لقا بازومو گرفت و سعی کرد بلندم کنه و گفت:بریم اندرونی 
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چهار پنج  .. ایستادم و دست مه لقا رو پس زدم و دستگیره رو چرخوندم و درو باز کردم و همزمان دوباره صدای پردرد مهران لرز به تنم انداخت .

ود و ماساژ میداد ،،،لبم برای قربونش رفتن تا مرد دست و پا و شونشو نگه داشته بودن  و پیرمردی با موهای بلند سفید پای چپشو تاب داده ب

هم  تکون خورد ولی خشکم زده بود و نه میتونستم تکون بخورم و نه حرفی بزنم .....چهره ی پرخونش از درد جمع شده بود  و چشماش از درد رو

تاد و بازومو گرفت و گفت:یاسمن جان ، بیا فشرده بود .....مهران که متوجهم نشد ولی بقیه که دیدن با تعحب نگام میکردن ، زهرا کنارم ایس

 بیرون کارشونو بکنن....

با اوردن اسمم از زبون زهرا چشماشو باز کرد و همونطور خیره به چشماش موندم ،دست امیر که تو دستش بود رو فشرد و دوباره چشماشو بست 

 گفت: آبجی ببرش بیرون .... ، امیرهم زهرا رو مخاطب قرار داد و

 دست زهرا پس کشیدم و با گریه به امیر گفتم:مهرانم اینجا داره پر پر میزنه من برم آروم باشم ؟؟؟ دستمو از

 همه مستاصل نگام میکردن ، میخواستم سمتش برم که خودش به حرف اومد وچشماشو بست وگفت:برو بیرون خانمم ،،خوبم من ....درد ندارم...

هرا بیرون رفتم ولی دیگه از پشت در اونور تر نتونستم برم و همونجا خودمو ازشون جدا کردم و با شنیدن صداش بی اختیار همراه مه لقا و ز

پام انداخت و با ماساژ  نشستم وبه در بسته ی اتاق خیره موندم و زانوهامو بغل کردم . بدنم از ترس و استرس و سرما میلرزید.... مه لقا پتویی رو

 لی مگه بدون سالم دیدن مهرانم میتونستم آروم باشم؟؟؟؟شونه ام سعی به اروم کردنم داشت ، و

 زهرا هم با لیوان ابقندی روبروم نشست و گفت:آروم بگیر دختر ....تو رو اینطوری دید سکته کرد بیچاره ...

ست ، عباسعلی خان چند جرعه آب قند خوردم داد و گفت:تو هنوز استرس از دست دادن باباتو داری که اینقدر شوکه شدی....بخدا طوریش نی

 کارش درسته...زود خوب میشه ...

 حرفاشون مهم نبود برام ....فقط میدونستم زندگی بدون مهران برام تاریکه ....حتی تاریکتر از نبودن بابا......
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و محکم و یک ضرب امیر دست چپشو محکم گرفته بود و بقیه هم بدنشو چفت گرفتن و عباسعلی پاشو بین جفت پاش چفت کرد و »»»»»»»

 چرخوند و مهران با تمام قدرت دندوناظو رو هم فشرد ،،،عباسعلی نرم خندید و گفت:صدات کجا رفت باباجان؟؟؟

 مهران بیحال ولو شد و امیر با پاک کردن عرق پیشونیش گفت: آقا نمیخواد خانمشو نگران کنه .....

 موم شد بابا جان ، آتل میارم پاتو ببندم ...عباسعلی هم پاشو رها کرد و خنده ی کوتاهی کرد و گفت:ت

 ««««««مهران از بیحالی حتی نتونست چشماشو باز کنه

 

 

 

 

در اتاق باز شد و بادیدن پیرمرد مو سفید که بالبخند نگام میکرد ایستادم و منتظر خبری از مهران فقط نگاش کردم ...با همون لبخندش 

 .......با این لباساش نمیشه آتل بست ... برو براش لباس راحتی بیار بابا جان»:گفت

چشمی گفتم و بی حرفی سمت دمپایی پالستیکی که باهاش اومدم رفتم که زهرا نگهم داشت و گفت:تو بمون .....من میرم میگم حسام لباس 

 بده میارم زود ...

آتل و پارچه به اتاق برگشت ، دیگه صدایی از مهران فقط تونستم برای تشکر نگاش کنم و بعد رفتنش دوباره همونجاا نشستم...و عباسعلی با 

اتاق  نمیشنیدم و بیشتر عذاب میکشیدم...نکنه طوریش شده .... زهرا با همون سرعتی که رفته بود برگشت با یه نایلون لباسای مهران و تو

 کارشون تمومشه صدات میکنن.... بیا توگفت:یخ زدی دختر ..... تحویل عباسعلی داد....مردای غریبه هم رفتن  ، زهرا کنارم نشست و

 همونطور که زانوم ازاسترس میلرزید و اشکم روون بود به در اتاق خیره موندم و گفتم:تا لبخندشو نبینم اروم نمیگیرم ....
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 ریمش...دست بب گفت:میرم ماشین بیارم تا خونه نمیشه رو پوشید و حاجی با ادراک و امیر هم از اتاق بیرون زدن  امیر کفشاشو

رفت ، حاجی و عباسعلی هم با هم گرم حرف زدن بودن ، ایستادم تا اجازه بگیرم و پیش مهران برم که مه  بی توجه به من سمت درحیاط دوید و

 لقا با سینی چایی ازونور پیداش شد و گفت:بفرما چایی

 رم ...پیشش دخت یخ زده بود که حرف بزنم ، حاجی نگام کرد و با لبخند گفت:برو زبونم

 با ذوق سمت در رفتم و بدون تشکری از حاجی و عباسعلی رفتم تو اتاق ... 

پتویی دراز کشیده بود باند پیچی دست راستش پر خون بود و با وجودتیشرت آستین کوتاهیی که تنش بود و باند پیچی قسمت  وسط اتاق رو

زانوشو آتل بسته بودن .... اشکمو پاک  پای چپ هم تا باالی زانو باال بود وساعد دستش فهمیدم چه بالیی سر دستش اومده ....پاچه ی شلوارش 

عذابم بدی  رفتی کوه سر صبحی چیکار آخه؟؟؟؟چرا افتادی؟؟؟این چه بالییه سر خودت آوردی ؟؟؟خوشت میاد کردم و سرش غر زدم :تو

 مهران؟؟؟؟؟ببین با خودت چیکار کردی؟!!!؟چرا مواظب خودت نیسی؟؟

یدم :نمیگی ب*و*سلمش نیم خیز شده بود و نگام میکرد  تحمل نکردم و گریه مو پس زدم و سرشو بغل گرفتم ، و بی اراده سرشو رو دست سا

 شده مواظب خودت نیسی؟؟؟ داره ؟؟؟چرا بخاطر دل اونم یه یاسمن تک و تنها تو دنیا هست که فقط تورو

و با دستم مرتب کردم و نذاشتم اشکمو ببینه ، کاری از دستش بر نمیومد... خودم موهای بهم ریخته شو که بخاطر زخمای ریز بوی خون میداد ر

سرشو فاصله دادم با همون صدایی که از درد بی نا شده بود گفت:یاسمن،،،،خانمم....بس کن ...چرا بیخود شلوغش میکنی؟؟؟ گریه نکن من 

 خوبم ...

اومد که کمی صورتش جمع شد ولی آخخخ هم نگفت و زمزمه کرد:ببخش نگرانت  خودشو کنار کشید و سرشو روی بالش کوبید که گمونم دردش

 کردم ...

 گفتم:با خودت چیکار کردی مهران؟؟؟ به سر و وضعش اشاره کردم و

ن گذاشت دستشو دراز کرد سمت صورتم که در اتاق زده شد و مه لقا با یه سینی اومد داخل ، ظرف آب ولرم و چندتا دستمال بود ، کنار پای مهرا

 تمیز کنین خشک بشه اذیتش میکنه .... گفت:بابا گفت زخماشو و
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خیس کردم و خون پیشونی و صورتشو شروع کردم تمیز کردن که دیدم خندید  با سر با شه گفتم و بعد رفتنش سراغ سینی رفتم و دستمالی رو

 گهی زین به پشت .... ومتعجب نگاش کردم  زمزمه کرد:چنین است رسم سرای درشت ....گهی پشت بر زین 

 گفتم: امممممم منظور؟؟؟؟ مشکوک نگاش کردم و

با اینکه حدس زدم منظورش زخمی بودن من زمان پارتی کذایی بود ولی به روی خودم نیاوردم ،با همون لحن خندونش دوباره گفت:منظورم اینه 

 نیکی کردم یروزی تو بیابون بدردم خورد ....

 دم و غر زدم:لوسسس نشو مهران ،،،بگو چرا اینطوری شدی؟؟؟یساعته پشت این در مردم و زنده شدم ...بخاطر تفره رفتنش جدی تر ش

 کمی خودشو جابجا کرد و بخاطر درد دندون رو لبش گذاشت و گفت:فعال باید برای سال بعد دنبال یه روستای دیگه باشم ، چن با عاشق بازیای

 ن روستا بذارم ....امروزت فکر نکنم دیگه روم بشه پامو تو ای

نپیچون مهران جااان.....بگو چرا رفتی  از بس تفره رفت حرصی شدم رو دست باند پیچی شده اش کمی فشار اوردم و حرصی تر گفتم:منو

 کوهنوردی کرده بودی بیدار میکردی با هم میرفتیم .... ه*و*سکوه؟؟؟؟سر صبحی 

همونطور پر درد گفت:آاااااااای خانمی این دست شکسته ها...... رفتم تلفن مهم  صورتش ازدرد جمع شده بود از لجبازی خودم بدم اومد ،

 داشتم...

گفتم:از دست تلفنای تو  تمیز کردم و ....عصبی و دلخور خون رو دستشو سر تاسفی تکون دادم ، اون تو سرما موندن پریشبش ، اینم از این 

 ردم اخه؟؟؟؟......مواظب نبودی چرا؟؟؟؟طوریت میشد من چیکار میک

 اروم گفت:به تو فکر میکردم آخه.....

مت خیره تو چشماش بیحرکت موندم .... چش شده جدیدا مهرانم ...چرا اینطوریه ...من انگار عاشق یه ادم دیگه شدم و این ادم متفاوته ...بزح

 مه چیو درست کنم ولی نشد ....کم کنه و گفت:میخواستم ه فشار داد تا سردرد شو نگاشو از صورتم گرفت و کالفه پیشونیشو

چیزی  پوووفی کشیدم و چن از حرفش چیزی نفهمیدم دوباره غر زدم:چی چیو میخواستی درست کنی؟؟کجای کار خرابه االن؟؟؟با داغون شدن تو

 ..درست نمیشه ...... اگه مشکل خونست که مهرداد همون وسایلو ببره خونه جدید کافیه ....برا چیدنش خودم وقت دارم .
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از کنارش جمع کردم و تو نایلون چپوندم که در اتاق باز شد و امیر دو سه قدم اومد  حرصی دستمال کثیف تو سینی کوبیدم و لباسای پاره شو

 گفت:ببخشید فکر کردم تنهاست بدون در زدن اومدم .....ماشین اوردم بریم ... داخل و با دیدنم با هول چند قدم عقب گرد کرد و

 دنبال حرفی برای غر زدن ولی با اینحالش کی دلش میاد غر بزنه اخه...... به مهران خیره بودم و هنوز با اخم

 گفت:بریم تا این خانومم مجبورم نکرده دوباره از کوه بپرم ... مهران هم نیم خیز شد و

 یر بدادم برس تا نکشتتم...گفت:ام دست سالمشو نیشگون گرفتم و همزمان کمک کردم بشینه ، بزحمت بین اونهمه درد خندید و

دوشش انداختم  امیر  مرتب کردم و پتویی از گوشه اتاق رو امیر هم دست به پهلوش گرفت و کمک کرد روی پای سالمش بایسته ...لباساشو

 گفت:یاسمن خانم ،خودشو تا ماشین بزور میتونم ببرم ...پتو رو کجا میزاری  اعتراض کرد و

نموند و گفتم:با این لباسا سردش میشه ، بعدشم بدنش هنوز داغه سرما بخوره تیر میکشه دردش بدتر میشه امیر هم از غرغرام بی نصیب 

 داره مهرانم .... گ*ن*ا*ه....

 ... گفت:تا االن داشتی میزدیا  مهران خندید و

 هنوز کتک خوردنت مونده .... غر زدم :برو خندمو گرفتم و خودمم خندم گرفت ، بزور جلو

محکم جلو بدنش چفت گرفتم که سردش نشه و امیر با احتیاط که رو برفا لیز نخوره تا  ن اوردنش از اتاق تنش لرز کرد ، پتو روبه محض بیرو

جلوی در حیاط بردش ، همزمان با ما زهرا هم از حیاط بیرون زدو گفت:من میرم مرکز بهداشت از مریم آرامبخش بگیرم ، تنش سرد بشه دردش 

 شروع میشه ....

 که خوابونده بود گذاشتیم و حرکت کردیم ،  را رفت و با کمک امیر مهرانو رو صندلی جلوزه

 

 

بست ....طفلکم چه دردی کشید که االن  عصمت خانوم کنار بخاری تشکی براش آماده کرده بود که به محضی که سرش به بالش رسید چشماشو

 دستش حرصی هم بودم که اونوقت صبح اونجا چیکار میکرد اخه.....بیحال ولو شد .... با اینکه دلم براش کباب بود ولی از 
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گفت:عجب سفری شدا .... اینو بعنوان  جلو من و امیر گذاشت و حسام که از تب دیشبش اثری نمونده بود ، سینی چایی از عصمت خانوم گرفت و

 ماه عسل ثبت کن ...چن مطمعنا ماه عسلتون اینقد پر حادثه نمیشه ...

همه خندیدیم ، با لبخنذی که نقش صورت مهران شد فهمیدم بیداره و خودشو برای خالصی از نق نق من به  ایی نثارش کردم و پس گردنی

 خواب زده .....

 هالیمون نمیشد ... گفت:االن که اومدم خونه فهمیدم بیرون چه سرمایی بود و خشک کننده کنارم ولو شد و پر داروهای مسکن و زهرا با نایلون

تا آرامبخش از فویل جدا کردم و کنار سر مهران نشستم  اش فنجون چایی گذاشتم و بلند شدم رفتم آشپزخونه و لیوان اب ولرم برداشتم و دوبر

 ناله نمیکنی رو نمیفهمم بخور میدونم درد داری ...چرا آخ و چن میدونستم بیداره جدی گفتم:بیا آرامبخشو و

 فت:نمیخوای مورفین تزریق کنی؟؟؟گ یه چشمشو باز کرد و لبخندی زد و

گفتم:حیف که دم دستم نیست وجرنه تالفی  باال نگه داره و بین لباش گذاشتم و کمک کردم برا خوردن آب سرشو گرفت دوتا مسکن رو خندم

 اونکارتم میکردم .....

 

 

 

طر درد مهران حین جابجایی بیشتر بمونیم تا روبراه بشه امیر و زهرا بخاطر کارشون رفتن ولی ما مجبور شدیم بخا دوروز گذشت تا جاده باز شد و

وزن اضاف کرد ،  اینقدر با خوراکیهای محلی  ازش پذیرایی شد که گمونم چندکیلو .....تا اخر هفته تقریبا همه ی مردم روستا عیادتش اومدن و

میگفتم مقصر خود مهران بوده بازم جوش میزد که دوشظ نمونه و منم هرچی  عصمت خانم حسابی بهش میرسید که شرمندگی مهمون بیمار رو

 واقعا شرمنده بودم از شرمندگی این خونواده مهمون نواز ..... مهران اینطوری ....و من امسال حسام مریض شد و

 

 

 که به رفتن رضایت بدن و حرکت کردیم  باالخره به بهونه ی مدرسه ی حسام موفق شدم راضیشون کنم
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خواب ،،،تو بیداری  منم حین رانندگی همه حواسم به مهران بود که تمام دیشب از درد ناله میکرد ، البته تو راز کشید وحسام روی صندلی عقب د

 آخ هم نمیگفت که من کمتر غر بزنم و حرص نخورم....

 هم بخواب ... ه ایی توحواسش به طبیعت اطراف بود هنوز روی کوه پر برف بود ، حواسمو به جاده که لغزنده بود جمع کردم وگفتم:خست

 گفت:نچ ....میخوام با چشمای باز بمیرم ... لبخند زد و

 صدای موزیکو باال بردم ... با حرص مشتی به بازوش زدم و

 

بعداز توقفای مکرر بخاطر درد مهران باالخره دم دمای غروب مشهد رسیدیم ، از برف کوههای بجنورد این منطقه خبری نبود و بارون نم نم 

منم حوصلم سر رفت ، عاخه حیف هوای به این خوبی نیست حواسش پرت  گوشی  و میبارید ....مهران باز باقیافه ی درهم سرشو فرو کرده بود تو

 گوشیه ....

با حرص گوشیو از دستش کشیدم و رو صندلی عقب پرت کردم و حواسم بود به سر حسام خفته برخورد نکنه.....متعجب نگام کرد بیخیال 

 تم:تا حالت جا بیاد گوشی تعطیل ......گف

هم خوابت  گفت؛:انگار حق دارین راحت میخوابینا .....منم خوابم میومد ولی ترسیدم تو مهران هم به روی خودش نیاورد و به حسام اشاره کرد و

 ببره 

 دست کم گرفتیا گفتم:منو چپ چپ نگاش کردم و

 ز کرد لبخند اومد رو لبم ، زمزمه وار پرسیدم:درد که نداری؟؟؟دستشو گذاشت رو شونم ونوازش داد و گونه مو نا

 همونطور که نگام میکرد گفت: نچ....بریم خونه جدید 

شروع نکرده خسته شدم :وااااای مهران به اسباب کشی و  هنوز کارا رو آه از نهادم در اومد از فکر اینکه چقدر کار منتظرمه قیافم درهم رفت و

 ر میکنم یه عالمه خستگی میریزه بجونم...مرتب کردن اونجا فک

 گفت: غصه نخور ...کاری نمونده.... نرم خندید و لپمو کشید و

 چپ چپ نگاش کردم ، فکر کنم دوباره دستش تیر کشید که دستشو از شونم برداشت و نامحسوس دست شکسته شو ماساژ داد ....
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نکردم و جلوی در حیاط جدید متوقف شدم .... ماشین خودم کنار در پارک شده بود ، چن میدونستم نمیخواد من بفهمم درد میکشه اشاره ایی 

 پس ماشینمم شامل اسباب کشی میشده ...

 پیاده شدم در حیاطو باز کردم و حین بردن ماشین داخل حیاط گفتم:حسام بیدار شو رسیدیم ....

 دم ....خودمو خواب زدم شما راحت باشین ....نشست و گفت:من بیدار بو با همین یه جمله ام حسام خیز برداشت و

 از ماشین پایین پرید و ساختمونو برانداز کرد ... کش و قوسی به بدنش داد و

هردومون زدیم زیر خنده ،،،مهران با شیطنت گفت:خدا بخیر کنه با این وروجک چه زندگی ای داشته  شوکه از حرف حسام به مهران خیره موندم و

 باشیم ما .....

 پیاده شدم در سمت مهرانو باز کردم تا کمکش کنم پیاده بشه  که از رو پله ها صدا همهمه اومد ،  ری تکون دادم وس

 

 صدا همهمه اومد ، 

 

 

 نگاه کردم ماشاال همه بودن!!!!

 سالم...

 سالم...

 سالم...

..... 
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مهران بهم تکیه زده بود نمیتونستم به ابراز لطفشون جوابی بدم ،  مهرداد ومهرانه و مژده جا خوردم ولی خوشحال شدم ..... چن از دیدن فرهاد و

مهرداد زودتر کمکم اومد و مسئولیت سر پا نگه داشتن مهران رو قبول کرد و درحالی که کمکش میکرد حرکت کنه گفت:مثال رفتین حال و هوا 

 عوض کنین این چه وضعشه.....؟؟؟

رسین آقا مهرداد ....اصال حرف گوش کن نیست .....خیلی شیطونه ...باید به مامان مهری بگم یه ی کردم و گفتم:از خودش بپب*و*سبا مهرانه رو 

 تربیتش بکنه... تجدید نظر تو

سمت پله ها برای باال رفتن اشاره کرد و گفت: آره یاسی جون... این حرفتو قبول  اون حال لبخندی زد و مهرانه که بغضی بود از دیدن مهران تو

 دی تنبیهش کردی...دارم خوب کر

 گرفت و گفت:البته بگما ....این اولین پسری نیست که یاسی شتکشش کرده ......باید بگم شانس اورده هنوز زندست ..... مژده هم میونه بحثو

ست باشه با حرفش همه خندیدن ولی چن میدونستم مهران ناراحت میشه اسم پسر دیگه بیارم پس گردنی حواله مژده کردم و گفتم:مژی حوا

 نفر بعدی خودت نباشیا....

 االن تهدیدم میکنی؟؟؟    دلخور جلوتر دوید تا دوباره کتک نخوره و جیغ جیغ کرد:چشمم روشن یاسی خانوم ، تا دیروز بادیگاردم بودی 

ولی انگار زور گویی  . تی نداشت ...فرهاد که کمک مهرداد میکرد برای باال اوردن مهران به پیوست حرف مژده گفت:تا دیروز با برا در زن بنده نسب

 ذات جفتشون هست .... تو

داخل بردن و رو اولین مبل نشوندن  و مژده دوباره زر زد:بله دیگه ، زور گو نبودن ما  همه به حرف فرهاد خندیدیم ...جلوتر از همه مون مهرانو

 یهفته اینجا براشون بیگاری نمیکردیم .....

 نخورید مژده خانوم .....نوبت شما هم برسه حسابی ازشون کار میکشم ... گفت:غصه این یهفته بیگاری رو کرد ومهرداد چپ چپ به مژده نگاه 

 سر کار میذاره.... حسام هم روی یکی از مبال نشست و گفت:آقا مهرداد شماهم کاری نکشی خود مژده خانوم یه دنیارو

با نشستن همه دنبال جای مناسب برا نشستن بود چشمکی تحویل حسام داد و برای  کردم و بقیه هم نشستن ، مژده که کنار مهران خودمو ولو

 خودت رنگ بزنیاااا...... حرص دادنش کمی عشوه اومد و گفت: ایجونم عششقم....اگه دوباره علیه من حرف بزنی مجبورت میکنم همه خونه رو
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ژده کنارش خودشو گوشه مبل کشید و مژده کوتاه نیومد و گفت:خب نظر بده حسام علنا پشیمون شد از سربسر گذاشتن با مژده.... و با نشستن م

 عشقم.....چطور شده؟؟؟؟یه هفته است دارم به عشق تو اینجا جون میکَنم....

، و مژده متعجب مجبور شد بایسته  گرفت و باال کشید و گوشه شال مژده رو مبل تک نفره بلند سد و همه بهشون میخندیدیم که مهرداد از رو

 مهرداد سرد و محکم گفت:برو جمع خانما ...اینجا مردونس جوجه....

 مبلی که مهران بلند شده بود نشست ه فرستاد و روب*و*سمن جای مژده هنگ کردم ولی مژده به روی مبارکش هم نیاورد و برای حسام 

پچ پچ میکنن یعنی یه سوژه ی توپ گیر اوردن ....ولی قیافه ...از پچ پچ و خنده های یواشکی مهرانه و فرهاد خوشم میومد ، کال هروقت اینطوری 

 ی مهرانه با دید زدن مهرداد در هم رفت ، 

تحویل دادم .....وسایلتونو از جفت خونه ها اوردیم همینجا  مهرداد همونطور که کنار حسام نشسته بود سیگاری آتیش زد و گفت: خونه مهرانم

هم از نمایشگاه  کمدا رو التونو تقسیم کنین .....فقط امیدوارم از زحمتای یه هفته ایی ما خوشتون بیاد ....مبال ونیست امو ....زن و شوهرید دیگه الزم

 هم بردم انباری نمایشگاه ...پایینو ساختین بیارین همینجا ... خودم اوردم ........وسایل اضافه رو

 یتون باید جبران کنه همه زحمتاتونو ..ممنون آقا مهرداد ،واقعا زحمتتون دادیم ....داداش ته تغار-

 خندید و دست کنار پیشونیش زد :مخلصیییییم خانم مهران... به حرفم نرم

...خونه رو برانداز کردم دیوارها مثل خونه ی مهران کاغذ رنگی  ازین خانم مهران خطابم میکرد ذوق میکردم ، یه نسبت عجیب دلچسب  بود برام

دیوار روبروبایه الیه عمودی کاغذ رنگی گلدار زیباتر بود و تلوزیون روی میزی که با مجسمه های کوچیک تزیین شده آبی مالیم کار شده بود و 

 بود نصب بود ، مبلمان هم فیروزه ایی مدل کالسیک بود و  با کاغذ دیواری هارمونی قشنگی داشت ....

مهران  دید زدن باقی چیدمان رفتم ، آشپزخونه ترکیبی از وسایل خونه خودمون ومژده برا  به تزیینات خرده ریز توجهی نکردم  و همراه مهرانه و

مهران بود که بالطبع باید از دیدن  بود و شیک و ساده چیده بودن ....اتاق حسام قهوه ایی کار شده بود و از همه جالبتر اتاق و قشنگ تر اتاق من و

ذوق زده شدم ....همه لوازمش جدید بود ، یه تخت  د که نتونستم خجالت بخرج بدم وچیدمانش خجالت میکشیدم ولی اینقدر قشنگ و شیک بو و

پر از  گالی ریز گلدوزی شده و یه سرویس کمد سرتاسری و انتهای اتاق ختم به پنحره میشد که لبه طاق پنجره رو دونفره با روتختی بنفش و

مجسمه  هم با سرویس خواب ست بود ...همونطور با دهن باز تزیینات ظریف وحسن یوسف و شمعدونی کرده بودن و پرده اتاق  گلدونای پیچک و

 ها و تابلوی لیلی مجنون باالی تخت رو دید میزدم که مهرانه مغرورانه گفت:خب چطوره ؟؟؟؟این اتاق کمپلت کار منه .....
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 حمت نبودم ....باذوق بغلش کردم و گفتم:وااااای مررررسی خیلی فشنگ شده ....اصال راضی به اینهمه ز

کرده بودن، لبمو دندون گرفتم  سرشونو تو یقه شون فرو از خودش جدام کرد و تازه متوجه خنده ریز آقایون شدم که بجای من خجالت کشیدن و

میچینی  مامانو دیگه .....میای اتاق جیگر که ای داد معنی ذوق کردن برا این اتاق دونفری چی میتونه باشه که مهرانه حق به جانب گفت:لوس نشو

 تا تالفی کنی ....

 با همون خجالتم گفتم:چشششم خواهر شوهر گرامی .... له شکم مبارکش اشاره کرد و

...از بچگی رویام بود ازین خواهر  درحق یه نفر خواهر شوهر بازی در بیارم  نفس راحتی کشید و با لحن با مزه ایی گفت:اوووخی نمردم و میتونم

 شوهر خبیثا باشم 

 

 

 شامو از رستوران مهرانه برامون اوردن و تا نیمه شب جمع دورهمی برپا بود ..

 

 

منم ظروف کمی که کثیف شده بود شستم و شروع به بررسی کابینتا کردم که مهران لی لی کنان  .بعد رفتنشون حسام خسته برای خواب رفت و

وارسی رو بعد هم میتونی انجام بدی .....اصال انگار نه انگار از صبح راننده  گفت:خانمی نمیخوای بخوابی؟؟؟؟این نگام کرد و پشت اپن ایستاد و

 استراحت الزم داری ... ایی و

از فردا خودت   گفتم: ذوق دارم مهران جان .....ضمنا من رانندت نیستما.. از اشپزخونه زدم بیرون روبروش ایستادم و در کابینتا رو بستم و

 میکنی ... کاراتو

 پامو .... کرد ، چن روی یه پاش ایستاده بود تعادل نداشت و مظلوم گفت:دلت میاد ....ببین دست وکج  گردنشو

کشیدم و کنارش ایستادم تا بهم تکیه کنه و سمت اتاق بریم و گفتم:دلم که نمیاد ولی عصا  دلم براش با این مدل حرف زدنش ضعف رفت لپشو

 زیر بغل میگیرم الاقل راه رفتنت راحت باشه 
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 که ... دارم غم ندارم گفت: الزم نکرده ...تا شونه های تورو بچه شد و دوباره سرتق و

با پیدا کردن لباسام  وارسی کردم و نرم خندید ، منم از خوشحالیش با حرص خندیدم و کمدارو کرد و تخت ولو حرصی نیشگونش بردم ، خودشو رو

راز کشیده بود خیره به سقف گفت:به مهرداد گفتم فردا بیاد دنبالم برم شرکت پشت در کمد تعویض لباس کردم و مهران هم همونطورکه د

 محضر برای ثبت عقد ... ....کارام حسابی عقب افتاده ......پس فردا هم صبح زود بریم آزمایشگاه و

  موهام کشیدم و گفتم:عجب ثبت عقدی شدا ... برداشتم و رو شونه رو جلوی آینه ایستادم و

قشنگ  شونه رو از دستم گرفت و شروع به شونه زدن موهام کرد ، یه حس تازه و ستم تا راحت شونه کنم که مهران نیم خیز شد ولبه ی تخت نش

 کوچیکو ... بود .....چشمامو بستم دوست داشتم یجورایی ثبت ذهنم کنم این خوشیای ساده و

م نتونستم عمل کنم .....حسابی عذابت دادم ....مثال قرار بود نذارم گریه زمزمه وار گفت:ببخش اینقدر اذیت شدی ....اصال به هیچکدوم از قوال

اومد و  دیدمت از خودم بدم کنی و غم طرفت نیاد ولی خودم باعثش شدم .....اونروز خونه عباسعلی شکسته بند که با اونحال و صورت پر اشک

 شم که اونطور بهت استرس وارد شد ...وقت نمیتونم خودمو ببخ ندارم .....هیچ احساس کردم لیاقت داشتنتو

مو حرفی نداشتم بزنم. ، هنوز بابت اون کم محلی روز قبل از حادثه ازش دلخور بودم ولی این چند روز بخاطر دردش به روش نیاوردم ،،،،،موها 

ادش سرمو بغل گرفت و عقب کشید و رو ید ، دوباره همه دنیا برام بی اهمیت شد ، فقط مهران مهم بود با همون دست آزب*و*س گردنمو کنار زد و

منم طوریکه دست شکسته اش اذیت نشه گوشمو به قلبش فشردم و همونطور آروم گرفتم  سینش سرم آروم گرفت و به متکا لم داد و

دم و فهمیدم چقدر برام حس کر گفتم:اینطوری نگو مهران جان .....منم با اون اتفاق فهمیدم طاقت ندارم یه خار به تنت بره،،،لحظه لحظه دردتو و

 عزیزی....

 چشمامو بستم و بی قید همه عالم حرف دلمو به همسرم زدم :میدونی مهران...... 

گفتم:خیلی دوستت دارم .....یه چیزی از  موهام سر خورد و از ذوق دوباره چشمامو باز کردم و سرمو باال گرفتم و چشماش نگاه کردم و دستش تو 

 نمیکشم ....نمیخوام از دستت بدم .... عشق فراتره دوست داشتن .....بدون تو

 : من همیشه هستم خانمم....من بیشتر دلواپس نبودنتم ....پراحساس گفت ید و مثل خودم صمیمانه وب*و*سلبخند زد ، سرمو  

 گفتم:برای همین عجله داری ثبت کنی؟؟؟؟ خندم گرفت و 
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مهران:یادته اونموقع که دستت زخمی بود زود بزود برای عوض کردن پانسمانت  سراغت میومدم ....درست وقتی بهونه ایی برای کنارت بودن  

 نه میکردم تا بیشتر نزدیکت باشم ....با تو بودن آرومم میکنه ...نداشتم عوض کردن پانسمانو بهو

 گوشت میجنبید .... همون اولم بال بودی و سرو از کشیدم و با خنده گفتم:تو دماغشو 

 دستمون میدی.... گفت؛:بهتره بخوابیم ....هم خسته ایی هم بیشتر ازین شیرین زبونی کنی کار متکا ثابت شد و پایین سر داد تا رو خندید و سرشو 

 متکا گذاشتم و گفتم:بخواب بی جنبه...... خندیدم و دل از صدای قلبش کندم و سرمو کنار سرش رو 

 کمی دلخور گفت:بی جنبه نیستم .....دوستت دارم  تقصیر من چیه ؟؟؟خوبه خودت اول اعتراض کردیا  دست سالمشو زیر سرم فرستاد و جدی و 

گفتم: بخواب مهربون ....درد داشتی بیدارم کن  برات  کشیدم تا ببنده و خودمم به حالت خواب چشمامو بستم وچشماش  خندم گرفت و دست رو 

 مسکن بیارم .....مطمعنی عکس برداری نمیخواد ...

 میشناسم ، کارش درسته منم مشکلی ندارم روبراهم .... مهران:نه خانمی ، عباسعلی رو 

 راحت بخوابم ..... نداشت  و عطر تنشو با تمام وجود سر کشیدم تا اروم و ه دست این امکانوسرمو تو بغلش فشردم چن خودش با ی 

 

 

 

 مهران بخاطر مسکنی که دور از چشم من خورده بود هنوز خواب بود ، نمیدونم چه اصراری داره من نفهمم درد میکشه آخه..... 

چیدم و سمت اتاق رفتم و به حسام گفتم :حسام زود حاضر شو برسونمت  با حسام صبحانه خوردم و برای مهران داخل سینی صبحانه مفصل

 غیبتتو موجه کنم ...

 با لقمه تو دهنش گفت: اوهوممم

 نه ،،،بله... گفتم:اوهوم چپ چپ نگاش کردم و
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ع حاضر شدم و براش روی روش گذاشتم .... سری کنار کشیدم و سینی رو سمت اتاقش رفت ، منم با سینی وارد اتاق شدم و پاتختی رو خندید و

 خواب تماشاش کنم ولی وقت نیست .... یدن گونه اش از اتاق بیرون زدم ...چقدر دوست دارم توب*و*سسینی یادداشت چسبوندم  و با 

 فلش زدم تو تی وی و یه آهنگ رو پلی کردم و تنظیم کردم مدام بخونه 

 

 

 

  

   

 

 خاطرت اینقدر عزیزه که توی تصورم

 رم یه عمری غصه میخورمجاتو خالی میزا

 هر دفعه میبینمت میگم این اخرین دفعه ست

 به تو زل میزنم انگار فقط همین دفعه ست

 

 تورو میکشونمت اینجا به هر بهونه ای

 بهترم وقتی که نزدیکمی وقتی خونه ای

 من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره

 تو که خوابت میبره میمیرم از دلشوره

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
299 

 

 نفساتو چک میکنمتو که خوابی همش 

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فکر میکنم

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه

 عشق تو ثروتمو و چشم تو دنیای منه

 

 تو که خوابی همش نفساتو چک میکنم

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فکر میکنم

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه

 عشق تو ثروتمو و چشم تو دنیای منه

 

 میکشونمت اینجا به هر بهونه ایتورو 

 بهترم وقتی که نزدیکمی وقتی خونه ای

 من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره

 تو که خوابت میبره میمیرم از دلشوره

 

 تو که خوابی همش نفساتو چک میکنم

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فکر میکنم

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 دنیای منهعشق تو ثروتمو و چشم تو 

 

  

 

  

 که خوابی پویا بیاتی تو

 

 

گفت:اون  دوست داشتم  ،،حسام موزیکشو قطع کرد و رانندگی باهاشو با  ماشین مهران  از حیاط بیرون زدیم ..ماشینش خیلی خوش دست بود و

 خواب سردرد میشه طفلک ... چی بود گذاشتی ،تو

 این چیزارو بفهمی... با خنده سری براش تکون دادم و گفتم:هنوز برات زوده

 گفت:عاااهااااا ازون مفهومای عشقوالنه......منم که بچهههه سرشو به نشونه گیجی تکون داد و

دندون گرفتم و سکوت کردم .... جلوی مدرسه یه مقدار پول بهش دادم و گفتم:ظهر میام دنبالت  منم تا بیشتر زیر ضایعم نکرده لبمو بلند خندید و

 نیم ، اگه برا اتاقت خرید داشتی هم با هم میریم ...یه سر بهشت رضا بز

 کوله شو رو شونش مرتب کرد :اکی

بعد از موجه کردن غیبتش سمت خونه برگشتم ، هم دلم هوای مهرانو کرد ، هم ماشینشو بذارم و با ماشین خودم  با هم وارد مدرسه اش شدیم و

 شده ..باز خوبه دانایی حواسش به همه چی هست ..... نبودم چه بلبشویی برم دفتر ....واااای خدا میدونه تو

ماشین پیچید ، زدم کنار و دنبال صدای زنگ گوشی گشتم ...اصال  دوتا چوب زیر بغل گرفتم و سمت خونه روندم  که صدای زنگ گوشی تو

 حواسم نبود گوشیشو دیروز پرت کرده بودم صندلی عقب ...
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 ینه ، اصال دیشب وقت نشد به این چیزا فکر کنم....ماش واااای خدای من چمدونا هم هنوز تو

گوشیشو برداشتم و کنارم گذاشتم که دوباره زنگ خورد با دیدن اسم تماس گیرندع خشکم زد ، با هول گوشی رو برداشتم و رد تماس زدم 

 برم داشت ،،،حدود بیست تا تماس بی پاسخ ازش داشت و کلی پیام که چن رمز داست نمیتونستم بخونم ....ترس 

ل گوشیو صندلی کناری گذاشتم و برای گرفتن جواب با سرعت سمت خونه روندم ، ماشین مهرداد جلوی در پارک بود ، البد اومده دنبالش ، با هو

ردم ....با صدای کنترل میک گوشیو برداشتم و پایین رفتم و بدون کنترل عصبانیتم وارد حیاط شدم و از پله ها باال رفتم ، جلوی مهرداد باید خودمو

 داد مهران درست روی پاگرد جلوی در متوقف شدم .

 مهران:مهرداد این آشغال تو این خونه چه غلطی میکنه؟؟؟؟؟

 هه...آشغال منم یا تو؟؟؟؟بگو نقشه ات چیه؟؟؟-

 مهران :من نقشه ایی ندارم کثافت..... مهرداد اینو ازینجا بیرونش کن ....

 مد میگه خودش ازت خواسته به خواهرش نزدیک بشی ....راست میگه؟؟؟؟مسلط مهرداد:حا وصدای آروم و

نا رو آخرین پله نشستم و چشمامو بستم ، مهران رد کن ....قبول نکن این تهمتو .....بزن تو دهنش که این حرفوزد ...مهران اونی نباش که او

 میگن ......

 مهران اروم و تسلیم گفت:آره .....خودش ازم خواست ......

 همه ارزوهام، رویاهام ،خوشیام،.... به باد رفت و با داد مهرداد تنم لرزید :چه غلطی کردی مهران ؟؟؟؟

تو مهران جواب مهرداد و نداد و مخاطبش حامد بود که داد زد: آررره من به درخواست تو طرف یاسمن رفتم ...االن اومدی که چی؟؟؟تو که خواهر

 که چند من؟؟؟؟ غیرتت االن ورم کرده؟؟؟پاس میدی بغل هر پسری االن اومدی 

صدای خنده ی بی قید حامد تنمو لرزوند و باز لوده حرف زدنش:آره پاسش دادم سمتت ولی تو زرنگتری.....چی بهت میماسه که عقد کردی 

منال  یدی بهش برا چندرغاز مال وگم کنه ......ولی االن دودستی چسب عروسی و این حرفا؟؟؟؟قرار بود ناکارش کنی از سکه بندازیش بره گورشو و

...... 

 دستم چرخوندم ، مهران نابودم نکن ....مهران بزن تو دهنش ...هنوزم دیر نیست ...... حلقه مو تو
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 ....مهران :تو که سهمتو گرفتی ..چیکار داری من چه غلطی میخوام بکنم؟؟؟؟فرضا که بخوام هم به مال و منال برسم هم کیف و حالم تو رو سننه.

 زدی... قاپشو حامد:یاسمن سگ خور تو ....دردم این وسط اموال حسامه ...زورم میاد اونم

کنم ....پس عجله نکن.... یاسمن  مهران عصبی تو پید:به تو چه من هر غلطی کنم ....تو خواستی آبروشو بریزم هروقت بخوام میتونم اینکارو

 میخوای این وسط ....مال و اموالتو بردار هررررری که سهله......تو چی مشتمه جون بخوام میده آبرو تو

 صدای داد مهرداد:خفه میشی یا خفت کنم مهران ؟؟؟

 و صدای سیلی که از بس ضرب داشت من بیرون در شنیدم و تنم لرزید .... 

و هم دراوردم و روش گذاشتم و از گوشیشو رو پله گذاشتم و حلقه م  صدای افتادن و آخخخ درد ناک مهران هم نتونست از تصمیمم منصرفم کنه..

 خونه بیرون زدم ....

 

 

پرت کردم و  کنار پیاده رو از تو کیفم سوییچ زاپاس ماشینمو برداشتم و چمدونا رو از ماشین مهران گذاشتم داخلش از حرص چوب زیر بغال رو

میتونستم برونم .....همونجا نگه داشتم و از حرص چندبار سوییچو تو حیاط انداختم و سوار ماشینم تا ته کوچه روندم ولی از پشت چشمه اشکم ن

 رفیقاش اعتماد نکردم اینبار چرا اشتباه کردم ....چرا وا دادم ......  روی فرمون ماشین کوبیدم :حقمه...حقمه...... یه عمر به حامد و

اومد .....خدالعنتت کنه حامد ......چه بدی در حقت کردم که  این سمت همونطور زجه میزدم که از آینه چشمم به حامد افتاد که از حیاط بیرون زد و

 کرد بخاطر تو ،،،، این جوابم بود ، تو عمرم به ینفر دل بستم و اینطوری خوردم

ایستاد . اشکمو پس زدم و رفتم سمتش:حامد  کفری قفل فرمونو برداشتم و به محضی که رسید نزدیک ماشین پیاده شدم ، با دیدنم شوکه شد و

 ن چه بدی در حقت کردم که این جوابم بود؟؟؟حامد من چیکارت داستم که دوست لندهورتو فرستادی سروقتم اینطور بازیم بده؟؟؟هاااان؟؟؟م

 گفت:بودنت عذاب بود ایکبیری... پوزخندی تحویلم داد و

 ختن آبروت بود؟؟؟دلت سریده بود براش؟؟؟به یه قدمیش رسیدم دوباره پوزحندش عمق گرفت و با طعنه گفت:فکر کنم انتقامم سختتر از ری
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 گرفته بودم که این حقم بشه؟؟؟؟ من چی بود که بودم؟؟؟؟کجای زندگیتو گ*ن*ا*هبا قهقهه خندید و من اشکم فوران کرد و داد زدم :حامد 

 تو ازم گرفتی .... ....بابارو عصبی شد و تو چشام براق شد و گفت:بابارو

گرفتم و با تمام قدرت کوبوندم تو پهلوش و داد زدم :احمق بابا برای شما بود ....اگه بابات بود میومدی جنازه  تحمل نکردم و دودستی قفل فرمونو

 بکنه ...کجا بودی وقت حون کندن بابا  شو میذاشتی تو قبر نه اینکه اون دوست آشغالت اینکارو

داشت اطرافمون شلوغ میشد اخرین ضربه رو به پاش کوبیدم و حین بدون اینکه حواسم باشه چندتا ضربه دیگه زدم که سمتم حمله کرد ، چن 

 فرار سمت ماشین دق دلیمو سرش خالی کردم:برو بجهنم حامد که خیر از زندگیت نمیبینی که اینطوری نابودم کردی ...

 هنوز داشت از درد پاش میپیچید که سوار ماشین شدم و گاز دادم سمت مدرسه حسام 

 

 ان فرستادم و گوشیمو خاموش کردم و رو صندلی عقب پرت کردم........پیامی برای مهر

چن صورتم خیس اشک بود تونستم به بهونه مرگ داداش نداشتم دوباره مجوزشو بگیرم و حسامم با دیدن قیافه ام شوکه دنبالم تا بیرون  

 ؟؟مدرسه دوید :چیشده یاسی؟؟؟....؟چرا گریه میکنی؟؟؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟؟؟چته آخه ؟

 هیچی نشده فقط بریم ...-

 کجا آخه؟؟؟-

نزدیک ماشین رسیدیم حوصله سوال پرسیدناشو نداشتم برگشتم و برای اولین بار تو عمرم سر داداش دردونه ام داد کشیدم:حسام خفه شو 

 هیچی نپرس ،،،فقط بریم ......

 د و آشغاالی دورو برش نباشه ....بند کوله پشتی شو کشیدم وبا گریه  گفتم:بریم یجای که اسم و اثری از حام

 سمت بهشت رضا حرکت کردم برای گله بردن به بابا ....این بود پسری که بهش اطمینان داشتی ؟؟؟ ماشین و هلش دادم تو درماشینو باز کردم و

 این بود خوشبختی؟؟؟؟.؟ 

 چقدر کوتاه بود بابا.......
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 *راوی*

 

 

 

 

مستاصل به مهرداد که حرصی تراز همیشه سیگارشو دود میکرد خیره شد ،  خوند و کنار در روی زمین سرد سالن  خورد و یاسمنوچند بار پیام 

 مهرداد سر تاسفی تکون داد و عصبی پرسید:نمیدونی کجا ممکنه رفته باشه؟؟؟؟

 

حمت ایستاد و بی نا و بیحال گفت:گوشیش خاموشه ،جواب سرشو پایین انداخت و به پیشونیش فشار وارد کرد و گوشیشو دست مهرداد داد و بز

 نمیده ...

    ... دستش فشرد و لنگ زنان وارد خونه شد . حلقه یاسمنو تو
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  هم سعی کن باهاش تماس بگیری... مهرداد پیامو خوند کالفه گفت:من میرم ببینم کجا میشه پیداش کرد .....تو

 دوتا یکی پایین پرید .... روداخل جیب مهران گذاشت و پله ها  گوشی رو

 

 

 خودت باش»»»»

 به اعتبار هیچ شانه ای

 اشک نریز.

 به اعتبار هراشکی

 شانه نباش.

 آدمی به خودی خود نمی افتد

 اگر بیفتد!!!

 

 ازهمان سمتی می افتد...

 

 

 که تکیه کرده است.!
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 نباید بهت تکیه میکردم مهران ....نباید ..... 

 ....«««««««««وقت نبینمت تا بتونم از زندگیم محوت کنم ....لطفا بی سرو صدا فقط گم شو  میتونه باشه که هیچتنها لطفت درحقم این 

 

 

سرش به دوران افتاد و درحالیکه کلمات مبهمی رو با  تک تک کلمات پیامش به همراه تک آهنگی که از صبح تم همه ی این اتفاقات شده بود تو

 روتم و چشم تو دنیای منه......ث خودش زمزمه میکرد :عشق تو

 

گرفت ولی بعد چندتا بوق رد تماس داد... بالفاصله پیام فرستاد:حسام جواب بده ....یاسی  نا امید از گوشی خاموش یاسمن شماره ی حسام رو

 کجاست؟؟؟

ت، سینی صبحانه دست نخورده دوباره تماس گرفت ولی گوشی حسام هم خاموش بود ، ساعت از یازده صبح گذشته بود سمت اتاق خواب رف

خوند:ببخش مهرانم ،بیدارت نمیکنم تا اومدن مهرداد استراحت کنی......بووووس تا ظهر...دوستت  برداشت و روی پاتختی بود کارت کنار سینی رو

 «««»دارم مهرانم

 

 پربغض زمزمه کرد:ظهر شده یاسمن چرا نمیای پس..... با حرص سینی رو رو زمین پرت کرد و

پوشید و بدون رسیدگی به مو و تیپ با زحمت با پاهای پر درد شو از پله ها پایین  فه و بی انگیزه لباسایی که یاسمن براش کذاشته بود روکال

 سوار ماشینش شد و شماره مهردادو گرفت:الو ..مهرداد خبری نشد!؟؟؟؟ کشید و

 ؟جواب تماستو نداد؟؟؟خونه قبلی شون سر زدم اصال نرفته ،،،چیشد؟ مهرداد: نه ، دفتر و

 چند جای دیگه سر میزنم ...... پر بغض نالید:نه گوشیش خاموشه ، میرم بهشت رضا و
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پیش بابا  مهرداد:تو کجا راه افتادی با اون وضعت ، بزگرد خونه شاید برگرده خونه ....این دوستش مژده هم ازش بیخبره ،میرم شاید شکایتتو

 خونه جایی نداره بره برمیگرده ... مامان برده باشه ...برگرد تو و

برنمیگرده ...اون دختر مغروری که من    دیگه نتونست جلوی بغضشو بگیره و سری تکون داد و تماسو قطع کرد و زمزمه کرد:بر نمیگرده ..

 لعنت ..... حامد .. میشناسم دیگه بر نمیگرده ....غرورشو شکستم دیگه بر نمیگرده .....لعنت به تو

 کرد و پاشو رو گاز فشار داد ... اکپ اشکشو
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*yasaman* 

 

 

گاز زدم ...همیشه از غذای  یکی از ساندویچایی که گرفتمو دست حسام دادم و به آفتابی که داشت غروب میکرد خیره موندم و ساندویچو

هنوز ازم طلبکار بود و حالت قهر رفتار میکرد ،  حاضری بیزار بودم ولی نمیخوردم با حرصی که از صبح خوردم ضعف میکردم .... حسام

روشن کنم شاید حرفی برا گفتن داشته باشه .....مهران اونطوری که  گفت:بذار گوشیو توضیحاتمو باور نکرده بود ...نگاهی به ساندویچش کرد و

 میگی نیست ....

 دوباره سرش داد زدم :ساکت باش حسام ...... جوش آوردم و

تالش برای اینکه اشکم سرازیر نشه گفتم:بخدا اگه حامد میگفت باور نمیکردم .....بخدا اگه تو هم میگفتی باور نمیکردم ....از  بغضم گرفت و در

تایید کرد ...کثافتا از اول دستشون تو یه کاسه بود....من احمق چرا اعتماد کردم  زبون خودش شنیدم .....خود لعنتیش گفت.....همه حرفای حامدو

 م .....نمیدون

محکم کوبیدم و بهش تکیه دادم ....  درشو از ماشین پیاده شدم و داشبورت پرت کردم و ساندویچ نیم خوردمو که دیگه از گلوم پایین نمیرفت رو

چرا هرچی ذهنم  مهران افتاده بود عمق افکارم ، هرچی فشار میاوردم به چاه ذهنم که قیافه شو یادم بیاد فایده نداشت ، چرا محو شد از ذهنم ....

 پر میشه؟؟؟ ازش خالی میشه دلم

 گفتم:زیاد نخور این غذاهای بین راهی اعتباری نیست ..... پشت رل نشستم و اشکمو پاک کردم و

 گفتم:حسام دست به گوشیت زدی نزدیااااا...... محکم داشبورت بود انداختم و کمربند ایمنیمو بستم و نگاهی به حسام که چشمش پی گوشیش رو

 مستاصل گفت:خب الاقل بگو داریم کجا میریم؟؟؟
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 گفتم:میریم یه جای امن که چشمشون پی مال و جونمون نباشه..... دنده زدم و

 ..... دراز روبروم باشه  حسام دیگه حرفی نزد و منم سعی کردم حواسم به جاده دورو

# 

 

 

 

 

Ravi 

 

 

 

  محکم تو بغلش گرفته بود و تو پاش بخودش میپیچید لباسای یاسمنو جنین وار جمع کرده بود و درحالی که از درد دست و روی تخت خودشو

 تاریک و روشن اتاق به حلقه اش خیره بود 

 یو باز کن ببینم چه غلطی کردی ....مهرانه:آخه پسر ابله....این چه کاری بود شما کردی؟؟؟؟باز کن این درو مهران ......مهران این در لعنت

 میریخت .... صدای کفری و عصبی مهرانه که همزمان با کوبیدن در اتاق سرزنشش میکرد ،روضه ی تنهاییش شده بود و با شماتت خودش اشک

رو ؟؟؟؟؟؟  ولت کردیم تنها زندگی براد خفیف بشم .....کجا آواره کردین این خواهر و مهرانه: د آخه احمق ،،منم جای اون بودم نمیموندم که خارو

 کنی که ازین غلطا کنی ..... میدونی چند سالته؟؟؟؟این چه خریتی بود آخه؟؟؟

 مهرداد کالفه دود سیگارشو هوا فرستاد و گفت:مهرانه بس کن ،سرمونو بردی...
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دیگه چی میگی؟؟؟؟نکش!!!!اون سیگار  توسر اون خالی کرد: مهرانه بیخیال کوبیدن در اتاق مهران شد و سمت مهرداد رفت و دق دلیشو

 نکش......پاشو ببین این دختر کجا رفته ؟؟؟نصفه شب شد ...بابا اینا بفهمن میکشنتون... لعنتیو

روی عسلی بین باقی ته سیگارا خاموش کرد و به مهرانه توپید:کجا رو بگردم ؟؟؟؟هرجا میدونستم سر زدم ....اون شازده هم دست از  سیگارشو

 اتاق..... از تر چپیده توپا در

وصل کرد ، مهرانه لی طاقت دوباره به در کوبید و گفت:مهران بیا بیرون ببینم چه خاکی به  تماسو تلفن همراهش زنگ خورد از گوشه میز برداشت و

 سرمون کنیم 

 خبزی نشده هنوز از یاسی؟؟؟گوشی پیچید:الو سالم آقا مهرداد.... باز کرد صدای دلواپس مژده تو پنجره رو مهرداد بلند شد و

 نفس عمیقی گرفت:نه مژده خانوم هنوز خبری نیست ، شما بخوابین  کوچه انداخت و نگاهی تو

 مژده با ناله گفت:ای وااای آخه کجا رفته؟؟؟ چیشده اخه؟؟با مهران بحثش شده؟؟؟

 فاهم کوچیکهکالفه دستی به موهاش کشید و گفت:مسئله مهمی نیست ، شما نگران نباشید ، یه سوت

 مژده:آخه یاعت یک شبه ، یعنی کجاست ؟؟؟

گفت:من میرم پیش این مرتیکه  قطع کرد و کتشو از دستی مبل برداشت و سمت بیرون حرکت کرد و تماسو مهرداد کالفه و شرمنده جوابی نداد و

 حامد اگه خبرو آدرسی  نداشت پلیسو در جریان میذارم .....

کرد و با استرس شروع به جویدن ناخنش کرد ، فرهاد که ساکت یه گوشه نشیته بود و  خسته خودظو روی مبلی ولو با رفتن مهرداد ، مهرانه هم

چیزی درست نمیشه که ...پاشو بریم  مجله میخوند نگاشو به مهرانه دوخت و اروم و مهربون گفت:آروم باش مهرانه جان ، با حرص زدن تو

 پایی....خونمون برا حالت خوب نیست از صبح سر 

 کجای دلم بذارم اخه....... مهرانه عصبی به فرهاد توپید:چه حرفایی میزنی فرهاد ....با این وضع استراحتو
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 جلوی در حیاطشون نگه داشتم و به ساعت نگاه کردم از یک شب  گذشته بود ، حسام راحت روی صندلی عقب خوابیده بود ...وقت مناسبی برای

چرا در زدن نبود ،صندلیمو خوابوندم و خیره به سقف پیشونیمو ماساژ دادم ....چرا اینکارو کردی مهران ؟؟؟؟؟ من بی تو چیکار کنم آخه؟؟؟؟؟ 

 اینطوری خوردم کردی؟؟؟؟ ایخدا مگه من چیکارتون داشتم؟؟؟؟؟ لعنت به تو حامد ...لعنت به تو مهران ......لعنت.....

از خواب پریدم و چشمامو باز کردم ،تا درک موقعیتم چند ثانیه طول کشید و با فهمیدن موقعیتم آهم دراومد و نگامو بیرون  با صدای تق تق شیشه

پایین  دوختم که بفهمم کی به شیشه ماشین ضربه زده ، هنوز آفتاب نزده بود و هوا گرگ و میش بود ...با دیدن محمود که نگام میکرد شیشه رو

 مار خواب گفتم:سالم پسر خاله....دادم و خسته و خ

 با تعجب نگام میکرد و با همون بهتش گفت:سالم یاسی جان ...اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟چرا در نزدی؟؟؟؟

 بی حوصله به داخل حیاطشون اشاره کردم و گفتم:نمیخوای تعارف کنی داخل؟؟.سمت در حیاط رفت و گفت:چرا ... روشن کن بیا تو 

 حسامو بیدار کردم :حسام بیدار شو رسیدیم ... پاشو تو خونه استراحت کن.... منم استارت زدم و کشید و باز کرد و درودست پاچه پابه های 

 حسام گیج خواب بلند شد و نشست و نگاهی به اطراف انداخت و با صدای پرخش اول صبحی گفت:اینجا کجاست منو اوردی؟؟؟؟اون مرد کیه؟؟؟

 گفتم:غریبه نیست ....اینجا خونه ی خالمه......یه مدت اینجا میمونیم ببینیم چی میشه .... هدایت کردم وبا تنظیم ماشینو داخل حیاط 

 مراسمای بابا دیدمش....تاریک بود نشناختمش...... نگاهش روی محمود ثابت موند و گفت:اوهوم .......یادم نبود ،تو
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پیاده شدم ....محمود درو بست و مثل  مرتب کردم و وضعمو لو نباشم کمی سررومنم برای اینکه تاب حسام به محض توقف ماشین پیاده شد و

 سمتمون اومد :سالااام آقااا حسام گل.......خوش اومدی... خوشرو همیشه مهربون و

 ..نداشتم . افتخار آشنایی تون رو با طعنه گفت:عجیبه که شما اینقدر نسبت نزدیکی با من دارید و حسام بیحال جوابشو داد و

فهمیدم حسام داره تدافعی عمل میکنه خندم گرفت از غیرتش..... محمود هم ابرویی باال انداخت و پشت سرشو خاروند و گفت:خب نسبت من با 

 شما به نزدیکی نسبتم با یاسمن جان نیست ..... 

 پشتش ثابت کرد :چطور؟؟؟ حسام کوله شو رو

ی سمت در ورودی هل داد و گفت:خب پدرت خدابیامرز پسر عموی مادرم بود ،،،یجورایی محمود دستشو رو شونه ی حسام گذاشت و با فشار کم

 اینحرفا هستیم ....وقت برای اینحرفا زیاده......بفرما داخل عموزاده و

 ..برای اینکه ذهن محمودو از پررویی و طعنه های حسام منحرف کنم گفتم:محمود جان ، حسام حس کنجکاویش باالست ، کچلت میکنه .

بلد بودم جلوتر ازونا از کنار باغچه ی وسط  محمود با همون لبخندش به داخل اشاره کرد و خودش هم شونه حسامو همراهی کرد  و منم که مسیرو

خونه خاله حیاط رد شدم و از پله ها باال رفتم ، یاد خونه ی حاجی با ادراک افتادم ....خدای من مهران ...یعنی میشه یشب بیام بیرون رو پله های 

 نشسته باشی!!!!!

 با ذوق از دیدنش گفتم :خاله ....خاله مهری بیا که روسرت خراب شدم..... دراوردم و برای احضار خاله صدامو باال بردم و جلوی در کفشامو

خونه نیست ......یکی از تشکش که وسط هال پهن بود جمع کرد و داخل بکی از اتاقا پرت کرد و با هول گفت:مامان  جست زد و محمود از کنارم

 نداشت براش باال سری موند ......شما کی رسیدین؟؟؟چرا در نزدین؟؟؟ آشناها بیمارستانه .....کسی رو

 گفتم:نیمه شب رسیدیم ، گفتم خوابین بیدارتون نکنم ... پرت کردم و روی کناره به پشتی تکیه زدم و پاهامو که ورم کرده بود ماساژ دادم و  کیفمو

نمیزد میخواستید تاصبح  بهم زنگ نمیدید و گفت:ای بابا اینحرفا چیه؟؟؟؟اگه دوستممد ماشینتون رو کمی خیره نگام کرد و ا به درتکیه داد وهمونج

 همونجا بمونین!؟؟؟

 برانداز میکرد پرسید:دوست ممد کیه؟؟؟ بی االیش خاله رو خونه ی ساده و حسام هنوز ایستاده بود و
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رفت و گفت:موذن مسجده .....انگار چراغای ماشینتون روشن بوده ، جلوی در ...زنگ زد بمن که خاموش کنم محمود سمت آشپزخونه 

 ندیده تو ماشین ... ....خودتونو

کش و قوسی به بدنم دادم و به حسام اشاره کردم و نشست ...و چن محمود تو آشپزخونه بود با صدای بلند گفتم:ببخش توهم بد خواب شدی 

 ...... خاله کی میاد!؟؟؟محمود جان

 گفت:معلوم نیست ، شاید صبح شایدم بعد ظهر ،،،، چه بی خبر اومدین ؟؟؟ صداشو باال برد و دید نداشت اونم از داخل آشپزخونه که اپن نبود و

 یهویی پیش اومد .نشد خبر بدیم .....چقدر هوای اینجا خوبه .....انگار نه انگار پاییزه ....-

دروغ حرفمو بخونه و گفت:االن خوبه ....از چار پنج ساعت  خیره شد انگار میخواست راست و پزخونه ایستاد و دست به بغل بهمچارچوب در آش تو

 دیگه کباب میشی ....هنوز پاییز بما نرسیده...

 نگاه ازش گرفتمو خیره به حسام که مشکوک نگاش میکرد گفتم:آره گرمای تابستون خوب یادمه ...

یزدم مدام دنبال حال گیری از محمود بود انگار کشف مهمی کرده باشه بی بط به بحث گفت:گمونم یکی دو ماه قبل یاسی حسام که حدس م

 برای ازدواجتون دعوت کردید...... خانمتون کجاست؟؟؟ رو

بودی!!!نمیخوای ازین فرشته دلربایی که پی گرفتم :آره محمود خانمت کو؟؟؟؟مشهدم که اومدی خانمتو نیاورده  با ذوق از کشف حسام ، حرفشو

 تورت کرده رو نمایی کنی؟؟؟

 ابرویی باال انداخت و درحالیکه جلوخنده شو گرفته بود گفت: خودت چرا تنهایی؟؟؟شوهرت کو؟؟؟

کرد ...لبم برای  سریع به آشپزخونه برگشت و منتظر جوابم نموند و منم خیره به جای خالیش فکرم سمت مهرانم پرکشید که اونطوری نابودم

محرم اسرار بود ولی از وقتی  گریه لرزید ولی با دندون گرفتن لبم جلوی ریختن اشکمو گرفتم و سرمو پایین انداختم .....اگرچه زمانی محمود برام

 ی حرفای نگفته ام ....حامی منه.....و تنها شخص قابل اعتماد برا برادر خطابش کردم بنوعی باهاش غریبی میکنم ....ولی هنوزم تنها دوست و

گفت:شرمنده دیگه ، مامان نیست منم  وسط گذاشت و شروع به چیدن سفره کرد و محمود با مجمعه بزرگ صبحانه به هال برگشت ، مجمعه رو

 ،  پذیرایی بلد نیستم

 گفتم:این چه حرفیه پسر خاله تعارف که نداریم باهم  کنار سفره نشستم و
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 کالس دارم ، ظهر که بیام میبرمتون اطرافو ببینین ... استراحت کنید .....من گفت:صبحونه تونو بخورید و داد وبه چیدن ادامه  لبخندی زد و

 لبم نشست و زمزمه کردم:هنوز یادته؟؟؟ با یاداوری خاطره ی این لیوان لبخندرو بو کشیدم و با دیدن لیوان سفالی مخصوص خودم برش داشتم و

با خودت ببر ، این مدت  .عطر چاییو با یه نفس عمیق کشیدن حس کردم و گفتم:منکه استراحت میکنم ، ولی حساموجوابی نداد ... خندید و نرم

 حسابی از مدرسه عقب افتاده ، یه پارتی جور کن مدتی که اینجاییم بصورت مهمان سر کالسا بشینه .....

 نگاش کردم و جدی پرسیدم:می تونی دیگه؟؟؟مگه نه؟؟؟

سفر بذار خوش بگذرونیم  متعجب نگامون کرد حسام متعجب تر گفت:یاسی مگه چقدر میخوای بمونیم؟؟؟؟اومدیم ام نشست وحس روبروی من و

 ...درس سیری چند؟؟؟

هواست ، اینجام معلوم نیست چقدر بمونیم  دی از تفریحاتت امتحان  نداریم یه ماهه درس و مدرسه ات رو جدی تر به حسام گفتم:این حرفا رو

 ن..نمیگیر

جا پوووفی کرد و سرزنش وار نگام کرد یعنی اینکارا چیه !!توجهی نکردم ، چه میدونم چقدر موندگاریم ..شده باشه از دست مهران تا ابد همین 

 میمونم ....حداقل نمیدونه کجام و با ندیدنش میتونم فراموشش کنم ...

، هر چی باشه یه معلم پارتیته ....تا هروقت موندگار بودین میتونی بصورت محمود:ناراحت نشو آقا حسام ....این مدرسه ما بهت خوش میگذره 

 مهمان بیای ...

 دهنش چپوند و گفت: حتمن عالیه ... حسام بیحال و با بیزاری یه لقمه نون و پنیر تو

عن باش اونقدرام بد نمیگذره خندوند و گفت:صبحانه بخور یه استراحت بزن ،،،مطم چشماش که هنوز گیج خواب بود محمودو جواب بیحالش و

 بهت ...

گفتم:حسام میدونی چرا لیوان من فرق میکنه با  جو و حال حسام کمی چاییمو مزمزه کردم و به لیوانم اشاره کردم و برای عوض کردن بحث و

 لیوانای شما؟؟؟؟

ستاد اینجا که پیش خونواده مادریم باشم ، ..خاله میفر پرسشگر نگام کرد براش توضیح دادم:از وقتی هم سن تو بودم بابا هرسال تابستون منو

لیوانای محک چایی میریخت که مجبور نباشه هرلحظه مجدد چایی بریزه ، ولی با این وجود من همیشه باالی چهار لیوان چایی  عادت داشت تو
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که حتی شده یه لیوان کمتر بخورم ....... ازون میخوردم ،،اخه خیلی خوشمزه است چاییش.... سال بعدی که اومدم محمود این لیوانو برام خرید 

 همین لیوانه ... موقع هروقت میام چایی خوردنم تو

میکرد  گفت:البته اون لیوان شکست ، کلی گشتم دوباره شبیهش  محمود که با تجدید خاطره لبخندش عمق گرفته بودبا لحنی که خنده شو تابلو

 خریدم که نفهمی شکسته ....

 فت ، اخمی ساختگی تحویلش دادم  و دلخور گفتم:ای بد جنس لیوان منو شکستی.....؟؟؟ازخندش خندم گر

 میخورد نگاه کردم ... چاییشو خودمم خندم گرفت و زیر چشمی به محمود که میخندید و حسام خندید و

 حسام :منم یه لیوان مخصوص میخاما...

 میخرم ...... :بعداز مدرسه میبرمت بازار یکی هم برای توگفت به هم قالب کرد و محمود لیوانشو زمین گذاشت و دستاشو

چند جرعه چایی خورد و گفت:به به ..عجب چایی!!!!یاسی حق داره چند لیوان بخوره .....واجب شد منم لیوان بزرگ  حسام ابرویی باال انداخت و

 داشته باشم ....

 هرسه خندیدیم ...

آشپزخونه رفت ، لیوان چاییمو برداشتم و روی بهارخواب ایستادم و  جمع کرد و ود هم سفره رومحم بعد صبحانه حسام روی کناره دراز کشید و

 طلوع آفتابو تماشا میکردم و تو فکر مهران بودم که محمود پابرهنه پرید وسط افکارم :نگفتی شوهرت کجاست؟؟؟؟؟چرا تنها اومدی؟؟؟

کردم و گفتم:یه پروژه داشت شهرستان چون نمیخواست تنها باشیم مارو فرستاد چپ چپ نگاش کردم و لبه ی ایوون نشستم و پاهامو آویزون 

 اینجا ...

باور کنم؟؟؟؟؟ برای چند  با همون لحن آروم و دقیقش گفت:انتظار داری این دروغتو مشکوک بهم خیره شد و دست به بغل زد و به ستون تکیه زد و

 ش انداختی؟؟؟؟مدرسه ا وقت قهر کردی که این طفل معصومم از درس و

خانمت کجاست ؟؟؟قهر بسر میبری که خونه مامانتی  نمیخواستم جوابشو بدم ، نگاه ازش گرفتم و برای اینکه حقیقتو از چشام نخونه پرسیدم:تو

 هنوز؟؟؟؟

 که بازم نیومدی......اون سمت ستون مثل من لبه ی ایوون نشست و بیخیال گفت:یه بهونه بود که بیای اینجا ...اخه دوسال بود نیومده بودی 
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چی؟؟؟مهران واقعا همسرته؟؟؟؟؟چرا بیخبر؟؟؟نمیتونستی یه خبر بهمون  پرسید:تو ادامه داد و خندم گرفت ، با خنده سری تکون دادم  حرفشو

 بدی؟؟؟.

 رسانی کنیم ...گفتم:یهویی شد ، یروز قبل فوت بابا عقد کردیم ، موقعیت نبود اطالع  دستم جابجا کردم و تو لیوان داغ چاییمو

 گفت:پسر خوبیه .....میدونم قهر کردن حساب کتاب نداره ،ولی کاش اینجا نمیومدی..... نفس عمیقی کشید و داد و سر تاییدی تکون

 پرسیدم:چرا؟؟؟؟ بهش خیره شدم و

بودم فهمیدم ازمن خوشش نمیاد و انگار حرف زدن سختش بود من من کنان گفت ؛:آخه اون چند روزی که اونجا  هم ماساژ میداد و تو دستاشو

 تالش میکرد از ما دور باشی .....االن که اومدی اینجا برات بد نشه بخاطر حضور من ؟؟؟؟ مدام

به باغچه ی گل الله عباسی که همه گالش شکفته بودن خیره موندم و بیخیال دروغ گفتن به محمود شدم و گفتم:دیگه اهمیت نداره که ازت 

 .....اومدم اینجا که فرصت جور بشه ازش جدا بشم ...خوشش میاد یا نه .

داره نگام میکنه ، خیلی کنترل اشک و گریه سخته ، مخصوصا که بخام درمورد جدایی ازش اینطور  بهش نگاه نکردم چن میدونستم ماتش برده و 

 سنگدالنه حرف بزنم ، در صورتی که از دیروز تا امروز از نبودنش دلم سیاهپوش شده .....

 محمود :چ....چرا یاسی؟؟؟؟ 

بدون جواب دادن به سوالش  اشکم نریزه ، با قیمونده چاییمو گوشه باغچه پاشیدم و ایستادم و نمیتونستم به همین راحتی براش توضیح بدم و 

 لیوانو تو بغلش چپوندم و گفتم:کجا میشه استراحت کنم؟؟؟ خیلی خستم..

 بهت بود گفت:اتاق همیشگیت ... ناباور از حرفی که شنیده بود هنوز تو 

 همونطور تو بهت گذاشتمش و به اتاقی که متعلق به من بود پناه بردم .... 
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Ravi 

 

 

 

 

با صدای اذان گوشیش از خواب بیدار شد و چشماشو بزحمت باز کرد ، و سر در گم لبه ی تخت نشست و به لباسای مچاله ی یاسمن تو بغلش 

زد ،  از اتاق بیرون زد ، هال تاریک بود ، کلید کنار در اتاقو داخل کمد چید و تازد و ذاشت روی پاتختی و تک تک لباسا روگ نگاه کرد ، حلقه رو

خودشم روی مبل  به گند کشیده بود و برانداز کرد ، ته سیگارای مهرداد میز عسلی رو خونه رو باروشن شدن مهتابی چشماش بخاطر نور ریز کرد و

 تو اتاق حسام خوابه ....  بود ، پس هنوز نرفته و انداز استفاده کرده بود ، کیف مهرانه هم روی مبل دیگه ایی ولو از کتش برای رو خوابیده بود و

 گرفتن به اتاق برگشت ،  بعداز وضو سمت سرویس رفت و

 بعداز نماز کمی آروم گرفت ....

کرد:میخوای باهام چیکار کنی یاسمن؟؟؟؟بگو چیکار کنم که ببخشی؟؟؟تحمل تنبیه اینطوری پربغض زمزمه  از پنجره به طلوع خورشید خیره شد و

 کنم؟؟؟؟... چیکار ندارم .....یه نشونه بده تا ببینم
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 ..میکرد پشت میز نشست  و سالم آرومی داد خشک صورتشو چیده بود و برای فرهاد لقمه گرفت ، مهرداد درحالیکه دست و مهرانه میز صبحانه رو

گفت:دستت دردنکنه خانمم...من میرم خبری شد منم در جریان  قورت داد ،و با عجله بلند شد و مهرانه براش چایی گذاشت ، فرهاد لقمه شو

 بذارید...

حرکت  روی میز پرت کرد و بلند شد سمت اتاق مهران با خداحافظی سریع از خونه بیرون زد ، مهرانه با بغض لقمه ایی که میخواست بخوره رو 

 دوباره غرغر کرد:پاشو مهران ......پاشو ببینمت ...تا کی میخوای خودتو اونجا قایم کنی ،،،چطوری آروم میگیری آخه ... کرد و

 سر کشیدوگفت:کمتر نق بزن  نا امید سمت آشپزخونه برگشت ، مهرداد خونسرد چاییشو چند ضربه به در کوبید و 

حین تمیز کردن باز غر زد:اون حالش گرفتست ، تو چرا اینقدر  شت و برای تمیز کردن میز عسلی رفت و، با حرص نگاش کرد و دستمالی بردا  

 میکشی؟؟؟؟این سیگار کوفتی چی داره که خودتو باهاش خفه کردی.....

ه در اتاق خیره موندن ، مهران متعحب ب با هر پک یه قلپ چایی قورت داد ، که دراتاق باز شد ، هردو مهرداد بیتفاوت دوباره سیگاری آتیش زد و 

روبروی  بزحمت سمت میز صبحانه رفت و بی توجه به تعجبشون با تیشرت مشکی و کت چرم و شلوار کتون مشکیش با وضعی مرتب  لنگ زنان و

نابود  نیست و داداش همش میترسیدم باز خودتو براش چایی گذاشت:قربونت برم مهرداد نشست ، مهرانه زمزمه وار قربون صدقه اش رفت و

 کنی...

نداشتن ، به مهرداد خیره موند که  جرات شکستنش رو سربزیر به بخار چایی خیره موند ، سکوت بدی بود ، هیچکدوم هم مهران جوابی نداد و 

اش کشید و بیرون  به لب برد و یک نفس عمیق دودشو به ریه از دست مهرداد کشید و سیگارو دود میکرد ، دست دراز کرد و هنوز بیخیال سیگارشو

 فرستاد :آروم میکنه ؟؟؟؟نه؟؟؟

پیداش کن آرومت  از دستش کشید و گوشه ی میز خاموشش کرد و با اخم بهش خیره موند و عصبی غرید :برو مهرداد با حالت عصبی سیگارو 

 میکنه .....
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با تکیه ی دست سالمش به دیوار سمت  یز فاصله گرفت وم بدون دست زدن به صبحونه از همونطور که به مهرداد خیره بود سر تاسفی تکون داد و 

عذاب میدی با این حالت ، بیا یه چیزی  گفت:چرا خودتو سمتش برد و از پشت اپن برداشت و در خروجی رفت ، مهرانه با عجله چوب زیر بغال رو

 ... بخور بعد برو

 پس زد و گفت:اینطوری راحتترم ... دست مهرانه رو 

 حرکت کرد  سوار ماشین شد و بزحمت پایین رفت و پاش پله ها رو دید دست وو با وجود درد ش 

 بگردم آخه؟؟  کجا رو 

 دلشون خوشه!!!! 

 داره آخه یاسمن که برم پی شو بگیرم؟؟؟ کیو 

 فقط منو داشت ...فقط منو ... من نامردو که اونطوری پشتشو خالی کردم ... 

 دلشون خوشه .....مگه میبخشه؟؟؟. 

 میشه دیگه تو چشماش نگاه کنم .....آخخخخ چرا اینطوری شد آخه ..... هم مگه من رومببخشه  

 

 

 

 

Yasi 
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 صدا قصد بیدار شدن نداره..... خاله مهری:بخور مادر ؛خواهرت که اینقدر خوابش سنگینه با اینهمه سرو

 رنگی ... وحسام :خستست خاله ، از دیروز صبحه داره رانندگی میکنه...به به عجب آب 

 محمود :مگه مهمون عزیز کرده بیاد که مامان خانوم دست به آشپزی بزنه ....

 خاله:نوش جونتون مادر ...

 

 

دلم سرش غر زدم که خودش نیست و با  تو چمدون برگردوندم و تو جام نشستم ، بلوز مهرانو تو با صدای گپ زدنشون کسل از خواب بیدار شدم و

 حسش کنم .... بوی تنش ازین بلوز باید

 چمدون بود که بوی تنشو یادم نره .... بازخوبه لباساش تو

 ... یادم بمونه اصال وااای چه اصراری دارم

دروغ ....فکر میکردم کوه پشتمه ولی همش کاه بی اعتبار  وقتی یذره براش ارزش ندارم چه اصراری دارم یادش کنم .....اونهمه عالقه ی الکی و

 قلبم ....آتیش بود که همه زندگیمو غرورمو سوزوند ........طوفان بود که رویاهامو ویران کرد ...... فت توبود ، خار بود که ر

شدم و بی اختیار اشکم از عقده ی  بغلش ولو تو از اتاق بیرون زدم ، خاله از پای سفره بلند شد و دوباره پوشیدم و مو دستی به صورتم کشیدم و مانتو

زمزمه  بغل گرفتم که ازم جدا نشه و اشکمو نبینه ولی انگار بی تاثیر بود که کمرمو به نوازش گرفت و محکم ،خاله روسر چشمه گرفت ،، دلم

 کرد:آروم باش خاله جان .....آروم باش عزیزم ، چرا گریه میکنی؟؟؟

ست خاله جان ، دلم براتون تنگ یدم و اشکمو با کف دستم پاک کردم و گفتم:چیزی نیب*و*سکمی که بخودم مسلط شدم گونه های چروکشو 

 شده بود ...
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محمود شدم ولی اهمیتی ندادم و سمت سرویس بهداشتی که گوشه ی حیاطشون بود رفتم ، حق با محمود بود ،نیمه  متوجه نگاه نگران حسام و

 ی پاییز گذشته ولی هنوز اینجا مثل تابستون گرمه .....

 گفت:بشین مادر ، برات آبگوشت پختم ..دوساعته اومدم ،دلم نیومد بیدارت کنم.... ه کرد وبرگشتم ،خاله به کنار دستش برای نشستن اشار

 گفتم:آخخخخ جووون آبگوشتای شما خوردن داره ..... با ولع و ذوق کنار خاله نشستم و

نمی  جز بدبختی خودم  ،،که اونممتوجه نگاه گله مند حسام و دقت محمود تو رفتارای شاد ساختگیم شدم ولی مهم نبود ، چه توضیحی داشتم 

 خواستم جار بزنم .....دوباره زدم کوچه علی چپ و بیخیالی...

 بعد ناهار از محمود پرسیدم:برا حسام چیکار کردی؟؟؟؟

 گفت:صحبت کردم از فردا با خودم میاد مدرسه ، خیالت راحت ... همونطور دقیق بهم خیره شد و

 مرسی_

 نپرسیا ... یه وقت از خودمحسام حق به جانب و دلخور گفت:

خواهرزاده درد  تا این خاله و با هم بشوریم ظرفارو گفت:بریم به تخس بازیش خندیدم و محمود شروع به جمع کردن ظروف روی سفره کرد و

 دالشونو با هم بکنن ، بعد میبرمت یه جای تووپ 

گفتم:هی هی هی هی ما درد دل  اشتم خاله چیزی بدونه ، زدم به پررویی وبا مهران میخاد که با خاله حرف بزنم ولی دوست ند فهمیدم بابت قهرم

 نداریم ...هر جا میری منم میبرید ....

 

 سمت آشپزخونه برد ،  ظرفا رو کمی گنگ نگام کرد و سر تاسفی تکون داد و

 ازینم داغونتر کنم... خودمو حرف بزنم و زده چرا اصرار داری درموردش که نمیدونی چه آتیشی به جونم برام شده مدافع زندگیم ،،،خب تو
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جایی نبره ؟؟؟؟یه ساله منتظره  رو خاله طبق معمول با خالل دندون بجون دندوناش افتاده بود و درجوابم به حرف محمود گفت:مگه میشه محمود تو

 نشونت بده .... اونجا رو تا بیای و

 اطراف؟؟؟با ذوق گفتم:یعنی جایی مونده که من ندیده باشم این 

 گفت: مامان بهش نگیا .....میخوام فرامیش کنم .... محمود سریع از آشپزخونه بیرون پرید و

 با تعجب گفتم: فرامی چیه دیگه؟؟؟

 گفت:واژه اختصاصی من که جایگزین سورپرایز کردمش.... سمت آشپزخونه رفت و باقی ظرفای سر سفره روبرداشت و

 دیدن داره .... صادقانه گفتم:اوممممم سورپرایزای تو ن دادم وسر تایید تکو لبامو روهم فشرد م و

 با خالی شدن هال به من گیر داد:شوهرت چطوره مادر؟؟؟کجاست!؟؟؟؟چطور تنها فرستادتت؟؟؟ دید زد و خاله با خنده رفتن محمودو

 

 بالش نمیموندم بهتر بود ... دست و تو گفتم:یه مدت گرفتار بود ، خونسرد باشم و وااااای دروغ گفتن چقدر سخته ..... سعی کردم

 ید و گفت:ای خاله به قربونت بره که اومدی پیشم ، دلم برات یه ذره شده بود ...ب*و*سکرد و صورتمو  بغلم

 گفتم:جای دیگه نداشتم که برم خاله جان ..... یدم وب*و*س گرفتم و استخونیشو دستای چروکیده و

 گرفت .... و بی اراده بغضم

داشتن ....ماشاال  شوهرت اندازه همه کسی هواتو نم اشک گوشه چشممو ندید و با ذوق و شیطنت گفت: ولی ایل و طایفه ض وولی خاله بغ

کماالتی نصیبت شد ، مطمعنم خوشبخت میشی ...ماشاال  هزار مرتبه شکر که چنین خونواده با فهم و دلت تکون بخوره. ، خدا رو نمیذاشتن آب تو

 د مادر؟؟؟؟پسرشون ، اسمش چی بو

 از حرفاش بغضم تا مرز فوران رسیده بود آروم زمزمه کردم :مهران ...

ادامه داد:آها ..آقا مهران ماشاال همش دنبال کارا بود با برادرش ،،،،چقدر مث پروانه دورت میگشت  با ذوق حرفشو ندید و خاله بازم دل شکسته مو

 ون کشیدت انگار که میخوام بدزدمت .....بیر داشت ....یادته سر مزار همچی از بغلم هواتو و
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 منم خندم گرفتو برای توجیح گفتم:نمیشناختتون خاله جان ... خودش به اون صحنه خندید و

 بدون .... مادر ....ولی پسر ماهیه ،،،قدرشو خاله:می دونم

جار بزنم تا دیگه  ح کردم ،،،دلم میخواد بد بودنشوتوجی جوابی برای خاله نداشتم و فقط سری تکون دادم و از خودم بدم اومد که کار اونروزشو

کنم  حال خودمو درک نیاره ولی نمیتونم وقتی دلخوشی خودم شنیدن اسمش از زبون دیگرانه .....چرا نمیتونم کس ازش تعریف نکنه و اسمشو هیچ

 ... ....چرا نمیتونم

گفت:خب خانما ،حاضرید که بریم این فرامی  ر پنجره موهاشو مرتب کرد وحسام از آشپزخونه بیرون زدن ، محمود جلوی آینه آویز کنا محمود و

 ببینیم  رو

 

 درست کردی میریم .. قربون صدقه اش رفت و گفت؛:ما آماده ایم مادر ، شما زلفاتو خاله با چشم و ابرو

دم وسوار ماشینش حرکت کردیم بسوی فرامی از زمین بلندش کر گرفتم و نشون داد ، دست خاله رو به حرف خاله خندید و با دست مسیر رفتنو

 محمود ...

 باخاله روی صندلی عقب نشسته بودم که محمود گفت:مامان چشماشو ببند قبل رسیدن نبینه ....

 دلخور گفتم:عه محمود گروگان که نمیبری...چرا ببندم؟؟؟؟

 ...وگرنه دور میزنم نمیبرمت ، فقط حسامو میبرم ....ترمز زد و یک کالم ختم کالم گفت:میخوای فرامی منو ببینی چشماتو باید ببندی

 گفتم:عه محمود من اولویت دارما.....بیا بستم ..آ....آ چشمام گذاشتم و دستمو رو پوووفی کردم و

 باخنده گفت:حاال شد ، نگا نکنیا ... استارت زد و

 باشه بابا ، اینقدر جوّ نده برو .....-

 بعد باز کن . بالفاصله گفت:باز نکنیا ، اول پیاده شو متوقف شد وبه ده دقیقه نکشید که ماشین 
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زیر چشمی دید زدن پیاده شدم و چشمامو باز کردن ، با دیدن سیلوی گلخونه روبروم ذوق زده جیغ کشیدم ،  تقلب و بدون بحرفش گوش دادم و

 واااااااای محمود این عااالیه.....محشره پسر ....

 هوا زدمش .... ال انداخت و گفت:پیشنهاد شما بود دیگه .....منم روبا خوشحال و خندون ابرو

 داخلشم ببینم... گفتم:چه کردی پسر .....بریم بی اراده سمت ورودیش حرکت کردم و

 ذوق مرگ کردی ...... گفت:بریم مادر ، خودتو خاله کنارم راه افتاد و

 بودیم ،حسام گیج و سر در گم پرسید:جریان چیه ؟؟؟االن این گلخونه فرامی بود؟؟؟ حسام جلوتر راه افتادن و من و خاله هم دنبالشون محمود و

 محمود هم براش توضیح داد: اینا زمینای کشاورزی ما بود که بخاطر خشکسالی کشت نمیشد ...یه وقتایی آب میاد ولی به جای از زمین نمیرسه

احراییش کردم ....درامد خوبی دارع ، تازه آب هم که میاد  م کلی بررسی کردم وداد و من .....دوسه سال پیش یاسمن جان پیشنهاد گلخونه رو

 تامین میکنه....ایده ی معرکه ایی بود .... ذخیره میکنم و ماهی پرورش میدم ....آخر گلخونه به استخر زدیم که مردم همین روستا رو

بهمه شون خدا قوت داد و منم  به سالمی کفایت کردم و مسخ بوته های وارد سالن گلخونه شدیم ، چند نفر خانوم مشغول کار بودن ، محمود 

حمل میکرد با  مانند حرکت کردیم ، دختر دوازده سیزده ساله ایی سطل پراز گوجه رو مسیر راهرو گلهای طبیعی تزیینی شدم و تو خیار و گوجه و

 طعنه به محمود گفتم؛:محمود از بچه بیگاری میکشی؟؟؟

به خانمی که کمی دورتر بود غر زد :پری خانم مگه نگفتم  محمود عصبی رو با سطل نقش زمین شد ، حسام کمکش دوید و ورد ودختر بچه تیپا خ

 سنگین نده دست بچه؟؟

زنی که اسمش پری بود غرغر کنان سمت دختر بچه رفت و پس گردنی ایی نثارش کرد و بزبون محلی خودشون گفت:جون ب جونت کنن دست 

 ..پاچلفتی . و

جمع کرده بود به پری توپید ؛:درست حرف بزن خانم ، سطل سنگینه بیا خودت جابجا  زمینو قبل ازینکه محمود حرفی بزنه حسام که گوجه های رو

 ش کن از کمر میفتی دادیش دست بچه ...

بشین یه گوشه ، اردوی کار  مهربون گفت:بروکرد که بخاطر سنگینیش یهو خم شد ،  و رو به دختره با اخم ولی  دست پری ولو دسته ی سطلو تو

 اجباری که نیومدی ...
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 آخر وقت جمعشون میکنم جلو در ... ردیف بذارین که الزم نباشه سطل بکشین اینور اونور ...خودم تو محمود برای ختم قائله گفت:سبدا رو

 .با تکوندن دستاش پیش ما برگشت ... حسام چپ چپ به دختره و مادرش نگاه کرد و

 جّزش میدن با این تعصبات الکی ... خاله هم غرغر کنان گفت : محنا با اینا یروز خوش نمیبینه بچم ..... دختره رو

که با گریه به گوجه  سر تاسفی تکون داد و همه دنبالش تا انتهای گلخونه که استخر ماهی رفتیم ، حسام تمام مسیر سر میچرخوند و دختره رو

 حرص میزد ،  کرد و چیدن ادامه میداد نگاه

کنار استخر روی سطحی که با سیمان صاف کرده بودن نشستیم و نگام به گلدونای گل طبیعی حاشیه استخر چرخ میخورد ، محمود مقداری هیزم 

ه بودم هم در اومدم که آتیش زد کمی از بهت گلخونه شدن زمینای بایری که دید داد تا برن ، هیزما رو حکم تعطیلی کار امروز خانما رو جمع کرد و

 و گفتم:محمود خیلی جرات داشتی چنین پروژه ایی پیاده کردی روی این زمینا .......من همونطور الکی پیشنهاد دادم ...

 مشورت کردم .... گفت:خب منم الکی الکی که اجرایی نکردم ، کلی تحقیق و برای گر گرفتن آتیش جابجا کرد و هیزما رو

 ونم چی بگم ....اینقدر ذوق کردم نمید-

 گفت:الزم نیست چیزی بگی ..... خوشحالیش از تعریفم جمع شد و سمت استخر رفت و کالفه بود انگار که لبخند و

عمرتون  گفت:بیا حسام ماهی بگیریم ، امشب مهمون من یه ماهی کبابی بدم تو مخاطب قرار داد و و برعکس لحن سردش با من مهربون حسامو

 نخورده باشین ، 

حسام ماهی گرفتن و کباب کردن ، فکرم پی ماهی دوست داشتن مهران بود  منم تمام مدتی که محمود و گلخونه رفت و له برای چرخ زدن  توخا

را اینکه شب نامزدیمون با چه ولعی بشقابش خالی از غذا شده بود و چطور مهرانه سر این موضوع ضایع شد ....و کلی خندیدیم .... خنده ... چ و

 خنده های االنم لذت نمیبرم؟؟؟ ازین

 چرا هروقت میخندم تصویر خنده هاش برام مجسم میشه؟؟.

 ختم شد ..... ب*و*سمهران چرا بد بودی؟؟؟بد نبودی ، خوب بودی .... ولی کاش واقعی میبود...کاش مثل یه رویا نبود که به کا
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خوشحال نشون میدادم و شبا  حسام خودمو شاد و محمود و پیش خاله و نداشتم ، طول روز یک هفته ی تلخ گذشت ، جرات روشن کردن گوشیمو

ضجه نمیزدم خوابم نمیبرد ..... طبق معمول هرروز  دل سیر بیصدا هق و خودم مچاله ام میکرد و تا یک دلتنگی بابت مردی که گولم زد تو هم بغض و

نامحسوس کمک محنا میکردو سبدای سنگینو از راسته کارش جمع هم برداشتم ، حسام   بعدظهر گلخونه رفتیم ،برای عکس گرفتن گوشیمو

منظره ی شیک برای  منم دنبال گالی قشنگ و خاله هم گرم صحبت با خانما بهشون کمک هم می رسوند  و میکرد  و محمود به ماهیا میرسید و

ازم گرفت ، برای  خ اجازه ی باز کردن دوربین روتماسای بی پاس عکس گرفتن بودم ، گوشیمو روشن کردم ، به محض آنتن گیری سیل پیاما و

میکردم ، کنجکاویم فوران کرد ،معتمد تر از کیمیا  پاک کردم ولی بالفاصله پشیمون شدم ، کاش میخوندم و پاک همه رو نشم به خوندن اینکه کنجکاو

 حواب دادنش موندم ...گرفتم و بی صبرانه منتظر  ذهنم نیومد . روی سکوی سیمانی نشستم و  شماره شو کسی تو

 کیمیا :سالم یاسی خانوم ....

 پر ذوق بود ، اصال انگار طوری نشده ،متعجب گفتم:سالم کیمیا جان ،خوبی؟؟؟ صداش شاد و

 بپرسیم؟؟؟ روشن کنی حداقل احوالتو خوبی؟؟؟سفر خوش میگذره؟؟؟؟کجا رفتی که افتخار نمیدی گوشیتو بازم پر ذوق جواب داد:عااااالی ....تو

 گنگ گفتم:سفر......راستش....

 فرار کردم و بیخیال گفتم:جاتون خالی.....همه چی عالیه...اوضاع دفتر چطوره؟؟؟ پشیمون شدم که بگم قهر کردم و

 دلم میخواست از احوال مهران میپرسیدم ولی کیمیا که از همه جا بیخبره چه خبری از مهران میتونه داشته باشه ..... 

دفتر عزیزم...با دوتا نیرویی که آقای ربیعی معرفی کردن ، کلی کارا سبک شده و اذیت نمیشیم ....خودشونم هرروز شیفت عصر  کیمیا:خوبه اوضاع

 راس و ریس میکنه ، االنم  نشسته پشت سیستم پست دارن نرم افزار نصب میکنن .. میاد و کارا رو

 

حرف میزنم که چند قدم باهاش فاصله داره ، خشکم زده بود و بدون اینکه حرفی  قلبم داشت وامیستاد ....نمیدونم چرا ذوق کردم که با کسی

 بتونم در جوابش بدم فقط گوش میدادم ، دلم میخواست فقط از مهران برام حرف بزنه و من بهمین تعریفا دلم خوش باشه:
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اینجاست....آخه دختر خوب مگه من شوهر داری کیمیا:خدا خیرش بده با اون حالش کلی کار سرش ریخته ، صبحا شرکت خودش ، عصرها هم 

 روز ول میکنه و می ره سفر ؟؟؟ باید می موندی و مرهم درداش میشدی!!!کجا گ.... زن نمونه ایی شوهرشو با این حال و یادت ندادم ؟؟؟کدوم

 مهران:شما داری با یاسمن حرف میزنی؟؟؟

 سمتش پر کشید لرزید و همه وجودم با صداش تنم

 و....الو....یاسمن حرف بزن باهام ...مهران :ال

 

 

 

 

 

 قطع کردم و گوشیو روبروم انداختم . با اینکه دستام خشک شده بود دستپاچه تماسو

نگاه میکردم که  استرس سردم شد. و مثل مسخ شده ها فقط شمارشو روش حک شد ، بغضم گرفته بود واز «مهرانم»اسم  بالفاصله زنگ خورد و

حالی داره؟؟؟؟؟خودت اینجا  بهم تشر زد:چرا باهاش حرف نمیزنی؟؟؟؟؟؟چرا از حقیقت فرار میکنی؟؟؟؟؟میدونی االن چه اد وحسام اونطرفتر ایست

میگردی ....اون اونجا برات پرپر میزنه ....اینقدر سنگدل بودی  پسر خالت خوش میگذرونی و میخندی و داری خوش میگذرونی و با خاله و

 نمیشناختمت؟؟؟؟!!! من و

 

گوشیم جوش آوردم و عقده مو با صدای بلند سر حسام خالی کردم :کی گفته داره بال بال  صدای زنگ عصبی از شماتت حسام و

استفاده میکنن تا همه  میکنه .....شرط میندم دارن ازین شرایط آروم طبیعی داره زندگیشو کس خبر نداره من غیبم زده ، راحت و میزنه؟؟؟؟هیچ

 میخندن ..... از جونمون که عزیزتر نیست ،  تو باال بکشن ......بعد هم میشینه با حامد بمن و چیزو به نفع خودشون
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به آروم باش  ضجه زدم و پوشوندم و گریه کردم ، با دستم صورتمو ترکید و گریه مو میبینن بغضم بی توجه به اینکه کیا اشک و دیگه تحمل نکردم و

 ندادم ....... غلط کردمای حسام  اهمیتی های محمود و

 

 

 

 

 

 

حضورش که دیگه ندارم لباسشو بغل بگیرم و اشکم با یاداوری کوچکترین خاطره اش پل بندازه و  خستم از شبایی که بدعادت از بوی تنش و

 سرازیر بشه و دلم بسوزه که لبخندش قبل خواب قاب چشمام نیست ...

 دریاب دستامو

 سرده  شب بی تو

 آیینه کوره 

 سبزینه زرده 

 دریاب  دستامو

 کوچه سیاهه

 تلخم  دوراز تو

 دستات پناهه
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خاطره ی دیدنش اولین بار وقتی خیره براندازش کردم ، لبخندش ، دستمو چقدر گرم و صمیمی فشرد...لبخندش، دست کشیدنش به موهاش 

بغل  بازی زهره ......زانومو م ، قیافه اش بعداز پرروچقدر حرصش داد ماشینش و ...یا وقتی جلوی رحمانی ازم دفاع کرد ، ..اولین باری که نشستم تو

 کردم و با یاداوری هرلحظه اش اشکم سیل وار رو صورتم سر میخورد ...

 

 گرفتم  من با نبض باغو

 با تو به فتح فواره رفتم 

 زخم درختو مرحم کشیدم 

 برگ تشنه شبنم کشیدم  رو

 تنها شدم با این بغض ممتد 

 د ورق ز دستای خستم دردو

 هرخاک تبدار  بارون شدم رو

 پیچک شدم تا باالی دیوار 

 

 

تجربه ی اولین آغوشش که بعد سرمای آب چقدر آرومم  نگاهش سر بازی شطرنج ، گمونم همونجا بود دلم سرید براش.....خاطرات روز آبشار و

 دندون گرفتم  کرد ، نگاههای خندونش ، با حسرت یاداوری شون لبمو

 

 

 دریاب  دستامو
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 سرده  شب بی تو

 آینه کوره

 سبزینه زرده 

 دریاب دستامو

 کوچه سیاهه

 تلخم  دور از تو

 دستات پناهه

 

 

 

 

ه ی یهویی سر باخت شطرنج به بابا مهداد .... اسب سواری ، حتی ب*و*سحمایتش بعداز ون پارتی لعنتی ، پانسمان عوض کردناش ، اون 

شب بارونی ... چطور تونستی اونهمه  شوقش شب عقد ، چه صفایی داشت اون پیاده روی توعصبانیتش سر قضیه ی عکسام با عرفان .....ذوق و 

 نابود میبینم ... قشنگ فیلم بازی کنی مهران .....چیکار کردی با من که االن خودمو

 

 

 ترانه خاکستری شد  بی تو

 ستاره افتاد گل سرسری شد 

 خورد  دوراز نگاهت آینه ترک
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 د ایوون خونه بی قاصدک مر

 دریاب ...... دستامو

 

 

 

 

آغوش حمایتگرش ،،،،دلداری دادناش که آرامش محضو القا میکرد ، همدردیاش ، نوازشای پدرواره ..... صدای گرم     حمایتش بعد فوت بابا رضا 

 زخمیش که بازم حامی محکم خودم میدیمش..... نوحه خونش ،،،،نگاه بیمار و

اون لحظه ها موند  مثل حبابی روی آب نابود کرد و برای من حسرت اونروزا و المه اش با حامد که همه چیزوو ته همه ی این خاطرات شیرین ، مک

 خودمو ،زندگیمو نابود کردم ..... که چرا گول این فیلمو خوردم ، چرا گول بازی قشنگ بازیگر این فیلمو خوردم و

 تلخ گذشت ،با حسرت گذشت ، با حس پوچی گذشت....گذشت و یه شب دیگه مثل همه شبای این مدت  و گذشت و گذشت و

به حسام نشون میدادم وحسام ذوق زده از توضیحات محمود استقبال میکرد .  برای تفریح کوه خواجه رفتیم ، با ذوق خرابه های اطرافو جمعه بود و

به دشت  ناره های کوه روی تخته سنگی نشستم وپشت بعداز کمی پیاده روی ک تا باالی کوه  با ماشین رفتیم ، بعداز زیارت ازشون جدا شدم و

خونه های ویرونه روی کوه خیره شدم  ،دلم برای بابا رضا تنگ شده بود و حاال که نمیتونستم رو مهران حساب  پایین کوه به  گورهایی قدیمی و

 بیشتر حس میکردم و نبودنش زجرم میداد  کنم نبود بابا رو

 گشتم نبودی ....... خاله:اینجایی مادر؟؟؟هرجارو

 میشد چرخیدم و گفتم:شما چرا اومدی؟؟؟حسامو میفرستادی دنبالم می اومدم .... نزدیک کردمو سمت خاله که از پشت سر بهم اشکمو پاک

 گفت:میخواستم باهات حرف بزنم مادر ... بزحمت باال اومد و سرباالیی رو دست به کمرش گرفت و

آبادی بود  ببین چه منظره قشنگی دار ه...... یه زمانی اینجا آب و گفت:چرا به این ویرونه ها چشم میچرونی؟؟؟اینوروتخته سنگ نشست و  کنارم رو

 بیایی داشتن ... ، قایقا برو
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ز زیبایی بی تفاوت ا به دشت پای کوه که پهناوریش ازین باال بهتر دیده میشد چشم دوختم تا چند آبادی اونطرفتر راحت دیده میشد ، بی ذوق و

 روبروم گفتم:چی میخواستی بگی خاله؟؟؟

 پرسید:میونه ات با شوهرت شکرآبه؟؟؟ آهی کشید و

 پایین کوه پرت کردم و پرسیدم:کی بهتون گفته؟؟؟ سنگ ریزه ایی برداشتم و

، مثل مرغ پر کنده داری پر پر  روزت معلومه بهش توجه کنم و گفت:کسی قرار نیست بگه مادر ،،از حال و دستمو گرفت تا خودمو علی چپ نزنم و

خودت فقط با ما میخندی ولی اصال دلت با خنده  خاموش کردی انداختی گوشه ی خونه ، خودتم رفتی تو میزنی !!!نه تماسی؛نه پیامی!؛؛گوشی تو

 آسیاب سفید نکردم مادر .... تو هات یکی نیست ، دلت با ما نیست ، من این گیسارو

 

م از زبون خاله در حالیکه همه تالشمو میکردم مخفی بمونه بغضم گرفت و سر تاسفی برای خودم تکون دادم و گفتم:از با یاداوری حال اینروزا

 شکرآب بدتره خاله ، حالم اینروزا داغونه چن دارم کلنجار میرم برای تموم کردن رابطه ایی که شروع نشده ویرون شده .....

نجیبی..... یه زن خوب به هر قیمتی از زندگیش پا نمیکشه ..... به سال نکشیده  ؟؟؟پسر به اون پاکی وزمزمه کرد:چرا مادر؟ فشرد و گرمتر دستمو

ببین ، قدیما اصال  مرد به اون آقایی میتونه زن دیگه ایی وارد زندگیش کنه ، ولی زن دلش تا عمر داره گیر اولین رابطه می مونه !!!! این منطقه رو

شت ،شاید از هر صدتا زن یکی طالق میگرفت ،بقیه مینشستن سر زندگیشون و با خوب و بد و کتک و فحش شوهر طالق وجود ندا چیزی به اسم

تش میساختن..... شکر خدا که شوهر تو اهل بدی کردن به تو نبود..... خدابیامرز مادرت وقتی طالق گرفت و دست از پا درازتر برگشت همه مالم

 میکردن ......

 و داغون کنی؟؟مطمعنم خیلی دوستش داری که کلنجار میری!!!اگه عالقه ایی نبود بدون کلنجار رفتن تصمیم میگرفتی.....تو چرا میخوای خودت

 داشته باشه :مادرم چرا طالق گرفت خاله؟؟؟؟ بدون توجه به نصیحتاش فقط دلم برای مادرم پرکشید ، چرا نیست که اینروزا هوای دخترشو

گرد و خاک محو شده بود گفت:همه مالمتش می کردن چن دلیل طالقشو نمیدونستن .......صدف فهمیده  زیر غبار وخیره به دشت که  آهی کشید و

بخاطر همین دوست داشتن شرایط  دوست داشت و بود ، سنش کم بود ولی میدونست باید پای زندگیش بمونع ...با اینکه زن دوم بود ولی بابا تو

مجدد کرده و دلیل طالقش هم همینه !!!!برای همین همه  قتی برگشت دلیل طالقش گفت ،آقا رضا ازدواجسخت زندگیشو از همه مخفی کرد ، و
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 مالمتش میکردن؛برای مردم اینجا این قضیه مشکلی نبود که به طالق ختم بشه ، چن اکثرا دو ،سه تا زن داشتن !!!!!ولی دلیل طالق صدف چیز

ز پسر غریبه فرستاده بود اتاق مادرت ،درست قبل از اومدن آقا رضا !!!!!!میخواست آبروی مادرتو پیش دیگه بود ..... دلیلش زن بابات بود ، یرو

اتاق ول میکنه و از پنجره در میره تا حداقل با پسره تنها نمونه ، میره پیش  تو بقیه بریزه تا با ننگ ازون خونه بیرونش کنه ،،،،صدفم تو رو رضا و

میره !!!!!ولی ترس صدف ازینکه اکرم کاری ازین بدتر بکنه  میکشه و ش بوده وقتی میبینه صدف پیش اکرمه راهشواکرم !!!!پسره هم که دنبال

تصمیم طالق میگیره ،،،موندن پای رضا به قیمت آبروش سخت بود ، همش هجده سالش بود ولی آبرو برای یه زن همه چیزه .....آقا رضا هم از 

وقت نفهمید صدف چرا طالق گرفت ........حق داشت  نکه تو رو بهش بده فرستادش به روستا !!!آقا رضا هم هیچبدون ای خدا خواسته طالقش داد و

،ترسیده بود ،اگه خدای نکرده نقشه ی اکرم میگرفت و آبرو ریزی میشد همین مردمی که برای طالق مالمتش میکردن ،برای بی آبرویی دروغین 

 هم التماسش کردم که میفرستاد پیشم .... رو بود ولی بعد طالق و فوت صدف دیگه این اطراف نیومد ،توآتیشش میزدن .....رضا پسر عموی ما 

دلم از حرفای خاله سوخت ، بالی مادرم سر من هم تکرار شد ، حامد چقدر میتونست پست باشه در حق خواهرش !!درسته ناتنی ام ولی ولی 

.... حسرت همراهی مهران باهاش تو این نقشه ی پر ننگ دلمو بیشتر سوزوند و خاله که ندونسته براش ناخواهری نکردم که اینطور انتقام بگیره

سر از بالیی که ممکن بود سرم بیاد نصیحت به ادامه دادن زندگی با مهران میکنه ، آخه چجوری اعتماد کنم وقتی میترسم هرلحظه ممکنه بالیی 

 حیثیتم بیارن ....چطور اعتماد کنم ؟؟؟!!

دونم خاله فکرمو خوند یا .... که حرف اخرشو زد : تو مثل صدفی ؛ اما امیدوارم دلیل طالقت مثل صدف نباشه ، این اطوارای جووناست که نمی

 بهونه ی جدایی میکنن.....زن اگه بساز باشه و خانمی کنه مرد براش کم نمیذاره .... تفاهم و اینحرفا رو

 گفتم: کار ازین حرفا گذشته خاله ..... وسر تاسفی برای افکار خاله تکون دادم 

 

 آههه خدایا چطوری به خاله بگم جریان چیه ؟؟؟!!! کاش فقط تفاهم بود ، حاضر بودم تا ابد ظلم مهرانو تحمل کنم و بی تفاهم باهاش بسازم

 نیا زده بشم ......سوزوند که میترسم !!!....ترس اینکه از همه د ،فقط بشرط وجودش ، بودنش ، نگاهش ، ولی طوری دلمو

 

بایسته و سمت محمود و حسام راه افتادیم و خاله آخرین حرفشو زد:باهاش حرف  کمک کردم گرفتم و با صدای بوق ماشین محمود دست خاله رو

 .......بزن مادر .....نذار حرفی به دلت بمونه !!!! اینکه خودتو تو برزخ نگه داشتی فایده نداره؛ باهاش حرف بزن راهتو پیدا کن 
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Ravi 

 

 

 

 

 

روی مبل  کتش که خیس از بارون بیرون بود رو کلیدو تو قفل چرخوند و در خونه رو باز کرد ، بر عکس صبح که رفته بود خونه مرتب بود ، کیف و

 عزیزم؟؟؟؟خونه چرخوند و با ترس و سر در گمی صدا زد :یاسمن؟؟؟.....یاسی  گذاشت و خیسی موهاشو تکوند و سر درگم سر تو

 باز کرد ... چشماشو بست و منتظر جواب قلبش تپش گرفت ،با صدای باز شدن دراتاق آروم چشماشو

 

 

 مرتب کنم.... مهرانه:منم داداش ، گفتم دوروبرتو

گذاشت و چایی تازه کنار  نا امید به زمین خیره شد ...مهرانه دستمال گرد گیری رو کرد و روی مبل ولو با دیدن مهرانه پاهاش سست شد و خودشو

پیش مهران برگشت ،فنجون چایی رو براش روی عسلی هل داد و خسته ناله کرد:خسته شدم داداش ، چیکار میکنی تو  دم تو فنجون ریخت و و

 ویران کردی، اون یاسمن طفلک بیاد وضعیت خونه رو ببینه که باز فرار میکنه.... این خونه ؟؟!!همه جا رو
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 وند و خیره به سقف آروم و پردرد پرسید:بنظرت میاد؟؟؟؟سرشو به پشتی مبل چسب

خالی دیده  اوج بی کسی و تنهایی اونطوری با اون حرفا پشتشو مهرانه دلسوزانه به مهران خیره شد و گفت:نمیدونم داداش، نمیدونم !!!تو

 !!!واکنشش خاص خودشه ....

پاتو باز کردی  مهرانه سر تاسفی تکون داد و گفت:چرا آتل دست و وپربغض چشماشو بست که اشکش از روضه های مهرانه سرازیر نشه 

 آخه؟؟؟؟هنوز خوب نشدی که ........درد نداری؟؟؟؟

 گفت:دردش از نبودن یاسمن کمتره ...... خیره به مهرانه سر تاسفی تکون داد و پایین گرفت و سرشو

 سالنه سمت اتاق حرکت کرد درحالیکه سعی میکرد کمتر لنگ بزنه .....سوز دهنشو با نفس عمیقی خنک کرد و سالنه  چاییشو داغ سرکشید و

داغون میکنی !!!!! نکن اینطوری داداش  غر زد:د آخه چرا اینقدر خونسردی؟؟؟منکه میدونم داری خودتو مهرانه حرص زنان پشت سرش راه افتاد و

 ، باالخره که ردی ازش دستت میاد ...

 درو از داخل قفل کرد .... وار وارد اتاق شد وبی توجه به دلسوزی مهرانه حسرت 

 عکسات و دونه دونه رو دیوارای خونه

 

 هر روز می بینم ولی کی قدر می دونه

 

 این حس دلگیری که خیلی ازم سیری

 

 دست از سرم بر نمی داره که بی من کجا میری

 

 نبودنت شده عادت این روزا
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 کمتر شده عالقت این روزا 

 .من بیخیال وهم...  

 

 

 

مرور کرد ...تالش اینروزاش برای پیدا کردن یاسمن  خیره به عکسای یاسمن که روی آینه چسبونده بود خاطراتو به پهلو روی تخت دراز کشید و

.... 

هاش مسافرخونه ساکن بود ، درگیری با  مالقات با حامدی که همه چیزشو از دست داده بود و چن مادرش همه ی خونه رو باال کشیده بود تو

 لگد از خجالتش در بیاد .... نتیجه ایی نداشت چن اصال از خونواده مادری یاسمن اطالعی نداشت و فقط تونست با چند تا مشت و

مادر بیشتر داغ نبودن یاسمن رو به رخش میکشید و از  آشفته و نا امید از همه جا به باغ محله و خونه بابامهداد پناه برد ولی سرزنش های پدر و

انتخاب میکنی که از اصل و نسبش چیزی نمیدونی همچین اتفاقی طبیعیه  تلخ تر طعنه های نادی که جوابی براشون نداشت :وقتی دختری روهمه 

 که ول کنه و بره ...

 ببندیم و با بودنت خار بشیم تو چشمشون ...... آخخخخخخ کجایی یاسمن که دهن امثال نادی رو
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 آم هر روز واضح تر میشی برام تاجای این که من از فکرت در

 

 عطر موهات این دور و اطراف بود

 

 کاش دلتم مثل موهات صاف بود

 

 عطر موهات این دور و اطراف بود

 

 کاش دلتم مثل موهات صاف بود

 

 

 

 

 

کنه ، و  دن یاسمنو کمپای شکسته هم نتونست درد نبو هرجا که ازش خاطره داشت سر زد ، تو سرمای پاییز موندن زیر آبشار سرد با دست و

 استخون درد یک هفته ایی رو با تشرهای مهرداد و غرغر های مهرانه رد کرد ،.... سرما و

 .. توهم حضور یاسمن راحتش نمیذاشت ولی همین که دست میبرد نوازشش کنه محو میشد و فقط بغض می موند و بغض و بغض
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 دست رو موهام میکشم میترکه سرم

 

 تو قلبم هر دو بگذرمدوست دارم از 

 

 فکر این که تو موهات و شونه می کنی

 

 انگاری داری منو دیونه می کنی

 

 

 

 

 

شونه زدن موهاش شب آخری ، مگه میشه اینهمه آرامش فقط با مهربونی کردن به ینفر بوجود بیاد ...عطر و طراوت موهاش و بدنش وقتی تو 

بودنش  القا میکرد و فقط حضور و خوابش خیره می موند ،،، لبخندهایی که اطمینان مطلق روتا ساعتها به چهره ی غرق  آغوشش آروم میگرفت و

 روانش بود ...... آرامش روح و
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 قلبی که نمیرسه به اون که خواسته

 

 بهتر همین االن همینجا وایسه

 

 این که رسم عاشقی با این و اون نیست

 

 این همه قهر که دیگه قرارمون نیست

 

 این دور و اطراف بود عطر موهات

 

 کاش دلتم مثل موهات صاف بود

 

 عطر موهات این دور و اطراف بود

 

 کاش دلتم مثل موهات صاف بود
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 آه ههههههه

 

 

 

 

 

 

شت روبروی مهرداد گذاشت  و مهرداد هم ریز بینانه همه حرکاتشو زیر نظر دا پر چایی کرد و از فالکسی که مهرانه اماده کرده بود فنجونی رو

 گفت:مژده میگفت هرسال تابستون میرفته زابل خونه خاله اش !!!همون خانمی که با پسرش روز خاک سپاری اومده بودن......

 با نشنیده گرفتن حرف مهرداد یک قلپ از  چاییشو سرکشید و پرسید:خونه به کجا رسیده؟؟؟؟

 برای اون خونه عجله داری که چی بشه؟؟؟!!! خبری ازش نیست .....تو هیچجواب داد:بچه ها دارن کار میکنن .....هنوز  مهرداد پوووفی کرد و

 بشه روبرو من با دوباره مجبوره..... میکنه اقدامی یه بیاد کنار که خودش با..... منه زن هنوز:گفت و شد خیره مهرداد به سشٔ  با تمام نا امیدی و یا

 ره بخاطر دوست داشتنم یا نه !!!میگذ خطام از!!! براش دارم اهمیت چقدر ببینم میخام....
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نمیگذره  ببندی!!!! یاسمن از تو میگی که دهن بقیه رو عصبی گفت:منو خر نکن با اینحرفا ، هر کی ندونه منکه میدونم اینارو مهرداد سری تکون داد و

اومدنش باشی ،پیگیر خالهه باش خودت  چشماش نمیخوندم نمیذاشتم باهاش ازدواج کنی......االنم نمیخواد منتظر .......من اگه عالقشو تو

 دنبالش.... برو

کوچه و خیابون  داد زد:کجای زابل دنبالش بگردم ؟؟؟شهر به اون بزرگی کدوم روستا و میز کوبید که چایی اطرافش پاشید و فنجونشو محکم رو

که خبر نداره !!!!از کجا بپرسم از کی بپرسم دنبالش بگردم؟؟؟؟کم گشتم ؟؟؟؟اون داداش بی غیرتش که خبر نداره بحد مرگ زدمش زار زد 

 کردم حتی یه اسم نیست ازشون آدرس که بماند ..... ؟؟؟وسایالی اتاق باباشو ،اتاق خودشو زیرو رو

 

...چیکار کنم مهرداد  درحالیکه نفسش بخاطر بغض باال نمیومد باصدای گرفته نالید:: چیکار تالشش برای پنهون کردن بغضش بی نتیجه موند و

 کنم دارم از نبودنش دیوونه میشم ، ازینکه دستم بجایی بند نیست دیوونه میشم ...

دیگه حرفی نزد که بغض برادرش  نبینه و با فنجونش ور رفت و پایین انداخت تا اشک سرخورده ی برادرشو مهرداد بادیدن حال زار مهران سرشو

بریم خونه جدیدو ببین ، یه نظری بده ، بهرحال تو سلیقه خانمتو بهتر میشناسی ، پاشو بیشتر ازین ازارش نده و آروم زمزمه کرد:حاضرشو 

 که دیره .... ...پاشو

مهربون گفت:سرتو باال بگیر ، من اگه تا اخر این ماه یاسمنو بر نگردونم مهرداد  که دید محکم و بی حرکتی مهران رو بلند شد کتش رو مرتب کرد و

 نیستم .....پاشو ....

 

 

 

Yasi 
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نه طبق عادت اینروزام لبه ی ایوون نشسته بودم و پاهامو تاب میدادم و لیوان چاییمو تو دستم جا بجا میکردم ، خاله برای جلسه ی قران زنو

اینکه خالی بشه  گلخونه هم امروز کاری نبود ، هوا رو به سردی رفته بود ، دلم هرروز بجای بیرون رفته بود و منم حوصله ی خونه نشینی نداشتم و

بیارم ، کی  یروز تا شب دووم  از مهران لبریز میشد و آخر شب سرریز میکرد و اگه با گریه خودمو برای روز بعد تخلیه نمیکردم محال بود بتونم

م ، مهران چرا میکردم با اونهمه غروری که حداقل در محضر خودم داشتم اینطوری بشکنم که خودم از گریه های بی اختیارم خسته بش فکرشو

 فکرت دست از سرم بر نمیداره .....

 کنار نیومدی؟؟؟؟ محمود:به چی فکر میکنی؟؟؟؟هنوز با خودت

گفتم:به چیزای بی نتیجه .....هر چی بیشتر فکر میکنم کمتر  محمود که باز به ستون تکیه زده بود نفس عمیقی کشیدم و با دیدن سر چرخوندم و

 نتیجه میگیرم ...

 

 شمو سمتم گرفت و محکم گفت:باهاش حرف بزن ......اینطوری تکلیفت با خودت معلوم میشه ....گوشی خامو

 دستش نگاه کردم ، با چشم و ابرو اشاره کرد که بگیرمش و گفت:روشنش کن ، خودتو ازین عذاب خالص کن ..... مردد به گوشیم تو

 مایوس گفتم :نمیتونم ..... ازش گرفتم و رو

خودشم مثل من با فاصله  لبه ایوون نشست و گفت:پس اونقدر دوستش داری که میترسی  زمین گذاشت و گوشیو کنارم رو ید ونفس آه مانندی کش

 با حرف زدن برای همیشه از دستش بدی !!!!!

خیه جدال عقل و با حرف محمود پوزخندی نقش صورتم شد ، واقعا خودمم نمیدونم چی میخام ، عقلم پس میزنه ، دلم پیش میکشه و چه جنگ تل

 دل وقتی اینطور ادمو به استیصال میرسونن ......

 بهت عالقمند شدم ؟؟؟ محمود:میدونی چرا دوستت دارم و
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دوست  شوهر داری ، ولی منکه نمیتونم سر درگم گفت:اینطوری نگام نکن ، میدونم دستش تاب داد و ماشینشو تو گنگ نگاش کردم ، سویچ

 الدهر هم میگم دوستت دارم ولی بعد اینکه فهمیدم متاهلی جنس دوست داشتنه فرق کرد ....ولی تمومی نداره کهداشتنمو کتمان کنم ، تا ابد

 

 

 چایی یخ زده مو مزمزه کردم ، ترجیح دادم بهش نگاه نکنم تا راحت حرف بزنه ... پایین انداختم و سرمو پوووفی کشیدم و

تازه از  ق خاله صدف بودم ، مدتی که پیش ما زندگی میکرد خیلی بمن محبت میکرد ، پدرمومحمود:دوستت داشتم چن مثل مادرت بودی ، من عاش

پر  رو مامان مهری مجبور بود بیشتر پای زمین کار کنه و بمن نمی رسید . خاله هم از تو جدا شده بود و با محبت بمن جای تو دست داده بودم و

 میکرد...

 

هم ندیدم تو عمرم ....و اون درست وقتی  حسمو بیان کردم:همه میگن شبیهشم ،ولی حتی عکسشو حرصم گرفت ، حسودیم شد و با طعنه این

 مادری میکرده!!هه خنده دار نیست؟؟؟ نیاز داشتم ،اینجا برای تو که من باید مهرمادری روتجربه میکردم و بهش 

 

بود ...روزا غرق فکر و  گفت: حالش همیشه مثل حال اینروزای تونشنیده گرفت و خیره به باغچه گوشه حیاطشون  چن حالمو میدونست طعنه مو

 خودش .....شبا هم تا صبح گریه میکرد ... دنبال یه خلوت که فرو بره تو

 چپ چپ نگاش کردم خندید و گفت:خب تابلویی ...صبحا چشات داد میزنه که تموم شب باریدن ....

آروم زمزمه کرد:خیلی دوستش داری که کنار اومدن با تصمیمی که گرفتی اینقدر برات  ی وجمع کرد و جدی و یجورایی با احساس دلسوز خنده شو

 دلته ..... سخته ، اگه دوستش نمی داشتی راحت ازش میگذشتی...ولی این بالتکلیفی که برای خودت ساختی یعنی بد مشاجره ایی بین عقل و

 

 ، برای عوض کردن بحث گفتم:از مامانم بیشتر بگو ....نمیخواستم نصیحت بشنوم ،از کسایی که حالمو درک نمیکنن 
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 عذاب ندی قول میدم عکسشو هم نشونت بدم .... خودتو گفت:اگه قول بدی زودتر با تصمیمت کنار بیای و ازون لبخندای قشنگش تحویلم داد و

 ذوق زده گفتم:واقعاااااا؟؟؟ 

 دیمی داره که از مادرتم داخلش عکس هست ، با صدای آرومتری گفت:آره ، مامان تو صندوقش یه آلبوم ق 

 گفتم:تعریف کن از مامانم چطوری بود؟؟؟ چارزانو همون لبه نشستم و کامل سمتش چرخیدم و 

پهلو به ستون چرخوند و لبخند زد ،اگرچه لبخنداش به قشنگی لبخندای مهرانم نبود ولی از دید پسر خاله ی برادر گونه خوشم میومد از  

جورایی انگار بالبخندش میگفت همه چی ارومه ، دست به بغل گرفت و گفت:اونموقع همش پنج شش سال داشتم ، دو سه سالی که لبخنداش ، ی

با ما زندگی میکرد همش غمگین بود ، آخرشم گفتن دق مرگ شده ، یه شب که خوابید دیگه بیدار نشد ، همش بیست سالش بود ،بیتابیش برای 

مامان  مادربزرگ زندگی نمیکرد چن بخاطر طالقش مالمتش میکردن ،برای همین با ما موند ، رفتنش برای من و ، با پدروتو بیشتراز آقا رضا بود 

کنی تلخ تراز فوت بابام بود .......یاسی نمیخام خودتو مثل مادرت زجر کش کنی!!!!! برو باهاش حرف بزن تا بدونی میخوای با  زندگیت چیکار 

 که آرومت میکنه حتی اگه اشتباه باشه ، هیچی اندازه آرامش داشتن اهمیتی نداره.......انجام بده  !!کاری رو

 

نشست ازینکه تا االن اینطوری فکر نکرده بودم !!!چرا خودمو در نظر گرفتم تا حاال :محمود  هم حسرت به دلم بغضم گرفت ، هم خوشحال بودم

مادرش ،  نی وقتی بحث بله گفتن به مهران پیش اومد چه شرایط سختی داشتم؟؟؟پدرواولین نفری هستی که خودمو درنظر گرفتی!!!!!میدو تو

خدای ناکرده شکست نخوره ، آخه یه تجربه تلخ قبل من داشت  برادرش ،دلشون شور میزد که مهران داره وارد یه رابطه میشه و خواهر و

.....بابا رضا دلش شور تنهایی حسام  به زندگیش برگردونم امیدو شم و!!!!!میخواستن این بار خوشبخت بشه !!! میخواستن من شادی زندگیش ب

کس دلیل  کس از من نپرسید ....هیچ میزد و میگفت ازدواج کنم تا پشتوانه حسام بشم پ بتونم بعد بابا بهتر و راحتتر مراقبش باشم ، !! هیچ رو

ن بله گفتم نگام به صورتش بود ببینم چقدر خوشحال میشه !!!چقدر به پهنای کنمو نگفت .......باورت میشه وقتی به مهرا اینکه من باید ازدواج

وسط خوشبخت بشم ....وقتی دیدم همه میخندن ،خودمو فراموش کردم ....یادم رفت کی  لبخندش اضافه میشه .....فکر نمیکردم که منم باید این

 ندگیم .....چی میخام از ز بودم و از زندگی چی میخام ...هنوزم هنوزه نمیدونم
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نبینه ، آهی کشید و گفت:تو هنوزم مثل بچه ها رفتار میکنی یاسمن !!!! اول با  به حیاط چرخیدم تا صورت اشکیمو اشکمو پس زدم و دوباره رو

اینکه دل خاله سراغ همسرت ، البد اگه منم پا پیش میذاشتم و بحثو جدی پیگیر میشدم  بخاطر  هدف زندگیتو معلوم کن بعد برو خودت کنار بیا و

 نشکنی جواب مثبت میدادی!!!!؟؟ رو

هم مقصر بودی !!وقتی خبر ازدواج دروغیتو شنیدم خواستم ثابت کنم عالقه ایی بهت نداشتم برای همین  گفتم: تو حسرت وار سری تکون دادم و

 با بقیه برای این ازدواجی که به اینجا رسید همراهی کردم ....

 ثابت کنی!؟؟؟ میخواستی عکسشو عالقه داشتی که با این ازدواج ک پرسید:مگه واقعا بهمموشکافانه نگام کرد و مشکو

 

 

 

 

 همون برادری که قبال گفتم ،نه بیشتر ..... پوووووف لعنت بمن با این حرف زدنم !! زمزمه کردم:در حد

 نشونت بدم ..... بوموتا مامان نیومده آل گفت:بریم سمت ورودی خونه حرکت کرد و نفس عمیقی کشید و بلندشد و

موهاشو بهم ریختم ذوق زده  با ذوق دنبالش راه افتادم ، حسام روی کناره لم داده بود و تلوزیون تماشا میکرد ، کنارش نشستم و طبق عادتم

اش عکسایی از ادمای خندید ، محمود هم اتاق انباریشون رفت و با آلبومی کهنه برگشت ، کنارمون به پشنی تکیه دادو آلبومو باز کرد ، همه 

مامان صدف نشونم داد اصال به بابا شباهت نداشا و کمی دقت میخواست که  قدیمی بود که هیچکدومو نمیشناختم ، حتی عکسی که از بابا و

پاگشا  بفهمیم خود  بابا رضاست..... خیره به عکس قیافه هاشونو بررسی میکردم که محمود توضیح داد:اینجا بعد عروسیشون هست که برای

 اومده بودن خونمون ، بعدش آقا رضا خاله صدفو برد مشهد.....

خوشحال کنار بابا رضا چسبیده بود و دست بابا رضا دور شونه اش حصار بود ......چقدر شبیه  خندون و مامان یه چادر سفید گلدار سرش داشت و

 میذاشت ازش عکس بگیرن ، جلوی دوربین نمیستاد .....من بود ، خندم گرفت که با حرف محمود لبخندم ماسید:بعد طالقش دیگه ن
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غصه خوردن من دردی  نمیخواست یاداوری خاطرات تلخ مادر هم عذابم بده ، هرچی باشه مربوط به گذشته است و صفحه ی آلبومو ورق زدم ،دلم

غصه هام جا نمیشه ...... محمود شروع به گفتن دوا نمیکنه ،،،، خودم اینقدر غم دارم که فکر کردن به زجری که مامان صدف کشیده تو لیست 

شجره نامه و شهرت ادمای داخل عکسا برای حسام کرد ،منم دوباره از خونه بیرون زدم و نگام روی گوشیم لبه ی ایوون ثابت موند ، دیگه 

 بیاد ،،، قلبم تپش گرفته بود صدای نتونستم تحمل کنم و کنجکاوانه گوشی رو روشن کردم و خیره به صفحه اش منتظر شدم همه ی پیاما باال

 باز کردم : باز کردم و اول از همه لیست پیامای مهران رو رسیدن پیاماکه قطع شد ، منوی پیاما رو

 شبت بخیر مهربون _

 صبحت بخیر هم نفس-

 شبت بخیر عزیز دلم-

 صبحت بخیر خانمی-

 کردم و براش مهم نیست ...انگار نه انگار که قهرم .....هه!!! انگار دوس دخترشم که قهر 

 

 منــــــــم یه روز_

 عـــــــزیز دله کســــــی بودم

 کــــــه حــــــــــاال شــــــدم

 اضــــــــافی

 ... 

عین  موضوعی گذشت  که مهران راحتی از چنین اینه که بهمین میخواست منو مقصر جلوه بده ....خدای من کجای دنیا رسم انگار با پیاماشم 

 خیالشم نیست...
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ی با حسرت یاداوری صداش که هرشب تو گوشم این شب بخیر و صبح بخیرها رو زمزمه میکرد بیخیال خوندن باقی پیاماش شدم و سراغ باق 

 پیاما رفتم....

 کیمیا:یاسی جان ، با من تماس بگیر ، دفتر و پلمب کردن .... 

 گرفتم و به محض اتصال گفتم:الو کیمیا جان جریان چیه؟؟؟ با خوندن پیامش باهول شمارشو 

  

 عصبی با تشر بهم توپید:سالم یاسی ، معلوم هست کجایی؟؟؟؟گوشیت چرا خاموشه؟؟؟؟

  

 و پراسترس گفتم:مهم نیست ، این پیامت چی بود؟؟؟؟جریان پلمب دفتر چیه؟؟؟؟از عصبانیتش هول کردم 

دیدن دفتر بی صاحبه پلمب کردن تا  کالفه گفت:از اداره کل چندتا دعوتنامه داشتی ،ولی چن خودت نبودی که بری ،اومدن بازرسی و پوووفی کرد و

 اره ....خودت بری و گزارش کارکرد رد کنی تا مجوز ادامه کار بدن دوب

 علنا وا رفتم ،،،با این چیکار کنم ...کالفه گفتم:ببینم فردا اگه پرواز به مشهد بود میرسونم خودمو ......

ندارم ....راهی جز رفتن مشهد ندارم ، مدارک  هم منتظر جواب کیمیا نموندم و تلفنو قطع کردم ، االن چیکار کنم ،،،شماره ی وکیل بابا فاتحی رو

 که نمیشه بگذرم ..... آینده ی حسام منبع درامد و .... از دفتر و همه پیش وکیله

 

 

 

 

گفت:مطمعنی  میکوبیدم ، حسام کنارم ایستاد و برگشتمو روی دست دیگم بلیط رفت و کوله به دوش پر استرس تو سالن فرودگاه قدم میزدم و

 الزم نیست من بیام؟؟؟؟
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 با پرواز عصر برمیگردم ..... میذارم برا فاتحی و گفتم:نه داداشم ،،،،میرم کارا رو و نشونش دادم لبخند تلخی تحویلش دادم و بلیطا رو

 با ترس و زمزمه وار گفت:سراغ مهران نمیری؟؟؟

اعالم شد ، بدون حرفی سمت گیت حرکت  استیصال نگاش کردم و میخواستم دهنشو با حرف تیزی ببندم که از بلندگو شماره پروازم با اخم و

 قهر کردم اونوقت انتظار دارن من برا آشتی پا پیش بذارم ....اصال مگه من قصد آشتی دارم !!!!! ضم گرفته بود ، خودمکردم ، بغ

 محمود:اگه دیدیش باهاش حرف بزن ....

 به حرف محمود هم اهمیتی ندادم و فقط به نشانه خداحافظی براش دست تکون دادم ...

دفترش نشسته بود و  یکراست سراغ دفتر فاتحی رفتم ، با دختر سیزده چارده سالش تو تاکسی گرفتم وساعت نه صبح بود که رسیدم مشهد ، 

نمونه رفتن چونه میزدن که وارد شدم ، با دیدنم محکم و قاطع به دخترش گفت:لیلی بابا گفتم که مدرسه ، مدرسه است فرقی  سر مدرسه دولتی و

 من قبول ندارم ... بری رومیخای  نداره .....این غیرانتفاعی که تو

 گفت:بابا.... برداشت و لیلی کالفه کیفشو

پای من میپیچه که وسط سالی  فاتحی برای ختم کردن بحث عینکشو جابجا کرد و رو بمن کفت:خوش اومدی دخترم ...ببین فسقلی به پر و

 عوض کنم ... مدرسه شو

جریان مکالمه ام با کیمیا رو باهاش  با تعارفات معمول نشستم و نظری ندادم وچن دراین امور سررشته ایی نداشتم  لبخندی تحویلش دادم و

نرم کنه  انتظار داشت با این مدل نگاه دل باباشو حالت قهر به فاتحی نگاه میکرد و مطرح کردم ، تمام مدت لیلی کنج اتاق نشسته بود و با حرص و

.... 

حی برای توضیح گفت:اول بریم ببینیم مهرپلمب در دفتر مربوط ب کدوم اداره است ، بعد سمت دفتر ، و فات با تمام شدن توضیحم حرکت کردیم

 میرم سراغ پیگیری....

 گفت:بابا اون مدرسه که میگم همینجاستا .... و سرتاییدی تکون دادم که لیلی از صندلی عقب سرخم کرد جلو

 حرف میزنیم ..فاتحی کالفه جوابش گفت:لیلی جان بابا صبر کن سر فرصت درموردش 
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گفتم:باباها دختر دوستن ....بابای منم هرچیزی  مخاطب قرار دادم و پدر هواییم کرد و با یاداوری بابام لیلی رو خواست ... دیدن دختر و دلم بابامو

 بهتر بدونی .... رو نشکوند ...فقط مخالفت میکنن که قدر چیزی که بعداین مخالفت بدست میاری وقت دلمو میخواستم اول رد میکرد ولی هیچ

 نکن دستمو بخونه دخلمو میاره ... باهمون خنده گفت:دختر جون رازهای پدرانه رو براش رو فاتحی خندید و

پر ذوق جیغ جیغ کرد :قربوووونت برم بابایی میدونستم  بغل گرفت و لیلی هم فهمید مخالفت باباش دلیلش چیه از همون صندلی عقب سر باباشو

 دازی ...زمین نمین رومو

 لوس نکرد و پرسید:برای مراسم چهلم پدرت نبودی یا من ندیدمت؟؟؟؟ فاتحی بیشتر دخترشو

 گفتم:مراسم چهلم؟؟؟؟ و متعجب سمتش چرخیدم

کسی نبود ، اعالم کرد گفت سفر فوری  داد و گفت:کجا سفر بودی مگه ؟؟؟؟هفته ی قبل همسرت برگزار کرد ، خلوت بود زیاد سر تاییدی تکون

 تی ...داش

داشته  داشتم ولی نمیتونم ....نه میتونم هنوز ، کاش جسارت تموم کردن همه چیزو دلم گرفت،مهران چه اصراری داره که مونده سر راه زندگیم

 باشمش ...و نمیتونم  ازش دل بکنم و نمیتونم برای جدایی اخر اقدام کنم ..... ..

 سفر مهمی بود نمیشد بمونم ..-

نگه  مهرانو برای این شرایط مالمت کردم ، روبروی دفتر ماشینو دلم نبودم سرمو پایین انداختم و باز تو اینکه برای چهلم پدرم شرمنده از دروغم و

 گفت:انگار خبری نیست .... پیاده شد و داشت نگام روی در دفتر ثابت موند ، و بی اراده از ماشین پیاده شدم ، فاتحی هم

با قدمای بلند سمت دفتر حرکت کردم ، و به محض ورودم جلوی در ایستادم تا موقعیت درک کنم  به فاتحی ندادم وعصبانی از دروغ کیمیا جوابی 

 لرز کرد و همزمان گر گرفت .... میخ نگام شده بود بدنم ولی با دیدن کسی که وسط دفتر رژه میرفت و

 گفت:باالخره اومدی ... و دوسه قدم سمتم اومدبقیه هم پشت میزاشون ایستادن و فقط نگام میکردن ، مهران  دانایی و
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داد زدم:دروغ گفتی؟؟؟؟بمن دروغ گفتی بخاطر این  همه ی احساسات متضادمو سر کیمیا خالی کردم و خوشحالش دقت نکردم و به لحن پر ذوق و

 ؟؟؟

چنین موقعیتی قرار بگیرم ..که  وقت تو نداشتم هیچ با دستم به مهران اشاره کردم و یه قدم عقب رفتم و بی اراده اشکم سرازیر شد ....دوست

 برقصه!!! ندونه به ساز کدوم کنم ...که حرف دلم و عقلم روی جسمم تاثیر بذاره و چیکار ندونم

 روبروم ایستاد و زمزمه کرد:من ازش خواستم دروغ بگه ......ببخش یاسی باید باهات حرف بزنم .......باید حرفامو گوش کنی ....

محکم نگه داشت و زمزمه کرد:بیا  حرفاشو ولی با دستاش صورتمو قاب گرفت و نمیخاستم چیزی بشنوم ، سرمو تند تند تکون دادم که نشنوم

 حرف بزنیم ...

 دستشو پس زدم و صورتمو عقب کشیدم و داد زدم :دیگه باورت نمیکنم ....

 زدم:بمن دست نزن ...داد  پس زدم و دوباره میخواست مجبورم کنه نگاش کنم دستشو

راضی نبود به کوتاه اومدن .....به این نتیجه  برنمیومد ، دلم کاری ازم میدیدم و دوست نداشتم ، زجر کشیدنو مستاصل نگام کرد ، حالتای صورتشو

مت  ایستگاه تاکسی دویدم س ردش کردن ، و با رسیدن به این نقطه دیگه موندن جایز نبود و از دفتر بیرون زدم و  هردو دلم رسیدم که عقل و

دید زدم ،  گرفتم و پشت سرمو صدا میزد هم توجهی نکردم ،، نرسیده به ایستگاه جلوی اولین تاکسی رو مهران رو حتی به صدای فاتحی که من و و

 دستاش داشت : تو زانوشو صدمتر دورتر روی زانوش خم شده بود و

 دربست آقا ....
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بتونه  همونجا روی زانوش خم شد و شروع به ماساژ پاش کرد تا اروم بگیره و نتونست حتی یه قدم برداره و با تیر کشیدن پاش دیگه»»»»»»

 بود ..... مستاصل نالید:لعنتی ، االن چه وقت تیر کشیدن دنبالش بره ولی وقتی دید که سوار تاکسی شد و رفت مشتی روی زانوش کوبید و

 مهرداد؟؟؟ لی لی کنان روی پله ی مغازه کناری نشست و با گوشیش شماره گرفت: الو خیره موند وبه تاکسی ایی که یاسمن سوارش شده بود 

 مهرداد:سالم ، چیشد؟؟؟

 گوش کنه.....دوباره رفت مهرداد ..رفت ... نالید:اومد ولی حاضر نیست حرفامو بست و چشماشو به دیوار پشت سرش چسبوند و سرشو

 ، همه چی آرومه ....ما چه خوشبختیم ......غصه ها خوابیدن ...... پیش مهرانه ، حرص نزن مهرداد:برو

دندون گرفت تا اشکش سر نخوره و  لبشو تماسو قطع کرد و رفتارش نمایان شده بود گوش نداد و به ترانه خونی  و لوده بازی مهرداد که جدیدا تو

دست به زانو زد و یاعلی)ع(گفت و سمتش  دستی به موهاش کشید ونگاش روی فاتحی منتظر توضیح ثابت موند ، کالفه  اطراف سر چرخوند و

 چ««««««رفت
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عقده هامو سرش خالی میکردم ، مگه   پشیمون شدم ولی دیر بود ، کاش میموندم ...میموندم و هواپیما که روی زمین سیستان فرود اومد از اومدنم

نبینم ، مرد محکمم  نبینم ، فرار کردم که درموندگی مرد رویامو مش ، فرار کردم که استیصالشونیومد اونطوری ببین میتونستم؟؟؟دلم میومد؟؟؟مگه دلم

میکردن  کنه؟؟؟اره میخواست ولی نکرد !!!چرا ؟؟ ازین جدال افکارم که بیقرارم نمیخواست بی ابروم درموردش!!!!مگه نبینم ، چرا اینطوری میگم رو

 بیزار بودم ...

یکراست گلخونه رفتم ، حسام مشغول چیدن گوجه بود و کاله حصیریشو پشت  گلخونه بودن ، کمی خرید کردم و.طبق معمول عصرها همه 

 گردنش آویز کرده بود با دیدنم متعجب گفت:اومدی؟کارت تموم شد؟؟؟!!!!!!

 

 فقط تونستم نگاش کنم و سر تایید تکون بدم ، 

بلوزش با دکمه های باز طبق عادت همیشه اش تنش بود ، با  یشرتی آبی تنش بود وروی باقی صندوقای پراز گوجه چید ، ت محمود صندوقی رو

پاک کرد و گفت:چرا نموندی باهاش  دراورد و عرق پیشونیشو همون شلوار فاستونی که مخصوص کار گلخونه میپوشید ....با دیدنم دستکشا شو

 حرف بزنی؟؟؟ 

دوست دارم  پربغض گفتم:کاش میموندم ......نتونستم بشنوم .....من مهرانو نشستم وروی جعبه ی خالی  تکون دادم و سر تاسفی برای خودم

 بشنوم و خودمو نابود کنم ، میترسم چیزایی بشنوم که برا همیشه نابودم کنه..... حرفاشو نمیخام ..دوستش دارم

 

ام پوشوندم ، محمود عصبی غر زد:دوستش داری با دست دوباره ضعفم تابلو شد و نتونستم جلوی گریه مو بگیرم ،و هق هق زنان صورتمو

 بوده بساز ، دلت مهمه... برو سر زندگیت با هر چی که هست و  نفهم...چه با توضیح ،چه بی توضیح .....نمیتونی فراموشش کنی ،،، پاشو

ی صندوقا کوبید و سمت دیگه گلخونه نگاش کردم ، کالفه دستکشاشو رو متعجب از عصبانیت محمود که تاحاال ندیده بودم گریه ام بند اومد و

نزار شده بود ، چقدر  زرد و دقیقه ایی که دیدمش شدم ، چقدر الغر و غرق همون یکی دو رفت ، کشش نداشتم به دیواره گلخونه تکیه دادم و

این حالتاش کور شده  .چشمام چرا بههمون لحظه ندیدم ..... خسته بود ....چقدر چشماش بی فروغ و غمزده بود ....چرا این چیزا رو لحنش دلگیر و

 بود و گذاشتم اومدم.......!!!!! 
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حسام که مدرسه بودن ، از خاله هم خبری نبود ، از فالکس لیوانمو پر چایی کردم و طبق  صبح که بیدار شدم هیچکدوم خونه نبودن ، محمود و

 دیدم بخورم که روی در یادداشت محمودو تم که بشینم تماشای باغچه و چایی موعادتم سمت ایوون رف

خیار ، کارگرا گلخونه نیستن ، اگه  امروز ینفر میاد دنبال بار گوجه و     سالم ، صبحت بخیر دختر خاله...مامان شهر خرید داشت میبرمش شهر »»

 ...««یشم لطف کنی و ساعت ده برای تحویل بار گلخونه باشی ممنون م
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نم خورده خبر از  چند قلپ چایی خوردم ،هوا گرفته بود و بوی خاک رو ایوون ایستادم و نیم بود ، بیرون زدم و نگاهی به ساعت مچیم کردم ، نه و

 تا تموم شدن چاییم بارون هم باریدن گرفت:پس باالخره پاییز به اینجام رسید میداد و اومدن بارون

 

نبود دوباره به پوشیدن همون لباسای مشکی کفایت کردم و قدم زنان سمت گلخونه رفتم ، باید برم  لباس زیاد همرامتعویض لباس کردم و چن 

بدون   با موضوع کنار بیام فقط میدونم چند دست لباس بگیرم ، گوشیمو تو دستم جابجا کردم جرات روشن کردن نداشتم ، شاید برگردم مشهد و

از جیبم  خونه رسیدم تویوتای قرمز رنگ اوستا رجب که همیشه دنبال محصول گلخونه میومد جلوی در بود ، کلیدونمیتونم .... وقتی گل مهران

    دراوردم و حین باز کردن در گفتم:ببخشید دیر کردم 

 اوستا رجب:اشکال نداره دخترم ...

نتهای گلخونه رفتم ، ، گوشیمو روشن کردم ولی اینبار اوستا و شاگردش مشغول بار زدن جعبه ها شدن و منم غرق افکارم قدم زنان سمت ا 

حالت پرواز گذاشتم ، با صدای بسته شدن در گلخونه و گاز ماشین فهمیدم که اوستا و شاگردش رفتن ،  اجازه ندادم پیامی برسه و سریع رو

خیره ی سقف قطرات بارونی  تو اب بود دراز کشیدم وپلی کردم و همونطور که پاهام  کفشامو دراوردم وپامو توآب گذاشتم و با گوشیمم آهنگی رو

پیدا کردنم اینجا برای مهران سخته ...خودم باید برگردم ....اینجا موندن  دید میزنم ..... میدونم که از روی سقف شیشه ایی سر میخوردن رو

 بالیی سرم نیاورد .. یست که اونهمه مدت دراختیارش بودم وبی احساس ن خودمو نابود کنم .... من دوستش دارم ..قطعا اونم نداره ...نمیتونم فایده
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 بزاره قلبم تورو اسم غم جای یکی بیاد غم و از دلم درآره / 

 

 شدم وابسته کسی به تو جز مگه مگه غیر تو کسی و خواسته بودم / 

 

 میزنی حرف من با انگار که چشمایی حسی که تو چشاته دنیای من / 

 

 برات میره می که اونی منم آره پاک ریخته بپات /  کسی که زندگیشو

 

 ندارم عادت تو دوری به آخه بگو بگو من دیگه طاقت ندارم /

 

 نداری راحت خواب یه هم تو بگو یه چند شبِ که خواب راحت ندارم /

 

 ندارم طاقت دیگه من بگو بگو بگو تو هم مثل من طاقت نداری /

 

 چند شبِ که خواب راحت ندارم یه آخه به دوری تو عادت ندارم /

 

 نداری طاقت من مثل هم تو بگو بگو تو هم یه خواب راحت نداری /
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 من چشم روز هر که کسی شد چی بگو طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری /

 

 سالم یه با بخیر صبحت گفت می وقتی / شدن می بیدار اون چشمای تو آروم 

 

 دارم عکسهاشو که کسب شد چی بگو / برام ساختش می رو لحظه ترین قشنگ 

 

 مرور شه می ما خاطرات که وقتی / میزارم چشم جلوی که عکسایی 

 

 ندارم طاقت دیگه من بگو بگو / دور تو بمونی نباید ازم میگم 

 

 ندارم راحت خواب که شبِ چند یه آخه به دوری تو عادت ندارم /

 

 

 

 

جاده برگشت به مشهد از بجنورد بود ، با یاداوری شیرینی اونلحظات  تو ی که ازش داشتمرد کردم ، اخرین عکس  عکساشو و برداشتم گوشیو

 قلبم فشرم و اشکمو پاک کردم .. یدم و روب*و*سعکسشو 

http://www.roman4u.ir/


 

 
357 

 

 

 

 

 

 

 نداری طاقت من مثل هم تو بگو بگو تو هم یه خواب راحت نداری /

 

 ندارم طاقت ندارم طاقت بگو بگو من دیگه طاقت ندارم /

 

 ندارم طاقت ندارم طاقت دیگه طاقت ندارم /بگو بگو من 

 

 ندارم طاقت دیگه من بگو بگو بگو تو هم مثل من طاقت نداری /

 

 ندارم راحت خواب که شبِ چند یه آخه به دوری تو عادت ندارم /

 

 نداری طاقت من مثل هم تو بگو بگو تو هم یه خواب راحت نداری /

 

 طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری
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 مهران:آره منم طاقت ندارم .....

 

باشنیدن صداش از جام پریدم و باعث شد گوشیم داخل آب پرت بشه و صدای موزیک قطع بشه، شوکه به سرخوردن گوشی زیر آب نگاه کردم 

گلخونه تکیه زده  خواب میبینم ؟؟توهم حضورشو زدم؟؟؟یا واقعا خودشه که به دیواره ی کردم و پشت سرمو نگاه کردم ، دارم و اشکمو پاک

کنم،  به رویا بودن تصویرش فکر میکردم که لبخند زد ، ازهمون قشنکای همیشگی و گفت: اومده بودم باهات دعوا نشسته؟؟؟تو بهت بودم و و

لی اون نبودنت به بدترین شکل ممکن نشون بدم ....ولی...ولی...و بحث کنم که چرا گذاشتی رفتی؟؟؟ناراحتی مو از یکطرفه قاضی رفتنت و

 عوض کرد .... آب همه چیزو ه ایی که االن سر خورد توب*و*س

کرده بود و هیچ فرمانی نمیداد، با احساس سرما پاهامو از آب بیرون کشیدم و  دید زدم ، مخم هنگ دوباره سر چرخوندم و مسیر افتادن گوشیو

  .  ارم دیوونه میشم که اینقدر واقعی توهم حضورش بسرم میزنه برای فرار ازین رویای شیرین کفشامو پوشیدم ، سیل اشکم بیشتر شده بود ، د

    دستام علنا از ترس میلرزید .

 

 سعی کردم سمتی که نشسته بود نگاه نکنم ....این چه حالیه .....چرا نه از خودش نه توهمش خالص نمیشم ....

 

 

 

رها شدم ...واقعیه...خودشه....عطر تن خودشه .... همون آغوش پر امنترین آغوش دنیا چرخیدم که سمت خروجی برم که دستم کشیده شد و تو

نیست دستامو باال اوردم و همونطور که تو بغلش فشرده میشدم دست دور  مهره.... همون لطافت نوازشه ..رویا نیست .... با باوراینکه توهم

 . . الن کنارم بود ، حتی اگه توهمه هم قشنگه ا محکم بغلش کردم و هق هقم دراومد ، دلم براش پر میکشید و کمرش انداختم و
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 نیست  ه های پی در پی روی سرم توهم نیست ، صداش توهمب*و*سنه این نوازشا و این 

 دق میکنه؟؟؟؟ ندارم خانومم؟؟؟؟چرا رفتی؟؟؟؟نگفتی مهرانت بی تو مهران:نمیدونسی تحمل نبودنتو
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نگام کنه ولی محکم تر کمرشو چنگ زدم و سرمو  ، گریه ام از حرفای پرسوزش شدت گرفت ، تالش کرد از خودش جدام کنه و خودشه ،واقعیه

مو به نوازش گرفت و زمزمه کرد:گریه نکن ....گریه نکن نفسم ....چرا با من  به سینه اش فشردم و اونم اصرار نکرد و پشت و پهلو

 میکنی آخه؟؟!!! بودممیکنی؟؟!چرا اینطوری نا اینکارو

یدن لبام ب*و*سپر حسرت نگام میکرد ، میخواستم اسمشو صدا کنم که با  سرمو جدا کردم و نگاش کردم ،مژه هاش خیس بود و خیره صورتم

نکن زمزمه کرد:بذار حرف بزنم ...ازمن فرار  عقب کشید و دستش سپردم .....با شصتش اشکمو پس زد و سرشو ساکتم کرد و بی اراده خودمو

 قانعت کنه ...اگه قانع نشدی خودم میرم .... ...قول میدم حرفام

گفتم:میخواستم برگردم پیشت .....نمیخواد توضیحی بدی مهرانم .... بدون شنیدن حرفات  پس زدم و گریه مو سرمو به نشونه نه تکون دادم و

ر بود ...از نبودن بابا سخت تر بود ..... ل*خ*ت...غمش از بی مادری ترین روزام بود اینروزا ل*خ*تبی تو .....ت میخاستم برگردم ...طاقت ندارم

 هیچی نگو مهران فقط بذار کنار هم بمونیم ....

 

  میکرد ... بو و آغوش داشت دیوونه ام بغلم کرد و با ذوق و هول گفت:قربونت برم خانمم .....دلتنگ صدات بودم ...دلتنگی این عطر و محکم

 وباره نگام کرد ، سیر نمیشدم از دیدنش  زمزمه کرد:باید حرف بزنم ....د از خودش جدام کرد و

 باهات بدون توجیح اونحرفا..... بشنوم مهران ....میام نمیخوام-
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 کرد ودوباره پرسید:میترسی از حرفایی که ممکنه بشنوی؟؟ دوباره اشکمو پاک لبخند زد و

 پیدام کردی ؟؟؟. سر تاییدی تکون دادمو برای عوض کردن بحث گفتم:چطوری

 حالت صورتش زمزمه کرد:مهرداد دیروز از فرودگاه تا اینجا تعقیبت کرده .... مثل آدم ندیده ها نگاهش میخ صورتم بود و بدون تغییری تو

 حرف بزنیم؟؟؟ درد میکنه یاسی جان ، بشینیم و ازدرد جمع شد و زمزمه کرد:پام رفت و یکباره صورتش درهم

 نشده هنوز...دلسوزانه گفتم:خوب 

  جوابی نداد و

محکم به خودش فشرد و آخ دردناکی گفت، با دست  منم همونجا نشستم و نشست و گرفت و با دوتا گام بلند به دیواره تکیه زد و دستمو محکم

 گفت: ماساژ داد و آزادش زانوشو

 نمیومد چن هیچوقت دل به کار نمیداد ....حامد برای من کار نمیکرد .....فقط سرمایه گذار چندتا پروژه بود ...کاری ازش بر

 گفتم: نگو .....نیازی به توجیح نیست ... نگام کرد سر تکون دادم و با استرس دستمو رو لباش گذاشتم سر چرخوند و

 شونم گذاشت ،دیوونه این حرکاتش بودم ، چطور تحمل کردم بدون حضورش آخه..... ید و سرشو روب*و*سلبش گرفت و  دستمو از رو

 

 

 

 میترسی چیز ترسناکی بشنوی ...بهت قول میدم ترسناکتر از حامد چیزی نشنوی ... مهران:بذار بگم از کجا شروع شد ....میدونم

 گفتم:از حامد نمیخوام بشنوم ...هروقت اسمش اومد یه بالیی نازل شد .... موهاش و عطر موهاش هواییم کرد و دست بردم تو

ید و نرم خندید و گفت: اولین بار که دیدمت تو اتاق نقشه کشی با حامد ب*و*سپیشونیمو  کم بخودش فشرد وسرشو بلند کرد از شونه ام و مح

سر این بود که چرا حامد تلفن  سرش خراب شدی فکر کردم یکی از دوست دختراشی !!!یادمه دعواتون چندتا از همکارا نشسته بودیم ، وقتی رو و

یراست رفتی سروقت حامد و انگار نه انگار اتاق  پیچونده بودی و دوستی ریخته ......منشی رو ش طرحاز گوشیت برداشته و باها تلفن دوستتو
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سرت نمیشه؟؟؟؟آخه احمق اونهمه زید داری به  شونش و سرش داد زدی:پسره ی نفهم چرا با دوستم تیک زدی؟؟؟آبرو پرادمه ، کوبیدی کیفتو  رو

 رفیقای من چیکار داری؟؟؟

چیکار به آمار من  خنده مون گرفته بود ، حامدم کم نیاورد و عربده کشید :خوب کردم با هرکی دلم بخواد تیک میزنم تو از کارت همه مون

 داری؟؟؟فکر کردی خبر ندارم روز با ینفر می السی ....

 

داد :وقتی جوش آوردی قیافت دیدنی بود  ادامه دنبال دعوای اونروز با حامد بودم که مربوط به یسال قبل میشد ... حرفشو نرم خندید ومن تو ذهنم

یه لگد جانانه نثارش کردی که از صندلی پرت شد پایین ، همه مون  !!!مث گرگ گرسنه به حامد نگاه میکردی !!!چشمات گرد شد و چرخیدی و

داد زدی:خفه!!!!!کجای بی  تی وهم بی نصیب نذاش ترکیدیم از خنده و نتونستیم جلوی صدای خنده مونو بگیریم ، اونقدر عصبی بودی که مارو

 غیرتی خنده داره؟!!؟؟؟

حسودیم شد یذره که چه دختر با جنمی تور  ابهتت مونده بودم که همچی دختری چطوری با حامد رفیق شده ...راستش اونلحظه به حامد واقعا تو

 کرده !!!!!!

 ک ....زندگی من نپل کار و زدی:دیگه تو تیر خالصو و هل دادی سمت حامد صنلی رو

 

 .....««ازش  پرحرص از کار اونروز حامد باخنده گفتم:خیلی کفری بودم»»»

برا  مهران:وقتی رفتی اتاق مثل بمب از خنده ترکید .....خیلی کنجکاو شدم ، راستش از اولم از حامد خوشم نمیومد ،یکی از همکارا معرفیش کرد

 سرمایه گذاری یکی از پروژه ها الزمش داشتیم .....

تکوند که همکارمون بهش تیکه انداخت:آخه پسره ی خل ،دختر به این جیگری ، چیکارت بود رفتی  حرصی لباساشو سرت حامدم بلند شد و پشت

 سراغ دوستش که اینطوری خاکشیرت کنه ....

 ....  حواله اش کردم پس گردنی رو دوست دختر حامدی هم از حرف دوستم حرصم گرفت و همون موقع که هنوز فکر میکردم

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 فقط جیگر منی!!! جدی گفت:تو کشید و لپم و»

ماه  ازذوق چشمامو بستم و دستامو دور کمرش محکم چسبوندم ...بعدازین یک بیشتر به شونش فشردم و حضورش سرمو غرق لذت از صداش و

 ««حضورش بهترین هدیه ی دنیا بود 

 غرق کرده؟؟ گفتم:چیه ؟؟مادر فوالد زره کشتیاتو وسراغش  اتاق نشسته بود رفتم مهران:روز بعد حامد پکر تو

 

 بمن گفتی مادر فوالدزره؟؟؟ گفتم:تو سراز شونش برداشتم و نگاش کردم و»

حواسم به صداش رفت  گاز گرفتم و دوباره غرق آغوشش شدم، و سرتاییدی تکون داد ، حرصی ولی خوشحال شونه شو نرم خندید و

 ««نمیکردم درک حرفاشو و

 

 امد جوش آورد و گفت:من اگه ثابت نکردم دختره سنگ ریزه کفشش هست ،حامد نیستم ....مهران:ح

روی میز باز کردم تا  نداره !!!!کاغذای نقشه کشی رو خوشحال شدم چن احساس کردم حامد باهات کات کرده و دیگه دوست دختر ماهی مثل تو

 ؟؟؟باهاش ب هم زدی چیکار آبروش داری؟؟؟گفتم:بیخیال پسر ، چیکار دختر مردم داری؟ مشغول کار بشم و

 زدن کجا بود بابا ....خواهرمه خیر سرم ... با همون بی حوصلگیش گفت:به هم

بدو بیراه نثار  دلم از خوشحالی اینکه دوست دخترش نیستی ذوق کردم و تو دقیقه همونطور خیره نگاش کردم و کردم !!!!!نمیدونم چند علنا هنگ

موقر !!!البته پوششت کمی غلط انداز بود ولی مشخص  لباسش !!!و تو اونقدر سنگین و نبودین ....حامد لوده بااون تیپ و شبیه همکردم ، اصال  حامد

چجوری ادبش  با دوست پسرش بگیرم ، میدونم گفت:اگه بتونم یه دفعه مچشو بود برا دل خودته ....، همونطور هنگ بودم که حامد بلند شد و

 کنم.....

ازین حرف حامد کمی دلم گرفت که ای وای نکنه دوست پسر داشته باشه !!؟؟ فکر کردم اگه به حامد نزدیک بمونم بهتر میتونم باهات راستش 

 امتحانش کن ...ببین اصال اهلش هست یا نه!!!! سرش انداختم و گفتم:خب برو تو من ارتباط برقرار کنم !!!فکر امتحان کردنتو
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منم از استرس اینکه نکنه دوست پسر داشته باشی اونروز نتونستم کاری از پیش ببرم و دست و دلم به کار  ون زد واز اتاق بیر غرق فکر حامد

 نرفت ....مسخرست با یه بار دیدن مگه نه؟؟؟....

 

وه و خودشیرینی یادت گفت:عش چند روز بعد از یه پروژه طرف امامیه برمیگشتیم که خامد یکی از دوستاشو سوار کرد و جلپی دفتر پیادش کرد و

 نگه دار زنگ زد ضبط کنی صداشو ... روشن که دادی گوشیتو نره ......ازش تعریف کن حتما خوشت میاد .....شماره رو

دفتر از استرس داغ کردم . پیاده شدم و به در ماشین تکیه زدم ، اگه اونطوریکه حامد میخواست پیش میرفت من میباختم با  تو پسره که اومد

 قرار مدار بسته بودم .... ....اخه یجورایی با خودم سر تو خودم

نتونستم جلوی ذوق  کردی ..... چندتا لگد جانانه هم نثارش کردی ...حسابی خندم گرفته بود و پخش پیاده رو پنج دقیقه نکشید که پسره رو به

 بگیرم و بلند خندیدم و به حامد گفتم: تحویل بگیر نجابتو ....... خنده مو و

حامد حسابی حرصی شده بود !!!عاخه کدوم برادری از دیدن همچین صحنه ایی ذوق نمیکنه؟؟؟!!تعجب کردم از حامد که از پاک بودنت ناراحت 

 .....    بود

د سوژه ی خنده لی انگار هردفعه یه مصدوم جا مونده بود ، و حامد شده بو تکرار کرد و خیالم از تو راحت شده بود ، دوسه بار دیگه هم حامد کارشو

گفت:تروخدا یکی بره  و منشی اومد ، حامد اول از همه زرد کرد و قال تو داشتیم سر بستن یه قرار داد که صدای داد و ما ...... یه روز جلسه مهم

 میکوبه پایین ... کنه االن دفترو دک اینو

 صورتش داد زدی:گفتم کدوم اتاقه صداش کن بیاد .... تو شی بود ودر  اتاق، سرت تو صورت من جلو بیرونی با ذوق اومدم از ترسیدنش فهمیدم تو

 گفتم: با کی کار داری خانم؟؟؟ بشم .... نزدیک میز اومدم و میخواستم راهی پیدا کنم بهت نزذیک گرفته بود از طرفی ام خندم

 س...حتی نگامم نکردی و همونطور خیره به منشی  گفت:با مهندس سرمدی!!!! البته اصطالحا مهند

 

ببینم ولی از طرفیم نمیخواستم حامد پاپیچت بشه ...و هم یه قرارداد مهم بهم میخورد اگه میرفتی تو اتاق  دعوا کردنتو دلم میخواست بازم غرغر و

 با حامد دعوا میکردی برا همین بهت دروغ گفتم:نیستن خانم .....سر پروژه ان .... و
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زدی!!!فقط یه اخم غلیظ تحویل منشی دادی و رفتی .....راستش دلم گرفت .... کاش الاقل نگام نه نگام کردی ، نه تشکر کردی ، نه حرفی 

 میکردی ...

 

 

 ««خندم گرفت و گفتم:شانس اوردی نفهمیدم دروغ گفتی وگرنه برات عواقب خوبی نداشت»

 

هنوز ردش مونده باشه  پس کردنی حوالش کردم گمونم وبرگشتم اتاق  ادامه داد:حرصم از نگاه نکردن تو رو سر حامد خالی کردم و خندید و نرم

 گفتم:باز چیکار کردی آتیشیه از دستت؟؟؟ و

 قرض گرفتم ، البد باز یه جاش خراب شده میخواد بندازه گردن من ... حامد:دختره قاطی داره بابا ،، دیشب ماشینشو

به بهونه های مختلف اومدم دفتر که  حتی چند باری وسوسه شدم وگربه بازیاتوت خوشم میومد ، مخصوصا تو برام جالب بودی ،  از موش و

 مجبورم میکرد بیام ......  ببینمت ، یجور حس دلتنگی بهم دست میداد و بتونم

ی خونوادت بودم باهاش صمیم و به شرکت ما سپرد و منم دنبال نزدیک شدن به تو از شانسم پدرت کار همین خونه ایی که ارثیه براتون گذاشت رو

 خودم برداشتم ..... کار معماری خونه رو شدم و

 دهن شیر ....بزودی دم به تله میده .... فرستادم تو بود  ، تا اینکه یروز بشکن زنان اومد و گفت:ینفرو کنی از تو کم حامد همچنان دنبال راهی برا رو

 پرسیدم :چیکار کردی ؟؟

مخش راه  خاره وگرنه به این راحتی قبول نمیمرد یه پسر همکارش بشه !!!!!کافیه چند روز رودفتر کار کنه ، دختره تنش می فرستادم تو گفت:ینفرو

 بره حتما تورش میکنه ...

اخه ، دلخور گفتم:چه اصراری داری خواهرت بد باشه؟؟؟انگار نه انگار درمورد خواهرت داری حرف  حالم ازش به هم خورد ...چجور برادری بود

 کردی،؟؟؟ ی بودکار میزنیا......این چه
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 گفت:خواهر کجا بود بابا ،،،دختر نا تنیه!!!!! درمقابل عصبانیت من خونسرد شونه باال انداخت و

 

 هنگ کردم .... ناتنی، ناتنی زیاد شنیده بودم ولی فکر نمیکردم اینقد تنفر باشه که روی آبروی هم کل کل کنن ؛!!!! بازم

 

چن   قبول کنم گفتم: بابا اصرار کرد رحمانی رو دفتر و ای توجیح دلیل موندگار شدن رحمانی تومیدونستم درمورد رحمانی حرف میزنه و بر»

 میخواست با حامد راه بیام و لجبازی نکنم ...که بهونه جارو جنجال دستش ندم ...

 حین نوازش سرم گفت:میدونم خانمم سری تکون داد و

صدا و اینهمه محبت خودمو محروم کردم،  ردم که این یکماه ازین آغوش ، ازین آهنگدلم از خانمم گفتنش پر ذوق شد و باز خودمو شماتت ک

 برات تنگ بود مهران ....... زمزمه کردم: دلم چونه مو باال نگه داشت و چرخید روبرم ، خیره صورتش حرف دلمو

دیوونه میشدم  .... مثل خودم اروم زمزمه کرد:داشتم براش ضعف رفت ، برای نگاش خط کشید ، دلم لبم کنار زد و با انگشت رو موی گوشه صورتمو

 از نبودنت .... 

جدید ، پرخجالت سرمو پایبن انداختم  با قفل شدن لباش رو لبم همه ی این یک ماه محو شد ، انگار نه انگار جدایی در کار بوده ، یه حس تازه و

 ....««مه کرد:خدارو شکر که پیشمی بخودش چسبوند و زمز نرم خندید و دوباره دست دور بازوم انداخت و

 

کار زمین حسابی براش خودشیرینی میکردم ، چندبارم با حسام اومد پیشم ، فهمیدم حسام  مهران:صمیمیتم با پدرت زیاد شده بود ، سر پروژه و

بود که نمیخواستم تموم  ترین تجربمدراوردم ..دیدنت توخونتون!!!!لمس دستات شیرین دادم ...و سراز خونه تون افتاده بهش قول کمک ریاضی رو

گفتم ، کلی پیشنهاد داد  ازتو پیش مهرانه رفتم و نمیفهمیدم ، قبال بامهرانه درموردت حرف زده بودم ، اونشبم بی طاقت سدم و بشه ، حال خودمو

گام اومدم دفتر بهت بگم حواست به  بشه مثل باقی رفیقای حامد .....اولین عاقبتم بشم و بهت ولی میترسیدم بهت نزدیک شدنم برای نزدیک

 کشوندم بیرون و گفتم به حامد بگه بیخیالش بشه .....  رحمانی باشه ولی دیدم خودت داری ادبش میکنی کیف کردم ..... رحمانی رو
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انی عصبانی بود که میگفت اینقدر سر رحم گفتم بیخیال بشه ، اونم دیدن رفتارت بیشتر شیفته ات شدم ،رفتم سراغ حامد و بعد رسوندنت استخر و

کاری ازش برمیاد .... منم وارد  بخواد بریزه هر ازش هرکاری برمیومد ، کسی که ابروی خواهرشو کنه ....ترسیدم ، ترسیدم میخواد بزور اقدام

 یدم ....م ترتیبشو  مخش میرم .خودم رو گفتم :بذار خودم روش کار میکنم.....خودم هرکار بخای میکنم ، خودم بازیش شدم و

 کردنت پیش برم ...... خواست تا بی ابرو استقبال کرد و ازم که اونقدر پست بود حامدم

 

بشه ،  تموم گفت:بذار بگم سرد شد ، دوست نداشتم بشنوم ، میخواستم از آغوشش فاصله بگیرم که بیشتر بخودش فشرد و گرفت ، و بدنم دلم»

 سخته .... میدونم

 ««ادامه داد: و تر بخودش فشرد مهران محکم مچاله شدم و خودم سکوت کردم و گوشه ی آغوشش کز کردم و تو حرفای حامد کار و از خجالت

مهران:من فقط بخاطر حس مبهمی که بهت داشتم میخواستم بهت نزدیک بشم ، دوستت داشتم چن ازت آرامش میگرفتم .....حقیقتش بعد 

حدس زدم یه ریگایی به کفشت هست کمی به حامد حق دادم ولی نمیتونستم از احساسم  استخر که جریان اون دختر مواد فروشه پیش اومد و

دادم و چن میترسیدم مثل بقیه ضربه فنیم کنی قبلش به بابات گفتم که میخوام با  اون بازی شطرنج اون پیشنهادو بگذرم ، برای همین تو

خواستم بیشتر آشنا بشیم ..... بابا رضا هم  ورایی خواستگاری کردمت انگار ودخترتون بیشتر آشنا بشم ، پدرتم از روی شناختش قبول کرد ، یج

 کرد!!!!! انداخت گردن خودمو خونمو حالل اعالم میشناخت عوارض پیشنهادمو تو رو چن

دل  کال فراموش کردم و دت رواعتیا بعداز جریاناتی که پیش اومد ، آبشار ، دفتر ، دیدارایی که باهات داشتم سختم بود ندیدنت ، نبودنت ، ، جریان

به مهرانه گفتم میخام با خونوادم آشنا بشی ، ولی دلیل و راهی نداشتم ....مهرانه اصرار داشت یه مهمونی و دعوت برای شام  به دریا زدم و

 مطرح کنم !!! ادمونامحسوس شناختی من پیشنه خونوادت این اشنایی انجام بشه ...که تو نامحسوس باهامون اشنا بشی ، بعد که خوب و

 از شانس خوبم اومدن زن بابات برای گرفتن سهمش ازون خونه سبب خیر شد برای من و بازم از پدرت اجازه گرفتم و با خودم بردمت .....برای

 همین تماس نمیگرفت به گوشیت و از خودم احوالتو میپرسید.....

حامد بخاطر ارث پیدا شد ولی همینکه فهمید باهام ازدواج کردی جوش اورد ، کله ی  هم میدونی !!!وقتی پدرت فوت شد سرو باقی قضایا رو

دارم ، نفهمید دوستت دارم، فکر کرد  نمیدونم چرا اینقدر ازت متنفر بود که میخواست منو پیشت خراب کنه که زندگیت جهنم بشه!! فهمید هواتو

هم بنام اکرم زده با وکالتی که داشته!!!!  خونه که بنامش بوده رو سه دونگ بخاطر اون خونه پاپیش گذاشتم، اخه وکیلش نامردی کرده درحقش و
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شماتت  ترتیب دادم پیش حاجی با ادراک که از حامد دور نگهت دارم ، خودمو زورش گرفته بود از خوشی ما ...... برای همین اون سفرو حامدم

 بشه .... داشته باشم ولی اونلحظه میخواستم شر حامد از سرت کم حرفا هم هواتواونطوری گفتم ، میتونستم بدون گفتن اون میکردم که چرا به حامد

خودت که شاهد بودی با اینکه محرمم بودی جرات نکردم باهات رابطه ایی داشته باشم که شک کردی نکنه دوستت ندارم!!!! ولی فقط حدمو نگه 

 داشتم که بال تکلیف نشی با شناسنامه سفید..... 

کم کنم ولی اون بال سرم اومد....من از همون نگاه اول عاشقت شدم یاسمن ، به حرفای حامد  که با حامدحرف بزنم و  شرشو  رفتم روی کوه

 ربطی نداشت ....

 

 هردومون ساکت شدیم ، حرفی نداشتم بزنم فقط اروم بودم :دلتنگ صدات بودم نشنیدم چی گفتی!!!!»

دلم میخواست زمین همونطور بایسته .....آرامش تنها چیزیه که  غرق لذت از حضورش بودم وید ، ب*و*سانگشتاش قالب کرد و  انگشتامو تو

.. باشیطنت گفت:نمیخوای یدونه ازون       همین آرامش محض باقی بمونم . میخواست تو دلم نصیب هرکسی نمیشه و داره و بهترین حس دنیارو

 نشونه بخشیدن... ایی که تحویل عکسم دادی به خودم تقدیم کنی؟؟؟؟ بهب*و*س

فضای باز نداریما  ه توب*و*سدید زدم و گفتم:سابقه خوبی از  از لحن شیطون و ملتمسش خندم گرفت و برای حرص دادنش از خجالت اطرافو

 ...... بعید نیس محمود دوربین گذاشته باشه ها ....

 

مونده  ماتم برد روی چهره اش ..... مثل اون که خیره ی صورتمچشمکی تحویلم داد که دلم ضعف رفت برای ، اینهمه ندیدن چشمکاش!!!و دوباره 

غرق نیاز زمزمه کرد:میدونستی  و احساسشو درک کردم ، با صدای لرزون و بود  مثل یک اثر هنری که دیدنش غنیمته تک تک اجزای صورتشو

 ات وقتی میخندی.....چقدر دلم برات تنگ شده بود؟؟؟؟نگاه مهربونت!!!صدای آرامبخشت!!!!این چال کنج گونه 

 

 دست کشید و ارومتر و با صدای خفه ایی گفت:و این لبا... با انگشت اشاره اش روی لبم اروم
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ه هاش روی اجزای صورتم خودمو دستش سپردم از پیشونی وچشمام شروع کرد و به لبام ب*و*سمسخ احساس کالمش بودم که غرق لذت از 

عقب نکشید و خیره به صورتم نفس داغش  جدا کرد ولی صورتشو هیش کردم ، نفس که کم اورد لباشوختم کرد ، و غرق نیاز اینهمه محبتش همرا

 وقت گمش نمیکنم......ولی بدون رژ خوشمزه ترنا .... مونده ، هیچ تو صورتم پخش شد و با شیطنت زمزمه کرد:طعمش زیر زبونم

ننداز پایین ، نگام کن ......میخام تا اخر دنیا نگات کنم .....این  اورد  گفت:سرتوپایین انداختم ، چونه مونگه داشت و سرموباال  از خجالت سرمو

 حقو از من نگیر...

 داشتم ، تو سکوت خیلی حرفا گفته میشد تا دلتنگی یک ماهو پر کنه .... صداش تنمو لرزوند:یاسمن؟؟ خودمم این نیازو

 زمزمه کردم:مهرانم...

 میبخشی؟؟؟؟ همیشه دلنشین تر بود :منو لبخندی نقش صورت مبهوتش شد که از

حسام ظلم میکردم.......این شماها  شرمنده سرموپایین انداختمو به شونش تکیه دادم و گفتم:من نباید می اومدم مهران .... نباید به تو ،خودم و

کشش نداشت ، اینکه سر شرف  اونلخظه ذهنم ازخودت توضیح میخواستم ، ولی باور کن باید میموندم و هستین که باید منو ببخشین..... میدونم

مهمی که حاضرم  قابل هضم نبود ....... وقتی اومدم اینجا ، مخصوصا از دیروز که دیدمت ،فهمیدم اینقدر برام معامله شده بود برام آبروم باهام و

 داشته باشم ....... دوباره آرامش آغوشتو همه زندگیمو بدم و

تموم شد .....دیگه نه حامد میتونه ازارمون بده ....نه معامله است رابطه مون....نه جدایی درکاره....فقط من  :دیگهگفت دوباره بغل گرفت و سرمو

 توییم و یه قبیله آدم  عصبانی.... و

 عصبانی؟؟؟کیا؟؟؟ نگام کرد متعجب پرسیدم:کلی آدم سرمو از بغلش جدا کرد و

 م همزمان ایستادم دست به دیواره گرفت تابلند بشه من لبخندی زد و

 مهران:برسی مشهد میفهمی...
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اضطراب نالیدم :چیشدی مهران  دودستی چسبید و شروع به ماساژ کرد ،با هول و زانوشو خیز بود که آخخخخخ نسبتا بلندی کشید و  ، هنوز نیم

 ؟؟؟؟چت شد یهو ...

صورتش پیدا بود :این پا دیگه پا نمیشه برای  ولی اثرات درد هنوز توجواب هول شدنمو با لبخند داد و دستشو از زانوش جدا کرد و صاف ایستاد 

 من ......

گرفتم تا کمکش کنم برای راه رفتن که دوباره آخخخ گفت و دوباره تعجب مو که دید  دستشو دندون گرفتم ازینکه نبودم تا مواظبش باشم و لبمو

 اومدی پر دردن ...... روزی که گذاشتی و خندید و زمزمه کرد:بیا سمت چپم ...این دست و پا هنوز مثل

 اون سمتش ایستادم وگفتم:مواظب خودت نبودی چرا ؟؟؟ حرصی دورش زدم و

جاده بودم ، پام استراحت نداشته ،یراست هم اومدم اینجا  قدم اولو لنگ زد و ایستاد و گفت:تو باید مواظبم میبودی که نبودی ......تمام دیشبم تو

 نه ....برا همین اذیتم میک

 پایین انداختم :حق داری مالمتم کنی!!!!!معلومه خیلی ازم دلگیری!!! شرمنده سرمو

پا  دور شونم انداخت و برای حرکت ازم کمک گرفت و گفت:منظورم این نبود خانمم...منظورم این بود وقتی نبودی درد دست و دست سالمشو

 اهمیت نداشت ..... تو انگیزه ی همه زندگیمی...

لبخند عمیقش تبدیل به خنده ی نرم شد و  کرد و یدم ، خشکش زد ، نگامب*و*سگونه شو محکم  از ذوق اینهمه ابراز احساسش سر بلند کردم و 

 با شیطنت گفت:بریم تا دوربینای محمود صحنه ی خطرناک شکار نکردن ...... 

 

 مده بود و ماشین مهران جلوی در بود ، انگار بعداز اوستا رجب اومده !!!درو قفل زدم ، بارون بند او اومدیم و خندم گرفت ، از گلخونه بیرون

 

 بلدی؟؟؟. سوار شدیم ، سمت خونه خاله میروند متعجب گفتم:خونه خاله رو

 مژده منتظرن... حواسش به کوچه ی باریک کوچه بود و در جوابم گفت: اره ، مهرداد و
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 ت؟؟؟؟خونه ی خاااله؟؟؟با چشمای گرد تقریبا داد زدم:مژده اینجاااااس

میخواستن بیان ولی بخاطر حال  ادرسی ازت بهمون داد ،،،بقیه هم لبخندی تحویلم داد و سری هم تایید کرد :اوهوم....تنها کسی بود که اثر و

 مهرانه نمیشد ...

 با ترس گفتم:مهرانه مگه چشه مهران؟؟؟

 

 

خاله جلوتر رفتن ،  بقیه وارد حیاط شدیم ، حسام و مژده و نه برگشت ، همراه مهران و، محمود رو ایوون حصیر مینداخت برای نشستن و داخل خو 

میرفتم که مهرداد کنار گوشم گفت:اگه چیزی نگفتم بهت فقط بخاطر مژده بود .....چن برا من بد نشد این قهرتون  اروم اروم همراه مهران جلو

 ...... سکوت کردم وگرنه میدونستم چجوری  ادب کنم ، جفتتونو

با خنده گفت:اینم  از ما جلوزد متعجب از حرفش ایستادم ، مهران دوبار دست دور گردنم انذاخت و مهربون بود ، پاتند کرد و لحنش طعنه دار و 

 ن ....بعنوان رشوه بهش انذاختی که ساکت نشسته وگرنه داداش بزرگه حسابی کفری بود از دستمو یکی از همون عصبانیا بودا.......مژده رو

 متعحب تر از حرفای جفتشون گفتم:مهران من کجا مژده رو بهش انداختم .، اصال این دو تا چرا باهمن ... 

 کرد و گفت:همونجا که فرستادیش برای اسباب کشی کمک کنه تیک هاشونو زدن !!! مجبور ب حرکتم 

که سعی میکرد پاش نلنگه از پله ها باال رفت و روی اخرین پله نشست مهران هم به راهش ادامه داد و درحالی  دوباره مبهوت سر جام ایستادم و 

 و عجیب غریب نگام کرد و خندید ،کفشاشو دراورد و اشاره کرد برم پیشش.....

ن کنار برای خاله داستان پیدا کردن منو میگفت و اینقدر مهیج حرف میزد که همه سرتاپا گوش شده بودیم... همو مژده چفت مهرداد نشسته بود و 

کشید ...خالصه تا خانم دانایی گفت یاسی فردا  پله ها گوشه ی حصیر کنار مهران نشستم و مژده تعریف کردنو ادامه داد:مهرداد جان این نقشه رو

...حتی مطمعن نشی . با اولین پرواز میاد ،من و مهرداد حرکت کردیم و خودمونو رسوندیم فرودگاه زابل ، اخه حدس زدیم که مشهد با مهران روبرو

زابل پرواز  وقتی رسیدیم نبودیم که زابل باشی ..... قرار بود مهران فرودگاه منتظر یاسمن بمونه ولی حال مهرانه بد شده بود نتونست بیاد ، ماهم
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نامحسوس تا  مشهد حرکت کرده بود ، نشستیم دعا کردن که پرواز برگشت ببینیمت ، که خوشبختانه دعاهای مهرداد جان اثر کرد و کامال

 کف دست مهران گذاشتیم ، ولی حیف دیر شده بود .... گلخونه تعقیبت کردیم و فورا آدرسو

 تعارف مهرانم کردم و گفت:چرا دیر؟؟؟؟ برداشتم و محمود بساط چایی وسط گذاشت ، لیوان مخصوصمو 

 ر آورده بود و حرکت کرده بود ....با ذوق خندید و بازوی مهرداد و چسبید و گفت:برا اینکه مهران قبل ما آدرسو گی 

 از کجا؟؟؟؟؟_ 

باال مینداختن ، متوجه نگام که شدن خودشونو جمع و جور کردن  سمت حسام و محمود که ابرو با قندی که تو بغل مژده پرت شد سر چرخوندم 

 ولی لج کرده بودی ... داد:بخدا بخاطرخودت بود ..... داشتی جز میزدی مشکوک نگاشون کردم که حسام دستپاچه شد و لو

 محمود خودشو زد کوچه علی چپ و گفت:آقا مهران  نگفتین آدرسو از کجا گیر آوردین اخرش... خورد و با سقلمه ی محمود به پهلوش حرفشو 

  

مه تبانی کردین علیه گرفته بود نگاه کردم وحرصی لیموانمو ازش پس گرفتم و دلخور گفتم:دستتون درد نکنه ، ه به مهران که بزور جلو خنده شو

 من!!!!!

 چپ چپ به محمود و حسام که شرمنده نگام میکردن ،  نگاه کردم و سرشون غر زدم :خیر سرم داداش دارم .... 

مخاطب قرار داد  گفت:دستتون درد نکنه مادر ، خیلی زحمت کشیدین ، ما که از دستش نمیدونستیم چیکار کنیم .....  خاله بحثو تموم کرد ومهردادو

 تلفنی نداشتیم.....  خودش که حرفی نمیزداز شما هم ادرس و

 مژده دوباره پر ذوق گفت: اصال یه هیجانی داشت خاله ، فکرشم نمیکنی!!!!!!

 حرصی از مژده بهش طعنه زدم:دنبال من گشتن هیجان داشت یا همراهی با برادرشوهرم؟؟؟

 

اینطوری میدیدم، که کم مونده بود اشکش در بیاد و نگاش بین من و مژده میچرخید و مژده پررو با همون نیش  اولین بار بود خنده ی مهردادو

 ته همراهی با مهرداد جون به همه این فالکتایی که بخاطرت کشیدم می ارزید بغل گرفت و بدون خجالت از جمع گفت:الب بازش مهردادو



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 لبمو دندون  گرفتم  از پرروییش :خیلی پررویی بخدا مژی...

استقبال کرد و دست دور کمرم انداخت ، چن از محمود و بقیه خجالت  و چن کمی حسودیم گرفت خودمو بیشتر به مهران چسبوندم که اونم

 این لوس بازیا سرمو پایین انداختم ..... میکشیدم بابت

 

 

 

سیستم های پیشرفته ایی  مهرداد با محمود درمورد گلخونه و خوردن آبگوشت مخصوص خاله همه مشغول گپ زدن شدن ، مهران و بعداز ناهار و

مهران براش اورده بود ور میرفت ، با دیدن چسبیده بود ، حسام هم با گیتارش که  مژده هم سفت بازوی مهردادو بازار اومده حرف میزدن و که تو

 پس بدی؟؟؟؟ گفت:االن که همه چی تموم شده نمیخوای گوشی نازنینمو داد و منکه نگاش میکردم لبخندی تحویلم

 گفتم:االن اجازه میگیری ؟؟؟ چشمامو براش ریز کردمو

 ببیندیم گوشیتم بردار .... گفتم:بریم چمدونامونو و شرمنده خندید ، خودمم از شیطنتش خندم گرفت و نرم

گفت:چه عجله ایی داری دختر خاله؟؟؟االن که همه چی روبراهه بمونین  بمن رو کرد و مهرداد ختم محمود با شنیدن حرفم بحثشو با مهران و

 مهرداد هم نشون بدیم ... چندروزی این اطرافو به آقا مهران و

صحبت کردن باهام استفاده کرد بخاطر حضور مهران بود ، لبخندی تحویلش دادم میدونستم لحن رسمی و محترمانه ایی که محمود برای 

ببینم، ایشاال برای عروسیت همه مون  جواب تعارفش گفتم:دستت درد نکنه پسر خاله ، میخوام زودتر برم یه نی نی کوچولوی خوردنی رو و

 ... میایم

 

 .... نمیام باهاتون  حسام:من

 همه مثل من متعحب نگاش میکردن ، احساس کردم اشتباه شنیدم ، دوباره پرسیدم :چی گفتی؟؟؟؟ و ماسید با حرف حسام لبخند و
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 خاروند و گفت:من نمیام ، همینجا میمونم ..... پشت سرشو

 ناباور گفتم:معلوم هست چی میگی حسام؟؟؟؟؟ محکم و

هم  محمود هوامو دارن ، تو ، میخام همینجا بمونم ، تنهام که نیستم ، خاله واومده آرومتر گفت:بچه که نیستم ، ازینجا خوشم قورت داد و آب دهنشو

 به زندگیت میرسی!!!!

تو بهت حرفش موندم ، یعنی فکر میکنه مزاحم زندگیمونه که اینطوری میگه و این تصمیمو گرفته!!!!!؟؟چرا همچی فکری کرده اخه!!هنوز  

زاحم زندگی ما نیستی، یکی از اعضای خونواده ایی ، جدا نمیشی! دست یاسی امانتی؛؛تا وقتی م حرفامو مرتب میکردم که مهران گفت:تو داشتم

 منتی گردن یاسیه.... نرفتی سر زندگی خودت ،مسئولیتت بدون شرط و

نمیگم مزاحمم مهران خان ..... ولی اینجا راحتترم !!!تازه درسمم بهتر شده ،ازینجا  ش کشید و ملتمس گفت: منل*خ*تدستی به موهای  

 با شما زندگی میکنم ....یاسی اجازه بده اونطوری که میخوام زندگی کنم.... خواست میام و دلم میاد هروقتم خوشم

و گفت:حسام قبال هم دراین مورد بمن گفته!!!از نظر من که اشکالی نداره مادر، بازم خودتون تصمیم  خاله با ظرف میوه به جمعمون برگشت 

 بگیرین ، از جانب ما قضیه حل شدست ....

مون برادرته !!!هر تصمیمی بگیرید برا و گفت:منم حرفی نمیزنم ، موضوع بین تو راحتتر نشست تاپاش اذیت نشه و جور کرد و جمع و مهران خودشو 

 محترمه ..... 

 باشی خیالم راحتتره.... خیره به زمین محکم گفتم:نمیشه حسام ، پیش خودم نگامو از حسام گرفتم و 
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محمود هم  باالبرد :من دوست دارم بمونم ، هم از درس خوندن اینجا لذت میبرم هم از کار گلخونه خوشم میاد ، خاله و حرصی بلند شد و صداشو 

 م که هر وقت بخوای با یه پرواز یساعته میتونی منو ببینی ، پس دیگه مشکل کجاست؟؟؟مشکلی ندارن ، تو ه

نمیکنه که نمیخوام از مسئولیتش فرار کنم ؟؟؟ اینکه بذارمش اینجا کلی حرف پشتش درمیاد که رفتم  نگاه کالفه مو از بقیه رد کردم ، چرا درک 

 امانتی حسام  پی زندگیم :پیشم

ماه..... مطمعن باش مثل خودت برامون عزیزه ،  مسلط گفت:پیش ما هم امانته....مثل همین یک ی داشت جوّرو آروم کنه اروم وکه انگار سع محمود 

 هروقت ازینجا خسته شد میفرستمش پیشت ، برای ما هم وجودش خوبه ، از تنهایی درمیایم....

 حسام بی حرفی از حیاط بیرون زد ،  مستاصل سکوت کردم و 

ر کردم زود بر میگرده ولی وقتی خبری ازش نشد بلند شدم و با عذرخواهی از جمع دنبالش بیرون زدم ، تا سر کوچه که رفتم ،دیدمش اول فک 

 دید میزنه ....  نگاهش ناکجا رو لب رودخونه بی آب نشسته و

 مهران:بذار اونطوریکه دوست داره زندگی کنه ، لج نکن باهاش.... 

 داد و بهم نزدیک شد ، مستاصل گفتم:بعدا نمیگه رهاش کردم؟؟؟ لبخندی تحویلم نگاش کردم ، برگشتم و 

 گفت:خودش اینطوری میخواد ، تو که رفتاری نکردی که بابت این خواسته اش مالمتت کنه ...ضمنا موندنش دلیل دیگه داره  کنارم ایستاد و 

زمینای کشاورزی  و  م چرخوندم ، چیز مشکوکی ندیدم  فقط حسام بود ومتعجب نگاش کردم ، با چشم و ابرو به سمت حسام اشاره کرد ، چش 

.... 

 میشناسی؟؟؟؟ مهران:اون دختره رو 

 زمین کشاورزی مشغول بودن نگاه کردم.... سرچرخوندم و به زنایی که اون سمت رود تو
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 بچه ها پست بعدی پست اخره این رمانه 

 ممنونم از همراهیتون

 نو بدونمخوظحال میشم نظراتتو

 

 

 یک ماه بعد.....

 

 

 

بین ویلچر  داخل سینک شستم و سر جاش گذاشتم ، برگشتم و بلند شدم لیوانمو همه دور میز صبحانه نشسته بودیم ، نگاهی به ساعت انداختم و

 راهه داره میاد دنبالم بریم آرایشگاه ،  جمع کنم ، مهران تو گفتم:میرم وسایالمو مامان نشستم و دستشونو گرفتم و بابا و

 مادر جون ، خدا نگهدارت باشه ، خوشبخت بشی االهی.....  گفت:برو دستش فشرد و تو دستمو ی زد ومامان مهری لبخند

 محکم گفت:دیگه هم پسرمو اذیت نمیکنیا، خواستی ادبش کنی بیا به خودم بگو گوششو میپیچونم .... بابا مهداد هم نرم خندید و

 ت گفتم:چشم آقا جون ،،،یدم و با شیطنب*و*سدست  بابامهداد و  گونه  مامان مهری و

 برای حرص دادنش با طعنه گفتم:امشب میرقصین دیگه؟؟؟نگین که برای عروسی پسر ته تغاری نمیرقصین؟؟؟

 از چاییشوخورد و گفت:برو دختر ، برو با ریش سفید من بازی نکن ..... قلپ یک کرد و چپ نگام چپ
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زدن، الی خانم گفت  از اشپزخونه بیرون برم که مژده گفت: از مزون نازخاتون زنگمنم شادمانه میخواستم  مژده به حرفش خندیدن و مهرداد و

کار  تمام دیشب بیدار بوده روی لباس تو لباست امادست .....اخه بال نگیری یه لباس حاضری برمیداشتی ،اون چی بود انتخاب کردی ، طفلک

 میکرده ......

ست میگی؟؟؟ دستش درد نکنه گفته بودم اگه نتونست یه لباس اماده برمیدارم .... از حسام چخبر، با ذوق گفتم:وااای را نیشم تا بناگوش باز شد و

 ببینمش یا نه؟؟ خبر نداده کی میرسن؟؟؟ قبل از آرایشگاه رفتن میتونم

 

بشن من عاصی شدم از بس به بابا مهداد گفت:آقا جون چرا نذاشتی براش یه گوشی بگیره آخه ...یه ماهه ایشون قراره تنبیه  مژده شاکی رو

 جواب دادم .... تلفناشو

تا تقی به توقی خورد قهر  بابا مهداد بهش خندیدن و بابا با خنده گفت: حقشونه ، وقتی اینطوری بزور جدا بمونن بیشتر قدر همومیدونن و مهرداد و

 نمیکنن ..

 ا ترس گفتم :وااای مهرانه اومد ...ب با پیچیدن صدای گریه ی بچه لبخند از صورت همه مون پرید و بی اراده و

سالم آرومی داد و غیبش زد ، مهرانه هم با سبد آدرین  روی اپن گذاشت و  همه با حرص بهم نگاه کردیم که فرهاد  کیف ابی رنگ بچه رو

 نگه دار من یه نفسی بکشم ... گفت:یاسی جون بیا جیگر مامانو آشپزخونه اومد و تو

جمع کنم مهران داره میاد دنبالم ، بده مژده  وسایالمو من کنان گفتم؛:مهرانه جون من امشب عروسیمه ها.....باید برممن  آب دهنمو قورت دادم و

 نگه داره .....

بیصدا میخندید و صداش بین جیغای رادوین گم شده بود ، همه سرسام گرفتیم این مدت از گریه هاش ،  مهرداد از خنده پخش میز شده بود و

 داد میزد تمام شب بیداری طی کرده ....  کرده بود و چشماش از خستگی بسته بود و روی مبل وسط سالن خودشو ولو فرهاد طفلک

گفت:چیزه....من و مهرداد داشتیم  نیشگون گرفت و برای فرار از نگه داشتن رادوین گوشه بازوی مهردادو مژده از پیشنهادم رنگ عوض کرد و

 شتن ...مگه ن مهرداد ؟؟مامانمینا کارمون دا  میرفتیم
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عقب کشید و  شد ، مامان مهری کمی ویلچرشو مهرانه کالفه سبد رادوینو گوشه ی میز گذاشت و بی توجه به گریه هاش روی صندلی ولو

 مژده .... گفت:مادرجان بچه آوردی نگه دار دیگه .....یه ماهه هرروز میاری میندازی گردن یاسی و

 گارد گرفت:مامان از عروسات دفاع میکنی؟؟؟؟من خواهرشوهرما...وظیفه شونه...... کرد و جور جمع و مهرانه کمی خودشو

 

 چپ چپ نگام کرد و ادامه داد:البته برای یاسی که تنبیه بود دیگه داداشمو دق نده ...

مورد عنایت قرار بده  روس کوچیکه رولبخند خبیثی تحویلش دادم و گفتم:مهرانه جون من بعنوان عروس ارشد اندازه کافی تنبیه شدم ، یه کمم ع

... 

 جیغ جیغ کنان گفت:یاسی من عروس بزرگترما..... براق شد و مژده

 باال انداختم و گفتم:نخیر من بزرگترم ، زودتر داریم ازدواج میکنیم .....  براش ابرو

 مژده:نخیر من بزرگترم ، مهرداد از مهران بزرگتره 

 برسه یه ماهه از زندگی افتادم ..... مهرانه:بس کنین ، یکی به داد من

گفت:اونوقتی که له له میزدی  گرفت و اال رادوین که همچنان ونگ میزد ، مامان مهری بزور جلوی خنده شو با جیغ مهرانه همه مون ساکت شدیم

 که بچه میخام ، بچه میخام فکر اینجاشم میکردی .......

 .... همچی گودزیالیی میشه  ن چه میدونستم ،بچمبست و نالید :مامان م مهرانه مستاصل چشماشو

نبود دنبال این  نبود ، نونم نیفته پیگیر نشه ...... ابم و روز من گفت:یاسی ادرس دکترمو به کیمیا دادم ، بهش بگو اگه میخواد بحال  بمن و دوباره رو

 زلزله جزز زدنم چی بود؟؟!!!

تا این مهرانه  که هنوز اینجایی، مگه نمیخواستی حاضرشی ، برو گفت:یاسی مادر تو کرد و نگامخنده مو گرفته بودم  که مامان مهری  بزور جلو

 اسیرت نکرده ...

 جونم در میره .. تو بغل پسرام بفرستم گفت:تا من شماها رو و غرغر کنان به مژده نگاه کرد و
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 خو.... مژده دلخور گفت:عه مامان جون درس دارم مهرداد غش کرد از خنده و

کنن سریع جیم زدم و به اتاق مهران که این یکماه اتاق من شده بود پناه اوردم .....بابا مهداد برای تنبیه تمام  قبال ازین که دوباره تیکه بارم

د میرسون برای دیدنم بعد ساعت شرکت که از فرط خستگی خودشو ساعت میدیدمش ،،،اونم فقط طول روز یکی دو یکماه نذاشت با مهران باشم و

.. 

 داخل چمدون ریختم و روبروی کمد ایستادم تا مانتو برای پوشیدن انتخاب کنم  جمع کردم و وسیله هامو

 مهران: سالم بانوی قصه ام....

 با دیدن مهران تو چارچوب در اتاق لبخندی تحویلش دادم : سالم آقای قصه هام....

 

 ید:حاضر شدی خانمی؟؟؟*سب*وکرد ،گونه مو  محکم بغلم جیبش گذاشت و بی طاقت سمتم اومد و تو سویچشو

 گفتم:داشتم حاضر میشدم ... ،کمی فاصله گرفت ، به کمد اشاره کردم و

 کرد :باالخره همه چی تموم شد ، از امشب مال خود خودمی... تخت ولو رو خودشو نفس راحتی کشید و

 که ..... بودم چپ چپ نگاش کردم و گفتم:مال تو

زیر سرش تکیه داد :آره ولی این یکماه که بابا اینا نمیذاشتن ببینمت و پیشت بمونم خیلی سخت گذشت .... همش دستشو  رو تخت لم داد و

 سرت در میارم .... تقصیر تویه ها .... تالفیشو

 تخت ولو شد  دوباره رو با حرص تخت سینش کوبیدم که تعادلشو از دست داد و

 م میکنن....عه مهران من چه میدونستم اینقدر سخت تنبیه-

 بخاطر حرف مفت غیبت نزنه ...... کرد صورتمو جمع کردم :حقته ،تا تو باشی و یهو تو چال لپم فرو کنارش لبه تخت نشستم ، دستشو

 چشمکی تحویلش دادم و گفتم :خونه جدید چجوریه؟؟؟مرتبه؟؟؟؟؟به حامدم میگفتی بیاد برا مراسم ...

 مهرداد مرتب کردن ، آماده جلوس بانو.....  یروز مژده وگفت:د بلند شد و کنارم لبه تخت نشست و
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 حامد گمون نکنم بیاد ، از خجالت خودشه وگرنه من بهش گفتم میتونه بیاد ...

 خونمون ساکن بشه از سرشم زیادیه .... حرصی گفتم :به درک که نیاد ...همینکه گذاشتم تو بلندشدم سمت کمد رفتم و

رگاشه .... اونم سادگی کرد  با اینحرفا ضایع نکن .....هر چی باشه خون بابا رضا تو بخششتو فت:عه یاسی مهربونی وگ مهران هم دنبالم بلند شد و

 به مامانش اعتماد کرد .... 

 دلم به کار خدا احسنت گفتم بابت ادب شدن حامد،که تو بغلش چفت شدم و با قفل شدن لبام خیره چشماش دوباره تو کالفه سری تکون دادم و

 غمام یادم رفت ......

 

 مهرانه:یاسی بیا مهمونات اومدن .... این خاله ات رادوینو بغل کرد نمیدونم چیشد بچم یهو ساکت ....

با هول ازهم جدا شدیم و شرمنده سرمو پایین انداختم ، نمیدونستم ازون حالت بخندم یا خجالت بکشم، سقلمه ای به مهران زدم 

 مهران ؟؟ نبستی گفتم:مگه درو اروم و

 ، مهران اروم زمزمه کرد:خروس بی محل ... 

میندازی می پری  گرفته بود گفت:هر دری باز بود شما سرتو مهران هم دستی به لباش کشید ، بزور جلوی خنده شو گوشه ی لبمو دندون گرفتم و 

 داخل ...

و به نشونه کوبیدن سر مهران باال پایین کرد و گفت:خب عقده مهرانه هم دست کمی از ما نداشت و علنا داشت میخندید ،از همون فاصله دستش 

 ایی تا شب صبر کن ...

 مهران طلبکارانه گفت:عه مهرانه یه ماهه خانممو اینجا حبس کردید نمیذارین پیشش بمونم خب دلم براش تنگ میشه .... 

 مهرانه هم دست به کمر زد و با پررویی گفت: خبه،خبه....صب تا شب که ور دلش بودی ، حاال شبا نمیذاشتن پیشش بخوابی دلتنگی داره؟؟؟؟ 

داد:خیلی خیلی ببخشیدا ،،،صبح تا شب بودم ولی مگه اون وروجکت میذاشت از  مهران هم مثل مهرانه دست به کمر زد و با همون لحن جوابشو 

 هم فیض ببریم ...دیدار 

 گفت:ایششش از امشب ببرش هر چی خواستی فیض ببر.... از کل کل دو نفریشون خندم گرفته بود مهرانه هم حرصی با خنده سر تکون داد و 
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 ببینی یاسی... حین بیرون رفتن گفت:زود بیا قبل ارایشگاه رفتن داداشتو برگشت و 

بینیم  مماس صورتم نگه داشت و رو صورتشو مهران هم کنارم نشست و دوباره بغلم کرد و و تخت ولو شدم به محض بیرون رفتنش از خنده رو 

 بود .. گفت:همش تقصیر تو فشار اورد و

 و گفتم:تقصیر من چیه تو بی طاقتی ، مهرانه هم که فضول...... خنده مو گرفتم  بزحمت جلوی ذوق و 

 

به اغوشش گفت:عیب  نداره ، اونا که  هم عاشق اینکارام پر ذوق از پناه بردنم بلندتر خندیدم و سرمو به سینه اش چسبوندم و مهران

 دیدن ، پخش زنده هم نصیبش شد .. فیلمشو

 گفتم: از بس ک دیوونه ایی ... یدم و ب*و*سپر حرص نیشگونش بردم و با خنده سرمو از بغلش جدا کردم وزیر گلوشو 

 :نکن خانمم...نکن این خودشیرینیا رو ...آخه من تا شب چجوری تحمل کنم ....گفت شیطون نگام کرد و رنگ لبخندش تغییر کرد و

 محبت سرشارش چشمامو بستم .. ید و غرق لذت ازین توجهات وب*و*سکرد و پیشونیمو طوالنی  چشمکی حواله ام

 مراسم مژگانو به محمود معرفی کنم؟؟؟ مژده:میگم یاسی، نظرت چیه ، امشب تو

!!!خودمو از بغلش کنار کشیدم و اینبار جفتموبلند و بی پرواخندیدیم ، مهران صورتش سرخ شده بود و منم از خجالت علنا وارفتیم جفتمون ،

 صورتمو با دستام پوشوندم...

 مژده هم دوقدمی تو اتاق اومده بود شرمنده گفت:ببخش متوجه نشدم مهران اومده ،فکر کردم تنهایی....

 گفتم:مرررررررض بلد نیستی در بزنی؟؟؟؟؟ کردمو سرازیر شده بود پاک نگاش کردم و اشکمو که بخاطر خنده

گفت:کووووفته....خب در باز بود ....یه ذره همت کنین  کرد و مثل خودم الفاظی که دوران رفاقت استفاده میکردیم بکار برد و پشت چشم نازک

 ببندید .... این درو نگه دارین  خودتونو

اون سمت تخت نشست و با پررویی گفت: هاخو ...نظرت چیه ؟؟؟مژگان آبجیمو بندازمش به  گرفت و بالشو حرصی بالشی سمتش پرت کردم ،

 محمود؟؟؟پسر خوبی بنظر میومد؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
381 

 

چه عالقه ایی به فامیل من پیدا کردی ؟؟؟مگه تو  گفتم:تو میشناختم  خندم گرفت و با چشمای گرد به مژده خیره موند و منم چن مژده رو مهران

 ل خودتون پسر نیست؟؟؟فامی

 ازت دل بکنم آخه..... ناسالمتی.....نمیتونم پرت کرد و گفت:ایشششش دوستیم بغلم دوباره تو بالشو

 

 بیچاره کنی !!! چپ چپ نگاش کردم و گفتم:دررررد ، همو خودت جاریم شدی برای عمرم بسه.... نمیخواد پسر خاله مو

مهرداد خیلیم  ورد :ایششش انگار پسر خاله اش نوبره!!!!!خو مژگانم مثل اون معلمه ..... بعدشممتقابال دست به بغل زد و ادای دلخوری درا

 خوشبخته...

 حرفت حرف بزنه..... دراوردم ؛:آره میبینم چقد خوشبخته ...قبال یه ابهتی داشت ، االن اینقدر تو جیغ حیغ میکنی طفلک جرات نمیکنه رو اداشو

گفت:خیلی هم خوبه اخالقش آقام ....بهر حال من امشب مژگانو نندازم به  د سمت خروجی اتاق حرکت کرد وبا صدای مهرداد که صداش میز

 محمود مژده نیستم ...... 

 هم میبندم راحت الس بزنید ....... گرفت و با طعنه گفت:این درو دستگیره ی دراتاقو

 ...بست. از حرص بالشو سمتش پرت کردم که قبل ازینکه بهش بخوره درو

شدیم رفففت.....مهرداد آخه از چی این  گفتم:بی آبرو گونه اش نشسته بود نگاه کردم و پوووفی کردم و زیر چشمی به مهران که از خنده اشک رو

 به مهرداد ..... موند تا انداخت خودشو مژده لوس خوشش اومده؟؟؟؟زمان دانشگاه که از دستش کالفه بودم ، بعد دانشکاهم آویزونم

... مهرداد پنج سال   گفت:اتفاقا برای مهرداد همچی موجودی مناسبه!!!!روحیه اش عالیه نم گوشه ی چشمشو گرفت و تاج تخت تکیه زد وبه 

خشک شده بود ، نیلوفر نتونست شادش کنه ولی مژده موفق شده تو همین مدت  دوراز خونواده بوده ، برای همین سرد و غربت تک و تنها و تو

 جبران کنه !!!!کوتاه براش 

 سر تاییدی تکون دادم و با یاداوری اینکه اینمدت دیگه سیگار دست مهرداد ندیدم ،کنجکاوانه پرسیدم:مهرداد چرا خارج رفته بود؟؟؟؟
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 کشید و باال ترکیه بود ....ولی شریکش همه چیزو مهران: با یکی از دوستاش یه شرکت واردات  مبل از ترکیه داشتن ، مهرداد نماینده شرکت تو

مهرداد هم سه سال پیش برگشت و با ته مونده ی سرمایش همینجا یه نمایشگاه فروش سرویس منزل زد .....نیلوفر هم اتفاقی به تورش خورد ، 

 ولی کسی که دوست تو باشه حتما میتونه خوشبختش کنه ....

 کنم؟؟؟ خوشبخت چشمامو ریز کردم و حق به جانب پرسیدم:من چی؟؟؟میتونم آقای قصه رو

تکیه شو از تاج تخت گرفت و دستمو بین دستاش گرفت و خیره صورت هم شدیم و با احساسی ترین لحنی که ازش شنیدم زمزمه 

 کرد:خوشبختی من چشماته....لبخندته....صداته....همین بودنت برای من همه ی بهترین های دنیاست ... یه چیزی از خوشبختی فراتری تو ....

دارم مهران  بی طاقت خودمو بغلش انداختم و اشک شوقمو ندید گرفتم :خوشحالم که تو رو ید وب*و*ساسش بودم که دستمو مسخ کالم و احس

.... 

 گفت:تا ینفر دیگه نیومده ضایعمون کنه بهتره بریم .... خندید و

 .... با بودنت دارم کرد و لبخند ذوقش عمق گرفت  :من همه دنیا رو سرمو از سینش کندم ، اشکمو پاک

ن و به ساعتش اشاره کرد و گفت:وقت آرایشگاه و لباس داریم نفسی ،  بهشت رضا هم باید بریم !!!/دیر میشه... حسام و بقیه هم پایین منتظر

 .... بریم؟؟؟؟

 لبخندی تحویلش دادم :بریم .......

 

 

 گاهی اوقات غم ها فریاد نمیخواهند

 گاهی اوقات سکوت عظیم ترین فریاد عالم است 

 خیلی وقتا غم و تنهایی حمله میکنه مستقیم و مداوم ...

 آدم هنگ میکنه و راهی جز ادامه زندگی نداره ...
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 ما آدما محکوم به زندگی نیستیم .... 

 زندون ندید... میشه دنیا رو 

 .فریاد زد ......همه ی اینا جزیی از زندگی ان ... همیشه نباید غم، شادی، ذوق، نشاط، غصه، ظلم ، رو

 باشه همیشه ته مایه ی فریادت زندگی باشه ..... یادت

 

 

 پایان 
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 همراه دوستان عزیز و

 

 با صبوریتون ، صمیمانه همراهم بودین .. بی نهایت تشکر میکنم که این مدت تحمل کردین و ازتون

 امیدوارم ز داستان لذت برده باشید ..

 

 

در قالب یه رمان دیگه بعدها بیان میکنم که  پ ن :جریان حسام که ناقص و مبهم موند بخاطر سنش نمیشه زیاد مانور داد روش ، اجازه بدید اونو

 حسام بزرگتر بشه :(

 

 

 

 در ادامه ازتون خواهش میکنم اگه نوشتارم دلنشینتون بوده همراهمون  باشین تا درخدمتتون باشم با رمان 

 انسانیت _برای_ای_مهسوگنا#

 

 

 یک دنیا سپاس از لطف و همراهیتون 

Golyakh)ز نوری) 
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 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا (نوری)golyakh با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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