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کاربر انجمن  shazde koochool | رمان بغض ترانه ام مشو  

 www.forum.98ia.comنودهشتیا

www.negahdl.com 

 هوالحق

 

 بغض ترانه ام مشو

 

 شبها كه بغض میكني دنیا سكوت میكنه

 زمان به صفر میرسه زمین سقوط میكنه

 شب ها كه بغض میكني به مرز مرگ میرسم

 به گریه كوچ میكنم ببین چقدر بي كسم

 دریایي از آرامشي من طرحي از خروش رود

 زیباترین شعر جهان چشمان غمگین تو بود

 پشت كدوم سكوت شب درگیر این سفر شدي

ه هم رسیدیم و بي وقفه شكل هم شدیمچه دیر ب  

 تو كه به غنچه كردن گالي باغچه دلخوشي

 از عمق خاكستر شب چگونه شعله میكشي

 فرصت بده گریه كنم كه بي نهایت عاشقم

 فكر گریز از شب و طوفان این دقایقم

 

 :مقدمه

 كنار بي پناهي من بنشین

 سرت را تكیه بده به پاهاي سست و بي طاقتم

ه روح خسته امچنگ بزن ب  
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 ولي

. 

. 

. 

 نرو

 كنار این بغض رهایم نكن

 كنار این سمفوني مرگ آور تدریج از من رد نشو

 در آغوش این ترانه مسكوت بي طاقتم نكن

 من از دست رفته ام

 ییگانه ام

 شكست خورده ام

 به انتهاي بودنم رسیده ام

 دست رد نزن

دست رد كه بزني در یك طپش بي گمان نوستالژي گونه به باد سپرده مي شوم و روي دور برگردان 

 ...بدبختي زندگي غلت مي خورم

 

خنده هاي كشدار و پر از تزویرم میشه تكرار مكررات و روي صورتم بساط پهن میكنه و میشه ضمیمه 
به سمیه خانوم میدم... انرژي مثبتي كه  سالمي كه چاپلوسانه و با سعیي شگرف در صمیمي نشون دادنش

من صبح به صبح از جواباي پر و پیمون سمیه خانوم میگیرم واسه ساختن یه روز یه گردان آدم هم كفاف 
میده...زیرلبي...زیرچشمي... زیرعینكي ...واال بال من الیق این همه عزت و احترام پیچیده شده تو 

جالت نكشون این بنده حقیروزرورق محبت نیستم سمیه خانوم... به خ ... 

ار پیدا كردي؟...داره سرماه میشه...فكر اجاره خونت هستي؟ك –سمیه خانوم   

 .شما نگران نباشین...زیر سنگم كه باشه من اجاره شما رو تمام و كمال پرداخت میكنم -

پول  جوابي به مضحكي این جواب تو عمرم نداشتم كه بدم...مگه سنگي هم هست كه زیرش یه مشت
خوابیده باشه؟...اصال اگه با همون فرض معروف محال باشه من از كدوم گوري پیدا كنم این 

سنگو؟...اصال اگه باشه مگه میشه كسي زودتر از من نرفته باشه سراغش؟...منم چت میزنم...چت میزنم 
كه باید سر ماه كه و یه لبخند خل منشانه میزنم به چت زدنم...چت میزنم و بازم به یاد اجاره اي میفتم 

 .موعد تمومیش پونزده روزه پرداخت كنم...من با این همه مشكل حق دارم كه چت بزنم

http://www.1roman.ir/
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در آهني رو پشت سرم آروم مي بندم تا صداي داد من عادت كرده سمیه خانوم بلند نشه و یه مرحمتي به 

 .رفتگانم نكنه اول هفته اي تا غافلگیر بشن

و مغزمو میتراشه...این هم آهنگه كه این گوشي داره؟...بیشتر شبیه صداي زنگ موبایلم سوهاني میشه 
سوت بلبلي قاسم پسره بي كار سر كوچه است كه با دیدن هر جنس لطیفي یه دهن میره تو كارش و آدمو 

 ...تا دو روز دستشویي محتاج...یعني كیه؟...شاید مزاحم...شاید اشتباهي...شاید

اي توي كیف مشت شده بیرون میاد...مشتمو باز میكنم و به شماره حك دستم بعد از یه تجسس چند ثانیه 
شده روي صفحه نگاه میندازم...رندیش چشم نوازه...رندیش به فكرم میندازه كه یه چند میلیوني بابتش 

رفته...رندیش به فكرم میندازه كه عمرا با همچین شماره اي مزاحم باشه...رندیش به فكرم میندازه عمرا 
این اشتباهیا به پست این خط ناجور من بخوره...دستم روي اتصال تماس میلغزه و گوشي مي  دیگه از

 .چسبه به گوشم از پس تار و پود مقنعه

 .بله بفرمایید -

 .بیا خونه آقابزرگ...حالش خرابه -

دهنم باز شد كه چیزي بگم ولي بوق ممتد زنگ زده تو گوشم دهنمو تحت فرمانش بست و گوشي از 
فاصله گرفت و جلوي چشماي تعجب زده من قرار گرفت...عجبا...بازم به مرام سمیه گوشم 

خانوم...كاري دست آدم داره جملشو ارتقا میده به درجه پاراگراف...اصال كي بود؟...چه صداي نازي 
ره داشت...جالبه...جالبه و من دارم تازه كم كمك طعم این جلب بودنو مزه مزه میكنم...جالبه و اخمام می

تو هم...جالبه و اخمام میشه پوزخند...جالبه و دستام كنارم میفته... جالبه و نگام بي هدف میره پي آخر 
كوچه...جالبه و من فكرمیكنم كه چرا امروز قاسم نیست تا با اون هنرنماییش اهالي محلو مستفیض 

اب فكر كنم...جالبه و بعد از كنه؟...جالبه و من امروز باید برم پي كار و به اون چندرغاز ته مونده حس
چندسال...راستي چندسال؟...اصال چي گفت؟...گفت آقابزرگ؟...گفت حالش خرابه؟...گفت بیا 

خونه؟...اصال چرا من بعد از این چندسال باید بیام؟...گفت آقابزرگ...گفت حالش خرابه...گفت بیا...نرم 
ه خونه آقابزرگ...خونه خاتون...خونه دلبستگي و چه كنم؟...آقابزرگمه...حالش خرابه ... میگه بیا...میگ

 ...دل كندگي...خونه دل خون كرده من...خونه بي مرام من

قدماي رفته برگشت...دستام كلید انداخت...سمیه خانوم با همون عادت كه من خط به خطشو حفظم با 
 .تعجب نگام كرد

 چیزي جا گذاشتي؟ -

ومدم عوض كنمباید برم جایي...لباسم مناسب نیست...ا - . 

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

جلوي آینه وایمیستم و آخرین نگاهو به خودم میندازم...هي بدك نیست...تنها دست لباسیه كه میشه آدم وار 

 .حسابش كرد...بي پولیه دیگه...بي پولي

..بد هم باشه مثال من وسري در خور پوشیدن دیگه اي روسري سرمه اي با طرحاي صورتي بد نیست.
دارم؟...مانتوي صورتي و شلوار جین سرمه اي خیلي وقته كه گوشه كمدم خاك خورده و دلش آب شده 
واسه به تن شدن...جایي رو نداشتم...ولي االن خونه آقابزرگه...تیپ و قیافه یعني اصل سرمایه...نداشته 

ا روزیتو جاي دیگه حواله كنهباشي حكم ورود یعني برو خد . 
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دستم میره طرف ریملو میكشم به مژه هام... آخرین باري كه به خودم رسیدم كي بود؟...دو سال 
نم فقط دوسال پیش به این ور رو خوب حالیشه...مدادو تو چشمم میكشم و پیش؟...همینه آره.. . تقویم ذه

ه نظر بیام...رژ لب كمرنگ رو به لبام چشام درشت تر به نظر میاد... نمیخوام شكست خورده ب
میكشم...شكست خورده بودنم كه نباید تو قیافه ام داد بزنه...رژ گونه به صورت بي رنگ و روم حالت 

میده...من این دو سالو خودم گذروندم...تونستم...حتي مدرك گرفتم...بذار دم كوزه یه چكه آبي بهت 
كم چیزي نیست...باشه با تو نمیشه درافتادبرسه...خب مگه چیه؟...لیسانس معماري كه  . 

از اتاقم كه بیرون رفتم سمیه خانوم با اون میكروسكوپش دقیق روي الم پهنم كرد و ذره ذره وجودمو برد 

 .زیر ذره بین پر قدرتش...ابروهاي نازكش باال پرید و من خندمو قورت دادم

 .سمیه خانوم دیگه كاري ندارین؟...من برم دیگه -

 یه سر تكون داد و منم از در زدم بیرون...حاال تا فرمانیه چطور پول تاكسي بدم؟

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

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

ر خون تر به مسیر رفتنش نگاه كردم...خب مي بیني كه از تا كسي پیاده شدم و با چشماي پرخون و دل پ
ندارم مالحظه كن برادر من...خب دیگه چي ته جیبم مونده كه این راهو برگردم خونه؟...خب من چه 

 .كنم؟...در هر حال حاللت باشه

م؟...نچ برگشتم طرف در آهني بزرگ...تازه یادم افتاد...من اینجام...بعد از دو سال...دلهره دارم؟...ندار
ندارم... آقابزرگ خودش خواسته بیام...اگه نخواسته بود مهدیس با اون شماره رند با اون صداي نازك به 

 ."من نمي گفت" بیا خونه آقابزرگ...حالش خرابه

بي تردید كلید آیفون تصویري رو فشار دادم....در با صداي تیكي باز شد...در رو هل دادم و باغ جلوي 
.دلم برات تنگ شده...بي وفاییمو ببخش...مجبور بودم...من بي وفا دوسالي هست چشمام قد كشید ..

 .دلتنگتم...دعوتم نمیكني؟...چت میزنم دیگه...خوددرگیرم و با باغ اختالط میكنم

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

دات شم؟...نمیگي من چه كنم تو دوریت؟اومدي مادر؟...كجا بودي ف -  

به جاي جواب به دلتنگیاش كشیدمش تو بغلم...سرم فرو رفت تو گودي گردنش...نفس كشیدم از عطر 
تنش...غرق شدم تو حجم شناور دلتنگي مادرانه اش...من بي تو دو سال خون شد دلم خاتون من...تو این 

عطر تنت...خاتون گریه نكن...من اومدم...آقابزرگ گفته دو سال من جون دادم تو این حجم دردآور بدون 

 .كه بیام

 .دلم برات تنگ شده بود -

 ...یه قطره من...یه قطره تو...یه قطره من...یه قطره تو...گریه نكن خاتون من

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

.................................... 
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به لبه دیوارپنجره تكیه زدم و دستامو تو سینه جمع كردم و گفتم:وقتي از این خونه میرفتم فقط یه هدف 
من تسلیم نمیشم...نمیخواستم یه عمر چوب ندونم كاریمو  داشتم...هم به خودم هم به شما ثابت كنم كه

م...سخت بود ولي شد...سخت بود ولي مي ارزید...نبودن خاتون دق بخورم و تو سري خورتر زندگي كن
بود و دق داد ولي دم نشد كه زده شه...ندیدن شما خالء بود نفس گرفت ولي پا سست نكرد...من بي شما 

تو این دوسال...یه بار پرسیدین از خودتون كه این دختره كجاست؟...نون شبش چیه؟...شب كجا سر 
بزرگ گناه من كم نبود ولي خدا هم مي بخشه شما نبخشیدي...حاال چرا بعد میذاره زمین؟...آقا

 .دوسال؟...خنده داره ولي دلم حتي واسه علف هرزاي باغتون هم تنگ شده بود

 .بیا اینجا -

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

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

خودت خواستي...یه توپ و تشر بهت نمیزدم كه نمي شد...خودسر شده بودي...گفتم بهت این كوچه بن  -
بسته لج كردي و تا ته رفتي و خوردي تو دیوار...گفتم این قبر مرده نداره لج كردي و نشستي به فاتحه 

 .خوندن...لج كردي و رفتي...خودسر شدي ترانه...دختري كه من بزرگ كردم این نبود

چهارسال پیش ترانه دیگه ترانه نبود...خر بودم...شما یه تو دهني میزدي...خربودم...شما با كمربند  -
سیاهم میكردي...خربودم...نه تو دهني زدین نه سیاه و كبودم كردین...گذاشتین خر بمونم...من فقط هیجده 

 سالم بود چه انتظاري داشتین از من؟

تو گردن كسي بندازي؟من به تو یاد دادم كه گناه خود -  

نه ولي یادم دادین كه هیچ وقت خود آدم مقصر نیست...خوب این یكیو از برم...همیشه آدماي دور و  -

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

 .بزرگ شدي -

از اون شبي دوسالي هست...از همون روزي كه سهمم از این خونه یه ساك لباس و چندتا كتاب بود... -
كه تو پارك شبو صبح كردم...از همون شبي كه تو خونه اجاره اي پایین شهرم یه تیكه نون خشك نبود 

 .سق بزنم و شب گشنه سر گذاشتم زمین و خوابیدم...بزرگ شدن من چیز عجیبي نیست

 .عوضش قدر عافیت دونستي -

عافیت دونستم...من شاكر نبودم؟...قدر  آره با یه حساب بانكي كه توش فقط رهن خونه ام در اومد قدر -

 عافیت نمي دونستم؟...بد بودم آقابزرگ؟

 .اینا رو میگي كه منو شرمنده كني؟...ترانه من شرمنده نمیشم...چون خودت كردي -

 .آره خودم كردم...خدارو شكر بهترین...منم دیگه بهتره برم خونه...دیروقته -

تون خون تر بشهبمون...یه امشبو بمون...نذار دل خا - . 

یه لبخند...شاید هم پوزخند...شاید هم همون لبخند...آقابزرگ هر چقدر هم كه خودخواه باشه بازم مجنون 
 .خاتونشه... خاتون بعد از خدا پرستش شدشه...من هنوزم غبطه میخوم به این عشق افسانه اي
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بفرستم اتاقتون مثه اون وقتا لیلي  میرم كمك خاتون واسه شام...اگه پسر خوبي باشین قول میدم خاتونو -

 .مجنوني شامو بزنین تو رگ

رفتم طرف در...سنگین بود حجم لبخند پررنگ شده روي لبش...سایه اش سنگین سبك بود...من این لبخند 
 .رو دوست دارم...با همه غرورش...با همه خودخواهیش...با همه یه حرفیش...آقا بزرگه دیگه

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

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

بي خیال اخم و تخم فرهاد ظرفا رو مي شمردم تا به تعداد باشه...سنگیني نگاهش خوره وار روحمو مي 
ر این نگاه لجباز یه دنده و سرطق داد نزنم تا دست از سرم برداره...از خورد و من لب مي گزیدم كه س

رو نرفتنش قابل تجلیله... خاتون رو دیدم كه یه چشم غره از اون مشتیایي كه آدم رو رو به قبله میكرد 

 .بهش انداخت و حرص زد و من خنده ام گرفت

...خب برو پیش داداشت تو هال بشینه بچه مگه تو كار و زندگي نداري كه اینجا نشستي؟ا –خاتون  . 

دوست ندارم –فرهاد  . 

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

ون فرهاد...حرص نخور قربونت برم...پوستت چروك میفتهج –فرهاد  . 

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

 .صدا سگ سر بدي

تو مرز تركیدن بودن از شدت خنده یعني اند بدبختي...جلوي دید خاتون خشن وایسادن هم یعني اند فاتحه 
خوني... همیشه همینجوره...خوبه...خوبه...خوبه. ..خدا نكنه عصبي بشه...به قول خودش كاري میكنه 

ا فیل درآریمكه صدا سگ كه هیچي صد . 

خشن شدي خاتون جون...من كه میدونم فاروق خونت اومده پایین...دلت میخواد بري باال با  –فرهاد 

 .فاروق جونت لیلي مجنون بازي درآرین دلت وا شه

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

 .سخت نمیگیرن

خاتون تا اومد مالقه رو بكوبه فرق سر فرهاد جونش فرهاد دوئید بیرون و من غش غش خندیدم و 
 .سنگیني نگاه پر عشق خاتون رو به جون خریدم

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

كردياه خاتون جون داشتیم؟...با مترسك سر جالیز كه یكیم  - . 

خندیدو لپمو كشید و نگاش رو صورتم خشك شد...چشاش غم گرفت...اشك شد...خون شد...آب 

لرزید و زمزمه كرد ل***بشد...چكید... . 

 مادر به قربونت...چرا اینقدر الغر شدي؟ -
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گریه كه نداره قربونت برم...عوضش خوشگل موشگل شدم...یادته چه حرصي میخوردم واسه الغر  -

 كردن؟

ندت بودم مادر؟...شب و روز نداشتم این دوسال...از غصه دق كردمدل ب - . 

خدا نكنه شما دق كني فداي اون چشاي خوشگلت من بشم كه فاروق خان دل و ایمون میده واسش...من  -
 .باید به خودم و آقابزرگ ثابت میكردم هر اشتباهي یه تاواني داره

ما نباید میذاشتیم تو اون اشتباهو بكنيقربونت بره مادر...امانت دار خوبي نبودیم... - . 

 .به قول آقابزرگ آدما چوب ندونم كاري خودشونو میخورن -

 .چه بزرگ شدي مادر -

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

این پنجاه سالگیو...من  بیست و دو سالمه...ولي قد یه زن پنجاه ساله بدبخت زجر كشیدم...خاتون ندون

 .براي تو همون بیست و دو ساله ام

خاتون از آشپزخونه رفت بیرون و من موندم و اون میز شش نفره با صندلیاي لهستاني اصل و بشقابایي 
از دو سال؟... سخته؟...نیست؟...چه  كه دستمال مي كشیدم...مي ترسم از اون آدماي تو سالن...بعد

یقه با هر زنگ هلو میگیرم؟...چرا میترسم از نگاه سنگین و پرسشگر و توبیخ مرگمه؟...چرا دم به دق
كننده فرهاد؟...چرا نمیخوام با واقعیت روبرو بشم؟...من از این آدما خیلي وقته دور افتادم...غریبگي 

حقمه...ترس از نگاه پر كنایه و بي اعتمادشون هم حقمه...كاش واقعیت این چهار سال یه خواب مسخره 
و بي تعبیر باشه...دلم تنگه... تنگه همون خونه آروم و كوچیك و همسایگانه با سمیه خانوم كه عاشق 

 .خاموشي راس ساعت نه شب و ضد حال زدنه....دلم تنگ همون چهار سال پیشه

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

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

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

عمو همیشه پر از عشقه...اخم نداره...عمو عمو بوده عمو مي مونه...عمو همیشه خوبه...حتي تو یازده 
به خودش گفتم و اون جاي تنبیه گفت" حتما سخت بوده...غصه  سالگي كه نمره ریاضیم شد دوازده و فقط

نخوري یه دفه "...عمو پر از آرامشه... گاهي فكر میكنم اگه عمو دوسال پیش نرفته بود اصفهان واسه 

 .سركشي به كارگاه ها من از این خونه میرفتم؟...شاید نه

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

زندگي...واال دنبال كارم...دانشگام یه ماهه تموم شده و من راحت...عوضش بدبختي دنبال كار گشتن  -

 .شروع شده

میخواد شما زحمت بكشي...فردا بار و بندیلتو جمع میكني برمیگردي اینجان –فرهاد  . 

رگ گفت:هرجور خاتون كه كنار آقابزرگ حال ندار نشسته بود و لیلي وار سیب پوست میگرفت واسه آقاب
 .راحته مادر ... فقط بیاد و بره...من راضیم
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باریكال روشن فكري...اجر این روشن فكریتو عشق است...چشاي فرهاد كه وق زده تو كاسه سرش در 

 .میزنه همیشه مایه تفریحه...بعضي وقتا هم اجر خوبیه

سامم حرف میزنم ببینممن با ح –گلرخ جون  ... 

ه من نزده میرقصه شما دیگه پروبالش ندهاداش...این واسقربونت برم زن د –فرهاد  . 

گلرخ جون ناز خندید و نگاه عمو فرامرز باهاش رفت و من مردم از خنده...تو دلم...دوسالي هست یاد 
قي دیدم...یاد گرفتم...آزمون دادم ...پاس گرفتم بیرون دل نخندم...من تو این خونه از بچگي رسم عاش

ه استاد این درس رو پاس نشدمنشدم...من با این هم . 

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

خاتون خندید...آقابزرگ لبخند زد...عمه فریبا چشم غره رفت...مهشید غش كرد...مهدیس هیش 

دي؟كرد...مهسا با آرنج كوبید تو پهلوي فرهاد و یه جوري زیرلب گفت:پكی  

ستت درد نكنه زن داداش...چه مرامي واسم خرج كردي...به خدا راضي نبودمد –فرهاد  . 

گلرخ جون خندید و عمو فرامرز باز نیشش تا ته كش اومد و باز من مردم از خنده...من شاگرد مشروط 

 .شده دلم رفت چه برسه به گلرخ جون

لي بي مرامي كردي ترانه...بي خبر رفتيو –مهسا  . 

نداختم پایین و مهشید این بار با آرامشش گفت:بعضي وقتا آدما مجبورن یه كارایي بكنن كه سرمو ا
 .نمیخوان...ترانه مجبور بوده

میخوام دیگه حرفي در این مورد تو این خونه زده بشهن –آقابزرگ  . 

آقابزرگ ایشاال بهترین؟ –مهدیس   

..هي من به این خاتون میگم بابا خوشگله بي آره بابا چیزیش نبوده كه...فقط بلده شلوغش كنه. –فرهاد 
خیال نمك شو تو غذات به گوشش نمیره كه...بعد میشینه واسه من هوچي بازي در میاره كه بیا حال 

بابات خرابه...حاال اگه این حرفا رو دكتر صدر بزنه تمام كمال قبوله و حتي من بدبخت هم باید غذا بي 
ن خانوم پسرشو به دكتري هنوز قبول نداره دیگه مجبورم نق و نمك بخورم ولي چون من میگم و خاتو

 .نوق خانومو كه كم از دختراي لوس چهارده ساله نداره تحمل كنم

چه آدم باش...با پشت دست میزنم تو دهنتاب –آقابزرگ  . 

لبخندم پررنگ شد...من بدون این خونواده چه كردم تو این دو سال؟...چطور دلم اومد هیچ وقت جواب 

 .تلفناي فرهاد رو ندم ...چطور راضي شدم دل بكنم از این نگراني...فرهاد كاش خونه بودي اون شب

چقدر محتاج بودم...محتاج این شیطنتا...من محتاج خنده هاي مهسام كه براي حرص دادن روونه گوش 
بیچاره روفرهاد میشه و فرهاد هم كم نمیذاره و با یه چي تو گوش مهسا تالفي كه نه آتیش میزنه  . 

حسام نمیاد؟ –آقابزرگ   
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چرا...گفت كارش یه كم تو شركت طول میكشه نمیتونه زودتر بیاد...اخبارو از طریق  –عمو فرامرز 

 .فرهاد داره

حسام...آخرین خاطره اي كه ازش دارم مربوط به دوازده سالگیمه كه از ایران رفت...دوسال پیش 
نم برگشته بود و من هیچ وقت فرصت نكردم ببینمش...چقدر تو برگشته بود...تو حجم بدبختي و شوكه بود

بدبختي خودم گم شده بودم... یادمه اون شبي كه مي اومد و من تو اتاقم دل دادم به بي كسي...اون شبي 

 .كه حتي خاتون هم رفته بود پي نوه عزیز كرده اش و من تو بغض بي كسي دست و پا میزدم

هبچم خسته میش...پروژه جدید گرفته –گلرخ جون  . 

نگام به مهسا بود كه رو به من چشاشو تو كاسه گردوند و به عادت همون وقتا لب زد" خدا شانس بده " و 
این لب زدنو فقط من دیدم...مني كه با زیر و بم این حرف بزرگ شدم...مني كه شاهد بودم چه حرصي 

ادي خرج شده براش...مهسا زیر وبمش میخورد از داداش حسام نبودش...داداش حسام نبوده و محبت زی
براي من تعریف شده است و من چقدر براي این تعریف شده دلتنگ شدم...براي رفیق همه ساالي خوب 

 .زندگیم

انوم نمیخواي یه شام به این بچه هام بدي؟خ –آقابزرگ   

بر كردیم بهمن خان و شهاب برسن بعدص –عمه فریبا  . 

یزنم...االن صورتش جمع شده و داره زیرلب غرغر میكنه كه آخه من همه حركات آقابزرگ رو حدس م
بهمن خودش چي هست كه یه خان هم تهش مي بندن؟...یا مگه بچه هام مجبورن بخاطر اون جلمبون 

 .معطل بشن و گشنگي بكشن؟... آآآآ...آقابزرگ غیبت رو دوست داره...چه كنم؟...از سرش نیفتاد

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

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

 چیش جالبه كه اینجور نگاش میكني؟ -

تو این دو سال خیلي چیزا فهمیدم...بزرگ شدم...یاد گرفتم كه همه چي یه باغ دراندشت نیست... همه  -
چي اون چیزي نیست كه تو از بچگي باهاش عیاق شدي...همه چي بیرون این خونه است... واقعیت 

سگ هم نمیدن  اونجاست...جایي كه من بدون آقابزرگ هیچي نبودم...جایي كه وقتي پول نداشته باشي غذا
بخوري...بزرگ شدن بیرون این خونه است...یه جایي اون پایینا...یه جایي بین مردمي كه تو عین نداري 

بازم با هم خوبن...هوا همو دارن...جایي كه اگه بترسي كالت پس معركه است...فرهاد شاید بد 

 .نشد...شاید به این رفتن نیاز داشتم

ادي دلم میخواست یه چك حرومت كنم و بگم دالمصب این كجاش چهار سال پیش كه جلو همه وایس -
لیاقت عزیزدل فرهادو داره؟...تو فقط با خودت بد نكردي...همه رو غصه دار كردي...من بي غیرت اگه 

دوسال پیش تو این خونه بودم و نمي رفتم واسه اون سمینار كوفتي تو برام حرف از بزرگ شدن نمي 
فتم بري كه خطتو عوض كردي...من همه جا رو دنبالت گشتم...دو ماه پا زدي...د المروت مگه من گ

 .نذاشتم تو این خونه...وقتي فكر میكردم كجا شب سر میذاري زمین مي مردم از این بي غیرتي خودم

آرماني نشو...قیصر بازي هم بذار كنار...نوه فاروق خانم و یه جو خودساختگي رو نداشته باشم كه به  -
ز دیوار هم نمي خورمدرد ال جر . 

 زندگي سخته؟ -
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نه...حداقل نه همیشه...بعضي وقتا اونقدر به انرژي مثبت نیاز داري كه با كوچیك ترین چیزي حس  -
رزش داره...فرهاد همه چي پول نیست ...شاید خوشبختي میكني...همین كه زنده اي واست یه دنیا ا

 .نوددرصد قضیه باشه ولي همه قضیه نیست

ال پیش هم كه تو رو آقابزرگ و فرامرز وایسادي همینو گفتيچهارس - . 

چهارسال پیش بچه بودم...كور بودم...ولي تو این دوسال یاد گرفتم كور نباشم...فقط واسه رسیدن به  -
خواسته هام حرفاي كلیشه اي آرماني و عق زن نزنم...فرهاد گذشت اون زموني كه به خاطر بي ارزش 

ماها وایسادم...من هم كف اون نبودمترین چیز دنیا جلو ش . 

 .اون لیاقت نداشت -

ولي من خیلي دلم میخواد یه روز ببینمش و ازش بپرسم چرا؟...چرا من؟...مگه منو ندید...مگه خودش  -
نخواست...پس چرا اینقدر نامردي؟...من كه دلم با همه چیش راضي بود...من كه گفتم پا همه چیت 

قابزرگ نخواستش...به من چه كه آقابزرگ یه پاپاسي هم خرج اون مراسم وامیستم...به من چه كه آ
كوفتي نكرد و سهم من شد یه محضر خشك و خالي...به من چه كه ...من همین بودم... خوشگل 

 نیستم...خودش دید...فرهاد یه بارم نیومدي خونه ام...یادته؟

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

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

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

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

...عادت ندارم...معده ام سنگین میشه و میزنه پیر و دینمو در میارهممنون - . 

اهكي...دلمون خوش بود تو تو این خونه اونقده باحال غذا میخوري كه آدم به اشتها میفته...تو  –شهاب 

 .هم كه شدي قاطي سایر بانوان جمع

 .خندیدم و این بار مهدیس در و گوهر پاشید

ته اینجوري بشه...وگرنه تا جاییكه من یادمه اون پسره هم به خاطر همین با همین كارا تونس –مهدیس 
 .هیكل و بي كالس بازیاش ولش كرد

بغضم هنوزه بغضه...یه تلخ خند...سنگیني نگاه شهاب و فرهاد و مهسا...مهربوني نگاه عمو فرامرز و 
ست...خسته...تازه از شركت گلرخ جون و مهشید...بي تفاوتي نگاه حسام...با بشقابش درگیره...گرسنه ا

 .اومده...همونه كه تو اوج بدبختي من اومد و همه منو ول كردن و بخاطرش رفتن فرودگاه

مهدیس غذاتو بخور –عمو فرامرز  . 

من منظوري نداشتم...فقط خواستم بگم خیلي هیكل روفرمي پیدا كرده...در ضمن قیافه اش هم  –مهدیس 
 .بهتر از قبل شده
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اشق و چنگال با ظروف...بازم من و ساالد بدون سسم...بازم من و سر پایین افتاده بازم برخورد ق

 .ام...بازم من و بغض همیشه بغض

صدبار گفتم این دو تا رو تنها نذارین...اگه فردایي پس فردایي خبر دار شدین یه ارث خور دیگه  –فرهاد 
 .تو راهه نگین تقصیر من بودا...از من گفتن

ز درست پشت گردن فرهاد كه منجر به همون صداي سگ شد پكوندم از خنده...بازم ضربه عمو فرامر

 .تو دلم

خوردي بي حیا؟ –مهسا   

تقصیر خاتونه كه یه آستیني واسه این باال نمي زنه...شاید خدا خواست زنش آدمش كرد –گلرخ جون  . 

ن داداش فدات شم من فرشته ام چي كار به آدما دارمز –فرهاد  . 

ما غذاتو بخور و مارو از غذا نندازش –مهسا  . 

مین كارا رو كردي رو دست مامانت مونديه –فرهاد  . 

ناااااا....مامان نگاش ك –مهسا  . 

دوباره عمو فرامرز وارد عمل شد كه فرهاد سرشو كشید كنارو گفت:نه قربون داداش...همین دخترت 

كه به جووناي مردم فكر میكنینارزوني خودت...نمي خواد كسیو بدبخت كنه...خدا خیرتون بده  . 

شنمهشید یه قاشق دهن آرتین كرد و بعد گفت:ما بیشتر نگران دختراي مردمیم كه سر تو بدبخت ن . 

شما برو كالتو بنداز عرش كه این شهابو خدا مخ و مالجشو گل گرفت اومد تو رو برداشت –فرهاد  . 

رهاد شوخي بسه...چرا مراعات نمي كني...حال آقابزرگ بده حالیته؟ف –عمه فریبا   

آره حالیمه...اونقدر حالیمه كه بدونم دلش واسه این دور هم بودن تنگ شده بوده و مریضیش یه  –فرهاد 
 هفته است گذرت بهونه...من دكترشم پس خوب میدونم...صدا خندمون اگه نره باال غصه میخوره...چند

 .اینوري نخورده خواهر من؟...پس بي خیال بذار هم اون خوش باشه هم ما

دلم چیزي میخواد...شبیه اسمي به نام آرامش...دلم میخواد سر بذارم رو بالش و بي خیال همه وقتایي بشم 
كه فرهاد شوخیش رو به جدي بودنش مي بخشه...فرهاد عصبیه...پر از حس بد عذابه...ماه من غصه 

هاد دلگیره... ماه من غصه اگر هست بگو تا باشد...فرهاد جان نخور این زهرو...غصه مال تو چرا...فر
 .نیست...مال منه

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

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

شتيم...تو كه ده تومن تو حسابت دامن نمي فهم –فرهاد  . 

همون حرف گلرخ جون راسته...تو مثه اینكه نفست از جا گرم در میاد...آخه خوشگل پسر با ده تومن  -

 .تفم نمیندازن كف دستت...همین هم كه پیدا كردم خدایي قصریه واسه من
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حاال تنهایي؟ –مهسا   

 چه اعجب شما با من حرف زدي ؟ -

ن بدي؟زن...بي شعور نمي تونستي یه خبر به مشما حرف ن –مهسا   

ماون وقت دوست داشتي حرفم جلو آقابزرگ دوتا بشه...من قسم خوردم بي كس رو پا خودم وایس - . 

خرجتو چطور در میاوردي؟ –مهسا   

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

كمك آشپز بودم...دوماهي هست رستوران تعطیل شده تو یه رستوران نیمه وقت - . 

یه فرصت چند وقته بهت میدم تا خودت با خودت كنار بیاي و از اون خونه كوفتي بزني بیرون  –فرهاد 

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

بود...به قول خاتون من همون برم و بیام اگه راضي شدم برگردم واس خاطر خاتون وآقابزرگ  -
بهتره...كمتر خار چشه...بعضیا حرص نمیزنن كه من دارم تو خونه اي كه حق اوناست مفت مي خورم 

 .و مفت میگردم

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

گیوتحقیر چهارده سال زند . 

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

بعضي وقتا اونقدر حرفات بي منطقه و زور داره كه آدم نمیدونه چي بهت بگه..آخه كدوم االغي  –فرهاد 
ازت تقصیر خودته...تو  همچین نظري داره؟...عزیزدل فرهاد تو تاج سر خاتون وآقابزرگي...دلشون پره

گاري...یادگار پسر عزیز كرده فاروق خان...همون پسرش كه فاروق خان همیشه میگفت تو مني یاد
دوزار با بچه هاي دیگم فرقشه... چهارسالت بود همش كه یتیم شدي و خاتون جا مادربزرگي مادري كرد 

ذاشته برات...هنوزم میگي سرباري؟...اگه آقابزرگ راضي نشد ارثي كه بابات واسه یه دونه دخترش گ
بودو بهت بده بخاطر بي لیاقتي اون پسره جوعلق بود...اون كثافت چشش دنبال مال و منالت بود...بعدش 
هم كه خودت یه دندگي كردي و به قول خودت خواستي خودتو ثابت كني ...حاال این ثابت كردن ارزش 

...د مگه من بي غیرت اینو داشت كه عزیزدل فرهاد بره تو آشپزخونه یه رستوران كوفتي كلفتي كنه؟
بودم؟...خب به من مي گفتي...ترسیدي زیر پروبالتو نگیرم؟...منو اینطور شناختي تو این همه سال؟... تو 

 .عزیزترینمي ترانه

ستت درد نكنه فرهاد جون ما هم كه برگ چغندرد –مهسا  . 

ه نكن...كمبود اعتماد د قربون اون عقل ناقصت برم صدبار گفتم خودتو با چغندر بدبخت مقایس –فرهاد 

 .به نفس میگیریا...چغندر همیشه یه پله از تو جلوتره

یلي بي مزه اي...من موندم اون مریضات یخ نمي بندن اینقده تو خنكي؟خ –مهسا   

ریضا رو نمیدونم ولي پرستارا عاشقمنم –فرهاد  . 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

13 

 

ي بیني جون ترانه یه ذره هم بزرگ نشدهم –مهسا  . 

 . بچه آخریا اونم از مدل زنگوله پا تابوتا همه اینجورینخودتو حرص نده...اصوال -

 .فرهاد ترمز دستیو كشید و برگشت طرفم و روسریو كشید تو صورتم

ه جا این شر و ور گوییا بنال ببینم این قصر الیزابتنانتون كدوم یكیه؟ب –فرهاد   

 .اون خونه آخر كوچه -

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

آره تازشم هرروز فیلم روز هم دارم...یك صابخونه اي دارم رد كار خودت فرهاد جون...عاشقش  -
 میشي جون مهسا...یعني اصال به نیت تو رفتم تو این خونه...گفتم نكنه خدا خواست اسباب خیر

 .شدم...اینقده به هم میاین..میگم به جون مهسا یعني دروغ نمیگم

و غلط كردي...هر وقت قسم دروغ مي خوري جون من دم دست ترینه براتت –مهسا  . 

از بس عزیزي –فرهاد  . 

هرمار...لیاقت نداري تو ماشینت بشینمز –مهسا  . 

ي...جفتتون پرروییناال من یادم نمیاد تعارف كرده باشم...به داداشت رفتو –فرهاد  . 

چه حاللزاده هم به عمو كوچیكش میرهب –مهسا  . 

 .بچه ها من دیگه برم...شب خوبي بود...دلم واستون یه ذره شده بود -

اون وقتي كه از اون كثافت ضربه خوردي كه همچین نظري نداشتي...ماها خیلي واست كمرنگ  –مهسا 
 .بودیم

یه لحظه فقط واسه خاطره هاي با تو بودنم دلتنگ شدم... هنوزم  مهسا شاید وقتي از اون خونه میرفتم -
عزیزترین دوستمي...تو این دوسال خیلي دلم براتون تنگ شد...شما دوتا تنها كسایي بودین كه بهشون 
فكر كردم...به اینكه وقتي نباشم سرشون چي میاد؟...نگرانم میشن؟...من عادت كردم... هیچكس هیچ 

م كنه...همیشه من مقصرم...یه درصد هم كسي تو انتخاب غلطم دست نداشته...شب وقت قرار نیست درك

 .بخیر

تقبل شب بخیر شماره جدید –مهسا  . 

 .مهدیس داره...نمیدونم از كجا آورده -

قابزرگ شمارتو یه سال پیش پیدا كردها –فرهاد  . 

 .دلم قرصه به نگرونیاي زیرپوستي آقابزرگم
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.................................................. .................................................. 

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

با صداي نخراشیده و سوهان روح گوشیم از خواب ورپریدم...اي تو روح من با این زنگ انتخاب 
..مردم خودشون خواب و زندگي كردنم...سلیقه هم ندارم دلم خوش باشه...اصال كي هست اول صبح؟.

ندارن چرا فكر میكنن بقیه هم مثه خودشونن؟...منم كه كسي ندارم بر اثر جو وارده دلش بخواد مراسم 

 .كرم ریزي اول صبح راه بندازه و از خواب بندازتم

دستمو كنار بالش كشیدم و گوشیو تو مشت گرفتم و با همون چشماي بسته و دهن نیمه باز خمیازه كش 
واب دادمج . 

 بله؟ -

به به مي بینم كه مصدع اوقات شریف شدم و از خواب ناز بیدارتون كردم...خوشم میاد مثه اون وقتات  -

 .خوابو با هیچي عوض نمیكني

 .تو روح اونیكه شماره منو داده تو -

 .ااااااااا...نگو مهدیس جون ناراحت میشه -

نكن همه ملت مثه جنابعالي خرماین و میتونن اول صبح زهرمار...اگه تو بیدار شدي بري كله پزي فكر  -

 .برن یه پرس مشتیشو بزن تو رگ و غمشون نباشه كه از خوابشون زدن

ابه جا زر زدن آماده شو كه میخوام به همون یه پرس كله پاچه مهمونت كنم به یاد اون وقت - . 

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

تو دیگه بي خیال ما شو...بچه خوبي باشي یه روز هم مي برمت از این ساندویچ كثیفا میدمت بخوري  -

 .حال كني

م؟دیوونه تو میخواي هلك و هلك از اون سر شهر راه بیفتي بیاي دنبالم كه یه صبحونه بخوری -  

خونت...اگه مرحمت كني و از اون هلك و هلك نباید راه بیفتم...چون ترافیك نبود یه ساعته رسیدم دم  -
 .لحافت دل بكني و زودي آماده شي منم مجبور نمیشم این علفا زیر چرخا ماشینو هرس كنم

 فرهادي؟ -

 جون دل فرهادي؟ -

 تا حاال بهت گفته بودم چقده خري؟ -

 منم تا حاال بهت گفته بودم چقده شبیه مني؟ -

 .با همه خربازیات بدمدله میخوامت -

 .آره اگه میخواستیم دوسال تو اوج دل نگروني یه خبر بهم میدادي -
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 .شروط آقابزرگو دست كم نگیر فرهادي...سه سوته آماده ام و تو ماشینت -

 .ببنیم و تعریف كنیم -

 .كم رجز بخون -

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

 .از مادر زاییده نشده...تا سه سوت دیگه -

 منظورت همون سه ساعته؟ -

غش غش خندیدم وقطع كردم...فرهاد نعمت حضورت داره عابدم میكنه...من تو این دوسال تو اوج 
یاد بودنات بیفتم...پس نبودنت فهمیدم حس بودنت چقدر آرامش بخشه...فرهاد دیگه نمیخوام تو نبودنت 

 .همیشه بمون

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

 .خواسته

ا وجود ندارهاز كنار مقنعه یه دست از موهامو ریختم تو پیشوني و اعتراف كردم تیپ از این بدتر تو دنی  

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

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

خیره به نیمرخ جذابش به همه نداشته هاي این دو سال كه خودشم جزئش بود فكر میكردم...فرهاد دلم به 

 .وسعت همون ده تاي بچگي برات تنگ بود

 پسندم؟ -

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

من چه كنم با این خرشدنم؟حاال تو بگو  -  

شما سروري كن...از یه امروز لذت ببر چون دیگه از این اتفاقا نمیفته كه شما بخواي این حرفا از  -
 .زبون بنده بشنوي

 .میشناسمت كه چه بچه بي شعوري هستي...توله بودي خودم سگت كردم -

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

 .تو هم كه به من رفتي -

 .من غلط بكنم به توئه هردمبیل برم -

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

 .ببینمت...عادتمه...نبودنت بد دردیه...من اگه اون كثافتو پیداش كنم یه روز خوش براش نمیذارم
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مه جوره زمین خوردتیم...من اگه برگردم خیلي برام سخت میشه ...فراموش كردن بي خي داداش ما ه -

 .اون سخت میشه...شاید یه روز برگردم ولي اینقدر زود نه

 .من بي غیرت باید یه سیلي حرومت میكردم تا آدم شي و از اون كثافت بگذري -

 به نظرت با یه سیلي میگذشتم؟ -

از خونه تو ازش میگذشتي...ترانه چي داشت كه هممونو بهش به نظرم با پرت كردن اون عوضي  -
 فروختي؟...هان؟...دالمصب چرا چشات كور شد؟

من از شما گذشتم؟...مني كه تو دوسالي كه خونه اون بودم چشمم به در خشك شد كه نكنه خدا خواست  -
م شب تا صبح خوابم نبرد و فرهادم دلش به رحم بیاد و دل ترانشو شاد كنه...اولین بار كه كوبید تو صورت

به این فكر كردم كه كاش روم میشد میتونستم زنگت بزنم و بگم دلم میخواد بیاي و بغلم كني...فرهاد 
سخت گذشت ولي گذشت...نمیخوام مثه آدمایي باشم كه به خاطر یه اشتباه زندگیشونو حروم میكنن... دلم 

..بي خیال من اون دوسالو قاطي همه اونایي كردم میخواد از هرچي فرصت تو زندگیم هست استفاده كنم.

 .كه باید فراموششون كنم

 دوسال زیردستش چي كشیدي؟ -

 گفتم بي خیال...گوشات سنگینه؟ -

 .دلم سنگینه -

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

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

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

لباممو به مدد جمع كردن از چاك خوردن احتمالي و قریب به وقوع نجات دادم و عوضش فرهاد غش 
فتي واسه غذا خوردن؟غش خندید و گفت:كثیف تر از اینجا ر  

 .من كه عاشقشم -

میگم كه به من رفتي وگرنه اگه به بابات و مامي جون خدابیامرزت رفته بودي باید االن تو گراندهتل  -

 .پیدات میكردم

 تو مگه چقدر اونا رو دیدي؟ -

نگو ... اونقده  شونزده سال...فردین نمونه بارز فاروق خانه...دیسیپلین و مبادي آداب...تارا هم كه دیگه -

 خانوم...نمیدونم چرا یهو تو به من رفتي؟

 .چون رفیق همه ساالي باحال زندگیم بودي -

 .هیچ وقت نتونستم رابطه اي كه با تو و مهسا دارم با مهدیس داشته باشم -

 .مشكل گوشت تلخ بودن خودته -
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و نخ پسرعموتهشایدم این معظل روي اون صادق باشه...بین خودمون باشه ولي بدجور ت - . 

 حسام؟ -

 .یه جورایي گل سرسبده...خیلیا دندون تیزكردن واسه تنها نوه پسري فاروق خان -

اسمون بیاريوچه معلوم تا ابد یه دونه بمونه...بهم قول بده پوزشو به خاك بمالي و یه پسرپسرقندعسل  - . 

 .تو زنشو پیدا كن بقیش با من -

 .بي حیا -

و سالي كه نبودي خیلي اتفاقا افتاده حسام یه شركت زده دنیا به دنیا... هم رشته ولي بي شوخي تو این د -

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

 ...یعني میشه گلرخ جونو راضي كنم حسامو راضي كنه -

 .كه بري تو شركت حسام؟...دیوونه میشي دختر...حسام تو كار یه دیوه -

 .پس اونم به تو رفته -

وخي نمیكنم...حسام زیادي بي تفاوته...نمیخوام سختیاي این دوسالت بیشتر بشه...قد خر ازت كار ش -

 .میكشه

 .بهتر...وقتم پر میشه -

 .حاال مثال استخدامت كرد -

 .فرهاد جونمو هیچ وقت دست كم نمیگیرم -

 .خندید و قاشقو چپوند تو دهنش...ایكاش همیشه بخندي

بابت شب پیش كه باعث طعنه زدن مهدیس شد ازت معذرت بخوامراستي شهاب گفت بهت بگم  - . 

 .نه بابا...من دیگه مهدیسو میشناسم میدونم تو دلش هیچي نیست -

آره هیچي نیست...از این دید مثبتت بعضي وقتا حرصم میگیره...یادت رفته كه مهدیسم جز اون  -
 .بعضیاست كه تو رو سربار میدونن

 .بي خي دكي خوش تیپه...كله پاچتو بزن تو رگ -

 .بدمدله وزنو كم كردیا -

 .دیگه دیگه...به قول مهدیس حداقل بهتر شدم -

 .مهدیسو ولش كن...از اول خار چشش بودي -
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 چرا با مهدیس لجي؟ -

 .مهدیس هیچیش به مهشید نرفته...مثه فریباست...یخه...بچه بهمن بهتر از این نمیشه -

ه هم زدوقتا فكر میكنم از اون وقتي از مهدیس بدت اومد كه پنج سال پیش بین تو و نگارو ببعضي  - . 

مهدیس میتونست نگارو برام نگه داره...ولي آمار دوست دختراي دوران جاهلیتمو واسه نگار ردیف  -
.از یه بود..كرد..حاال كه فكر میكنم مي بینم نگار ارزش خراب كردن اون ساالي زندگیمو نداشت... بچه 

 .دختر نوزده ساله كه نمیشه انتظاري داشت...فكر میكرد بهتر از من گیرش میاد

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

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

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

فكراي مالیخولیاییش واینساد نگار بخاطر من جلوي - . 

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

 .نمیدونم -

 این نمیدونم برداشت آزاده یا همون جواب مثبت پیچیده شده تو دستمال شرمه؟ -

مش یا نه؟...بعضي وقتا منو خجالت؟...نه جون ترانه...هنوز با خودم كنار نیومدم...نمیدونم میخوا -
 .دیوونم میكنه...بعضي وقتا میخوام خرخرشو بجوئم...خیلي شره

 اجالتا یكي از پرستاراي بخشتون نیست؟ -

ه؟حدسیاتت قابل تجلیله چون به خودم رفتي...خب آره ولي میگم كه هنوز نمیدونم حسم بهش چی -  

 منو باهاش آشنا نمیكني؟ -

 .یه روزي شاید -

ده به طاق؟سرتو كوبون -  

 .تو فكركن یه درصد...از مادر زاییده نشده -

 .پس بد كوبونده...نه مثه اینكه این دوسال توي سكوت زندگي كردن من بار عملي زیاد داشته -

 تو هیچ وقت از نگار خوشت نیومد مگه نه؟ -

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

 .حس میكنم این بهتره همین خانوم پرستاري باشه كه از دستش شكاري

 .گمشو -
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 دلت میاد؟ -

 .فعال دلم میاد بینیتو بچلونم تا حالیت بشه كه باید همیشه طرف فرهادخانت باشي -

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

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

سرم پایین افتاد...نگام غلتید میون كاسه آبگوشت نیم خورده و یخ كرده از دست صحبتاي تلمبار شده رو 

 .دل من و فرهاد...فرهاد بي خیال...من به همین حدشم قانعم كه تو باشي بموني كنارم فقط

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

 گذشتم از جلوي چشمام دارن رد میشن آهسته

 تو رویام تو رو مي بینم یه رویاي پر از غصه

 با چشماي پر ازاشكم بهت راهو نشون دادم

 خودم گفتم برو اما به پاهاي تو افتادم

 توآسون رد شدي رفتي تو كوران غم وسختي

 منم رفتم پي كارم تو هم دنبال خوشبختي

رد میشن آهستهگذشتم از جلوي چشمام دارن   

 تو رویام تو رو مي بینم یه رویاي پر از غصه

 با چشماي پر ازاشكم بهت راهو نشون دادم

 خودم گفتم برو اما به پاهاي تو افتادم

 توآسون رد شدي رفتي تو كوران غم وسختي

 منم رفتم پي كارم تو هم دنبال خوشبختي

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

بوده انقدر انقده راحت باعثش بود كه خاطراتمو بردكي   

 چي شده حاال كه از این دنیا زندگي رو بدون من میخواي

 چه جوري میشه چه جوري میتوني میتوني با خودت كنار بیاي

 كي توي قلبت جاي من اومد اسممو از تو خاطر تو برد
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 كي بوده انقدر انقده راحت باعثش بود كه خاطراتمو برد

ه حاال كه از این دنیا زندگي رو بدون من میخوايچي شد  

 چه جوري میشه چه جوري میتوني میتوني با خودت كنار بیاي

 یه جوري ریشه هام خشكید كه انگار كار پاییزه

 خزون رفتنت انگار داره برگاشو میریزه

 یه جوري گریه میكردم كه بارون بینشون گم بود

هم بودكاش این رویا از آغازش فقط خواب و تو  

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

 كي بوده انقدر انقده راحت باعثش بود كه خاطراتمو برد

 چي شده حاال كه از این دنیا زندگي رو بدون من میخواي

 چه جوري میشه چه جوري میتوني میتوني با خودت كنار بیاي

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

 كي بوده انقدر انقده راحت باعثش بود كه خاطراتمو برد

 چي شده حاال كه از این دنیا زندگي رو بدون من میخواي

 چه جوري میشه چه جوري میتوني میتوني با خودت كنار بیاي

 (كي جاي من اومده از محسن یگانه)

ي داداشاین مدلیاگوش نمیداد - . 

 .چه كنیم غم زندگیه -

 .حاال حتما باید بیام؟...بابا من كه دیروز اونجا بودم -

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

 .گفت شیرشو حاللم نمیكنه اگه ناهار نبرمت پیشش

گوش كنيواااااي من نمیدونستم تو اینقده حرف  - . 

 .خب دیگه هر كسي نمیتونه منو زود كشف كنه -

دو سال پیش وقتي تو ماشینش نشستم...وقتي دلم خون بود...وقتي نگام فرار میكرد از دست نگاه خون 
.چقدر حس تلخ تو رگ و پیم جریان داشت...ولي گرفته فرهاد... چقدر با حاال فاصله داره...چقدردوره..
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اروق خان دیگه یال و كوپالم نباشه...ولي بازم نیستم...شاید اجر و قرب نوه ف حاال...كنار فرهاد حقیر
همین كنار فرهاد بودن بد به دلم نشسته ...همین تحقیر نشدن به دلم نشسته...همین چشاي آروم فرهاد به 

 .دلم نشسته

 بعد از محضر دیگه دیدیش؟ -

فت همراه تینا از ایران رفتهنه...سایه خواهرش یه روز تو خیابون اتفاقي دیدم و گ - . 

 .هنوزم نفهمیدم چطور دو سال دم نزدي و یهو آتیش شدي -

 .شاید یه روز گفتم -

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

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

 هنوزم دلت باهاشه؟ -

اطره دزدیده شد...خودم هم هیچ وقت جوابشو نفهمیدمنگام تو گیرودار یه خ . 

یذارماز این سكوتت بد برداشتي میشه كرد...ترانه بفهمم هنوزم خر اون آشغالي عزاشو به دلت م - . 

من از طپش قلب پیچیده تو داد و خطو نشون فرهاد دلگیرم...چرا از اینكه اونو تهدید میكنه مي 
 .ترسم؟...حقا كه بي لیاقتم

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

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

دسیب زمیني سرخ كرده ها رو كشیدم تو بشقاب...نگاه خاتون میون دست من و بشقاب تو حركت بو . 

؟از كي دستاي ترانه من آشپزي بلد شده -  

 .خب دیگه زندیگه خاتون...چهار سالي میشه امید داریم انگشت كوچیكه لیلي فارق خان بشیم -

 .تو این زبونتو از فرهاد بد به ارث بردي -

 .فرهاد انحصار طلبه میگه همه چیم به اون رفته -

بمیرم واسه بچم...اون شب وقتي برگشت خونه و دید نیستي زمین و زمانو یكي كرد...بچم داشت سكته  -
میكرد...تا دوماه پا نذاشت اینجا...دیگه فقط بخاطر مریضي فاروق برگشت...مهسا بچم افسرده شده 

ن از خدا بي خبر بود...میگفت تقصیر اونه...میگفت اگه به حرفت گوش نمي داده و بهمون میگفته كه او

 .چه بالهایي سرت میاره اینقدر عذاب نمي كشیدي

قربونت برم من كه اینقده نازي...مي بیني كه ترانه خانوم سر و مروگنده جلوت شاخ شمشادي نشسته و  -

 .میخواد اون لپاي خوشگلتو دور از چشم فاروق جونت یه لقمه چپ كنه
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شم پاك كرد و خندید و زد پشت دستم و گفت:برو خاتون اشك كه نه دونه مرواریداشو از گوشه چ

 بچه...فرهاد كم بود تو هم جا پاش گذاشتي؟

آخ آخ ببخشید...اصال ما غلط بكنیم پامونو یه كوچولو بكنیم تو كفش فاروق خان...ما همون به یه ماچ  -
 .نصف نیه رو لپت هم راضي هستیم خاتون جون

ك و تلخ ادوكلن فرهاد كه تو بینیم پیچید به خنده ام دستایي كه دور گردنم پیچیده شد و بوي خن
انداخت...بحث اذیت كردن خاتون كه میشه انگار فرهاد رو آتیش میزنن...اونور دنیا هم باشه یه جوري 

 .خودشو تو بحث جا میكنه

 .مي بینم كه لیلي فاروق خانو داري دست میندازي -

 من؟...من؟...اصال به من میاد؟ -

د خوش تیپه رفته باشي چرا كه نه؟اگه به فرها -  

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

چقدر صمیمي كنار این جمع چهار نفره بزرگ شدم و چهارسال دور افتادم...چقدر حاال كه كنارشونم پر 
.آقابزرگ پر از عشقه حتي اگه بعضي وقتا به قول از تجربه خوب لمس دوباره چهارده سال از زندگیمم..

 .فرهاد حرف تو مخش كردن همون نصب ویندوزه رو چرتكه

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

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

نین تو رگ دیگه نه؟كله پاچه میزكه بدون من میرین  –مهسا   

یخواستیم غذا گوشت بشه بچسبه به تنمون نه زهرم –فرهاد  . 

ي تو رو داخل آدم حساب كرد؟...منظورم ترانه استك –مهسا  . 

نم پس دفعه بعدي باز یادم میره خبرت كنمم –فرهاد  . 

تو به ریش -مهسا  ... 

رسیدم و دوباره یه مدل غش غشي تو دلم ریسه رفتم  امتداد نگاه مهسا رو گرفتم كه به چشم غره آقابزرگ

 .و مهسا حرفشو تغییر جهت داد

داشته خودت مي خنديتو به ریش ن –مهسا  . 

ره تو كه راست میگي...اصال منظورت درگذشتگان جمع نبودآ –فرهاد  . 

..كنار گوشم از طرف مهسا یه نیشگون از پهلوي فرهاد درآوردم و قیافه بهتعرین عموي دنیا تو هم رفت.
 .زمزمه كرد

 .تو روحت...آدمت نكنم فرهاد نیستم -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

23 

 

 .از مادر زاییده نشده -

 .دوباره صداي مهسا میون بحث ما دوتا دیوار كشید

استي ترانه راسته كه آقابزرگ با حسام حرف زده كه بري تو شركتش؟ر –مهسا   

بخند كشدار پر كرد...چرا همیشه نگام اون چشماي با برق محبت زیرپوستي رو نشونه رفت و لبمو یه ل

 یه پله جلوتري؟

سام كه هر كسیو تو شركتش راه نمیدهح –مهدیس  . 

هم هر كسي نیست خوشگل عمو –عمو فرامرز  . 

رفرهاد باز كنار گوشم اظهار فضل كرد و گفت:دو كلوم از ننه خانوم عروس شنیدي؟...حالشو بب . 

 .زهرمار -

نه جون فرهاد حال كردي سرعت عمل فاروق خانو؟...همین كارا رو كرده كه خاتون جونش این  -
 .جوري واسش چپ و راست ژوكوند میاد

 .به مسخره كردن شما هم میرسیم دكي جون -

 .اینبار حرف اقابزرگ میون حرف زدن مادوتا قدعلم كرد

نمیشه بري شركت...بعدش هم باید كل هیئت من با حسام حرف زدم...ولي گفته تا آخر ماه  –آقابزرگ 
 .مدیره تاییدت كنن...حسامه دیگه واسه آقابزرگش هم شرط و شروط میذاره

نگام افتاد به گلرخ جون كه زیرلبي پسر پسر قندعسلشو مورد لطف و رحمت قرر میداد و هرچي مرده 

برم منتو گور داشت هم برد رو درجه ویبریشن...عوضش خاتون بلند گفت:قربونش  . 

هم زمان مهسا...فرهاد...و بنا به عادت دوران جاهلیت بنده یه نیش كش دادیم و یه خنده هم ضمیمه 

 ...ماجرا

ب حق داره...نمیشه كه به خاطر فامیل بازي اعتبار شركتشو زیر سوال ببرهخ –عمه فریبا  . 

مایي كرد و فرهاد دوباره آقابزرگ ورژن هاي جدید الساخت میرغضي زیر چشمي نگاه كردنشو رون
 .اینبار ردیف دندوناش رو به رخ جمع كشید

مهشید كجاست مادر؟ –خاتون   

ونه خواهر شوهرش...ختنه سورون پسرشهخ –عمه فریبا  . 

دا حفظش كنه...من كه دلم آب شد بچه این فرهادمو ببینمخ –خاتون  . 

ن كه روي دست فرهاد پوزخند مهدیس و سر به زیر انداخته از شدت حرص خوردن فرهاد و دست م
لغزید و فشارش داد...فرهادم تو هم میتوني...آره میتوني...تو بهتر از من تونستي...پس به خودت حالي 
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كن...حالي كن كه اون عشق عشق نبود...نگار لیاقت معشوقیتو نداشت...فرهادم بي خیال...خانوم 

 .پرستارو عشق است

ایشاال به زودي –عمو فرامرز  . 

االایش –خاتون  . 

اال كي دختر دسته گلشو به این بچه آس و پاس من میده؟ح –آقابزرگ   

ن همه جوره غالم این مهر و محبتتم فاروق خانم –فرهاد  . 

قربونت برم...دردت به جونم...چقدر خوشگل لباتو جمع میكني تا خندیدنت رسوات نكنه...گاهي میون 
شد...اونیكه دوسال پیش گفت"باید لیاقت نوه فاروق خان حاالهام فكر میكنم تو نبودي اونیكه منو بي خیالم 

 .بودنتو نشون بدي"... دلم دیگه از دستت قرار نیست بگیره

مامان حسام نمیاد؟ –مهسا   

میدونم...خبر ندارم ازش...امروز با دوستاش بودن –گلرخ جون  . 

سر قند عسل خاندان پشت آیفون كه صدا داد فرهاد بلند شد و گفت:موشو كه اتیش میزنن بدونین پسر پ

 .دره

عمه به فداش –عمه فریبا  . 

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

 زهرمار...چي كار به عمه داري؟ -

 ترانه میزنم تو دهنتا...آخه همین تو سري خوردنات كار دستت داد...منكه میدونم همه سعیش اینه كه -
مهدیسو ببنده به ریش این حسام ما...اگه من خواهر حسامم عمرا بذارم...كم تو عمرم نكشیدم از 

 اینا...حاال بذارم بشه شریك خواب داداشم دخترش؟

 مهسا؟ -

 .كوفت و مهسا...زهر هالهل و مهسا...خفه شو جلو مهسا بذار راحت غیبت كنه مهسا -

 .كال بلدي فقط بحثو بكشوني به سكس -

 بده روشنت میكنم؟ -

 .ما از قبل جنابعالي چلچراغیم عزیز -

 بده؟...نه من میخوام بدونم بده؟ -

 .نه عالیه...مهسا عاشقتم به خدا...هیچ فرقي نكردي تو این دو سال -
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دلم تنگت بود...ترانه من دق كردم...د بي محبت چرا همه رو با یه چوب روندي؟...همین عمه خانوم  -
ینه میزني فرداي رفتنت راست راست تو چشم خاتون زل زد و گفت نباشي كمتر كه سنگشو به س

آبروریزیه...بعدم آقابزرگ بین همه چو انداخت كه عزیز كردش رفته لندن درس بخونه... میدوني هیچكي 

 تو فامیل خبر نداره زن اون كثافت شدي؟

 چرا؟ -

شد؟...همین گوشه كنایه هاي عمه و بهمن فكر میكني آقابزرگ از دست متلكاي فامیل كمرش راست می -

 .خان بسشه

 .آخرشم من دشمني تو رو با عمه اینا كشف نكردم -

 .نمیدونم شاید زبونشونه كه مي سوزونتم...ولي خدایي مهشیدو نمیشه دوست نداشت -

 .كاش بود...جاش خیلي خالیه -

چاك خورده در خدمت ما قرار به به خان داداش هم كه واترقیدن...صفا كردن حسابي كه نیششون  -

 .گرفته

رد نگاه مهسا رو گرفتم...واترقیدگي؟...حق داره مهسا...حسام دیشب كجا و حسام امشب كجا؟...نوه یكي 
پسریه؟... باشه...من و مهسا از بچگي چشم دیدنشو نداشتیم...من كه نه...بیشتر مهسا...مهسا هم هم ته 

مي شناسمش...عجب تیپي...پسرعموي منه و ایشاال رئیس  تهش عاشق خان داداش واترقیده است...من

 .آینده....یه كم ازش خوشم اومد

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

ره بهتره...كال حال و احوال آقابزرگو از من بپرسآ –فرهاد  . 

نتركي از دكتري –حسام  . 

مواظبم –فرهاد  . 

مبل بلند شدم و گفتم :خب دیگه من برم...دیروقته یه لبخند به بحثشون زدم و از رو . 

خب بمون مادر –خاتون  . 

 .نه قربونت فردا كالس خصوصي دارم اون طرفي واسم راحت تره -

دیدم...اون لبخند تاییدو...رو لب آقابزرگ...نشون مهر استاندارد روي پاي خودم وایسادن...تیتیش ماماني 
 .بزرگ نشدن...قدر عافیت دونستن

هاد بلند شد و گفت:من مي رسونمتفر . 

یدم و كنار ب****و**سمقنعمو رو سرم مرتب ردم و رفتم طرف خاتون و خم شدم و لپ گوشتیشو 

 .گوشش گفتم:هوا این آقابزرگ ما رو بیشتر داشته باش خاتون
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و دیگه نمي خواد طرفداري آقابزرگتو واسه من بكنيت –خاتون  . 

كرده ات طرف فاروق خانتو بگیره؟...مي شناسیش كه  چیه خاتون حسودیت میشه عزیز –آقابزرگ 

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

همون لحن...لحن چهارسال پیش...پر از مهر...گاهي اوقات...وقتایي كه دلش پر میشه از محبت...طغیان 
خند میده...لبخند میگیره...اقابزرگه دیگه...خاص...در حد یه میكنه... فوران احساساتش دامنگیر میشه...لب

 .خان

قابزرگ دوباره تبعیض؟...یه بار شد این نازایي كه از ترانه مي خري از ما بخري؟آ –مهسا   

و رو تو بخندن زندگیتو چتر میكني رو سرمات –آقابزرگ  . 

بین چي هستي كه آقابزرگ هم شناختتب –فرهاد  . 

لي راست میگه ترانه همیشه لوس كرده خودشو واسه خاتون و آقابزرگو –مهدیس  . 

دن تو ذاتش نیستترانه لوس ش –آقابزرگ  . 

شوخي كرد مهدیس –عمه فریبا  . 

آره ارواح خاك در خونه اش...نه كه كال همه میتونن با ابروهاي باالرفته و نگاه پر تمسخر شوخي 
م كه فقط بلده یه هیش بكشه سرتاپا عمه و مهدیس...جمع كن خودتو كنن...مهدیس هم میتونه...مهسا ه

 .دختر...قباحت داره

بدو ترانه –فرهاد  . 

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

ن چرا اینقدر گیر میدي؟واااااااي ترانه جو -  

كلید خب داري اشتباه میكني...آخه من كي گفتم از نوار ابزار استفاده كن....اتوكد یعني صفحه - . 

 .خب سخته -

 .اتفاقا وقتي عادت كني راحت میشه -

 .حاال به جا حرص خوردن آبمیوتو بخور -

 .لیوانو به لبم چسبوندم و با خیال راحت شروع كردم به مزه كردنش

 ترانه جون؟ -

 جونم؟ -
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 تو دوس پسر نداري؟ -

 .نه -

 واقعا؟ -

 .اره -

 چرا؟ -

 .خب ندارم...ولي یه جاست فرند دارم -

 .همون دوس اجتماعي -

یه جورایي...ولي دوست اجتماعي واسه بعضیا یه جور سرپوشه ولي من نیازي به قایم كردن  -
حتي باالترش دوس پسر چیز خوبي نیست... نمیگم  ندارم...آدم باید با خودش صادق باشه...توي سن تو و

همیشه بده نه ولي عالیم نیست...یه دختر تو زندگیش میتونه فرصتاي خیلي خوبي با گذشت زمان تجربه 

 .كنه ودوس پسر ممكنه اون فرصتا رو بگیره

 .وااااي چقده فلسفیش كردي -

 .نه واقعا نظرم بود...یه جورایي خودم به عینه دیدم -

سه یكي از دوستات اتفاق افتاده؟وا -  

 .شاید -

 ناراحتت كردم؟ -

 .نه اصال...آدم باید با واقعیتاي زندگیش كنار بیاد -

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

 .لطف دارن -

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

مكهصداي زنگ در و حركت جت وارانه نرگس به طرف آیفون تو سالن به خنده ام انداخت...خیلي بان . 

چند دقیقه بعد من سرپا وایساده بودم و داشتم مراسم احوالپرسي رو با پسر روبروم كه از قضا همون 
امیدوار به داداش جان نرگس تشریف داشتن به جا مي آوردم و تو دلم از دست نرگس با اون نگاهاي 

 .روابط حسنه منو برادرش مي خندیدم...میگم بچه است یه چي حالیمه كه میگم

 .نرگس خیلي ازتون تعریف میكنه -

 .نرگس لطف داره...ببخشین دیگه من باید رفع زحمت كنم...تایم تدریس تموم شده -
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یخواي بري؟...ناهار بمونماه كجا  –نرگس  . 

 .نه عزیزم...یه قرار مهم دارم -

با كي؟ –نرگس   

چشم غره برادرشو به نرگس دیدم و باز خنده ام گرفت...این دختر همه سعیشو براي برقراري این روابط 

 .حسنه به كار بسته...حتي غیرت رو هم داره به عنوان كاتالیزور استفاده میكنه

 .با یكي از دوستام -

شون گذشتم كه برادر جان خودي لبخند ناامیدش روي صورت با مزه اش جا خوش كرد و منم از كنار
 .نشون دادن

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

 .جبران میكنیم

به قولي بخورم ادبتو...خب تو این موارد یادي نكنم از مهسا كه نمیشه...بچه به همین یاداي یهویي ودر 

خوشهلحظات حساس زندگي دل . 

دست برادر جان با یه پاكت متواضعانه...با كالس...پر پرستیژ...با یه لبخند خوشگل و با آداب دختر خر 

 .كني روي صورت به طرفم دراز شد و من هم یه لبخند زدم و پاكت رو گرفتم

 .در هر صورت لطف كردین -

م تماس بگیریناینا چه حرفیه؟...اگه مشكلي پیش اومد شمارمو پشت چك نوشتم...باها - . 

نگام روي لبخند نرگس كه در مراسم بال درآوردنش خوش بود موند...آخه كوچولو تو رو چه به حرفاي 
م با همین یه برگ بزرگونه... برداشتآزاد نكن خانومم...شما تو حال و هواي رمانات خوش باش...ما ه

 .چك

قدیمي ساخت تو پاسداران...وضعشون  خداحافظي كردم و از واحدشون زدم بیرون...یه اپارتمان بزرگ و
ولي خوبه ...منم نوه فاروق خانم...كم چیزي نیستم...آره...مخصوصا با اون خونه پایین شهر و بي پولي 

 .سر ماه...این پول هم براي سمیه خانوم

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

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

گوشیو چسبوندم به گوشم و گفتم:قبل از سالم علیك گفته باشما من پول غذا گرون بده نیستم...صنار سه 

 شاهي در میارم بریزم تو حلق این رستوران داراي مفت خور؟

 .سگ خور...باشه تو بیا مهمون من -

 .پس افتخار میدم در ركابم باشي -

 .گمشو...تا نیم ساعت دیگه پاتوق -
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 .مي بینمت -

 .باي -

اینم از قرار امروز...بازم به مرام خدا كه حرفمونو دروغ نكردجلو این نرگس ورپریده...رو نكرده بود 
ان یه دور باال بره...یا جاي مهدیس خالي كه داداش به این هلویي رو...جا مهساخالي كه از پاچه برادر ج

نریخته و تو دلش مونده رو واسه برادر جان خرج كنه...یادم باشه معرفیش كنم به این  همه عشوه هاي

 .دوتا...تنها خوري تو مرامم نیست

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

 .چیه؟...پشیمون شدي؟...بابا یه ناهاره دیگه

 ببخشید خانوم فرزین؟ -

قلبم نزد...ایست كرد و بعد با فشار قوي زد...خدا منو مرگ بده راحت شم...خدا منو بكش یه دنیا راحت 
 .شن

 ...ب...ب...بله...ببخشید من خیال كردم -

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

 آ...آهان...خوبین شما؟ -

..آخر هفته تولد هشتاد سالگي مامان بزرگه... مي بله ببخشین مزاحم شدم...غرض از مزاحمت اینكه. -
 .خواستیم یه تولد كوچیك براشون بگیریم...میدونم پرروییه ولي به اتاقاي شما هم نیاز داریم

نه اینا چه حرفیه...سمیه خانوم بیشترازاینا به گردن من حق دارن...هر زمان كه بیاین كلیدو میدم  -

 ...خدمتتون

ت؟ون...پس من امشب حوالي ساعت نه...نه و نیم مزاحم میشم...مشكلي نیسخیلي ممنون از لطفت -  

 .نه خیلي هم خوبه -

 .خوشحال شدم صداتونو شنیدم...خداحافظ -

 .خداحافظ -

نه بابا انگاري نوه هاي سمیه خانوم بویي از فرهنگ سكوت مابانش نبردن...انگار افتادن تو اتوبان بلبل 
كه در عرض دوساعت مخ نداشته منو قاطي ماسه سیمان تو فرغون  زبوني... اون از نوه دختریش

كرد...اینم از این گل پسر... راستي سن سمیه خانومو عشق است...هنوز سر جوونیشه...ماشاال به خوب 

 .موندن...قالي كرمون لنگ پهن كرده

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

................................... 
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پا روي پا انداخت و با لوندي نگاشو انداخت سمت میز كناري و زیرلبي طوریكه فقط من بفهمم گفت:من 

 .نمیدونم چرا هرچي جیگره تو این رستورانه...خب بابا عوض كنین این اسمو بذارین جیگركي

دا زشته...دارن نگات میكننزهرمار...مهسا به خ - . 

خب دوساعته چشامو پاره كردم بسكه غمزه اومدم تا نگام كنن...اي جونم اون پیرهن خاكستریه چه  -
 .جیگره...خدا یه این بار بخت مارو باز كن

 .نتركي شما...مي ترسم رودل كني...آخه خر گازشون گرفته بیان نگاه به تو كنن -

تاشونو میدن دست تونه میان سر یكي كارت ویزی - . 

 .من افتخار نمیدم -

 .خفه شو داره غمزه هام به هم مي خوره -

 .مهسا به خدا زشته -

 .زشت خاتونه اگه شلوار جین بپوشه -

 .صدبار گفتم با خاتون و آقابزرگ شوخي نكن -

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

هم شان نوه فاروق خان بودنو نگه نمیداري بتركي كه یه ذره - . 

 .ولمون كن بابا -

نگام از پایین پیرهن خاكستریش باال اومد تا رسید به صورت شیش تیغه اش...صفایي میدن به این 
ایین انداختم تا نیش بازم نشه زمینه صورتا عجیب... اون كه همیشه با ته ریشش دلبري میكرد...سرمو پ

و حكم اعداممپروندن مرغ از قفس  . 

 خانوما اجازه هست رو این صندلي بشینم؟ -

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

خواهش میكنم –مهسا  . 

مرده شور این خواهشو ببرن من یكي راحت بشم...نیشو نگاه...واال بال زشته...نوه فاروق خاني...مگه 

 من نبودم؟... چي دادم بابت این مزد؟

نگام به تیك و تاكشون بود...به دلبریاي ذاتي و سرشتي مهسا...به خوشگلي افسانه ایش...به نگاه براق 
اسه تفریح یه ساعته مهسا بسه...به پاره شدن كارت ویزیتي كه پسر كنار دستم ...به مخ زني كه فقط و

خرده هاش قراره ریخته بشه تو سطل بازیافت سبز رنگ كنار خیابون...چرا من دیگه مثه اون وقتا با این 

 كارا خوش نیستم؟...چرا دیگه نگاه من به خوش تیپاي دور وبرم خریدارانه نیست؟
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.................................................. .................................................. 

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

سرمو انداختم پایین و نیشمو تا ته كش دادم كه تقریبا میشه گفت در جنبیت گوشام قرار 
مو وارانه ات تو حلقم گرفت...زیرچشمي به فرهاد كه دود از كله اش بلند مي شد نگاه كردم...غیرت ع

عمو فرهاد...چه میكنه این فیلماي دهه چهل ایران زمین با محوریت قیصرانه...فرهادجان حرص 
نخور...به جا حرص خوردن از وسط دهه چهل شمسي بكش تو جاده خاكي قرن بیست و یك...فناوري 

ني این تعامالت رسانه اي اطالعات و ارتباطاتو دست كم نگیر عمو جان...مهسا كه گناهي نداره...قربو

 .شده وگرنه هم من خوب میدونم هم تو كه مهسا اصال اهل كرم ریختن نیست

ختره ورپریده...تعارف میكردي دیگه واسه چي میرفتي تو بغلش یه باره كاريد –فرهاد  . 

ه خب داشتیم با ترانه شوخي میكردیما –مهسا  . 

ترانه شوخیت بخوره فرق سر –فرهاد  . 

یگره شوجچه؟...مهسا خیلي نامردي مگه من صدبار نمردم و زنده شدم كه بي خیال این پسر  اه به من - . 

ترانه یه بار دیگه این جیگرو بگو تا با پشت دست چنان بزنم تو صورتت كه هم چارتا استخونا  –فرهاد 

 .دست من خرد بشه هم اون فك داغون تو

  مگه تو االن نباید بیمارستان باشي؟ه چرا اینقده امل بازي در میاري؟...اصالا –مهسا 

ازم خوبه نبودم و گذرم اینوري خورد ببینم شما دوتا دارین چه غلطي میكنینب –فرهاد  . 

لطو كه ما نمي كنیم مهدیس جون غلط میكنه با دوست پسراشغ –مهسا  . 

 .گفت و هرهر خندید و فرهاد حرصي تر شد

 .فرهاد تو رو جون ترانه ببخش -

یه چشم غره از اون مشتي با حاال بهم رفت و من سرمو مظلوم وار پایین تر انداختم و عمال از تو آینه 

 .چونم تو گردنم فرو رفت و مهره هاي پشت گردنم در این انقالب انعطاف صدایي در حد هورا دادن

خر فرضم كردي؟ –فرهاد   

..عشقي...نفسي...زنگوله پا استغفرا... اینا چه حرفیه برادر؟...شما تاج سري...عزیز دلي. –مهسا 
 .تابوتي

كج و  ل***بكف ماشین پهن شدم و قهقهه ام رفت هوا...مهسا كه بدتر...فرهاد نگه میداشت و جاش 

 .كوله مي شد تو این نبرد نابرابر...فرهاد غیرتي منه دیگه

ري خالیتون كنم؟حاال كدوم گو –فرهاد   
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توران حاال میگي كجا خالیمون كني؟...برو اون زهرمار...اومدي عیشمونو به هم زدي تو رس -مهسا 
دوست دخترا نكبتتو خالي كن...گوسفندم خودتي...اگه به آقابزرگ نگفتم زنگوله پا تابوتش چه بي 

 .شعوریه

 .فرهاد گونه مهسا رو تا جاییكه كش اومد كشید و گفت:زر زر نكن...باید برم بیمارستان

 .همین جاها وایسا واسه من -

این میگن دختر خوب و خانوم به –فرهاد  . 

رهاد حاال چي میشد آبرومونو نمي بردي؟ف –مهسا   

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

 .الهي من قربونت برم -

و كه عزیز دل فرهادي...مواظب خودت باشیا...با تا كسي دربستي بروت –فرهاد  . 

 .باشه دكي جون -

شال رو شل روي سرم انداختم و كلید اضافه رو تو مشتم فشار دادم و رفتم تا جواب تقه شاهمرادي جون 
 .نوه صاحبخونه دل جوونم رو بدم

در رو باز كردم و اون نگاش رو از موزاییكاي تراس كند و دوخت تو چشمام و همونجور خیره 

 .گفت:سالم

 .تو جواب خیرگیش سرم رو انداختم پایین و گفتم:سالم...ببخشید معطل شدین

نه اینا چه حرفیه؟...واقعا شرمنده ام بابت این زحمت...قول میدم هیچ كم و كاستي تو خونتون ایجاد  -

 .نشه

م ممنون نه اینا چه حرفیه...فقط من آخر هفته از ظهر دیگه نمیام خونه...اگه كلیدو بدین به سمیه خانو -
 .میشم

 .حتما...مزاحم كاراتون نمیشم ولي خوشحال مي شدیم شما هم تو جشن كوچیك ما باشین -

 .تو خوشحال بشي سمیه خانوم رو مطمئنا من شك دارم

 .نه ممنون...این نهایت لطف شما رو میرسونه...ولي مزاحم جمع خونوادگیتون نمیشم -

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

 .رو خالي تا ببینه كه چه دسته گلي بارآورده

حضرت واال كه تشریف مباركو بردن در رو پشت سرم بستم و باز تو دلم به نوه هاي سه درچهار سمیه 
 یگه...اصال همینخانوم یه قهقهه رفتم...این شاه پسرش بود...پس اگه فرهاد و حسام ما روببینه چي م

برادر جان نرگس هم شرف داره سرتاپا این پسره ریقو...چیه چارتا استخون رو هم كرده دلش هم 
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خوشه؟...واال...هیكل فرهاد جونم رو عشق است ...بازم یه پوزخند به اون ممنوعه هاي ذهنم میزنم و 
م بگم آرزو بود براي هر فكر میكنم از همه مرداي زندگم خوش استیل تر و جذاب تر بود ...لپ كال

 .دختري كه برحسب تصادف از كنارش رد میشد

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

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

هنگ كردي عزیزم؟...حقته...االن داري یه لبخند بد جنس زدم و از پشت دستامو روي چشماش گذاشتم...

 تو دلت كیلو كیلو قند آب میكني كه یكي از پرستار خوشگال دست گذاشته رو چش و چالت؟

برگشت طرفم و من نیشمو تا ته كش دادم و گذاشتم هرچي فحش تو سي و دو سال زندگیش از بر شده رو 
ام تو دلش ردیف كنه و حواله كنه واسه اموات داشته و نداشته . 

 تو اینجا چي كار میكني؟ -

آهان منظورت همون جمله تو اینجا داري گور كیو میكنیه دیگه نه؟...مثال كالس گذاشتي واسه اون دو تا 

 پرستار پشت سرت؟

 خب اومدم ببینم دكي جماعت چه تیریپیه داداش...بد كردم؟ -

 .ترانه -

دیگه نه؟...آخه نه كه من عادت ندارم به هان منظورت همون خفه شو و تا سه میشمارم گورتو گم كنه 

 .تربیتت یه كوچولو ضریب گیراییم اومده پایین

 .جون تو گذرم اینوري افتاد گفتم یه سر به شاخ شمشاد خاتون بزنم -

 .حیف نمیشه جلو این دو تا تابلو رنگ و روغن لقب همیشتو به ریشت ببندم داداش

رم چرا اذیت میكني خودتو؟...ذخیره نكن این خنده رو...پس لبخندشو قورت داد و اخمشو حفظ كرد...براد
انداز خنده سود نداره... كلهم ضرره...پس اندازش كه میكني سود دراز مدتش بازم میشه یه اخم قاطي 

 .چار تا قطره اشك

 دكتر معرفي نمیكنین؟ -

...دخترا این دوره زمونه نه...اصال چه معني داره آدم اینقده لش حرف بزنه؟...به قول خاتون بال به دور

 .كه دختر نیستن...یه مشت ورپریده ان

خانوم برادرزاده ام ترانه –فرهاد  . 

 .واااااي خوشبختم عزیزم از دیدنت -

 .ولي من هیچ حس خاصي ندارم -

 .نیش شل شده فرهاد زیادي تو ذوق خانوم زد...چه كنم كه كپي برابر اصل خودتم فرهاد جون
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هم آورد و جیم فنگ زد و هنگام عبورش از كنارم یه هیش  ه حرفشو با فرهاددختره كنف شده سر وت

 .مشتي هم بست به ریش گوشم

 حال كردي حالشو گرفتم؟ -

 ترانه زشته...تو چرا اینقده ورپریده اي؟ -

ال بیادحاومدم اون جیگرطال روببینم حالشو ببرم و یه زن عمو جان جان هم بهش بگم دل و روده ام  - . 

 .عمرا -

صدبار گفتم اینقدر از این جونت مایه نذار تو كه میدوني من كار خودمو میكنم پس جوونمرگي واسه  -
 خودت نخر...خاال كجاست این عروس خوشگله خاتون؟

 .ترانه بیا برو تا نزدم چپ وراستت نكردم -

ر آبتو نزنم تا خاتون بره تو خیلي بیجا میكني...زود تند سریع دختر خوشگله رو بیار اینجا تا منم زی -

 .خواستگاري پرستو

خندید و سرشو آورد نزدیك صورتم و گفت:تو چي داري كه اینقده عزیزي؟...اگه یه دونه از این حرفا رو 

 .مهدیس میزد دندون تو دهنش جا نمي موند

 .دیگه دیگه...من همیشه مهره مار داشتم...حاال خانوم پرستارو واسم جورش كن -

 .از اینور -

 .میخوامت خفنیته -

 .شونه به شونه چارشونه اش رفتم طرف استیشن

لبخندمو خوردم و به اون پري ناز روبروم كه مثال میخواست خودشو نسبت به خانوم كنار دكتر فرزین 
ارثیه و یك چیز ثابت  بي تفاوت نشون بده خیره شدم...مرحبا به انتخاب...خوش سلیقگي در فرزین ها

 .شده است

 .سالم -

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

 .گفتم:من ترانه ام...بچه داداش این

انگشت اشاره ام رفت طرف فرهاد كه با چشماي گشاده شده اش به من دیوانه خیره بود...لبخند دختر 

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

 .واااي چه اسمت مثه خودت جیگره -

درد انگشتاي پام و سوزن سوزن شدن پهلوم لب و لوچمو آویزون كرد و فرهاد كه وضعیت رو سفید دید 
 .دست از شكنجه بدني برداشت و سرد و یخي رو به نسترن جون من گفت:پرونده بیمار اتاق پونصد و یك
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..بیچاره فرهاد...غریب فرهاد...مظلوم فرهاد...دلم نسترن نگاه نازش رو تو چشماي فرهاد انداخت و.

 .سوخت واسه فرهاد

نیگا چه كردي با این زنگوله پا تابوت خانواده ما...نسترن جان گفتن غمزه بیا دیگه نگفتن كه بكش...حاال 
 من چطور این جنازه رو جمعش كنم؟

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

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

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

 ...نسترن با تو دل من -

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

خالي نكنیا...دلت سریده؟...ننه من بود  اوه اوه...دلت از این پره كه محل سگ هم بهت نذاشت؟...سرمن -

 كه میگفت هنوز نمیدونم اسم احساسم بهش چیه؟

 .ترانه -

 .ااااا خب به من چه؟...اخه عمو جان یه كم حركت تا خدا بنماید بركت -

 بركته بخوره فرق سر من...ندیدي چطور كنفم كرد دختره چش سفید؟ -

ش تیپه لیبخند ژوكوند زد؟آهان پس دردت اینه كه به اون یكي دكي خو -  

 ...ترانه -

 خفه شم؟ -

 .لطفا -

 .خواهش میكنم -

فشرده میشد...خب فرهاد  ل***بانگشت اشاره اش با تكیه گاه آرنج به لبه شیشه پایین كشیده شده میون 

 .من بي خیال غرور...گورپدر نگار...نگار دیگه تكرار نمیشه...حداقل نسترن تكرار نگار نمیشه

فرهاد...عشق همیشه خب نیست ولي اكثر اوقات بهترین انتخاب زندگیه...نسترن براي تو میتونه  -
 .بهترین انتخاب باشه

 .درد من اینه كه...اه...اصال كاش بهت نمیگفتم -

 كه چي؟...كه بذارم یه عمر پاسوز ندونم كاري نگار بشي؟ -

داره كه دیگه نیازي به من بدبخت نباشه واسه  نسترن اونقدر تو اون بیمارستان خراب شده خاطرخواه -

 .خانوم
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 مطمئني نیازي به تو نیست؟ -

 .لپ كالمتو بگو...نپیچون خانوم -

 .نسترني كه بنده امروز رویت كردم انگاري بدجور دلشون واسه این آكله ما سریده -

 .توهم زدي خیر باشه -

اور نمیكنيحاال من توهم زدم یا تو خاك تو سري حرف عزیزدلتو ب - . 

كهلبخند بساط پهن كرده روي صورتت رو عشق است عمو جان...كیف حالك؟...انگاري ناجور كیفت كو . 

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

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

م و دادم ارزوني گچ كاریاي سقفنگامو از صورتش گرفت . 

 این دوسال سخت بود؟ -

 .عذاب بود...مهسا نبودتون اذیت بود ولي خب آقابزرگه دیگه -

 .بعضي وقتا فكر میكنم كاش یه سر به اون دانشگات میزدم -

 .انتقالي گرفته بودم واسه كرج -

 خیلي خري...شریعتیو ول كردي رفتي كرج؟ -

میكشم میخواستم ببینم تا كجا - . 

وقتي رفتي فرهاد دو ماه پاشو نذاشت اینجا...هنوزم عربده هاش یادمه...پسره لندهور چنان داد میزد  -

 .انگاري من مردم

 .نه بابا تو كه بمیري این یارو كه داد نمیزنه ذوق میزنه -

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

یه خواباي واسه خان داداشت و مهدیس جون دیدهحس میكنم آقابزرگ  - . 

 كفر نگو...كفره این حرفا...مگه آقابزرگ عقلشو پاره سنگ برداشته؟ -

 مگه مهدیس چشه؟ -

بگو چش نیست...گوشه...فدات شم كم از این دختره نخوردیم تو این همه سال...یكي نبود بگه عمه جون  -
..تازه این ورپریده رو پس انداختن كه دیگه اوج هنر بعد مرگ شوهرت شوهر كردنت دیگه چي بود؟.

عمه جانو میرسونه...به جون خودم ذات خوب مهشید به اون بابا خدا بیامرزش رفته وگرنه اینم خرده 

 .شیشه دار میشد
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 بي خیال این حرفا...از خودت چه خبر؟...شوهر موهر یخده؟ -

 یخده...خدایا یعني تو این دنیا یكي پیدا نمیشه بیاد منو ورم داره؟ -

 .فدات شم این همه خواستگار -

 .ما نشستیم تا یار بیاد -

 .پس بشین تا بیاد -

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

ده باشینفتم زیادي داره خوش به حالتون میشه گفتم یه سر بزنم رودل نكرگ –فرهاد  . 

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

آدما بزرگ میشن...بعد اتاق بچگیاشون میشه آخرین دورنماي زندگیشون ولي با همه دوریش بازم یه  -

 .تجدیدي خاطره است امشب

كاش بر میگشتي –فرهاد  . 

حال مجردیشو ول كنه بچپه بیخ ریش توئه غیرت خركي؟ ه عشق ومگه مغز خر خورده ك –مهسا   

ددرصد ترانه دلرحم من مغز تو بخور نیستص –فرهاد  . 

 مهسا خندید و یه مشت مشتي حواله بازوي فرهاد كرد و گفت:كي بشه دومادت كنیم راحت شیم؟

 .ایشاال به زودي -

بریه؟...به خدا به من نگین من میكشمتونخ –مهسا  . 

ا بگم؟فقط به مهس -  

را مي پیچوني بگو میخوام فقط خواجه حافظ شیراز نفهمهچ –فرهاد  . 

مهسا غش غش خندید و فرهاد یه لبخند كوچولو چاشني اون صورت جذابش و منم با آب و تاب مشغول 

 .حرافي در مورد عروس عزیز كرده آینده

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

ون عادت دوساله تو دلم خندیدم كه سمیه خانوم در ادامه نطق فصیحشون درافشاني ریز ریز باز هم با هم
 ...كردن كه

آخ نمیدوني مادر كه این بچم سهراب چه آقاست...یه تولدي برام گرفته بود...حساب سن منم  -

 .نمیكنه...پدر صلواتي میگه جوونم

 ...اینكه صددرصد شما جوون نباشي من جوون باشم؟...واال
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ستي چرا نموندي؟را -  

 .خیلي دلم میخواست ولي خب یه كاري پیش اومد مجبور شدم -

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

بله میدونم نرخ اجاره این قصرالیزابت با تورم سن شما به اندازه شما رشد ارزي خواهد داشت...مممنون 

سمیه خانومهاز یادآوریتون...همیشه مایه انرژي مثبت من  . 

بعد از رفتن اون موج مثبت نگاهي به خونه به قول شاهمرادي جان سالم تحویل داده انداختم و یه پوف هم 
ئوري پرتاب نارنجك؟...خدایا من از این همه امانت قاطي نگام كردم و گفتم:تولد بوده یا كالس عملي ت

 .داري بنده هات در تحیرم

كشید رو اعصابم و من هم براي خفه كردن اون صداي ناقوس  صداي گوشي موبایل دوباره یه ناخن

 .مانندش بدون نگاه به شماره گوشي رو چسبوندم به گوشم

 بله؟ -

 .مگه سر سفره عقدي كه میگي بله؟...عشوه كیلوییات تو فرق سرم -

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

 .شعور هم یه ذره نداري آدم دلش خوش باشه -

 مهسا؟ -

هان چته؟...اگه مرحمت فرمودم و منت سرت گذاشتم واسه خاطر اینه كه بهت بگم این فرهاده میخواد  -

 .ما دوتا رو دودر كنه و خودشو خاك تو سر تر از ایني كه هست

 چي؟ -

.واي ترانه مدیونیا اگه فكر كني من فالگوش ببین امشب داشتم از دم در اتاقش رد میشدم یهو شنیدم.. -
 .وایسادم

 .اونو كه من اصال باورم نمیشه تو اهل این كارا باشي -

باریكال جیگر...بعد یهو شنیدم داشت در مورد یه مهموني واسه كاركناي بیمارستانشون حرف  -

 .میزد...غلط نكنم آخر این هفته است

ر كردن داره؟خب به من و تو چه؟...چه ربطي به دود -  

 ...آخه نفهم اگه فرهاد بره صدردصد -

مكث مهسا و لبخند كشدار من...مكث مهساو سقوط آزاد دوزار كج و كوله من...به به مهسا 

 ...خانوم...اومدي تو خط خواهر
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نه بهت امیدوار شدم...سعي كن از این به بعد ترشي نخوري تا یه چي بشي...فرهاد هم كه كم از ماست  -

 .نداره

واال...حاال اگه حسام ما باشه همون اول مهموني هفت هشت دور كه با دختره میرقصه بعدم پیشنهاد  -
مون لحظه شروع میكنه بیشرمانشو مطرح میكنه بعدم دست دختره رو میگیره مي بره اتاق خالي از ه

 .نامزد بازي رو

 ...دروغ -

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

رتر...نیازمند اسكاره...حاال میگي چي كار كنیم كه این ماست چكیده یه تكوني به خودش تحسین اونو -

 .بده

 .تنها یه راه داره -

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

 .اه حسمو خراب نكن...ببین ما هم باید این ماستو راضي كنیم تا ببرتمون تو این مهموني -

ابانه ب - . 

ترانه شوخیم نمیاد...از این پسره تن لش كه آبي گرم نمیشه...بابا دل این آقابزرگ و خاتون آب شد واسه  -

 .زن و بچه این نره خر

 حاال مثال ما خواستیم بریم فكر میكني این بي بخار مارو میبره؟ -

 غلط میكنه نبره...میدوني كه روش تهدید فرهاد چیه؟ -

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

 .پس پشتمي -

 .برو جلوآبجي هواتو دارم خفنیته -

 .پس میبینمت -

باي ب****و**س - . 

 .اي چندش -

 ...خندیدم و گوشي قطع شده رو شوت كردم رومبل

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

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

 نرگس دقیقا میشه توضیح بدي این چیه؟ -

 .خب پالنه دیگه -

چیه؟ كورنیستم مي بینم یه چي پچخ شده رو صفحه ولي نمي فهمم دقیقا پالن -  

 .اه خب خوبه كه -

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

 .اممممممممم...خب بعدش میذارم -

 دركت میكنم...حاال چرا تنهایي؟...مامانت كجاست؟ -

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

 .هیچي بي خبري -

 .به قول مامان بي خبري یعني خوش خبري -

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

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

 .سالم از بنده است...ممنون -

 .ببخشین تروخدا این خواهر من پذیرایي بلد نیست -

دیگه منم برم نه بابا اینا چه حرفیه؟...شما باید ببخشین...خب - . 

 .نه كجا؟...تشریف داشته باشین...ناهار سفارش دادم -

 .ممنون ولي دیگه مزاحم نمیشم...دیرم هم شده -

ه ترانه اذیت نكن دیگه...كجا میخواي بري؟ا –نرگس   

 .خوشحال میشیم ناهار در خدمتتون باشیم -

...نه خوبه مثه فرهاد ماست باشه هي من میگم این برادر جان جیگره هي بگین نه؟...چیگر تر از این؟
اونم از نوع چكیده؟...ادبت تو حلق دوست دخترات...راستي این چرا این اینقده باشخصیته؟...اینم داره 

میشه قاطي سوال فني هاي ذهنم و قراره دوباره یه ارور مشتي بدم و كم كم به مرحله هنگ نزدیك 

 بشم...اون هم اینقدر با شخصیت بود؟

موني ترانه؟مي  –نرگس   
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یه لبخند زدم و سرم رو مثال خجالت وارانه پایین انداختم كه نرگس با سرعت جت و حالت تف صورتم 
آستینم رو روي صورتم بكشم...ولي چه كنم كه نوه رو ماچ كرد و من هم دلم پر كشید كه خارج از ادب 

 خاتون بودن دست و بالم رو بسته؟

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

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

نگاه نوسان زده نرگس پرش وار از من به برادرجان...از برادر جان به بنده در حركت بود و گاهي هم 
ونه نرگس اصابت میكرد...لبام از سر بي حواسي و غرق شدن تو عملیات مچ گیري قاشق جاي دهن به گ

رو تا جاییكه راه داشت جمع كردم و بي میل به ظرف غذاي جلو روم خیره شدم...من نمیدونم كه چرا 
اینقدر برقراري این روابط حسنه من و برادر جان براي نرگس مهمه...خب عزیزم تو اگه یك صدم این 

ت شبیه خونه جن زده ها كه نمي شد برادر همه سعي رو براي اون پالن درندار صرف میكردي كه پالن
 .به قربونت

 تنها زندگي میكنین؟ -

 چطور مگه؟ -

 .از نرگس شنیدم -

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

 خونوادتون شهرستانن؟ -

 .نه...همه در حال حاضر تهرانن -

 پس چرا تنها؟ -

 .خب همیشه همه چیز یه طور نمیمونه -

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

 .منم فلسفیش نكردم...فقط یه كم موضوع رو بستم -

 .روش جالبي بود واسه عوض كردن بحث...یادم میمونه -

 .شما كه از بحثاي فلسفي سر درنمیاوردین -

و به خودم یادآورشدم كه  آروم و به قول مهسا جیگرانه خندید و من باز هم جاي مهسا رو خالي كردم
 .دفعه دیگه به هر بهونه اي شده دست مهسا رو بگیرم بیارمش كه تنها خوري هیچ مدله بهم مزه نمیده

رانه جون میدونستي داداشم هم مثه تو مهندسه...فقط عمران خوندهت –نرگس  . 

 .اه چه جالب -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

42 

 

ي ها و عمران ها طي یه قرار نانوشته با فكركنم اولین نفري باشین كه این حرفو میزنین...اكثرا معمار -

 .هم خصومت دارن

یاداون واسه تیریپاي دانشجوییه...وگرنه بیرون از دانشگاه كیه كه از مهندساي عمران بدش ب - . 

 ...جالبه -

 .شاید...بابت ناهار ممنون...من واقعا دیگه دیرم شده...به خانوم والده هم سالم برسونین -

سونمتوناگه دیرتون شده بر - . 

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

واقعا خوش گذشت مخصوصا با ناهاري كه من هیچ مدله دوست نداشتم و نگاه آرزومند نرگس بیچاره كه 
قراري روابط حسنه رو حتي در آینده آخرش هم باید توجیهش كنم كه من و برادرجان شماعمرا بتونیم بر

 .دور هم داشته باشیم

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

وا چشونه این دوتا؟ –خاتون   

سرم پایین افتاد و لبخند رو لبم كش اومد...میون صداي جیغ جیغوي مهسا و حرفاي برخاسته از لجبازي 
رد و جاش سوپ آقابزرگو هم زدم كه صداها قوت گرفت فرهاد خان لبخندمو قورت دادم و تو گلوم گیر ك

 .و رسید به آشپزخونه

ناترانه به خدا جلو زبون اینو نگیري هم تو رو هم این ورپریده رو پرتتون میكنم از خونه بیرو –فرهاد  . 

تون حاللت ااااااااااااااا...خاتون اینو نیگا چه دم درآورده واسه من...فرهاد قبول نكني الهي شیر خا –مهسا 
 .نشه

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

 .عروس نشدي... بمیرم واسه این آرزوي دلت

لهي من قربون این شاخ و شونه هات برم لیلي فاروق خانا -فرهاد . 

وباره تو خرس گنده خودتو لوس كردي؟د –خاتون   

ایول خاتون –مهسا  . 

مهسااااا –خاتون  . 

یعني برو بمیر مهسا...یعني خاك برسرت مهسا...یعني دم دستم باشي پرپر میشي مهسا...یعني همین كارا 

 رو كردي هیچ بني بشري راضي به وصالت نیست مهسا...اي مهسا...یعني من چه كنم از دستت مهسا؟

نیش شل شده فرهاد و دونه دونه انگور باال انداختنش بدجور تو چشم این مهسا خانوم رفت كه آخرین 
 .پاتكشو واسه حالگیري حضرت اقا نشونه رفت
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استي خاتون چه خبر از پرستو؟...شنیدم درسش تموم شده...واااااي عجب خانومیهر –مهسا  . 

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

 .ماسید هم حرف تو دهن مهسا خشكید

چشمم كف پاش...یك جواهریه كه نگو...ثریا میگفت از وقتي درسش تموم شده چنان  –خاتون 
ست كه خواستگارایي واسش پیدا میشن كه نگو و نپرس...حقم دارن مردم...دختره تك دختر نی

دار نیست كه هست... برو رو نداره كه داره...دندونپزشك نیست كه هستهست...باباش كارخونه  ... 

اییییییییییییییییییییییي.. .فكر كن...پرستو...برورو...مگه میشه؟...عمرا...اصال خاتون حواسش هست ما 
پرستو رو میگیم...واال این دختري كه خاتون توصیف كرد منم باشم میرم خواستگاریش...بمیرم برات 

ن...از زن نداري این فرهاد به چه كسي هم متوسل شدي...اجرت با خدا...همت كني بهترشو زیر خاتو

 .سر داریم

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

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

سرم...حتما به نظرت رسیدهاك به عمل كرده مادر؟...خ –خاتون  . 

هم پروتزه ل***براست میگه تازه  –فرهاد  . 

ي حیا تو چیكار به لب دختر مردم داري؟ب –خاتون   

ه جون خودم اگه من كاري داشته باشمب –فرهاد  . 

خداوندا...بارالها...تقاضا دارم جوري دهن منو با این حجم خنده ببند كه گند كشیده نشه به این سوپ عمل 
ه از هیاهوي مهموني آخرهفته...تروخدا مهسا رو نیگا...كم مونده از خنده صندلي لهستانیاي اصل اومد

 .وابسته به جون لیلي و مجنونو گاز بگیره

حاال اصال چرا اومدین اینجا؟...چتونه از سرشب عینهو سگ و گربه افتادین به جون هم؟ –خاتون   

یه صدا اومدن و بازم نیش من چاك خورده تقدیم قیافه فرهاد و مهسا هم نوایي كردن و ملودي خاتونو 

 .هاي سه در چهار توسري خورده از خاتونشون شد

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

 .دیگه... نیگا جون من ترانه رو...بچه دلش پكید

نه میخواي بیايطر تراتو هم كه فقط به خا –فرهاد  . 

صددرصد –مهسا  . 

تو همون بگو صفردرصد...آخه جوجه من تو رو نشناسم برم بمیرم دیگه...فسقله اون وقتي كه  –فرهاد 
 .شما به اقیانوس میگفتي آقایونس ما این كلكا رو از بر بودیم...عزیز من ما رو رنگ نكن

ازت خب برشون دار ببرشون دلشون واشهرهاد چرا اذیتشون میكني؟...مگه كم میاد ف –خاتون  . 
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ن این دال رو من راحت شمگل بگیر –فرهاد  . 

فرهاد –خاتون  . 

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

خاتون دست و پنجت طال...مهسا رو نیگا...نپوكي شما...غش مرگ شدنت تو حلق خواستگارات...قربون 
جونم همه اینا واسه خاطر خودته...واسه خاطر خودت كه  اخمات بره ترانه فرهاد جان...دردت به

 .نمیخوایم بیفتي زیر دست پرستو ...همون كه بگم كركس بهتره و خدا قهرش نمیگیره

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

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

ترانه؟ –آقابزرگ   

 جانم؟ -

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

 .میكنه

 .میفهمم...حق داره -

چه غلطا...الزم شد به مامان بگم یه گوشمالي حسابي آقا رو مهمون كنه...غلط كرده واسه  –مهسا 

 .جنتلمن من شرط گذاشته

اسه من لوس شدي؟دوباره تو و –آقابزرگ   

ه كنم دیگه؟...كاریه كه از دستم برمیادچ –مهسا  . 

آدم كنه آقابزرگ خندید و گفت:ولي كار خوبي میكني بگو مامانت بزنه پسره رو . 

یول آدمه رو خوب اومدین...مامان از دستش شكارها –مهسا  . 

دوماد میشه خوب میشه –آقابزرگ  . 

ختر میده؟كي به این نكبت د –فرهاد   

دیگ به دیگ میگه روت سیاه...آخه اگه تو رو بتونم یه جوري قالبت كنم كه شاخ غولو  –آقابزرگ 
 .شكستم

داشتیم؟ –فرهاد   

ویي اومد و من...و من...ومن...دلم براي این خنده هات و شوخیات تنگ بود...چرا آقابزرگ چشم و ابر

 همه چي عوض شد؟ ...چرا دریغ كردي ازم این شوخي و خنده هارو؟...گناهم چي بود جز عشق؟

ترانه مادر اصال ول كن كارو...خسته میشي –خاتون  . 
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ه شده خانوم مهندس كه بچپه تو پستو یهو خاتون؟...این چه حرفیه؟...بچم این همه درس خوند –فرهاد 
رنگ رخسارش نپره؟...حرفا میزنیا فدات شم...این دختري كه من مي بینم از همه ما تو كار موفق تر 

 .میشه

اید نشون بده بچه فردینه دیگه نه؟ب –آقابزرگ   

 .ما كوچیك شماییم -

ه بابا...دوسال چه چیزا كه یادت ندادهن –فرهاد  . 

اقلش مثه توئه نره خر سوسول بار نیومدهحد –آقابزرگ  . 

تم فاروق خان همه جورهچاكر مرام –مهسا  . 

ما هم ماهي گیري نكن حاال تو این آب گل آلودش –آقابزرگ  . 

 فرهاد كج خندشو نثار صورت تو هم رفته مهسا كرد و زیرلب گفت:خوردي خانوم؟

.چقدر بد گذشت...ولي گذشتدلم براي كل انداختن شماها هم تنگ بود...تنگ ندیدنتون.. . 

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

 دقیقا میخوام بدونم تو منو چي فرض كردي؟ -

 چرا خب؟ -

میتونم پول اینو درآرممن كل النگوها سمیه خانوم هم بدزدم ازش ن - . 

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

كشمقرار من و آقابزرگ اینه كه تا من به جایي نرسیدم حق ندارم حرفي از ثروت بابامو پیش ب - . 

و  این قرار اند ناحقیه...آخه خره حقته...میدوني با سودي كه این همه سال از پوال بابات كارخونه -
كارگاها بردن چقدر بوده؟...آخه اسكول چرا یه بار این رودربایسي مسخره رو نمیذاري كنار... آقابزرگ 

 حق خودشو كه بهت قرار نیست بده...حق خودته...حق یتیمیته...حالیته؟

نه حالیم نیست...مهسا اونا منو بزرگ كردن...تو بي كسیم...اونوقت من جواب آقابزرگو چي  -
ته به خاطر اون جلو همه وایسادم...حتي تو رو آقابزرگ...من همون روز از حقم گذشتم وگرنه دادم؟...یاد

آقابزرگ كه ماه به ماه حسابمو پر میكرد...هر چي بدبختي دارم از صدقه سر چشا كور شده خودمه 

 .مهسا...من خودم این زندگي كوفتیو خواستم

 .ولي خیلي خوشگله -

 چي؟ -
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 .لباسه رو میگم -

كوفت...من كه همچین چیزي قرار نیست بپوشم...اوج اوجش یه كت و دامن اسپرت میزنم به بدن و  -

 .وسط مهموني جولون میدم

اي درد بگیري كه فقط بلدي منو حرص بدي...از اون گذشته یه مانتو شلوار درست درمون میخواي  -
گور شدمدیگه كه هم خبر مرگ من بیاي مهموني هم شركت این داداش گور به  . 

 حاال چرا اینقده فحش میدي؟ -

 من كي فحش دادم؟ -

 پس نقل و نبات بود ریختي رو سر من و داداشت؟ -

یه رو پرو كنمنوشیدنیزر كم بزن...میخوام برم اون دكلته  - . 

 .فرهاد میكشتت -

 سگ كي باشه؟ -

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

شقو...مجسمه بشه بره قاطي موزه ایران باستان...پسره املگل بگیرن این ع - . 

 .خیلیم دلت بخواد فرهاد جونم غیرتیه -

 .شما كه خواستي بسه دیگه -

رفت تو مغازه و نگاه من باز پي یه تیكه پارچه اي رفت كه اسم لباسو یدك میكشید...یادمه اونم از لباساي 
این غیرته بودم بدرقمهباز بدش مي اومد...غیرتي بود...اوال عاشق  . 

با صداي مهسا رفتم داخل مغازه...نه بابا...دم در بده بفرما داخل...پیشخون نبود كه عمال مهسا رو داشت 
یر بده صاحب مغازه رو كه پیشخون یه متري علم كرده وسط وگرنه معلوم نبود تو بغل مي چلوند...خدا خ

از این بوتیك...موهارو جون من نیگا...به قول  چندنفر روزانه باعفت وارد و بي عفت خارج میشدن
خاتون از اوناست كه تو گاوداري میون یه گله گاو شیر دوشیده و به گاوا عوض شیراشون یكي یه لیس 

 .به موهاش باج داده

 به نظرت خوشگله برم پرو كنم؟ -

 .نچ -

رین خانوم...یكي از بهترین چشماي ریز پسره انگل در حد یه اپیلسون به زور گشاد شد و گفت:اختیار دا

 .و به روز ترین مدالست

 .ولي من این مدلو دو سال پیش تو یه پاساژ طرفا میرداماد دیده بودم -
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 .فكش یك دور اسلوموشن به زمین خورد و باال اومد و خودش خفه خون گرفته بهم خیره شد

اردك هاي دنبال مادر از بوتیك مهسا لباي كش اومدش روبیشتر كش داد و دنبال من تقلید وار از جوجه 

 .بیرون اومد

 .تو خجالت نمي كشي؟..ولت كرده بودم تا تو حلق طرف رفته بودي -

مردم یاد بگیرن ول كن بابا...نه به حسام نه به تو...اینقده داداشم اپن ماینده كه خدا میدونه...یه كم - . 

اریم یهو دیدي فرهاد عینهو جن بوداده اینجا كم نیاریا...آخه دختر یه كم حیا داشته باش...شانس كه ند -
 .پیداش شد...حاال مهسارو بیار و باقالي بارش كن

م؟كوفت...میزنم پخش اون ویترین روبرویي بشي و نشه با كاردك هم جمعت كرد...حاال چي بخری -  

واراش بدك من كه اول پاساژ یه كت و دامن شكالتي پسندم شد...فكر كنم اون مغازه تهي هم مانتو شل -

 .نباشن

 .منم برم همون دنباله داره رو بخرم -

 .مهسا به نظر من اسپورت بهتره -

 .ولمون كن...خسته نشدي از این تیپ مدل...یه كم خانومونه شو دبگه -

 .ما راضیم...فرهاد گیرت داد نگي من نگفتم -

 .ول كن فرهادو كه اگه پرو بالش بدي میخواد چپ و راست واست قیصر بشه -

شونه باال انداختنم یعني خودداني...ولي من میدونم...فرهاد حالتو میگیره...نگیره فرهاد نیست...فرهاد من 
مون قیصربودن هم بهش میاد...امیدوارم تو نبردت با فرهاد شكست نخوري...هرچند چشمم آب نمیخوره ه

دم با حرص یه دور كامل رژه و میدونم ته تهش متوسل میشي به یكي از لباساي انبار شده تو كمدت و بع
میري جلو فرهاد و به فحشاي خیلي باكالست مهمونش میكني و فرهاد هم یه لبخند ژوكوند میزنه كه تا 

 .فیهاخالدونت به جزجز میفته

.... 

كفشاي عروسكي پاپیون دار رو پا كردم و شالو انداختم روسرم كه مهسا گفت:زود اون مانتو منو بده 

هفرهاد لباسمو نبین . 

 .نه بابا بلدیا -

مجبوریم عزیز...همه با فاز برقشون میگیره به ما نول هم افتخار نمیده... همه عمو دارن ما هم عمو  -
 .داریم

 .چشه مگه؟...پسر به این جیگري -

 .آره اگه واسه پرستو جون جیگر باشه -
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 .چشات كور شه كه اینقده پررویي...مگه چه هیزم تري بهت فروخته -

..ولي با تو بد تا كرد ترانه...اون وقتي كه تو اون محضر كوفتي چشت به در خشك شد كه نكنه هیچي. -
خدا خواست و فرهادجونت از در اومد تو دلم ازش گرفت...ولي در هرحال خیلي دوسش دارم حتي از 

 .حسام بیشتر

 چرا گذشته من اینقدر واسه همه پررنگه؟ -

همه اون فیس و افادش ته تهش خیلي دوست داره واي به حال چون عزیزي...چون عمه فریبا هم با  -

 .بقیه...تو كه شكست خوردي یه خونواده شكست خورد

 چرا همه باهاش مخالف بودین؟ -

من نبودم...مگه چي كم داشت؟...آرزوي هر دختري بود...ولي شما بد شروع كردین...تو اوج منفي  -

 .بافي دوتا خونواده خواستین خودي نشون بدین

 .اون منو نمیخواست...دنبال همون پول فردین خان رفته زیرخاك بود -

 ترانه...گلم بي خیال...تموم شد...خوشت میاد از نبش قبر؟ -

خوشم میاد از اینكه یادم بیاد چه غلط اضافه اي كردم...نوه فاروق خان فرزین بودم و بد غلطي  -

 .كردم...دودش هم بد چشامو كور كرد

رفا بریم بیرون كه دو ساعت باید فقط نق و نوقا این فرهادخانو تحمل كنیم كه هیچ رقمه تو به جا این ح -
 .كتم نمیره

 .به خودش رفتي مهسا...دیگه ایراد اونو نگیر -

مهساي من گاهي تو اوج درموندگي میشه همون مرهم زخم...من تو این دوسال جاي این مرهم نمك 
براي همین سالي به ماهي یه بار جدي بودنات خوشه...اینكه تو  پاشیده شد به زخمام...مهساي من دلم

باور بدبختي حس خوشبختي بهم میدي...دلبم برات میره وقتي دلت قرص میشه واسه حالي كردن 
 .واقععیت بهم

از اتاق زدیم بیرون و از زیر اشعه ایكس چشماي فرهاد خیلي خانومانه رد شدیم و اون یه نیمچه اخم به 

و گفت:تو باز میخواي منو حرص بدي؟مهسا رفت   

كي به پا تو میرسه تو حرص دادن؟...آقا سر جدت یه امشبه رو بذار دل خوش بریم مهموني –مهسا  . 

كرد و دست انداخت گردن مهسا و گفت:شما جون بخواه  ل***بفرهاد به جاي اون اخم لبخند رو چاشني 

 .عزیز عمو

ر كردن نسترن جونت؟...ببینم چطور میشه؟...اگه قول بدي داري خرم میكني كه برم تو كار خ –مهسا 
بچه خوبي باشي و تا آخرشب دم پرم نپري شاید یه كم رومخ نسترن جون واسه بدبخت شدن با تو كار 

 .كردم كه امیدوارم خدا منو ببخشه بابت این گناه كبیره
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باشه واسه ما مرداست كه یه  فرهاد چشاشو درشت تر ازاونیكه هست كرد و گفت:نه بابا اگه بدبختي هم

 عمر باید بشیم غالم حلقه به گوش خانوما...دلشم بخواد نسترن جون...چي كم دارم؟

یه جو عقل –مهسا  . 

خوشت میاد قبل مهموني بزنم دكوراسیونتو بیارم پایین بگو چرا مي پیچوني عزیزدل عمو؟ –فرهاد   

بیا بریم دیر شد...اگه دیر برسیم یهو دیدي یكي به نسترن جون پیشنهاد رقص داد و وقتي تو  –مهسا 
 .رسیدي اونجا دیدي جا تره و بچه وسط تو بغل یه جیگر دیگه در حال عشوه ریزیه

لحمدهللا این كارا اصال بهش نمیاد فقط بلده واسه ما شاخ وشونه بیادا –فرهاد  . 

كاریه ولي امشب اونجا محیط –مهسا  ... 

كه یه كم دیگه بگذره فكر كنم امشب نسترنو حامله هم میكني تا منو حرص بدي بریم...بریم -فرهاد . 

اك تو سرت...تو چي كار به شیكم نسترن جونم داريخ –مهسا  . 

ختیار داري عزیز مگه میشه توجه ننمود به اون شكم ناناز خانوما –فرهاد  . 

هاني و اضطراري با هم گفتیم:فرهااااااااااادمنو مهسا در یه آژیر ناگ . 

بریم دیگه –فرهاد  . 

بي حیایي تو خونته...حق هم داري ...واال مایي كه دختریم زیردست دلبریا و ناز خریدناي كیلویي خاتون 
ت و خود عذب موندت كه دیگه و آقابزرگ چش دریده شدیم اون هم در طفولیت تو كه با این سن قد خرس

اريجاي خود د . 

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

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

مهسا لیوان شربتو با یه حالت فوق العاده مكش مرگ ما به طرف لباي خوش حالت و رژ زدش برد و من 
خودم ومهسا پي بردم...لوندي توذات من یكي عمرا پیدا بشه دوباره تو دلم به تفاوتاي . 

 داري طرفو؟ -

 كدوم طرفو؟ -

 .تو حلقت درآد...همون كت قهوه ایه -

نگام تا صورت یاروي كت قهوه اي باال اومد و در دل تحسین كردم این حسن انتخابو...خوش سلیقگیمون 

 .ارثیه

 .مهدیس بخورتش -

م گرفتم؟چرا مهدیس؟...مگه من رژی -  
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 .میترسم رودل كني -

رآرمنه بابا...چهار روزه به خاطر این مهموني لب به چیزي نزدم كه بیام اینجا دلي از عزا د - . 

 .مهسا طرف داره میاد تو حلقمون -

 .اي جونم...بذار بیاد كه بدمدله گشنمه -

 .ایشاال با همین یكي سیر شي كه بعدش باید به عملیات خودمون برسیم -

زیزم شب درازهع - . 

 .اون روده توئه كه درازه -

 .حاال هر چي...شرو كم كن كه میخوام درسته قورتش بدم -

 .بپا یهو تو حلقت گیر نكنه -

 .با دوتا لیوان آب باالش حله -

 .پس من برم...تورتو پهن نكنیا...بپیچ دورش...از این كیسا تو زندگي تو پیدا بشو نیست -

فرهاد كه توي یه جمع وایساده بود رفتم و دوشادوشش قرار گرفتم و دستاي  با یه حالت موقر به طرف

 .مهربونش دور كمرم پیچید و لبخند نسترن كه روبرومون بود به صورتم پاشیده شد

 فرهاد جان معرفي نمیكني؟ -

خ اصال حواسم نبود...ترانه خانم برادرزاده بندهآ –فرهاد   . 

مرد یه لبخند از اونا كه آدم میخواد بخاطرش همون وسط غش مرگ بمیره بهم زد وگفت:خیلي خوشحال 

 .شدم از دیدنتون خانوم

 .به همچنین -

رانه جان عزیزم هنوز داري درس میخوني؟ت –نسترن   

ده تا اومدم جواب بدم فرهاد جان در یك خودنمایي صوتي اظهار وجود كردن و نیابت زبون بنده رو عه
دار شدن و یه قفل گنده هم به دهن نیمه باز بنده زدن و با لبخند ژوكوند مختص نسترن جون گفتن:نه چند 

 .ماهي هست تموم شده... خوشگل عمو مهندسه

از این ناپرهیزیا نمیكرد فرهاد تو جمع...خوشگل عمو؟...مهندس؟...تا جاییكه این حافظه اجازه بده 
شت اونم فكر كنم همون عملگي بود...چي شده آقا رو جو گرفته خدا داند و مهندس االن من یه اسم دیگه دا

 .نیش چاك خورده خود فرهاد جان بر اثر هم صحبتي با نسترن جون

 .مثه اینكه خیلي خاطرشون واست عزیزه فرهاد -
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 .فرهاد اینبار لبخندش برق زد...من این برقو مي شناسم...از جنس خاطره است

به جونش بسته است ر داداش و زن داداشمه...جونمونتنها یادگا –فرهاد  . 

متاسفم ترانه –نسترن  . 

 .بي خیال...جزء یه خاطره خیلي كم رنگه...زیاد یادم نمیاد -

رانه خیلي بچه بود...حق داره چیزي یادش نباشهت –فرهاد  . 

 .بازم حضرت آقاي جلو روم با اون لبخند مسبب غش مرگي دختراي مجلس اظهار فضل كردن

 .در هر صورت متاسفیم...در ضمن باعث افتخاره كه باهاتون آشنا شدیم ترانه خانوم -

 .ممنون...نظر لطفتونو میرسونه -

رانه نمیخواي یه تكوني به خودت بدي؟ت –نسترن   

 .همچین بدم نمیاد -

خودم...بدتر با یه ببخشید با اجازه از میون مردا گذشتیم و رفتیم وسط سالن...هركي به هر كي بود جون 

 .ازاون

با نسترن رقصیدم...خندیدم...بهم خوش گذشت...مثل چهار سال پیش...تو یه همچین مهموني...اون روز 

 .چه دلبرانه رقصیدم و نگاه اون زوم من شد و من غرق خوشي شدم...چه چهارسال دوري

بخند بدجنس پشتش نشسته از پیست رقص زدیم بیرون و با هم رفتیم طرف میزي كه مهسا حاال تنها با یه ل
بود...فرهاد هم كه قربونش برم چشاش ول نمیكنه نسترن جونشو...از اول شب كه چشاش دیده این حوري 

لباس شب پوشیده رو...بي مقنعه...بي روپوش سفید...با یه لباس فیروزه اي و موهاي شنیون 

 .شده...بیچاره فرهادم...چه لبخندي هم میزنه ناكس

وش و بش فوق صمیمانه مهسا با نسترن شدم و یه دونه از خیاراي ورقه شده تو بي خیال مراسم خ
 ظرفشو بردم طرف دهنم و گفتم:چه خبر از طرف؟

رفت همون طرف –مهسا  . 

 خودش پرید یا پروندیش؟ -

هیچكدوم...گذاشتمش تو آب نمك یه طعم و مزه اي بگیره من بعد دل بقیه رو هم مثه من نزنه –مهسا  . 

واااااي...در مورد دكتر كیاني حرف میزني؟...هر چي قیافه داره عوضش یه جو شعور  –نسترن 

 .نداره...كم مونده به دكتر فرزین هم چشم داشته باشه

ه بابا خوشم اومد...دوزاریت همچین صاف و صوفهن –مهسا  . 
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دنبال دخترا پس چي خیال كردي؟...فكر كنم تو كلهم دكتراي اینجا یه دكتر فرزینه كه چشش  –نسترن 

 .مردم نیست

فرهاد؟...نه من میخوام بدونم دقیقا فرهاد؟...خب چون كوره...بچه از بچگیش مشكل دار بود...نه  –مهسا 
 .كه خاتون پا به سن گذاشته اینو زایید مشكل دار شد از همن اول

 .حرفا اینو باور نكنیا...شوخیشه...با فرهاد عینهو كارد و پنیرن -

لي از من میشنوي زیاد محلش نده پررو میشهو –مهسا  . 

 .لپاي نسترن تو ایكي ثانیه سرخ شد و گفت:اوا چه ربطي به من دارن اصال

ربطش دقیقا به این لپا گلیته...ببین واسه فرهاد ناز كه بیاي خریدارت میشه...یعني اینو هر چي  –مهسا 
طرخواته...مثال همین ترانه رو واسه چي خیال باهاش دور از جون من و تو سگ تر باشي بیشتر خا

كردي این همه لي لي به الالش میذاره...نه كه از بچگي ترانه همش زد تو سر این اینم مریدش 
 .شد...اصال از من میشنوي یه دور با ماشینت زیرش بگیر ببین چطور به دست و پات میفته

ي گفت:نخندین جون من االن میاد عین این امال خندمو ول دادم و نسترن هم به غش غش افتاد و مهسا جد
 .به سه تامون میگه پاشیم بریم خونه...ببندین نیشا رو

هسا مردم...خیلي باحاليموااااي  –نسترن  . 

احال ترم میشم وقتي كه تو به وصال عموجان برسيب –مهسا  . 

ااااا لوس نشو –نسترن  . 

و هم خانوم...ایشاال ازدواجتون دم پل صراط ... ما بحث لوس شدن نیست...بحث اینه كه فرهاد ماست ت -

 .دوتا كاتالیزور این اتفاق نشیم كالتون پس معركه است

ي گفته حاال من میخوام زن عموتون بشم؟ك –نسترن   

كي بهتر از عمو جون من؟...فوق تخصص قلب و عروق نداره كه داره...بچه خرپول نیست كه  –مهسا 

...خوش قیافه نیست كه هست...دیگه چي میخواي از زندگي؟هست...خوش تیپ نیست كه هست  

بحث این حرفا نیست...خیلي باهاتون حس صمیمیت میكنم كه اینو میگم ولي حس عموتون به  –نسترن 
 ...من

غلط كرده حس نداشته باشه...به حسش میاریم فقط تو اوكیو به ما بده ببینیم وكیلیم یا نه؟ –مهسا   

فت:آفرین دختر خوب كه عینهو خودم تشنه شوهرينسترن خندید و مهسا گ . 

 .اینبار من خندیدم و نسترن یه نیشگون از بازو مهسا گرفت و مهسا برام جیغ جیغ اومد

خوبه...آره خیلي خوبه...اینكه نسترن مثل مادوتاست...اینكه اهل حاشیه رفتن نیست...زیادي خوبه...خوبه 

وبیو داشته باشهو من نگرانم كه فرهادم لیاقت این همه خ . 
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.................................................. .................................................. 

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

مهسا یه چشم و ابرو واسه فرهاد اومد و فرهاد هم یه چشم غره تپل مهمونش كرد و من زیرچشمي واسه 
اومدم...فرهاد هم به مدد نیشگوناي مهسا رفت طرف نسترن و گفت:خانوم سمیع اگه  نسترن عالمت

 .ماشین خدمتتون نیست خوشحال میشم برسونیمتون

نه مزاحم نمیشم –نسترن  . 

شین فرهاد باز با اخطار نیشگونانه مهسا به خودش اومد و گفت:اینا چه حرفیه وظیفه است...سوار . 

تروخدا ببخشینا –نسترن  . 

خواهش میكنم –هاد فر . 

خوشحالمون میكني –مهسا  . 

 .نسترن یه چشم غره مشت به مهسا رفت

من و مهسا چپیدیم صندلي عقب و نسترن با بهت به ما و فرهاد شیطون به نسترن خیره شد...خب دیگه 

 .میشناسه این جنس جلب بچه هاي داداشاشو

ي جلو نشست و فرهاد هم راه افتاد...مهسا نسترن با تعارف فرهاد هزار بار مرده شده زنده شده صندل

 .چشاشو بست كه یعني خوابه و منم به تقلید از اون به خواب مصلحتي رفتم

از كدوم سمت برم؟ –فرهاد   

فرمانیه –نسترن  . 

اا چه جالب هم مسیریم...راستي چه خبر از بیمار اتاق شصت ونها –فرهاد  . 

خداروشكر بهتره –نسترن  . 

مهسا كنار گوشم زمزمه كرد:گل بگیرن این شعور عمومونو كه خاندانو آبرو برده تو طبق اخالص 
و مخ گل گرفته این پیدا نمیشه...این حرف بود این زد...ول كنیم پیشكش نسترن كرد ...یعني یه جو عقل ت

 .این دو تا رو كیسه صفرا ولسمون تشریح میكنن

 هیسسسسس...بذار ببینیم چي میشه؟ -

هیچي...اوج اوجش این دوتا لبنیات تكوني به خودش بدن همون حرف بیمارستانو پیش میكشن –مهسا  . 

ر شیدا باز بستري شدهراستي دكت –نسترن  . 

ضعیتش وخیمه؟اي جان دلم...و –فرهاد   

تعریفي نداره...اگه یه قلب پیدا میشد همه چي حل بود –نسترن  . 
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یشه...ایشاال خوب ممن دلم روشنه –فرهاد  . 

خیلي بچه ها رو دوست دارین انگار –نسترن  . 

شما هم همینطور –فرهاد  . 

ب آره من عاشق بچه هام...حس خوبي به آدم میدنخ –نسترن  . 

مهسا باز كنار گوشم گفت:بهه این دو تا رو چه جو دست باال گرفتتشون...نه به داره نه به باره كم مونده 

 .اسم بچشونم تعیین كنن

یه فحش از اون ناموسیاي بد مدل حواله مهسا كردم خندمو خوردم و . 

ه جالب فقط یه كوچه با هم تفاوت داریمچ –فرهاد  . 

بفرمایین داخل –نسترن  . 

خیلي ممنون...این دو تا كه خوابن دیروقت هم كه هست وگرنه خیلي خشحال میشدم به خانواده  –فرهاد 
 .آشنا بشم... سالم خدمت خونواده برسونین

بزرگیتونو میرسونم...شب خوش –نسترن  . 

زیرچشمي مسیر رفتن نسترن رو دنبال كردم و صداي گرومب حاصله از برخورد كیف دستي مهسا با 
..چشاي گشاد شده ام مثه چشاي فرهاد به مهسا دو خته شد و مهسا هم در سر بدبخت فرهاد تو سرم پیچید.

به شام خفه ات میكرد...كم مونده بود عین متانت گفت: خاك بر سر بي عرضه ات...یعني یه دعوت 
برسي به وضعیت مزاجي مریضات...د آخه تو چرا اینقده ماستي...بابا یه كم تكون بده خودتو...یعني من 

 .برم بمیرم از دست تو سنگین ترم

گاماس گاماس عزیزم –فرهاد  . 

 .گاماس گاماس تو بیشتر به اون دنیا میخوره -

هاد هم یه كج خند و منم به این باور رسیدم كه بمیرم سنگین ترم تا این بابا مهسا چشم و ابرویي اومد و فر

 .عموم باشه

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

كنار آقابزرگ نشستن و خیره شدن به صورتش دردي ازم دوا نمیكنه ولي حداقلش بهم تلقین میكنه كه من 

مسبب بدبختیام بودم...تلقین دردناكیه...شایدم یه تلقین واقعيفقط خودم  . 

 چیه؟...چرا اینجور نگام میكني؟ -

كم از سمیه خانوم نداره این آقابزرگ ما...زیرچشمي دید زدنش كار هزار تا دوربین امنیتیو انجام 
 .میده...واال

 .خوش تیپین خب -
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 زبون بازیو از مهسا یاد گرفتي دیگه نه؟ -

همچین...در هرحال با همون زبون بازیه میخوام بگم همه جوره نوكرتونیم فاروق خانهي  - . 

دلم خوش بود تو مثه فرهاد و مهسا نخاله بازي و با زبون پیش رفتن تو خونت نیست ولي انگاري كم  -

 .هم نشیني نكردي باهاشون...حسام امشب میاد اینجا...میخوام جلو حسام سربلندم كني

حتما...اگه نزدم پوز این پسره رو بیارم پایین كه رو حرف فاروق جونم حرف زده كه دیگه ترانه  -
 .نیستم

 .بچه داري درمورد حسام حرف میزنیا -

 .آخ آخ ببخشید...حواسم نبود حضرت واال عزیزدل تشریف دارن -

ضعف رفت واسه همون آقابزرگ خندشو قورت داد و من نگام رو اخماي پرخنده آقابزرگ موند و دلم 
وقتایي كه اخم میكرد و من با همه بچگیم میدونستم حتي اگه بزرگترین گناه عالم هم بكنم باز آقابزرگ ته 
تهش واسم همین اخم خوشگلشو میره و مثال واسه من جذبه میاد...كاش جاي این اخم چهار سال پیش یه 

 .تو دهني بهم میزد

فردا قراره بري شركت حسام...شنیدم خب چه خبر ترانه؟ –مهدیس  . 

 .آره -

لي از من میشنوي زیاد امیدوار نباشو –مهدیس  . 

را؟...حسام دلشم بخواد مهندس به این هاي كالسیوچ –شهاب  . 

 دوباره چي كار دستم داري اینجوري واسم هندونه بار میزني؟ -

صال خوبي به من نیومدهیا...من نا آرنجم عسل بكنم بذارم دهنت بازم بي چشم و رویي...اب –شهاب  . 

ولي خوشم اومد ترانه –مهشید  . 

 .ما چاكریم -

ترانه عزیزم خیالت راحت...این پسره جرات داره بگه باال چشم تو ابرئه...حسابشو میرسم –گلرخ جون  . 

من دلم روشنه...بچم حسام به این آقایي كه نمیاد یه دونه دختر عموشو بیكار بذاره –خاتون  . 

یاقت خودش تو شركت استخدام میشهاصال كاري به این حسام نداریم...ترانه خودش با ل بابا –فرهاد  . 

بعدش هم كم نداره از اون مهندسایي كه پول دادن مدرك گرفتن...بچه خودش زحمت كشیده –مهسا  . 

ه نظر من با ارث فردین ترانه نیازي به كار كردن ندارهب –عمه فریبا  . 
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اومد و خاتون چشم غره رفت به عمه فریبا و آقابزرگ دستش مشت تر شد  نگام تا صورت آقابزرگ باال
به تكیه گاه عصاش و گفت:زماني حقشو بهش میدم كه از هر نظر ازش مطمئن باشم...نمیخوام مثه بعضیا 

 .پشتش به پوالي تو حسابش گرم باشه و قدر زندگي ندونه

یكشهخب ترانه داره سختي م –مهسا  . 

ش نكردها حاال شكایتي دلیل بر سختي كشیدنترانه ت –آقابزرگ  . 

اصال بیا اینجا ترانه –فرهاد  . 

خونه اي كه توش زندگي میكنه جاي بدي نیست...ترانه بزرگ شده باید روي پاي خودش  –آقابزرگ 

 .وایسه

باریكال روشن فكري –مهسا  . 

یه زندگي رو اداره كنه ما حاال دور برت نداره...ترانه فرق میكنه با تو... بلدهش –عمو فرامرز  . 

ن آخرش از دست این همه تبعیض خودمو میكشمم –مهسا  . 

منم خودمو میكشم...نه از ذوق مرگي آزادي...نه مهسا جان...از اینكه من الیق تنهاییم و تو الیق تو ناز و 
ن باید غرق بشي...منعمت بزرگ شدن...اینكه من باید براي رسیدن به حقم خون دل بخورم و تو تو حقت 

 .آخرش خودمو بكشم...از این همه تبعیض...از این همه یتیمي

ارن؟دزنگ در و اومدن حسام...سر هنوز پایین من...چرا همیشه آخر از همه میاد؟...چرا همه دوسش   

كته میدهخاتونو كه به قول فرهاد ول كنیم خودشو از دست ناز و قربون رفتن واسه این یكي یه دونه س . 

مفرهاد نشست و فقط یه سر كوچولو برام تكون داد و گفت:فردا تو شركت منتظرتونروبروم كنار  . 

 .مزاحم میشم -

مهسا اهكي رو زیرلب با همون لحن كشدار منجر به خنده هجي كرد و زیرگوشم گفت:این یارو ادب هم 
 بلده؟

 چیكار داري به رئیسم؟ -

نه به داره نه به باره شدي مهندس؟...بي خیال بابا...این نره خري كه من میبینم هزار و یك عیب روت  -
میذاره تا استخدامت نكنه...نه كه میترسه راپورت گندكاریا و فساد اخالقیشو به ماها بدي عمرا استخدامت 

 .كنه

واقعا مدیونتم...من اگه به جایي هم برسم  مهسا تو چرا اینقده اعتماد به نفساي الكي بهم میدي..بابا من -
 .همیشه به همه میگم قوت قلباي تو پشتیبانم بوده

 .عزیزم...از بس با محبتي -

 .كوفت...نیشو جمع كن...بعد همش از بي شوهري میناله -
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 .خندشو عین شیهه اسب ول داد و منو به مرز تركیدن رسوند

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

برچسب استاندارد...سخت ترین مرحله اجرا شد...پس بقیش چیزي نیست...از زیر نگاه  زنده باد
میكروسكوپانه سمیه خانوم رد شدن و یه كج خند تایید كننده رو لبش دیدن یعني روز خوبي رو شروع 

 .كردم

تادم كه اگه در رو پشت سرم بستم و یه به امید تو زیرلبي واسه ضمیمه قوت قلبم گفتم و بازبه این فكر اف

 .ذات نجیب حسام هموني باشه كه مهسا توصیف كرده عمرا من شاغل بشم امروز

باز هم قاسم و یه دهن هنرنمایي و باز هم چشم غره مصلحتي من...چقدر بامزه است...با همه مزاحم 

 .بودنش بدمدله بامزه است...این هم دومین قوت قلب بنده

به تگري باز میكنم كه یه امروزو باكالس تشریف فرما بشم سوار تاكسي میشم و واسه خودم یه نوشا
 .شركت پسرعمو جان یا همون حسام سرتخته شسته شده معرف مهسا

نگام میون كارت تو دستم و برج روبروم باال پایین شد و باز فكرم كشیده شد به اینكه نوه فاروق خانه 
 .دیگه...همینو باید ازش انتظار داشت

ال رفتم و در شیشه اي خودبه خودي و جني باز شد و من هم عین بچه هاي دوساله از پله هاي سنگي با

 .ذوق كردم و ازش گذشتم و كج شدم طرف اطالعات

 .این اگه نگهبانشونه مهندساش دیگه چین...واال

یه لبخند از اون مدال كه به قول مهسا تنها در مواقع گره گشایي ازش استفاده میكردم به نگهبان یا بهتر 
بگم شاه جیگر روبروم زدم و اونم یه لبخند كه نه یه دهن وا كرد كه تا غذا پریروز تو معده اش رویت 

 شد و گفت:امرتون؟

 شركت مهندسي گیتي گستر كدوم طبقه است؟ -

 .از طبقه دهم به بعد -

د این دروغ...منو نیگا...گیتي گسترو گفتما...واااااااااا...نخوره ترشي یه چي درست حسابي در میا

 .سرتخته شسته

 .ممنون از كمكتون -

 .خواهش میكنم...وظیفه بود -

 .فاكتور از اون نیش كنترل نشده اش میشه روش حساب كرد

دوباره كج شدم طرف آسانسور و چون امروز رو دور شانس بودم آسانسور تحت اختیارم تو طبقه هكف 

 .بود و من خیلي شیك جلو اون دوتا چشم واردش شدم

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

58 

 

ه دهم به بعد...حاال مگه چند طبقه است؟...نه بابا...بیست تااااااا؟...نه خوشم اومد...غیر از گفت طبق

 .سرتخته شسته شدنش میشه روش حساب باز كرد

 .تو البي نگام افتاد به بردي كه آدرس هر گروه رو داده بود

 .بیستم...مدیریت...یعني من باید یرم بیستم؟...از اوج خوشش میاد

تونم كمكتون كنم؟خانوم می -  

 .برگشتم طرف صاحب صدا...نه فكر كنم فقط همون نگهبانه رو میشه روش حساب كرد

 .م...من با جناب فرزین قرار مالقات داشتم -

 .ایشون طبقه بیستم هستن -

 .بله متوجه شدم...ممنون از كمكتون -

 .من هم دارم میرم اونجا -

 .یه لبخند زوري به سرخلوتیان روبروم زدم و همراش چپیدم تو اون یه تیكه جا

 دكمه رو فشار داد و بعد رو كرد بهم و گفت:میشه بپرسم چه كار با ایشون دارین؟

 .خب براي استخدام اومدم -

 .پس اون خانوم مهندسي كه مهندس فرزین معرفي كردن شمایین -

به اینكه مگه یه كاشت مو چقدر خرج داره؟بازم یه لبخند زوري و بازم فكر   

با تعارفش زود تر از اون اتاقك فلزي و آهنگ مسخره اش خالص شدم و سرخلوتیان گفتن:از این 

 .طرف...كارتون یه كم سخته...باید یه هیئت مدیره رو راضي كنین

...نشد براي من وجود نگام كشیده شد به آرشیو و كیف لپ تاپ تو دستم...من میتونم...من نوه فارق خانم
 .نداره...مثه همه این دوسال...من براي رسیدن به اون ثروت باید بتونم

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

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

 .جالبه فامیلي شما و مهندس فرزین -

 .خب زیاد هم چیز عجیبي نیست...خیلي از آدما فامیلیشون شبیه همه -

 .درسته -
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باز نگاش غلتید روي طرحام و من نگام زیرزیركي نشونه رفت سمت همون سرتخته شسته شده...با اخم 
ي یه اعتبار میخوام...كبه طرحاي تو لپ تاپم خیره بود و بعد سرشو باال آورد و گفت:من از تمام پرسنلم 

 .میتونه اعتبار شما بشه؟ ...البته به جز خونوادتون

 .دوست نداري بگي من دخترعموتم قبول...اعتبار میخواي؟...اونم قبول

 پس با اجازه من یه تماس داشته باشم...فقط ضامن من ایران نیستن...مشكلي نیست؟ -

 .دوباره جناب سرخلوتیان نیش چاك دادن و خیلي پر ذوق اظهار فضل نمودن

 .اگه سرشناس باشن اصال مشكلي نیست -

 .حسام هم بااون نگاه یخ زده اش تایید كرد حرف آقارو

رفیق دستام رو شماره ها لغزید و ناخودآگاه یه لبخند قاطي صورتم شد....چقدر دلم برات تنگ شده . 

رجكي كه صداي چند بوق و بعد صداي خواب آلوده اش و باور اینكه منو االن میكشه ودرآخر حرفاي خا

 .به خوردم میداد

 .بي زحمت فارسي حرف بزن یه نمه حالیمون شه داداش -

صدام آرم بود ولي پنج جفت چشم میخ من بود و دهنم...خب روتونو بكنین اونور...خجالت هم كه اصال 

 .تو مرامشون نیست

باشهتویي ترانه؟...دختره بي شعور اگه اونجا صلوة ظهره دلیل نمیشه اینجا نصفه شب ن - . 

 بي تربیبت سالمتو خوردي؟ -

 كوفت و سالم...نصفه شب زنگ زدي سالم كني؟ -

 .نه خب...جون ترانه كارم گیربود -

 اگه كارت گیر باشه یادي از من بكني...حاال نمیشد یه چهارساعت دیگه كارت گیر میفتاد؟ -

 .جون ترانه ببخشید -

 .میدوني كه خرشدن تو رده كاریم نیست -

 .بله حالیمه عزیزدل...فقط یه این بارو -

تو كه از خواب انداختیمون...بگو این گره چیه كه توئه سلیطه با اون دندونا گرازیت هم نتونستي بازش  -

 كني و دخیل بستي به ضریح من؟

 .خندیدم...با تمام سعي با سبك مهسا...جلو پنج تاجفت چشم باید مهسایي خندید

میگما من به یه ضامن نیاز دارم فدات شن دوست دخترات - . 
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 .چرا؟...نكنه میخواي عروس شي؟...من جوون مردمو بدبخت نمیكنم -

 . شادمهر...واسه كارم -

 اااااا...به سالمتي آخرش این خدماتیا استخدامت كردن؟ -

 زهرمار...ضامنم میشي؟ -

درد میخوره؟...به خداوندي  چه كنم دیگه؟...حاال این خراب شده كدوم گوري هست؟...اصال محیطش به -

 ...خدا بفهمم محیطش آدم وار نیست با اولین پرواز میام ایران و

 .خیلي خب فهمیدم غیرت داري بابا...آقابزرگ تضمین كرده -

 خب پس مو ال درزش نمیره...راستي با فاروق خان آشتي كردي؟ -

 .مگه قهر بودم -

 .اصال...من بودم دوسال پا نذاشتم خونه پدري -

 .شادمهر وقت ندارم -

خیلي خب گوشیو بده اون رئیس خراب شده ببینم چه لگوري بوده كه به خاطرش نصفه شبي منو زابراه  -

 كردي؟

 .گوشي -

از روي صندلي بلند شدم و با قدماي مهساوار رفتم طرف حسام و گفتم:جناب ملكي میخوان باهاتون 
 .حرف بزنن

نشناسه؟...كیه كه شادمهر ملكي رو نشناسه؟ ابروهاش باال پرید...كیه كه ملكي رو  

بعد میگن ما زنا رودمون درازه...بابا من آخر ماه باید قبض بدم نه شما كه پشت تلفن مونده لباس چاك 
ه...آخه پسرخوب دوست دخترات كه ناز و قربون راه بدین از تعارف...لبخند حسامو نیگا جون تران

یارو پشت خط شادمهره...رفیق منننداختن برات كه چشات نور بارونه... ... 

تلفنو گرفت سمت منو یه لبخند تایید كننده به هیئت مدیره زدو منم گوشیو چسبوندم به گوشم و بي خیال 
 .شادمهر گفتم:شادمهر شب باهات تماس میگیرم

 .دستم رو دكمه قطغ تماس لغزید و ابروهام از لبخنداي كشدار حسام باال پرید

ین خانوم مهندسضمانت عالي داشت - . 

 .میدونم -

 .خب معلومه آدم با جناب ملكي غول بساز بفروش ایران اعتماد به نفسش باال میره -
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 .آدماي زندگي من همه یه جورایي غول تجارت هستن -

 .پس بابت این اعتماد به نفس ازشون متشكر باشین -

 حتما...فقط من میتونم كارمو شروع كنم؟ -

دناز نظر من مشكلي نیست...فردا راس ساعت هشت جناب مهندس كاویان كارتونو بهتون توضیح می - . 

نیش سرخلوتیان كاویان نام دوباره چاك خورده در طبق اخالص تقدیمم شد و من بازم فكر كردم كه یه 
هم كنار  نگهبانه وامي تقاضا كنم تا این مودار بشه...حاال بهتر از كاویان نبود؟...به خدا من با همون

 .میاما

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

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

شیرینیا رو تو دیس بلور مي چیدم كه مهسا یكي كش رفت و من هم بنا به همون عادت قدیم یه پشت دست 

نتیونش دادماشا . 

 .ااااا...دختره گدا -

 .آدم باش...میارم تو پذیرایي بعد بخور -

خیلي خب...حاال خودمونیم چطور این داداش منو راضي كردي؟...نكنه پیشنهاد بي شرمانه داده توهم  -

 زرت قبول كرده باشي؟

 میشه یه لطفي بكني خفه شي؟ -

ده راه نمیده...حتي واسه آبدارچیاش هم ضامن نه بي شوخي حسام بي ضامن كسیو تو اون خراب ش -
 .میخواد اونم دو قبضه معتبر

 .تو فكر كن نخواسته رو آقابزرگو زمین بندازه -

 .حسام بي چشم ورو تر ازایناست كه این وصله ها بهش بچسبه -

 .بي خي خوشگله...دنبال چي هستي؟...اینو بگو -

گیته؟دنبال یه اسم...شادمهر ملكي هنوزم توي زند -  

 نباید باشه؟ -

 ترانه...ترانه...دآخه دختر خوب چرا همه اون گذشته رو پرت نمیكني دور؟ -

 .چون بعضي وقتا همون گذشته بهم آرامش میده -

 این آرامش رو مخمه...چي اون توسري خوردنات آرامش بخشه؟ -
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شهمه كتك خوردنامن به اون دوسال به قول تو توسري خوري محتاجم...با همه بدبختیاش...با  - . 

 .از بس خري -

 .آره خرم...با همین خریت عاشق شدم -

 راحت تر از عاشق شدنت متنفر شدي یادته؟ -

 .من هیچ وقت نگفتم متنفر شدم...سعي كردم فراموش كنم -

 با این آدما؟...با شادمهرملكي؟ -

.بي چشم و روییه اون همه شادمهر مهمه...تو زندگي من بیشتر از فرهاد مهم نباشه كمتر هم نیست.. -

 .محبتو ببخشم به یه نفرتي كه تو تو مخت پرورشش دادي

ترانه بفهم هر پلي كه به اون دوسال زجركشیدنت وصلت كنه بدتره برات...ترانه هنوز یادم نرفته خون  -
 .دل خوردنات

 .مهسا تمومش كن...فعال این بحث داره اذیتم میكنه -

جنس گله مهسا و از جنس رنج منو پر كرد صداي فرهاد سكوت بین نگاه از . 

ه شیریني میخواي بهمون بدیا...بابا دلمون آب شدی –فرهاد  . 

 .االن میارم -

 فرهاد یه نگاه پر از شك بهمون انداخت و گفت:اتفاقي افتاده؟

 .نه...داشتیم دردودل میكردیم -

ه جا این كارا راه كار نشونم بدین واسه نسترنب –فرهاد  . 

مهسا چشاشو رو درشت ترین حالت ممكن تنظیم كرد و دندوناش رو آماده حمله نشون فرهاد داد و جیغش 
 در آخرین

 .مرحله به وقوع پیوست

تو یكي دهن گشادتو ببند و به عمالت برس...وسط ماشین كالس تشریح راه انداخته پسره  –مهسا 

 ...جلمبون

واستي اول كاري ببرمش رستوران؟میخ –فرهاد   

 ...تو اون نصفه شبي كه نمیشد ولي خب میتونستي یه شماره اي چیزي -

اونو كه دارم –فرهاد  . 
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مهسا دوباره نفیر كش پرید رو سر فرهاد و من هم ریلكس و بي خیال كتك خور بودن ملس عمو جان 

 .راهي هال شدم

زنمچشمام رو یك دور باز و بسته كردم و سعي كردم به جاي اعصاب خردي یه لبخند ب . 

 .قربونت برم خاتون جونم...اولین بارم نیست كه میخوام برم سركار -

 .مادر من چه كنم؟...قوه بنیه اي كه نداري میترسم خسته شي مادر -

 .الهي من دورت بگردم عزیز دل...من بدتر از ایناشو از سر گذروندم قربونت برم -

هت گفت چغلیشو به خودم بكنپس مادر مواظب خودت باشیا...این حسام هم كار زیاد ب - . 

 میخواي لوسم كني خاتونم؟ -

نه مادر...یادگار فردینمي...دردت به جونم مواظب خودت باشیا...شبا زود برگرد خونه...به این شهر  -
 .اعتباري نیست...هرروز بهم زنگ بزنیا

 چشم...حاال مرخصم؟ -

 .برو مادر...برو به سالمت -

همیشه تپیده خاتون قصه من...حق داره فاروق خان كه با یه لبخندت فتح دنیا دلم براي مهربونیات میتپه...
 .رو حس كنه

از پله هاي سنگي جلوي برج باال رفتم و باز نگهبان برام عرض اندام فرمودن و لبخند كش دادن...كال با 

 .دهن بسته جیگره

 خانوم مهندس؟ -

كاویان استپ زد و به زور یه لبخند قاطي سرم خودكار زاویه نود درجه رو چرخش كرد و روي صورت 

 .داشته هاي صورتم شد و اون با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و گفت:سالم...صبح بخیر

 .صبح شما هم بخیر -

 .چه وقت شناس...امیدوارم همیشه اینطور باشین -

 .آدما براساس عادتاشون روزمرگیاشونو پیش مي برن -

 .چه جواب فیلسوفانه اي -

هم لبام رو كش دادم و اون با دست تعارف زد كه وارد اون اتاقك بشم و خودش هم بعد از من وارد  باز
شدو گفت: كارتون فعال تو بخش محاسباتیه...البته بنا به لیاقت مهندسین هر چند ماه یكبار یك ارتقا مقامي 

ه تیپ طراحاي گروه ملحق خواهیم داشت...و تا جاییكه من از طرحاتون متوجه شدم خیلي زود میتونین ب

 .بشین
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 .ممنون از لطفتون -

 .در ضمن باعث افتخاره كه قراره یه همكار متشخص داشته باشیم -

 .ممنون -

جداي از بلبل زبوني كه نه همون روده درازیاي كاویان سر خلوت روز نسبتا خوبي بود...پرسنل همه 

 .فوق العاده بودن...به قول مهسا سر تخته شسته هر چیش كه ناقص باشه مدیریتش نامبر وانه

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

از كنارم گذشت...خب یه سر هم تكون میدادي من دلم نپوسه...همون سر تخته شسته بیشتر لیاقت نداري 

 .پسر عمو جان

قدماش روي استپ زده شد و با یه چرخش به قول مهسا فوق العاده جنتلمنانه و جیسون استتهاني برگشت 

گفت: همه چي خوب پیش میره خانوم ...مهندس؟طرفم و   

مثال این مكثت یعني اینكه من لیاقت مهندس بودن ندارم؟...منم چه كسي...یه لبخند از اونا كه تا فیها 
یشه رو لبام نشوندم و چشمام از اون همه بدجنسي خالدون طرف دچار سوختگي باالي هشتاد درصد م

ه جناب...مهندسذاتي و سرشتیم باریك شد و گفتم:عالی . 

 به به مهندس فرزین...چي شد باالخره ما امروز چشممون به جمالتون روشن شد؟ -

حسام با یه مكث چند صدم ثانیه اي نگاشو از صورتم گرفت و با همون پوزخندي كه ثمره نطق بنده بود 
ه قرارداد با اون شركت به كاویان تازه از گرد راه رسیده نگاهي كرد و گفت:قرار نبود بیام...ولي مثه اینك

بي در و پیكر عقب افتاده و طبق برنامه اي كه خودشون چیدن هفته دیگه تو این شركت جلسه برگزار 
 .میشه

چیه پسر؟...چرا اینقدر عصبي؟...نكنه ناراحتي كه باید خرج پذیرایي یه جلسه نصفه روزه رو  –كاویان 

 بدي؟

كردم و به طرف در اتاقم رفتم تا یارو با دیدن این نیش  نیشم از حرف كاویان بیشتر باز شد و عقب گرد
غیر كنترل شده نخواد همه حرص روزانشو سر من خالي كنه...بیچاره آقابزرگ كه میخواد كلهم مال و 

یملكشو دست كي بسپاره ...بچمون مهمون جماعت تو كتش نمیره البته بر اساس برداشت هاي بنده و 

وشم میاد... جداي از اون بي موییش بدك نیستكاویاني كه كم كم داره ازش خ . 

 خانوم فرزین؟ -

چشمام رو تو كاسه چشم گردوندم و رو پاشنه پا یه چرخش سیصد و شصت درجه زدم و سعي كردم به 
نوه عزیز كرده فاروق خان یه لبخند ملیح بزنم تا خستگي روزانه از تنش بیرون بره...كه فكر كنم یارو 

 .كنفیكون تر شد

ه مهندس؟بل -  

 .بهتره بیشتر به كارتون برسین -
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نفرمنگام به صورت شش تیغش كشیده شد و اخمام ناخودآگاه تو هم كشیده شد...از این خاطره ها مت . 

 .بله مهندس -

نگاش رنگ گرفت...رنگي از تعجب...گربه پنجول كش چند دقیقه قبل شد یه كارمند مطیع...دخترعمو 

عجب حقته حسام خانجان مبارز عقب نشیني كرد...ت . 

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

مهسا ساعت ماركدارشو نشون دادو با انگشت اشاره دست راستش چند تا ضربه اون شیشه براقو نشونه 

خوب شد قول شرف دادي وگرنه پس فردا باید اینجا پیدات میكردیم دیگه نه؟رفت و گفت:   

 .نسترن یه لبخند ناز زد و من جاي فرهاد لبام كش پیدا كرد

 .بغلش كردم و گفتم:چقدر خوشحالم كه مي بینمت

منم اینجا آدمم –مهسا  . 

 .اونكه هنوز شبهه داره -

هرمار...چه خبر از شركت خان داداش؟ز –مهسا   

 .سالمتي -

نظورش كه این نبود...فكر كنم این بود كه آمار خان داداشو رد كن بیادم –نسترن  . 

قربون آدم چیز فهم كه میشه همه جوره روش حساب كرد آ –مهسا  . 

 تو بگو نسترن...این ماست ما یه كم خودشو نگرفت؟ -

را خب...یه كوچولو رفتارش بهتر شده...دیگه عینهو سگ پاچه نمیگیرهچ –نسترن  . 

بجي داري در مورد عمو جان مادوتا حرف میزنیا...حالیته؟آ –مهسا   

دروغ میگم بگو دروغ میگي...اینقده اخماش توهمه كه من حس دین میكنم به عزرائیل وقتي با  –نسترن 
و بخش سوپر وایزر هم دست و پاش ویبره میره من كه از اول باهام لج دكتر مقایسش میكنم...وقتي میاد ت

 .بوده كه دیگه جاي خود دارم

ه دستي دستي عمو ما رو گاد آو وار كردچ –مهسا  . 

دركت میكنم نسترن...وقتي جدي باشه زیادي اعصاب خرد كنه...اون تو جمعاي ما بیشتر باحاله و این  -
ه ما غیر متعارفهجنبه از شخصیتش یه كوچولو واس . 
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ترانه صدبار گفتم روزاي بعد از اینكه كتاب میخوني لطفا حرف نزن....ایییییییي حالم به هم  –مهسا 
شین...نشستیم اینجا دور هم یكیو از درد بي شوهري نجات بدیم...هم فكري كنین جا خورد...بابا خاكي با

 .پردازش به الیه هاي شخصیتي این فرهاد زنگوله پا تابوت

هسا بي شوخي من فكر نمیكنم این عمو شماها اصال به من حسي داشته باشهم–نسترن  . 

 .داره...مني كه یه عمر پیشش زندگي میكردم میدونم حس داره -

سترن این ماست قرار نیست تا تو یه غلطي بكني تكوني به خودش بدهن –مهسا  . 

منظورتو بگو –نسترن  . 

چو میندازیم كه خانوم خانوما یه خواستگار همه چي تموم پاش  آهان...ماها امروز تو خونه –مهسا 

 .وایساده...فرهاد هم رگ گردن باد كرده نفس كش گل به بغل امشب نه فردا شب دم خونتونه

ه به خدا زشته...حاال این فرهاد فكر میكنه خیلي میخوامشن –نسترن  . 

نه كه نمیخوایش –مهسا  . 

ر بگمچطوخب...خب خواستن كه... –نسترن  ... 

نگو شما...دردتو حس میكنم...فقط یه كوچولو نقش بازي كن...شاد و شنگول تر از همیشه جلوش  –مهسا 

 .باش...الكي الكي با تلفن حرف بزن...بگو بخند

مهسا هر چیش مذخرف باشه...مسائل راهیابي به دل آقایونو خوب فوت آبه...تجربه ثابت كرده مهسا  -

رسیدن به پسرا داره كه نه سیخ بسوزه نه كبابتئوریاي معركه اي واسه  . 

زیزم من متعلق به همه شمام...تو فكرشم كه یه كتاب بنویسمع –مهسا  . 

چه ها فقط من جلو فرهاد ضایع بشم میكشمتونب –نسترن  . 

ه غلطا...تو حرف مارو گوش بده...ما خوب میشناسیم این قیصرو جون توچ –مهسا  . 

 .قیصرو خوب اومدي -

خندید...نگاه من تیره شد...كاش چهار سال پیش قیصر میشدي فرهاد جانمهسا  . 

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

دوري گردش كرد و دهنم چسبید به گوش نگام بین سیب تو هوا مونده و صورت مه و مات عمو جان ده 

 .مهسا و گفتم:به نظرت زیاده روي نكردیم

مهسا چشماش رو با ترس تو صورت فرهاد انداخت و گفت:بیا بریم یه جا دیگه...منفجر بشه تركش 

 .بارونیما
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 .مهسایي این رگ گردنش باد كنه خونه داغونه -

كردمواسه اولین بار حس میكنم یه كوچولو زیاده روي  - . 

 فقط یه كوچولو؟ -

 .منظورم همون خیلي زیاد بود -

 .آهان -

؟فرهاد سیبو كوبید رو میز و گفت:حاال این نره خري كه میخواد بره خواستگاري نسترن كي هست  

 .مهسا دوباره دم گوشم گفت:نه بابا جواب داد

 .فكر كنم گفت"دكتر تیموري...دكتر طهموري"...باالخره یه چي تو این مایه ها -

اون تیموري نكبت كه –فرهاد  ... 

كه چي؟...مشكل داره؟ –مهسا   

دارهنفرهاد كمرشو كوبوند به پشتي مبل و با حرص چشم غره وار رو به ما گفت:مشكل اینه كه مشكل  . 

ارستان شمان و من باید بترشم؟...حقته كه نسترن زنجور دكترایي تو بیماون وقت این –مهسا  ... 

هسا یه كلمه دیگه حرف بزن ببین چطور چار تا استخون دستم تو فكت خرد میشهم –فرهاد  . 

یشششش...حقت بود نمي گفتیم بهت تا هي دست دست كني و كارت عروسي تیموري جون وا –مهسا  ... 

مهسااااااااااا –فرهاد  . 

مون و مهسا...خب به ما چه كه اینقده شلي؟...خب یه تكوني به خودت بده...دختره كه درد بي در –مهسا 

 .هنوز به این یارو جواب درست حسابي نداده خب تو هم تو این فرصت یه گلي به سر واموندت بگیر

یا اینو راست میگه بچه...خب قربونت برم هنوزم دیر نشده...یه كار ي كن...تو میتوني...تو آرزوي خیل -

 .هستي...نسترن باید خل باشه كه با پیشنهاد جنتلمنانه تو مخالفت كنه

مثال همین پرستو چقده خودشو هالك كرده واست...پس بدون تو قدرت عاشق كردن دخترا رو  –مهسا 
 .داري

 .اینم راست میگه -

كنيین نیاز به تایید نداره كه دم به دقیه راست میگه راست میگه واسم ردیف میا –فرهاد  . 

شم نداري ببیني یكي تحویلم میگیره؟چ –مهسا   

حاال من چه غلطي بكنم؟ –فرهاد   
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غلطو كه بعد از عقد بكن...ولي حاال نیاز به یه كم ناز خري و سوپر من بازي حضرت آقا داره –مهسا  . 

مثال چطوري؟ –فرهاد   

یلي راحت...عزیزم اینجا تهرونه یعني شهري كهخ –مهسا  ... 

نامحسوس مهسا رو به خودم دید زدم و با مغز در حد نامعلوم خنگ تو این مسائل  زیرچشمي چشمك

 .ارور دادم كه یعني چي تو مخ این ناقص العقل كنار دستم رژه میره

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

ایین كشیدیم...یه چیزي این وسط جور در نمي اومد...با تموم روي صندلي ماشین خودمونو جاسوسانه پ
یله انگشتاي شست و اشاره ام ب****و**سحرصي كه تو بیست و دوسال زندگي از خودم سراغ داشتم 

گوشت بازوي مهسا رو چنان پیچوندم كه بیچاره كبود اونورتر شد و من تونستم با خیال راحت به فیلم 

 .زنده روبروم نگاه كنم

چه مرگته؟ زهرمار -  

 كي وسط یه ماموریت مهم تا حاال چیپس زهرمار كرده با اون خش خشش كه تو دومیش باشي؟ -

م دیگهعذر میخوام كه داشتم تو ماموریت امنیتیتون اختالل ایجاد میكردم...آخه نفهم تو ماشینی - . 

 .واي واي واي مهسا بیرون اومدن -

وار ماشین میشه...نكرد این نسترنو سوار كنه...من موندم این میگم ماسته تو بگو نه...عینهو گاو داره س -

 .دختره از چي این نره خر پاتابوتي خوشش اومده

 .خب بچم خوش تیپه -

شقش بشم؟پسر آقا تقي سوپر ماكت سر خیابون خاتون اینا هم اینقده خوش تیپه ذلیل مرده من برم عا -  

 .از تو بعیده تا حاال نشده باشي -

 .كوفت -

گفت و نیشش به قاعده یه كف دست اوپن شد...مهسا گوشیو چسبوند به گوشش و بعد از یه مكث 
 .گفت:حاال وقتشه

 .با استرس پوست لبم رو پیشكشي استرس وجودم كردم و با انشگت شست و اشاره افتادم به جونش

ال براش كالس نگام به پرشیایي بود كه هي جلو پا این نسترن كورشده جلو عقب میرفت و نسترن مث

 .محجوبیت و خانومي برمیداشت

 .یا ابالفضل...قیصرشد -

 .خفه شو ببینیم چي میشه -
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 مگه تو صدا رو داري؟ -

 .نه بابا میخوام تمركز كنم -

 .آهان پس مزاحمت نمیشم -

 .لطف میكني -

كیف شدن چشام گشاد شده خیره به یقه بیچاره اي بود كه تو مشتاي فرهاد جر میخورد...نسترن جا خر

 .خودي نشون بده

 مهسایي چرا زد و خوردي شد؟ -

 .نمیدونم...این با برنامه ریزیاي من جور در نمیاد -

 .بمیري با برنامه ریزیات یه جا خاكت كنیم -

 .مشتي كه پا چشم فرهاد كاشته شد جیغ من و فحش ناموسي مهسا رو با هم در پي داشت

 .مرتیكه نفهم...قرارمون این نبود -

هسا زیاده روي كردیمم - . 

 .آره فكر كنم یه كم زیادي شد -

 فقط یه كم؟ -

 .خیلي خب بابا همون خیلي -

گاز دادن پرشیا و فرهادي كه گوشه جوب نشست و نسترني كه با اون هاي هاي گریه اش كنارش 

 .جاگیرشد...كال گل بگیرن مهسا رو با این تزهاش

امشب كار ما بوده چیكار میكنه؟مهسا به نظرت اگه زماني فرهاد بو ببره  -  

 كلي بگم یا با جزئیات؟ -

 .كلي راحت ترم -

 .مي كشتمون...جسدمون هم ته باغ خاك میكنه -

 .ممنون از راهنماییت -

 .ملودي گوشي مهسا بینمون یه نگاه ردوبدل كرد و مهسا دكمه سبزو زده نزده شروع كرد

مگه من به شما یابوها نگفتم برخورد فیزیكي تو هر شرایطي نباید انجام بشه؟...آخه االغ همین كارا رو  -
تو روت نمیندازه دیگه...جون به جون جفتتون كنن كره خرین..باش تا بیام حساب میكني كه مریم تف هم 

 .كنم...خفه فعال...راپورتتو به مریم میدما...پس ساكت
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د پرت كرد و گفت:یكي مثه این مریم خرشانس كه این وحید مرده شور برده واسه گوشیو روي داشبور

 .خاطرش حاضره للگي كل رفقاشو بكنه یكي هم مثه من بدبخت كه هنوز اندر خم یك كوچه ام

 .مهسا...فرهاد -

 .دردو فرهاد...نمرد كه...یه مشت خورد...اینا همه خاطره است...جون تو -

 امیدوارم -

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

لهي دستش قلم شه...الهي بمیرم برات مادرا –خاتون  . 

دا نكنه خاتون...حاال كه طوري نشدهخ –مهسا  . 

هي خدا باعث و بانیشو به زمین گرم بزنه...ال..طوري نشده؟طوري نشده؟. -خاتون  . 

 .دهنم چسبید به گوش مهسا و گفتم:میبینم كه خیلي خاطره است

يكاري نكن كفگرگي واجب ش –مهسا  . 

 واقعیت تلخه باعث و باني؟ -

چشم غره مهسا و لبخند كش اومده من و فرهاد تو هپروت...پس همچین بي تاثیر هم نبوده این پیشنهاد 
انداخته مهساي خنگ و ناتواني چارتا عاقل مثه من در درآوردنشسنگ در چاه  . 

 خاتون كه از پیچ راهرو گذشت مهسا خودشو كنار فرهاد رو كاناپه ول كرد و گفت:چه خبر؟

ورتو گم كن كه هیچ مدله حوصله تویكیو ندارمگ –فرهاد  . 

نه كه میخواستم بگم نسترنتقصیر م –مهسا  ... 

نسترن چي؟ –فرهاد   

م گورمو گم میكنم...به من هیچ ربطي نداره كه نسترن چيخب من كه دار -مهسا  . 

تمسرگ سر جات و خودتو واسه من یكي لوس نكن كه اصال حس و حال نازخري ندارمب –فرهاد  . 

خرج داره –مهسا  . 

اي تو روحت...بادمجون كشت میكني هكتاري پا چشم عموجان و خرج هم داره؟...پررویي هم ارثیه تو 

خانواده این . 

سگ خور...قبوله –فرهاد  . 
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عرضم به حضور نا مباركت كه نسترن خانوم یه ده دقیقه پیش طي یه تماس تلفني اظهار نگراني  –مهسا 
ه تماسي باهاشون داشته براي ماماماست روبروي من كردن و تاكید كردن اگه حالتون مساعد بود حتما ی

 .باشین

مهسا نعلبكي وار گشاد شد و فرهاد در حالیكه دستشو به جیباش فنر زیر فرهاد دررفت و چشماي من و 

 میكشید گفت: اه معلوم نیست كجا گذاشتمش؟

ار گزیدت؟...ضد حساسیت میخواي؟...ریلكس باشم –مهسا  . 

واسه خودت؟...گوشیم كو؟ چي میگي –فرهاد   

س؟میخواي زنگ بزني اورژان -مهسا  

بدم بعد از كشته شدنت توسط خودم بیاد جمعت كنه خوام زنگ بزنم نعش كش اطالعنه می –فرهاد  . 

نكن اینجوري -مهسا  . 

ترانه چرا عین تیمارستانیا منو نگاه میكني؟...برو اون گوشي بي صاحاب منو پیداش كن تو  –فرهاد 

 .اتاقم

دستامو به حالت دفاعي جلو خودم گرفتم و گفتم:باشه عزیزم...تو به خودت فشار نیار واسه زیرچشمت 

 .خوب نیست... االن میارم

پله ها زیرپام دوتا یكي میشد و من با خنده تو دلم و لباي كش اومدم تو اتاق با دكوراسیون بازار شام 
ون دنبال سوزن گشتن تو انبار كاه بودفرهاد دنبال اون گوشي بودم كه تقریبا میشه گفت هم . 

گوشي به دست جلو حضرت آقا وایسادم و اون آمازوني وار گوشیو از دستم چنگ زد و گفت:حاال برین 

 .پیش خاتون میخوام تنها باشم

چشماي مهسا كم كم گشاد شد و دهنش آماده رگبار فحش باز كه فرهاد گوشیو چسبوند به گوشش و با چشم 

كرد بزنیم به چاك و ابرو اشاره . 

پشت دیوار دست مهسا رو كشیدم و انگشتم رو با عالمت سكوت به بینیش چسبوندم و با چشم و ابرو تو 
 .مغز در حد جلبكش فرو كردم كه یه كم فالگوشي به كسي برنخورده

ن ممنون...بله بهترم....شما لطف دارین...كاري نكردم...وظیفم بود...اصال چرا هرروز تنها میری -
خونه؟...خب اینكه مساله اي نیست هم مسیریم میتونیم هرروز با هم بریم و بیام...البته اگه خونواده مشكل 

 .ندارن...نه بابا چه مزاحمتي...پس فردا صبح منتظرم باشین...شب خوبي داشته باشین

 .مهسا سرشو به دیوار تكیه داد و با ابروهاي باالرفته گفت:ناز شستش

 كي؟ -

یگم...چه كرده با مالج عموجانوحیدو م - . 

 .اینو هستم -
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اب نمیدید وگرنه پروانه میره واسمون مامان...دلم مي سوزه واسه اون پنجاه تومني كه دادم اون االغ  -

 .زد پا چشم این ناكس

 .درهرصورت بهت تبریك میگم...راهكار نسبتا خوبي بود -

 .قابلي نداشت اگه این زنگوله پا تابوت هدرش نده -

 .بقیشو بعدا جور میكنیم -

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

موش پاشیدرلیوان چاي رو از دست خانوم سلیماني گرفتم و یه لبخند چاشني لبم كردم و همراه تشكرم به  . 

 خب بگو ببینم خانومي چند سالته؟ -

 .بیست و دو...یعني آبان امسال تموم میشه -

 به سالمتي...متاهلي؟ -

 .نه بابا -

آقا شكوري قند رو كنج دهنش جا داد و با همون خنده قاطي صورتش گفت:اصال به این قیافه ازدواج 
 كرده میخوره؟

يحس دردآور مذخرف دوسال هدررفته از زندگ لبام كش اومد...بي لبخند...با پوزخند...با همون . 

رد؟خانوم سلیماني چاییشو مزه مزه كرد و دوباره گفت:این مهندس فرزین واسه استخدام اذیتت نك  

 .نه بابا...بنده خدا كه كاري نداره همه ازش دیو ساختن -

شكارن وخي میكني...این مهندس آدمو درسته قورت میده...هیئت مدیره از دستشش -آقاشكوري . 

خانوم سلیماني چشماش رو تو كاسه چشم چرخش داد و با خنده تركیبانه با حالتش گفت:همه از دستش 

 .شكارن

 چند وقته اینجا كار میكنین؟ -

ز اولش...مهندس از صفر اینجا رو ساخت...تو دوسال عالیه این رشدا -آقا شكوري . 

تقه در و آقا شكوري نشسته پشت میز و خانوم سلیماني سر كرده تو مانیتور جلوروش...پس اینجا فقط 

 ...كاره و كاره و كار

كاویان و اون سر خلوتش با لبخند مونالیزا خراب كرده اش خیره نگامون كرد و گفت:خسته 
 .نباشین...براي امروز كافیه...بخاطر جلسه فردا زودتر تعطیل میكنیم
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ز سرجام بلند شدم و گوشیم زنگ خورد...من هم با این زنگ انتخاب كردنم...خودم به درك...ملت ا

 .عاصي شدن

 .دستم رو دكمه تماس لغزید

 .الو -

 سالم...خوبي؟ -

 چه اعجب آدم وار احوالپرسي كردي؟ -

ليي حماهیچي بابا حس و حال ندارم...این خاتون از خواب ناز ظهر ماروكشونده آورده اینجا پ - . 

 چه خبره باز؟...مهدیس عروس كنیه؟ -

نهنه بابا ما كه از این شانسا نداریبم خدا بزنه تو سر یكیو بیاد اینو بگیره...نذري پزو - . 

 وووووااااااییییییي...راست میگیا اصال یادم نبود....حاال كي هست؟ -

انه ام كار میكنه خسته میشه بچم شما خودتو حرص ندیا...خاتون ناراحت میشه...آقابزرگ هم گفتن تر -
زحمتش ندین...فقط زنگ زدم بگم این نره خر مارو دیدي بهش بگو امشب سه سوته بیاد اینوري...خودتم 

 .نیاي خاتون كشتت....بیا خانومي كن البته اگه من گذاشتم

 نگفتي نذري پزون كیه؟ -

 .پس فردا -

 .مهسایي یه فكري -

از كنارش گذشتم سرمو واسه كاویان تكون دادم و . 

 .مهسا گوشي -

 .از خانوم سلیماني و آقا شكوي خداحافظي كردم و رفتم طرف آسانسور

 .الو..مهسا -

 .فكرتو بگو میشنوم -

 با یه سوپرایز واسه زنگوله پا تابوت چطوري؟ -

به دست نه بابا زناي این خونواده جنبه منبه یخده...میترسم نسترن ندیده شب همه گل به بغل شیریني  -
خونشون تلپ باشن جلوتر ازهمه هم خاتون...تازه باد به غبغب فرداش زنگ میزنه خونه پرستو اینا كه 

 .عروس پیدا كردم پنجه آفتاب همه چي تموم ناز ماماني عشق فرهادي

 .بي شوخي...خاتون هم یه آشنایي باهاش پیدا میكنه -
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 .قد خر ازش كا ركشیدن نگي تقصیر منه...نظر تو بود -

 .نه بابا...خاتونو كه میشناسي -

 .آره...عمه فریبامون هم میشناسیم...ولي اینم بد فكري نیست -

 .پس هماهنگي و اوكي كردن قضیه با تو -

 .حسامو یادت نره -

باي ب****و**سنه بابا... - . 

 .خداحافظ -

از آسانسور بیرون زدم و جلوي منشي سر تخته شسته وایسادم و بي خیال حدس زدن مارك لوازم 

 آرایشیش شدم وگفتم:میتونم مهندسو ببینم؟

با یكي از همون به قول مهسا عشوه خركیا موهاي تو صورتش رو با ناخوناي مانیكور شده اش كنار زد 
 .و گفت:اجازه بدین

ه ام تقه اي به در زد و با "بیا تو" در رو باز كردم...بي تربیت اصوال میگن دو دقیقه بعد انگشتاي خم شد
 .بفرمایید... شعور نداري یه ذره دلمون بهش خوش باشه

 به صندلیش لم داد و از باال تا پایین یه دور رصدم كرد و گفت:كاري داشتي؟

دمهسا گفت بگم حتما شب برین خونه آقابزرگ...مهمه...ترجیحا خیلي زو - . 

 چرا به خودم زنگ نزد؟ -

 .نمیدونم -

 .نگاشو به گوشیش انداخت و سرشو تكون داد

 .میتوني بري -

بي فرهنگ...هردمبیل...بي شخصیت...گاو...ازگل...مرتیكه بي شعور نفهم...مردن نداره یه تعارف 
 ا همه كثافتزدن...ناسالمتي هم مسیریم...بازم مقایسه...با همه كثافت بودنش زبون تعارف داشت...ب

 بودنش غیرت داشت...با همه...اصال چرا مقایسه؟...براي چي مقایسه؟

در پشت سرم بسته و نگاه رنگ باخته ام بي خیال نگاه پر عشوه منشي و خوراك یه مدت غیبت خودم و 
 .مهسا شد

اغ یك خنده پرتزویر رو بك گراوند صورتم كردم و براي عمو فریبرز با تمام سعیي كه از خودم سر
داشتم یك لبخند چاپلوسانه ول دادم...عمو هم كه ماشاال خداي دوزاریاي راست و ریسه چشمكي به تمام 

حاالت بصري بنده در زمینه جواب داد و گفت:باشه بابا برین گلخونه...ولي آقابزرگ شستش خبردار شد 
 .به منطقه ممنوعه اش پا گذاشتین من خودمو دخیل نمیكنما
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ورزشكاریتون برم منقربون اون هیكل  - . 

عمو در حد كل مردان خاندان فرزین از تعریف ذوق مرگ شده برام ژوكوند اومد و منم با مهسا و به 

 ...قول مهسا دممون مهدیس رفتیم طرف منطقه ممنوعه

ریم گلخونه كه چي؟حاال مثال ب –مهدیس   

راتو بكشي بري و اینقدر انرژي منفي بابا این راه این جاده اینم درازیش...خیلي ناراحتي میتوني  –مهسا 
 .نیاي واسم ... بابا یه كم ریسك پذیر باش

ره من ریسك پذیر نیستم و بلد نیستم مثه بعضیا خودمو با سر تو چاه بندازمآ –مهدیس  . 

نفسم پوف شد و با چشماي بسته ام از میون لباي لرزونم بیرون زد...سرم پایین افتاد و دلم تو گیرودار 
وري گرفت...چشمام لبریز شد و بغض چنگ كشید به گلوم...دلم گرفت...به وسعت همه این توسري خ

 ساالي توسري خوري دلم گرفت...مهدیس جان یه سوال...دلگیري من چه سودي داره براي تو؟

هدیس ضدحال كه میزني منتظر عواقبش باشم –مهسا  . 

ه درب و داغون چه چیز عجیبي واسه اوا من منظوري نداشتم...فقط نمیفهمم اون گلخون –مهدیس 

 .اكتشافات جنابعالي داره

اگه نداشت...ترانه بابا خركنمو نمیفرستادم جلو كه كسب اجازه كنه...بابا خونه عشق لیلي  –مهسا 
 .مجنونه...یه چي باید داشته باشه كه شده منطقه ممنوعه

هت قول میدم جز دوتا بیل و كلنگ چیزي نداشته باشهب –مهدیس  . 

تو مطمئني قرصاتو خوردي؟...آخه نفهم من این دوتا كه مثه تو مغز خر خورده نیستن چپ و  –مهسا 

 .راست میون دوتا بیل و كلنگ پالس باشن

دنت باشیامهسا مواظب حرف ز –مهدیس  . 

 .خیلي خب بچه ها...چتونه؟...صدامون میره باال -

خونه؟...طلب محبت آقابزرگو ازم  مهدیس نگاشو بي حرف از صورتم لغزوند...دلت از دست من
داري؟....حق خوري كردم تو محبت ازت؟...آقابزرگ بال و پر نداده به بقیه رو دودستي داده به 

من؟...عزیز كرده خاتونم؟... به قول مهسا عمو فریبرز خر كنم؟...دلت میسوزه از محبتاي زیرپوستي 
آماده گلرخ جون؟...گلم نگیره این دل...محبت مامانت به من؟...دلت خون میشه از تعارفاي كیلویي و 

 .رنگ و بودار دل خوني نداره...رنگ وبوي ترحم دل خوني نداره

در رو باز كردم و دستم رو دیوار كنار در حركت كرد و نگام رو بیل و كلنگ تصور شده مهدیس و 
كشدار شد و گفتم:میبینم خونه عشق لیلي و مجنون در فكر مهسا ثابت موند...لبام به وسعت گوش تا گوشم 

 .كه بیل و كلنگ و خونه عشقیه عجیب

بیشتر شبیه بهشته –مهسا  . 

فكر نمیكردم آقابزرگ تا این حد گل و گیاه پرورش داده باشه –مهدیس  . 
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س چي خیال كردي؟....آقابزرگ من از هر انگشتش یه هنر میبارهپ –مهسا  . 

مچین اقابزرگم آقابزرگم میكنه انگاري داره دختر شوهر میدهه –مهدیس  . 

 .سرم پایین افتاد و دوباره تو دلم یه غش غشي رفتم به لباس عروس آقابزرگ

ین لیلي مجنون هم واسه ما خوب خلوتي دارناا –مهسا  . 

 شك داشتي؟ -

اختگوشاي یكي یكیمون خط اند دستم چسبید به قلبم و جیغ مهسا و مهدیس همزمان نفیركش رو پرده . 

با حرص تو صورت زنگوله پا تابوت و سرتخته شسته روبرم براق شدم و تا اومدم ماشه رگباري فحش 

 .رو بچكونم مهسا خودي نشون داده پرید وسط جذبه شاخ و شونه بنده

رقبر جفتتون حلوا پخش كنم راحت شم....مرض دارین؟س -مهسا   

ین كه بي اجازه پا گذاشتین تو خلوت لیلي و مجنون.شماهایي دارمرضو ما نداریم.. –فرهاد  . 

نه كه تو تا حاال بچه خلف موندي و سر و گوشي اینجا آب ندادي اومدي در مقام ارشاد ما اظهار  –مهسا 

 .فضل میكني ...جمع كن بابا

ي بزني فرهاد درحال بیني مهسا رو چلوندن نگاشو دور گلخونه باصفا انداخت و گفت:حرف زیاد
 .راپورتت كف دست آقابزرگه عزیز دل

بیري؟مهسا نامردي نكرده یكي كوبید پشت دست فرهاد و گفت:مگه من با توئه نره خر شوخي دارم ایك  

حرص نزن آبجي –حسام  . 

ویكي نمیخواد اظهار وجود كني سالي ماهي یه بار....همون مترسك بیشتر بهت میادت –مهسا  . 

هسا كج كرد و مثال لبخند زد كه بیشتربا همون معیار هاي پوزخند یكي رو براي حرص دادن م ل***ب
بود...كم كم هم بر اثر ضربه وارده به ساق پا خنده پرپر شده رو لبش خشكید و مهدیس جاي حسام چشم 

 .غره وار مهسا رو نشونه رفت

چیزیت شد حسام؟ –مهدیس   

انومه...خوبم...حساب شما هم باشه واسه بعد مهسا خن –حسام  . 

وجودشو نداري برادر من –مهسا  . 

 .حسام باز پوزخند زن از كنار مهسا رد شد و نگاشو زیرچشمي معطوف من اخم كرده بهش كرد

بازهم همون جوابي كه به مهسا داد رو دودستي پیشكش اخماي من كرد...من از پیچ و خم ذهنم 
خوام...از بل گرفتن این حجم خاموش شده بیزارم...كنار توده سنگین این بار خاطره حسرت به دلم...نمی

 .دوساله بیزارم...از پوزخند توئه روبروم بیزارتر
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ترانه –فرهاد  ... 

 .نگام از لباي باریك شده روبروم كنده شده به صورت مهربون بهترین عموي دنیا افتاد

 جانم؟ -

ق یاسيبیا اینجا...تو عاش –فرهاد  . 

ري تو گوشم زنگ زد"رز هم قشنگه ولي من عاشق تكراروار توي اون شب بها انعكاس صدام
یاسم"...چرا امشب؟... فرهاد حداقل تو تمومش كن...دلم خونه...خون ترش نكن...این تشت خون دیگه جا 

 .نداره...من كاسه صبرم این كاسه لبریزه

.................................................. .................................................. 
كش رو دور موهام انداختم و یه نگاه به سرتاپام...هي بدك نشده بودم...یه ...................................

 .تونیك یاسي و ساپورت مشكي بلند

 .از اتاق زدم بیرون و تو پیچ راهرو مهسا رو گوشي به دست پیدا كردم

 .آره...كي میرسي؟...پس منتظریما...دیر كردي نكردي...باي -

 .سرم كج شده منتظر پاسخ كي بود

دوست پسرم نبود...نه كه ندارم...مجبورم با این نسترن خیرندیده دل و قلوه بدم....فكر كنم ته تهش باید  -

 .برم اینو من ورش دارم...از این فرهاد كه بخاري بلند نمیشه

 داره میاد؟ -

 .آره گفت تازه رسیده خونه...یه كم استراحت كنه میاد -

 فرهاد چرا نیومده؟ -

 .چه میدونیم واال...فكر كنم خاتون امروز بچه رو گرفته به كار -

 .این تن پرور ازش بعیده -

خنده شد چاشني صورت خوشگلش و از كنارم گذشت...چه نازه...با اون دامن باال زانوي جین و تي 
ابي واقعا نازهشرت چسبون سرخ . 

 .نخوري منو -

 .آشغال خوري بلد نیستم -

 .گمشو كثافت -

 .خنده باز تو دلم رنگ گرفت و قدمام طرف حجم تلنبار شده سبزي جهت
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 .كنار گلرخ جون نشستم و طعم گس مهربوني زیرپوستیشو بي كالم باحس نوازش دستم درك كردم

خوب پیش میره؟ ه خبر ترانه؟...كارت تو شركت حسامچ –عمه فریبا   

 .آره عمه جون...بدك نیست...فعال تا بستن قرارداد سرمون خلوته -

عمه عادت كرده به عدم ابراز احساسات سرش باز گرم حجم عمرا تموم شدني سبزي شد و منم دست 

 .بردم كه گوشه اي از این حجم هر ساله خاتون و دوسال نبوده خودم رو ساموني بدم

ت سخت نمیگیرهایي ما كه تو شركت بهحاال این پسرد –مهشید  . 

مگه جراتشو داره؟...خودم یك دماري از روزگارش درمیارم كه بیا و ببین....تازه فریبرز  –گلرخ جون 
 .اولتیماتوم داده تو خونه كه ترانه خم به ابروش بیاد جل و پالس حسام تو كوچه است

 .مهدیس مثال با خنده و درواقع با حرص گفت:خدا شانس بده

عزیزه از بس –گلرخ جون  . 

 .باز هم یه لبخند به اون مهر تو چشماي مهربون و یه حس بد از نگاه لبریز حسادت مهدیس

 .مهسا كنارم رو زمین پخش شد و كنار گوشم نظر داد باز

یبینم كه مهدیس خانوم میخوان سر به تنتون نباشهم –مهسا  . 

 .فكر كنم بد مدله خاطر خان داداشتو میخواد -

شینه تا این حسامي كه من دیدم بگیرتشب –مهسا  . 

 .مهسا نامرد نباش دیگه...مهدیس همه چي تمومه -

و همه چي همون تمومه...آف آفآره ت –مهسا  . 

 كوفت...یه كم منطقي باش...آخه چه هیزم تري بهت فروخته مگه؟ -

ن از هیزمش ننالیدم از یه عمر زیر بار تحقیر تو چشاش نالیدمم –مهسا  . 

 .فلسفیش نكن مهسا...مهدیس صددرصد انتخاب آقابزرگه واسه یكي یه دونه خل دیوونه فامیل -

سام هم زیر بار حرف زور برو نیست اینو خیلي خوب حالیمهح –مهسا  . 

یه شما دوتا دوساعته سر كردین تو گوش هم؟چ –مهشید   

تو به سبزیت برس –مهسا  . 

و من با خنده اظهار وجود كردممهشید سبزي تو دستشو طرف مهسا پرت كرد  . 

 مهشید آرتین كجاست؟ -
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ونه مادر شوهرم...میاوردمش تو دست و پا بودخ –مهشید  . 

 .اااااا...خب من دلم براش تنگ شده بود -

چم به مادرش رفته...كشته مرده زیاد دارهب –مهشید  . 

د گرفتت بچه ایثار كرد دوباره این واسه ما تیریپ توهم اومد...خانومي شهاب هم كه اوم –مهسا 

 ...وگرنه

هسا كاري نكن بكشمت امشب جا آش رشته كله پاچتو بدیم ملت بخورنام –مهشید  . 

 .اینبار مهسا حجم سبزي رو پرت كرد طرف مهشید و من بازم نیشم كش اومد

 .راستي خاتون یكي از دوستاي من و مهسا هم قراره بیاد كمك -

برو یه سر به غذا رو گاز بزن انهقدمش سر چشم...فقط تر –خاتون  . 

؟اونوقت خاتون چرا ترانه –مهسا   

ثال میخواستي به تو بگم كه نیمرو هم بلد نیستي بپزي؟م –خاتون   

خاتون –مهسا  . 

 .ابرو باال انداختن واسه مهسا لب و لوچه آویزون تفریحیه براي خودش

شتم به باغ...نگام به جنب و جوش غذا رو چك كرده شال انداختم رو سرم و از در آشپزخونه پا گذا
كارگرا بود...نگام به آرومي مظلومانه اي بود كه لبه ایوون نشسته و با حسرت به تاب وسط باغ خیره 

 .بود...پاهام اختیار دارن خودشون ...تحت فرمان من نیستن

؟...اسم من كنارش لبه ایوون نشستم و لبخند زده به اون همه معصومیت گفتم:خانوم خوشگله اسمت چیه

 .ترانه است

سرش میلیمتري باالاومده باز چونه اش به گردنش چسبید و من دست دراز كردم طرفش و گفتم:از این 

 تاب خوشگله یكي هم حیاط پشتیه...میخواي بریم ببینیم؟

 .اینبار سرش باالتر اومد و گفت:بابام گفته اینجا بسینم

خوشگله...من اگه بابات بودم جون میدادم واسه این آخ من به فداي این لحن...دل آب میكني خانوم 
 .باباگفتن

 .خب برو از بابایي اجازه بگیر -

 .از روي ایوون پرید و من تو سیالیت ذوقش شناور شدم

 .باباش سري برام خم كرد و من لبخند زدم و دختر كوچولوي مو فرفري پري وار دوئید طرفم

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

80 

 

محبت گفتم:بریم؟ لبخند زنون دست دراز كرده به طرفش محتاج  

دست كوچیكش ارزشمند شد تو دستم و من تو باور خوشبختي لحظه اي گفتم:حاال نگفتي اسمت چیه 

 خانومي؟

 .اسمم سماس...سما...مامان میگه یعني آسمون -

 .خوش به حالت چه اسم خوشگلي داري -

 .دست كوچیكش رو رو لبش گذاشت و نخودي ریسه رفت و من ذوق كردم با این نخوددونه چشماش

 روي تاب فلزي پر خاطره نشوندمش...پشت سرش وایسادم و با خنده گفتم:چقدر میخواي باالبري؟

دي مثل فرهاد...فرهاد هم اینجوري میگفت چقدر میخواي باال بري...منم میگفتم تا آسمونا...كاش به بلن
 .این تاب قانع بودم...آسمونم آسمون نبود...آسمونم با صورت رو زمین گرم خوردن بود

 خاله من یه سعل بلدم...بخونم؟ -

 .آره قربونت برم -

 .میوه نخول نسسته...لویس مگس نسسته...اول بسول با دقت...بعدس بخول با لذت -

دو حرف زیرو رو میشه و حس میكنه  دل میدم براي این جاي "ر""ل"وجاي"ش""س"گفتنا...دل من با
 .االن خوشبخت ترینه

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

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

االن نیم وجب قد و ببغلش كرده و اون دست انداخته گردنم...آداب شیرین زبوني رو خوب بلده ای . 

 خب دیگه چي دوست داري؟ -

 .خب من بستني هم دوست دالم ولي مامان بالم نمیخله میگه سلما خولدم بالم خوب نیست -

 .خب ماماني راست میگه...وقتي خوب شدي قول میدم یه عالمه واست بخره -

 قول قول؟ -

 .قول قول -

 .خاله خیلي دوست دالم -

یه صورت یعني اوج بودن...با این بودن در این لحظه خوشم ه كردنب****و**سبا عشق غرق  . 

 .من عاشقتم عزیزم -

ترانه این بچه كیه؟ –مهدیس   
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 .بچه یكي از كارگرا تو حیاطه...ببین چه نازه -

 .بي احساس نگاش كرد و بي تفاوت از كنارم گذشت...نه بابا اینم به عمه خانوم رفته

ي و حال و احوال كه تموم شد تازه خاتون *سب****و*رن شدم...روكنار خاتون نشستم و تازه متوجه نست

 .تونست چشم بگیره از این عروس آرزوهاش و بگه

مادر این بچه كیه؟ –خاتون   

 .بچه یكي از كارگرا....ببینین چه نازه -

آره مادر خدا حفظش كنه –خاتون  . 

رانه نگفته بودي اینقده بچه دوستيت –مهشید  . 

لبم جون بگیره كه تیره شدن نگاه خاتون زهرش كرد...خاتونم بي خیال....من یه لبخند شاد خواست رو 
دوساله كنار اومدم...تو هم كنار بیا...با آرزوي بربادرفته ترانه ات كنار بیا...خاتونم تموم شد...من 

 .حاالشم خوشم

 .لبخند الجون و با اصرار رولبم پافشاري كرد و گفتم:بچه ها همه عشقن

چه ها همه عزیزدلن....منم عاشقشونمب –نسترن  . 

 .خاتون دم گوشم گفت:ماشاال به سرتاپاش....الهي بگردم چه نازه

خاتون با صداي غمناك تعریف نمیكنن از عروس آرزو...خاتونم قرار شد بي خیالي طي كني...بخاطر 

 .من بي خیالي طي كن

 دوسش دارین؟ -

كنه چرا كه نه؟...چي دیگه از خدا میخوام مگه؟اره دبه ناگه این پسره دوب –خاتون   

 .با اون الجوني خندیدم...براي دل تو خندیدم خاتونم...تو هم بخند براي دل من

نگام رو صورت رنگ پریده گلرخ جون موند و رد نگاشو دنبال كرده رسید به...یا قمر بني هاشم...این 

دیگه چرا اینجوریه؟چرا اینجوریه؟ ...یعني همیشه اینجوریه...ولي حاال   

مهسا كوبید تو صورتش و رنگ عمه فریبا پشت بند این ضربه شد زردچوبه و خاتون سكته رد كرده به 
 .این نمونه نادر خیره موند و حجم سبزي هاي تو دستش توي روفرشي ول شد

ر این خمیازه كش و چشم بسته از پشت سرم رد شد و یكي كوبوند پشت سرم و گفت:سالم بر بانوان غیو

 .خانه

گفت و چپید تو آشپزخونه...مهسا ارورداده سبزي ها رو برد طرف دهنش و مهشید زد پشت دستش و بعد 
زدگیش رسید...گلرخ جون یه چشم غره و اشاره به مهسا رفت و قبل از حركتي از جانب به ادامه مات

ار من جا گرفت و من باز نگام مهسا باز این نمونه نادر انساني پیداش شد و با همون چشماي نیم بندش كن
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ك ارتشي زیرزانو و ركابي پر از حرف انگلیسیش خیره موند و آقا سر گذاشت رو پا به اون شلوار

 .خاتون و گفت:خاتوني خوابم میاد

 .حركت لب خاتونو دیدم كه میگفت:خواب به خواب بري مادر

...دلیل نمیشه كت و شلوار پوش نگامو زیر چشمي نشونه دادم طرف نسترن سرخ شده...ما عادت كردیم
 .بیمارستانو شلوارك و ركابي پوش ببینه این...بیدار شو درد كلهممون به جونت

دشچشماشو باز تر كرد...فنر دوباره زیرش دررفت و با سرعت اف چهارده جنگي تو پیچ راهرو گم  . 

ا و خاتون رنگ و مهشید و مهسا پكیده ول شدن رو حجم سبزي ها و من هم سر كردم تو موهاي سم

 .حالش برگشت

ببخش مادر...این بچه من از خواب كه میخواد بیدار شه دور از جون تو عین این دیوونه  –خاتون 

 .هاست

مهسا دوباره شیهه اسب سرداده رو سبزي ها پخش شد و گلرخ جون هم بي خجالت یه نیشگون از 

یهه ملیحانه خندیدیمناكجاي مهسا درآورد و من و مهشید با سعیي شگرف به جاي ش . 

عمه فریبا با حرص سر گردوند...نسترن جان باب میل عمه فریبا نیست...عمه فریبا دق میكنه نبنده 
 .پرستو رو به ریش فرهاد...عمه جان خدا قوت

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

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

براي سماي سوار ماشین دست تكون دادم و اون خواب آلوده تو بغل باباش بهم خندید...جان دلم...دلتنگ 

 .میشم برات

ترانه بابا –آقابزرگ  . 

 .دوئیدم طرف تخت یا همون مجمع هرساله نذري خورون

 جونم آقابزرگ؟ -

...صبح تا حاال چیزي نخورديبشین بخور بیا اینجا بابا –آقابزرگ  . 

قابزرگ من موندم چطور شما فقط آمار ترانه رو دارینآ –مهسا  . 

خه تو تعارفت نكرده قد همه ما میخوريآ –آقابزرگ  . 

است میگه آقابزرگت بیا اینجا آش بخور...جون تو تنت نمونده صبح تا حاالر –خاتون  . 

داد دستم و باز خیره شد به نسترن معذب شده...خب میون خاتون و آقابزرگ نشستم و فرهاد كاسه آشو 
عمو جان میبیني كه داره غذا میخوره چشم درویش كن بذار راحت باشه...مهسا همه ناز و قربوناي منو 

 .با نیشگوني كه از بازوي فرهاد درآورد حالي فرهاد خسته دل كرد
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ست خاتونم درد نكنه با این دست پختد –حسام  . 

ي نكردم مادر...نوش جونتمنكه كار –خاتون  . 

ما هم كه بوق...دیروز تا حاال دور از جون تراكتور ازم كار كشیدن بعد خاتون دستش درد نكنه؟ –مهسا   

آقابزگ با ته عصاش چندباري مصلحت آمیز زد به بازوي مهسا و گفت:بچه خجالت بكش جلو نسترن 

 .خانوم...نسترن جان بابا غریبي نكنیا

ه ممنون...اونقدر جمعتون صمیمي هست كه جایي واسه غریبي نمونهن –نسترن  . 

حسام با آرنج كوبید تو پهلوي فرهاد كه یعني بشنو و حظ كن فرهاد خان...فرهاد هم نیش چاك داده 
 .گفت:كاستونو بدین بریزم براتون

ا هوا رفت البته بي صدا و همه نگاهمون به كاسه تازه استفاده شده نسترن خیره موند و باز شیهه مهس

 .سركرده توسینه خود فرهاد

سترن جان بابا و مامانو هم مي آوردي خوشحال میشدیمن –آقابزرگ  . 

بابا فعال تا یه ماه آینده ایران نیستن...مامان هم براي یه كنفرانس رفتن شیراز...وگرنه مشتاق  –نسترن 

 .دیدار بودن

اونوقت بچه تكي مادر؟ –خاتون   

م دارم...چهار سالي هست با همسرش سوئد زندگي میكنهنه یه برادر ه –نسترن  . 

ونوقت مامان بابات شغلشون چیه؟ا –عمه فریبا   

ابا جراح قلب و عروقه...مامان هم سوپروایزرهب –نسترن  . 

كتر سمیع معروفین؟یعني دختر د –فرهاد   

اگه اجازه بدین –نسترن  . 

سا با چشما گشادشده خیره نگاش كرد وبلندگفت:دروغفرهاد كنار گوش مهسا یه چي گفت و مه ... 

به جون ترانه –فرهاد  . 

 ندونستن اینكه فرهاد و مهسا بي من چي میگن و مایه میذارن از من بد رو مخمه

خنده باال اومده تا پشت لبم رو باز قاطي داشته هاي دلم كردم و منتظر اظهار وجود سمیه خانوم سیني به 

دمدست پشت در وایسا . 

 .سمیه خانوم و سالم زیرلبي و یه نگاه باال به پاییني و برداشتن كاسه آش بي تشكر

مود كهنگام رو در بسته خشك شده باال پایین میشد كه مهسا لباسمو كشید و كنار گوشم اظهار فضل ن . 
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 .میبینم كه صاحبخونه فوق العاده مهربوني داري عزیزم -

نم از خونه بیرون هم خواب سگا بشيخفه نشي همین نصفه شبي پرتت میك - . 

 .دلت از سمیه خانوم جونت پره سر من خالي نكنیا -

 .گمشو بابا...منكه عادتیم -

آره بدجور عادتي...ترانه چي شدي؟...یادمه هیچكس جرات نداشت به عزیزكرده فاروق خان بگه  -
ناز ونعمتام رو فداي خودراییم  باالچشمت ابروئه...ترانه چقدر عوض شدي...من هیچوقت نمیتونم مثه تو

 .كنم...من نمیتونم مثه تو عاشق بشم

 .هیچوقت مثه من عاشق نشو...هیچوقت...حالیته؟...اون عشق نبود...كورشدن بود -

 پس چرا هنوزم این كوریو دوست داري؟ -

 .پاهام جهت گرفت طرف آلونك ملقب به خونه ام

 .یادم نمیاد گفته باشم دوست دارم -

م احساستو چي بذارم؟پس اس -  

 .ولم كن توروخدا...بیا بریم بكپیم كه فردا صبح اینا میخوان زابرامون كنن -

 .باید تو كتاب ركوردا نوشت این قضیه همنشیني خان داداشو با ماها -

 .ولي انگاري رابطش با فرهاد خیلي خوبه -

 .اوهوم...رفیق بچگي همن دیگه -

 مهسا؟ -

 هوم؟ -

 خاتون هیچ وقت از دلیل طالق من به هیچكس حرفي نزد مگه نه؟ -

 .نه بابا این لیلي مجنون دهنشون بد قرص بود...تو هم كه نم پس نمیدي -

 .چیز قابل گفتني نیست...تو فكر كن جون به لب رسیدن بود -

 از سایه و مامان و باباش خبر داري؟ -

ماس گرفت...ازم خجالت میكشنخیلي وقته رفتن دوبي...سایه آخرین بار ت - . 

 .از اونا شانس آوردي...خیلي دوست داشتن -

 .منم عاشقشونم...دلم براي توسرو كله زدن با سایه تنگ شده -
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 .سایه رفیق خوبیه...ترانه كاش نمیرفتیم اون مهموني -

 .تقدیر دست ما نیست...نمي رفتیم یه جا دیگه تو یه موقعیت دیگه عاشق میشدم -

دلم میسوزه از همه چي تموم بودنش...چرا اینجوري؟...كي فكرشو میكنه یكي با اون حس بدبختي  ترانه -

 داشته باشه؟

 .من هیچوقت با اون حس بدبختي نداشتم...من به كنارش بودن هم قانع بودم -

 دلت برا اون روزا تنگ هم میشه؟ -

 .دلم برا روزاي دختر خونه فاروق خان بودن بیشتر تنگ میشه -

 دلت نمیخواد بدي خاطراتشو مرور كني؟ -

دلم نمیخواد بدي این دلو مرور كنم...خودكرده تدبیر نداره...من از خودم شاكیم...از آقابزرگ...یه نه  -
گرفته است كه تا فهمید میخوام عروس شم بي پرس و جو از  گفت و تموم...نگفت چرا نه...دلم از فرهاد

ولي بخشیدم...تو همین شكایت بخشیدمیارو باهام قهر كرد...من شاكیم  . 

فرهاد بعد رفتنت خیلي تنها شد...همه كسش بودي...محرم رازش...دلتنگ بود...همیشه واسه فرهاد  -

 .عزیزتریني...همه هم میدونن فرهاد قسم راستش جون ترانشه

 .مهسا رمانتیك كه میشي حس میكنم این مهسا یه مهسا ي دیگه است -

ه پاچه از دستمون میره وگرنهبخواب بابا...كل - . 

 .دیوونه -

تو عمق دیوونگي مهسا بودن یعني مهربوني...بلد نیست ابراز احساسات...دلش با جدي بودن صاف 
نشدنیه...همه ساالي زندگیم با همه شوخ بودنش جدي بود...حتي اون روزي كه تو اون آشپزخونه تو نظر 

ني این بدبختیومن قشنگ كوبید تو صورتم و گفت"چرا ول نمیك "... 

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

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

سرم تکیه داده به شونه فرهاد در حال چرت زدگی بود که حضرت آقا قری به شونه مبارک دادن و 

رو پاره نموده و در جواب این گستاخی یک آرنج به پهلو هم نوش جان مبارک کردن چرت باریک بنده . 

چته خب؟ -فرهاد   

زهرمار خب عین بچه آدم بشین بذار دودقیقه این کپه مرگ من آروم بگیره دیگه....هی جم میخوره  -
 .پسره دیوونه

تو که اینقده خوابت میومد مجبور بودی هلک وهلک دنبال ما راه بیفتی که صبح جمعمونو  -فرهاد 

 زهرمارمون کنی؟
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 .واسه خاطر کوری چشم تو یکی بود جون تو -

گمشو کنار...شونم درد گرفت...این همه پول کله پاچه ندادم که حیف و میل بشه پس عینهو بچه  -فرهاد 

رآدم بلند شو غذاتو بخو . 

 .نوموخوام...من خواب میخوام -

گه بچه خوبی باشی این حسامه رو راضی میکنم ببرتمون ویال لواسون فریبرزا -فرهاد  . 

 اونوقت قول میدی دنبال نسترن هم بریم؟ -

تو چرا هی تو آب گل آلود ماهی میگیری؟...باآبروریزی دیروز دیگه من روم میشه تو چشش  -فرهاد 
 .نگاه کنم

که من یادمه خوب واسش کاسه آش پر میکردیتا جایی - . 

هرمار...حاال زنگ بزن ببین خوابه یا نه؟ز -فرهاد   

 شما که روتون نمیشد تو چشش نگاه کنین؟ -

فرهاد اومد جذبه وار منو به باد سرزنش بگیره که مهسا تاکتیکی پرید وسط ماجرا و گفت:بلند بگین ببینم 
 که در مورد چی حرف میزنین؟

رددر مو - ... 

 .ادامه حرفم شد چارتا مژه زدن ویه چشم و ابرو اومدن و صاف شدن دوزاری مهسا خانوم

منم موافقم -مهسا  . 

دقیقا با چي؟ -فرهاد   

ال با تو یکی من هیچ وقت موافق نبودم...منظورم پیشنهاد خردمندانه ترانه بودک -مهسا  . 

ه ما هم بگه اینجا چه خبره؟یکی ب -مهدیس   

اری رمزیهانگ -حسام  . 

صدبار گفتم برادرم تو سالی یه بار حرف بزن اون هم روز جهانی کودک...اون روز هم حرف  -مهسا 

 .نزنی قرار نیست کسی بگه چرا

حسام کفگرگیشو حروم پشت گردن مهسا کرد و خیال راحت شده از تالفی رو به فرهاد و منو آدم حساب 

 نکرده گفت:حاال میگی چی تو سرتونه؟

یرچشمی مهدیس نگاه کنی انجام داد و گفت:چیز مهمی نیست...ترانه و مهسا میخوان دوستشون فرهاد ز
 .هم باهاشون بیاد لواسون
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ونوقت کی گفته من موافقت کردم با ویال لواسون؟ا -حسام   

مون که مهسا گفت...شما همون سالی یه بار حرف بزنه -فرهاد  . 

ازهین؟...بینیتو قربون...بو جزغالگیش بد شامه نوسرم پایین و لبم پرخنده...خوردی مهندس فرز . 

اال چرا اون هم تو جمع خونوادگیمون باشه؟ح -مهدیس   

 .فرهاد نگاه تو چشمش نکن...میسوزی...دلت میسوزه...بی خیال ما همه پشتتیم

ر به این خوبیمگه چیه؟...دخت -حسام  . 

ثه اینکه همچین خوشت اومده؟مهدیس چشم باریک کرده برانداز کرد حسام و با طعنه گفت:م  

ن که رو چشم خواهری خیلی خوشم اومده...بقیه رو نمیدومم -حسام  . 

لبای کش اومده مهدیس و چشمک حسام به فرهاد و لبخند نیمه جوئیده فرهاد بد به دلم میشینه...حسام 
تن نامردی دونستنه تو سرتخته شسته هم که باشه بازم مرام فرزینا تو خونشه...چشم به ناموس کسی داش

فرزینا ب****و**سقا . 

از اینجا پیدا نکردی واسه صبحونه مهسا تلفن به دست از میز دور شد و مهدیس گفت:فرهاد جا تمیزتر 
 خوردن؟

نگاه من و فرهاد و تداعی خاطرات این همه سال صبحونه خوری روز جمعه...کثیفیش قلب تمیز کنه 
مهدیس جان...اینجا حکم داره...حکمش هم قرار پر از مهر کاسه و محبت من و مهسا و حسامه...حسام 

نمجان من برای همه ساالی اینجا اومدن ازت ممنو . 

.................................................. .................................................. 
لبه استخر نشسته و پاچه تا زانو باال زده پا تو آب حرکت میدادم که ...................................

یکی از صندلیای فلزی دور استخر حضور کسیو کنارم حس کردم...زیرچشمی نگاش کردم که روی 

 .نشست و سنگین كرد نگاشو رو من

 پامو از استخر بیرون آوردم و بلندشدم که گفت:عجیبه...تو چرا اینقدر عزیزی؟

یه لبخند ازاونا که تا فیها خالدونو جزغاله میده رو لبم نقاشی شد و بی اونکه نگاش کنم گفتم:باعث 
 ناراحتی شما میشه؟

بخواد با زور روی من تسلط پیدا کنه منو ناراحت میکنه...خوش ندارم چپ و راست بهم هر چیزی که  -
گوشزد کنن که یهو آب تو دل ترانه خانوم تکون نخوره...من دوست دارم همونجوری که با کارمندای 

دیگم برخورد میکنم با تو هم برخورد کنم...پس از راپورت دهی بهتره دست برداری...وگرنه من کادر 
رکتم تکمیله حتی بدون...توش . 

من نیازی به شاخ و شونه کشیدن اون آدما واسه تو ندارم....همینجور که این دوسال نداشتم و تونستم  -

 .گلیممو بدون هیچ کمکی از آقابزرگ باال بکشم

 .آره...یادم نبود تو آدم خیلی مهمیو جدای از این خونواده داری...شادمهرملکی...خیلی سرشناسه -
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 به اطالع برسونم شادمهر سه ساله ایران نیست...حرف دیگه ای مونده جناب مهندس فرزین؟ -

حرف دیگه اینکه بهتره تو شرکت فقط سرت گرم کارای خوت باشه...من از کالغا متنفرم و خوب  -

 .نوکشونو قیچی میکنم

الی هست یاد گرفتم نباید قابل تقدیره...من از آدمای تو لفافه حرف زن خیلی خوشم میاد...در ضمن دوس -
 .تو کار این خونواده سرک کشید...فاروق خان استادم بوده اینو همیشه یادت باشه

از سرجاش بلند شد و روبروی من قد علم کرده وایساد...که چی؟...میخوای بگی قدت بلنده؟...هر درازي 

 .كه باشي از اون کوتاهتری

زیاد وارد نیستی پس بهتره زیاد توی این پروژه شرکت  قرارداد جدید تا فردابسته میشه...تو هنوز -
نداشته باشی؟...نمیخوام بخاطر سهل انگاری عزیزکرده خاتون و آقابزرگ این پروژه چند ده میلیاردی 

 .رو از دست بدم...بهتره کنار خانوم سلیمانی فعال دوره بگذرونی

و مهدیس چی از من طلب دارین؟...تو چشمای باریک شده من و پوزخند سراسر نفرت آدم روبروم...تو 
چرا؟...تو یکی یه دونه؟ ...نفرتت درک نشدنیه...من حق خوری نکردم...یه عمر شاهد توسری خوری 

 .بودم

از کنارش گذشتم...من بخاطر توئه رفته دارم این همه تاوان میدم حالیته؟...ثروت من خیلی بیشتر از این 

میرسه که این آدم هم محتاج من میشه...دیر نیست اون روز آدمیه که باید خفتشو بکشم...یه روزی . 

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

موشك به فضاخداقوت مهسا جان...این توپ بود شما انداختی؟...والیباله نه پرتاب  . 

نگام به صورت نسترن چشم گشاد شده و در جستجوی توپ و فرهاد با لبخند خیره شده بهش افتاد...نه بابا 
ه دیگه تعطیل تعطیلن...مهسا هم که همون بازی نکنه واال سنگین تره...بازم خدا خیر این دوتا هم ک

بازم بهتره...مهندس فرزین نه دیگه شلوار مارکدار مهدیس بده که زمین گیرش کرده ... مهندس فرزین 
حسام...باید خفت کش باشم براش...تهدید کار کرده ...جلوم میخواد پل بسازه ...به وسعت همه ساالی 

 .محبت خاتون وآقابزرگ....واسه سدت خودم سنگ میشم مهندس

سه بیاین ناهارببچه ها بازی  -مهدیس  . 

 .نسترن کنار گوشم لب زد که

مثه شما دوتا نیستچرا این  -نسترن  . 

مهسا هم سر کرده تو گوش جفتمون گفت:نه که ما شلوار ده قرن پیشمونو پوشیدیم مشکلی نیست بازی 
کنیم ولی چون ایشون شلوارشون مارک اصله حیفه...هیشکی ندونه منکه میدونم افه خرکیشه جلو خان 

 .داداش که مثال بگه من ظریفم

 .مهسا -
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کشیدی...من جای تو باشم یه تو دهنی حروم اون همه بی مروتیش  دردو مهسا...کم ازش -مهسا 
میکنم...هنوزم یادمه چقدر سوخت وقتی اون اومد خواستگاری تو...مهدیس هوزم تو رو رقیب 

 .میدونه....حسام بهونه است همه خب میدونیم که دلش پیش کی بوده

ینجا؟امیشه بگین چه خبره  -نسترن   

مورد یه آدم مهمو ممنوعه اعالم کرده...اون آدم تو زندگی ما خیلی مهم فرهاد حرف زدن در  -مهسا 

 .بود...یه نقش کلیدی داشت... یه نقش که نابود کرد یه خونواده رو

مهسا کی نابود شد؟...بگو ببینم جز من کس دیگه ای هم ضربه خورد؟...نه مهسا...همه رو با من جمع  -
ین جماعت ترانه زنده است یا مرده؟...فقط بعد از دوسال خون دل نبند...تو دوسال خونه اون بودن گفتن ا

 .خوردن من یاد سرزنشای تلنبار شده تو دلشون افتادن...من خرابم...خراب ترم نکن...حرفشو وسط نکش

از این حس تو چشات وقتی ازش حرف میزنی متنفرم ترانه...من شاهد بدبختیت از این حس  -مهسا 

 متنفرم حالیته؟

اری چی میگی ترانه؟...تو مگه جدا از فرهاد اینا زندگی میکنی؟د -نسترن   

چهارساله...چهار ساله وقتی میری خونه خاتون داره میناله ازنبودن ترانش...یادگار  -مهسا 

 .فردینش...ترانه تو فقط با خودت لج نکردی با خاتون وآقابزرگ لج کردی

انه از خونه رفته؟...اصال به فرهاد غیرتی نمیخوره که مهسا تو بگو چهار سال پیش چرا تر-نسترن 

 .بذاره ترانه تنها زندگی کنه

 .یه روزی شاید خودم گفتم فقط اینو بدون که من دوساله مطلقه ام -

شوخی میکنی -نسترن  . 

کاش شوخی بود...جز خودمون هیشکی نمیدونه...همه فکر میکنن ترانه رفته اونور آب واسه -مهسا 
 .تحصیل

م شکست...تکه پاره های این دلوجمع کردن آزارم میده...من سرشکستگی میارم واسه آقابزرگ...دلش دل
نمیخواد جار بزنه بدبختی ترانشو...جارزدنی نیست...کی باور میكنه عزیز کرده فاروق خان بی لباس 

فن سفید سفید بره تو خونه شوهر... دیگه نباید انتظاری داشت از من بی لباس سفیدرفته و بی ک
 .برگشته...خونه شوهرم خونه من نبود...شوهرم هم شوهر من نبود

 

اره ان؟كپوشه برگه هاي تو دستم رو گذاشتم جلو خانوم سلیماني و گفتم:مگه این طرف قراردادا خیلي   

آره فدات شم...مثه اینكه خرشون خیلي برو داره...مهندس هم حكومت نظامي اعالم كرده  -خانوم سلیماني

بقه دهم رو ممنوع الورودو ط . 

رو نداره اي بابا...همچین كالسي برمیدارن انگاري گفتگو تمدناست...چارتا امضا كه دیگه این حرفا - . 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

90 

 

نه بابا یه كوچولو اونورتر گفتگو تمدناست...طوریكه من شنیدم رئیس این شركت طرف  -آقا شكوري

مي انجام دادهقرارداد همه پروژه اي قبول نمیكنه...كاراي كم ولي مه . 

 .نه همچین خوشم اومد -

فقط تو نیستي كه خوشت اومده...یه نگاه به سرتاپا خانوما شركت بندازي میبیني همچین  –خانوم سلیماني 
 .اونا هم بدشون نیومده

 راستي این مهندس كاویان اینجا دقیقا چیكاره است؟ -

هم آشنا شدن ست راست مهندس فرزین...مثه اینكه اونور باد –آقا شكوري  . 

لهي بمیرم شنیدم چهارسال پیش زنش مرده...میگن خیلي عاشق زنش بودها –خانوم سلیماني  . 

ن موندم این خانوما چطور اینقدر دقیق آمار كسیو درمیارنم -آقاشكوري . 

ثه اینكه یادتون رفته كي آمار خانوم شمسو میخواست دیگه نه؟م –خانوم سلیماني   

ضیهقنوكرتونیم بابت این  ما یه عمر –آقا شكوري  . 

ما زن پا به ماتو اذیت نكن نوكري من پیشكشتش –خانوم سلیماني  . 

یه لبخند و یه تبریك و یه باریك شدن چشم از بابت یه حسرت عمیق....من و این لبخند...من و این 
...همش بغضو؟بغض...من و این درد ...تا كي بشنوم و دم نزده تو خودم انبار كنم این حجم تلنبار شده 

 بخاطر توئه حالیته؟

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

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

ه اسم بي كوله افتاده از شونه رو دوباره درست كردم و به عددایي كه كمتر میشد خیره شدم با یه حس بد ب
حوصلگي مفرط...تو این شركت رفیق پیدا كردن همون آب تو هاون كوبیدنه...شیطونه میگه جاي این 
شركت و این دختراي انگار دشمن خوني به پیشنهاد مامان نرگس براي معلم خصوصي كلهم درساي 

متحمل نگاه  نرگس حتي با وجود برادر جان جواب مثبت بدم و نه خفت كش این مهندس فرزین بشم و نه
سراسر دشمني دختراي شركت...انگار با نگاشون ارث نداشته باباجوناشونو طلب میكنن...از هم...از 

من...نمیدونم واسه چي...خانوم سلیماني كه میگه بخاطر تب عشقشونه به مهندس فرزین و من میگم واسه 
ه جنگ تن به تن خاطرتب جنونشونه ....وگرنه این كوه یخ چي داره كه ملت با نگاشون ب

برن؟...واال...من كه چیز خاصي تو وجودش ندیدم...خوش تیپي و خوش قیافگي دوروبرم زیاد 
بوده...چشم و دل سیري آورده...با وجود اون جذاب ترین دل قرصم كرده كه جذابیت دم كوزه بذاریش هم 

ه غرور و تكبر آمیخته به دوچیكه آب نمیشه دستتو بگیره...حسام چي داره؟...جز یه نگاه هیز؟...جز ی
نگاه اكثریت آقایون ایراني؟ ...جز پول و مكنت؟...جز مدرك معتبر اونور آبي؟...جیز خاصي نداره الاقل 

 .واسه من خاص نیست كه بخاطرش رقیب شمرده بشم

 ...در آسانسور كه باز شد نفسم رو پوفي دادم بیرون و سر پایین و سرامیك شمار رفتم طرف دركه

كوله افتاده خودم و سامسونیت افتاده پاهاي روبروم بود...با همون سر پایین رو زانو نشسته  نگام به
سامسونیتو باال گرفته با پشت دست تكونده گرفتم طرف صاحب پاها و سامسونیت نرم از دستم كشیده 
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با یه نگاه باالبه شد...كولمو برداشتم و بلند شده تازه سر باال كردم...یكي با یه جذابیت براي من عادي...

 .پایین....ولي با یه تفاوت...سبك...نرم...سیال ...با یه كج خند گوشه لب

 منتظر عذرخواهیم هستین؟ -

كج خندش بیشتر شیب گرفت و یه دستش مثال جنتلمنانه گوشه كت ماركدارش رو باالزده فرورفت تو 
ص عذرخواهي كنمجیبش و در جوابم گفت:ابدا....اصوال من باید از یه خانوم متشخ . 

د بیا...این بابا هم كه هیزه...یعني كلهم مرداي این ساختمون هیزن جز اون آقا شكوري عاشق همسر پا به 
یخوام بدونم با یه نگاه چطور تشخیص داد كه من متشخصم...اونم من...مني كه در نقل ماه...نه من م

 .قوالي مهسا كامال به این موضوع واقفم كه سلیطه اي بیش نیستم

هردوخوردیم به هم پس نیازي به عذرخواهي نیستدرهرصورت  - . 

 كارمند این ساختمونین؟ -

 چطورمگه؟ -

 .احساس میكنم شما رو یه جا دیدم -

 البد مثه یه نقاشي مینیاتوري توي یكي از موزه هاي لوورپاریس نیستم؟ -

لبخند ته  كج خندش پخش شد و قهقهه اش هوا رفت و بعد از یه دور به رخ كشیدن كالس خنده اش با
مونده اون خنده كذایي گفت:جالبه...من از خانوماي متشخص و حاضرجواب خیلي خوشم میاد...ولي 

 .جداي از شوخي من مطمئنم كه شما رو میشناسم

نه بازیگرم نه یه چهره سرشناس كه پوسترم تو كل شهر پخش باشه...شاید هم شما به زندگي فبل از این  -

رتون اون دنیا یه مالقاتي باهام داشتین؟دنیا اعتقاد دارین و به نظ  

 .شاید ولي با نظریه پوستر موافق ترم...حس میكنم خیلي برام آشنایین -

صداي مهندس فرزین دیروز تاحاال و حسام یك عمر و سرتخته شسته چندساله تو گوشم صداداد و اخمامو 

 .بیشتر تو هم تداخل داد

منتظرتم...فكر كردم از اینور خیابون تا اونور خیابون به رحمت امیرعلي چرا اینجایي؟...دوساعته باال  -
 .ایزدي پیوستي

 .نه داشتم یه اختالط دوستانه میكردم -

انگشت شستم زیربندكوله و انگشتاي دیگم دورش حلقه شد و در حال گذر از كنارش گفتم:درهرصورت 

 .من یكي مطمئنم شما رو هیچ جا ندیدم

وم متشخصو بدونمخوشحال میشم اسم این خان - . 
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زیرچشمي شاهد شدم واسه ابروهاي به سرعت باالرفته و به همون سرعت گره خورده مهندس فرزین 
ا همه اینقدر زود حس دیروز تا حاال...نگام بازبرگشت روي مثال جنتلمن روبروم و گفتم:شما كال ب

 صمیمیت میكنین؟

 .نه همه... فقط آدماي خاص و آشنا و چهره پوستري -

ونوقت اجالتا كي بهتون گفته كه هركسي از این صمیمیت خوشش میاد؟ا -  

 .من كال كاري به خوش آمد كسي جز خودم ندارم -

منم واسه آدماي زود صمیمي شوو كاري به خوش آمد كسي نداشته تره هم خرد نمیكنم چه برسه باب  -

 .آشنایي بدم...پس خداحافظ

اهد بشم واسه حاالت بصري كه تداعي گر عمو فریبرز و نگاهي به مهندس فرزین هم نكردم تا باز ش

 .فرهاده برام

 .خب آشنایي با شما كه براي من كاري نداره -

فقط به این خاطر كه شما حس آشنایي دارین میخواین عملي كنین این آشناییو؟...نه بابا باور كردم كه  -

 .شما صددرصد به زندگي قبل از این دنیا اعتقاد دارین

كج خند چسبیده به لباي در نظر اكثریت خوش فرمش بیشتر زاویه دار شد و اینبار رو به مهندس باز هم 
 فرزین گفت: شما خانومو میشناسي حسام؟

بي نگاه به حسام خواستم در حین قدم برداشتن بدردو دودستي پیشكش آدم مثال جنتلمن روبروم كنم كه 

..دختر عمومدستي روي شونه ام سنگین شد و گفت:مهندس فرزین. . 

نگام جاي تعجب از برخورد فوق العاده استراتژیكي مهندس فرزین دیروز تا حاال متعجب شد از چشماي 
باریك شده از تعجب مرد روبروم و گفت:باید فكرشو میكردم...در هر صورت از دیدنتون خوشحال شدم 

 .خانوم

رداي هیز نبود...رنگي از واقعیت نگاهش بي حال بود ولي پر مهر...لمس مهرش خاص بود...مثل همه م
آشنایي داشت...و لحن بي انرژي و در خالف چند لحظه پیشش بود كه سنگین تر كرد فشار دست مهندس 
فرزینو رو شونه ام...ومني كه دلم خواست بدونم راز پشت این آشناییت اعتقاد پیدا كرده به جهاني قبل از 

 .این دنیا

دیرم میشه من...من دیگه باید برم...داره - . 

مهندس فرزین سري تكون داد و اینبار باز امیرعلي به گفته حسام اظهار وجود كرده گفت:حسام دیروقته 

 .بهتره دخترعموتو برسوني...بعدا هم میتوني اون پوشه رو بهم بدي

 .نگاهش روي من بود و باز لبخند از جنس مهر و نگاه آشنا و من ناآشنا به این نگاه آشنا

ب...باشه پسر...ترانه تو البي منتظر باش وسایلموبرمیدارم میام پایینخ –مهندس فرزین  . 
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منتظر جواب من نشده دست داده با امیرعلي خان قدم تند كرده رفت طرف آسانسور و امیر علي در 

 .دوقدمي من وایساده گفت:خوشحالم كه دیدمت...باالخره دیدمت...بهتره من برم...خداحافظ

خداحافظي مغزم شروع به پردازش این جمله"باالخره دیدمت"كرد و خواست بدونه مگه من بال به جاي 
نسبت شكیرا شكیرام؟...یا جولیا رابرتز كه یه مردي در حد اون و در چشم دخترا فوق جذاب بهم اینجور 

 .جمله جوگیرانه اي بگه و دم به دقیقه نگاه پر عطوفت شلیك كنه

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

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

باورم نشده به پشتي صندلي جنسیس سودان مهندس فرزین تكیه زده باالخره از هنگي دراومدم و گفتم:من 
 .سر همین چهارراه پیاده میشم

ورا باشهفكر نمیكنم خونت این - . 

 .ممنون...دوست ندارم بخاطر رودربایستي با رفیقت مجبور شي این همه راهتو دور كني -

 .هیچكس نمیتونه منو تو عمل انجام شده قرار بده حتي اون -

 آدم مهمیه؟ -

 نمیشناختیش؟ -

 نه...چرا میپرسي؟ -

 .احساس میكردم اون میشناستت...انگاري آدم خیلي مهمي باشي تو زندگیش -

 .ولي من تا حاال اونو ندیدم -

گیرهنخیلي خب پس چطوره در مورد قبل از این دوسال اومدن من حرف بزنیم كه دلمون هم تا خونت  - . 

 كه چي؟...دنبال چي هستي؟ -

یه بخش حل نشده از ذهنم...اینكه چرا نوه عزیزكرده فاروق خان دوساله كه نیست و واسه چي  -
تهآقابزرگ واسش شرط ارث گذاش . 

 .فكر نمیكنم ندوني -

 .دونستش در حد یه عكس سه نفره است ال فال حافظ مهسا -

 .پس هنوز نگهش داشته -

 .پشتش هم نوشته بود...ازدواج دوتا عزیزتریناي زندگیم تا ابد مبارك -

 اونوقت مهسا میدونه كه خان داداشش تو وسایلش سرك میكشه؟ -
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ابو داد دستمروز عید دیدم...یادش نبود و خودش كت - . 

 .واسه وقت گذروني خیلي بیشتر ازاین بحث هست -

 .ولي من مشتاق این بحثم -

جدي حرف زدنت نابود میكنه...درحد آقابزرگ میشي وقتي میخواي حرفت كرسي نشین بشه مهندس...بیا 

 .و بگذر... من طاقت زیرورویي خاكستراي این دلو ندارم...بي خیالم شو

رسال پیش عاشق یكي شدم تو مهموني تولد مهدیس و بعد هم پامو تو یه كفش از كجاش بگم؟...چها -
كردم كه یا اون یا هیچكس...آقابزرگ هم گفت یا ارث یا اون...منم گفتم اون و زنش شدم...بعد فهمیدم یه 

چیزایي این وسط درست درنمیاد...آقبزرگ یه چي حالیش بود كه اینجوري میگفت... بعد هم با مهر 

رگشتم خونه آقبزرگ كه اون شرطو واسه ارث بابا فردین گذاشتطالق ب . 

 خالصه و مفید...یارو وضعش بد بود؟ -

 .شوخیت گرفته؟...سرتر از همه مردایي بود كه تو زندگیم دیدم -

 .ولي از مامان شنیدم واسه پولت میخواستت -

 خبر داري از ثروت جداي از ارث و میراث آقابزرگ كه بابام واسم گذاشته؟ -

 .یه چیزایي از بابا شنیدم -

تو یه دوره اي چندتاطلبكار داشته...روي اون پوال حساب باز كرده بود...ولي بعد تونست كله پاشون  -

 .كنه و چندتا شعبه اونور آب هم بزنه

 .خنده دار بود و خیلي ابلهانه -

 .خب آره براي مهندس فرزین همه چیز ابلهانه است -

آره من از این عشقاي آبكي و دوروزه متنفرم...یه مرد هیچ وقت نمیتونه عاشق باشه وقتي سرش گرم  -
 .دودوتا چهارتاشه

 .ولي یه زن میتونه عاشق باشه حتي وقتي دنبال اینه كه دودوتاشو بكنه پنج تا -

تي ازدواجهر چیزي نیازمند منفعته...ح - . 

 .اووووه....یادم نبود مهندس تزاي خودشونو واسه هر چیزي دارن...حتي ازدواج -

 .حداقلش طالق گرفته برنمیگردم و واسه ارثي كه حقمه سگ دونمیزنم -

زخم میزني اما از جذام بیزاري...دلت گرم این خرد كردنامه كه پوزخندت شده نیشخند؟...من یه روزي 
م حتي اون دوسال زندگیم هم بي ثمر نگذشته...نمیخوام...من این بار تحقیرو به همتون ثابت میكن

نمیخوام...من نیشخند كنار لب هركس و ناكسیو نمیخوام...دلم از همه این نخواستنا پره...من كاسه صبرم 
 .این كاسه لبریزه
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خوب دهن  ترمز دستي كشیده برگشت طرفم و نگاشو سوق داد ته كوچه و گفت:با همه حقارتش ولي

 آقبزرگو بسته... از بچگیت اینجوري دل آقابزرگو بردي دیگه نه؟

 دشمني تو سر ثروتمه یا محبت خرج شده برام؟ -

 .دشمني من دشمني نیست....بذارش پاي كنجكاوي -

 به نظرت سخت نیست؟ -

 .فكر نكني بهش آسونه -

ده متاسفم...راحت شدي؟مهندس فرزین من بابت همه وقتایي كه به نظرت تو حقت نامردي ش -  

نیازي به تاسف تو نیست...تو حق من تك پسر هیچ وقت نامردي نشده...ولي یه چیزي رو مخمه... مایه  -
 .نگراني بودنت...حتي تو خونه ما

 فلسفه آشي كه پریروز خوردي رو میدوني؟ -

نگامو دادم قاطي نگاش گوشه چشمي و سر تكیه داده به پشتي صندلي برانداز كن بهم خیره شد و من 

 .باریكي اون كوچه و خاطرت دوساله تنهاییم

فرهاد میگه وقتي مامان و بابا تو اون تصادف میمیرن...من از دوري مامان چند روز تب میكنم و یه  -
ر میكنه این دیگ آشو...شاید دلیلش واسه شب تشنج...دكتر گفته بوده تا صبح دووم بیار نیستم...خاتون نذ

رفته باشه ولي واسه من و خاتون وآقابزرگ هیچ وقت ازیادرفتني نیست خیلیا از یاد . 

عمو فردین كه مرد خونواده داغون شد....یه جور مهره اصلي بود...آقابزرگ همیشه عمو فردینو یه  -
 .جور دیگه دوست داشته

وپروري چون مدیریتش شبیه آقابزرگ بود...دلرحمي عمو فریبرزو نداشت واسه كارگر جماعت و آرز -
و دنبال كار خود رفتن فرهاد هم تو خونش نبود...تو واسه آقابزرگ همون فردیني حتي با دنبال آرزو 

 .رفتناي خودت....مممنون از پیشنهاد رفیقت بابت رسوندنم وتویي كه تو رودربایستي موندي

 .من رودربایستي تو كارم نیست...خوش ندارم یه چیزو دوبار تكرار كنم -

د مهندس فرزینآخ ببخشی - . 

نموندم تا اون نیشخند رو ببینم...ماشین كه تو پیچ كوچه تنگ گم شد یه لبخند نشست كنج لبم...پسر بدي 
نیست...فقط عادت نداره به خاكي بودن فرهادوارانه من عادت كرده...حسامه...نوه فاروق خان...اونیكه 

دیدن ارث خور اصلي بودنشو یه عمره من و مهسا با شوخي و خنده مثال حسودي كرده چشم 
نداشتیم....راستي امیرعلي كي بود؟...دلم هنوز گرم نگاه آشناشه...یه جور تالقي...دیگه بسمه...اعتقاد به 

جهان قبل از این دنیا داشتن كمترین عضو كلكسیون خرافاتم بود كه به سالمتي كارت عضویتش هم 

 .صادر شد

زمینه صورتش...یعن ي این مرد شاد جلو روم هم سختي  گوشم به حرفاي كاویان بود و نگام تو پس
كشیده است؟... انگار واسه مني كه خون دلي عاید سختیام شده این مدل رفتار بعیده...خانوم سلیماني میگه 
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عاشق زنش بوده...دلم میگیره...یكي هم كه شوهرش عاشقشه باید بره زیر خاك...دلم بدجور 

ه عاشق شوهرش باید بره پي خوشیاش بدون اونمیگیره...یكي هم مثه من این هم . 

انوم مهندس پس متوجه حرفام شدین؟خ –كاویان   

بله جناب كاویان...سعي خودمو میكنم ولي هنوز غیرقابل هضمه برام كه چطور مهندس فرزین خواستن  -
 .من هم تو همچین پروژه مهمي شركت داشته باشم

از من میشنوین این مهندس ما هیچ كاریش بي حساب و كتاب نیست...بین خودمون باشه یه  –كاویان 

 .اخالق مذخرف هم كه داره اینه كه واسه كاراش به هیچكس توضیح بده نیست

یه لبخند شد چاشني صورتم واسه شوخ طبعي مهربون نگاه كاویاني كه حاال با حس عذاب وجدان از 
ه اش تو دلم جلوش قدعلم كرده وایساده بودم...خركیفي رو حاال حس میكنم با شنیدن تمسخر این چندوقت

خبر اینكه مهندس فرزین حاضر شده كه من هم تو پروژه حیاتي شركت داشته باشم....گرچه مشكوكه ولي 

 .قابل تشكره

 .در هر صورت خوشحال میشم كه از مهندس فرزین از طرف من تشكر كنین -

ز من تشكر نمیكنین مهندس فرزین؟چرا خودتون ا -  

رو پاشنه پا چرخش سیصدوشصتو زدم و با یه لبخند تمام بعد زل زده تو صورتش گفتم:روز بخیر 

 .مهندس

خیر خانومروز شما هم ب –مهندس فرزین  . 

 .میخواستم بابت این لطفتون ازتون تشكر كنم -

...طرحاي شما با اینكه جاي كار زیاد نیازي به تشكر نیست...من ایده جدید میخوام –مهندس فرزین 
داشت ولي براي یه پروژه آخر ترم بدك نبود...بهتره یه كم به تنوع فكر كرد...در ضمن خودتونو براي 

 .جلسه آخرهفته آماده كنین

 .بله مهندس -

 .كاویان در حال گذر از كنارم آروم گفت:این مهندس هم یه چیزیش میشه

هربوني صورتش شد...اسم نگاشو چي بذارم نمیدونم...حتي با خیرگیش هم لبخندم باز كش اومده تقدیم م
میدونم كه هیز نیست...انگاري كنجكاوانه است...یه جورایي حتي با اون كله كچلش كه تازه ازآقاشكوري 
كسب اطالع شده بودم كه خودش هر ماه كامل میتراشدش بامزه بود...مردم هم چت میزنن...مو دارن و 

 .میتراشن

.................................................. .................................................. 
دوتایي سر چسبونده به سر خاتون و متحمل نیشگوناي كبودكننده اش با ...................................

ژاد دختران دم بخت از بي شوهري نیش باز درسكوت كامل در حال ذوق مرگي واسه نجات یك بشر از ن
به سر میبردیم كه با سقلمه آخر خاتون مهسا پخش زمین و با كشیده شدن دستم توسط مهیساي زمین 

 .خورده منم با زانو خرد شده به صورت راضي خاتون تلفن به دست خیره شدم
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تمومه....پس ما آخر نگین این حرفو...ماشاال هزار ماشاال قربون قدوباالش برم من همه چي  –خاتون 

 .هفته مزاحم میشیم...سالم خدمت آقاي دكتر هم برسونین

 مهسا به محض قطع تماس با نیش چاك خورده اش گفت:چي شد میرین خواستگاري؟

آره میریم خواستگاري نسترن...نه تو كه اینقده ذوق كردي...ورپریده ها انگاري حالیشون نیست  –خاتون 
ي یه دونه بزنم كه تا دوروز حال خودتونو ندونیندارم تلفن حرف میزنم...یك . 

تون از شما به ما زیاد رسیدهنه خا –مهسا  . 

فرهاد رو نیگا...انگاري چه خبري بهش دادن...شانسو میبیني؟...حاال العهد دكتر هم باید یه ماه زودتر 
ل بره تندي به وصابرگرده ایران كه عموجان ما ماهي گیري كرده تو آب گل آلود بخواد آخر هفته اي 

 .نسترن خانومش برسه

نمیري شما از ذوق؟ –مهسا   

چه كنم دیگه؟ –فرهاد   

 كار خاصي نكن...فقط اون نیشو جمع كن حالمون بد شد...دوماد هم اینقدر ذلیل؟ -

ورپریده ها چي كار بچم دارین؟....چشم ندارین ببینین بعد این همه سال سرش به سنگ خورده  –خاتون 

بگیره؟ میخواد زن  

دیگه اگه سنگ خورده باشه تو سرش...وگرنه این بي بخارو من هنوزم شك دارم به آخر هفته  –مهسا 
برسه...شانس كه نداري خاتونم زرت یه عمل جراحي مهم میفته وسط تایم خواستگاریش و همه چي 

 .داغون میشه...نسترن هم پرپر

ببرن من راحت شم...كوري چشم تو هم شده فرهاد سیب پرتاب كرده گفت:مرده شور این سق سیاتو ب

 .گوشیمو اون شب خاموش میكنم

یشاال به خیري و خوشي تموم میشه...ما آرزو به دل عروسي تو نمي مونیما –گلرخ جون  . 

ابا من نمیدونستم همه آرزو عروسي منو دارنب -فرهاد  . 

ره مادر دل خاتونم آب شد تا تو رو تو لباس عروسي ببینهآ –مهسا  . 

جمله"خجالت بكشین...قد خرس سن دارین"خاتون باز پرتاب سیب و باز جاخالي مهسا و باز . 

دلم تنگ اتاقم شد...پاهام قدم گرفتن طرف اتاق...در پشت سرم بسته شد...گاهي دلگیرم از چشماي خاتون 
..من از كه وقتي اسم لباس عروس میاد برگرده رو منو پر بشه از حجم حسرتاي كشیده اش و كشیده ام.

این سهمم راضیم خاتون جان ...سهم من همین حسرتاست...تو دیگه حسرت به دل نباش...شادي به دل 

 .عروسي ته تغاریت باشه

از پنجره باغ كه بیرونو نگاه میكنم دلم میره واسه عاشقانه هاي آقابزرگ و درختا...دلم میره واسه 
ر بي خیال این عاشقانه ها و پدرانه ها و حسرت مهربوني پدرانه عمو فریبرز واسه گل و گیاها...چطو

كشیدنا شدم؟...فرهادم داره دوماد میشه...فرهاد نیومده تو محضر خطبه خون ازدواج من داره دوماد 
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میشه...دلم حسرت به دل نگاهت موند فرهاد جان ...تو مرامم تالفي نیست وگرنه حسرت به دلیت واسه 
و پناه میخواستم نشدي... ولي اینبار من پشت و پناه عروسیت بي من بودنت تو مراسم حقته...پشت 

 .میشم...سر سفره عقدت نمیام...شگون ندارم...دختر طالق گرفته شگون نداره

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

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

 .حسام لبخند خورده زیرچشمي نگام كرد و گفت:پس فرهاد هم رفت قاطي مرغا

 .فكر میكردم از گلرخ جون شنیده باشین -

خونهدیشب نرفتم  -  

ابروهام باال پرید و تو یك حل معادله به این نتیجه پربار رسید كه مهندس فرزین زندگي مجردي نامبر 

 .واني داره

 .این پوشه رو مطالعه كردم...یه جورایي خیلي خوب بود -

 .بهتره تمام تمركزت رو بذاري واسه آخرهفته من جلو امیرعلي آبرو دارم -

رت مهندس فرزین خیره موند كه خودش با درك باالش به این نتیجه رسید ابروهام باز باالپریده به صو

 .كه توضیح بده

امیرعلي رئیس شركت طرف قرارداده...تو یه همایش تو تركیه باهاش آشنا شدم...در ضمن آخر هفته  -
 .باید یه كم به تیپ و قیافت برسي

نم؟...ساده ام؟...میخوام همین جور دلم باز میگیره...كه چي؟...بدتیپ و قیافه ام؟...به دل نمیشی

 .باشم...دوساله كه میخوام اینجور باشم

 .سرپایین رفتم طرف در كه گفت:یادم نمیاد اجازه داده باشم از اتاق بري بیرون

خفت كشي براي یه مرد از جنس تكبر یعني آخر خرد شدن...یعني با همه بودن حس كاش نبودن 

..یك روزي میرسه...دیر نیستكردن...من از این خفت كشي بیزارم. . 

 سرپایین بي نگاه برگشتم طرفش كه گفت:پول داري واسه لباس؟

م؟باز من و حس خفت كشي...باز من و حس بیقرار درك نشدن...من همینم...چرا همینجور نمي بینن  

 .بله...اونقدرا هم بدبخت و مفلس نیستم مهندس فرزین -

یچه فضا خود به خود نفس تنگ میكنهتلخي لحنم و سنگیني نگاش كه تو هم میپ . 

 ناراحت شدي نوه فاروق خان؟ -

 .یه عمره عادت كردم واسه حرف آدماي بي ارزش تره خرد نكنم -
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 .صداي بلند پوزخندش و حس لبخند نقش بسته رو لبم

 .خوبه...جالبه...اولین كارمندي كه جلو رو آدم وامیسته و حاضر جوابي میكنه...حس جالبیه -

نم برم مهندس؟...خانوم سلیماني بهم نیاز دارنمیتو - . 

 .برو ولي آخر هفته و شرایطشو یادت نره -

دستگیره رو هم كه فشار میدم حس میكنم فشردگیش به فشردگي قلب یخزده ام نیست...دلم تنگ همون 
با هم  يروزاییه كه مهسا علي بي غم صدام میزد...علي بي غم كجایي؟...دلم تنگ توئه...تنگ همه ساال

 بودنمون...چي شد كه رفتي؟ ...من ولت كردم؟...یا تو بي مرامي؟

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

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

كه نه كهكشاني بود مهسا به مانتو و من به اتكتش خیره بودیم...قیمتش نجومي . 

 .مهسا اینكه خیلي زشته -

 .تو از بچگیت سلیقه درست درموني نداشتي...برو همینو پرو كن -

 مهسا نگاه كن...من دیگه مثه چهارسال پیش كیفم پرپول نیست...حالیته؟ -

ن هرزه ترانه پوز حسام به خاك مالیدن ارزش سر گشنه زمین گذاشتنو داره...اون كثافت هرچي الیق او -
هاي زیرخوابشه بارت كرده...نمیخوام خردشده ببینمت...پریشب تاحاال یه چي تو گلومه كه دم به دقیقه 

اشكمو درمیاره...دلم میسوزه از اینكه از هممون وضع توپ تري باید داشته باشي ولي واسه یه لج و 
 .لجبازي باید منت اون برادر نسناس منو بكشي

 .مهسا داري پشیمونم میكني از دردو دل كردن -

پشیموني از چي؟...چقدر تو خودت ریختي ترانه؟...اون حسام عشقشه خرد كردن دخترا...دلش میسوزه  -
از اینكه محل سگ هم بهش نمیدي...عادت كرده دخترا تمام و كمال در خدمتش باشن... نمیتونه ببینه یكي 

 .واسش تره هم خرد نمیكنه

ر هم میتونما تخته گاز نگیر و تا ته برو...من باید تو اون جلسه شیك باشم...با یه لباس ارزونتمهس - . 

آره ولي این هم میتوني بخري...اونقدر پس انداز فكر كنم داشته باشي كه واسه روكم كني خرجش  -
ولي واسه بله كني...در ضمن یادت نره كه اگه خواستگاري این زنگوله پا تابوت قرار نیست ببرنمون 

 برون تلپیم خونه نسترن اینا پس باید یه چي بپوشي در حد برادرزاده دكتر فرزین...حالیته؟

 .من حریف تو بشو نیستم...میرم پرو كنم -

 آ قربون آدم چیز فهم...برم ببینم شلوار ملوار درست درموني واسه این مانتو دارن؟ -

یه مانتو شلوار؟ برو ببینم میتوني كل زندگي مارو بدي واسه -  
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 .عزیزم هنوز كفش و كیف و روسري و شال هم میخواي -

 .صورتم زاري به خود گرفت و مانتو به دست رفتم طرف اتاق پرو

وقتي از مغازه بیرون مي اومدیم...مهسا در حال تعریف از مانتوي بلند و تنگ قهوه اي وشلوار مشكي و 
ود و من تو شیش وبش خرج كردني كه جونمو درسته كیف و كفش قهوه اي مشكي و شال چروك مشكیم ب

تقدیم عزارییل كرد و عزراییل پس زده باز تقدیمم كرد خدمت مهسا جان...مهسا جاني بسازم من كه اون 

 .سرش ناپیدا...نفسش جا گرمه مارو هم مثه خودش فرضیه سازي میكنه

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

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

گوشیم واسه بار دهم زنگ خورد و من برداشته گفتم:االن درست جلو ساختمونم...شما فقط بگین كدوم 
 طبقه؟

 .طبقه دهم...خانوم فرزین فقط زود باشین...جلسه داره شروع میشه -

عالبشمر سه باالم....ف - . 

قدمام تند شدن طرف آسانسور و بازم تو جنگ و جدال مغزیم حرص خوردم ازدست حسام خان فرزین با 
 .این حرفشون كه هر كس خودش بیاد شركت...چهل و پنج دقیقه فقط آدرس پیدا میكردم

از آسانسور زدم بیرون و جلوي منشي سر كرده تو مانیتور جلو روش وایسادم و گفتم:از شركت گیتي 

ستر اومدم... مهندس فرزین هستمگ . 

منیشخند كنج لبش با حجم رژهاي جگریش زاویه دار تر شد و خیره بهم گفت:پس منم نیكول كیدمن . 

خانوم محترم مگه من با شما شوخي دارم؟...جلسه داره شروع میشه....لطفا اگه شك دارین هماهنگ  -

 .كنین

اي جوون و خوش تیپ تشریف دارن...دوما االن تو جلسه تا جاییكه من میدونم اوال مهندس فرزین یه آق -
 .ان

 .شما یه هماهنگي بكنین متوجه میشین -

قبل از حرفي با اداي كامل واجبات تمسخر در بزرگ باز شد و امیرعلي خان با پرستیژ بیرون اومده با 

 .اخم خیره شده به منشي اظهار وجود كردن

؟...مهندس من ازتون معذرت میخوام....بفرماییدمهندسو معطل میكني چرا خانوم –امیرعلي  . 

گوشه چشم اومدن واسه آدمي كه تا چند دقیقه پیش داشته حالگیري میكرده ازت یعني ته ته عشق و حال 

 .روزانه

با یه لبخند ملیح از كنار امیرعلي كه در رو برام باز نگه داشته بود رد شدم و نگام تو نگاه عصبي حسام 
روي تنها صندلي خالي نشستم و با لوندي در اثر جاذبه لباس هاي جدید دسته موهاي تو  نشست و با لبخند

 .صورتم رو با ناخوناي بلندم كنار زدم
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 .امیرعلي در حال نشستن یه لبخند آشنا پاشید به صورتم و گفت:بازم ازتون معذرت میخوام

خندم رو براي امیرعلي جان به ابروهاي حسام و خانم كنارش همزمان باالپرید و منم خركن ترین لب

 .عرصه نمایش گذاشتم

سایت پروژه عالي بود...از حق هم نگذرم نقشه هاي پیشنهادي دو گروه معركه ...ولي هر دو یه اشكال 
هندس فرزین حرفي نزنم...واسه تایم تنفس ریز داشت كه سعي كردم چشم پوشي پیشه كنم و جلوي م

آبمیوه رو خودش باز كرد و برام ریخت تو لیوان و گفت:از خودت  امیرعلي كنار صندلیم وایساد و بطري

 .پذیرایي كن

نگام رنگي از تعجب داشت و اون نگاه متعجبمو با یه نگاه آشناي نا آشنا جواب داد و كنار حسام خیره 
 .شده به اون همه صمیمیت امیرعلي وایساد و شروع به حرف زدن كرد

شم و ابرو اشاره كرد آبمیوه رو بخورم...دستم دور لیوان حلقه شده باال هنوز نگام به امیرعلي بود كه با چ

 .اومد و لباي رژ زده ام خیس تر شد

جلسه كه باز شروع شد امیرعلي اینبار رو كرده بهم گفت:من احساس میكنم خانوم مهندس یه جورایي از 

 نقشه ما یه ایرادي درآوردن درست میگم؟

دوازده جفت چشم برگشت طرفم و من خیره شدم به حسام و دختر كنار دستش كه سراسر نفرت بهم خیره 

 .بود

خب...خب زیاد مهم نیست...اصال چیز خاصي نیست...فقط یه لحظه از نگاه یه خریدار كه وارد مجتمع  -
 .تجاري میشه به موضوع نگاه كردم

یدتونو بدونماخوشحال میشم  –امیرعلي  . 

ن پروژه به نظر من به شرطي میتونه پیش فروش خوبي داشته باشه كه جاي طبقه شهر بازي به طبقه ای -
آخر انتقال پیدا كنه...هر فروشنده اي میدونه كه یه بچه همیشه زورش به مادر پدرش چربیده و خونوادش 

ع جلب مجبورن براي بردن اون به شهر بازي تمام طبقاتو عمال دیدن كنن و این یعني یه نو
 .مشتري...بودن شهربازي تو آخرین طبقه میتونه نوگیري بهتري داشته باشه اونم براي جلب نظر بچه ها

ساكت شده و نگران سرمو پایین انداختم كه صداي كف زدن كسي سرمو باال آورد...امیرعلي هم یه 

 .چیزیش میشه

یو تجربه كردم...نظر فوق العاده عالي بود...من بخاطر یه خواهرزاده شیطون اینجور مورد –امیرعلي 

 .اي بود خانوم مهندس

ه نظر من هم فوق العاده بود...بچه ها همیشه تو این موارد زورگو بودنب –كاویان  . 

ه تیمم میگم طرحا رو عوض كنن...پس پروژه آخر این ماه شروع میشهب –حسام  . 

:البته بخاطر این طرح موقعیتاي بهتري اینبار دختر كنار دست حسام لبخندزنون به امیرعلي بي توجه گفت
 .رو از دست میدیم

تو كار ما ریسك پذیري حرف اولو میزنه خانوم نادري –امیرعلي  . 
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حسام خان فرزین و لبخند آشناي  باز یدك كشي نگاه غرق در نفرت خانوم نادري و ابروهاي گره خورده

 .ناآشناي امیرعلي

و شروع كردم به گره كراوات زدن كه مهربوني نگاشو حس با لبخند جلوش وایسادم و دستشو پس زدم 
 .كرده سرباال كردم

رام دعا كن واسه استادم مقبول بیفتمب –فرهاد  . 

 خیلي میخوایش؟ -

وال فكر میكردم واسم یه حس عادیه اما حاال میبینم همه جوره مخلصشما –فرهاد  . 

یرشون بیاد؟من دلم روشنه...اصال مگه دوماد بهتر از تو هم قراره گ -  

رانه من همیشه ممنون این اعتماد به نفساتمت –فرهاد  . 

منو چي؟ –مهسا   

تو كه خل و چل خودمي –فرهاد  . 

ذاشت ما هم بیایمكاش خاتون می –مهسا  . 

خوبه نذاشت...وگرنه سه تاییتون واسم آتیش میسوزوندین...همون یه دونش واسه كلهم مراسم  –فرهاد 
 .كفاف میده

ه امشب راضي كردن دكتر سخت گیر مملكتو بایدانجام بديبرو پسر ك - . 

غالمیشو بگو واسه خاطر نسترن خانوم...میگما یه كار كن اعتماد به نفس بگیري تا اونجا...از  –مهسا 

 .اولي كه نشستي تو ماشین مثه همیشه آهنگ موردعالقه رو بذار و كیف دنیا رو ببر

 چه آهنگي؟ -

ا تو دل منبابا همون نسترن ب –مهسا  ... 

 .فرهاد یه پس گردني خل و چلشو مهمون كرد و گفت:برو عمتو دست بنداز

 دوباره با عمه فریبا شوخي كردي؟...راپورت بدم؟ -

ما فعال برو ببین این دسته گلي كه گلرخ جونتون خریده خوشگل هست یا نه؟ش –فرهاد   

 .پس چي خیال كردي؟...سلیقه گلرخ جونم همیشه تكه....فرهاد ایشاال خوشبخت بشي -

گا ه گاهي كه سر میذارم رو سینه ورزشكاري عموجان دلم قرص همه مهربونیاش میشه و دلتنگ میشه 
همه دلتنگیا  واسه همه روزاي خوش گذشته...فرهادم تو به جاي من خوشبخت شو...به جاي من پس بزن

گارو پس بزن... نسترن همون با تو دل منه...با این دل بمونرو...ن . 
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.................................................. .................................................. 

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

 حاال بله برون كي هست؟ -

گاري..هل بودن انآخر هفته. –عمه فریبا  . 

نگام به پشت چشم نازك شده عمه و لب گزیدگي خاتون از این نیش و كنایه بود كه فرهاد گفت:من كه تا 
 .آخر هفته دق میكنم

قابزرگ زن ذلیلیش بدجور به خودتون رفتهآ –عمه فریبرز  . 

چه چرا حرف در میاري...من كي زن ذلیل بودم؟ب –آقابزرگ   

میده خاتون میگفت فاروق شما جون تقدیم كرده سه سوته در  نبودین؟...واال تا جاییكه سن من كفاف -

 .خدمت بودین

حاال بابا منم كم نداره...كافیه مامان بگه فریبرز...باباجان اون سر دنیاهم باشن ایكي ثانیه دست به  –مهسا 

 .سینه در خدمتن...ارثیه انگار تو فامیل

ارا...خدابیامرزا خیلي عاشق هم بودنردینم هم با همه غدبازیاش دلش میرفت واسه تف –خاتون  . 

خاتون جان االن چه وقت این حرفاست...االن باید خدارو شكر كنیم و دست دكترو  –آقابزرگ 

یم كه این ته تغاري مارو به غالمي قبول كرده و دختر دسته گلشو بدبختب****و**سب . 

ن همیشه مدیون مهربونیاتون بودم آقابزرگم –فرهاد  . 

ره باباجانقابل ندا –آقابزرگ  . 

لبخدم رو صورت داشت پخش میشد كه با حرف مهدیس صورتم خندیدن یادش رفته زل زده به گلدون 
جانكریستال رو میز موند و دلم پیچ خورد و دهنم تلخ شد...دلم میگیره از این حالگیریات مهدیس  . 

رسیده سر عاشق معشوق خداكنه حداقل این ازدواج مثه ترانه تو آب درنیاد...آخه چشمون بد ت –مهدیس 

 .بازي

 .گلرخ جون دست كشید رو دستم و باز زیرپوستي مهربونیشو حس كرده دلم كمي گرم شد

صدبار گفتم خوش ندارم تو این خونه حرفي از اون اتفاق زده بشه...حالیتونه؟...مهدیس بهتره  –آقابزرگ 

 .از این به بعد مراقب حرف زدنت باشي

لبخند رضایت مهسا رو بچشه...من سر پایین افتاده حس میكنم آرامش نگاه سرم باال نیومد تا طعم گس 
 .فرهاد و گلرخ جون و مهشید و مهسا و خاتونو...من نمیخواستم اینطور بشه

 .از سر جام بلند شدم و گفتم:من امشب باید زودتر برم خونه...ببخشید

ر شده رو دلشوكسي حرفي نزد و من در حال گذر از كنار مهدیس شنیدم حرف تلنبا . 
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 .همیشه شانس داشتي...ولي بعضي وقتا آدما بدشانسي هم میارن -

چشام لبریز اشك وگلوم باركش بغض...دلم پر از بي مرامي اون و تنم گرگرفته از یاد و خاطرش...همه 

 اینا بخاطر توئه...به نظرت میشه روزي ازت گذشت؟

ترانه میرسونمت –فرهاد  . 

به...تو هم خسته اي...شب خوبي داشته باشیننه نیازي نیست...سر ش - . 

فرهادم ممنون...ممنون بخاطر درك باالت...ممنون بخاطر دونستن من محتاج تنهایي و قدم زدن...كاش 
یشه هم طعم تلخ نداره...تنهایي با همه بدیش یه خوبي بعد از این دوسال هم نمي اومدم....تنهایي هم

نداره داره...نیش و كنایه تو خلوتت جایي . 

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

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

 نگام به پالناي پهن شده روي میزبود كه كاویان گفت:به نظرتون بهتره؟

 .عالیه...معركه است -

تحلیل و نقد بنا با شما...من براي اولین بار میخوام به یه تازه وارد اجازه همچین كار مهمیو  –حسام 
بدم...میدونم این كار یه جورایي فرمالیته است ولي واسه امیرعلي مهمه....اون وسواس زیادي 

نفر این موقعیتو داره...اكثر پروژه هاش توي تركیه معركه بودن...پس نمیخوام بخاطر سهل انگاري یه 

 .از دست بدم

فكر نكنم حتي اگه خانوم مهندس سهل انگاري هم كنن مهندس زند ایرادي بگیرن...احترام خیلي  –كاویان 

 .زیادي واسه خانوم مهندس قائلن انگار

نگاهت یعني چي؟...فكرت انگاري بدجور اشتب میزنه...مهندس زندي كه من دیدم رنگ نگاهش رنگ 
نیست...حس داره...آشنا...آشناي نا آشنا...یه عذاب قاطي به نگاه...یه لبخند تلخ...یه  نگاه مرداي دیگه

 .مهربوني زیرپوستي... نمیشه تعبیر كرد...سعي میكنم تعبیر نكنم این گنگي تو رفتار امیرعلي رو

ت در هر صورت باید یاد بگیرین كاراي شركت منو به نحو احسنت انجام بدین...همه اطالعا –حسام 

 .توي اون پوشه است...در ضمن این كار شما تعیین میكنه كه تو این پروژه تا آخر جایي دارین یا نه

 .همه سعي خودمو میكنم -

میتونین برین –حسام  . 

عقب گرد كرده با یه پوشه دكمه دار آبي از اتاق با دكوراسیون مشكي سفیدش زدم بیرون و یه لبخند شد 
دپرس از تداعي خاطرات این چندساله بك گراوند این صورت چندروزه . 

 .صداي دوباره باز شدن در اتاق نگامو به سمت كاویان كشوند

امیدوارم موفق باشین...به نظر من شما لیاقت اینو دارین كه تو تیم طراحي وارد بشین...مهندس فرزینو  -

 .نمیشه آسون راضي كرد
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 .ممنون از قوت قلباتون -

ز دونستن اینكه این خیرگي از جنس ملموس هیزي نیستبازم لبخندش و خیرگیش و با . 

 در ضمن...شما با مهندس زند آشناییتي دارین؟ -

 .نه...ولي ایشون اصرار دارن كه منو یه جا دیدن -

چه جالب...اولین باره كه مهندس زند براي كسي از پشت میز مدیریتش بلند میشه و با تمام احترام اونو  -
كنه...اونقدر عجیبه كه میشه گفت مهندس فرزین هم با همه خونسردیش شوكه شده به اتاقش راهنمایي می

 .بود

 .فكر نمیكنم زیاد هم براي یه مرد جنتلمن عجیب باشه -

 .آره ولي نه براي كسي كه همه تقریبا میدونن رابطه زیاد خوبي با خانوما نداره -

یه آدم صمیمي و گرمي هستن مخصوصا در  مهندس زند؟...امكان نداره...ایشون براساس برداشتاي من -

 .ارتباط با خانوما

 .نه همه خانوما...فعال فقط شما -

ابروهام باال پریده و چشمام خرگوشي به گلدون كنار سالن خیره موند و باز به گرمي اون نگاه فكر 
گ هام و ایگركرد....امیرعلي كجاي این معادله چند مجهولي زندگي من جاداره؟...من هنوز تو حل ایكس 

 ناتوانم...این زد جدیدو كجاي دلم جا بدم كه بشه حلش كرد؟

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

زیر چشمي...زیر لبي...زیرعینكي...جواب لب هام متظاهرانه براي سمیه خانوم كش اومد و اون باز 
سالمم رو با پایین ترین ولوم ممكن حواله ام كرد و من باز انرژي مثبت گرفته از در خونه زدم بیرون... 
باز حواسم بود كه در آروم بسته شه تا یك مرحمت به مرده و زنده داشته و نداشته ام اول صبحي از قبل 

 .سمیه خانوم نرسه

از اخماي مثال كشیده تو هم من و در اصل ذوق كرده از سوت بلبلیش...چه نمك میریزه این باز قاسم و ب

 .بشر...كي گفته همه مزاحما بدن؟...من از قاسم مزاحم بیشتر راضیم تا مثال آدماي بافرهنگ باالشهري

.یه پیش بیني نمیدونم چمه؟...چم كه نه...خوشمه...دلم پیچ و تاب داره از یه دلشوره...دلشوره كه نه..
واسه یه اتفاق خوب....دلم گرمه...مثه چندروز گذشته مرده نیست...خون گردش شده داره...پیچ و تاب 

داره اونم از جنس شیرین... از یه جنس خوب كه من با خساستو اول صبح مهمون میكنه به یه پیراشكي 
و كنار خیابونیو با لذت  دست فروشي كنار خیابون...به قول فرهاد زندگي یعني این چیزاي كثیف

خوردن...چمه امروز؟...چمه كه از صبح حس زندگي سرم به سرم و قطه به قطره به بدنم سرازیر میشه 
 .و من غرق میشم تو طعم خوب پیراشكي زندگي ده

حتي اینبار كه وارد میشم نگهبانو با اون لبخندش هم دوست داشتني فرض میكنم و جواب لبخندش میشه یه 
كنج لبم... تو آسانسور بي خیال شیش و بش واسه این صداي مثال پرعشوه زن آسانسورشده و دید  نیم خند

 .مثبت هم باز بي سقف توقف همین جور باالتر میره و باالتر میره
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خانوم سلیماني هم متلك انداز اینه كه خبري شده كه من بي دم گردو میشكنم كیلو كیلو و باز تو دلم پیچ 

كنم یه خبري هست امروزمیخوره و حس می . 

 ...با فنجون قد پارچم كه از آبدارخونه بیرون میزنم

نگام بي اینكه به تكه هاي شكسته لیوان باشه رو صورتش باال پایین میره و حل میكنه این معادله سینوس 
ن نیشگون هاي ریز روكسینوس پیچ و تاب این دلو...دلم با تانژانت كج خند گوشه لبش قرص میشه و از 

 .پام دست برمیداره واسه اینكه خواب نباشم

قدمام جون میگیره...سرم كه به سینه پرمهرش میرسه آروم میشم...با همه نا آرومیم تو اون سینه امن و 

 .بزرگ آروم میگیرم

 .دستاش قاب صورتم میشه و لبخندش روي تك به تك اجزاي صورتم پاشیده و لب میزنه كه

 چه الغر شدي دختر؟ -

اولین قطره كه رو صورتم میریزه تازه یادم میفته وسط سالنم و خداروشكر كسي رد نشده ببینه این همه 

 .ابراز محبتو

 كي رسیدي؟ -

 .دیشب...اولین كار امروز هم اومدن اینجا بود -

 اینجا رو از كجا بلد بودي؟ -

توضیح بدم...زود برو مرخصي  اهكي مثه اینكه داداشتو دست كم گرفتي...بعدا باید یه چیزاییو واست -
 .رد كن كه امروز میخوام دربست در خدمت خانوم خوشگله روبروم باشم

 .باورم نمیشه -

خب نشه...پرتاب نارنجك به فضا كه نیستم...اومدم ایران...كار شاقي كه نكردم...نمیذاري یه روز عین  -

رام نمیذاريبچه آدم باهات رفتار كنما...بعد دم به دقیقه میگه به من احت . 

لبام كش اومد و دلم پر از حجم مهر انباشته تو وجودش پشت نقاب توسر من زدناش شد...منو این همه 

 .خوشبختي محاله

قاشق بستني رو بردم طرف دهنم كه شادمهر با اون تیپ مكش مرگ ماش نگاشو از دختراي میز بغلي 
 گرفت و گفت: خب چه خبر؟

چي شد بعد سه سال هواي سرزمین مادري به سرت زد؟خبرا فعال پیش حضرت آقاست... -  

 .اومدم كه فعال بمونم...بخاطر شادي...اونور زیادي واسش اپن مایندي آورده -

بي خیال پسر...تو خودت همه غلطي میكني اونوقت به من و شادي كه میرسي رگ ایروني بودنت گل  -

 میكنه؟
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من با شما دوتا جغله فرق میكنمیعني چي هي منو با خودتون مقایسه میكنین؟... - . 

 .یه لبخند كوچواوي من و پاسخ دهي شادمهر با یه لبخنر گنده تر

 .پسرعموت شركت بدكي نداره...نه خوشم اومد تو خون این خونواده پول پارو كردنه -

 نگفتي چطور آدرس شركتو پیدا كردي؟ -

ده...از خودت بگو...چي كارا كردي تو این یه آشنا آدرس داد...فعال بي خیال این چیزاي پیش پا افتا -

 دوسال؟

 .كار و درس -

نگاش رنگ سرزنش گرفته به نگام كوك زده شد و اون خشونت رئیس مآبانشو چاشني حالتاش كرد و 
 گفت:دقیقا چه كاري؟

بي خیال پسر...منو چي فرض كردي؟...تو یه رستوران یه مدت كمك آشپز بودم...یه مدت هم معلم  -
.زندگي خرج داره...خیلي خرج داره...من نمیدونستم...تو این دوساله فهمیدم...همیشه هر چي خصوصي..

خواستم آماده كرده جلوم آماده بود...پوالي تو كیف پولم از حقوق یه ماه یه كارمند هم بیشتر بود...حاال 
نگي كشیده عاشقي میفهمم معني زندگي یعني چي...یعني اینكه واسه یه لقمه نون سگ دو بزني...من گش

یادم رفت...دل سیري دل زدگي میاره...آقابزرگ شاید در ظاهر ظلم كرد ولي یادم داد كه قدر عافیت 

 .بدونم

 .یه چیزي دوساله بد رو دلم مونده -

 .تو كه ته تهش میپرسي...خب بپرس و سبك كن این بار دلو -

ر افتادي دنبال طالقت؟تو كه با همه چي اون مرتیكه نفهم ساختي چي شد یهو بي خب -  

 .فكر كن كاسه صبرم لبریز شد -

توئه خري كه من دیدم تا ابد هم پاي اون عوضي وامیسادي...یه چي این وسط جور درنمیاد...چي كار  -

 كرد كه تو با این همه عشق خركیت حاضر شدي بي خیالش بشي؟

یلي گرفت و راحتش گذاشتمن تحمیل شده بودم...تو فكر كن دلم از این تحمیل شدگي دیگه خ - . 

از این فكر كنایي كه به ریشم میبندي بدم میاد ترانه...رفتم كه نبینم اون همه تحقیر شدنتو...خاك تو  -
 سربودنتو...دلت به چیش خوش بود كه دوسالتو هدر دادي پاش؟

ام عشق نمیدونم چرا هیچكس دركم نمیكنه...عشق تو مرام من حساب كتاب سرش نمیشه...تو این مر -
جواب بدي خوبیه...من خودم خواستم كه پا همه چیش وایسم...خودم خواستم كه توسري خوري قبول 

 .كنم...دیگه تموم شده...حداقل تو دیگه آتیش زیر خاكستر نشو

هیچ وقت به عشق تو شك نكردم...ولي هنوزم طالقت معماست...یه چي شده كه تو رو ازش كنده ...یه  -
چي كه بد سوزوندتت...یه چي كه سواي اون تیناي...چي شد ترانه؟...د مگه من رفیقت نیستم؟...خب بگو 

 چي رو اون دلت سنگیني كرد؟
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ن و بگذر از این بدبختي منتو رو به همین رفاقتت قسم بي خیالم شو...رفیقي ك - . 

نگاش حرف زد و لب هاش دوخته شد...برگشتي؟...جانم به قربانت ولي حاال چرا؟...تو دیگه نمكپاش این 

 .زخم دوساله نشو...خاطراتش همینجوري تیشه زن هست تو دیگه بدترش نكن

.................................................. .................................................. 
كلیپس رو از موهام كندم و باز به نگاه مهساي مشكوك نیم نگاهي انداختم ...................................

 و گفتم:دقیقا االن چه مرگته؟

ه ام میكنهدقیقا میخوام بدونم با كي بودي تا حاال كه بو عطر مردونه و سیگارش از لباسات داره خف - . 

ركردم تو سینه ام تا این بوي توصیف شده رو استشمام كنم كه مهسا خانوم دوباره برام نطق غرا س

 .اومدن

حسام میگفت از دوربین مداربسته شركت دیده كه یه مرد اومده دنبالت و تو هم زیادي صمیمي باهاش  -
 رفتي...دقیقا این یارو كیه؟

اینجا رسید...نگفته بودي داداشت اینقده بیكاره كه چپ  آهان...پس بحت بو سیگار و ادوكلن ماركدار به -
 و راست آمار كارمنداشو درآره؟

 ترانه نپیچون منو...اون یاروي كه باهاش رفتي دقیقا چي كارته؟ -

شادمهر ملكیو میشناسي؟...اومده ایران...واسه اولین كسي هم كه وقت داشته من بودم...سوال دیگه اي  -

م به ذكره كه میخواد یه چندوقتي واسه تنوع اینجا بمونههم هست؟...در ضمن الز . 

نیشخند مهسا بیشتر كج شد و با تمسخر گفت:جالبه...باالخره نمردیم و حضور آقا رو تو زندگي شما لمس 
اسه من تیریپ مرام برداشته كه اولین نفر كردیم...تو این سه ساله بدبختیت كدوم گوري بود كه حاال و

كار خانوم باشه؟...من هیچ وقت اونو ندیدم ولي میدونم كم از اون رفیق نامردش ویزیت كنندشون سر

 .نداره

اوووووووي...شادمهر هر غلطي كه بكنه مرام داره...شعور داره...راه اون دوتا از هم جداست... تو یه  -

 .بارم اونو ندیدي...پس حق نداري در موردش قضاوت كني

قا شادمهر از ما واستون عزیزتر شدن؟باریكال...از كي تا حاال این آ -  

ودهتو عزیزتریني اونم برام عزیزه...من همه جوره دوسش دارم...چون برام مثه مرداي دیگه نب - . 

 تو چرا دور نمیریزي اون خاطرات لجنو؟ -

شادمهر دور ریختني نیست...من همیشه ازش ممنونم...اولین باري كه حس كردم تنهام كنارم موند  -
هم رفت سه سال پیش دیگه نتونست یاسیناشو دم گوشم ادامه بده...زبونش مو درآورد....اوال فكر ...اگه 

میكردم رفیق نامردیه كه داره زیرآب رفیقشو جلوم میزنه تا زنش نشم...ولي بعد دوهفته فهمیدم رفیق من 

 .خواسته رفاقت كنه و من كور شده هیچي از این رفاقت نفهمیدم

و سرش به پشتي كاناپه چسبید و دل من تیر كشید...میترسه...از همه گذشته من  نگاه مهسا بسته شد
 .میترسه...از اون لكه سیاه زیر چشمم كه اولین بار تو خونه اون دید هم میترسه
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 شام چي میخوري ؟ -

 هر كوفتي خودت كوفت میكردي؟ -

رم ولي طرف آشپزخونه منو كه میشناسي...عین خودت گشادم...حاضرم سر گشنه كپه مرگمو بذا -

 .نرم...این حرفي هم كه زدم یعني برو تو اون خراب شده یه چي درست كن دوتایي بزنیم تو رگ

 .تو حلقت درآد این شامي كه من میخوام بدمت تو بریزي تو خندق بال -

 دلت میاد؟ -

 .نه فقط دل شادمهر جون نمیاد -

میكنه اینجا...خب كور میشه غذا هم درست زهرمار...برو دیگه...وقتي كسي خودش خودشو تلپ  -
 .میكنه

 من موندم این خاتون چپ و راست قربون صدقه چي تو میره؟ -

مهسا دلش گرم نیست...به حضور تازه وارد مهم زندگي من دلش گرم نیست...چشم ترسیده است...نباش 

 .مهسا جان...شادمهر همیشه پشت و پناهه... ومن ندیده محتاج این پناه

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

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

شیت ها رو جلوي حسام و امیرعلي روي میز پهن كردم كه امیرعلي یه لبخند زد و گفت:همونجور كه 

 .فكرشو میكردم عالیه

ري وحسام توپ تنیسانه به امیرعلي خیره موند و خانوم نادري گفت:اولین باره كه از چشماي خانوم ناد
 .چیزي تعریف میكنین مهندس

امیرعلي بي توجه نگاشو جاي خانوم نادري با یه لبخند كنج لب و خوش زاویه سوق داد طرف من و 

 .گفت:من به آینده كاري شماخیلي خوش بینم خانوم

باز سنگیني نگاه خانوم نادري و اخماي تو هم كشیده حسام و لبخند ذوق زده خاك تو سرانه من...امیر 
علي جان من به شخصه عاششششششقتم...روزي اگه به جایي هم رسیدم میگم اعتماد به نفساي تو پشتم 

زد كه فیها خالدونم بوده...فكر كن اگه االن شادمهري اینجا بود جاي این اعتماد به نفس یكي یه حرف می

 .آتیش گرفته و لب و لوچم هم با شوك وارده سكته اي آویزون میشد

 .ممنون از لطفتون...اینقدرا چیز خوبي نیست...جاي كار زیاد داره -

خب هیچ آدمي نیست كه بتونه بهترین كارو بدون هیچ نقصي ارائه بده....همیشه آدما یه  –امیرعلي 

 .كوچولو اشتباه دارن

نادري ابرو تو هم كشیده به من خیره بود و حسام اخماش تو هم به امیرعلي....دقیقا فلسفه این اخما  خانوم
یعني چي؟... مثال غیرت برت داشته برادر من...بي خیال بابا...جو فرهاده اینا...دوبار با فرهاد نشستن و 
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ه نگاه جنس ذكور به روي برخاستن همینه دیگه... میشه یه آدم متحجر پشت كوهي و حساس به هر گون

 .دختران و بانوان خانواده

دست امیرعلي بند تلفن رومیزش شد كه زنگ خورده بود و به فاصله چندلحظه یه لبخند رو لبش ظاهر 
 .شد و گفت:راهنماییشون كنین داخل

لبخندش بعد از گذاشتن گوشي رو صورت من پاشیده شد و باز اخماي شش در هشت حسام و خانوم 

همزمان تو هم كشیده شدنادري  . 

 ...باز شدن در و

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

 چشام رو درشت ترین حالت ممكن تنظیم شد و به امیرعلي یه نگاه كردم و گفتم:واقعني؟

حالت خودكار حسام تو پخش شد و دست گذاشت رو شونه من و باز این اخم رو  ل***بلبخندش باز رو 
هم كشیده شد و امیر علي جان گفت:آره بابا...عجیبه برام كه تو منونشناخته باشي...اسمم هم برات آشنا 

 نبود؟

 .خب من فراموش كرده بودم -

 .سنگیني یه دست دیگه و ورزدن كنار گوشم و چشم غره من

 .تو كال شوتي بابا -

 .زهرمار -

یول...دمت گرمخنده امیر علي هوارفت و گفت:ا . 

 چیه چرا همچین خوشت اومده؟ -

ال میكنم وقتي یكي توئه نره خرو سرجات میشونهح –امیرعلي  . 

 .یه كم جلو این بچه عفت كالم داشته باش -

 .اون عمته كه بچه است...دستتو بكش شونه ام خرد شد -

 .لیاقت نداري...دخترا واسه این دستا جون میدن -

الجشون خورده كه به این دجه خریت رسیدنآره دیگه یه چي تو م - . 

باهات موافقم –امیرعلي  . 

ردكحاال نمیخواي پسرعموتو بهمون معرفي كني؟...بنده خدا چشاش لوچ شد بس كه چپ چپ نگامون  - . 
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خندیدم و رو به حسام گفتم:فكر میكنم یه آشناییتي با هم داشته باشین...جناب شادمهر ملكي یكي دوستان 

 .هستن

پوزخند دار دو قدم جلو اومدو دست دراز كرد طرف شادمهر جاني كه  ل***بهاي حسام باالپریده و ابرو
من تازه درك كردم رفیق گرمابه گلستان امیرعلي روبرومه...امیرعلي كه از روز اول شناخت منو...مني 

...روحیاتو كه وصل بودم به رفقاش ...مني كه كندم از یه رفیقش...من هنوز وصل به شادمهر زندگیش

 .قربون...زمین تا آسمون تفاوت... یكي مثل این بشر آروم و با كالس...یكي مثه شادمهر كله خر و خاكي

ه دیدمتنگام تو تبادالت معارفه شادمهر و حسام بود كه امیرعلي كنار گوشم گفت:خوشحالم كه باالخر . 

ابت اون به قول شادمهر عوضي نگام تو صورتش برگشت و لبخند آقا باز پخش شد رو صورتش و گفت:ب
 .هم متاسفم

تلخ كردم اون لبخد شیرین رو و باز سرم افتاد پایین كه شنیدم شادمهر رو به حسام گفت:آقا اگه اجازه بدي 
ما این جغله رو امروز ازت قرضش بگیریم بریم یه ناهاري بزنیم تورگ...البت خوشحال میشیم در 

 .ركاب شما هم باشیم

لبخند مثال و نیشخند واقعا رو صورت بشر روبروم حكاكي شد و گفت:امروز تو شركت سرمون 

 .شلوغه...ترانه هم تو شركت بهش نیازه...ببخشید ولي بهتره بذارینش براي یه وقت دیگه

سرم گرم دودوتا چهارتاي این شد كه امروز پنج شنبه است و ساعت راحتي من از شركت همین حول و 
 .حوشاس

گفت:امروز كه پنج شنبه است...فكر نمیكنم ترانه كاري به اون  روهاي امیرعلي اتوماتیك باالپرید واب

 .صورت داشته باشه

باز هم نگام درگیر چشماي غرق نفرت خانوم نادري و چشماي كنجكاو مهندس كاویان شد...مهندس 

 كاویان جون شما رو دیگه كجاي دلم بذارم؟

یخواي بیاي خونهآقابزرگ؟...امشبو كه یادت نرفته؟.ترانه نمفراموش كرده بودم.. –حسام   

 .خودمو میرسونم مهندس فرزین -

این هم میشه ضمیمه یاد آوریت بابت اینكه من خانوم فرزینم نه ترانه...این دوتا چپ و راست بي شعوري 
.ترانه شما رو خرج میكنن جلو ملت مارو ترانه ترانه صدا میزنن حق آب و گل دارن شما چي اونوقت؟..

به حساب چي بذارم؟... پیش خودت نمیگي كاویان بدبخت داره دق میكنه از كنجكاوي بابت این حل 

 معادله ترانه امروز؟

ههرجور راحتي...خوش بگذر –حسام  . 

لبخند پیروز مندانه شما دوتا دیگه چه صیغه ایه كه بار این پسرعموجان ما میكنین؟...انگار دوئل میكنن 
...بابا بي خیال جو وسترن گرفته هاسه تایي؟ . 

.................................................. .................................................. 
خودمو از میون دوتا صندلي كشیدم بیرون و نگامو دادم ارزوني دكور ...................................

پسر...میخواي پول خونمونو ازم بگیري راحت بگو...چرا دق مرگمون میكنيجلو روم و گفتم:بیخیال  . 
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 .صداي خنده باكالس امیرعلي تو ماشین انعكاس گرفت...نازشي پسر...چه لعبتي هستي تو

مهمون مني ترانه...میدونم یه عمره این بچه گدا جز فالفل فروشي جا دیگت نبرده –امیرعلي  . 

ز این كالسا بي دروپیكر خوشمون نمیاد...چیه بشیني جلو این همه چشم هان كه چي؟...ما ا –شادمهر 

 .ونتوني درست درمون اندازه پولي كه میدي كوفت كني

ن موندم اون بابات با چه امیدي شادي رو دست تو سپرد و مردم –امیرعلي  . 

ه تو پوست گردو شما نمیخواد نگران روح پر فتوت ددي بنده باشي...ناكس نكرد دستمونو بذار -شادمهر
یه لعبتي بشونه تو خونمون...العهد دم مرگش این نكره رو انداخت تو جونمون كه دنیا وآخرتمونو یكي 

 .كنه

 یه كفرگي مرحمت پشت گردن شادمهر كردم و گفتم:بیچاره بچه...چي میكشه از دست توئه متحجر؟

موافقم –امیرعلي  . 

صدبار گفتم خوش ندارم با لیدیا زندگي ما تیك و تاك بزني تو برو با ننت موافق باش مرتیكه... –شادمهر 

 حالیته؟

 .مهندس زند اینو بي خیال...مخش امروز یه تابي برداشته شما به دل نگیر -

مهندس زندو بگو واست بزان تمام بعد...اسم به این جیگري مامان بابام برام انتخاب كردن كه  –امیرعلي 

 شما بگي مهندس زند؟

ست صداش كنانه بچه گل و سنبل و خانومي باش و همون مهندسي كه نیتر –شادمهر  . 

 خندمو كش دادم تو صورت شادمهر و گفتم:خب میخوام بگم امیرعلي مشكلیه؟

چون میدونم این نره خر كار و بارش با دخترا زیاد مچ نیست اجازه میدم با شرطها و  –شادمهر 
بگي بخندي دندون نه تو دهن تو میمونه نه تو دهن این شروطها...حجابتو درست كن اوال...دوما باهاش 

 .مرتیكه غول تشن كنار دستم

از ماشین زدم بیرون و كیفو رو شونه ام صاف و صوف كردم و به شادمهر درحال پیاده شدن گفتم:باید 

 .یه دست لباس هم بخرم...مهسا منو امروز میكشه

میكرد؟ گه چه خبره كه این پسرعمو یخت یادآوريم –شادمهر   

 .بله برون فرهاده -

فرهاد؟ –امیرعلي   

موشو میگه...هم سن ماست...فكر كنع –شادمهر  . 

 دقیقا به چي؟ -
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ن غلط بكنم به اتاق خواب خاتون و آقابزرگت فكر بكنمم –شادمهر  . 

خندم شد قهقهه و شادمهر هم تیریپ شاخ و شونه اومد و گفت:دختره نفهم یعني چي خندتو ول میدي جلو 

 ملت؟

وري چشش بخند...مرتیكه امل...یه كم آپدیت شوك –امیرعلي  . 

آپدیتیم ما به سبك خودمون –شادمهر  . 

ه و واسه بقیه آخر بي آره میشناسم این جنس ناجورتو كه همه چي واسه خودت نامبروان باش –امیرعلي 
 .كالسي

 .اینو خوب اومدي...اینقده بدم میاد -

ما بعدا با هم تنها میشیم...حاال بریم ببینم این مثال جنتلمن چي میخواد بدتمون كه این شیكم  –شادمهر 

 .صاب مرده رو سروسامون بده

دمهر آبروریز یه نگاه سه تایي تو رستوران پشت میز چند ساعت اخیر رزرو شده امیرعلي نشستیم و شا
به سرتاپا منو انداخته گفت:خاك توسر منو آوردي كدوم گورستوني؟...دلم خوشه اومدم ایران كوبیده و 

 بختیاري بزنم تو رگ آوردیم از این رستورانا اجنبي؟

دم؟بامیرعلي چشم غره رفت واسه شادمهر و رو به من با اون لبخند نانازش گفت:چي میخوري سفارش   

گتي رو ترجیح میدماسپا - . 

همین كارا رو كردي شدي چارتا استخون دیگه...امیر من امروز سیر نشده از اینجا بزنم  –شادمهر 
 .بیرون كاري میكنم تا ته عمرت گشنه بمونیا

كنار این دوتاي رفیق من امروز خوشم...با همه هجوم خاطرات براثر معاشرت بازم خوشم...تو گیرو دار 

ني شادمهرم كه دیگه بدجوره خوشمغیرتاي دوست داشت . 

زنگ گوشیو پكیدن شادمهر از خنده بابت ملودیش و امیرعلي چشم غره رویي كه به همون قول شادمهر 

 .تا چنددقیقه دیگه لوچ میشه از بابت این عمل

گوشي چسبید به گوشم و تا اومدم بگم الو صداي نفیر كش مهسا تو گوشم پیچید و گوشي یه ده سانتي از 
وشم فاصله گرفت و یكي از چشمام خودكار بسته شدگ . 

 دختره كوووووووووودن معلوومه كدوووووووم گووووووري هستیییییییییییییییییییییي ییي؟ -

 .مهسا جونم -

 .دردو مهسا...كوفت و مهسا....زهر هالهل و مهسا...نكشتت این مهسا مهسا نیست این مهسا -

مهر و صورت درحال انفجار امیرعلي افتاد سعي كردم تموم انرژي نگام كه تا چشماي تنیس وارانه شاد

 .مثبت داشته و نداشته تو وجودمو صرف ریلكسیشن بشر كله خر پشت خط كنم
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 .مهسا چته؟...یه كم آروم تر عزیزم -

یعني چي شب به این مهمي كه این همه كار سرمون ریخته با اون پسره نره خر یابو پاشدي هلك و هلك  -

ناهار بخوري؟رفتي   

اینبار كه نگام به صورت شادمهر افتاد...حس كردم تغییرات جدید رو كه شامل سرخي حضرت و باریكي 
ه خستگي چشماي به خون نشستشون بود...مهسا هم كه دست گذاشت العهد رو كي اونم با اون حنجر

 .ناپذیرش

 .مهسا من خودمو میرسونم...مطمئن باش ساعت پنج خونه آقابزرگم -

 .به خداوندي خدا یه دقیقه دیر كني خاتونو به عزات میشونم -

 باشه بابا...چته گوشم پرده ندار شد؟ -

 پس تا ساعت پنج...حالیته كه گفتم پنج؟ -

 .باشه بابا -

 .قطع كردنش همون حالت گاو مآبانه زنگ زدنشو داشت

ادمهر دود از كله بلند شده خیره گوشیو رو میز گذاشتم و با مظلوم ترین ورژن سراغ داشته از خودم به ش

 .شدم و براي تاثیر پذیري بیشتر گردن مباركو هم با زاویه چهل و پنج درجه كج كردم

 .خب مهسا اصال منظوري نداشت از اون حرفا...مهساست دیگه شوخي زیاد میكنه -

اخم باز نكرده اشاره زد به ظرف غذام و گفت:بخور كه با لباس خریدنت باید پنج برسونمت خدمت 

 .خانوم

شادمهرجان چه با روحیه لطیفي ازت یاد كرد...حقا كه هیچكي تا به امروز به این درجه  –امیرعلي 
 .شادمهر شناسي نرسیده بود

میبندي یا ببندم برات؟ –شادمهر   

خوش كرد و چنگال به دست گرفته به حجم اسپاگتیاي تو بشقاب خیره شد و دلم حس خنده رو لبم باز جا

 .كرد بعد از چندسال داره یه ناهار باب میل میخوره

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

 خوبه دیگه...مگه چشه؟ -

دقیقا؟ چشم نیست گوشه...آخه اینكه سرو تهش بیست سانتم پارچه نبرده رو بخري كه كجاتو بپوشونه -  

 .شادمهر -
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یه پاكوبي به سرامیكاي كف پاساژ رو هم ضمیمه اعتراضم كردم كه گفت:زر زیادي بزني مجبورت 

 .میكنم با مانتو شلوار تو مجلس بشیني

اصال تو غلط میكني با من میاي خرید...یه كم از امیر یاد بگیر چه آقا راشو گرفت و رفت پي كارو  -
 .زندگیش

بچه غیرت نمیدونه یعني چي...مثال تو فكر كن خواهرشو تو خیابون با یه پسر ببینه بسكه ماسته...این  -
مثال چه واكنشي نشون میده؟...خیلي ریلكس با پسره خوش وبش میكنه و خیلي هم از خودش جربزه 

 نشون بده به خواهره میگه"واسه شام دیر نكني"...منو با اون سطل ماست آبكي یكي نكن... اوكي شدي؟

ي به خدا خیلي خوشگله...تازه قیمتش هم خوبهول - . 

یه جور میزنم تو دهنت دندون تو دهنت نمونه...تو چي كار به قیمتش داري...یه چي درست درمون  -
 .انتخاب كن...ببین اون كت شلواره چه شیكه

ه بحث نگامو دادم به كت و شلوار پیشنهادي الحق شیك شكالتي رنگ كه با كفشام هم همخوني داشت...اگ
لجباازي نخوام پیش بیارم همین میشه انتخاب اولم...البته بازهم یه كوچولو گرون بود كه به نقو نوق 

 .نشنیدن از مهسا مي ارزید

 .با هزار تا پشت چشم نازك كني رفتم تو مغازه

از  بیرون كه زدم با حرص یه سقلمه واسه نیش باز شادمهر اومدم و كیسه رو از دستش كشیدم و گفتم:كال

 بیرون رفت با دوست دخترات خرج كردن براشونو یاد گرفتي؟

من واسه یه دختر آویزون هیچ وقت پول مفت ندارم كه خرج كنم ولي واسه رفیقم زندگیم هم  -
 میدم...حالیته جغله؟

طقسرم باال اومدو دلم تو مهربوني قایم شده پشت اخماش گرم شد...شادمهره دیگه...منطق بي من . 

رف پاركینگ تند شد و شادمهر گفت:چیز دیگه نمیخواي؟قدمامون ط  

 .نه بابا...فهمیدیم جنتلمني دیگه بیشتر از این مارو خجل نكن داداش -

بینیمو با دوانگشت كشید و من فكر كردم یه عمل بینیو تو این وانفسا كم داشتم كه اینم از مرحمت حضرت 

 .آقا مشمولمون شد...با همه این وحشي بازیاش عزیزه

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

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

نگاهي به ساعت مچي ماركدارش كرد و گفت:دقیق چهارو پنجاه و پنج دقیقه...آي دلم میخواد ضایعگي 
 .این دختره پررو رو ببینم

 .اوووووي مواظب حرف زدنت باشیا....مهسا مثه خواهرمه -

نیشخند زد و من فهمیدم با این مخ معیوب كه فكرش درگیر اینه كه این خونواده اگه محبتي داشتن كه 

 .چهارسال منو به امون خدا ول نمیكردن
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 .حساب مهسا جداست...همیشه بهم سرمیزد...جز این دوسال كه هیچكس از جام خبر نداشت -

باشه فهمیدیم این مهسا خانوم شما فرشته است حاال برو تا عزراییل هم نشده...كه من با اون چیزي كه  -

 .از پشت تلفن فرض كردم بعید نمیدونم

 .كم زر مفت بزن بابا....به شادي سالم برسون...فردا ورش دار بیاین خونه من -

 .حاال ببینم چي میشه....خوش بگذره بهت -

 .میگذره...ممنون بابت همه چي خداحافظ -

كیسه به دست از ماشین بیرون زدم و تا گم شدن ماشین تو پیچ كوچه جلوي در وایسادم...اومدم زنگ رو 
 .بزنم كه صداي مهندس فرزین دستمو رو هوا خشكوند

 به سالمتي خوش گذشت؟ -

داشت در رو باز میكرد آروم برگشتم طرفش كه به صندلي ماشین تكیه داه بود و با ریموت . 

 .عالي بود -

نیشخندش رو نخواستم ببینم كه مثل همیشه كج تر میشه و از الي در درحال باز شدن خودمو كشیدم داخل 
تایمیو؟ باغ و در حال چشم و ابرو اومدن واسه مهساي منتظر رو ایوون بلند گفتم:حال میكني آن  

واب ابدیت یه سره بشهعال حال میكنم یكي بزنم تو سرت كه خف –مهسا  . 

با خنده از پله هاي ایوون باال رفتم كه نگاش به كیسه لباس افتاد و گفت:نه بابا میبینم كه جناب ملكي 

 .همچین توئه خنسكو سر ذوق خرید آوردن

 .منو كه میشناسي آب از دستم نمیچكه...كار خودشه -

ه بابا خوشم اومد...همچین یه رگه جنتلیو دارهن –مهسا  . 

 .پس چي خیال كردي؟...بچم اینقده باحاله -

 .آره ارواح عمه فریبا...شادمهر و باحالي...منافاتشونو باید جزء محاالت ممكن متصور شد

چرا اینجا وایسادین؟ –حسام   

به خان داداش...شما هم بو بله برون بهتون خورده؟...ندیده بودیمت پنجشنبه جمعه ها این  –مهسا 

 .اطراف

از باال به پایین براساس قرارداد نانوشته اش نگام كرد و گفت:كم زبون بریز حسام زیرچشمي . 

گفت و ردشده از كنارمون داد مهسا رو با مضمون"بي شخصیت اول خانوما"درآورد...امیر علي و 
 شادمهر زدن تو برجكت به من چه پسرعمو جان؟
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.................................................. .................................................. 

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

 .فرهاد به میز توالت تكیه داد وخیره تو صورتم گفت:زود باشین دیگه

ابا هنوز ساعت شیش و نیمه...قرار ما ساعت هشتهب –مهسا  . 

دهین فس فسي كه من از شما دوتا دیدم به نه هم كفاف نمیا –فرهاد  . 

فرهاد میري بیرون یا یه داد بكشم كه دمپایي خاتون واجب شي؟...برو به مهدیس گیر بده –مهسا  . 

حسام تكیه زده به در اتاق اومد جلو و دست گذاشته رو شونه فرهاد گفت:بیا بریم بابا...این عقل درست 
 .درمون نداره

قیقش و من اتو رو محكم تر به مهسا صندل پرت كرده طرف حسام خیالش راحت شد از نشونه گیري د

 .موهام كشیدم و فرهاد با داد گفت:كندیشون االغ...آرومتر

 .موهاي خودمه دوست دارم -

 .حسام بي نگاه دست فرهاد كش از اتاق بیرون زد و فرهاد رو هم دنبال خودش برد

 .اوووووف تا اینو دوماد كنیم جونمون در اومده -

 مهسا موهام خوبه؟ -

یست...اوكي اوكيمامان...ب - . 

نگامو دادم به موهاي بابیلیس شده اش كه ناز دورش ریخته بود....مهسا آرزوي هر مردیه...كاش من هم 

 .آرزوي اون بودم...یه امشبو بي خیال

در اتاق دوباره باز شد و گلرخ جون اینبار سر كشید داخل و گفت:زود باشین بچه ها آقابزرگ داره كم كم 

 .صداش در میاد

یزحمت ساعتو نشون بده...هنوز تا هشت خیلي موندهب –مهسا  . 

گلرخ جون چشم غره وار مهسا رو نشونه رفت و گفت:تو كه عروس نیستي این همه قرو فرت واسم 
 .گرفته...زود باش دیگه...ترانه مادر تو هم زود لباس بپوش بیا پایین

ونوقت چرا ترانه مادر؟...چرا تبعیض؟ا –مهسا   

دجنس لبخند زد و فیها خالدون مهسا جزغاله شدگلرخ جون ب . 

 .كت و شلوارو دست گرفتم و رفتم پشت پاراوان پوشیده اومدم بیرون

 .مهسا سوت بلند باال تحویل شیكي لباس داد و گفت:نه بابا یارو بد خوش سلیقه است
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مدل دار دورم  سرمو پایین آوردم وگل سرو پشت حجم موهام به سرم وصل كردم و سر باال كرده موهام

 .لخت ریخت ...به قول مهسا امشب یه دوزاري روم رفته بود

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

با كالسپا رو پا انداخته سرمو نزدیك سر مهسا كرده گفتم:بابا  . 

میره این نسترن...ایول به مرام خاكي بودنشن –مهسا  . 

 .میگما این مامان باباش چه نازن -

عین قالي كرمون...ماشاال اصال بهشون نمیاد...حاال از فردا باید منتظر بوتاكس و كالساي  –مهسا 

 .مدیتیشن و من جوان هستم عمه خانوم باشیم

و ندارهلفتش میده اینقدر....یه صیغه یه ماهه كه این حرفا ربمیري الهي...حاال چرا این عاقده  - . 

 .صداي حسام دخالت كرد تو بحثمون وگفت:یه كم آروم تر

نگام برگشت طرفش كه حتي با فاصله گرفتن من و تقریبا یه وري شدم رو مبل هم بهم زیادي نزدیك 

م این یارو امروز یه چیزیش میشهبود...چشماشو بي تفاوت ازم گذروند و من با درگیري ذهنیم فكر كرد . 

لهي نازشن جفتشون...بگردم نیگا این فرهادو هي عین كروكدیل عرق میكنه از خجالتا –مهسا  . 

 .توصیفتو قربون -

ه كنم دیگه...تعارفش كردم یه امشبوچ –مهسا  . 

م طرف خاتونرفت نگام افتاد به اشاره خاتون و از كنار اون بوي تلخ و نمیدونم از چه ماركي بلند شدم و . 

 جونم خاتون؟ -

لهي مادر به فدات...برو تو ماشین فرهاد كیف منو بیار جا گذاشتما –خاتون  . 

 .الساعه...فقط بي زحمت سوئیچو اگه میشه بدین ممنون میشم -

آقابزرگ یه نگاه به سرتاپام انداخته و لبخند زیرپوستي زده سوئیچو دستم داد و زیرگوش خاتون یه چي 

خاتون یه نگاه قربون صدقه اي باالپایین منو مهمون كرد و گفت:الهي فداش شم من گفت و . 

 .چشامو گرد كردم و به سوال متفكرانه منظور خاتون كي بود پرداختم

خم شدم رو صندلي عقب و دنبال اون یه تیكه چیز گشتم كه نور موبایل تو صورتم پاشیده شد و صداي 
و فضاي ماشینحسام هم پشت زمینه اش پخش شد ت . 

 .خب چراغو روشن كن چش و چارت درست ببینه -
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 .گفت و كیف منجق دوزي خاتونو جلوروم تكون داد و خیره شد تو صورتم

 .معذب شده پا پس كشیدم و گفتم:بریم دیگه دیر شد

 یعني من غریبه تر شادمهر خانم كه درمیري از دستم؟ -

 چرا باید دربرم؟ -

 نمیدونم...انگاري من جنم و تو بسم هللا...شادمهر كیته؟...دوست پسرت؟ -

 .نیشم از این تفكر گوش تا گوش درید و فكر كردم كه اگه شادمهر دوست پسرم بود چي میشد

 پس دوست پسرته؟ -

 چطور این فكر مسخره به ذهنت رسیده؟ -

 با اون لبخند شما فكر دیگه اي هم میشه كرد؟ -

سته با اون كفشاي پاشنه هفت سانتي خواستم برم طرف ساختمون كه بازو كشي كرده منو در ماشین ب
وایسوند و نگاه من به انگشتاي حلق شده دور بازوم و صورتش در رفت و آمد حركت گرفت و اون با 

چشماي نفرت بارش از بین اون دندوناي كلیدشده گفت:خوش ندارم وقتي سوالي میپرسم جوابشو 
رفهمي؟نگیرم...شی  

دستمو كشیدم و بازوم با یه فشار خفیف از بین انگشتاش ول شد و حرص بیداد كرده تو چشامو ریختم به 

 جون چشماش و گفتم:منم خوش ندارم كسي تو مسائل خصوصي زندگیم دخالت كنه...شیرفهمي؟

ون وزن ثقیل مثال پوزخندش باز رو اون لبا كش پیدا كرد و بعد از یه نگاه باال تا پایینیش دررفتم از ا
انسانیت روبروم ...جلوي آینه كنسول راهرو دلم از گونه هاي بي رنگم پیچ خورد و دهنم تلخ تر 

شد...این خاطره ها میخوان منو بكشن ...از این سواالي با ضمیمه شیرفهم متنفرم...وقتي یاد سواالي اون 

كرد عین طوطي براش جواب پیدا كنممیفتم كه مثال منطقي و من دونسته از حس عصبانیتش مجبورم می . 

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

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

اش  سنگیني دست فرهاد نگامو از انگشتر نشون نسترن كند و به صورتش كشوند...میون دستاش به سینه
 .كوبیده شدن یعني ترانه تو پشت و پناه داري

 .خوشبخت بشي زنگوله -

آروم زد توسرم و صورتم رو با دستاش قاب كرده خیره به چشمام گفت:نسترنو مدیون توام...وگرنه من 

 .آدم جلو رفتن نبودم

سكه بي بخاري...حاال یه كم مارو دریاب شاه دومادب –مهسا  . 

م و دست عمو فریبرز دور شونه ام حلقه شد و این حس كه باز این آدما با همه از بغل فرهاد بیرون اومد

 .نبودنشون تو این چهارسال بازم دلگرمم میكنن به این محبتاي نابشون تو دلم جون گرفت
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عمو فریبرز كنار گوشم گفت:نبینم غمتو عزیز دل عمو...من دلم روشنه...از همه آدماي این جمع خوش 

میشي....ترانه من غصه خوردن بلد نیستبخت ترینشون تو  . 

دلم یه شونه میخواد...یه شونه از جنس همدردي...یه شونه به وسعت دل غم دیده من...یه شونه آشنا با 
یخواد همدرد بشي خنجر میشي...نمیخوام زیر ضربه این درداي من... عمو جان گاه گاهي كه دلت م

نمیكنم و با زخمي كه زدي یه لبخند به وسعت همه دردام  خنجر بي چشم و رویي كنم.... بي چشم و رویي

 .میشونم رو این لب خشك شده از غصه زیر الیه هاي رژ مایع

 .نسرتنو بغل میكنم و میگم:خوشبخت بشي عزیزم

 .تو دلم دنباله دار میكنم جمله رو و میگم:جاي من خوشبخت بشي عزیزم

برون كه همینجور خشك و خالي مزه ندارهابا دلمون پوسید یه آهنگي چیزي...بله ب –مهسا  . 

نسترن ملیح میخنده و دست فرهاد بي خجالت دكتر وبقیه دور كمرش حلقه میشه و خاتون باز ازاون چشم 
 .غره هاي به وصال عزراییل رسون بهش میره و فرهاد هم پررو پررو چشم و ابرو میاد كه زنمه خب

هید خانوم مادر نسترن گوشه چشمشو از خیسي اشك شوق مهسا دست كشون نسترنو میبره وسط سالن و نا
خوشبختي دخترش پاك میكنه...گاهي فكر میكنم اگه من خوشبخت نشدم بخاطر اینه كه كسي برام اشك 

شوق نریخت...آرزوي خوشبختي نكرد...دلش براي رقصیدنم نرفت...فقط همه گفتن خودداني و بس...با 

اشت این سكوتشون...گوش روحمو بد خراش داد این داد سكوتنگاشون گفتن...بي كالم...چه دادي د . 

گلرخ جون سر كرده تو گوشم گفت:چطور دلت میاد واسمون نرقصي خانوم؟...دلمون خوش بود یه امشبو 
 .واسمون از اون هنرات میریزي

یام تو خنده بر لب زده با غم پشت نگاه روبروي مهسا وامیستم و سعي میكنم ریتم آهنگ جاي ریتم بدبخت

 .مغزم جولون بده و بدنم با ریتمش ضرب بگیره

فرهاد به جمعمون پیوسته با لبخند خیره میشه تو چهره همون زنمه خب و كنار گوشش یه چي میگه كه به 
قول مهسا تا ناكجاي نسترن لبو میشه...فرهادم خوشبختش كن...من صدقه همه فامیلم...بال گردوني من 

 .بدرقه راهتون

همون پوزخند خیره به صورتش...مگه  گام میفته به حسام در حال حرف زدن با مهدیس و بامیگردم و ن

 .میشه فرهاد مهدیسو نخواد؟...مهسا هم واسه دل خوش كنك خودش چه حرفا كه نمیزنه

 .سرمو رو پاي خاتون جابجا كردم و حس كردم دست خاتونو كه میون موهام فرو رفت

به وارانه لوس كردم و چشمام رو بیشتر روي هم فشار دادم و مهسا براساس نقل قول فرهاد خودمو گر

 .غر زد كه

یخوام لوس شمماااااا....منم  –مهسا  . 

ورپریده بذار بچم بخوابه خسته است صبح تا حاال...مثه تو كه بیكار نیست تا لنگ ظهر بخوابه –خاتون  . 

خبر داریم چقدر مردم كار میكنن بله –مهسا  . 
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نصفه شبي چتونه اینقدر سروصدا میكنین؟...من دیگه خسته ام میخوام برم استراحت كنم –آقابزرگ  . 

مهسا خانم شامل حال خانومه كه یعني برو گورتو گم كن نصفه شبي بذار ملتي از دستت آسایش  –فرهاد 

 .داشته باشن

اد و گفتم:شاه دوماد یه بي میل دل كندم از پاهاي خاتون و چشماي پف كردمو دوختم به صورت فره
 .آژانس زنگ بزن من برم خونه كه داره جونم از تو حلقم درمیزنه

وا مادر كجا میخواي بري نصفه شبي؟...خب بمون همین جاا –خاتون  . 

 .نه قربونت برم...فردا مهمون دارم مجبورم كه برم...ایشاال یه وقت دیگه -

م فحش ناموسي تو دلم بارش كنم كه گفت:بلندشو من و مهسا رو ابرو باال انداخته نظاره كردم و اومد

 .حسام میرسونیمت

اال نمیشد یه فردا رو مهمون دعوت نمیكردي؟...حاال كي هست این مهمونت.؟ح –فرهاد   

 .دوستامن -

چه تو دوماد شدي یاد نگرفتي نباید تو كار كسي دخالت كني؟ب –آقابزرگ   

آ قربون دهنت آقابزرگ –مهسا  . 

بلند شدم و زیرچشمي حسام بي تفاوت منافات ندارو با چندساعت قبل نگاه كردم و رو به مهسا  از سر جام

 .گفتم:دیروقته راتون خیلي دور میشه...فرهاد جون من یه آژانس خبر كن كه االن میمیرم همین وسط

سام دردت تو جونم مادر ترانه رو میرسوني؟ح –خاتون   

روي چشم...شما جون بخواه ازم عزیز منتون؟...به اینا چه حرفیه خا –حسام  . 

 .نه دیگه مزاحم شما نمیشم -

میرسونمت –حسام  . 

 .یعني خفه خون گرفته سر به زیر حرف گوش كن دختر

كنار مهسا از ساختمون بیرون زدم و مهسا كنار گوشم گفت:خاله نسترنو دیدي؟...همون كت و دامن 

تون هم فهمیدسرمه ایه... انگاري بد رفته بود تو نخت...خا . 

 .مهسا یه امشبو توهم نزن جون من...حس و حال ندارم -

آره دیگه اگه منم چندساعت با شادمهر خان تو خیابونا تاب خورده بودم جون ندار بودم...من  –مهسا 
 .هنوزم رابطه عمیق شمادوتا رو درك نمیكنم

ن یه داداش كنارم موند... شاید از اولین بار كه ازش كتك خوردم شادمهر به دادم رسید...بعدش هم عی -
اونجا بیشتر باهم رفیق شدیم...بعدش هم كه به شادي تو درساش كمك كردم رابطمون صمیمي تر شد و 
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حاال اینجوریم...عین كف دستیم واسه هم...همه چي همو میدونیم...شبي كه از اینجا زدم بیرون تا دوروز 
...بعد چندوقت كه همه چیزو بهش گفت عینهو مشنگا دل دل كردم بهش زنگ بزنم یانه...دلم نیومد

میخواست بیاد ایران خدایي بود كه تونستم راضیش كنم زندگیم همچینم بدك نیست...از اون 
غیرتیاست...خیلي دوسش دارم...جاي فرهادو گرفت اون ساال...هیچ وقت كنار من مثل مرداي دیگه 

امیرعلي رو داداش جونت قضیشو واست گفته؟نبود...با همه فرق داشت...با همه فرق داره...  

ین یكي؟نه...كدوم جیگریه ا –مهسا   

طرف قراردادمونه...یه جوري بود از اول...زیادي باهام راحت بود...امروز شستم خبردار شد رفیق  -
 .فاب شادمهر و اون به قول خودش مرتیكه بوده...عكسمو تو خونه شادمهر دیده بوده و شناختتم

خودشو نداشتي ولي آدم جانبیاي زندگیشو خوب داشتي تو –مهسا  . 

ن دیگه...چرا لفتش میدین؟سوار شی –حسام   

هردو سوار اون جنسیس سودان مشكي شدیم و مهسا قبل این سواري كنار گوشم گفت:یكي مثه این باید 

 .همچین جیگري داشته باشه یكي هم مثه من و تو آویزون

نمیدونم چه صیغه ایه كه عمو فریبرز هم با این همه دم و دستگاه یه حرف حق جواب نداره...واال...من 
دویست شیش ناقابل نمیندازه زیرپا این عقده اي...مهدیس هم یه مزدا تري داره ولي انگاري تو بخت و 

 .طالع ما دوتا دختر عمو نوشته آویزون

تو ماشین بازم حكمراني اون بوي تلخ و سیگار قاطیش حس شدني بود...مهسا كه از همون اول سرش به 
پشتي صندلي نرسیده خروپفو استارت زده بود...تو اون سكوت نیمه شب بازم به چهارسال پیشي فكر 

نالبخندش...چه  میكردم كه باید پا میذاشتم به اون پنت هاوس...چه خوش خیاالنه دل داده بودم به لبخند

 .كوركورانه عاشق همه اون شخصیت نداشتش شدم...چقدر كور بودم...خیلي كور...كور و كر

من نمیخوام تو زندگیت دخالت كنم...اصال به من ربطي نداره...ولي آقابزرگ یه جورایي دلش گرم  -
مهسا كسي  راپورت دهي منه...چي بگم درمورد یه مرد جدید تو زندگیت؟...شادمهر ملكي رو جز

 .میشناسه؟...مهسا هم كه نم پس نمیده

شادمهر دوستمه...اگه آقابزرگ چیزي پرسید اینو بگو...اگه راپورت خواست بگو ترانه از این به بعد  -

 .زیاد شادمهر و خواهرشو تو اوقات فراغتش میبینه...البته امیرعلي هم اضافه شده

 اونوقت صنم تو با مهندس زند معروف چیه؟ -

ه اندازه صنم شادمهر و امیرعلي قوت داره...امیرعلي رو نمیدونم ولي شادمهر از هر مردي تو ب -
 .زندگیم مردتر بوده...اینم حتما بگو

 .آشناییت با دوتا آدم كه پولشون از پارو باال میره هضم نشدنیه -

دگي مندقیقا همینه...شادمهر به پول آدما نگاه نمیكنه...اولین تفاوتشه با آدماي زن - . 

 .بهترنیست یه كم شفاف سازي كني...زندگي عجیبي داري...حتي من بهش كنجكاو شدم -

 .كنجكاوي تو مرداي ایراني یه چیز غیرقابل انكاره و صدالبته توهین آمیز -
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ببین دختر خوب من نه با تو دشمني دارم و نه دوستي...ما دوتا یه فامیلي مشابه داریم كه براساس این  -
نسبت به هم مسئول باشیم...من از این مسئولیت زیاد خوشم نمیاد ولي فاروق خانو كه میشناسي  مجبوریم

وقتي یه چیز ازت میخواد یعني اگه انجامش ندي كالت پس معركه است...از من میشنوي این پاییدنت 
وري كه واسه خاطر خودت نیست میترسه پات بسره و آبرو خونواده رو بیشتر تو خطر بندازي ...همونج

این دوسال به همه گفته اونوري...دوستشون داشته باش ولي زیاد هم بهشون وفادار نمون...این یه توصیه 
 .دوستانه است

 .پس تنها نوه پسري فاروق خان فرزین این مدلي زیرآبي میره...جالبه -

نبودي؟... به  آره جالبه...به نظرت اگه آقابزرگ لجبازي نمیكرد باهات تو االن سرخونه و زندگیت -
نظرت شوهرت بازهم مثه یه آشغال از زندگیش پرتت میكرد بیرون؟...حتي با همه نامردیش به خاطر 

خودت هم نه به خاطر پوالت پات وامیساد...این واقعیت خونواده ماست...با پنبه سربریدن تو 
 .خونشونه...همشون نه...ولي خیلیاشون چرا

یگه...من آشغاالنه تو خونه شوهرم زندگي كردم...ولي قبول چشام سوخت...با اشك سوخت...راست م
ندارم...این حرفا رو قبول ندارم...آقابزرگ و بقیه گرچه بي صالح من جلو رفتن ولي من با همه بدیاشون 

تو حقم دوسشون دارم.... زخمي كه زد تاول چركي این چندساله رو سرباز كرد و ریخت همه چركاشو 
بت واقعیت زندگیم ممنون ...آشغال بودنمو به روم نیاورده بودن كه اونم تو زحمت تو تنم....ممنون...با

 .كشش شدي پسرعمو...من یه روزي باالخره به جایي میرسم كه از شما باالتره...دیر نیست

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

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

ستمشانس یعني اینكه سمیه خانوم نیست و من متحمل نگاهي زیرچشمي و زیرعینكي بابت مهمونام نی . 

نگام به سرتاپام تو آینه كشیده شد...خب بدك نیست...یه شلوار كوتاه جین زیرزانو و یه تونیك بنفش 

ده پوشي جلوشو چندسالي هست از برمسیر...موهام هم كه دم اسبي...شادمهر و سا . 

زنگ در و ریتم تند قلب من...بعد از این همه وقت یكي كوبید...باالخره یكي قابل دونسته در این خونه 
رو كوبید...دلم به تپش افتاد...عقلم به پاهام فرمان داد...پاهام قدم تند كرد طرف در آهني و دلم پیچ خورد 

موناي عزیز دلماز این همه ذوق مرگي بابت مه . 

 .شادي رو بغل كشیده ناز خریدم

 .فدات شم چه بزرگ شدي خانومي -

 ابرو باالانداخته مژه مژه اي زد و با خنده گفت:میدونم عزیز ناناز شدم مگه نه؟

 .چقدر خوبه شادمهر و اخالقیاتش كه اجازه غربزدگي به این سرتاپا شور و هیجانو نمیده

زدم بیان داخل...شادمهر سالم كنون یه نگاه به خونه انداخت و لبخند زن  از جلوي در كنار رفته تعارف

 .گفت:چه نقلي و خوشگل

همینه...عمق تفاوت شادمهر و بقیه تو همینه...اینكه شادمهر با همه دارابودنش به نداري احترام 
لبشمیذاره...اینكه شادمهر با همه دارا بودنش ندارنوازي میكنه با اون لبخند جذاب كنج  . 
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ون دلم...چه حوض خوشگلیه ترانهجاي  –شادي  . 

 .اوخ اوخ منطقه ممنوعه است وپا بذاري طرفش سمیه خانوم تیربارونت میكنه بچه -

 .خندید و من ذوق كردم تو حجم پررنگ انعكاس خندش

نه خوشم اومد...خوب زدي تو گوش استقالل....ولي گفته باشما این محله ها درست درمون  –شادمهر 

یست آسته میري آسته میاين . 

 .چشم...حاال بیا بریم داخل...پختیم از گرما -

سیني چایي به دست با اوج هنر كدبانو گري جلوي شادي و شادمهرخم شدم و بعد پذیرایي رو كاناپه از 
 سمساري خریده ولو شدم و شادمهر یه نگاه دوروبري انداخت و گفت:راحتي؟

 آره خب...همینكه صابخونه ام پیرزنه خوبه...میدوني كه جامعه چطوریه؟ -

زانوهاش تكیه گاه آرنجاي دستش شد و رو به شادي وررفته به سي دي هام گفت:چي كار میكني 

 بچه؟...شد من تورو یه جا ببرم آبرو منو نریزي؟

 .چي كارش داري؟...شادي خوش باش -

غول تشن تره خرد میكنم؟...حرفا شادمهر تو یه گوش میره از اون  تو فكر كردي من واسه این –شادي 

 .گوش درمیزنه

شیطونه میگه –شادمهر  ... 

 شیطونه و شما جفتي غلط میكنین...دیگه چه خبر؟ -

بر خاصي نیست...اگه هم هست به تو ربطي ندارهخ –شادمهر  . 

اون عوضي...من مگه دلم واسه  این یعني سرتو بنداز پایین و با اون چشات نخواه حرفي بشنوي از
شنیدن خبري از اون داره تاپ تاپ میكنه؟...هیچم اینجور نیست...د هست...هست كه دیشب تا حاال با 

آتیش انداخته به جونت از دست حسام خواب راحت نداشته همه راه حلي تو ذهنت رسیده واسه زیرزبون 

 .كشي از این بشر چشم غره رو جلو روت

 ...شادمهر من -

رانه جونم...ازش چیزي نپرس...دیوونه میشه یهو...میشناسیش كه همچین نرمال نیستت –شادي  . 

لبام با برخورد كوسن كنار دست شادمهر تو صورت شادي كش اومد...حتي با اون غم لونه شده تو چشام 
یم همیشه كم بازم لبام كش اومد...همیشه كنار شادمهر كم میشه این بار غم...شادمهر مهم شده تو زندگ

 .كرده بار غمو...بي دلیل كه مهم نشده

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

بپاخفه نشي شما –شادي  . 
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یاد بگیر یه كم...دلم اونور آب واسه یه قرمه سبزي پرپر میزد...خدا خیرت بده ترانه –شادمهر  . 

 خواهش میكنم...نوش جون...حاال نگفتین چرا برگشتین؟ -

م اونجا...با این امل اونور آب یعني حكومت نظامي...آبرو ما رو جلو ملت بهتر...پوسیدی –شادي 

 .میریخت

یزنم تو صورتتابچه دوباره م –شادمهر  . 

بابا حاللت نكنن ایشاال مامان –شادي  . 

فعال این منم كه باید حاللشون كنم كه معذورم از این كار..تو رو به دنیا آوردنشون دیگه چه  -شادمهر
 صیغه اي بود؟

لبخند زده به صورت در هم هم رفته شادي قاشق بردم طرف دهنم كه باز شادمهر گفت:امیرعلي سالم 
سوند...بچه خوبیه فقط اگه اینقده دیسیپرین و مبادي آداب نباشه...كال اون وقتا ایران نبود...بعد قضیه ر

مهربوني زرت زرت از طالقتون هم كه اومد ایران تو گم و گور شده بودي...اولین باره واسه یه زن 
خودش ول میكنه...اینم بیشتر بخاطر اینه كه رفیق نامردش باعث این خونه خرابیته...امیرعلي كال مثه 
من و اون عوضي نبود...ما دوتا از همون بچگي هم پایه خالف بودیم ولي این بشر زیادي پاستوریزه 

 .بود

میاد كه بي اینكه حرفي بزنم تا ته برام موشكافي خوشم میاد از این استارت و گاز گرفته شادمهر...خوشم 

 .میكنه همه چیو

 .زیاد از گذشتتون حرف نمي زدي هیچ وقت -

ذشته این سه تا فقط تو خراب كاري خالصه میشهگ –شادي  . 

ین جغله هم واسه من آدم شد...بچه یه كم احترام منو نگه دارا –شادمهر  . 

شغول شد و شادمهر خیره به ظرفش گفت:جداي این چهارسال شادي نیشي كرده به ادامه شكم پروریش م
 .رفیقاي خوبي بودیم

 چرا جدا از این چهارسال؟...میخواي باور كنم كه تو این چندساله ندیدیش؟ -

ثال داري خرم میكني كه به اون چیزي برسي كه سرصبح تا حاال برقش تو چشته؟م –شادمهر   

نج و قرمه سبزي كنارش و قاشق و چنگال همكاري گونه براي سرم پایین افتاد و خیره شد به توده بر

 .انحراف بحث به جون این توده افتاده

ر هر صورت خوش ندارم هنوزم به اون فكر كنيد –شادمهر  . 

دست شادي نوازشگر رو دستم لغزید و من تو خشونت صداي شادمهر مهر همیشگیشو قایم شده حس 
كردم...تو هم مي ترسي...مثل مهسا...به وسعت همون اولین بار گوشه سه گوش اتاقم پیدام كرده...هنوزم 

جلوم روي  داد و فحشاشو...هنوزم میتونم تصور كنم با زانو میتونم تجسم كنم اون نگاه وحشت زده و

 .پاركت فرود اومدنتو...هنوزم میتونم تصور كنم اشك دودو زده تو اون چشماي همیشه خشنشو
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زنگ در و كشیده شدنم به حال...نگام رو صورت متعجب اون دو تا هم یه گشتي خورد و از سر سفره 

 .بلندشدم و شال دم دست رو رو سرم انداختم و راهي در باز كني شدم

دون و سر مثال كج شده از مظلومیتش باال پایین شد و كشیدم كنار و گفتم:یه سالم نگام تو صورت خن
 حداقل از اون فكت درآد...خوش داري چپ وراست سرم خراب شي دیگه نه؟

از كنارم رد شد و بوي قرمه سبزي رو سروصدادار راهي بینیش كرد و گفت:مادرشوهرم بدمدله دوستم 

 .داره مثه اینكه

كن وسط حیاط شال از سر كشیده در حال باز كردن دكمه هاش وارد ساختمون شد و  گفت و خود دعوت

 .منم دنبال سرش براي یادآوري مهموني كه دیشب بخاطرش زابراشون كردم تا این سر شهر

استپ زد و منم از كنارش گذشتم و شادمهر خیلي مثال ارواح خاك رفتگانش جنتلمنانه از سر سفره بلند 
از اونا كه تنها میشه در مواقع رویارویي با جنس لطیف ازش دید رو لب جاسازي كرد و شد و یه لبخند 

شیك یه سالم داد و شادي چشم دریده به این همه تغییرات چند ثانیه اي خان داداش خیره شد و مهسا من 

 .من كنون گفت:وااااي من فراموش كرده بودم ترانه امروز مهمون داره

قش لطیف و حساس در مواجهه با جنس ذكور روي آورده بود...مردمك تو كاسه این هم كه باز به اون ن

 .چشم گردونده گفتم:معرفي میكنم...جناب شادمهر ملكي و خواهرشون شادي جان...دختر عموم مهسا

ابروهاي شادمهر باال پرید و جاي اون لبخند شیك و دختر كش یه پوزخند جاسازي شد و شادي نفس 
این بابا دوشخصیتي نیست فقط همون ویر اكثریت مردا رو داراست...مهسا هم بي راحت كشیده فهمید 

خیال اون مراسم دلبري همیشگي شالو رو دسته مبل انداخت و چپید تو آشپزخونه و ظرف و قاشق و 
چنگال به دست نشست سر سفره و با یه لبخند دوستانه به شادي گفت:چرا نمیخوري؟...این ترانه سالي به 

ه بار از این غلطا میكنه...بخور كه اگه نخوري باید آرزو به دل دست پخت این بشر بمونيماهي ی . 

شادمهر هم بدتر اون رو زمین ول شد و من هم در نظاره این دو موجود عجیب الخلقه به سراغ غذام 
دور...منم رفتم و مهسا دهن خالي كرده گفت:این فرهاد بي جنبه ننر برداشته نسترنو عشقولي برده ددر دو

كه حوصله این مهدیسو ندارم از خونه آقابزرگ زدم بیرون...گفتم جمعه اي بیام از دلتنگي خودم نجاتت 
 .بدم

رانه نگفته بودي دخترعموت اینقده باحالهت –شادي  . 

مهسا با تمام قوا یه تیكه از اون لپ نداشته شادي رو كشید و گفت:الهي بگردم...باحالي از خودته...ولي 

نم دیگه همه همین نظرو دارنچه ك . 

خوره؟شادمهر زیرلب دم گوش من گفت:بتركن این همه...آخه این دراكوال كجاش به درد حال و حول می  

 .یكي پس گردني حروم شادمهر كردم و حرصي گفتم:كثافت...مجرد اینجا نشسته

و من باز فكر غش كرده از خنده باز بي كالس و عادي و راحت و مردونه غذاخوري رو شروع كرد 

 .كردم بعد از اون از غذا خوردن با شادمهر بي تكلف خیلي لذت بردم

رانه یه چي میگم كپ كن...این شاپوري...وكیل آقابزرگو یادته؟ت –مهسا  . 

 آره یادمه...كه چي؟ -
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اومده هلك و هلك از آقابزرگ مهدیسو خواستگاري كرده...حاال فكر كن پسره از این  –مهسا 
..از اینا كه سرصبح از ددي پول تو جیبي میگیرن...عمه فریبا كه صبح تا حاال دوتا پارچ آب آویزوناستا.

 .قند حروم كرده...فكر كن این دختره خواستگار نداشت نداشت وقتي هم كه داشت این آكله رو داشت

ته خندم نیمه خورده با صورت از خنده تركیده شادي بیشتر از هم شكفت و مهسا شونه باال انداخ
گفت:واال...همینه كه عمه فریبا هي چپ و راست این دخترشو بند این داداش من میكنه دیگه...نامردي 

 .نكرده باشم این حسام هم درست درموني نیست حقشه این دختره بیفته تو كاسه اش

ت؟زیرچشمي به شادمهر بي حوصله از حرفاي خاله زنكانه مهسا نگاه كردم و آروم گفتم:بكشم برا  

ش دست به كار شد و یه ظرف دیگه غذا كشید و مهسا با چشا چارتا شده به شیش و بش این پرداخت خود
 .كه این بابا مگه چقدر جا داره؟...خب بچم ورزشكاره...مثه اون

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

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

 .با دست شادمهر كه به چشماي شادي چسبید تركیده از خنده رو زمین پخش شدم

صحنه حساسش بود دیوونه –شادي  . 

ا...اینا به سن تو نمیخورهبي حی –شادمهر  . 

آخه آف نرمال اونور دنیا كه تو خیابوناش هم مردم راه به راه جو میگرفتشون رو من دیدم  –شادي 

 اونوقت یه بغل گرفتن ساده رو شما منافي عفت میدوني؟

مین فیلما رو دیدي اینقده پررو شديه –شادمهر  . 

مهسا با خنده یه چشمك به شادي زده گفت:عزیزم ناراحت نشو هنوز هستن مردایي كه همه غلطي واسه 

 .خودشون خوبه مشكل نداره به بقیه كه میرسه میشه اه و اخ

شدشو نشونه رفت طرف مهسا و بي خیال اون آرزوي كتك مشتي زدن به مهسا شد شادمهر نگاه طوفاني 
 .و به ادامه فیلم رسید

 مهسا سركرده تو گوشم گفت:این بابا كجاش خوبه كه تو اینقده واسش هالكي؟

 بچم به این آقایي...خودت كرم داري میچزونیش ...بعدش هم سوختتت كه محل سگ بهت نذاشته؟ -

سگ كي باشه؟ –مهسا   

شادمهر كنترل دست گرفته تیتراژ پایان فیلمو دیده زد یه كانال دیگه و شادي اونور گوشم گفت:ترانه این 

 دوتا یه مرگیشون هست غلط نكنم...چرا عینهو برج زهرمار همدیگه رو نگاه میكنن؟

 زیرچشمي چرخشي جفتشونو رصد كردم و گفتم:چه میدونم واال؟

هر اینجوري ظهرتاحاال وارفتهمیگم مهسا بخاطر اینكه محل شادمهر نذاشته شادممن كه  –شادي  . 
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 بچه تو چرا اینقده چشم دریده شدي؟ -

بابا من االن هیجده سالمه...اونورآب اگه یه دختر هیجده ساله دوست پسر نداشته باشه یعني  –شادي 

 .مشكل رواني داره

تم:شادمهر حق داشته باروبندیل بسته یه شبه بیاد چشم گشاد كرده تو صورت نازش خیره شدم و گف
 .ایران....من موندم با این رگ گردن چطور سه سال دووم آورده

یلي روشن فكري بازي درآورد از خودش بچهخ –شادي  . 

 .لپشو آروم كشیدم و جاي اون دلم گرم شد از حس حضور یه برادر همیشه نگران

سته است فردا باید بره سركاریگه...ترانه هم خشادي بریم د –شادمهر  . 

 .بذار شادي بمونه -

نه بابا فردا كالس طراحي داره...تو هم خسته اي...این امیرعلي هم گفته كه پسرعموت قد خر  –شادمهر 

 .ازت كار میكشه

رانه؟...الهي بمیرمراست میگه ت –شادي  . 

باال چشمت ابروئه چارصد تا وكیل نه بابا...این داداش من پول مفت میده این...به خانوم بگه  –مهسا 

 .وصي پیدا میشه...بچه جرات نداره حرف بزنه

شادمهر دوباره پوزخند تكراركنون كنار گوشم گفت:اون پسرعمویي كه من دیدم از این حرف گوش كنیا 
ست و پا بهش نمي اومد...اگه اذیت شدي بگو میگم امیرعلي یه كار درست درمون واست تو شركتش د

 .كنه

بابا محیط كاریم خوبه...زیاد هم پسر بدي نیست...همون مثل هم خون جماعت گوشت همو بخورن  نه -

 .استخون دور ریز نیستنه

موهام رو هم ریخته و بي خیالو فحش زیرلبیم رو به شادي گفت:بدو بچه دیروقته...یه سر هم باید برم 

 .خونه وكیلم

یل كلفت بود هم باز شب جمعه اي میرفتي یه سر شادي لبخند شیطون زن گفت:حاال اگه وكیلت یه سیب
 بهش بزني؟

خنده رو لبم باال پایین شد و شادمهر شاخ و شونه كشیده دست شادي كش از در زد بیرون و تو همون 

 .حال گفت:بیا اونوري...خوش ندارم بچپي تو خونت و در نزني از این چاردیواري

له نگاه كردم و شادي دستي تكون داد و ماشین از جلو لبخند رو لب به اون پرادوي تناسب ندار با مح

 .چشام رد شد

 .این بابا همه چي بهش میاد اال اون فرشته اي كه تو ازش برام تصور كردي -
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من نگفتم فرشته...گفتم یه پشت و پناه محكم...كسي كه وقتي آقابزرگ و فرهاد و عمو فریبرزي نبود  -
ز نبودن فرهاد تو زندگیم كمبود حس كردم...مهسا اون شاید واسه اون بود...كسي كه وقتي رفت بیشتر ا

 .تو وجهه خوبي نداشته باشه ولي تو یه كلوم بگم اون آرزوي هر دختریه

 دقیقا چیش آرزوئه؟ -

 .ثروتش...لوتي منشیش...این مرد بودنش...تیپ و قیافش -

واج متشعشع از حس حسادت یه مهسا چشم و ابرو اومده برام از كنارم گذشت و من حس كردم اون ام

 .رقیب رفاقتو ازش...مهسا جان تو عزیزي...اونم عزیز...من به حضور دوتاتون دلگرمم

فلش مموري رو تو دستم باال پایین انداخته از پله هاي جلویي پایین میرفتم كه صداي مهندس فرزین 

 .قدمامو زد رو استپ

 .ترانه -

م به حل این موضوع بپردازم كه چرا تو این محیط ممنوعه من با چشماي گشاد شده نگاش كردم و خواست

 .از خانم فرزین رسیدم به ترانه

منتظر با همون حالت گشادگي دوتا چشم نگاش كردم و اون باز یخ خیره نگام كرد و گفت:گوشیت چرا 
 خاموشه؟

دستم خودكار تو جیبم فرورفته بیرون اومد و مشت باز كرده شاهد خاموشي گوشي شدم...شارژ تموم 

 .كردن تنها گزینه احتمالیه

 شارژ تموم كردم...چطور مگه؟ -

هیچي بابا خاتون زنگ زده بود بهم نگرانت بود...مثه اینكه امشب خونواده نسترن دارن میان خونه  -
ته هممون باشیم....اگه قرار مداري نداري صبر كن ماشینو از پاركینگ آقابزرگ...خاتون هم خواس

 .بردارم با هم بریم كه باز نق و نوق خاتونو من یكي حوصله ندارم

 .ابروهامو سعي كردم از اون باال پریدن بكشونم پایین و گفتم:ممنون...مزاحمت نباشم

نم غین یه بچه اردك زشت دنبالشدستي تو هوا تكون داد وباز مسیرش طرف آسانسور كج شد و م . 

نگام به موهاي باالزده اش بود و باز یاد موهاي پرپشت اون تو ذهنم جون گرفت و من سعي كردم این 
جونو بگیرم و باز نشد و چشام دلتنگ دوتا قطره اشك شده مسیر نگاه عوض كرده به سقف آسانسور 

 .خیره موند

یه حساب سرانگشتي دوزاریم افتاد كه دفعه سومه كه تو پشت سرش سوار اون جنسیس سودان شدم و با 
 .این اتاقك فوق هاي كالس مستقرمیشم

 .این فرهاد هم میخواد دوماد شه خر حمالیش واسه ماهاست -

 ...من كه گفتم -
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 .منم گفتم مزاحم نیستي...امشب میخواستم یه كم خوش بگذرونم -

بكنم...من اون وقتا از مهمونیاي خانداني آقابزرگ بدم  آهان...میتونم یه توصیه به قول خودت دوستانه -
مي اومد...وسطا هر كي به هركي میشد...من و مهسا هم جیم فنگ میزدیم پشت بوم...فكر نكنم امشب 
كسي تو اون بل بشو و بریز بپاش تو فكر سرشماري اعضاي فامیل باشه میتوني بعد نیم ساعت دودر 

 .كني

ي توجه به اون سنگیني از شیشه ماشین به ماشینایي كه تو گذر از كنارمون باز نگاش سنگین شد و من ب

 .سرعت میگرفتن خیره شدم

 .پس اینجوري به قرارات میرسیدي -

سرم تند برگشت طرفش و دستم چسبید به گردنم و چشام از درد باریك شد و دهنم یه آخ تحویل پوزخند 
 .روبروم داد

 منظورت چیه؟ -

نمیشه بي دلیل از نهش واسه اون پسره برگشته باشه...خب حتما یه چي دیده كه  خب...آقابزرگ كه -
 .راضي شده به ازدواج عزیز كرده اش با اون پسره

درد تو چشمام بیشتر شد و دستم جاي كناره گردنم چسبید به گلوم و حس خفگي با اون بغض باز تو 

 .وجودم بیداد كرد

ا.چشمام درشت شد و یه لبخند جایگزین اون افتادگي لبپس زدم...این بغض توده دارو پس زدم.. . 

خب میدوني؟...هیجان داشت...یه كار ممنوعه رو انجام دادن فوق العاده است...خب تو هم حتما باید  -
تجربه كرده باشي...وقتي آقابزرگ شرط خروجت از ایرانو چشم و گوش بسته موندنت گذاشت ...خب با 

پایبند قول و قرارات نبودي میتونستي این حسو تجربه كرده باشي...درسته؟علم به اینكه تو هیچ مدله   

 .باز پوزخندش كج تر شد و گفت:من مثه تو با آبروي یه خاندان بازي نكردم...این درسته

منم با كسي ازدواج كردم كه آرزوي هر خونواده ایه واسه اینكه دومادش باشه...آقابزرگ درك كرده  -
با از ازدواج با من چیه...خب این هیچ ربطي به آبرو نداره...من هیچ وقت بابت این بود كه هدف اون با

قضیه قرار نیست جلوي خونواده ام شرمنده باشم...چون قد خودم خفت كشیدم... پس بیزحمت تو یكي تازه 
 .از راه رسیده نخواه واسم عذاب وجدان بیاري

باهاشون موافقي باهات خوبن...خدا نكنه رودنده چپ دیدي؟...خودت هم قبول داري كه این خاندان تا  -

 .بیفتن

دلت از چي این خاندان پره یكي یه دونه؟...اوني كه به قول مهسا عذاب كش فامیل بوده فقط منم ...پس  -

 .بیزحمت اینقدر نمك رو زخم نریز...به قول خودت ما دشمن هم نیستیم

كني...تو با دوتا وكیل هم میتوني اون ثروت چند  من كه چیز بدي نگفتم...فقط میخوام چشمتو باز -
 .میلیاردیتو از آقابزرگ بگیري...نیازي به این همه حمالي نیست

 .من مثه بعضیا بي چشم و رویي بلد نیستم -
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بشین ببینم این چشم و روت تا كي قراره واست نون و آب بشه...حالیته كه این فامیل عمرا بذارن جز  -
دیگه اي بهت برسه...میدوني كه هیچي از میراث آقابزرگ بدون وصیت بهت  ثروت عمو فردین چیز

 .تعلق نمیگیره

 .من همونم بگیرم بسمه... بقیش ارزوني یكي مثه تو -

ببین داري خودت دشمني میكني...من میخوام بهت حالي كنم كه اینقدرا واسه این خونواده خوب  -

و سري خوره رو بازي كني؟نباش...چرا باید همیشه تو نقش نوه خوبه و ت  

ببین پسرعمو من با این نقش هیچ مشكلي ندارم...درسته كه تو دوسال زندگي با اون هیچ وقت هیچكس  -
ه بابا ترانه خرت به چند من ولي منو این همه سال بي پدر مادر تر و خشك جز مهسا نیومد بهم بگ

 كردن...من نمیدونم مشكل تو دقیقا با رابطه من با خونواده چیه؟

سال تا سال از پول بابات باید بره تو حساب تو صاف میره تو حساب كي؟میدوني سودي كه  -  

نگام این بار مشتاق برگشت طرفش و اون بدجنس قهقهه زد و با یه مكث گفت:تو حساب باباي من...و 
این یعني چي؟ ...اینكه تو واقعا عزیز دل عمویي...سرتو عین كبك نكن زیر برف...باباي من هر چقدر 

وفادار به تنها وارث برادرش باشه بازم دندونش واسه ثروتت تیز هست...تو اگه زماني هم كه بخواد 
بخواي پولتو از كارخونه ها بكشي بیرون ضرري كه به كارخونه ها میخوره تقریبا میتونه خاندانو به 
اب مرز ورشكستگي برسونه...پشت این همه مهربوني میتونه یه عالمه منفعت هم خوابیده باشه...من حس
فرهادو جدا میدونم...ولي بهمن خان همه نگرانیش بابت اینه كه سر اقابزرگ به سنگ نخوره و حقتو 

نده...باباي من تنها نگرانیش بابت اینه كه تو با رسیدن به ثروتت نخواي كارخونه ها رو از رونق 
و تشنه پول و بندازي...یه جورایي گناه باباي من كمتره...عموي بدي نیست ولي پسر فاروق خانه 

قدرت...میترسه از روزي كه كه ثروت عزیز دردونه از كارخونه ها جمع بشه...میدوني تو میتوني 
هیجان انگیزترین كار خاندانو انجام بدي؟.... یه روزي اگه به اون پول رسیدي كارایي رو بكن كه یه 

خودت دورت زدن  عمر دلت خواسته...همونجور كه این همه سال اونا تو خیال خودشون بخاطر
دورشون بزن اینبار واقعا بخاطر خودت...به اون چیزایي برس كه این دوسال حق تو بوده و نوه هاي 

دیگه فاروق كیفشو بردن...تا جاییكه میدونم تو مراسم ازدواجي نداشتي ولي تولدي بگیر كه جبران همه 
میرم كه خودم میخوام...تو هم راهي ساالي تولد مهدیسو بكنه...دیدي من دشمنت نیستم...فقط راهي رو 

رو برو كه یه عمر نذاشتن بري...دلم برات سوخته كه اینجور بهت گفتم...اولین باره براي یكي دلم 

 .میسوزه

نگام خالي شده باز به حجماي رنگارنگ در عبور از كنارمون بود...چرا تا حاال خودم بهش فكر نكرده 
م فكر نكرده بودم؟...چرا حسام با این همه دوریش باید به یادم بندازه بودم؟...چرا تا حاال به همه این حقا

كه حق من چیه؟...چرا داداي مهسا رو هیچ وقت تره خردشده هم حساب نكردم...یعني من اینقدر مال و 
مكنت دار باید تو یه خونه پایین شهر امورات بگذونم؟...هنوزم نمیتونم نابود كنم این همه محبت به پام 

ه رو...ولي...منم همه این ساال دلم خواست یه تولد مثه تولداي مهدیس و مهسا...نگفتم...یادم ریخت
رفت...نرفت...از یادم انداختم...خاتون وآقابزرگ زحمتمو میكشیدن حق نبود اضافه تر بخوام...من لباس 

ولي فرهاد  عروس نپوشیدم ولي مهشید از یه مزون تو پاریس سفارش داد...من مجلس عروسي نداشتم
قراره یه باغ تو لواسون كرایه كنه و بهترین پذیرایي تو خاندان واسه این مراسم باشه...من ماشین ندارم 

ولي مهدیس مزدا تري مشكي متالیك داره...من واسه یه لقمه نون شبم معلم خصوصي و كارمندم ولي 
.چرا حساب خودم نه؟...میگن ارث مهدیس تو مزونا وله...من...پوالي من میره تو حساب عمو؟...چرا؟..

از شیر مادر حالل تره... چرا واسه من حرومه؟...چرا من نباید داشته باشم همه داشته هاي آدماي 
دوروبرمو؟...حسام من دلم پره...مسبب این پري تویي...چه كنم تو حجم این پري؟...چه كنم از این نگاه 
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نگاه اون خونواده بندازم...حسام خیر نبیني...خیر نبیني كه پر سوء ظني كه از حاال تو جونم افتاده كه به 

 .من اینطور پر از شك شدم

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

دستایي كه دور گردنم حلقه شد و لبخندي كه از سر ظهر تا حاال به لبم نیومده بود نامحسوس رو لبم 
 .نشست و گفتم:نكن مهسا...برو اونور خداي ناكرده روغن میپاشه تو صورتت

سه بابا برو لباساتو عوض كن و یه كم به خودت برس...بقیشو مامان هستب –مهسا  . 

آره ترانه جون برو قربونت برم...بمیرم ظهر تا حاال از خستگي داره جونت درمیاد...ما  –گلرخ جون 

 .هم گرفتیمت به كار

م طرف اتاق دوران لبخندم واسه اون همه مادرانه ریخته به پام بیشتر كش اومد و حرف گوش كن رفت

 .تجرد

 .لبه تخت نشستن و عزا گرفتن براي چي پوشیدن تو دلم باز شك انداخت...همون شك ظهر تا حاال

لباسي نداشتم...كمد باز كردم و اون پیرهن حریر پنج سال پیشي كه فرهاد برام از شیراز خریده بود به 

 .چشمم اومد

همون شلوار جین مكشي پوشیدم وباز شونه باالانداختم و  شونه باال انداختم و بي خیال گشادیش شدم و رو
موهامو مثل همیشه دم اسبي بستم و باز شونه باال انداختم و آرایش معمولي همیشگیمو تجدید نكردم وباز 

 .شونه باال انداختم

م كه من همونم كه كمترین شانسو واسه به چشم اومدن تو جمع دارم...من همونم باید ساده باشم...من همون
مطلقه ام و باید مواظب رفتارم باشم...من همونم...همون كه آقابزرگ واسه حقش شرط میذاره...شك 

نداشته باش...به اون همه مهربوني زیرپوستي شك نداشته باش...ندارم...به اون محبت شك ندارم...به پول 
مو خرج اون لباس شب نداشتم شك دارم...به این لباس نداشتم شك دارم...فرهادم ببخشم...همه پوال

مهموني دیدن نسترن و مانتو شلواري كردم كه براي حسام خان كسر شان نیاره...ته ته كیف پولم ده 
 .تومنه...ده تومنه و دلم خوشه به كالس آخري كه فردا با نرگس دارم و قراره پول آخرمو بگیرم

وت كرد ولي مهدیس جاي اون حرف دل از پله ها پایین اومدم و نگاه مهسا باالپایینم كرد و تو جمع سك

 .زد

ترانه این چیه پوشیدي؟ –مهدیس   

همه نگاها برگشت طرفم...لبخند نزدم تا آب شدگیم به چشم نیاد...عوضش چشام لبریز شد و دلم تیكه 

 .تیكه

نگامو دادم ارزوني آقابزرگ اخم كرده به مهدیس و خاتوني كه به درگاه آشپزخونه با سرزنش آقابزرگو 
ونه رفته بودنش . 

قدمام طرف فرهاد تند شد و جلوش وایسادم و سرپایین انداخته گفتم:میشه من امشب نباشم؟...سرم خیلي 

 .درد میكنه... فردا باید زود از خواب بلندشم
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لبش گزیده شد و صورتش بیشتر تو هم رفت و من فهمیدم كه یعني"برو"...جلوي دكتر كسرشان فامیله كه 

تو تن عزیز كرده باشه...چه عزیزكرده اي؟ لباس پنج سال پیش  

از ساختمون زدم بیرون...زدم بیرون ودلم نخواست بره خونه...دلم خواست بره یه ساندویچ بخوره...دلم 
ومن و ساندویچ بخوره...دلم خواست تو اون مهموني خواست ولخرجي كنه و آتیش بزنه به اون ده ت

ي باشه...دلم خواست و چشام پر شد...دلم خواست و یادم افتاد باشه...دلم خیلي خواست كه تو اون مهمون
اگه اون شب بله برون هم خوش تیپ بودم چون شادمهر برام ولخرجي كرد...دلم خواست و یادم اومد اول 

 .هفته همه پولمو دادم خرج مایحتاج خونه و یخچالي كه از بي چیزي هوا خنك میكرد

هر چي خواست میرسه...دیر نیست ایرادي نداره...منم یه روزي دلم به . 

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

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

 آقا شكوري رو پاشنه پا چرخیده گفت:خانوم فرزین هنوز میخواین بمونین؟

...شما برین به سالمتاینو تموم بكنم میرم - . 

لبخندزنون از در بیرون زد و من نگام میخ ساعتي شد كه از پنج گذشته بود و با یه حساب سر انگستي 

 .اگه شش هم كار تموم كرده از اینجا میزدم بیرون با مترو هفت خونه نرگس اینا بودم

نو چه به كاراي عمران؟...من تمركزمو دادم به برگه ها...از این محاسبات هیچ مدله خوشم نیومده...م

 .معاري خوندم

 .كار تموم كرده از رو صندلي بلند شدم و رفتم طرف در

از نگهباني گذشتم و بخاطر كاویان صدام زده برگشتم طرفش و بي خیال دیر شدنم شدم و سعي كردم 
 .حرصمو قایم كنم پشت یه لبخند منافات ندار با لبخند

 امري داشتین؟ -

نه خانوم مهندس...فقط اینكه مهندس فرزین بابت چند تا چیز میخوان فردا اول وقت تو دفترشون  -

 .ببیننتون

 .خب چرا شما زحمت كشیدین؟...منشي بهم میگفت -

 .گفتم دیدمتون بگم...در ضمن جایي میرین برسونمتون -

 .نه ممنون...خداحافظ -

عاشق زنش بوده و اینقدر راحت به همه لبخند میزنه...چه لبخند زد و من نتونستم درك كنم چطور اینقدر 
خیري دیده ...دارم به این باور میرسم كه خیرندیده ها بیشتر لبخند میزنن...یكیش هم من لبخند ظاهري 

 .زن

با نگاه به ساعت فهمیدم یه یه ربعي دیر تر از هفت مقرر رسیدم....فاصله در ساختمون تا اتاق نرگس به 

پرسیاي مادرش پنج دقیقه اي طول كشیدمیمنت احوال . 
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روز آخري بیشتر حرف زد تا درس یاد بگیره...دلم براي این شوت بازیاش تنگ میشه...من تو زندگیم 

 .دلم خیلي براي همه تنگ میشه...بده این تنگي...دل كندنو سخت میكنه این تنگي

م كه یه دونه از حرفاي نرگس كاه لگد وقت خداحافظي زود رسید و منم اونقدر تو فكر این چند روزه بود
 .كرده رو هم یادم نبود

زیزم اینم ناقابله...ببخشید اگه كمهع –مامان نرگس  . 

 .نه بابا اینا چه حرفیه؟...اصال قابلي نداره -

نه عزیزم...فقط یه شماره ثابتي جز موبایلت به من بده كه اگه باز یهت نیاز داشتم خبرت  –مامان نرگس 

 .كنم

به خودكار رفت و...چرا این شماره؟...نگام تو برگه باال پایین شد و شونه ام باز باال انداخته ...خب  دستم

 مگه چیه؟ ...چه اشكال داره خونه آقابزرگه...چه ایرادي داره خونه آقابزگو خونه خودم تلقي كنم؟

كند و من روز آخري  نرگس بغلم كرد و ابراز احساستش تموم نشده با گوشزد من كه دیرم شده ازم دل

 .مایه خنده یعني برادرجان رو ندیدم

بازم دل خوش كردم...دل خوشي به دوتا تراول پنجاه تومني...دل خوشي به دوتا تراولي كه اوج اوجش با 
خوشي به دوتا تراولي كه صدقه سر صبح  خرید بد مارك ترین هم دوتا كیسه خرید از سوپر میشد...دل

.دل خوشي به دوتا تراولي كه...خودم زحمت كشیدم...عوض كمیش مال خاتون هم ازش بیشتره..
خودمه...مال خود خودم...بي منت ...بدون انتظار براي قدر عافیت دونستن...مال خودمه...مال حرص 

 .دیر رسیدنام...مال حرص خوب یاد دادنام

ه ایجاد روابط حسنه نرگس جان دلم براي كودكانه هاي نوجوونیت تنگ میشه...براي همون دل خوشي ب

 .من و برادرجان هم دلم تنگ میشه...براي همه خوش خیالیات دلم تنگ میشه

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

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

گاز اساسي به بستني در حال خورده شدن شادي زد و جیغ شادي شادمهر چشمك زن به من خم شد و یه 
 .به فاصله یك اپیلیسیون ثانیه تو گوش جفتمون زنگ زد و شادمهر قهقهه زن گفت:خب دلم خواست

خب برو بخر –شادي  . 

تا خواهري به خوبي تو دارم دیوونه ام این همه راه برم اونور خیابون؟...بستنیتو بده من  –شادمهر 

برو یكي دیگه بخرخودت  . 

شادي یه نگاه به بستني رو به تمومیش انداخت و از ماشین زد بیرون و بستني رو از شیشه پایین داده 

 .شادمهر داد دستش...نگاش كردم تا توي بستني فروشي از نگام محو شد

 خب؟ -

 به جمال بي نقطه ات...خب كه چي؟ -
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 مخلص كلومو بگم چه مرگته؟ -

یستایه ذره شعور بدن - . 

ببین من اون جغله رو نفرستادم دنبال بستني با اسانس نخودسیاه كه حرف صد من یه غاز تحویل  -
ي كه؟...چته ترانه؟...یه مرگیت هست چند روزه...یه چیت هست كه وقتي امروز زنگت بگیرم...میفهم

 .زدم توئه پایه خوشگذروني واسم ناز اومدي و فقط واس خاطر شادي همرامون شدي

یچي...چند روزیه دلم گرفتهه - . 

 واسه چي؟ -

 واسه چي داره؟...تو دلت میگیره دنبال دلیل میگردي؟ -

من كال هیچ وقت دلم نمیگیره كه دنبال دلیلش باشم...ولي تا دلت بخواد دل خیلیا دوروبرم گرفته كه  -

 .مجبور شدم واسش دنبال دلیل باشم...ترانه تو بي دلیل دلگیر نمیشي

یه چیزي عین مته رو مخمه...داره داغونم میكنه چندروزه...شده یكي یه حرفي مثال از رو دوستي بهت  -

 بزنه و تو داغون شي با فكر به اون حرف و هي از تو خودتو بخوري؟

 درست حرف بزن...كي زر اضافي زده؟ -

یت درمورد هرچي كیش مهم نیست...حرفه مهمه...میدوني بعضي وقتا ندونستن خیلي خوبه...خر -
دوروورت اتفاق میفته یه جور خوش خبریه ولي خدا نكنه بعضي چیزا رو بهت بگن و تو راست و 
دروغیشو نتوني تشخیص بدي...بگن و بندازنت تو برزخ...من االن تو برزخم...دارم دیوونه میشم 

كه اون گفته...من عشق ...چندروزه همش دارم به این فكر میكنم كه بابا مگه میشه اونا اونجوري باشن 
تو چشاشونو میبینم ولي حرفاش انگاري راستن...انگاري یه چي این وسط هست...من از این یه چیه بدم 
میاد...از اینكه چندشبه تا سر گذاشتم رو بالش به این یه چیه فكر كردم دارم دیوونه میشم...شادمهر منم 

.منم دلم میخواد مثه شادي همه هم و غمم یه بستني آدمم...منم دل دارم...منم یه زندگي عادي میخوام..

 .باشه كه داداشم دهنیش كرده

 .خب قربونت برم اینكه كاري نداره یه بستني بخر برات دهنیش كنم...غصه خوردن كه نداره -

میون بغضم به خنده افتادم و شادمهر جدي تو صورتم گفت:نمیخوام فوضولي كنم...هر چي هست و داره 
ه رو بریز دور...خودت شو...ترانه اي كه من دیدم چهارسال پیش وقتي فهمید وسط زندگیش اذیتت میكن

 .تینایي هم هست پا همه چي وایساد...فكر نمیكنم معضل االنت به بزرگي معضل تینا باشه

دارمچه خوب كه میون بداي زندگیم بدترینامو علم میكنه و من دلم گرم میشه كه زیاد هم مشكلي ن . 

اسه اون فرهاد بي معرفت تنگ شده...زن گرفته ندیدبدید ما از یادش رفتیمدلم و - . 

ودوردلونج نكن زشت تر ایني كه هستي میشي مردم برام دل میسوزونن كه با چه عنتري اومدم ددر  - . 

 .كوفت....این شادي رفت بستني بگیره یا بسازه -

سوراخ دوبار نیش نمیخوره هیچكدوم...میخوره و میاد...بچه به داداشش رفته از یه - . 
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 .نگام به نیمرخ جذابش كشیده شد و فكر كردم بعد از اون فقط شادمهر برام اوج قدرت بود

 شادمهر؟ -

 هوووم؟ -

 تو این سه سال اونور آب باب میل پیدا نكردي؟ -

 .من یه مرد ایرانیم كه فقط عاشق تولید ملي میشم و به این كشور وفادار میمونم -

گفتم دیوونه...نمیخواي دوماد شي؟...داره دیر میشه بي شوخي - . 

 گمشو بابا...كي حالوحوصله سرخر داره؟ -

 سرخري هم اگه باشه شما مردایین كه سر زنا سوارین...شادمهر تا كي میخواي جووني كني؟ -

 تایم دقیق بدم یا حول و حوشي؟ -

 .شادمهر -

خوشم...كیو پیدا كنم اینقدر با شعور كه شادي رو سرخر فعال با شادي و این آكله هایي كه میان ومیرن  -

 .زندگي مشتركمون ندونه؟...فعال تنها چیزي كه میخوام اینه كه شادي خوش باشه

تو اینكه تو داداش فوق العاده اي هستي شكي نیست...ولي شادمهر به اینم فكر كن یه زن تو زندگي تو  -
كه نه ولي جاي خواهرشو بگیره...اون یه دختره نمیتونه همه میتونه براي شادي هم مفید باشه جاي مادر 

 .حرفاشو به تو بزنه

 .بحثو نكشون به چیزایي كه تهش واست هیچي نداره -

 .خیلي كله خري -

واسه راحت شدن خیالت میگم...من زماني اگه خواستم ازدواج كنم با دختري ازدواج میكنم كه با همه  -
و چشیدم فرق داشته باشه...اونقدر فرق كه بتونه منو به خودش پابند اونایي كه مزه رابطه باهاشون

 .كنه...اون وقت منم بخاطرش همه كاري میكنم

شيتو دلم لبخند میزنم...شادمهر جان تو عاشق نبوده ایني...برادرانه ایني...عاشق بشي چي می . 

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

زنگ تلفن بي حوصله ترم كرده مجبوري منو كش  بي حوصله سر كرده تو مانیتور به رقما خیره بودم كه
 .و قوس داد و به سمت خودش كشوند

 .بله بفرمایید -

 .بیا اتاقم -
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 به گوشي خیره شده فكر كردم یارو مهندس فرزین خودمون نبود؟

 .پاهامو حركت دادم و از اتاق زده بیرون با همون رخوت تو تنم خودمو رسوندم به طبقه بیستم

جلوي منشي تمام قد وایسادم و با حس ارث طلب داشته ازش خیره خیره نگاش كردم و اون چشم غره اي 

 .حواله این همه ارث طلب كرده كرد و گفت:مهندس منتظرتونن

آره دیگه عشوه خركیاش اختصاص داره به جنس ذكور به ما كه میرسه صداش میشه قریب به چاله 
 .میدون

بهش افتاد كه سیگار كنج لب دار سرش تو لپ تاپش بودتقه زن وارد شدم و نگام  . 

قدم جلو گذاشتم و واسه اینكه یادآوري حضورمو به حضرت داشته باشم دوتا سرفه مصلحتي هم به 

 .سكوت اتاق الحاق كردم كه گفت:بشین

دازمه بنهمین...بشین و من نگات نمیكنم...همین بشین و من قرار نیست واسه امثال تو تره خردكني را . 

 رو دورترین صندلي به میزش پشت میز كنفرانس نشستم و گفتم:كاري باهام داشتین؟

سیگارش تو جاسیگاري كنار دستش خاموش شد و از روي صندلي بلند شده پشت شیشه هاي سرتاسري 

 .اتاقش قد علم كرد و گفت:داري پشیمونم میكني

 چرا؟...از چي؟ -

از حرفام نبه حسابش كنم تو اون خونواده تویي...پشیمونم كرديفكر میكردم تنها كسي كه میتونم باج - . 

 براي چي؟ -

قرار ما عوض شدن تو نبود...اگه قرار باشه با چارتا حرف اینطور بل بگیري و از همه ببري كه هیچ  -
ارث برده باشي باید وقت به حقت نمیرسي...یه كم سیاست بد نیست...اگه یه رگ هم از عمه فریبات به 

كني این سیاستو...من واسه هیچكس اینقدر وقت خودمو هدر نمیدم ولي تو یه جورایي اونقدر  خرج

 .توسري خوري كه آدم با همه سنگدلیش دلش برات كباب میشه

 .من نیازي به دلسوزي و ترحم كسي ندارم -

 .آره واقفم به این قضیه كه تو هیچ مدله اصال به درد ترحم نمیخوري -

ت ستون كرده به میز...خیره تو چشام گفت:مثه خودشون باش...با پنبه سر برگشته طرفم...دس

 .ببر...سیاست خرج كن ترانه...سیاست....داري خراب میكني

 .چیزي شروع نشده كه من بخوام خرابش كنم -

 .د تو داري كاري میكني كه من فكر كنم شروع شده -

 چي میگي واسه خودت؟ -
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یچ خوشم نمیادهدم برنامه میریزم واز این زمزمه هاي پیچیده تو فامیل هم ببین ترانه من واسه آیندم خو - . 

پس بگو آقا واسه خودش دل سوزونده...ولي از من میشنوي آقابزرگي كه من دیدم تا تو و مهدیسو سر  -

 .سفره عقد هم نشونه ول كنتون نیست...مهدیس هم كه انگاري بدش نمیاد

ندازي همه نون و نوا دار میشیمبا آتیشي كه اگه تو تو فامیل ب - . 

 چي تو فكرته؟ -

دورشون بزن...دورشون میزنیم...من از موفقیاتات تو كار میگم تو از حقوق باالرفتت...آقابزرگ پسند  -
نشدني بنداز كه ارثت با برنده شدن شرطت چرا  میریم جلو...كم كم تو فكر دور و بریات یه جور حساس

منگنه بذاربهت نمیرسه...آقابزرگو ال  . 

 تو در مورد من چي فكر كردي دقیقا؟ -

من در مورد تو فقط به این فكر كردم كه باید زمینه اینو به وجود بیاري كه چند نفر راحت شن... تو  -
فقط خودت باش بقیش بامن...به یه پنت هاوس و ماشین آخرین مدل ماماني فكر كن...یا تحصیل اونور 

 .آب...بي دروغ...واقعي واقعي

 چي باعث شده فكر كني من خر حرفاي تو میشم؟ -

همون چیزي كه چند روزه از اون باغ دورت كرده...همون شك و تردیدت...همون پول نداشتت كه تو  -
روز مهموني كشوندت از باغ بیرون...ترانه چرا لگد میزني به آینده رویاییت؟...من نمیخوام دشمني 

..دوستي مسالمت آمیز..من به تو تو رسیدنت به حقت كمك میكنم كنم...تو رو من حساب دوستي باز كن.
تو هم با حذف ثروتت از سهام كارخونه ها خاندانو به هم میریزي...مطمئن باش هیشكي نمیتونه بگه 

 .چرا...اینبار تو محقي

 تو فكر كردي من به آقابزرگ خیانت میكنم؟ -

دختر خوبي باش...خیانت؟...مسخره است...خیانت اینه كه تو بخاطر خودخواهي اونا االن مطلقه  -

 .اي...خودخواهي اینه كه اونا با پول تو كیف دنیا رو ببرن و تو پایین شهر زندگي كني

 .من تو همون خونه هم خوشم -

محبت به پات ریخته رو...فكر كردي ترانه...ترانه....ترانه من دارم بهت نشون میدم واقعیت این همه  -
خرجي كه این همه سال برات كردن پول خرد اون ثروتت حساب میشه؟...ترانه من نمیگم بي چشم 

ورویي كن میگم حق گیري كن...حقته...خالف نیست...بي شعون اگه واسه خاطر حقت بخوان ازت 

 .ببرن

دا كنه دیگه واسه دور زدن آقابزرگ پیمن خودم به حقم میرسم...خودم...حالیته؟...تو هم یه را - . 

چشماش از عصباینت دودو زده خیره تو صورتم چرخ خورد و گفت:اگه زن اون مرتیكه نمیشدي باید 
حاال تو فكر خرید لباس عروست مي بودي...فكر كردي همه هدف آقابزرگ از نخواستن سرگیري اون 

خودت اون شوهرت همه چي تموم بوده ولي آقابزرگ ازدواج فقط شناختن اون پسره بوده نه بابا...به قول 
حساب كتاب داشته...به هم زدي این حساب كتابو...با ازدواجت با من اون ثروت از فامیل خارج نمیشد 

 .ولي با اون یه پا وایسادنت همه رو سر لج انداختي
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 .دستم به دهنم چسبید و چشام دودو زد تو كاسه چشمم

به فكر منافع اسم فرزینن نه هیچكدوم از فرزینادیدي دختر خوب اونا فقط  - . 

با همه اینا آقابزرگ حق پدري داره...بگي آقابزرگ میخواد بكشتت هم من میگم خوب میكنه...یه چي  -

 .حالشه كه میخواد بكشتم

گفتم و با حس پوزخندش از اتاق زدم بیرون...من از این دودلي بیزارم...كنار اومدن با این همه حرف 
م میزنه...داغونم میكنه...ولي من بازم دوسشون دارم...با همه این مذخرفاتي كه حسام گفت دوسشون زمین

 .دارم...گور پدر پول هم آوردن

........... 

آرتین بغل...بوي شامپوي بچه تو بینیم رفته و بیرون نیومده...به كاناپه تكیه زده و زیر جبر دیكتاتوري 

م و جري پخش شده از ال سي دي خونه پدري خیره بودمچندسال سن دار زیر دستم به تا . 

 فرهاد لم داد كنارم و گفت:نیستي چرا؟

 شما سایتون سنگین شده...نسترن كجا رفت؟ -

فت اتاق من لباساشو عوض كنه...چي كارا میكني؟ر –فرهاد   

كار میكشه آي كار هیچي...زندگي...تو این پروژه آخریه دستم بنده...حسام هم حمال مفت گیر آورده آي  -

 .میكشه

 .مهسا ور دیگم لم داده گفت:بگو بگم ننه جون گوششو بپیچونه

 .ننه جونو خوب اومدي -

صداي آقابزرگ تو سالن پخش شده ...نگاه بقیه رو سمت خود كش...طرف مخاطبش بنده...میون حرفاي 
 .عامي و من عاشق هرروزه قد علم كرد

ظرتمترانه تو اتاقم منت –آقابزرگ  . 

نه بابا...آقابزرگ این چندوقته نبود...این روزایي نبود...مهر چشماش كم آورد از اون دیكتاتوریش كه تو 
فته...نمونه بارز همین فسقل بچه زیر دست ما كه ملتي باید تام و جري تن و ریشه همه خاندان به ارث ر

 .رو به همراه كودك درون به نظاره بشینن

اي باریك شده مهسا...خاتون چشم غره رو به سایه افتاده آقابزرگ رو پله ها باال رفتنش از پله ها...چشم
 .و فرهادي كه لپ كالم مطرح كن خودي نشون داد

اتونم...بال...دوباره باهاش سر ناسازگاري گذاشتي كه فاروقي شده؟خ –فرهاد   

سگ سربدي راعتتو نمیكنم كه تو دومادیتي جلو زنت همچین میزنم تو دهنت كه صدام –خاتون  . 

اوا خاتونم...چرا خشونت؟...یه كم لطیف باش –فرهاد  . 
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 .آرتینو بغل مهسا دادم و زیرچشمي دیدم مشت شدن دستاي خاتون و حرصي كه خورد

از پله ها رفتم باال و به خود اومده پشت در اتاق فاروق خان چند لحظه پیش بودم...انگشت حلقه كرده 

ه آب طال رو فشار داده وارد شدمچند تا ضربه زدم به در و دستگیر . 

 .روي كاناپه راحتي لم داده بود و باال پاییني نگام میكرد

 .بشین -

 .لبه تخت روبروش نشستم و با نگام انتظار حرفشو به روش آوردم

 كاري داشتین باهام؟ -

 .مكثش و بعد حرفایي كه در انتهاي این مكث تو گوشم رفت و تو سرم چرخ خورده بیرون نرفت

حسام میگه تو كارت پیشرفت كردي...میگه لیاقت نشون دادي...میگه از صدتا مرد هم جربزه دار تر  -
توني بشي...چراشو نمیدونم...نمیدونم و برام عجیبه...حسام تا آرنج عسل بذاري دهنش ته ته تعارفش می

كتش استخدام شده حمایت اینه كه تف نندازه جلو پات...برام عجیبه كه چرا داره از توئه با پارتي تو شر

 میكنه...عجیب نیست به نظرت؟

دلم از دست لحنت خونه...شك داري...شك دارم...میترسي. ..میترسم.. .نمیدوني.. .نمیدونم...حسام كجاي 

 .این معادله است كه لحن تو با اسم بردنش میشه زهر و چشمات یاد اون چهار سال پیشم میندازه

ینجوري شما راحت تر ثروتمو بهم میدیننمیدونم...شاید فكر كرده ا - . 

ثروتم تو لحنم تشدیددار شد و چشماي آقابزرگ از اون باریكي در اومد و عوضش چشماي من باریك 
شد... گفتم... چیزي كه این همه سال بابتش خفه خون گرفتم رو گفتم...بي عذاب وجدان...با شك...با 

ده از دهن آقابزرگ گفتمترس...با حس مبارزه با اون لحن پر شك در اوم . 

خب همه میدونن كه من باید تو كارم موفق باشم تا شما ثروتمو به اختیار خودم بذارین...شاید خواسته  -
 ب****و**ساینجوري به من كمك كنه...شاید دلش سوخته...از بابت خونه پایین شهرو هر روز با اتو

تونسته به یه جاهایي برسهاینور اونور رفتنم....زیاد هم عجیب نیست...پروژه جدیدمون  . 

سكوتت تعبیر داره؟...سكوتت بد سكوته...آقابزرگ فاروق شو...آقابزرگ تو دهني بزن...آقابزرگ داد 
بزن و بگو هنوز واسه اون ثروت بچه ام...چي شدي فاروق خان...حسام خیر نبیني بابت این همه شك 

 .انداخته تو جونم

رمیگردونممن هر وقت موقعش باشه ثروتتو بهت ب - . 

 "تا پشت لبام اومد و در نزد و دلم دادش گوش كر كن تو وجودم نفیر كشید كه"كي پس؟

 .خاتون یه حرفایي باهات داره...امیدوارم منطقي باهاش برخورد كني -

شقیقه ام نبض گرفت...دلم پیچ خورد...خاتون وقتایي باهام ازقول آقابزرگ كار داره كه...همون دوسال 
ساالي...بسه...نه...دیگه چیه؟پیش...همون   
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 ...پاهام رو زمین كشیده شد و باز شقیقه ام نبض گرفت...باز دلم پیچ خورد...باز

كنار خاتون روي اون استیالي طالیي و به قول فرهاد فقط در حد كالس واسه مهمون جاگیر شدم و 

 .منتظر به اون چشماي غرق تو مهر خیره

 آقابزرگ گفتن كارم دارین؟ -

ش روي دستم لغزید...شقیقه ام میزد...دلم پیچ میخورددست ... 

ترانه جان...دردت تو جون مادر...عزیزمي...غمتو كه میبینم انگار همه دنیام زیرورو میشه... من  -
وده...ولي مادر اون بیشتر از من سرش تو همیشه با فاروق موافق نبودم...سكوتم همیشه دلیل رضایتم نب

...من امروزو میبینم اون فردارو...قربون اون چشاي خوشگلت برم آینده تو مال حساب كتابه...میفهمه
خودته...هرجوري دوست داري ولي خب...دختر برورودار مال مردمه...ترانه دردت تو جونم اینایي كه 

 .میگم فقط چون مجبورم میگم...وگرنه تو خودت مختاري

میدادممیفهمیدم و نمي فهمیدم....میفهمیدم و نفهم نشون  . 

 .جونم خاتون؟...بگو...اذیت نكن خودتو -

 .آره اذیت نكن خودتو...من اذیت كش فامیلم...من كفایت شده ام.. .شما حرص نخور دیگه

دیرز بعدازظهري...یه خانومي زنگ زد...مثه اینكه یه مدت معلم خصوصي دخترش بودي.. .  -
 ...میخواست بیان واسه

مد...شقیقه ام میزد...دلم پیچ میخورد...چشمام پر و خالي میشد. ..بغض دستم جلو صورتش با لرز باال او

 .زخم میزد

اونوقت شما واسه همون چیز گفتي دختر ما...نوه عزیز كرده...یادگار فردینتون ...مطلقه است. ..  -

 ...گفتین؟...گفتین كه

سال تو خودم ریختناي من دستش چسبید به لباي خشكي زده ام...چشماش پر شد.. .ریخت...به اندازه دو 
 .ریخت

 .نگو مادر...نگو دردت تو جونم...نگو قربون قدوباالت برم...خدا ازش نگذره -

 .خدا میگذره...من گذشتم...خدا هم میگذره

دفعه بعدي كسي زنگ زد میگي این دختره طالق گرفته است. ..میگي آقابزرگش واسه ارثي كه همه  -
ه... میگین این دختره تعادل رواني نداره. ..میگین تو یه خونه مجردي براش دندون تیز كردن شرط گذاشت

پایین شهر زندگي میكنه و معلوم نیست دوسال تك و تنها تو این شهر چه غلطي كرده ...میگین...خاتونم 
من عادي نیستم...من مثه زناي دیگه نیستم...من جاي همه چي تمومي...هیچي تمومم...بسه خاتون...به 

وقت دیگه از این لقمه ها واسه ما نگیر...مردمو مچل نكن... اینا رو كه بگي دمشون رو جون فار

 .كولشونه ود برو كه رفتیم

بلند شدم...باز هم شقیقه ام نبض زد...نرگس جان كاش شاگردم نبودي ...دلم پیچ خورد. ..كاش آقابزرگ 
 ...شك نمینداخت ... چشمم پروخالي شد...كاش
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 .صداي نسترن و سنگیني دستش نگامو از قاب آقابزرگ كند

كجایي خانومي؟ –نسترن   

 همین جام...خوبي؟ -

گه میشه آدم یه زن ذلیلي مثه فرهاد گیرش بیاد بد هم باشه؟م –مهسا   

چه میزنم از خونه پرتت میكنم بیروناب –فرهاد  . 

بابااااااا –مهسا  ... 

تو حساب...نه بابا مگه میشه؟. ..عمو فریبرز مرده... خیلي عمو فریبرز...حسام میگه پول سود من 
مرده... حسام میگه خیلي دوسم داره ولي از پول گذشتن. ..عمو فریبرز واسه من همون پشت و 

پناهه...نمیشه...حسام نمیشه...این حرفا رو مخمه...آقابزرگ حق خوري بلد نیست ...بهمن خان لقمه یتیم 
فریبرز حسابش...حسابش ... من پول ندارم...مهسا تو كیف پولش تراول سر سفره ببر نیست...عمو 

داره...من یه كارت اعتباري دارم و صدو بیست تومن توش و یه ده تومني ته جیبم...مهدیس كیف پولش 

 .چرم اصله ...من چهار ساله پرادا و ورساچه رو دیگه نمیدونم چطور مینویسن...من... حسام خیر نبیني

انه؟تر –نسترن   

 جونم؟ -

اتون چي بهت گفته كه شیش و هشت میزني؟خ –فرهاد   

ته بابا؟...چرا میخ میشي به یه جا ول هم نمیكني؟چ –مهسا   

 هیچي...دیگه هیچي.. .مهسا حسام كي میاد؟ -

 مهسا بهتش رو مخفي كرده گفت:نمیدونم...باهاش كاري داري؟

ه باشهخیال...برم ببینم گلرخ جون كاري نداشتزیاد مهم نیست...واسه كار یه سوال داشتم ...بي  - . 

 .دستم كشیده شده وایسادم وباز عطر فرهاد تو دماغم پیچید و كنار گوشم گرمي نفساش حس شد

ترانه من چشه امروز؟ –فرهاد   

 .فرهاد بي خیالم شو...اعصاب ندارم...بعدا با هم حرف میزنیم -

دلم برات تنگه رفیقزنگ گوشیم و اسم شادمهر روي اسكرین گوشیم... . 

شادمهر كیه؟ –فرهاد   

 .نگاه فرهاد هم به گوشي تو مشتم بود

 .مهسا به دادم رسیده گفت:یكي از دوستاشه
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گفته بودي با پسرا هم رفاقت میكنين –فرهاد  . 

نگفتم و لحنت چند ثانیه اي شد فاروقي برادر من...نگفتم و رنگ نگات شد رنگ نگاه فاروقي برادر 

 ...من

یال چشماي فرهاد و اون لحن فاروقي گوشي چسبونده به گوشم گفتم:یه لحظه گوشيبي خ . 

 .توي ایوون نفس فوت كرده باز صداي شادمهررو شنیدم

 .شادمهر -

 كجایي كه مارو یه دقیقه عالف كردي؟ -

 سالمتو خوردي پسر بد؟ -

 .گیرم علیك -

 .وعلیكم...چي شده تو كانتكتات راه گم كردي -

 هیچي بابا...دیدم كه تو معرفت نداري ببینم چي كاره اي واسه جمعه؟ -

 .جمعه ها و قرار چندساله كله پاچه هم كه به مدد این دومادي ته تغاري مالیده شد

 نه بابا...چه برنامه اي داري؟ -

ومشون هم هیچي این شادي دیوونه گیرداده بریم پارك لویزان...اسكول كرده مارو گفته بگمت مهسا خان -

 .بگین بیان

 مطمئني فقط شادي گفته؟ -

 .گمشو دیوونه اون دختره آكله رو نبینم كمتر باید كفاره بدم -

 ...شادمهر -

 باشششششه بابا...مهسا خانوم نه آكله...میاین؟ -

من كه جورم...مهسا هم جور میشه...فقط اره بده تیشه بگیر راه بندازین جفت مالجتونو تو فرقون  -
تم پیش مامي جونات...تورو بهشت زهرا...مهسا هم پیش گلرخ جونمیفرس . 

كم رجز بخون...خواستي برو بچ دیگه فامیلوتن هم جز هاپو مراماشون واسمون بیار علي الخصوص  -

 .داف جیگراشون...جون تو یه ماهه اومدم اینوري هیشكي باب دل نبوده

 پس اون عمه منه چپ و راست میره خونه وكیلش؟ -

ن كه نگاش هم نمیكنم...اون آویزونهم - . 

 .آره دیگه همه آویزونیا واسه ماست...به شما آقابیون كه میرسه میشه مجنونیت...جمع كن بابا -
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 .ترانه این امیر علي خفمون كرد دوساعته...یه تیكه بیخ ریش من داره میگه سالمت برسونم -

 .سالمت باشه -

:میگه اینقدر سالم برسون تا جونت درآدصدا شادمهرو شنیدم كه به امیرعلي گفت . 

 .جیغم تو گوشي پیچید و قهقهه شادمهر هوا رفت

شادمهر هستي...هستي و من ممنون این هستنم...هستي و من كنار نبودن همه به هستنت دلخوشم...هستي 
من ي و و من دلم گاهي تو این روزا از شكاي آدماي كنارم این همه عمر به هستنت خوش میشه...هست

كنار هستنت یادم میره حسامي حرفي زده...حسام هم سنگ خود به سینه زنه...حسام هم دلش داره واسه 
خودش مهربوني زیرآبي میره و تو هستي...شادمهر همینطوري كه واسه من برادرنه هستي واسه عشق 

 .یه زمانیت هم عاشقانه باش

هر آروم گفت:چه خبر؟از آینه بغل به صورت مهساي خوابیده نگاه كردم كه شادم  

 .بي خبري -

پس خوش خبري...ترانه چته؟...به خدا خیلي داغوني...مثه اون دفعه با اون جوابا نصفه نیمت نپیچونم  -

 .جون داداش

خودم هم هنوز یه جوري پبچیدم...یه حرفایي از یكي شنیدم كه چندوقته دودلم كرده...سر همین قضیه  -
یق افتادهارث بابام كه چهارساله به تعو . 

خیلي ناراحتي چرا تعارف میكني؟...رك و پوست كنده بگو پولتو میخواي و خالص...من همیشه گفتم  -
آقابزرگت نمیتونه واسه پولي كه حق فقط توئه شرط و شروط بذاره...یه جورایي زوره...رو 

ط میلنگه... یا مخمه...هرچقدر هم كه آقابزرگتو الهه واسم متصور بشي بازم من میگم یه چي این وس
آقابزرگت زیادي سخت گیره یا اینكه تو رو خر فرض كرده كه منم تو این فرضیه بد باهاش موافقم...اگه 

خر نبودي تو این دوسال جا رفتن از خونه پدري وامیسادي و حقتو میخواستي... مثال میخواي نوه خلف و 
سربه زیري داره كار دستت میده...چرا  خوبه باشي ولي داري این وسط بدجور ضرر میبیني...ترانه این

میخواي بچه خوبه باشي؟...نباش...مثه همه نوه هاي آقابزرگت كه من ندیده اخالقاشونو فوت آبم...مثال 
همین حسام...تو این یه باري كه دیدمش دستم اومده از اوناست كه رسم زیرآبي رفتنو خوب بلدن...نمیگم 

 .بد باش...اینقدر هم خوب نباش

ن خوبم؟...مني كه واسه حرف آقابزرگم سر اون ازدواج تره هم خرد نكردم؟...من دارم تاوان گناهمو م -
 .پس میدم

تو گناه نكردي...یه كوچولو اشتباه كردي...همه اون دوسال زندگیت با اون عوضي هم همچین بد  -

 نبود...بود؟...لحظه هاي خوبي هم داشتین...نداشتین؟

..راست میگه... تو همه بدیاش بعضي وقتا غرق میشدم تو عمق خوبیاش...تو میخوام انصاف خرج بدم.
همه بي تفاوتیاش بعضي وقتا دلم غنج میرفت واسه توجهاش...بد بود...گاهي خوب هم بود...نامرد 

بود...گاهي همه كس بود...زخم میزد ...گاهي نوازش میكرد...دل خون میكرد...گاهي...نمیخوام...همه 

لخیاش بیشتر تو كامم نشسته تا شیریني هاي مصنوعیشاون دوسال ت . 
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ترانه بسه...دوسال به هر دري زد كه صنار سه شاهي دربیاري بسه...بهتره یه بار عین بچه آدم اون  -
تعارف حرف دلتو بزني...تا جاییكه یادمه تو همه عشقتو به آقابزرگت بذاري كنار و بشیني رودررو بي 

.حقي كه شاید از ثروت من هم كم نداشته باشههمیشه قید اون حقو زدي.. . 

 تو كه اینقده وضعت خوب بود...چرا سر چكاش كمكش نكردي؟ -

اون یارو هر چي كه نداشت غرورو خوب داشت...واسه همین دست گذاشت رو كثیف ترین كار و  -
تورو وارد این بازي كرد...بعدش هم كه دید از تو قرار نیست آبي گرم بشه خودش زد این درو اون در و 

ه خبر با یه سرمایه گذاري كوچیك سر برج پول چندبرابر شدشو گذاشت جلو طلبكاراش... بعدش هم ك
 .شعبه هاي شركتش تو چندتا كشور به گوشمون رسید

 االن كجاست؟ -

 .قرارمون این بود سوالي درمورد حاالش نپرسي -

 خب مثال چي میشه بدونم االن كجاست؟ -

یكنهم..پولي پارو جا ثابتي نداره...چند ماه اینور...چند ماه یه ور دیگه...چند ماه بعدش هم یه جا دیگه. - . 

و بابا مهدي و مامان شهره چه خبر؟ از سایه -  

ممكنه چند ماه دیگه بیان ایران...البته سایه رو نمیدونم...سر اون آشغال خراب شده و داره خونشو تو  -
 .شیشه میكنه...انتقام رفیقشو میگیره دیگه

 .یه تك خند تلخ و یه نفس عمیق و باز بغضي كه آروم برگشت قاطي خون دلیام

دي میون خنده تلخ من و لبخند شادمهر پررنگ شدصداي خواب آلود شا . 

كي میرسیم؟ –شادي   

سیدیم...شما یه كم بخواب جون داداشر –شادمهر  . 

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

و یه فحش ناموسي هم جزء یادآوراي مخم گذاشتم كه بعد در تنهایي یه سقلمه مهسا رو مهمون كردم 

 .حواله اش كنم

مهسا سر كرده تو گوشم گفت:دروغ میگم بگو دروغ میگم...نه من دروغ میگم؟...پسره دخترباز عوضي 
فقط بلده چپ و راست به شادي گیر بده...از اول تا حاال تا تونسته با چشمش سایز لباس زیر دخترا هم 

دس زده...با تو تعارف نداشت دیگه پیش ما نبود كه؟ح  

 به تو چه؟ -

 .مهسا پر حرص اخم تو هم كشید و بعد با شادي و تبلتش مشغول شد

ترانه چند وقتیه نیستي –امیرعلي  . 
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یه لبخند به اون همه مهربوني هاي كالس زدم كه شادمهر گفت:نیشتو جمع كن...خوش ندارم زیاد با این 

بش كنيلگوري خوش و  . 

 به تو چه؟ -

فه بچه...امروزمو كلهمتون گند زدین...حالم گرفته استخ –شادمهر  . 

مهسا باز یه نیشخند زد و نگاه شادمهر تو نیشخند باز هم به اندازه لبخنداي مهسا خوشگل خشكید و 
اشپرحرص نفس داد بیرون و مهسا هم بیشتر نیشخندزن سر كرد تو تبلت و كلیپ خنده دار جلو چش . 

 .گوشیم زنگ خورد و شادي این بار پكید از خنده

 .خو مگه چیه؟...صدا ني نیه -

ین بیشتر به حنجره غول میخوره تا ني نيا –شادمهر  . 

من؟ خنده رو لبم كش اومد و نگام رو صفحه خشك شد...نه بابا...مهدیس و خط رندش و اسكرین گوشي  

 الو؟ -

 .سالم ترانه -

این برنامه ها نداشت...تازه اصال ضمیمه ترانه كه كال تو حرفاش نبوده هیچ  اون بار كه زنگ زد سالم و
 .وقت

 .سالم مهدیس جون -

 "باز مهسا و بیني چین داده...وخود مني كه تو دلم گفتم"این جونمو دیگه از كجام درآوردم؟

 .شنیدم با مهسا رفتین گردش...كجایین؟...منم حوصلم سررفته -

 .مهسا كه گوشش به گوشیم چسبیده بود لب زد كه

 .خب زیرشو كم كن -

 .یه چشم غره به مهسا و باز دل دادن به حرفاي مهدیس و جواب خودم

 .ما پارك لویزانیم -

مهسا خواست جیغ بكشه و دست من چسبیده به دهن بازش زدمش رو استپ و چشاش توپ تنیسي شد و 

 .كف دست من میون دندوناش قفل

م تو گلو خفه شد و خداحافظي به زور از بین دندونام درزدجیغ . 

 .كثااااااااااااااااااااااا اااااااافت -

 .دستم كه ول شد جیغ مهسا بلند شد
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ختره خاك تو سر...چه فكري كردي كه جامونو به این دختره لش ازخودراضي لو داديد –مهسا  . 

 .خب دلش گرفته بود -

اه چندشم شد...یعني چي كه میخواد بیاد وردل ما؟...خب بچپه وردل  خب بره دستشویي...اه –مهسا 

 ...اون

چشم و ابرویي اومدم و مهسا حرفشو خورد و باز چشم تنیسي نگام كرد و من فهمیدم كه غلط اضافي 
 .كردم

خب چه اشكالي داره؟...حاال درسته بچه پایه اي نیست ولي خب نمیشه كه دعوتش نكنم...اصال تقصیر  -

ه كه به همه جار میزني میخوایم بریم گردشتوئ . 

ین بچه ها بهونه نیار...همیشه همین بودیا...مثه همه ته تغاریاي لوسع –مهسا  . 

 ...من هیچش هم ته تغاري نیستم...حاال فرهاد بچه دار میشه دیگه -

ایكروویو كه نیست نسترن...قبل عروسیشون هم اگهم –مهسا  ... 

دستم هجوم برد طرف دهنش و صدا قهقهمه بازم باكالس امیرعلي و پوزخند چشام این بار گشاد شد و 
شادمهر هوا رفت....خدا ازت نگذره كه دهنت همه جا وله...دیگه از دست متلك انداري شادمهر امون 

 .نداري خواهر

گشوم مهسا بي خیال باز به تبلت شادي از خنده سرخ شده خیره شد و من سرم پایین افتاد و شادمهر كنار 
 گفت: نسترنو گفت لبو...یعني از این دختره كوچیك تري؟

 ...آره...فقط چهار ماه...ولي خب فرهاد هم كه بچه بیاره -

شادمهر اینبار جاي پوزخند خنده ول داد و من جاي به قول خودش لبو شدن یه آرنج تو پهلو مهمونش 

 .كردم

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

امحسوس تو پیشوني به حرفاي مهدیس گوش میداد و مهسا كنار گوشم شادمهر نیش شل كرده مثال و اخم ن

 .غر میزد و امیرعلي و شادي هم بي خیال همه بدمینتون بازي میكردن

به خدا نیگاش كن...همینجور كه این پسره واسه ما نزده میرقصید حاال این دختره هم اومده لي لي به  -
رو وقت تیك و تاك به جنس ذكور ببینه ببینم اون وقت هم  الالش بذاره...من میخوام آقابزرگ این دختره

 تو فامیل میپیچه كه عروس فریبرزخان فرزین قراره این آكله باشه؟

 چرا آقابزرگ گیره رو این موضوع واقعا؟ -

بین خودمون باشه ولي چندروز پیش داشتم از در اتاق خواب بابا مامان میگذشتم شنیدم مامان داشت به  -
ت كه كاش نمیذاشتیم ترانه زن اون پسره بشه كه نظر آقابزرگ ازش برگرده ....ترانه شستم بابا میگف

 .خبردار شده كه تو و این داداش نفهم من ناف بریده هم بودین
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 چي؟ -

اسكول دارم میگم قرار بوده این حسامه كه از اونور برگرده تو رو ببندن به نافش ولي انگاري مرغ یه  -
ن قرار مداراشون به سرانجام برسه...همینه كه مامانم از بچگیت اینقده لوست كرده فكر پاي تو نذاشته ای

 .میكرده قراره عروس عزیزكردش بشي

دلم پیچ خورد...دهنم تلخ شد...نفسم برید...حسام گفته بود...مهسا میگه...آقابزرگ نذاشت واسه 
خواستگاري بیان...بابا مهدي ناراحت شد...آقابزرگ گفت یا ثروتت یا اون پسره...عمو فریبرز دلش 

نزد؟...حسام گرفت...گلرخ جون نیومد سر عقدم... چرا؟...چرا هیچ وقت هیشكي از این قرارمدار حرفي 
و من؟...از خودراضي و من؟...فرزین و فرزین؟ ...پوالي من؟...آره همش پوالي منه...فقط پوالي 

 ...منه...مال منه...پس چرا پیش من نیست؟...پس چرا مال من نیست؟ ... پس چرا

ترانه؟ –شادمهر   

 "نگام تا چشماش باال اومد و اون با نگاش پرسید"چیه؟

خورد و لب زدم كه"هیچي دهن تلخ شده ام تكون " 

خوادبمهسا باز كنار گوشم گفت:عمه فریبا چندروز پیش داشت به خاتون میگفت كه اگه ترانه پولشو  ... 

 ...چي؟...بقیشو بگو -

ترانه من نمیدونم اینا دارن چي كار میكنن؟...افتادم تو شك...تو شش و بش اینكه نوني كه دارم سق  -

 .میزنم حق تو نباشه

بي خیال بگو عمه چي گفت؟...بعدش هم اینا چه حرفیه؟...مگه عمو فریبرز خودش كم پول داره مهسا  -

 كه این حرفا رو میزني؟

مثه اینكه به وكیل آقابزرگ خبررسیده كه ترانه برگشته اونم به آقا بهمن گفته كه بهتره زودتر حق ترانه  -
راي تنها یادگار فردین خان میفته دنبال رو بهش بدین وگرنه بعنوان وكیل این همه سال خونوادگي ب

شكایت...انگاري همه این چهارسالي كه به سن قانوني رسیدي ساكت مونده تا بین خونواده اتفاقي نیفته و 
حاال به خاطر این دوسالي كه تك و تنها و بي خبر تو شهر گم و گور شدي چشمش ترسیده...خاتون هم 

یت میكنه....فكر كن خاتون از فاروق جونش شكایت كنه...چه شود؟گفت:حق داره...اگه به اونم باشه شكا  

 .مهسا داره چه اتفاقي میفته؟...من...یعني چي؟...خب آقابزرگ قیم منه -

 .تا هیجده سالگي...ترانه تو االن خودت باید واسه ثروتت تعیین تكلیف كني -

 .حرفاي حسام...حق من...حق وارث فردین...حق یكي یه دونه فردین

رانه شنیدم از مامان كه حسام خیلي تعریفتو كردهت –مهدیس  . 

 .حسام نكن...با یه خونواده بازي نكن...با من بدبخت بازي نكن

 .حسام لطف داره -
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ب عجیبه...حسام كال از كسي تعریف نمیكنهخ –مهدیس  . 

یدن...مثهاون رقص پركینه...مثه همه این ساال...مثه همون چهارسال پیش...مثه همون اولین بار تو بغل ... 

 مشكلش كجاست؟ -

 ...تلخ گفتم...به جاي همه ساالي تو كینه نگاش غرق شدن تلخ گفتم...دلم لرزید و تلخ گفتم

شكلي نداره...فقط انگاري حسام خیلي باهات صمیمي شدهم -مهدیس  . 

سپرم  صمیمي؟...آره اونقدر صمیمي كه میخواد بندازتم وسط بل و بشوي تو و خودش...میخواد
كنه...حقمو بندازه وسط ماجرا و دور بزنه خاندانو...میخواد من بالكشي كنم...مثه همه این 

ساال...میخواد...آره من و نفرت اون با هم صمیمي هستیم...آره من و سپر شدنم بد واسه اون پسر 

 .صمیمي هستیم

 واسه چي اینطور فكري كردي؟ -

خب –مهدیس  ... 

م راحتیه ولي زیاد صمیمي نیست...اگه تعریفي هم شده خب واسه ترانه اصوال آد –شادمهر 

 .لیاقتشه...ایشاال چندوقت دیگه كه پوالش بهش رسید یه شركت میزنه بهتر از مال پسرعموش

مهسا اولین بار و بي نیش و كنایه با لبخند حرص درآري كه تنها در مواقع رویارویي با مهدیس از 

 .خودش بروز میداد گفت:ایشاال

ده؟ابروي شادمهر یه وري باال رفت و مهدیس اخم تو هم كشیده گفت:مگه آقابزرگ میخواد پولتو ب  

فقط پول كه نیست...بیشترین سهام كارخونه بعد ازآقابزرگ و چند تا ویال تو سطح كشور و یه  –مهسا 
 .حساب دراز مدت و سودایي كه هرساله از كارخونه باید بین همه سهامدارا تقسیم میشده

 .امیر علي سوتي كشید و گفت:مارو دریاب ترانه خانوم

ره خب دریابشون...كال رفقا انگاري به فكر پولنآ –مهدیس  . 

 ...انداخت...متلك فهمیدن موضوع چي كاره من بودن شادمهر و امیرعلي رو انداخت

دم به فكر پول باشه...بهتر از اینه كه تو فكر مد باشهآ –مهسا  . 

 .نه كه شما نیستي مهسا جان؟...بازم درهر حال مرامتو عشق است

اال چي شده كه حرف از ارث و میراث اومده وسط؟ح –مهدیس   

خب ترانه تونسته خودشو اثبات كنه...اینكه جنمش از خیلیامون كه پول تو جیبیمون همیشه به  –مهسا 
چپ و راست تو فكر سفراي اونور آبیش راهه بیشتره... اینكه مثه بعضي نوه هاي آقابزرگ نیست كه 

 .باشه...خب یه جورایي ترانه نمونه بارز عمو فردینه
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 نه بابا...من این همه خوبم و خودم خبر ندارم؟ -

خواستم تلخي لحن مهسا رو بگیرم كه شادي گفت:خب اگه ترانه اینقده پولداره نامردیه خونه پایین 

 .شهرداشته باشه

ب تونستي زندگیتو یه تنه بگردونينه جون خیلي خوولي خدایي ترا –امیرعلي  . 

 .لبخند زدم به اون همه مهربوني و گفتم:ممنون

 .باز یه لبخند از اونا كه باكالسن و شادمهري كه پس گردني حواله امیرعلي كرد

دلم گیره...فكرم كه بدتر...دلم میسوزه...شقیقه ام بیشتر...این حرف ارث و میراث من چرا حاال با 
تارت حسام تو دهن همه افتاده؟...چرا همه حساب كتاباشون داره رو میشه؟...چرا همه دور و برم اس

دارن تو كف دودوتا چارتاشون میرن؟...چرا مهدیس نفرتش بسشتر شده؟...چرا مهسا گوشش میجنبه 
و  واسه هر حرفي از اون ارث؟...چرا حسام؟... حسام داري چه میكني؟...خدا ازت نگذره پسر...دل

 ...ایمونم توي این شك داره میشه عقل و بي ایموني

با لبخند از كنار كاویان تازه از در اتاق حسام بیرون اومده گذشتم و با چند تا ضربه مصلحتي دستگیره 
رو فشار دادم و وارد شدم...سیگار میون انگشتاش یه پوزخند نشوند رو لبم...حتي سیگار كشیدن اون هم 

حالم به هم میخوره از اون همه مقایسهشیك تر بود...گاهي  . 

 یه نگاه بازم باال به پاییني بهم انداخت و منم دست به سینه گفتم:كاري باهام داشتي؟

با دست به یكي از كاناپه هاي چرم گوشه اتاقش اشاره زد و منم در حال جاگیري گفتم:زیاد وقت 

 .ندارم...حرفتو بزن

كنش همه عجیبه...نیست؟...من فقط یه كم ازت تعریف روبروم نشست و خیره تو صورتم گفت:وا
 .كردم...انگاري تازه دارن اون روشونو نشون میدن...وكیلمون هم كه دیگه نورعلي نور شده

 حسام تموم كن...من با طناب تو یكي تو چاه برو نیستم...میفهمي؟ -

یه كم مختو به كار بنداز...این چیزي من طنابي ننداختم...فقط دارم ملتفتت میكنم....تو هم بچه فردیني... -
كه من تو واكنش خونواده واسه ارث و میراثت دیدم زیادي ناجوره...بهمني كه سال تا سال گذرش طرف 
خونه ما نمیفتاد حاال چار روزه تو اتاق كار بابام پالسه...میفهمي؟...ترانه تو میتوني با این كارت هم به 

برم زیر سلطه فاروق خان...دوران سلطنتش داره تموم میشهخودت كمك كني هم به مني كه عمرا  . 

 .تو حق نداري در مورد آقابزرگم بد حرف بزني -

ببین دختر خوب...من واسه اون مدرك تحصیلي مسخرت استخدامت نكردم...واسه حرف آقابزرگ هم  -
افم میتوني نقش مهمي كه اصال تو حیطه كاریم براش تره خرد نمیكنم هم استخدامت نكردم ولي تو تو اهد

 .داشته باشي

فادارموحرفاتو زدي؟...حاال گوش كن...تو اگه تو من شك هم انداخته باشي...بازم من به آقابزرگ  - . 

 .آره اون كه حتما...دیدیم چهارسال پیشو -
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 .پوزخند كنج لبش و سیگار میون انگشتاش و لم دادن زیادي صمیمیش به كاناپه

رفش برمیگرده؟...چند روز پیش آب پاكیو ریخت رو دستم كه تا خودش نخواد به نظرت آقابزرگ از ح -

 .نباید حرفي از ارث و میراث زده بشه

اون از این نمیترسه كه تو بخواي پولتو از كارخونه ها بیرون بكشي...اون از نبودت میترسه... از  -
ه تو براش عزیزتریني حتي از مني اینكه با اون پول حاال كه برگشتي باز بري...هنوزم سر حرفم هستم ك

كه میتونم اسم خاندانشو حفظ كنم...آقابزرگ دودوتا چارتاي باباي من و بهمنو درحال حاضر نداره...اون 
تو فكر خودته...از بابا شنیدم همه اون سودي كه با پوالي تو به حسابش میرفته با خواست آقابزرگ از 

ه یه كارایي میكنه... تازه یه جور وسواس هم به رابطه من و حساب بیرون كشیده شده...اون پیرمرد دار

 ...تو پیدا شده...اونا از این میترسن كه من و تو

 .گمشو...من منم...تو تو...من و تویي وجود نداره...اونا یه چیزیشون میشه -

میارم تا از  ببین ترانه...من اگه واسه پروندن مهدیس مجبور بشم اداي خاطرخواه تو شدن هم درآرم در -

 حرف آقابزرگ سرباز بزنم...میفهمي كه؟

نه نمیفهمم...از این وسیله بودنم واسه اهدافت حالم به هم میخوره...تو یه فرزیني تا قبل از میون اومدن  -
حرف ازدواجت با مهدیس باید یه غلطي بكني...نمیدونم دنبال یكي بگرد كه چند وقتي نقش معشوقتو بازي 

 .كنه

طوري؟خب تو چ -  

 .شوخیاي كوچه بازاریتو واسه رفقات خرج كن...من یه پیشنهاد دوستانه دادم -

 .منم پیشنهادم دوستانه بود -

 .قهقهه ام هوا رفت...این پسر یه تخته كه نه كال تو كار تخته مخته نیست

ببین پسر خوب...این گوري كه میخواي واسش عزاداري كني خالیه...من واسه یه مشكل بزرگ از  -

 .چشم آقابزرگ افتادم...توباید دنبال یكي باشي كه سرش به تنش بیرزه

 .مطلقه بودن زیاد هم معضل نیست...در ضمن تاكید میكنم این پیشنهاد خیلي فرمالیته است -

گم آدم باش...من سعي خودمو میكنم كه ماجراي تو و مهدیسو كمرنگ كنم ولي برو بابا...دارم بهت می -

 .تو هم بهتره یه تكوني به خودت بدي

 .پس داري از خر شیطون پیاده میشي -

 .من اصوال اهل كولي گرفتن از پسرعموم نیستم -

 .لبخند من و پوزخند حسام...به طرف در اتاق قدم تند كردم كه صداش باز بلند شد

 .ترانه بهتره همه چیو بندازي بعد از مراسم فرهاد -

 .اوكي -
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 .حسام هم یه فرزینه...این تنها چیزیه كه میتونه این همه مارموذیشو الپوشوني كنه

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

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

یده گفتم:پس شما دوتا هم پرپر دیگه نه؟ب****و**سدست انداخته گردن نسترن و لپ فرهاد رو   

ره دیگه...چیزیه كه تو و مهسا خانوم تو دامن من گذاشتینآ –فرهاد  . 

راحتي؟یعني میخواي بگي نا –نسترن   

لبوفرهاد سركرده تو گوش نسترن یه چي گفت كه لپا نسترن در عرض دوثانیه شد  . 

دوباره فرهاد تو بي حیا بازي درآوردي؟...میبیني كه این دختره جنبش پایینه...مراعات كن...فكر  –مهسا 
 .كنم شب عروسي باید همینجور پارچ آب قند درست كنیم بدیم این دختره

 .كال همتون بي حیایین -

نه كه شما نیستي –مهسا  . 

م خیاطم برات بدوزه؟رانه مادر...لباس خریدي؟...میخواي بگت –خاتون   

خاتونم بچه كه نمیخواد بقچه پیچ بشینه تو جمع...خودم مي برمش میخریم باهم...به سلیقه این  –مهسا 
 .اعتباري نیست

ترانه بیا اینجا –آقابزرگ  . 

 كنار اقابزرگ نشستم و آقابزرگ كنار گوشم گفت:پول داري؟

 .پوزخندم به زور كنترل شد و بي خیالي صورتم مصنوعي

 .بله...حقوقمو تازه گرفتم -

خواستي بهم بگو –آقابزرگ  . 

 .نترسین...خجالت زدتون نمیكنم -

وض شدي...ترانه من تلخي بلد نبودع –آقابزرگ  . 

 .چهارسال زمان كمي واسه عوض شدن نیست...آدما راحت میتونن عوض بشن براساس شرایط -

ته عوض شديترانه تو چندوق –آقابزرگ  . 

 .عوض نشدم...فقط یه كم فكرم مشغوله -

ماگه از حرفاي اون روز –آقابزرگ  ... 
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نه اصال مساله سر این چیزا نیست...مساله سر اینه كه من خسته شدم...دلم یه كم آرامش میخواد... دلم  -

 .واسه بي فكر خوابیدن لك زده

ترانه بیا بریم تو باغ –فرهاد  . 

یر چین و شكناي صورتش كه گفت:برو...روزاي آخر آزادي نگامو دادم به جذابیت خوابیده ز
 .فرهاده...همه به حضورش تو این خونه عادت كردیم

 .عادتا راحت ترك میشن -

گفتم و بلند شدم...سنگین بود نگاش...سنگین بود...به اندازه غم همه ساالي نبودنشون...سنگینیش كمر 

 .شكنه

ترانه...بیا دیگه –حسام  . 

مي شدینصمی –آقابزرگ  . 

حرفي نیست كه بشه جوابش...این ظن لحنت گاهي تو همه باورام ناباوري میاره...بد با من تا میكني 

 .فاروق خان

 .نه زیاد صمیمي...فقط در حد دوتا آشنا -

وبه...دوست ندارم زیاد باهاش صمیمي بشيخ –آقابزرگ  . 

 جذامیه؟ -

را معطلشون میكني؟چبرو دیگه  –آقابزرگ   

ال نپرسم؟یعني سو -  

ترانه –آقابزرگ  . 

روپاشنه پا چرخیده رفتم طرف در سالن...بازم سگیني نگاش...بازم ناباوري تو كمبود باورام...بازم 

 ...حرفاي حسام... بازم اون تلخي

دلم پیچ میخوره...شقیقه ام میزنه...نفسم سخته...دلم گرم نیست...به هیچ پشت و پناهي جز شادمهر و 
...آقابزرگ گاهي دلسرد میشم حتي با گرمي بودنترفاقتش گرم نیست ... 

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

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

 .اینم كارت عروسي -

 یعني ما هم دعوتیم؟ -

قا رو دعوت كنم كه اون وقت نمیشم عزیزدل فرهادخب دیگه من نتونم چندتا از رف - . 
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 حاال چي شد اینقده یهویي این پسره دوماد شد؟ -

 .هیچي بابا من و مهسا دستشو گذاشتیم تو پوست گردو -

 ترانه؟ -

 هوم؟ -

 توي این عروسي جلوي فامیلت یعني توتازه برگشتي ایران؟ -

حیوون خونگیاشون هم یه دور رفتن اونور و برگشتن آره...ولي زیاد تو چشم نیستم...تو اون فامیل  -

 ....واسه تحصیل دیگه افه مفه نداره

 .پس بچه خوبي باش..لباست هم باهم میریم انتخاب میكنیم -

 .اهكي بي خي...مهسا رزروم كرده -

پوووووف این دختره هم واسه ما شده معضل...شادي هم یه بند تو خونه ازش حرف میزنه...نه كه تو  -
 .كم بودي

 .خب دخترعمو منه دیگه -

ترانه این دختره رو بپیچون با هم بریم...به تو كه باشه میري یه چي ورمیداري كه پنجاه سانت هم  -
 .پارچه نبرده

 به تو چه؟ -

و رفیقم جدا شده باشي ولي از همون اولش تا ته عمرت ناموسمي...بي غیرت كه شاید از اون یار -

 .نیستم...واسم از شادي عزیزتر نباشي كمتر نیستي...پس بي خیال بازي با غیرتم

 شادمهر تو مطمئني چیزیو از من قایم نمیكني؟ -

ه؟...یه جاي كار بد شروع نگاشو داد به پنجره و جوابمو با سكوتش داد...جوابتو قربون برادر...چي شد

 .كرده به لنگیدن...شادمهر این چند روزه شادمهر یه هفته قبل نیست

 جواب نداشت سوالم؟ -

 .جواب سوالت باشه واسه وقتي فهمیدم اونقدري بزرگ شدي كه راحت از كنارش رد بشي -

 .جناییش نكن جون ترانه -

 .جنایي نیست...اعصاب خرد كنه...رو مخمه...بي خیال -

دي؟زنگ گوشیش و سرباز زدگیش از جوابم...شادمهر داري چي رو تو لفافه آروم آروم به خوردم می  
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لبام رو بابت تسلي شادي مادرمرده كش دادم و شادي پوفي كشیده روي نیمكت وسط پاساژ ول شد و با 
ز بدترین روچشم و ابرو یه اشاره به اون دو موجود مثال آدمیزاد زد و گفت:اگه یه روز ازم بپرسن 

 .عمرت كي بوده مطمئن باش میگم روزي كه با این دوتا اومدم خرید

كنارش نشسته بازم به اون دوتا كه انگار بحثشون گفتگوي تمدنهاست یه نیم نگاه انداختم و باز توشیش و 

 .بش این موضوع رفتم كه برم بمیرم با خرید كردنم

به بدن...چشم آب نمیخوره با وجود این دوتا لباسي  ترانه من میرم چهارتا بستني بخرم بزنیم –شادي 

 .بخریم ما امشب

یه سرتكون دادم و اینبار شادمهر پوف كش كنارم به صندلي لم داده گفت:هرچي ما میگیم نره این خانوم 
 میگه بدوش... خب من نمیخوام خواهرم اون یه تیكه پارچه رو بپوشه كیو باید ببینم؟

سعي طلبكارمآبانه خم شده تو صورت شادمهر و داد ول داده گفت:شادي  مهسا دست به كمر با تمام

 میخواد بپوشه شما رو سننه؟

ترانه –شادمهر  ... 

شونه باال انداخته نگامو دادم ارزوني بستني فروشي كه شادي ندید بدیدانه تو انتخاب مدل بستني دلخواش 

پاساژ داشت میرسوند فروشنده رو به مرز غلط كردن بابت باز كردن مغازش تو این . 

اصال ترانه چه معني داره وقتي سه تا خانم متشخص میخوان خرید كنن یه مرد هم باهاشون  –مهسا 

 باشه؟

عنیش به اینه كه من باید تعیین كنم خواهرم چي بپوشهم –شادمهر  . 

د به مهسا باز صورت كشید تو صورت شادمهر و با همون داد ول داده معروفش كه به نقل قول فرها
علت همین داد شهرت عام داشتش تا حاال كسي حاضر نشده امر خطیر ازدواج باهاش رو به دوش بكشه 

تو گوش شادمهر یه نفیر نسبتا مالیم و به اقتضاي محیط كشید و گفت:مثال میخواي بگین خیلي 

ودش میكنینجنتلمنین؟...شادي االن تو سنیه كه دوست داره هرجور دوست داره بگرده...شما دارین محد . 

ن شادي رو محدود نمیكنم فقط امانت داري میكنمم –شادمهر  . 

 .مهسا پس كشید...چشماش پرحیرت شد و پس كشید...دیدم تعجب نگاش و پس كشید

یعنيمن...من نمیدونستم... –مهسا  ... 

م میاد شادمهر پوف كشیده نگاش رو داد به همون مغازه غلط كرده از باز شدن تو این پاساژ و گفت:خوش
 .ترانه خوب روش تاثیر گذاشتي...دق میده طرفو تا یه چي بخره

مهسا كنارم نشسته خیره به نیمرخ شادمهر موند و كنار گوشم صدوهشتاد درجه مغایر با لحن چند لحظه 

 قبلش گفت: مامان و باباش كجان؟

مامانش چندماه بعد زاییدن شادي واسه بیماري قلبیش میمیره...باباشون هم ده سال پیش سرطان میگره  -

 ...و بعد
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عني این همه سال تنهایي شادي رو بزرگ كرده؟ی –مهسا   

 .خب مامان شهره و بابا مهدي هم كمكش كردن...شادي اونا رو مثه مامان باباش میدونه -

بخاري بلند شد؟ ز شادي خانومبه به چه اعجب ا –شادمهر   

چه كنم داداش دیدم تو سرگرمي گفتم واسه تقویت قواي جفتتون یه تكوني به خودم بدم –شادي  . 

 .شادمهر زبونش به خودت كشیده -

ه كه تو بي زبوني روش تاثیر نذاشتين –شادمهر  . 

خوشگله قربون این دست شادي –مهسا  . 

هبغل شادمهر پرت كرده گفت:من همیشه گفتم مهسا عزیزدلنیش شادي شل شد و خودشو حالت غش تو  . 

شادمهر شادي رو پرت كرد یه ور دیگه و از سیني یه بستني برداشت و خیره به دوتا دختري كه جلومون 

 .با لوندي رد میشدن كنار گوشم گفت:اي جوووون

 .زهرمار...برو بمیر...انگل اجتماع -

بستنیش درگیر و مهساي به یه نقطه خیره...قربون اون چشماي غش غش خنده اش و لبخند من و شادي با 

 .تو چته؟... یه مخالفت بابت یه لباس كه این حرفا رو نداره

اترانه اون لباسه رو نیگ –مهسا  . 

 .نگام رفت طرف لباس و لبام كش اومدو چشمام تو صورت شادمهر چرخ زده منتظر تایید شد

خوش فرم داد و زیرلب گفت:نه بابا بعضي وقتا میشه به سلیقه اش شادمهر یه نیمچه لبخند به اون لباي 
 .امیدوار شد

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

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

كه دوتا دست یكي مردونه و یكي كشیده و ظریف و  با دهن پر نگامو دادم به آخرین برش پیتزا خونواده

 .دخترونه رفت طرفش و بعد از به هم كانكت ضعیفشون پس كشیده شد

بردارین بخورین –شادمهر  . 

 .شادمهر و این همه جنتلمني محاله

منه ممنون...دیگه سیر شد –مهسا  . 

 .مهسا و گذشتن از خیكش كه دیگه از اوجت محاالته
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چاشني صورتش كرد و باز شست ما هم خبردار شد كه این موجود پلید جنسي لطیف  مهسا یه لبخند ناز

 .از تبار ذكوررو مدنظر قرار داده

 شادي رد نگاه مهسا رو گرفته نیش ول داد و گفت:مهسا داریش؟

مهسا لبخند حفظ كرده لیوان رو با ملوس ترین حالت ممكن تو دست چرخوند و بردش طرف لباي غنچه 
ده اي كه كال من با همه مونث بودنم ازشون خوشم مي اومدشده و رژ ز . 

سرم رو بر اثر ممارست و تمرین زیاد نامحسوس طرف رد نگاه شادي و مهسا و علت آب راه افتاده از 

 ...لب و لوچشون دادم و

واااااااي...چه تیكه اي...مهسا كه دیگه امشب یه ده دوري عاشق شد و رفت...شادي هم كه غش مرگ 

باید سوار ماشینش كنیم شده . 

بسه دیگه بلند شین –شادمهر  . 

ب یه كم دیگه بمونیم...من هنوز دلسترمو نخوردمخ –شادي  . 

 ...شادمهر از میون كلید دندوناش غرید كه

وفت بخوري...میگمت بلند شو عین بچه آدم بلند شوك –شادمهر  . 

 به جز مهسا همه قیام كرده دور میز وایسادیم و شادمهر گفت:شما تشریف نمیارین؟

مهسا بي نگاه به شادمهر و آدم حسابش نكرده گفت:ترانه من خودم میرم خونه...میخوام یه كم دیگه بگردم 

 ببینم یه كراوات واسه بابا میتونم پیدا كنم؟

و خط دید تیكه رو مسدود كرده گفت:واسه كراوات شادمهر نگاشو طوفانزده كشید روبروي صورت مهسا 
 خریدن یه روز دیگه هم وقت هست...بهتر نیست بریم؟

ه...هنوز از ساعت برگشتم به خونه نگذشتهن –مهسا  . 

شادمهر حرفي نزد و من یه چشم و ابرو واسه مهسا اومدم كه یارو پشت پیشخون منظورمو دریافت اال 

اي هفتادوپنج درصد نارسایي مغزياین مهساي از ابتداي تولد دار . 

دستم به كار افتاد و گوشت پهلوي مهسا تو دستم چلونده شدو مهسا عین فشنگ تو جاش راست وایساد و 

 .گفت:بریم... بریم

 .یه لبخند به چشماي وق زده شادمهر و شادي زده و دنبال مهسا از فست فود زدم بیرون

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

داخته پایین و با نیش باز به پرونده هاي پخش شده كف پاركت از دست منشي سرم رو همراه كاویان ان
 .حسام نگاه كردیم و كاویان آروم گفت:حسام هم داغون كرده شركتو با این منشي انتخاب كردنش

 .وااااي نگین مهندس...گناه داره -
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 .واال گناه ما داریم با این بشر -

كاري با من ندارین؟یه لبخند به اون همه انرژي زدم و گفتم:  

 من كه نه ولي انگاري پسرعمو كار داره...حاال چي میشد روز اول میگفتین فامیلین؟ -

 .خب دبگه...جناب فرزین خواستن -

 .مزاحمتون نمیشم ...تا بعد -

 .به استیل راه رفتنش یه نگاه انداختم و بازم باورم نشد كه این همه غم دیده باشه

ده پخش شده رو زمین یه تقه به در زده وارد شدمبي توجه به اون همه پرون . 

 .نگاشو از لپ تاپش كند و گفت:دیركردي

 .داشتم با كاویان حرف میزدم -

 چه خبر؟ -

 فعال هیچي...تو چیكار واسه بدبختیت كردي؟ -

 ...بدبختیو خوب اومدي...مهدیس سرتاپاش بدبختیه واسه من...و واسه تو -

 چرا واسه من؟ -

م نگفته كه اگه مهدیس تو تولدش دخترخاله پسرخاله دوستشو دعوت نمیكرد تو اینقدر تو خب مهسا ك -

 .هچل نمیفتادي

 هچل؟...اسم دوسال زندگي مشترك من هچله؟ -

 .پس نه...حتما اسمش رویاي هر دختریه -

 .دقیقا...زندگي با اون آرزوي همه دختراي دوروبرم بود -

فتم فقط دارم میگم تو همیشه خوش خیالي...چه تو انتخاب اون یارو چرا دعوا میكني؟...من كه چیزي نگ -

 .چه سر پولي كه حقته

 .ببین من واسه اون پول جلو هیشكي وانمیستم...تو هم روشتو تغییر بده -

 .پوزخندش از فاصله چند سانتي كه من سر كشیده بودم تو صورتش نفرت انگیز تر از همیشه بود

 .به پشتي اون صندلي گردون مشكي تكیه زد و خیره تو صورتم گفت:خوشگلي

كمرم راست شد و دهنم بسته...اخمام تو هم كشیده شد و دستام تو سینه قفل...همه نفرتم تو اون لحظه تو 
 .چشام جمع شد و لبام از هم باز
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كنم نم تمسخرتو فراموشاین تعریفا رو برو از مهدیس بكن كه تشنه یه كلمشه...در ضمن سعي میك - . 

 تمسخر؟....تو تعریف منو مسخره میدوني؟ -

قهقهه اش مثه قهقهه همه شخصیت بداي كارتوني تو اتاق اوج گرفت و بعد باز خیره تو صورتم گفت:تو 

 .میتوني با وجود من انتقام همه ساالي زندگیتو از مهدیس هم بگیري...چه برسه به بقیه

باز رو میزش خم شدو براق شده تو صورتش گفتم:داري حالمو به هم نفرت تو چشمام بیشتر شده 
 .میزني...من وسیله رسیدن تو به خواسته هات نیستم

 .گفتم و رو پاشنه پا چرخیده رفتم طرف درو دستم به دستگیره نرسیده صداش تو گوشم اكو داد

وسیله خودشون بهشون ضربه وسیله نیستي ولي ناف بریدمي...تو ناف بریدمي نه اون مهدیس...من به  -

 .میزنم

 تو دیوونه اي...چه بدي از این خونواده دیدي؟ -

 .بدي؟....نچ من بدي ندیدم ولي از اجبار هم متنفرم -

 .بي زحمت این دام بر مرغ دگر ده -

باز هم همون قهقهه با اسالید شخصیت بداي كارتوني و مني كه به در تكیه داده خیره شدم به جذابیتش و 
حرص گفتم:چته؟...خوش خنده شدي...آقابزرگ یه چي حالیش بود كه میگفت نباید به تو نزدیك با 

 .شد...تو جنبت پایینه

روبروي من قرار گرفتن و كف دستش رو كنار صورتم به در تكیه دادنش به ثانیه هم نرسید...پررو ترین 
با چشماي باریك شده از بین اون حالت ممكن رو بك گراوند صورتم كردم و خیره شدم تو چشماش و اونم 

 همه دندون كلید شده گفت:چه زري زدي؟

 .زر زدن كار من نیست...بكش كنار -

ببین عزیزكرده بهتره پا رو دم من نذاري و مثه بچه آدم منطقي باشي...من همیشه اینقدر مهربون  -

 .نیستم

كنم...حسام بي خیالم شو...همون متنفرم از منطقت...من از اسب افتادم ولي اصلمو كه میتونم حفظ  -
 .آتیشي كه بابت ارث انداختي تو جونم بسمه

 .سرش رو بیشتر جلو آورده گفت:من میخوام به حقت برسي

 كه تو هم به خواسته هات برسي؟ -

 .خواسته هاي من واسه هیشكي ضرر نداره -

یاد...من وسیله ولي حق من واسه همه ضرره....حتي واسه بهمن خاني كه ازش زیاد خوشم نم -

 .نیستم...دیگه نیستم
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بغض قاطي جمله آخر و نگاه حسام كه تو چشمام چرخ خورد و گفت:بي خیال راه حالي دخترونه 

 .شو...داریم منطقي حرف میزنیم

 .از تكرار یه جمله بدم میاد...من حرف منطقي جزحرف كار با تو ندارم -

ورتم چند قدم عقب رفت و به لبه میز كنفرانس تكیه دستش از كنار سرم كنده شد و نگاش باز هم میخ ص
زد...از این همه گنگي نگاش متنفرم...از این همه غرور تو چشماش بیشتر...حسام هم یكیه مثه همه 

 .مرداي حسابگر خاندان فرزین...یكي از همه اوناییكه منافع خودشون مهمتر از یادگار فردینه براشون

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

سا رو مهمون كرده گفتم:زهرمار خب بذار میارم بیرون میخوریمیه پشت دستي مه . 

اال اگه این كیكه رو داد ما بریزیم تو این شكم گشنه واموندهح –مهسا  . 

میفهمه كه...قدرمو بدون ترانه...شب آخره مجردي این عمو خوش تیپتهن –فرهاد  . 

همچین میگه انگاري میخوایم بریم اون سر دنیا زندگي كنیم...پسر خوب آپارتمون كه دوتا  –نسترن 
خیابون اونورتره ... بعد دوروز هم كه تو قراره تكراري بشي من چي كار بهت دارم میگم مهسا و ترانه 

 .هي بیان خونمون من دلم وابشه

كه فقط دوروز به چشم مباركتون بیام؟ هكي...یعني من این همه دارم خرج میكنما –فرهاد   

نسترن با چشماش یه ناز اومده و دلبري كرده و فرهاد سینه قبرستون تا فردا فرستاده گفت:خوبه تو 
 .هم...چه واسه من بل میگیره

ه...واالمهسا سر كرده تو گوشم گفت:این نسترني كه من میبینم عمرا بذاره فرهاد تا فردا شب صبر كن . 

كرده باز مشغول تزیین كیك شدم و گوشم رفت پي حرفاي درگوشي فرهاد به نسترننیشمو جمع  . 

ما كه این نازا رو واسه ما میاي فكر فردا شبت هم هستي؟ش –فرهاد   

زیرچشمي لبو شدن نسترن خانوم هم به چشممون اومد و آخرین مجرد خونواده هم تكیه زده به چارچوب 

 .در اعالم حضور كرد

كیك چي شد پس؟ آقا این –حسام   

 .تا مهسا یه سیني چایي بریزه دیگه آماده است -

ه من چه؟...آخرین مجردي این دوتاست من جوركشي كنم؟ب –مهسا   

فرهاد كنار سماور وایساد و قبل از دست بردن طرف قوري یه كفگرگي از اونا كه تا دوساعت بعد از 
بشه آخرین مجردي تو رو ببینیم...گرچه  وقوع حادثه پیشوني طرف سرخه حواله مهسا كرد و گفت:كي

 .فكر كنم همون شب آخر عمرت باشه

بتركي...نسترن چه فكري كردي از این تن لش خوشت اومد؟ –مهسا   
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وه اوه حواست باشه كه داري درمورد آقامون حرف میزنیاا –نسترن  . 

ابا آقامون اینا...همه شوهر دارن تو هم شوهر داريب –مهسا  . 

مگهچشه  –نسترن  . 

چشم كه نیست نسترن جون كال یه پا اعضا بدنه...این كیك ترانه پز بد داره چشمك میزنه  –حسام 

 .بابا...دلمون آب شد

 .گفت و یه لبخند مغایر با پوزخنداش هم ضمیمه اش كرد...خدا ازت نگذره حسام

 .مهدیس تا حاال سر كرده بوده تو گوشیش سر باال كرد و پوزخند چاشني حرفش

خب حاال یه كیكه دیگه –س مهدی . 

كیك داریم تا كیك...مثال یكي مثه ترانه خانوم كه بي پودر كیك یه چي میپزه كه بوش هالك میكنه  –حسام 
بعضیا كه نیمرو رو نمیدونه با تخم مرغ هركي از شهاع دوكیلوتري این خونه رد میشه و یكي هم مثه 

 .درست میكنن یا مرغ

فرهاد كه صورتش سرخ شد و باز سرگرم چایي  تا گوشش چاك خورد و مهسا نیشش كه به قاعده گوش
ریختنش شد و نسترن كه لب گزید تا همون نیش گوش تا گوش مهسا شامل حالش نشه و من...حسام بد 

داري شروع میكني... قرارمون این نبود....چشم غره ام رو دید وباز یه لبخند جاي پوزخند همیشگي زد 
 انداخت كه یعني "به من چه؟"...لبات داغ ببینن كه واسه من چپ و راست و نا محسوس شونه باال

 .ژوكوند نیاي

نگامو زیرچشمي دادم به مهدیس پرنفرت مثه همیشه بهم خیره و كیك رو بلند كرده رو دست گفتم:نسترن 

 .بي زحمت بشقاب و چنگاال هم بیار

من شاخ و شونه نیااز كنار حسام رد شدم و حسام سر كرد تو گوشم و گفت:واسه  . 

 ...یه تنه محكم و رد كردنش و خنده اي كه ول داد و حرصي كه من خوردم...خدا ازت نگذره حسام

روي یكي از مبالي استیل نشستم و مهسا با ریموت یه آهنگ شاد گذاشت و بقیه هم روي مبالي دیگه 
 .جاگیر شدن

ه...عروس و دوماد هم اینقده شل؟ما دوتا بلند شین یه تكوني به خودتون بدین دیگش –مهسا   

نسترن با ناز دست فرهاد رو كشید و رفتن وسط...نگام به حسام افتاد كه دوربین دست گرفته با خنده به 

 .رقص نمیدونم كجایي و چه سبكي فرهاد ایراد میگرفت

ترانه تو هم بیا –نسترن  . 

 .برو بابا...داره جونم درمیاد -

مهدیس جاي من بلند شد و حسام كنارم به مبل لم داد و جدي خیره تو نیمرخم گفت:اون وقت این اخما 

 یعني من دارم با تو بازي میكنم؟
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درحدش نیستي...ببین پسر خوب من خر نیستم كه ندونم چرا جاي اون همه نفرت رفاقت تو قلبت بابت  -

رگ چفت و بست نداره...خب دست من نیستمن جوشیده...درضمن من بعضي وقتا دهنم جلو آقابز . 

جاي اون لبخند چند لحظه پیش نوبت به پوزخند همیشگیش رسید و بعد از جاگیریش كنج لب آقا گفت:ببین 
ذاشتن واسه امثال تو نیستم...یا عین بچه آدم پیشنهاد منو قبول دختر خوب منم زیاد اهل لي لي به الال گ

یرو خوش میشهمیكني یا منم دلم به یه تعدیل ن . 

واسه من كار كم نیست...در ضمن دم پر من نپر...هر وقت هم نیاز به تعدیل نیرو رو حس كردي یه  -

 .خبر بده بگردم دنبال كار

پوزخندش خشك شد رو صورتش و اخمش تو هم كشیده...خوردي؟...دیدي كه من اهل باج دادن 
بسم بودنیستم؟...من دیگه وسیله شدن تو كارم نیست....یه بار  . 

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

 .گوشي رو چسبونده به گوشم در تا كسي رو باز كردم و گفتم:چته بابا...دارم میام

 با چي داري میاي؟ -

 .با تاكسي -

 .غلط كردي...حسام زنگ زد گفت هنوز طرفاي توئه...میاد دنبالت -

..اي تو روحت مهسادهنم وا شد واسه اعتراض كه بوق قطع تماس تو گوشم زنگ زد. . 

باز در تاكسي رو به هم زدم و با حرص پول یامفت تا اینجا اومدنشو حساب كردم و باز تو دلم خون به پا 
 .شد و باز مهسا فحش خور دوعالم

دوباره زنگ گوشي و حك شدن اسم مهندس فرزین و نور باالیي كه تو چشمام خورد و مني كه باز فحش 
ا اون كفشاي پاشنه هفت سانتي رفتم طرف ماشین و با حرص روي صندلي كشیدم به دوعالم مهسا و ب

 .چاگیر شدم

 دقیقا این جنتلمن بازیات یعني چي؟ -

 .سكوتش حال هم زن ترین حالت ممكنشه...خدا ازت نگذره حسام خان

صورتم برگشت طرف صورت شش تیغه و بوي افترشیو به رخ كشیده اش...اخمام تو هم كشیده شد و 
ز پوزخند معروفش رو پرده برداري كرداون با . 

 سالمتو خوردي؟ -

 .گیرم سالم -

 .و علیك -

 خب؟ -
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 .به جمالت -

 .آدم باش حسام...آدم..سخت نیست جون تو -

 .من تو آدمیت خودم مشكلي نمي بینم -

كني این كارات یعني چي؟...ببین پسر خوب من بي چشم و رویي تو خونمه...پس سعي نكن نمك گیرم - . 

میدونم این قلمو...بد كردم نذاشتم با این تیپ و قیافه بشیني تو ماشین یه غریبه؟...آخه كدوم دختر عاقلي  -

 این وقت شب از آریشگاه میشینه تو تاكسي؟

 ...آره بد كردي...اون غریبه انتظاري از منو جایي بردن جز پول نداره ولي تو -

باش و اعصابمو بیشتر از این به هم نریزحاال من ازت میخوام بچه آدمي باشي...ساكت  - . 

 .ناراحتي پیاده میشم -

 ترانه خفه خون میدوني یعني چي؟ -

 .پیاده میشم...بزن كنار -

 .اون شوهرت راحت شد از دستت -

دوباره لشكر بغض با تمام ارتش داشته و نداشته هجومي غیر قابل جبران تو گلوم راه انداخت...چشمام 
سوخت...دهنم تلخ شد...قلبم آتیش گرفت...اون هیچ وقت از پرحرفیام ننالید....تو نالیدي...توئه كارت 

شه تازه موندنیهلنگ پیش من بد نالیدي...نالیدن كه نه...زخم زدي...زخمت كاریه....زخمت همی . 

ترانه...ترانه...ترانه با توام...من...ببین لعنتي خودت سر قضیه رو باز میكني...حاال من یه چي  -
گفتم...نگام كن...ترانه خب به من چه كه اون عوضي اینقدر عذابت داده...زهرمار اصال به درك...فكر 

 .كرده نازشو میكشم

دلم هواي آهنگ داشت...بازم دلم هواي اون...بسه...ترانه تو رو  بازم نگام به ماشیناي كناري بود...بازم
 ...جون خاتونت تمومش كن

دستش رفت طرف پخش...میخواد از این غربیا بذاره كه من هیچي نمیفهمم ازشون البد...بره بمیره كه 

 .هر چي كشیدم تو این چند وقته از دست این آشغال بوده...حسام خدا ازت نگذره

حجم بي خیالي نسبت به اون موجود نفرت انگیز كنار دستم با نسبت فامیلي عموزادگي فقط تو اون همه 

 .دلم به آهنگ پخش شده تو ماشینش خوش شد

 دو سه روزه كه مات و بي ارده ام...یه چیزي فكر مو مشغول كرده"

 همین عشقي كه درگیر هواشم...منو نسبت به تو مسئول كرده

چه عشقي سر گرفت تو روزگارماز اون رابطه معمولي ما...  
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 دو سه روزه كه بعد از این همه سال...واسه تو ادعاي عشق دارم

 نمي بیني دارم جون میدم اینجا...نمي بیني به تو محتاجم اینجا

 چقدر راحت منو وابسته كردي....دارم دیوونه میشم كم كم اینجا

 میخوام مثه قدیما مثه سابق...یه وقتایي یكي با من بخنده

 یكي باشه كه دستامو بگیره...یكي باشه كه زخمامو ببنده

 نمي بیني دارم جون میدم اینجا...نمي دوني به تو محتاجم اینجا

 "چقدر راحت منو وابسته كردي...دارم دیوونه میشم كم كم اینجا

 (احسان خواجه امیري)

باورش هم واسه هر كس زیرچشمي تو بهر اون نیمرخ برق زده از بابت شش تیغي یه نگاه انداختم...
ناممكنه...این بابا آهنگ ایروني گوش بده؟...اون هم همیشه وقتاي دلتنگي بي خیال پز دادن ایروني گوش 

 .میداد...واسه وقتایي كه تو ماشینش میشستم ایروني گوش میداد

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

لبخندم خورده شد تا به لوندیم آسیبي نرسونه...قدمام هماهنگ برداشته میشد...جاي اون نیش ول داده یه 
ا وایسادم...نگاش باال پایینمو وجب كرده لبخند ناز از همون مدالي مهسایي چاشني صورتم كرده كنارمهس

ت:چي شدي...نكبت...از سكه انداختیمون آشغالولم كرد و گف . 

 .گمشو عزیزم -

نگام به حسامي افتاد كه سنگین كرده بود نگاش رو...تیپش دختركشي خاندانو راه انداخته...بي خیالش 
 .رفتم طرف فرهاد و نسترن

 .چه جیگري شدي...مواظب باش این فرهاد ما نخورتت یهو -

ه سرتاپاي پري روي كنار دستش...لبخندم خشك شد...من لباس فرهاد نگاشو رنگ عشق زد و كشید ب
عروس نپوشیدم ...روز عروسیم با قبل عروسیم فرقي نداشتم...من تبریك میگم به فرهاد...فرهاد قهر كرد 

 .با من...همه از نسترن تعریف میكنن...من كسي نگام هم نكرد

اس میزنیاترانه كجایي؟...ش –نسترن  . 

وركیا كه ته تهش همون دلزدگي بیشتره به اون لباي خشك شده زیر رژ زدم و یه لبخند از اون ز
 گفتم:جونم گلم؟

اتون داره اشاره میزنه بري پیششونخ –نسترن  . 

 .خوش باشین -
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مزاحم نشي هستیم –فرهاد  . 

 .من كه شب خونه شمام -

نسترن ریزخندید و دست فرهاد دور كمر باریكش حلقه شد و یه چي دم گوشش صد در صد با همون 

 .مضمون مسائل تخت خوابي گفت و منم لبخند زوركیمو حفظ كرده رفتم طرف خاتون و آقابزرگ

 جونم خاتون؟ -

ردت به جونم مادر...بگم برات اسپند دود كنن چشم نخوريد –خاتون  . 

نیم خورده رو صورتش جا گذاشت و دست انداخت دور شونم و پیشونیم رو با همون آقابزرگ لبخندشو 
ید...جدا از حس اون محضر خونهب****و**سحس همه ساالي خوب زندگیم  . 

اشكام پس زده شد و باز صداي مهسا مخل آسایش احساسات چند سال یكبار به غلیان دراومده آقابزرگ 

 .بابت من

وباره تبعیض؟داااااااااا....آقابزرگ  –مهسا   

داش شم بس كه خوشگل شده منم میترسم چشمش بزننف –گلرخ جون  . 

 واااااي من این همه خاطر خواه داشتم خبر نداشتم؟ -

تو عزیزدلي گل عمو –عمو فریبرز  . 

 .یه لبخند به اون همه پدرانه زیرپوستي و آرومش زدم و مهسا دستمو كشید

 چته تو؟ -

مهمونات اومدن –مهسا  . 

فت ته رد نگاه مهسا.....وویي....شادمهر دختركشي میخواي راه بندازي برادرم؟نگام ر  

با لبخند و اون قدماي موزون رفتم طرفشون...نگاش با مهربوني خوابیده پشت خشونت نگاش زیر وروم 

 .كرد و بعد با نیمچه لبخندش مهر تایید زد

 .شادي رو تو بغلم كشیدم و با امیر علي و شادمهر دست دادم

 .بریم پیش آقابزرگ اینا معرفیتون كنم -

نه كه خیلي از اون نسناس دل خوشي دارن حاال تو میخواي تو بوق و كرنا هم بكني كه ماها  –شادمهر 

 .چه اشخاص مهمي هستیم

 .لوس نشو دیگه...میگم فقط رفیقمین -

رانه من كجا میتونم خودمو مرتب كنم؟ت –شادي   
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میكنه مهسا اونجاست بري راهنماییت - . 

سه تایي رد نگامو گرفتن و رسیدن به مهسایي كه تو اوج لوندي با نوه عمه خانوم فرخنده بگو بخندش 

 .بساط پهن كرده بود...بخورم تورو كه گلرخ جون از سر شب تا حاال فقط خواستگاراتو پرونده

اااااي بگردم جفتي ماه شدین...اون پسره كیه؟و –شادي   

مهسا نمیدونه ولي طبق آخرین اخبار رسیده یكي از پروپاقرص ترین بین خودمون باشه این  -
 .خواستگاراي مهساست

خیلي خوش تیپه –شادي  . 

تازه كجاشو دیدي؟...پسره عینهو خر پول داره...ولي طوریكه من فهمیدم عمو فریبرز یه چي از این  -

 .خوش تیپ ما دیده كه سر میدوئونتش

ي بحث مهسا و بغلش شدشادي خندیده از كنارم گذشت و قاط . 

 .شادمهر سر كرده تو گوشم گفت:خوشگل شدي

 .بودم -

 .اون دختره هم بدك نشده – شادمهر

 فقط بدك نشده؟...یا به قول شادي وااااااااي داره؟ -

 .یه پوزخند و گذشتن از كنارم

 .به خودم كه اومدم سه تایي درحضور آقابزرگ و حسام و عمو فریبرز بودیم

 مراسم معارفشون كه به پایان رسید آقابزرگ كنار گوشم گفت:وضعشون خوبه؟

 .از حسام بپرسین -

باز آقابزرگ سر كرد تو گوش حسام و حسام تو جوابش یه چي گفت كه ابروهاي آقابزرگ یه نیم میلي 

 .باال رفت و یه لبخند نامحسوس هم كنج لبش جاخوش كرد

وره اره...اوندترانه مهسا كارت  –حسام  . 

با لبخند بي خیال حسام یه تعارف به شادمهر و امیرعلي زدم تا سر میز مهسا و شادي جاگیر بشن و 

 .خودم دنبالشون راه افتادم

واي داري چي میگي به آقابزرگ كه ول نمي كني بنده خدارو....داشتي باز ناز مي اومدي؟ –مهسا   

 وقتي خریدار داره چرا نیام؟ -

این آقابزرگتون واي چه جیگره –شادي  . 
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عزیزم الزم به ذكره كه این جیگره یه خاتون داره كه همه زندگیشو فداي یه تارموي این خاتونه  –مهسا 

 .میكنه... خاتون بگه آخ آقابزرگ زمین و زمانو یكي میكنه

تروخدا؟ –شادي   

نكه این خاتون ما به جون همین ترانه كه خودش از بچگیش شاهده...بین خودمون باشه ولي مثه ای –مهسا 
جوون كه بوده ورپریده اي بوده...آقابزرگ هم از این خشك و جدیا تو نگاه اول همینكه از بالد كفر پاش 

میرسه به خونه پدري و دختر شریك جان پدرو میبینه دست و پاش شل میشه و تب عشق 
.خدا جفتشونو بیامرزه دامنگیرش...میگن عمو فردین خدابیامرزم هم مثه آقابزرگ عاشق تاراجون شده..

مامان گلرخم میگه لیلي و مجنونو گذاشته بودن جیب بغلشون... البته اینم بگم كه هر كي تو این خونواده 
مزدوج شده با عشق و عاشقي بوده...مثال همین مهشید شهابو كه روز اول دید همچین تو بغل من غش 

 .كرد كه دوتا پارچ آب قند هم به هوشش نیاورد

لي به خنده افتاده و شادمهر با لبخند خاصش به صورت مهسا خیره شده یه نگاه انداختم و به امیرع
گفتم:مهسا چرا دروغ میگي؟...مهشید بدبخت كه اول عاشق شهاب نشد...یادت نیست شهاب بدبخت من و 

ش تو رو مامور رسوندن كادوهاش به مهشید میكرد؟...بیچاره خودشو كشت تا مهشید یه گوشه چشمي واس

 .اومد

بس كه جنس جلبي داره –مهسا  . 

صداي حسام امروز در مقام راننده ام تو بحث شركت پیدا كرد و بعدش حجم وجودیش روي یكي از 

 .صندلیا نشست

جنس جلب داشتن تو این خاندان ارثیه....یه نمونه اش همین فرهاد كه خودمون چطور به این  –حسام 
 .فرصت رخت دومادي پوشید

اره سوخت و ساز هم داشته باشهشما هم تو صفي...دیرو زود داره ولي آقابزرگ عمرا بذ نترس –مهسا  . 

 .حسام باز اون پوزخند معروفو تكرار كرده مشغول پوست كندن پرتقال بشقابش شد

رانه مهدي خان اومده ایران....میخواد ببینتتت –شادمهر  . 

هنگاه مهسا خشك شد رو صورت شادمهر و بعد پرحرص غرید ك . 

بینهترانه نمیخواد كسیو ب –مهسا  . 

ترانه خودش زبون داره -شادمهر  . 

نداره...به خدا نداره...خره لنگش هم تو دنیا پیدا نمیشه...همینكه شماها تو زندگیشین هم اوج  –مهسا 

 .خریتشه دیگه این قلمو بي خیال شین

مهسا به اون اسما...شادمهر داري قبل گفت و بلند شد...یادم رفت اون بغض تو گلومو با هیجانات واكنشي 

 .از من اونو عذاب میدي

زیرچشمي دیدم سوال نگاه حسام رو درباره هویت مهدي خاني كه شاید تو زندگیش اسمي ازش نشنیده 
 .باشه
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............... 

 مهسایي؟ -

 هوم؟ -

 چته؟...چرا اینقده اعصابت قاراش میشه؟ -

م بشهاین پسره طهماسب بد داره سیریش بازي درمیاره...شیطونه میگه مهدیسو بندازم به جونش آد - . 

 اوااااااا چشه مگه پسر به این خوبي؟ -

ترانه بي خیال شو دیگه...از اول شب این عمه فرخنده یه بند پیله كرده به من...دارم دیوونه میشم  -

این پسره؟...این همه عروس نشدم نشدم كه بشم زن   

 .پس فهمیدي -

مرض و فهمیدي...مگه میشه آدم با این قربون صدقه هاي عمه فرخنده حالیش نشه كه این نوه تن لشش  -
 .ما رو میخواد

 .مهسا چي میخواي دیگه؟...اون همه چي تمومه -

 .ما از همه چي تمومي یه بار ضربه خوردیم -

 .مهسا قضیه ها رو قاطي نكن -

م بیادط زورم میاد كه همه فكر میكنن من باید از یه آدم همه چي تموم حتما خوشقاطي نمیكنم فق - . 

 .عقب گرد كرد كه بره و دست من دور مچ دستش نذاشت

 دلت سریده؟ -

 .گمشو -

 .گردوند اون دوتا قهوه شیرینو تو كاسه چشمش و من جاي چرخش دیدم اون لرزش پس زمینه رو

 .پس سریده...بد سریده -

هیچ معلومه واسه خودت چي بلغور میكني؟...من و عاشقي؟ترانه  -  

خندشو ول داد...دل من لرزید...دلم با مردمك چشمش لرزید...دلم به برق اشك نشسته تو چشماش 
نچش...این لرزیدنا یعني اند ناامیدي...یعني من لرزید...مهسا من چشیدم طعم این لرزیدنا رو...تو دیگه 

ن میخوام و اون نمیخواد...من پي اچ دي دارم تو این حس من خواستن و اون هستم و اون نیست...یعني م

 .عمرا خواستن

 نخند...آشناس؟...شعور داره؟ -
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ترانه ولمون كن یه امشبو...چه گیري هم داده...بعدا در مورد نظریه هاي از ذهن منگولت برخاسته  -

 .حرف میزنیم...حاال بریم وسط

م...نگفته رد نگاه میخونم...این نگات لو میده همه داشته و نداشته هاتو واسه باشه...نگو...من نگفته میدون
 .مني كه رد كردم...تو اند جووني رد كردم...سنم به قانوني نرسیده رد كردم

ریتم بدنم با ریتم آهنگ هم خوني دار ضرب میگرفت و مهسا لبخند میزد و باز نگاش میلرزید...حاال كه 

دتر میلرزهدستش پیش من رو شده ب . 

ش دادهبا آهنگ دوتایي نگاه به هم كرده پقي زده زیر خنده نگامونو دوختیم به فرهاد نیش تا ته ك . 

 "...نسترن با تو دل من"

 ...مهسا كنار گوشم لب زد كه

بي جنبه رو تروخدا نیگا....شرطي چند كه فقط داره به مسائل ساعت سه نصفه شب به بعدش فكر  -

 میكنه؟

 .گمشو -

 دروغ میگم؟...نه من میخوام بدونم دروغ میگم؟...جون ترانه دروغ میگم؟ -

 .برو اونور رقصم خراب شد -

 .اوا مامانم اینا -

 .خندیدنت آرامشه...نگیر این آرامشو

باز نگام به حسامي افتاد كه گیالس شامپاین به دست كنار فرهاد به پیست رقص خیره شده بود و با 
پا دخترا رو...امشب تازه پي بردن به این موضوع كه حسام فرزین آرزوي چشماش وجب میكرد سرتا

 .كلهم دختراي خاندانه ملموس تر از همیشه بود و حرص خوردن مهدیس به قول مهسا باب دل تر

نگامو از خیرگي حسام كندم و دادم قاطي رقص دختراي كنار دستم...حسام داره بد بازي میكنه...اون زیر 
متنفرم از این سبك بازي...اون میپیچونه و من دلم زهر میشه از این مدل بازي...اون آبي میره و من 

نارو میزنه و من شكاك میشم به این بازي...حسام...پسرعمو جان...خراب تر نكن این بازیو...یه بازي 
 .نیمه تموم بهتر از یه تموم نیمه است

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

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

با نیش باز نگامو از صورت شادي غش مرگ شده از خنده دادم به صورت جدي با یه رد كمرنگ لبخند 
یال در امیرعلي و دست دراز شده طرف شادي و شادمهر مثه چشماش اعتماد داشته به امیرعلي و بي خ

 .حال ویسكي باال رفتن

را میخندي؟...بده دارم آدم حسابت میكنم بهت پیشنهاد رقص میدم؟چ –امیرعلي   
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بي خیال بابا...من فقط از رقص همون جفتكشو بلدم...چیه بریم اون باال دوساعت هي اینور بریم  –شادي 

 .هي اونور؟ ...خب عین بچه آدم همینجا میشینیم

ي سالي یه بار از این پیشنهادا میده...بلند شو آبجي...نكنه خدا خواست و جا اون این امیرعل –شادمهر 
 .جفتنك یه كم آدمونه رقصیدن یاد گرفتي

 حاال چي شده شما الرژ شدي؟ -

ین امیرعلي همون كبریت بي خطره كه تازه نم هم كشیدها –شادمهر  . 

ادمهر كنار گوشم گفت: این حسامه چرا با خنده به رفتن شادي و امیرعلي خیره خیره نگاه كردم و ش

 اینجوري نگات میكنه؟

 .ارث باباشو طلب داره -

دن از این بهتر بلد نبودي؟پیچون –شادمهر   

 .جون تو راست میگم...خاصیت فرزیناست دیگه...جز فرهاد همه طلبكارن -

باشعوره عمو فریبرزت خیلي –شادمهر  . 

 .جیگره -

یه تیكه موز از ظرفم كش رفته گفت:بابامون صاحاب داره صاحبش هم  مهسا كنارم به صندلي لم داده و

 .خیلي دوست داره

 كیه كه ندونه گلرخ جون عزیز دله؟ -

خدا شانس بده...واال ما هم اگه اینجور شوهري داشتیم تكون نمیخوردیم جون تو...بعد دلش خوشه  –مهسا 

بچه به این بزرگي داشته باشینكه هر كي میبینتش بهش میگه"اصال بهتون نمیاد كه دوتا  ". 

 .نپكي شما از حسادت -

شادمهر یه لبخند كنار لب زینت صورت داد و نگاشو سرتاپا دختري كه با لوندي از كنار میزمون رد 
تش كنار زد و من دیدم...دیدم مشت مهسا میشد و دختره هم اسلوموشن با دست یه تیكه مو از رو صور

...دیدم و دلم لرزید...دیدم و نگام شد نگران...دیدم و مهسا سر پایین رو...دیدم و نگام شد ناباور
انداخت...دیدم و شادمهر با یه با اجازه از رو صندلي بلند شد و رسم قدیم و همیشگي به جا آورده رفت 

دنبال دختر كرم ریخته...دستم رو مشت مهسا نشست....دستم رو سنگ یخ مهسا نشست...مهسا تركستان 
و باز راه اشتباه اومدي؟...مهسا جان چه كنم با این حجم رنگ پریدت؟...مهسا جان این مشت و  منو دیدي

 .سنگ یخ حرف یه لحظشه با حرف بعدش كه دیگه ویروني

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

شده یه تیكه جوجه كباب سر چنگال زدم و نگام رفت سمت مهساي بي خیال و به فرهاد و نسترن خیره . 
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 ترانه؟ -

نگام همونجور روصورتش موند و مهسا یه نیش كش داد و گفت:این حسامه مشكوك میزنه...حالیته كه 

اهل تیك زدن نیستزیاد دم پرت میپره؟...كال عجیبه چون با فامیل جماعت زیاد  . 

 .شاید چون كارمندشم -

بي خي دخي این پسره یه مرگیش هست...از من خواهرش میشنوي رو بهش نده...شنیدي میگن سالم  -
 .گرگ بي طمع نیست...داداش منو همون گرگه تصور كن

 .عجب خواهر مهربوني -

آره من نمیتونم تویي كه یه عمر باهات تو غم و شادي بودمو فدا یه نسبت خوني كنم...یادت باشه حسام  -
فرزینه...بابا من و آقابزرگو نبین كه بعضي وقتا لي لي به الالت میذارن...این پسره تا جاییكه سودش  هم

ه...شستم هم داره خبردار میشه باشه با كسي خوب میشه...ترانه غلط نكنم این پسره یه نقشه اي تو كلش
هرچي هست واسه خاطر اون ارثته...یه بار تا ته چاه با سر خوردي زمین دفعه دومي امیدوارم وجود 

 .نداشته باشه

 .مهسا چته امشب؟...نه من ترانه خر چهارسال پیشم نه حسام اون دیوي كه داري ازش میسازي -

تتسط باشه بدتر از اون پسره بي لیاقت مي پیچونهست ترانه...بدتر از دیوه...پاي منافعش و - . 

 .اینو كه دستم اومده...به داداشت رفتي...دوتاتون تو زیرآبي رفتن استادین -

اشقانهعما غالم شماییم ترانه خانوم...تو نگي من كه میدونم كي زیرآبي خوب میرفت واسه قراراي  - . 

 .خریتاي من به رخ كشیدن نداره -

ست خوردي؟...ولي به نظر من یه گوشه از خاطراتته...منطقي نیست ولي به نظر من چرا؟...چون شك -

 .اگه من جاي تو بودم با همه تلخیاي بعدش بازم دوسشون داشتم

 .من به كدوم ساز تو دقیقا برقصم...تعیین كن اشتباه نكنم -

 .به هیچكدوم...یه كم منطقي باش -

.مهسا من و تو خیلي باید با هم حرفي بزنیمهمه این حرفا رو واسه خودت هم میگي؟.. - . 

 .من حرفي ندارم -

 .تو به ریش پدرجدمون میخندي...امشب حرف میزنیم...من نمیذارم خریتمو عزیزدلم تكرار كنه -

 .ترانه -

 .درد و ترانه...خفه شو فعال بذار شاممونو بخوریم -
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احت كرد و شادمهر با لبخند كنج لبش حضور شادمهر كنار دستم نگاه مهسا رو از خیرگي به صورتم ر

 واسه دلبري از هر كس و ناكسي گفت:چته دمغي؟

 . مهسا از سر جاش بلند شد و رفت طرف گلرخ جون و نگاه منم باهاش

 چشه این دختره؟ -

 .مهسا...اسمش مهساست -

 .ترانه من كه چیزي نگفتم -

..نگفتي و من دارم جون میدم تو این آره تو نگفتي و من تو دلم حرص خوردم...نگفتي و من عصبیم.
 .حرص خوري...نگفتي و دلم میسوزه...بد دلم میسوزه...مهسا تكرار من نیست...نمیذارم كه باشه

 .ببخشید...یه كم حالم خوب نیست -

 .خب اینقده نرقص -

 شادمهر؟ -

 هوم؟ -

 ...چیزه...میگم -

میكنه رو بگوچته؟...بگو...تو كه تهش میگي...اونیكه رودلت سنگیني  - . 

 .هیچي بي خیال...كاش مهموني تموم بشه...خیلي خسته ام -

نگاه شادمهر تو صورتم چرخ خورد و نگاه من هم تو صورت اون...شادمهرجان یك سوال كلیدي...چرا 
 اینقده جذابي؟

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

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

 .فرهاد تو بغلش منو چلونده كنار گوشم گفت:چقدر خوبه كه هستي

 .بي خیال شاه دوماد...تو هم كه دیگه رفتي قاطي مرغا -

ولم كرد...یه قطره اشك هم نمیخوام بریزم...من نمیخوام...ولي میریزه...دست من نیست و خندید و 
میریزه...مثه چهارسال پیش كه به حكم عمو بودنت كه نه ولي به قد برادر بودنت هم نیومدي محضر و 

 .چشمم به در خشك شد

هامنسترن تو بغلم كنار گوشم گفت:ممنون...اگه فرهادمو دارم همش مدیون شما . 

 .و دلبریاي خودت -
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كاش نسترن وارانه بودم نه حسرت به دل و ترانه وارانه...كاش یه فرهاد داشتم و تا ابد دلم به بودنش 

 .خوش بود نه به در نظر همه بي صفت بودنش و حسرت به دل موندنش

آقابزرگم  بابا بسه دیگه...این هندي بازیا یعني چي؟...خاتونم نكن اون چشارو اشكي كه دل –مهسا 
 .بپوسه

آقابزرگ چشم غره حواله مهسا كرده دست انداخت دور شونه لیلیش و من بازم تو درس عشق این 

 .خونواده مشروطي رد كرده اخراج شدم

 حسام كنار گوشم گفت:چته دم به دقیقه عین عزادارا اشك میریزي؟

بازم دل من شور زدخودمو كشیدم كنار و بازم نگاه آقابزرگ به نزدیكي من و حسام بود و  . 

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

 سرمو كنار مهسا روي اون بالش قلبي شكلش گذاشتم و اونم كنارم دراز كشید و گفت:هان چیه؟

 .مهسا -

جون مهسا؟...خب به من چه؟...به این دل صاب مرده بگو...بگو این پسره لیاقت نداره...بگو این پسره  -
...بگو دالمصب تو كه به دست و پات افتادن سرتر هوس بازه...بگو همه چي تمومه جزهوس بازیش

ازاین پره رو چه به این پسره؟...بگو ترانه...بگو تا خفه خون بگیره....بگو تا نلرزه....بگو تا واسه هر 
برق نگاش جون نده...بگو تا واسه هر حرفي ازش صدتا رویا واسه خودش نبافه...بگو تا بدونه اي پسره 

ه و واسه دلبري ازت هوسبازي میكنهدلش پیش تو گیره...گیر . 

 چي واسه خودت بلغور میكني؟ -

 دروغ میگم؟...كدوم رفیق شوهر سابقیو دیدي كه همه كاري واسه زن سابق دوستش بكنه؟ -

مهسا یعني اینقدر خري؟...شادمهر كثیف ترین پسر دنیا هم كه باشه ناموس پرسته...خیال كردي خودم  -
.خیال كردي نپرسیدم؟...جوابم یه تو دهني بود و یه بغض...مهسا شادمهر با اوال بهش فكر نمیكردم؟..

همه دبدبه كبكبه اش وقتي تهمتمو شنید بغض كرد...شادمهر گفت من براش خواهرم... از همون وقتي كه 
اسمم قاطي صفحه دوم شناسنومه رفیقش شده...از همون وقتي كه پام رسیده به خونه رفیقش واسش شدم 

.قد شادي...شدم همدم داداش...حالیته؟...یا یه تو دهني به اندازه همون تو دهني شادمهر باید خواهر..
خرجت كنم تا دوزاریت بیفته كه این پسره چشم به ناموس كسي نداره ...حتي حاال كه ناموس رفیقش هم 

ا حاال به حرمت نیستم روم غیرت داره هنوزم براش ناموس رفیقشم... حالیته؟... حالیته كه از سر شب ت
رفیق به قول خودش آشغال به هر جنس مذكري كه نزدیكم شده واكنش نشون داده؟...مهسا حرف من حس 

شادمهر به من نیست...حرف من برداشت غلط توئه ...من اگه میگم این پسره نه واسه خاطر خودم 
هوس  نیست...كي بدش میاد عزیزدلش بشه زن برادرش؟ ...مهسا حرف من شادمهر و اون

بازیشه...شادمهر و اون بي و بندوباریشه...شادمهریه كه اگه خودش با هرزه ترین زن شهر هم بخوابه 
خواهرش حق نداره با پسر غریبه همسایه یه كلوم حرف بزنه...فكر كردي واسه چي برگشته ایران؟...یه 

شهر دوساله بودم و  ور قضیه شادیه و اینكه تو دل غرب بزرگ نشه یه ورش هم منم كه تنها تو این
شادمهر دلش مثه سیر و سركه جوشیده.... مهسا شادمهر بهترین برادر دنیا هم كه باشه بدترین معشوقه 

دنیاست...رفقا همه شكل همن...فقط شادمهر مرامش اونقدري بوده كه بازي با یه دختر نشه بازي با پول 

همون بدترین باشه حالیته؟و احساسش...مهسا شادمهر واسه من بهترینه واسه تو باید   
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 .من آره این دل صاب مرده نه -

مني كه تو چشت بودم هم نمیتونه خفه خون بده این دل صاب مرده رو؟...مهسا تو كه دیدي...تو كه  -
گه چرا؟...مهسا شادمهر لنگه اونه ...فقط اولین نفر دیدي بادمجون پا چشممو...تو كه تو بغلم گرفتي دی

اونم سرش میشد...خیلي هم سرش میشد...ولي تهش چي شد؟...تو كه دیدي تهش ناموس سرش میشه...

 چي شد؟

 ...ترانه من -

 .یادت میره...مثه من -

 یادت رفته؟...نه جون مهسا یادت رفته؟ -

 .وقتي مجبور باشي یادت هم میره...گشنگي میكشي و یادت میره -

تره خرد نكردم دل دادم به كسي كه آدم هم ترانه من...میدونم مسخره است...مني كه واسه هیشكي  -
حسابم هم نمیكنه...من نفهمیدم از كجا شروع شد...من اومدم خونت...با یه نگاه دیدمش...یه چي تو دلم 
ریخت پایین....تو گفتي شادمهره...دلم پیچ خورد...شادمهره رفیق اون...گفتم یه حس مسخره است كه 

میاد...نبود ترانه...شب خوابم نبرد...من سر رسیده به بالش و  وقتي یه پسر خوش تیپو میبیني سراغت
خواب هفت پادشاه ببین اون شب خوابم نبرد...ترانه حرف من حرف امروز و دیروز نیست حرف 

دوماهه...میبیني؟...تاریخش هم خوب حفظم...حاال تو میگي از سرم میفته؟... واسه مهسایي كه اولین بار 
از سر افتادن باعث و باني سریدن دلش راحته؟...نه تو بگو راحته؟ به قول خودت دلش سریده  

 مهسا چرا اینقده خربازي از خودت ول میكني؟ -

خر بودن هم عالمي داره...نترس من جلو اون كوچیك بشو نیستم...تو خودم ریختنو از تو خوب یاد  -

 گرفتم...من یاد میدم به دلم كه خفه خون بگیره...خوبه؟

تو خیلي خوبه آره واسه - . 

اشك دوئید تو دوتا كاسه چشمش و سرش فرو رفت تو بغل باز شده ام و هق هقش تو گلو گیر كرد...مهسا 

 .من واسه خاطر خودت میگم...خودي كه واسه من قد یه دنیا ارزش داره

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

 .مهسا بیني چین داد و سر كرد تو گوشم و گفت:اینقده بدم میاد از این قرتي بازیا

نگاه رو وجودم...یه پوزخند باز كنج لبش خودنمایي خندمو خوردم و نگام باز كشیده شد سمت سنگیني 

 .كرد و مهساگفت:میگما بیا دودرشون كنیم بریم خونه تو..جلو ملت آبرومونو بردن

 .زشته -

 .زشت عمه فرخنده است اگه رژ لب قرمز بزنه -

 .كوفت -
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 .تصورش هم قشنگه -

 آخرش زشته یا قشنگه؟ -

 .با شلوار جین یخي كه دیگه معركه است -

 .خجالت بكش -

توتیریپ فازیم این مدل كارا اصال وجود نداره....بریم كه مهدیس جون هم با خیال راحت تو ماشین  -

یخواست؟داداش چپه بشه....آخه من نمیدونم دو هفته ماه عسل رفتن این همه آدم كشیدن فرودگاه م  

 .خب بریم...ولي گفته باشما من پول تاكسي بده نیستم -

كي طلبت....چوب خطت داره پر میشهسگ خور...ی - . 

 .خندیده با همه خداحافظي كردم و راه خروجي رو گرفتم و مهسا كنارم

 .مهسا -

هردو وایساده نگامون برگشت طرف حسام با اون پیرهن جذب مشكي و شلوار جین به همون 

 .رنگ...اسپرت بهش میاد

هان چیه؟ –مهسا   

جایي میرین میرسونمتون –حسام  . 

احم نمیشیمنه مز - . 

ره دیگه....روز جمعه اي برو خوش باشآ –مهسا  . 

میرسونمتون –حسام  . 

كنه نخواسته باشیم سرخر همراه خودمون اینور اونور بكشیم...كیو باید ببینیم؟ن –مهسا   

زودباشین –حسام  . 

ه یه خودش رفت طرف پاركینگ و مهسا و من دنبالش و مهسا كنار گوشم یه بند غرغر كن گفت:این پسر
ریگي به كفشش هست...این نكبت منو تنها كنار خیابون ببینه یه بوق هم نمیزنه واسه رسم ادب...ترانه 

 میچپي عقب و سرت هم طرفآینه جلو نمیگرده...شیرفهمي؟

 مگه میخواي دختر تو پستو قایم كني؟ -

د...خاتون چپ و تو فعال حكم گنجو واسه این خونواده داري....یه چي هم دیشب دستگیرم ش –مهسا 

 راست هركي تا مي اومد و میگفت ترانه رو پر میداد...چرا؟

 .اینو كه خودم خواستم -
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و غلط كردي....یعني چي تا ابد عذب بموني؟ت –مهسا   

 .یه چیزیایي هست كه بین من و خاتون و آقابزرگه -

ره؟آبا همه آره با ما هم  –مهسا   

خودمو رو صندلي عقب ماشین حسام ول كردم و مهسا واسم چشم و ابرو اومد و حسام دست برد طرف 

 .گوشیش

 .زنگ اس ام اس گوشیم و باز كردنش و اسم حسام

 "باید با هم حرف بزنیم"

دقیقا بگو كه چي بشه؟....من و تو حرفي نداریم....تو هم اگه حرفي داري یه مشت حرف مفته قاطي 
كار و شغل...اخم تو ابروهام دوئید و گوشي تو مشتم مخفي و نگام به شیشه كنارم افتادتهدید عدم  . 

من از این حرفاي حسام پرم...عادت داره به پركردن من و آتیش تو جون فامیل انداختن...عادت 

 .داره...تركش میدم....اون ترك نكرده مرض داره...با ترك توفیري نمیكنه

نمیرون؟...مهمون ترانه بریم شام ب –مهسا  . 

خندم رو خوردم از بابت اون لحن كالفه آخرش...كارد بخوره به این شیكم....دیشب كه تو عروسي 

 .عموجان قد یه ماه شكم پروروندي

 .بي خیال خسته ایم...پاهام داره تو گوشت درمیاد -

شام میگیریم میریم خونه –حسام  . 

یریم؟...كي اونوقت شما رو دعوت كرد؟م –مهسا   

پا رو دم من زیاد میذاري آبجي...بپا بي پا نشي...خونه دخترعمومه میام و شام هم میخورم –حسام  . 

رد؟كدقیقا االن كي دعوتت  –مهسا   

من نیازي به دعوت ندارم –حسام  . 

دستام رو دكمه هاي گوشي لغزید و بعد از چند لحظه زنگ اس ام اش گوشي حسام تو ماشین پیچید و اون 
میتونستم چشماي گشاد شده از متنمو تو صورتش تصور كنم..."استعفام فردا رو میزته تا دیگه باز نكرده 

 ..."نیازي به باج دادن نباشه

جاي چشم گشاد شده یه پوزخند از اون مدالي همیشگي كنج لبش قدعلم كرد و زیرچشمي نگاش برگشت 

 .سمتم

كه حس میكني رو من تاثیر داره و من چشم و  حالم از این ژستاي خركیت به هم میخوره...از این ژستایي
دل سیر هیچ مدله تاثیرپذیرفتني نیستم...تو میتوني واسه همه جذاب باشي واسه من نه...مني كه دوسال 
همه قبله گاهم جذاب ترین مرد دوروبرم بوده...مردي كه به نقل قول مهسا چشم همه رو با اون اخماش 
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و براي من هیچي نیستي...دیگه دلم واسه این تهدیدات نمي پیچه....من هم در میاورد چه برسه لبخندش...ت

 .تا اینجا اومدم از اینجاش هم میتونم برم

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

وداز قاچ پیتزاش گف:دستت طال داداش...روده كوچیكه جلو بزرگه تعظیم كرده ب مهسا با دهن پر . 

حسام نگاشو از كندو كاو خونه فسقلیم برداشت و دوخت تو صورت مهسا و گفت:شما كه نمیخواستي 

 .مارو راه بدي

رت...یعني باز اخماي مهسا تو هم كشیده شد و بعد از یه چشم غره به سرتاپاي حسام گفت:برو دیگه رد كا

 چي اینجا عین خاله زنكا لم دادي وردلمون؟

حسام پوزخند زن با یه گاز گنده قاچ پیتزا رو نصف كرد و منم به جا خودش به قاچ پیتزاي نصفه اش 
 .خیره موندم

ترانه مشكلي داري؟ –حسام   

 ...من -

هه پاش بیفته حالتو میگیرره كه مشكل داره....نگاه به اینكه هیچي نمیگه نكن زبون نداره وگرنآ –مهسا  . 

عال دارم شام میخورم...شب باهم برمیگردیمف –حسام  . 

ن اینجا میمونم...پس برو دیگه...بقیش هم تو ماشین بخورم –مهسا  . 

 ...راست میگه دیگه...خوشم نمیاد جلو صابخونم...خب -

جلو من وایساد و جعبه پیتزاش نصفه موند...اخماش تو هم كشیده شد و گفت:آره دیگه صابخونت فقط با 
 .من مشكل داره ولي شادمهرخان بیان و برن هیچ مشكلي نیست

 .سرم پایین افتاد و مهسا جاي من دفاعیه رو كرد

دگي ترانه بوده...ترانه واسه ببین بچه خوب...شادمهر حسابش با تو جداست...این همه سال تو زن –مهسا 

 .بودنش دلیل داره ولي فكر نمكینم واسه توئه تازه دیده دلیلي داشته باشه

 .حسام خم شد و نگاشو داد به نگاه من و گفت:فردا تو شركت میبینمت

رفت...صداي در خبر از رفتنش داد...بي خداحافظي رفت...با اولتیماتوم آمیخته به نگاش رفت...با تهدید 

چشاش رفت...با حس عذاب خماري فردا چي میشه من گذاشت و رفت تو . 

 .اینم یه تختش كمه...خب قربونت برم زودتر میگفتي تا شرشو كم كنه -

 زشت نشد؟ -
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 .بره گم شه...پسره عوضي حتما دوست دختراش دم دستش نبودن خواسته چتر شه اینجا -

 .ولي من كه میگم خیلي زشت شد -

 .ترانه كوفت كن -

 .كوفتم شد...جعبه پیتزاش نیم خورده موند...كوفتش شد...آخي گشنه است

 ترانه؟ -

 هان؟ -

 كجایي؟...شامتو بخور...بخور و بخواب فردا صبح تمومه...فرهاد هم دوماد شد رفت...دیدي؟ -

 االن این جملهآخري چه ربطي به جمله هاي قبلي داشت؟ -

و درد نیارمگفتم همه غصه ها دلمو یه باره بگم...سرت - . 

 .من واقعا ممنونم -

 .خواهش میكنم -

نگام به چشماي لرزون خندونش افتاد...درد نكش...درد كشیدن واسه عشق همون گل لگد كردنه...پشیزي 
لي بودن بهایي نداره...حاال فقط لیلیا واسه یه شب ارزش نداره ترانه به قربونت...این روزگار دیگه لی

ن دستمال كهنه كنج سطل آشغال...مهسا جان این مقوله رو جون ترانه بي لیلین...فردا صبح همه میش
 .خیال

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

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

بدكي نیست...در زده پریدم تو اتاق...چشماي نگام موذماري سرتاپا منشي رو رصد كرد...هي همچین 

 .حسام گشاد شد...من لبخند زدم...حسام قدم تند كرد طرفم...من لبخند زدم

 .چته؟...طوري شده؟...چرا اینجوري پریدي تو اتاق -

 .یه فكري -

 چي؟ -

هدیسو میذاره ببین این دختره منشیت هست....عالیه...یه كیس مناسب...تازه از اوناست كه پاش بیفته م -
 .جیب بغلش....كم هم نمیاره

 چي میگي تو؟ -

واااااااي چرا خنگ بازي در میاري؟...میگم به این دختره پا بدي خوب تیكه ایه...تازه از اون سلیطه  -

 .هاست...میشه روش حساب كرد
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 اونوقت واسه چي؟ -

لت چیه؟...بیا برو با این دختره هم واسه اینكه بیاد منو ورم داره...خب حسام واسه چي؟...تو دقیقا مشك -

 .پوز مهدیس بخوره زمین هم دست تو از سر كچل من برداشته بشه

پوزخند رو لبش جا خوش كرد و نگاش رفت طرف دسته مویي كه از زیر روسریم یه وري رو پیشونیم 
 .ریخته بود

 .تا جاییكه من دیدم موهاي خوشگلي داري -

 .دهنم خشك شد...نگام تار شد...دلم پیچ خورد...شقیقه ام نبض گرفت

 .موهاتو خیلي دوست دارم...هیچ وقت رنگشون نكن -

 نگام تو صورت آدم روبروم چرخ خورد و از گذشته كشیده شدم به حال

 كجایي؟ -

 همینجا...چي شد قبوله؟ -

من اگه دست گذاشتم رو تو...واسه همه یه چي هست كه آقابزرگ دل نمیكنه پولتو بده دست خودت... -
 .چي تمومیته...واسه اینه كه عزیزي...واسه اینه كه ناف بریدم بودي ومن حق دارم حق خودمو بخوام

نداري...حق نداري...واسه من شروور نباف...عزیزم درست...یادگار فردینم درست...ولي همه چي  -
خرابم كرده...در ضمن اگه همه چي تموم هم بودم  تموم...نه نیستم...یه مشكلي هست این وسط كه بد

 .خودمو قاطي كثافت كاریات نمیكردم...اگه دلت میخواد اخراجم كن

 .تو فقط مشكلت مطلقه بودنته...مهم نیست...اصال مهم نیست...نه تو زمون حاال -

دپوزخندم آتیشش زد و كوبوندم به در...درد تو كمرم غوغا كرد...پلكام به هم فشرده ش . 

د تو چه مرگته؟...مگه من كمم؟...چي میخواي از زندگي؟...برو كالتو بنداز عرش آسمون كه نگاه تو  -
روت انداختم...واسه من دختر ردیف میكنه...من نمیخوامت واسه عروس خونم شدن...میخوامت تا از سر 

 .باز كنم اون مهدیس كنه رو

اسه خاطر یه عوضي تن به عروسك خیمه شب بازي اشتباهت دقیقا همینجاست...من هرزه نیستم كه و -

 .بودن بدم

قهقهه اش تو اتاق اوج گرفت...دل من گرفت...چقدر بدبختم...اینا واسه خاطر توئه حالیته؟...اگه بودي 
 .هر كس و ناكسي واسه من شاخ و شونه نمیكشید....رفتي و شاخ و شونه شاخ شد و رفت تو دلم

كمرم بود...نگاش كالفه بود...نگام پر اشك بود دستش تو موهاش بود...دستم به . 

 .من متاسفم...خب عصبیم میكني -

 .دور منو خط بكش...فقط همین -
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 .دستم رو دستگیره لغزیدو آخرین جملش هلم داد بیرون از اون فضاي خفقان

 .من و تو میتونیم با هم به حقمون برسیم -

من و حق تو دلم میگره...این حقا خیلي وقته كه خورده از این حق من و حق تو عقم میگیره...از این حق 

 .شده...من به این بي حقي تنها به دور از تو راضیم...منو قاطي این حق و حقوقت نكن

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

كیفم كشیده شد و منم پشت بندش كشیده شدم و گوشي تو دستم بیشتر مشت شد...نگام چرخید رو صورت 
 حسامي كه گوشي چسبیده به گوش و حرف زن بي خیال نگاه فحش كش من به سرتاپاش مشغول حرافي

 .بود

رش رسید و تماسش قطع خواستم كیفمو از میون مشتش آزاد كنم كه بیشتر كشیده شد و فاصلم به میلیمت
 .شد

 .ولم كن -

 .كارت دارم....بریم تو ماشینم بهت میگم -

 جز حرفاي تكراري حرفي هم مونده؟ -

 .ترانه بچه خوبي باش بذار منم اعصاب درستمو داشته باشم -

با حرص جلوتر از اون باز سوار اون آسانسور شدم و چشماي نگهبون جدا از نیش مذخرفش در حد 
گشاد شده به حسام هم كنارم وایساده خیره موند زیادي جیگر . 

 .روي صندلي جاگیر شده گفتم:خب

 چرا با من راه نمیاي؟ -

من از پیاده روي متنفرم....مخلص كلوم من با طناب تو تو چاه برو نیستم...من یه بار راه زندگیم رفت  -
طرف خریت بسمه دفعه دومي دیگه وجود نداره....بیشتر از این از چشم آقابزرگ نمیفتم... من ناخلف 

....چه میدونم یه غلطي  بودم...ناخلف نمیمونم...تو هم یه جور دیگه مهدیسو دور بزن...آتو بگیر ازش
 .بكن ولي منو ال منگنه نذار

 .نقطه ضعف مهدیس تویي -

اصال چرا مهدیس نه؟...مهدیس دوست داره...كجا میخواي پیدا كني دختري رو كه دوست داشته  -

 .باشه؟...بیا و از خر شیطون پیاده شو

تي به هم...یه این نقش بازي ترانه گفتي تا آقابزرگ نخواد حرفي از ارث نمیزني كاسه كوزمو ریخ -

 ...كردن كه دیگه
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حرفت اینه؟...باشه من كور شده حرف ارث میكشم وسط ولي ناخلف تر از ایني كه هستم  -

 نمیشم....راحت شدي؟

جاي لبخند رو لبش پوزخندش رخ كشید...دیگه دردت چیه؟...دیگه چه مرگته؟...منكه بالكشي كردم مثه 
طال...دیگه چه دردته؟ همیشه...منكه میشم چوب دوسر  

 .دیگه چیزي مونده؟...نه كه تعارفي هستي میترسم رو دلت بمونه...بگو و خالص كن خودتو -

 .دنده رو جازد و نگاش بي توجه به من به روبرو خیره موند و گفت:نه حرفي نمونده

ما ندهبازم خدارو شكر...حداقل دیگه ولمون كردي...بي زحمت من بعد از این پیشنهادا به  - . 

زیاد هم با اصل قضیه فرقي نكرد...تو باالخره بعد از مراسم فرهاد حرف ارثو پیش میكشیدي من  -

 .میخواستم همه چي با هم اتفاق بیفته

نه من هیچ حرفي نمیزدم اگه مسخره بازي امروزتو نمیدیدم...تو نفرت انگیزي.. و من واسه آدماي  -

 .نفرت انگیز تره هم خرد نمیكنم

و دستي كه به صورتش كشید سكوتش . 

 .همینجا پیاده میشم -

 كه چي این وقت شب؟ -

 میخوام تنها باشم...از نظر شما كه مشكلي نداره اجالتا؟ -

 .میرسونمت...تو ماشین حس كن تنهایي...مزاحمت نمیشم -

 غیرتت قلمیه شده یا میترسي این بادمجون بم یه چیش بشه كارت لنگ بمونه؟ -

نه زدنت تموم بشه؟میشه این طع -  

 .من طعنه زدم؟...ببخشید اگه ناراحتتون كردم واقعا منظوري نداشتم -

بغض قاطي صدام...لحن پر از كینه ام...نفرتم نسبت بهش...من ازت دلگیرم...من دیگه نمیخوام وسیله 

 .باشم...تمومش كن...تا همینجاش هم بسه...حداقل بذار طعنه هامو بزنم از بار دلم كم بشه

 .ماشین گوشه خیابون وایساد و من نگامو نكندم از شیشه كنار دستم و اون از ماشین زد بیرون

 .باز شدن در و هواي پاییزي...نشستنش از گوشه چشم قابل رویت بود

لیوان كافي میت جلو صورتم اومد و انگشتام جاییكه انگشتاي اون نبود قرار گرفت...صداي پوزخندش و 
زدیك شد...پوزخند حسام همون فلسفه متلكیه كه سربسته و بي حرف تو سیني پیشكش لیواني كه به لبام ن

 .اعصاب خرابت میشه

 .حاال آرومي -
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 .تا وقتي كنار توام بي اعصاب ترین آدم دنیام -

 .ركي...خوشم میاد -

 .این خصلتم بد یا خوب فقط جلو آدمایي حس میشه كه ازشون متنفرم -

ي سواري كني؟خوشت میاد رو اعصابم اسك -  

 .من تا حاال اسكي نكردم -

اینبار صداي خنده ول شده اش تو اتاقك ماشین پیچید و یه لبخند شاید از اثرات اون كافي میت ریلكس رو 

 .لبم جاخوش كرد

 .فقط واسه اینكه اذیت نشي بهش فكر نكن...تو حقتو میگیري -

 .و تو یه خونواده رو میپیچوني -

 .من آیندمو میسازم...مهدیس چوب خطش با كثافت كاریاش پره...یه جو غیرت كه تو تنم هست -

باز هم به اون حجم پیچیده تو كت و شلوار خاكستري زیر چشمي یه نگاه انداختم...نه بابا این یارو هم ته 
با یه ده سالي این با و ریشش همون فرزینه...فقط یه كوچولو نخالگي قاطیشه كه نباشه آدم باید شك كنه كه

 .اونور آب داشته زندگي میكرده

با سر انگشت موهاي ریخته تو پیشونیمو واسه همون سوختگیري اعتماد به نفس كنار زدم و خاتونو 
زیرچشمي نظاره گر شدم كه با میل بافتني و كاموا صورتیش درگیري راه انداخته بود....آخه دردت تو 

وق جونت؟جونم فرهاد صورتي پوشه یا فار  

 میگم خاتون؟ -

جون خاتون –خاتون  . 

 من...خب من...چطور بگم؟ -

حرفتو بزن بچه –آقابزرگ  . 

 .خب آخه سخته یه كوچولو -

بگو مادر...راحت باش –خاتون  . 

 .خب من...من به...به پولم نیاز دارم -

رس گرفته تو جون به نفسام با پایان جمله از دهن و بینیم هم زمان پوف وارانه بیرون زده و چشمام ت
 .صورت آقابزرگ از زیر عینك نوك بیني زده بهم خیره یه نیم نگاه زیرزیركي انداخت

چي كارش داري؟ –آقابزرگ   
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 .خونسردیت مردم آزاره فاروق خان

 .خب...من باید خونمو تخلیه كنم...یعني تا سرسال -

كو تا سر سال؟ –آقابزرگ   

ونه برم كهخب میخوام اگه بشه زودتر از این خ - ... 

؟قرارمون چي بود ترانه –آقابزرگ   

ه باشمقرارمون این بود كه اگه تونستم رو پا خودم بي منت كسي وایسم میتونم سهم االرثمو داشت - . 

راست میگه بچم –خاتون  . 

نگاه آقابزرگ رو صورت خاتون تا حاال رو حرفش حرف نزده خیره موند...خاتونم تو دیگه آتیش بیاري 

من خودم هیزم كشي میكنم كفاف میدهنكن... . 

آقابزرگ نگاشو از صورت خاتونش كنده داد تو صورت من و گفت:اینا حرف ترانه اي نیست كه یه عمر 
راش...یكي زیر پرو بال من بزرگ شده...ترانه من پول و مال و منال همون چرك كف دست بود ب

 .زیرپات نشسته

نشستهشما فكر كنین دوسال دربه دري زیرپام  - . 

خاتون باز بي نگاه به مجنونش درگیر با میله و كامواي صورتي گفت:حق بچمه...تا كي بشینه ببینه بقیه 

 .حقشو میخورن

خاتون جان دردت تو جونم چي شده امروز؟...چرا امروز دنده بیدار شدنت شده صراط چپ؟...خاتونم 
ي كالمته؟...خاتونم تو كه داري میفهمي كه طرف صحبتت فاروق مجنون بهت زده از حمله كماندوی

 .داغون میكني این مجنونو

خاتون –آقابزرگ  ... 

دروغ میگم؟...فاروق تو قول دادي به محض اینكه ترانه به جایي رسید همه ما یملكش تحت  -خاتون
اختیار خودش باشه...مگه بچم چه فرقي با بقیه داره كه باید لنگ دوزار سه شاهي باشه؟...بهتره هر چه 

 زودتر حساب ترانه پر بشه و سهامش توي كارخونه به نام خودش...بهتر نیست فاروق؟

نگام تو نگاه آقابزرگ لبخند به لب و خیره به لیلي وشش موند و صداش تو گوشم با تمام تعجب سراغ 
 .داشته از خودم پیچید

ه منترانه اون تلفنو بد –آقابزرگ  . 

بي سیم كنار دستم تعارف زده شد به آقابزرگ و خاتون باز هم درگیر بود با میله و كاموا 

ي كه بشه ته این درگیري خودم نو كرشمصورتي...خاتون غصه نخوریا هر چ . 

الو فریبرز...علیك سالم...به بهمن خبر بده دوتایي بیاین اینجا...یه كار مهم دارم...فعال –آقابزرگ  . 
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تلفن قطع كرده چونه تكیه داده به عصا خیره به صورت خاتون گفت:خاتونم یه استكان چایي ما رو 

 مهمون میكني؟

ولي...از اونا كه باهاش هم دل خودش شاد میشه هم آقابزرگ...از اونا كه نیش خاتون لبخند زد...نه معم
 .آقابزرگو هم شل میكنه

 ...آقابزرگ كنار گوشم لب زد كه

 .پدرصلواتي برو خدارو شكر كن كه خاتونتو داري -

 یه چشم مظلوم كردم و نگامو دادم تو چشماي مهربون شده از تاثیر لبخند خاتونش و گفتم:من چاكر

 .جفتتونم

لتو صابون نزن...تا حدي بهت امتیاز میدمد –آقابزرگ  . 

 .همینش هم واسه ما خیلیه آقابزرگ -

باز اون لبخند كمیاب تكرار شد و دستش رو شونم نشست و گفت:همیشه یادت باشه كه من دشمنت 
ي كه كردم واسه نیستم...تو براي من عزیزترین نومي...حتي اگه بیشتر از همه عذابت میدم...من هر كار

 .خاطر خودت بوده

شي؟لبخندم كش اومد...آقابزرگ میبخشي؟...اون شك نشسته تو دلمو میبخشي؟...من خطاكارم...میبخ  

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

مهسا ناخن فداي دندون كرده به گلدون وسط میز خیره بود...گلرخ جون با ذوق با خاتون مشغول 
اختالط...عمه فریبا با اخم خیره به من....مهدیس پرحرص با گوشي درگیر...باز هم خوبه اقابزرگ گفت 

 .عمو فریبرز و آقابهمن بیان...وگرنه دل این جماعت كه تو خونه رو به پوسیدن بود

ز ماه عسل برمیگردن؟احاال كي  –خ جون گلر  

چرا اذیت میكنین خودتونو گلرخ جون....ماه عسل كه نباید بگیم باید بگیم سال عسل...خدا  –مهدیس 
 .شانس بده

دا عروسم بشم...ماهه...الهي بهش خوش بگذره...دیگه پنجشنبه برمیگردنف –خاتون  . 

اسه عروسش سنگ تموم بذاره تو رو سننه...یعني به یعني بچه سرت تو كار خودت باشه...بچم میخواد و

 .احدالناسي مربوط نیس كه فرهاد واسه نسترنش ماه عسلشونو بردتش پاریس

حسام تكیه داده به چارچوب در گفت:چه اعجب...فرهاد بودنش مصیبته نبودنش فاجعه...عادت كردیم 

 .بهش

رم كه اینقده فرهاد دوستياشك قل زد تو چشم خاتونم...ته تغاریت نیست؟...قربونت ب . 
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حسام چشم و ابرویي اومد واسم...شونه من باال افتاد...دستم رفت تو كاسه آجیل و باز حسام چشم و ابرو 
نمیرم...مگه چلم كه برم؟...همین جور همه حساسن رو این ارتباط پر نفرت اومد و اشاره زد طرف باغ...

جون خودم بندازم...واالفي ما بین ما دونفر... مرض ندارم كه بال تو  . 

رانه بیا چندتا دیسك واسه پروژه امیرعلي بهت بدمت –حسام  . 

مهدیس سرش اتومات از رو گوشیش برداشته شد و بین مادونفر در گردش افتاد...دیدي پسرعمو 

 .جان؟...دیسك هم بهونت بشه این تلسكوپه بازم درحال رصده

ترانه –حسام  . 

م حرف گوش نكنم...عجبایعني هرچي من بهت میگم...من . 

با حرص از روي اون صندلي لهستاني گرد میز غذاخوري كه نه بیشتر كنفرانس خانوادگي بلند شدم و 

 .مهسا جاي برادر جان چشم و ابرویي واسه من رقصوندن و باز شونه باال افتادن من شد جوابش

الي تو پله ها پیچید...رواستپ زدم دنبال این مرغ یه پا از آشپزخونه بیرون زدم كه صداي آقابهمن جنج

 .پشت سر حسام ونگاه حسام و خودش همراش چرخیدن طرفم

فریبرز این خریت محضه...اگه ترانه به سرش بزنه و سهامشو از كارخونه ها بكشه بیرون  –آقا بهمن 
 .همه ضرر میكنیم

قشه...ترانه حق داره بعد از این همه سال در مورد ثروتش تصمیم بگیرهح -عمو فریبرز . 

اون دختر بچه با ازدواجش تو رو هممون گفت كه دور ثروتشو خط میكشه...پس حرفي نمي  –آقابهمن 

 .مونه

بهمن خیلي كثیفي –عمو فریبرز  . 

ثیفم...تا فردین بود باید از فردین میكشیدیم حاال تا جاییكه به منافع كارخونه مربوط باشه آره ك –آقا بهمن 

 .هم كه این دخترش...نبود چهارسال راحت بودیم

نگام تو صورت حسام پوزخند كنار لب نگه داشته خیره به من و با نگاش گفته"دیدي هر چي گفتم راست 
امرز شدم بهت بود؟"چرخ خورد و روي آخرین پله نشستم...بهمن من به تو بدهكارم؟...باباي خدا بی

 .بدهكاره؟...اشتباه میكني بهمن خان این منم كه طلبكارم....ترانه نیستم اگه با ثروتم به خاك سیاه نشونمت

وشم میاد كه آقابزرگ به حرف من و تو نیستخ –عمو فریبرز  . 

پول چي میدونه؟ اون دختر از –آقابهمن   

ر مورد ترانه درست صحبت كن...حالیته؟د –عمو فریبرز   

چه یه روزه مهم شد –قابهمن آ . 

بوده...همیشه بوده –عمو فریبرز  . 
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 ...حسام كنارم نشسته تو گوشم لب زد كه

ین جماعت لیاقت مراعات ندارن...مراعاتشونو نكنا –حسام  . 

 ...من...من...من -

م؟تو چي؟...بغض نكن...بزرگونه باش...ترانه من حق ندارم نخوام دوماد همچین آدم رذلي بش –حسام   

نگام میون قهموه اي نگاش گیر كرد و اون جاي پوزخند لبخند پاشید تو صورتم و گفت:تو هم منو به 

 .خواسته هام میرسوني هم خودتو

 دیسكا رو بهم نمیدي؟ -

خنده رو لبش پررنگ شد و از كنارم بلند شده گفت:مثه خودشون باهاشون بازي كن...از پشت خنجر زدن 
بهترین نتیجه رو دارهشاید بي مرامي باشه ولي  . 

دستاي منه من از این پشت خنجرا زیاد خوردم...دیگه بساط خوردنم داره برچیده میشه...اینبار خنجر تو . 

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

بي خیال سنگیني این همه جفت چشم چنگال زدم به گوجه ساالدم و بردم طرف دهنم كه مهدیس جو 
ت:یعني تمام مایملك ترانه به خودش واگذار میشه؟رونتونسته تحمل كرده گف  

ره شنیدي كه...حاال ترانه از كي میتونه از پوالش برداشت داشته باشه؟آ –مهسا   

ردا موجودي حسابش با سود دوساله اخیر بدون اصل پول پر میشهف –آقابزرگ  . 

پس بقیش –مهسا  ... 

نه دارمه فكرایي واسه سرمایه گذاریش به نفع ترای –آقابزرگ  . 

 .لبخندمو دادم ارزوني كج خند كنار لب آقابزرگ با مضمون حرص درآري از آقابهمن

من خوشحال میشم كه –حسام  ... 

ه...ترانه همون كارمندت بمونه بهتره...البته اگه خواست به كارش ادامه بدهن –آقابزرگ  . 

ت:آقابزرگ چه امشب طرفدارت و پوزخند پوشوند و مهسا كنار گوشم گفل***بحسام ابرو باال انداخته 

 .شده

 .مدیون خاتونم -

آهان از اون لحاظ –مهسا  . 

هتر نیست برگردي همینجا؟ترانه ب –خاتون   
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عمه فریبا چشم غره وار خاتونو نشونه رفت و گفت:اون كه داره به مال و مناش میرسه دیگه چه 

 احتیاجیه اینجا زندگي كنه؟

سي از این موضوع كه ترانه داره به حقش میرسه ناراضیه؟ك –آقابزرگ   

 .نگام رفت سمت آقابهمن...حسام زیرچشمي نگاش كرد...عمو فریبرز پركینه خیره شد بهش

ه نظر من ترانه هنوز باموقعیت كارخونهب –آقابهمن  ... 

امه هاي دیگه هست كه فعال... تاكید نیازي نداره كه من با موقعیت كارخونه آشنایي پیدا كنم...خیلي برن -
میكنم فعال نیازي به دست زدن به سهام كارخونه نباشه...در ضمن من همیشه فقط به عمو اعتماد كامل 

 .داشتم

بزرگ شدن تو یه لحظه گاهي میتونه نتیجه یه كینه تازه تو قلبت ریشه دوونده باشه و من كینه اي ترم از 

ردین فرزین نمیذاره حقش پایمال بشههمه لحظه هاي زندیگم...دختر ف . 

 .عمه فریبا شاخ و شونه واسم روكرد بابت تیكه اي كه ارزوني آقاشون كردم

وبه...خوب خم و چم دنیاي بیرون از این خونه دستت اومدهخ –آقابهمن  . 

 .شاید ده درصد این قضیه اكتسابي باشه ولي مطمئن باشین نود درصدش ارثیه -

و جمع كرد تا انفجار خندش گند نكشه به میز با سلیقه خاتون ل***بباال انداخت و حسام ابروش رو باز 

 .تزیین شده

 .گلرخ جون كنار گوشم گفت:خوب حالشو گرفتي مادر...مرتیكه نسناس

 .گلرخ جون -

اینقده بدم میاد ازش...من نمیدونم فریبا چي دید از این بابا كه بعد از اون خدابیامرز راضي  –گلرخ جون 
د با این ازدواج كنهش . 

نیشم چاك خورد و سرم پایین افتاد...كلهم خونواده دل خوشي ندارن و نداشتن ااز این یارو بهمن 

 .خان...مهدیس هم راه دوري نرفته

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

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

 .با سوت شادمهر گوشي یه ده سانتي از گوشم فاصله گرفت و بینیم چین افتاد

 مرض چته تو؟ -

 یعني دیگه لیدي واسه ما شده خرمایه؟ -

 .تا كور شود هر آنكه نتواند دید -
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 حاال چقدري میریزن تو دست و بالت؟ -

كه آقابزرگ میگه حول و حوش صدو پنجاه واال تا جاییكه من میدونم سود این دوساله است  -
ملیونه...اصل پول و سوداي قبلي هم دست آقابزرگه كه میخواد تو یه كار واسم بندازتش كه با كارخونه 

 .درگیر نشم

نه خوشم اومد...همچین زیرپوستي دوست داره...من كه میگم تا تو این خونه اي نمیخواد ازش بیرون  -
ه است و تو هم راحتي...فعال یه ماشین واجب ترته و به قول این جغله ما بزني...صاحبخونت شناخته شد

 .یه پاساژ درماني مشت

 .البته بدون تو -

ومدهااتفاقا اون دفعه مزش هنوز زیر دندونمه...كل كل با اون جیغ جیغو بدمدله به مذاقم خوش  - . 

 .دستم عرق كرد...شقیقه ام نبض گرفت...دلم به هم خورد

اوناش نیست شادمهر...دورشو خط بكشمهسا از  - . 

نه بابا اینقدرا هم عوضي نیستم كه با خودي جماعت تیك بزنم...خوشم میاد بچزونمش...جیغ كه میكشه  -

 .همچین جیگرم حال میاد

كارد بخوره به اون جیگر صاب مردت عوضي...مهسا هم وقت نداره تپ و تپ با گروه كر واسه  -
 سمفوني جیغ بیاد...دیگه كاري نداري؟

فردا دم شركت منتظر باش میام دنبالت شب بیاي خونه ما یه فیلم وشامي سه تایي دور همي خونوادگي  -

 .بزنیم تو رگ

 .شام از تو -

رستورانو ساخت بیامرزه خدا پدرمادر اونیكه - . 

 .نچ نچ دست پخت خودت فقط -

 .اون جیغ جیغو رو بیار رو چشم -

 .گمشو...اصال نمیام -

لو شركتجچته ترش میكني یهو؟...باشه بابا اون آكله ارزوني خودت و ننه باباش....فردا ساعت پنج  - . 

 امیرعلي هم میاد؟ -

دست به سینه آماده به خدمته...میبینمت نه بابا عمه خانومش از بالد كفر اومدن بچه - . 

 .فعال -
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گوشي همراه دستم پایین اومد و نگام به تیتر پایاني فیلم افتاد...شادمهر همیشه یكیو كه چشم گیر میكنه دل 

 .نمیكنه ازش...خاصیتشه...مهسا نباید طعمه باشه...نمیذارم كه باشه

میه این مهساباز گوشي تو دستم ویبره رفت...حاللزاده بودنش حت . 

 جونم؟ -

 .اشتباه گرفتم ببخشید -

 مهسا دیوونه شدي؟ -

 .آخه نه كه تو كال بي شعوري فكر كردم اشتباه گرفتم -

 زهرمار...سالمتو خوردي؟ -

 سالم آبجي چطوري؟ -

 خوبم...چي شده یاد ما كردي؟ -

عرفت حالیش نیستهیچي بابا گفتم فردا داره پول دستت میاد چتر بشم سرت نگي این دختره م - . 

 ...آخه فردا من -

 .ترانه مامان داره صدام میزنه...قرارمون فردا ساعت پنج جلو شركت -

 ...مه -

بوق قطع تماس و شماره گیري سریع من و"مشتركمورد نظر خاموش میباشد"...مهسا وقت چترشدن 
پنج جلو شركت...حاال  عادتشه گوشي خاموش كردن...چه با هم هم هماهنگن جفتي...هردوتا فردا ساعت

 اینو كجا دلم بذارم؟

 .دستم رو كانتكت شادمهر لغزید و گوشي به گوشم چسبید

 الو باز چیه؟ -

 ...میگم شادمهر جونم -

 .یه صداي ظریف پاك كن شد واسه آخر جملم

 شادمهر عزیزم كیه؟ -

 ...جواب شادمهر هم كه دیگه سوت قطار كرد این مغز مارو

 ...خواهرمه...بگو ترانه وقت ندارم -

 شما به خواهراي دیگت برس برادر...بي شعور شادي االن تنهاست تو هم پي كثافت كاریت؟ -
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 .نه بابا پیش مهدي خان و شهره جونه...فعال -

تازه یادم اومد حرف باعث زنگ زدنم و گفته نشدم...تا اومدم بگم بوق قطع تماس بود و من زل زده به 

 .گوشي

باز شماره گرفته شد و باز زني كه واسه من صداش پرعشوه شد و گف"مشترك مورد نظر خاموش 
 .میباشد"...حقا كه جفتتون هم بي شعورین

شادمهر و غرب زده بودن كنار غیرت ایرانیشو عشق است...مرتیكه شادي رو میندازه تو جون مامان 
و مثبت هیجدش...بتركي شادمهر با این  شهره و بابامهدي و خودش میره دنبال كاراي منافي عفت

كارات...نه تو چرا بتركي؟ ...این مهساي گورمرگ مرده بمیره كه دل نبنده به توئه یللي تللي باز...اي 
من بمیرم كه دلم به داداش خوش غیرتم خوشه...بتركي شادمهر كه جون به جونت كنن رفیق همون 

اشه صدقه سر شعور خودشه وگرنه تو و اوني كه من دیدیم یارویي...این امیرعلي هم اگه قصر در رفته ب

 .اسم جنس لطیف كه مي اومد هوش از كله مبارتون مي پرید

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

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

 .ترانه -

از حالت كندي به استپ و چرخش سیصد و شصت تغییرحالت داد و برگشتم طرف منبع صدا كه از قدمام 
 .قضا همون حسام خودمونه

 كاري داري؟ -

 داري میري خونه؟ -

 .تقریبا -

 یعني چي اونوقت این تقریبا؟ -

و شادمهرو  یعني نمیدونم...یا میرم خونه شادمهر و مهسا رو دور میزنم یا میرم خونه خودم با مهسا -

 .دور میزنم

 اونوقت این دورزدن ته جمله هات دیگه چه صیغه ایه؟ -

من چه میدونم؟...شدم چوب دوسر طال...دوتاشون قرار میذارن بعد نظر منو نمیپرسن بعد قطع میكنن  -

 .بعد هم گوشیشونو خاموش میكنن

 .لنج نكن زشت تر از ایني كه هستي میشي -

 .بي شعور -

نم از كنارم گذشته گفت:اوال شنیدم دوما یه پیشنهاد...شام با من بیا بیرون جفتشونو دور آروم گفتم و او
 .بزن
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 .نه ممنون همون با جفتشون برم خونه شادمهر بهتره -

 .دوباره جاي لبخندش پوزخندش شد زینت اون لبا و گفت:اونقدرا هم بد معاشرت نیستم

 ...نه خب میدوني؟...من -

ه...فعالبهونه تو كتم نمیر - . 

رفت...خب به من چه كه كت تو مشكل داره؟...یعني چي هي هلك و هلك با تو اینور اونور برم؟...اصال 

 چه معني داره؟

 ...ترانه -

واسه من نگام رفت طرف مهسایي كه آبرو نه واسه من گذاشت نه واسه داداشش...بال بال میزنه تو البي . 

 .قدمام تند شد طرفش و گفتم:چته؟...سر جالیز كه صدا نمیزني منو

 سالم چطوري؟ -

 .سالم -

 .حسام بودا -

 .میدونم -

 .بریم سرش خراب شیم تا یه جا برسونتمون -

 .نه دیگه -

همراش از پله هاي ورودي پایین رفتم و اینبار پرادوي شادمهر جلو پامون زد رو ترمز و شیشه پایین 

انوما در ركابتون باشیمداده گت:خ . 

مهسا روشو داد طرف نمیدونم كجا و منم یه نیش وا كردم كه تا ته لوزالمعدم تو چشم شادمهر انعكاس پیدا 
 ...كرد و گفتم:شادمهر من امشب نمیتونم

حرف مفت تو كتم نمیره...بیاین باال...جا هرجایي كه میخواستین برین خونه من...شادي عینهو  –شادمهر 

صبح تا حاال جون كنده بالنسبت خركوزت  . 

 .خب به من چه كال كت مرداي روبرو شده با من امروز آدمیزادي نیست

مهسا شونه بي تفاوت باال انداخت و دست من رو دستگیره در رفت و قبل سوار شدن چشم و ابروم واسه 

 .مهسا رقصید و مهسا پوف كشید و رو صندلي عقب نشست

و پایین آورد و گفت:سالم عرض شد مهسا خانومشادمهر دست برد ولوم پخش . 

 .مهسا بي نگاه كندن از شیشه كنار دستش آروم گفت:سالم
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اال انداختمبشادمهر چشم و ابرو امده اشاره زد كه چشه یعني؟...منم بنا به عادت وقتاي بي جوابي شونه  . 

یرفتین؟محاال كجا داتشین  –شادمهر   

 .خونه من -

نه من خونه من واسه من راه انداخته...چه خبر؟یه دومتر خونه است هي خوحاال همچین  –شادمهر   

 .باز شونه ام باال افتاد و شادمهر اینبار گفت:چتونه امروز؟...رو مود خوشي نیستین

 .دلمون واسه فرهاد تنگ شده -

مرا...فكر كن یه درصد...تازه میشه هوا تهرونو تحمل كردع –مهسا  . 

چشم و روئيبتركي كه اینقده بي  - . 

 مهسا نیششو تا ته كش داد و گفت:دلت میاد؟

نگاه شادمهر از آینه جلو رو صورت مهسا باال پایین رفت و بعد چشمش به من اخم كرده بهش افتاد و 
انداخت و شونه اش باال افتاد...شادمهر من  واسه مظلومیت یه لبخند از اونا كه ژوكوندو نابود میكنه

من نمیشهنمیذارم...مهسا تكرار  . 

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

شادي پكیده از خنده لم داد به من و گفت:من كه میگم زنگ بزنیم همون رستوران...میمیریما...یا از 

ذاي شادمهر پزگشنگي یا از این غ . 

مهسا لبخندشو خورد و با كلیپ پخش شده از پي ام سي سرگرم شد...مهسا همه چي تمومیت بد به چشم 

 .آدم میاد... شادمهر واسه من همیشه برادرانه عالي بوده ولي عاشقانه نمیتونه حاال حاالها واسه تو باشه

رمت جلو ایناچه كم زر بزن...میام شقه شقت میكنم جا شام میذاب –شادمهر  . 

مهسا بیني چین داد و من خندم گرفت...عمرا كسي بتونه شادمهرو تحمل كنه...حتي مهساي دل بسته به 
 .این یارو و شب خواب نداشته از عشق بهش

رانه شاید چندروزي با رفیقام برم شمال...تو هم میاي؟ت –مهسا   

 این وقت سال؟...سرد نیست؟ -

ههمه عشق شمال به پاییزش –مهسا  . 

من پایه ام –شادمهر  . 

ه شما دعوت زد؟...همه خودمونینبكي  –مهسا  . 
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فتم منم بیام شماها حس غریبي نكنینگ –شادمهر  . 

 .نه من میرم نه شادمهر -

مهسا خندشو خورد از بابت زور زدن من واسه عدم نزدیكیش به شادمهر و شادمهر چشم غره رفت 
تو رو نشناسم كه به درد ال جرز دیوار هم نمیخورم برادر من...این قبري كه باالش وایسادي به بهم...من 

فاتحه خوني من نبش قبرش كردم و مرده توش جا نذاشتم...مهسا عاشقت هم كه باشه منطقش میچربه به 
مه سال با احساسش...مهسا طعمه بعدي واسه تو نیست ...مهسا دختر دیشبت وارانه نیست...مهسا این ه

 .همه بازي كرده بازي نخورده اینبار هم اگه خودش بخواد من نمیذارم كه بازي بخوره

رانه تو نیاي منم نمیرم...همه جفتین حال نمیدهت –مهسا  . 

شادمهر باز اومد واسه من خودي نشون بده كه من نذاشته گفتم:تو چرا اینقدر لفتش میدي؟...یه شام 
ندونه فكر میكنه میخواد چي بهمون بده...بابا یه بندریه دیگه میخواي بهمون بدیا...هیشكي . 

صبتو شكر دختر...تو عادت داري زحمت آدمو اینجور بي مزد كني؟م –شادمهر   

لهي بمیرم برات داداش كه چه زحمتي هم میكشي شماا –شادي  . 

نشو...من یه بار  شادمهر خندید...خنده هات هم دختركشه برادرم...مهسا تروخدا فدایي این خنده ها
 .شدم....تو دیگه نشو

لبخند رو لبم پایین باال شد و نسترن جا من خنده ول داد و گفت:به جون تومهسا كه خاطرت خیلي 

 .عزیزه...همچین پسره رو خفت گیر كرد كه بنده خدا گند زد به شلوارش

العهد رفتي این آمازوني خاك تو سرتو با این شوهر كردنت...آخه این همه شوهر نكردي نكردي  –مهسا 

 امل عهد دقیانسیو پیدا كردي؟

خوش ندارم در مورد آقامون بد بگیا...وگرنه همچین چپ و راستت میكنم كه نفهمي شوهر  –نسترن 
 .یعني چي

 یعني واقعا پسره جلو فرهاد بهت پیشنهاد رقص داد؟ -

تو حلق هم برقصن...این فرهاد هم  میگم كه...این رستورانه یه سن داشت زوجا میرفتن باال تا –نسترن 
كه از اول پهن شده بود رو غذاش اصال تو این خطا نرفت منم عین بچهآدم فقط نظاره گر شدم و هي آه 

كشیدم...یهو یه پسره اومد سر میز پیشنهاد رقص داد...به خدا بنده خدا نمیدونست این فرهاد شوهرمه تازه 
بنده خداها چیز زیاد مهمي نیست...واال تو ایران هم دیگه مهم اگه میدونست هم كه این چیزا واسه این 

نیست من نمیدونم این فرهاد چي شده یهو این وسط؟... واال...باالخره فرهاد هم یه اخمي كشید به پسره و 
چنان توپید بهش كه رستوران كلهمي برگشت نگامون كرد...بعدم قیصرونه دست منو كشید و بي خیال 

ول یامفت بابتش شد و ما رو دنبال خودش برد هتلغذا و اون همه پ . 

اهاتحتما عینهو سگ بوده ب –مهسا  . 

هسا بهت میگم درست صحبت كن یعني درست صحبت كنا...یعني چي عین سگ شد؟م –نسترن   

خب آخه همیشه مارو كه مچ گیر میكرد تا چندوقت پاچمون تو حلقش بود –مهسا  . 
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حل شد شتي مبل تكیه زده دست به سینه شده گفت:نه بابا همون شبنسترن چشم و ابرویي رقصونده به پ . 

 مهسا چشماش گشاده شده خیره باال پایین نسترنو رصد كرده گفت:چه غلطي كردي؟

ونشو دیگه شرمنده خوش ندارم مسائل خصوصي زندگیمو برات باز كنما –نسترن  . 

و باال انداخت و گفت:آهان...خب مهسا صورت شل كرده از حالت تعجب تكیه زد به مبل و ابروهاش

 .بگو...این فرهادي كه من دیدم با یه لب تو لب با تو خره...خسته نمیكردي خودتو بعدش

 .نگام به كوسن چسبیده به صورت مهسا بود و فكرم درگیر تحسین ناز شست نسترن

نه خبره باز؟...خانومم این مهسا آدم شدن تو كارش نیست...خودتو اذیت نكچ –فرهاد  . 

نیش من و مهسا تو هم كشیده شد و نیش نسترن عین چي رو صورتش از گوش راست تا گوش چپ 
 .كشیده شد.... مهسا سركرده تو گوشم گفت:اینقده بدم میاد شوهر تا این حد جلف

 .خدا از دلت بشنوه -

مهسا پوزخند زن باز بي خیال دل و قلوه صادري دوتا به قول خودش جلف ندیدبدید خاندان تو گوشم 

 .گفت:من فاتحه نازخوني رو خوندم...صلواتشو هم شما بفرست كه یه صوابي بهش برسه

تكرار  دلم از این همه مثل من بودنت میگیره...میگیره و باز یادش میاد خریتاش...یادش میاد اینكه نباید تو

 .باشي

دیگه چه خبر؟ –فرهاد   

همش همین پول ترانه و حرص خوري بعضیا بودم –مهسا  . 

اونو كه خاتون واسم پشت تلفن با تمام جزئیات شرح داد...دلم شاده...از سوختن بهمن بدمدله دل  –فرهاد 

 .شادم

ن بهمن دل شادي؟س كه بي شعوري...ترانه به مال و منال رسیده اونوقت تو فقط از چزیدب –مهسا   

 ...نسترن با حرص...دندون روي هم فشرده...من مطمئن از تو دلش فحش كشده به مهسا گفت:مهسا

 ...خب اي حناق بگیري مهسا...میبیني كه رو شوهر غیرت داره...خب آروم بگیر مهسا

كرده باز فرهاد چشم و ابرو اومده واسه مهسا دست دور شونه نسترن انداخته و اونو به خودش نزدیك 
 .گفت:قربون خانومم برم

 .مهسا هم واكنشش شد حرف در گوشیش و نیش جمع شده اش

ین نسترنه خوب چیزیه...یه دوره برم پیشش كارسازه جون توا –مهسا  . 

هسا یه چیزایي شنیدم مثه اینكه عمه فرخندهم –فرهاد  ... 
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غلط كرده عمه فرخنده –مهسا  ... 

جاییكه من هم میدونیم خیلي خاطرتو میخواد مهسا بد پسري نیست...تا –فرهاد  . 

خاطر ننشو بخواد –مهسا  . 

 ...دستم رفت روي تكه یخ ملقب به دست مهسا و دلم باز پیچ خورد

رهاد چرا اذیتش میكني؟...خب از پسره خوشش نمیادف –نسترن  . 

یكه بگه بخواه فرهاد شنا نكرده تو چشماي نسترن غرق شده گفت:خب نمیخوادش دیگه...غلط میكنه اون

لشو اون تن . 

لبم میون دندونام قفل شد تا انفجار خنده ام به گوش آقابزرگ در حال استراحت نرسه...مجنوني این بشر 
 .كم بود تو كلكسیون خانوادگي كه ماشاال پیوسه شد اینم

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

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

ایین كشیدتقه اي به در اتاق خورد و خانوم سلیماني سر كرده تو كشوي كنار در بي نگاه دستگیره رو پ ... 

نگام رو سبد گل پر از یاس باال پایین رفت و منشي بخش با لبخند و ابروهاي باال رفته از شدت شیطنت 

انوم فرزین مثه اینكه واسه شماستو كنایه گفت:خ . 

فتاز پشت میز بلند شده قدمام كند و بي اعتماد طرف سبد گذاشته شده رو میز وسط اتاق نظم گر . 

 .دستم به پاكت كوچیك روي سبد گیر كرد

 "بیست و سومین بیست و سوم آبانت مبارك"

 نمیدونین اینو كي آورده؟ -

وش پوش داده به نگهباني و رفتهنه واال...مثه اینكه یه آقاي خیلي خ - . 

 .ممنون از لطفتون -

رفت و خانوم سلیماني شیطون شده گفت:بال خبریه؟...سبد گل و تبریك تولد و...اصال تو چرا نگفتي 

 امروز تولدته؟

 .اصال نمیدونستم امروزه -

 .وااااي تو دیگه نوبري دختر -

نوبرم و دلم میخواد بدونم دهنده سبد گل بیست و سومین بیست و سوم آبانم كیه؟...نوبرم و نمیدونم دست 
 .خط خوش با روان نویس اصل انگلیسي تو دستم از كیه؟...دلم از این نوبري پره
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 بیا برو...بیا برو و روز تولدت خوش باش...دیگه كاري نمونده...یه امروزو اضافه كاري نمیخواد -

 .وایسي

 .لبخندم رو صورتم بساط پهن كرد و لبام به گونه نرمش چسبید...مهربونیتو عشق است

.................................................. .................................................. 
................................... راي یه ماشین خیره شدم و از پشت شیشه به خیابون خلوت گاهي پذی

 .صداش تو گوشم جون گرفت

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .بازم خیرگیم و باز هم رد شدن یه ماشین

 .محاله بي یادت برامون بگذره -

 .بازم خیرگیم و باز هم ردشدن یه ماشین

زیز منو نمیگیرن دلتنگت كه میشدم میرفتم تو یه گلفروشي و میگفتم یه دسته یاس بدین...یاسا جاي تو ع -
ولي دلگرمم میكنن كه هنوزم تو یادم هستي ...كه هنوزم دوست داشتنیات برام دوست داشتنیه...یه چي 

 .بگو...دلم پوسید

نگام دیگه خیره خیابون و مهموناي زودگذرش نبود...حاال تو صورت جذاب و سالخورده مرد كنار دستم 
 .چرخ میخورد

 چي بگم؟ -

یخواد بگو باباتو بگو هر چي دلت م - . 

 .با یه قطره چكیده رو گونم گفتم:بابا

 جون بابا؟ -

 دلم براتون یه ذره شده بود...مامان كجاست؟ -

 .رفته طالقان...سالگرد زن داداششه -

 .باز هم یه قطره اشكم و كشیده شدنم میون عطر گرمش و هق هق خفه شدم تو پناه سینه اش

ش...تا تو نگي ازش راضي نمي بخشمشنمیبخشمش بابا...هیچ وقت نمي بخشم - . 

 ...بابا -

بگو بابا...شادمهر گفته برام از دردات...رفتم تا نبینم آب شدنتو ولي ایكاش قلم پام میشكست و پامو از  -
د سختي میكشید....دختربابا رو چشم بابا جا این شهر بیرون نمیذاشتم بابا...اگه میموندم گل بابا كه نبای

 .داشت
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...هي میخواستم...میخواستم به شادمهر بگم كه بهتون بگه میخوام بیام ببینمتون...ولي  هي...هي -

 .ترسیدم...از یادتون رفتن ترسیدم...از واستون مثه قدیم نبودن ترسیدم

هیشششش...مگه بابایي میتونه دخترشو از یاد ببره؟...نگاش كن چه خودشو هم لوس میكنه...بسه دیگه  -
دته ناسالمتي...بگم یه چیزي لو نمیدي؟اشك وآه...روز تول  

یده شدب****و**سبا طنز كالمش خندیدم و موهاي از زیر روسریم بیرون زده  . 

 .شادمهر االناست كه زنگت بزنه و الكي بگه بیاي یه رستوران شام همینجوري بخورین -

 خب این كجاش لو رفتن داره؟ -

 .یه كم فكر كن بچه -

بابا انعكاس گرفت و شماره شادمهر و زنگ موبایل هم باعث پكیدن قهقهه ام تو اتاقك الگانس مشكي 

 .دوباره شد

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

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

 .لبام رو چسبوندم به گونه پر از بوي افترشیوش و بابا گفت:پس تو چیزي نمیدونستي

 .خیالتون تخت...شما هم بیاین...خوشحال میشم -

 ...نه بابا...از ما گذشته ...خوش باشین...فقط یه چیز -

 .نگام تو نگاه مهربونش نشست و گردنبند نگین یاقوت جلو چشام تاب خورد

لب گرفتم...گفته سالم ویژه برسونم...تولدت هم تبریك بگماینو از سایه تق - . 

 ...بابا من راضي -

 .بیا برو بچه واسه من هرچي لوس شدي بسه...بگیر دستم خسته شد -

 .خب هركي گردنبند كادو میده خودش هم واسه ما میبنده -

طرف دستگیره یدم و چشماي بابا برق زد و دست من رفت ب****و**سگردنبندو تو گردنم باال آوردم و 

 .در و از اون اتاقك پر از عطر گرم پدرونه دل كندم

 .مواظب خودتون باشین -

 .خوش بگذره...تو هم مواظلب خودت باش -

 .هستم -
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به مسیر رفتن ماشین یه نگاه كوتاه انداختم و سعي وافرم به كار رفت تا نیشم وا نشه و نزنم كاسه كوزه 

ه هماین جاعت باال خونه تعطیلو بریزم ب . 

قدمام سرعت گرفتن طرف در رستوران و زنگوله باال در كه صدا داد با شماره سه من تو دلم برف 
 .شادي و بمب كاغذ رنگي باال سرم تركید و من باز سعي كردم هیجانزده نشون بدم

 "تولدت مبارك"..."تولدت مبارك"

 خب كه چي؟...هیجانم نمیاد خب...به من چه؟

دنش اومد و رستوران قرق شده و بر وبچه هاي دیوونه جلو چشمم پررنگ شبه اجبار نیشم تا ته ك . 

سسییییي ییییییییییییییيواااااااااااااااااااااااا ااااااااااایییییییییییییي یییییییییي مرررررررررررسسسسسس - . 

ترفابروهاي شادمهر و مهسا با هم باال پرید و یه نگاه بینشون رد و بدل شد و باز من حرصم گ . 

 .فرهاد با خنده بغلم كرد و گفت:پیر شدي دختر

 ...نسترن كنارش زده بغلم كرد و گفت:با خانوما در مورد سنشون

 ."ذكور جماعت جمع یكصدا شدن كه"شوخي نكن

امیرعلي دستمو فشرد و با اون برادرانه هاي وجودیش و مهربوني موج زده تو رگ و پي تنش 
 .گفت:صدوبیست سالگیتو جشن بگیریم

 اوووووه بي خیال بابا یعني میخواي تا اونوقت هم زنده بموني؟ -

 .جمع باز پكید از خنده و شادي تو بغلم جا گرفت و گفت:دوست دارم

 .من بیشتر -

من به خواهرانه هات دلخوشم شادي من...به قول شادمهر من جز فامیلي نتونسته كاري براش كردن 

 .جزئي از خونواده كم جمعیت شمام

س دستم رو فشار داد...مهشید بغلم كرد...شهاب دیونه بازي درآورد...آرتین كاله بوقي خودشو دو مهدی

 .دستي داد ارزوني سر من و لنز دوربین شادمهر و مهسا

 .مهسا كنار گوشم گفت:عجیبي شما امشب

 .دیگه دیگه -

اومد چیزي بگه كه شادمهر دست انداخت دور گردنم و عمال شوتم كرد با اون قدماي بلندش طرف میز 
 .كیك

 .واي من انتظار نداشتم اصال -
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 .آره جون عمه فریبام...اصال هم كه بابا مهدي لو نداده بود

افتاد و سرم به  نگام به حسام با اون پوزخند غوغا كرده گوشه لبش و دست به سینه دور از جمع وایساده

 .معني سالم واسش تكون خورد...ولي پوزخندش غلیظ تر شد و قدماش طرف میز برداشته

ولي فكر میكنم همچین غیر منتظره هم نبود با اون سبد گل یاسي كه صبح بعنوان بیست و سومین  –حسام 
 .بیست و سوم آبانت مبارك برات آورده بودن شركت

ین خبرنگاري سنگین تر بودینماشاال شركت كه نیست...میذاشت . 

جمع ساكت نگاه شیرجه رفته طرفم موند...شادمهر فك منقبض...امیرعلي اخم كرده...فرهاد دست به 
سترن لبخند بدجنس به لب داشته رو دیگه كم داشتم این وسط كمرو سوالي... مهساي چشم گشاد كرده و ن

 .كه كم نذاشتن قربونشون برم و خداخیرشون بده

خب...خب تو روز تولد آدم خیلیا بهش تبریك میگنخب... - . 

ونوقت همه اون خیلیا واسه آدم سبد گل یاس میارن؟ا –مهدیس   

 مهسا واسه اولین بار هم نوایي كرده با مهدیس ادامه داده گفت:و پیام تبریك؟

 .یه آشناي قدیمي بود كه من خیلي دوسش دارم -

بسته و باز باز و باز بسته و بعد فحشي كه خواست بده و چشماي شادمهر گشاد و بعد دهنش باز و بعد 

 .نداد و باالخره یه چي گفت

تو از امشب خبر داشتي –شادمهر  . 

 .نه...اصال...امشب یكي از بهترین شباي زندگیمه واقعا...خیلي غافلگیر شدم -

 .شادمهر چشم باریك كرد...شك كرده؟...خب شك نكن...بچه خوبي باش

گرفته شد...ولي حسام به جاي عكس العمل فراموش كرده كلهم ذكوراي جمع پوزخندش باز تولد از سر 
 .مختص من حفظ شد

از كیك...بریم سراغ كادو خب اینم –مهسا  . 

 .من راضي به زحمت نبودم -

و غلط كردي....من نشناسمت كه بدچیزیه...جونت واسه كادو درمیرهت –شادمهر  . 

مهر با اون تصنع لبخندش گفت:موافقمفرهاد حساس شده به صمیمت لحن شاد . 

 .تو كه صدردرصد موافقي...با هر كي هم نه با شادمهر به نظر خودت هووي رابطه من و تو شده

مهسا كیف پراداي به قول خودش واسه هر خانوم متشخصي واجب...مهشید وشهاب ساعت مارك رونیز 
رد همون آرتین ذوق كرده باهاش مهشید هم ازش راضي...مهدیس خرس عروسكي به قول مهسا به د
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خورده...شادي ست لوازم آرایش یا همون به نقل قول شادمهر ممنوعة االستفاده... نسترن و فرهاد پالتوي 
چرم مهسا لو داده از یكي از بهترین مزوناي پاریس مال خاله نسترن خریده شده...امیرعلي ادوكلن شنل 

ند طال سفید ظریفو شادي كش...شادمهر هم كه غوغا كرده دستب ... 

همه نگاها سمت حسام گشت و حسام پوزخندش حفظ شده جعبه جواهرو داد دستم...نه بابا تو و از این 

 .غلطا؟...بهت نمي اومد از این غلطا...خوشم اومد ازت بابت این غلطا

همدیگه  نگاه مهسا و مهشید و نسترن و شادي تو جعبه باال پایین میشد و نظارتشون پچ پچي راهي گوش

 .مثال بابت نگین اصلش و قیراطش و جنتلمن بودن حضرت آقا

 .نگام رفت طرف مهدیس اخم كرده به حسام بي توجه با كیكش درگیر و پوزخند حفظ كرده

دنت خیلي نازهترانه بنداز گر –مهسا  . 

 .لبخندم وانشده پرپر شد و گفتم:نه خب...یه وقت دیگه میندازم

رجش كردنشادمهر اخم كرده به هدیه گرون حسام همه ناباور كن كنایه زده گفت:آره خب بنداز...زیاد خ . 

 .مهسا گره روسریمو باز كرد و نگاش رو گردنم خشك شد

 مهسا میخ شده به اون هدیه بابا ده گفت:ترانه اصله؟

 .فكر كنم -

چي اصله؟ –شادمهر   

كج خند گوشه لبش جون گرفت و نگاه تو چشام كرده  چشاش روي اون یاقوت من پسند موند و یه

 .گفت:پس دووم نیاورد

 خندیدم و مهسا گفت:كي دووم نیاورد؟

ه آدمي كه سبد گل یاس میفرسته و گردنبند یاقوت اصل میخره واسه خانومی -شادمهر . 

اهدا نیش امیرعلي و شادي هم دوزاري راست شده وا شد و مهسا حرص خورده در جعبه جواهر حسام 
كرده رو بست و نگاه حسام رو گردنبد باباده تو گردنم و من عاشقش باال پایین شد و جاي پوزخند اخم 

 .میون دوتا ابروش افتتاح شد

زرگترا هم گفتن دیدنت هدیشونو میدنب –مهشید  . 

كوك غلط نكنم آقابزرگ یه چي مامان واسه ترانه خانوم خریده باشه...آخه بدجور با خاتون مش –نسترن 

 .میزدن

من تا جاییكه یادمه این دوتا مشكوك میزدن...همش باید مواظبشون باشم كه بعد من زنگوله دیگه  –فرهاد 
 .اي قاطي ارث خورا نشه
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امیرعلي و شادمهر پكیدن...مهشید نیشگون گرفت...نسترن سقلمه تحویل شوهر داد...مهسا هم یه تو سري 

 .ضمیمه كرد

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

ه مهسا پر حرص باال پایینم كرد و حسام از آینه ماشین هنوز نفهمیده راز دهنده سبد گل یاس و گردنبند نگا
 .طالي نگین یاقوت گاهي نگام میكرد

رانه بي خیال...چرا میخواي خودتو عذاب بدي؟ت –مهسا   

 .من با اونا خوشم...اونا سرتاپاشون محبته -

ترانه –مهسا  ... 

تمومش كني؟ ترانه و درد...میشه -  

یشه اینقدر رمزي حرف نزنین؟...دارین در مورد كي حرف میزنین؟م –حسام   

یه چیز خصوصیه –مهسا  . 

آره خب اون چیز خصوصي رو باید شادمهر و امیرعلي و شادي و تو بدونین و من و بقیه  –حسام 
 .ندونیم

است خب تو فكر كن دوستانه –مهسا  . 

ا خوش كرد و مهسا مردمك چشماشو تو كاسه چشم رقصونده و پوخند حسام تكرارشدني رو صورتش ج

 باز رو كرده به من گفت:حاال میریم خونه آقابزرگ اصال به رو خودمون نمیاریما باشه؟

 .اگه دهن تو چفت و بست داشته باشه دهن من هم مطمئنا وا نمیشه -

...دستم رفت طرف دستگیره مهسا هیش كرده تو آینه بغل ماشین خودشو چك كرد و از ماشین زد بیرون

 .در كه حسام خان نطق فرمودن

ه لب استخر میبینمتیه ساعت دیگ –حسام  . 

اومدم بگم نه نمیام كه مهسا نذاشت و در سمتم باز شد و دستم با كشیده شدن به تحرك بدنم كمك كرد و 
 .نگام از آینه جلو ماشین كنده شد

.تو عمق محبتت لمس عاشقانه هاتو عشق است یده شد..ب****و**سخاتون تو بغلش كشیدم و جفت لپام 

 .خاتون فاروق خان

یده كنار گوشم ولوم پایین آورده گفت:دلتنگ بودیم همه واسه بیست و سوم ب****و**سآقابزرگ پیشونیمو 

 .آبان چندسالیه

خنده هام تو صداي احوالپرسي حسام با جمع گم شد و عمو فریبرز كشیدم میون حجم آغوش پررنگ شده 
 .تر از شك هاي این چند وقته
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یدم...عمه فریبا رو پیش قدم شده تو آغوش گرفتم...فرهاد هم باز مسخره بازي ب****و**سگلرخ جونو 

 .از خودش ول كرده تو بغلم گرفت و كنار خودش نشوندم

یدمش و فرهاد گفت:خب از هرچه ب****و**سس شده تو بغلم نشست و من تو بغلم گرفته آرتین لو
بگذریم سخن دوست خوش تر است دیگه نه؟...كادوها رو رو كنین جمیعا....كیكتون هم كه بي ترانه 

 .خوردین و شام خاتون پز هم كه زدین تو رگ....ببین فسقلي عمو چه همه خاطرتو میخوان

ابرو اومد واسه آقابزرگ و آقابزرگ لبخند نامحسوس زده دست برد طرف عسلي خندیدم و خاتون چشم و 

 .كنار دستش و یه پاكت برداشته گفت:بیا بابا

آرتینو دادم بغل فرهاد و قدم برداشتم طرف آقابزرگ و بسته رو با تعارفاي لوس و قاطي دیوونه بازیم 
 ...گرفتم و بازش كردم...سند تو دستم ورقه خورد

خب بگو چیه دختر دلمون آب شد –فرهاد  . 

جا من شوكه از اون همه عجایب دیده آقابزرگ گفت:ترانه كه دنیا اومد واسه هدیه پاقدمش سه دونگ 

میشویال نوشهرمو زدم به نام فردین...سه دونگش كه حق خودشه سه دونگ دیگشم هدیمه واسه خانو . 

كاك اصال حق محبت دیدن دارم؟آقابزرگ من خطاكار حق خواهش بخشیده شدنو دارم؟...من ش  

دستم دور گردن آقابزرگ حلقه شد و صورتم تو گودي گردنش فرو رفت و آقابزرگ واسه خفه كردن 
اون چندتا دهن باز شده واسه متلك گویي گفت:من به همه نوه هام یه تیكه از امالكمو هدیه دادم...حق 

 .ترانه هم باید میدادم كه دادم

بچه نیاریم؟نسترن خانومم  –فرهاد   

نسترن چشم گشاد كرده لبو شد و مهسا غش مرگ شده از خنده ول شد تو بغل خان داداش و فرهاد خفه 
خون گرفته به لوستر خیره شد و خاتون كفري زیرلب دیوونه اي نثار این ته تغاري كرد كه انگار زیاد 

 .سر تولدش رو مود نبوده

ن از بغل آقابزرگزنگ اس ام اسم و بي خیالي لوس شدن و دل كند . 

 "بیا لب استخر...مهمه"

 .اي تو روحت...من هرچي عذاب وجدان كشیدم و نكشیدم مسببش توئه نگران فقط خودتي

.................................................. .................................................. 
................................... خدا رو صدهزار مرتبه شكر مجلس با دیوونه بازیاي مهسا و فرهاد  بازم

 .شلوغ شد و آماده جیم فنگ بنده

 .دیر كردي -

 ...شیطونه میگه -

 .خندشوول داد و من تو گیرو دار این گیركردم كه بابا ایول خنده هات هم كالس داره برادر
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 خب...چي كار داشتي؟ -

رم تو شركتمراحت میرم سر اصل مطلب...خوش ندا - ... 

 .تكرار نمیشه پسرعمو جان...یه بار بود -

 ...رو پاشنه پا چرخیده و آماده رفتن شدم كه باز گفت:گرونه

 .باز یه چرخش و باز رخ و به رخش با نزدیكي بیشتر

 چي؟ -

 .گردنبنده رو میگم...خیلي خاطرتو میخواسته -

 خب هدیه تو و شادمهر هم گرونه...دلیل میشه؟ -

وقت ن پوخند و باز فكر من درگیر اینكه اون لبخند نمیزد همیشه ولي پوخند هم نمیزد هیچباز او . 

 .سرشو پایین آورد و روبروي صورتم زدش رو استپ

تو خودتو زدي به خریت؟...شادمهرو نمیدونم واسه چي واسه تو این كارا رو میكنه؟...قرق یه  -
ونم كه نگاش به تو رستوران معروف و سوپرایز خانوم و تقبل همه خرج امشب...ولي اینو هم مید

 ...خاطرخواهي نیست...منم

؟پكید از حرص...خالي شديتو چي؟...میخواستي مهدیسو حرص بدي دادي...دقیق تو نخش بودم... -  

 چرا بعضي وقتا اینقدر كودني؟ -

ه ايبرخورده بهم بي خیال لبخندش دندونام رو هم فشار داده شد و اون قهقهه زده گفت:خیلي بامز . 

 .آمادگي حملم خنثي شد و لحنم پر از كنایه

 جونم؟ -

 اون هدیه از طرف كي بود؟ -

مهم یه آشنا...خیلي آشنا...واسه من هم خیلي - . 

 اونوقت این آشنا اسم نداره؟ -

 .تو فكر كن همون آشناي خیلي آشنا -

 .آره اونقدر آشنا كه بدونه خانوم عاشق یاسه -

فتریاد گلخونه و حرف فرهاد و عشق یاس و یاد اون باز پیچید تو رگ و پي تنم....اخمام تو هم  . 

 .من باید برم -
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 بایدي وجود نداره...اون كي بود؟ -

چه ربطي داره؟...زندگي خصوصي هر كسي مال خودشه به تو - . 

 .ترانه تو باید بگي...واسه من خیلي مهمه -

 بایدي وجود نداره...چرا باید زندگي خصوي من واسه تو مهم باشه؟ -

باز چرخش و باز خواستن رفتن...كشیده شدن بازوم ونگاه خیره ام به انگشتاي حلقه شده دور بازوم باز 

ناخواسته كرد خواستن رفتنمو . 

نگام از گره انگشتاش تا چشماي قهوه رنگش باال اومد و نگاه اون هم چرخیده تو صورتم تو چشمام قفل 
 .شده آروم گفت: مهمه...واسه من مهمه

بازومو كشیدم...انگشتاش شل شد...قدمام تند شد...شقیقه ام نبض گرفت...دلم پیچ خورد...دهنم تلخ 

دشد...بازي بدیه... خیلي ب . 

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

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

 .گوشي رو چسبوندم به گوشم و دكمه آسانسورو زدم

 ...الو بگو -

 سالمت كو جغله؟ -

 .شادمهر حوصله ندارم امروز -

محوصلت میار - . 

 .شادمهر بگو چي كار داري؟...داره جونم از تو حلقم میزنه بیرون -

حتي اگه بگم شهره جون واسه خاطر ترانه خانوم امشب یه كشك بادمجون مشتي و مخصوص درست  -

نداخته؟كرده و دعوت كرده خانومو...مهدي خان هم واسه خاطر خانوم حوضخونه سنتي طبقه پایینو راه ا  

د و دلم شاد شد و لبم خندوننیشم كم كمك وا ش . 

 .بگو جون ترانه -

یم امشبجون تو كه حاال مهمي نیست ولي جون خودم آره..از قبل شما من و شادي هم به نوا رسیده ا - . 

 .نپكي شما -

 .نترس شما -

 .پس چند ساعت دیگه میبینمت -
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 .دیر نكنیا...با تاكسي هم میاي -

 چشم...مرخصم؟ -

 .مرخصي...فعال -

 .بچه پررو -

 .از آسنسور پیاده شده راه خروجي رو پیش گرفتم و جلوي شركت منتظر تاكسي وایسادم

 .ماشینش جلو پام زد رو ترمز و شیشه طرفش پایین داده شد

 .بیا باال میرسونمت -

 .ممنون...كار دارم خودم -

 .كارتم انجام میدیم...میگمت بیا باال -

صندلي جلو كشیده شدم...نگاش هم نكردمدستم طرف دستگیره رفت و خودم رو  . 

 كجا میري؟ -

 .فعال خونه -

 فعال؟ -

 اونوقت این لحن سوالیت یعني چي؟ -

 یعني میري خونه آقابزرگ یا فرهاد؟ -

 .نه -

 دنده چپ بلند شدي دیگه نه؟ -

 .تو اینجوري فكر كن -

.هر جا من میرم تو غیبت چته تو چند روزه؟...واسه پروژه امیرعلي كه فلش میدي دست منشیم.. -

 میزنه...من شدم جن و تو بسم هللا؟

من آتیشي كه باید تو فامیل مینداختمو انداختم تو خودت باید بلد باشي با این آتیش كي و چي و كجا رو  -

 .بسوزوني....بقیش به من ربطي نداره...پس كار من و تو با هم تموم میشه

 .اوه اوه...چه اولتیماتوم هم میده -

تو حل نشده اي واسه من حسام...نه به اون اوایل كه سایمو با تیر میزدي و آقابزرگ واست خط و  -
 .نشون كشید كه بذاري تو شركتت كار كنم نه به حاالت كه نمیدونم چي از جونم میخواي
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 .جواب...من بدم میاد سواالم بي جواب بمونن -

.حاال میخواد اون یكي رئیسم باشه یا پسرعموم یا منم بدم میاد یكي تو مسائل خصوصیم دخالت كنه... -

 .تنها نام برده از فرزین در حال حاضر

 خنده كرده گفت:حاال مهمون كي هستي امشب؟

 .یادم نمیاد گفته باشم مهمونم -

 .مهمون نیستي؟...خب پس دعوت شام مارو كه میتوني قبول كني -

 .نه مهمونم...در ضمن اگه هم نبودم خسته بودم -

 .با پوزخند كنج لب داشته گفت:باید خیلي خاطرش عزیز باشه كه از خستگیت واسه دعوتش میگذري

 .عزیزه خیلي عزیزه -

 .دنده جا زد و پوزخندش بیشتر شد...وقتي حرص میخوره پوزخند میزنه

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

روبروم رو فشار دادم...دلم پیچ میخوره...بعد دوسال...دو دسته گلو تو بغل فشرده زنگ آیفون تصویري 

 .ساله كه دیگه مهون عزیزكرده و نورچشمي این خونه نبودم

در باز شده به روم رو هل دادم و از حیاط بزرگش گذر كردم...خاطره هاي خوشم تو این حیاط همون 
ناز اومدنامه واسه مامان شهره...همون  خواهرانه هامه با سایه...همون دخترانه هامه با بابا مهدي...همون

بعضي شباي رو دنده خوب افتادن اون همه چي تمومه تو نگاه همه و دل بردن از منه...حالیته اي 

 .مرد؟...همه اینا واسه نامروتي توئه نالوتي

ید به رسم ب****و**سبابا مهدي كشیده منو تو حجم مهر پدري طغیان شده تو آغوشش كنار چشممو 
خلفش...مامان شهره هم كه به نقل قول شادمهر آبغوره میگرفت و میچلوندم تو گرماي همون پسر نا

 .مادرانه هاي بغلش

كنارشون رو همون كاناپه هایي كه دوسال پیش هم مركزیت اجتماعمون تو این خونه ویالیي بود نشستیم 
یگه...سرومرو و شادمهر سیب از ظرف میوه رو میز كش رفته گفت:بسه دیگه شهره جون...دیدیش د

 گنده جلو روت...دیگه این اشكات چیه فدات شم؟

است میگه خانوم...بذار بچم خوشحال باشهر -بابا مهدي . 

خصوصا كه امشب كشك و بادمجون هم داریمم –شادي  . 

 .مامان شهره خندید و دست برد تو موهاي شادي دل رفته واسه یه محبت ارزني مادرانه

ونم مادر...سخت گذشت واست؟جت تو الهي درد و بال –مامان شهره   
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حاال همچین تو مضیقه هم نبوده این دختره چش سفید...ما كه دیدیمش شده بود همون نوه  –شادمهر 

 .خوشگله و تیتیش فاروق خان فرزین

س به سالمتي این آقابزرگت از در سازش وارد شدپ –بابا مهدي  . 

هازه واسه خانوم نم نمك ارثم ردیف كردت –شادمهر  . 

مامان شهره باز هم منو تو بغلش فشار داده و از حجم مادرانه هاي عقده شده تو تنم نجاتم داده 
ار من پایمال گفت:خدارو شكر... همش غصه اینو میخوردم كه نكنه حقت واسه خاطر اون پسره هیچي ند

 .بشه

هرچه بگذریم  شادي خنده كرده رفته طرف آشپزخونه حكومت نظامي دار مامان شهره و گفت:خب از

 .سخن دوست كه نه ولي چایي شهره جون دم كن خوش تر است

ادي مادر مواظب دست و بالت باش نسوزيش –مامان شهره  . 

شادمهر هنوز هم با اون سیب گنده درگیر گفت:امیرعلي میگفت زیادي درگیر پروژه این...مثه اینكه این 
سته میشي امیرعلي كه گفت از اونجا دربیا برو پسرعموت زیادي داره ازت كار میكشه...اگه سختته و خ

شركت امیرعلي...تازه رو سرش هم میذارتت حلوا حلوات هم میكنه...كل كاري هم كه بهت بده همون 

 .چایي آوردنه كه خستگي نداره جون تو

جعبه دستاي كاغذي رو میز كه پرت شد طرفش و حساب كار دستش اومد بابا مهدي خیال راحت كرده از 
د همون ترانه دوسال پیش با همون خصوصیات ریلكس منشانه كنترل تي وي به دست گرفته زد وجو

همون كانال یار غار همیشگیش و زل زد به صفحه سبز و دوئیدن بیست تا آدم بیكار دنبال یه شي ء 

 .دوار

ز تو كاسه شادمهر هم به رسم همه مرداي دنیا كوسن كنار خود تو بهترین ناحیه واقع كرده لم داد و ا

 .بزرگ روي میز یه مشت آجیل برداشت و ترق ترق كنار گوشم شكوند

مامان شهره كنار گوشم گفت:دردت تو جونم چرا اینقدر پژمرده شدي مادر؟...نمیدونم جواب كدوم كار 
 .بدمو خدا داد كه این پسرو گذاشت تو دامنم

ده بودن آخریا كه غمي تو زندگي ندیدستم رفت رو دست كشیده و لوسیون زده اش...مامان شهره جز ای . 

دمنه مامان...نگین اینجور...قستم بوده...حاال خوب یا بد مهم اینه كه من باهاش كنار اوم - . 

فردایي پس فردایي اون دنیا مادرت جلو رومو نمیگیره بگه ازم انتظار مادري واستو داشته؟... ترانه تو  -
ز...امانت آقابزرگت بودي كه امانتداریت نكردیم و تو بدترین امانتي...امانت دوتا شیر پاك خورده عزی

حالت ممكن دادیمت ارزوني خونه پدریت...ترانه مادر من تو این دوسال قدري كه یاد تو بودم ارزنیشو 
 .یاد اون پسره تن لشم نبودم

 .قربونتون برم من...عزیزمین...منم به یادتون بودم...دلم هم براتون قد یه نخود شده بود -

 .خندید و من دیدم چروكاي نداشته قبال كنار چشمشو

 شادي به اون دو تا تو بهر فوتبال چایي تعارف زد و بعد كنار ما نشست و گفت:شهره جونم؟
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جونم؟ –مامان شهره   

د ایران؟سایه نگفت كي میا –شادي   

ارش گرفته مادر...میگه چند وقتي نمیاد...حاال هم كهك -مامان شهره ... 

كه چي؟...چرا چشم و ابرو واسه شادي میرقصونین و زیر چشمي منو اشاره میرین؟...چرا شادمهر واسه 
ده و نیفتاده تو من تلفن مشكوك داره اونور آبي و شادي چندوقتیه دهن قرصي میكنه از اتفاقاي افتا

خونشون؟...چرا تو هرم چشماي شما دوتا پدر مادر راضي به حضورتون یه برق شرمه؟...چرا غصه 

 .نگاتون بیشتر از درصد دوسال پیشه؟ ...یكي هم كه پیدا نمیشه جواب سوال مارو ارزونیمون كنه

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

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

شادي نیشش رو تا ته چاك داده و بشقابش رو واسه بار سوم جلو مامان شهره گرفت و مامان شهره 
قربون صدقه رو واسش لب تا لب پشقاب كشك و بادمجون عشقي منو كشید و من هم سرعت داده به 

گه حداقل به شادمهر گوریل پهن شده رو بشقابش و آدم به شك خوردنم سعي كردم نذارم این ته ظرف دی

 .انداز واسه خاطر چند روزي غذا نخوردنش نرسه

نگام پر اشك...لبام برچیده...صورتم شل و ول...گلوم پر بغض...با همون اشكا خیره خیره نگاه كردم به 

 .بشقاب لب تا لب پر شده شادمهر...مامان منم میخوام

ته زیر و بم حاالت بصریمو یه لبخند زد از اونا كه هم دل مهدي جونش باهاش میره هم مامان شهره شناخ
 .دل من و یه گردان آدم دیگه و گفت:تو قابلمه باز هم هست مادر...برو بكش بي زحمت

الهي من به فداي دست و پنجه شما...الهي درد و بالتون درسته بخوره فرق سر همین شادمهر...  -

 ...الهي

نیم خیز شده نذاشت ادامه ناز و قربونامو برم...تو پیچ آشپزخونه گم شدم و خواستم قدم تند كنم  شادمهر

 .واسه رسیدن به اون خوشمزه ترین كه حرفاي مرموز با ولوم پایین جمعیشون قدم سستم كرد

دیوونه سایه قبل شامي زنگ زد و گفت ذلشون كرده...یه فكري بردارین پسرتون بد مدله داره  –شادمهر 
 .میشه

دستم چسبید به قلب با ولوم باال تو گوشم ضرب گرفته...تو این زمونه از اون همه چي تمومه تو چشم 

 .بقیه كه خبري نبود

قشه...تا باشه واسه من از این غلطا اضافه نكنهح –مامان شهره  . 

وقتي كه ترانه روه ما هیچ ارتباطي نداره...دوسالي هست من پسري ندارم...از همون ب –بابا مهدي  .... 

ترانه رو چي؟....چرا هیچ كدوم نمیگین كه چرا ترانه ازش جدا شد؟...ترانه اهل دل كندن و  –شادمهر 

 .دل بریدن نبود
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بچم خانومه...اون وقتش هم اگه فاروق خان و خاتون و من و مهدي مجبورش نمیكردیم  –مامان شهره 
دار وامیستاد...بچم ترانه پرپر شد...حاال بكشه...خدا تقاص شاید پا همه كثافت كاریاي این ظالم هیچي ن
 .ترانمو ازش بگیره...آه یتیم زودتر میگیره

بچتونه....ترانه گذشته...شما هم بگذرین....عینهو خر تو گل گیره...شما بزرگي كنین –شادمهر  . 

ته...از همه ظلمایي كه یه زماني بزرگي میكنم كه ترانه تو چشام زل بزنه و بگه ازش گذش –بابا مهدي 

 .به حقش كرده گذشته

 .من گذشتم...هم از خودش ...هم از بودنش

اره است؟...كمكش میكنهسایه چه ك –شادي  . 

ایه باشهیكي باید مواظب س –شادمهر  . 

از دوبار تو روت خندیدم شیر شدي پشت سر دختر من حرف زدي؟ب –بابا مهدي   

نبا این دخترشو نوبرشو آوردن –شادمهر  . 

دیگه نموندم...نموندم تا بشنوم بقیه حرفاشونو...میخوام بدونم...دلم میخواد بدونه...اي حناق بگیره این 
دل...تو گل گیر كرده؟...واسه چي؟....اونكه اهل گیري نبود...اونكه راه دور زني رو خوب بلد 

ه این خونواده رو ساعت به بود...حاال گیره؟....به چي؟...سایه داره اونجا كار میكنه یا آمار طرد شد
ساعت گزارش میده؟...دلم تنگه...تنگه همون چاردیواري خودم به دور از هیاهو به پایه مبل تكیه زده پا 

 دراز كرده فنجون بزرگ چایي به دست غرق فكر شناور تو گذشته...من كجاي زندگیم اشتباه كردم؟

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

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

 .چته؟...تو لكي -

 .خوبم...فكریم یه كم -

 .چه فكري؟...بگو شاید این مغز فعالم به اون مغز ناقصت یه نیمچه كمكي كرد -

كامل برگشتم طرفش و زل زدم به اون نیمرخ جذابش...دلم از مهسا میگیره واسه به دام افتادن این 
 .جذابیت

 ...نگفتي -

 ...بازم به اون حجم جذابیت كنار دستم خیره شدم و لب زدم كه

 شادمهر چیزي هست كه من باید بدونم و نمیدونم؟...مثال بقیه نخوان كه بدونم؟ -

حسوس میون دوتا ابروش اخم نشسته گفت:مثال چي؟دنده عوض كرده نام  

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

210 

 

خب من...من فكر میكنم...فكر میكنم یه چي هست...خب آخه یه نمه همتون همچین بگي نگي مشكوك  -

 .میزنین

اخماش باز شده باز بي نگاه به من خیره به مسیر گفت:اون حسامه كه با كاراش داره مشكوك میزنه نه 
نم چه معني داره پسره نره خر هردمبیل واسه خانوم كادو تولد گردنبند نگین من و بقیه... اصال بذار ببی

برلیان بخره؟...نه من میخوام بدونم واسه همه اینجوري دست و دل بازي میكنه یا فقط مختص علیا مخدره 

 است؟

 .مسیر عوض میكني برادر؟...خیال كردي حالیم نیست؟...خیالي نیست

ین بنده خدا؟حاال تو چه گیري دادي به ا -  

خوشم نمیاد ازش...یه جوریه...یه جور ناجوریه...زیاد دم پرته...خوش ندارم هیشكي دم پر خواهرم  -
 .بپره...حالیته؟...نگاش رو تو بد رو مخمه...اذیتم میكنه

 ...بابا غیرت فهمیدیم از نسل فردین و قیصر جماعتي...پسرعمومه...تو كه میدوني من با همه -

...خوش ندارم...ترانه من یه مردم...نگاه یه مردو خوب تشخیص میدم...نگاه حسام نگاه من نه نمیدونم -
 .و امیرعلي به تو نیست...جنسش فرق داره...جنس بنجولیه...داداشتو دوست داري حرفش هم گوش میدي

 .چشم داداش -

 .داداش به فدات -

ت كنم كه این پسرعمو واسه خاطر حسام و نگاش؟...شادمهر و رو فامیل غیرتي شدن؟...چطور حالی

 .دلبري از من نگاه مل مل نمكینه...میخواد مهدیس چزوني راه بندازه عزیزم

 .ولي خودمونیما...خوب پیچوندي -

 .قهقهه اش و فضاي اتاقك ماشین...قهقهه ات هم با همیشه فرق داره...جورناجوري میزنه

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

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

دست فرو برده تو جیب اون شلوار خوش كپ نوك مدادي قدم سنگین برداشت طرفم و من هم مثال 
 .ندیدمش و با خانوم سلیماني و مراسم پر مالت خداحافظیش همراه شدم

ف آسانسور و من هم خواستم واسه خاطر شادمهرم خانوم باشم و رفتم طرف خانوم سلیماني رفت طر

 .اتاق كه صداش نذاشت

 .حرف دارم باهات -

كارا؟ اشاره زد به اتاقم و در باز كرد و كنار وایساد و من رد شدم...نه بابا...بلد بود از این  

یسادم و دست از آنالیز دست به سینه جلوي اون با پیرهن خوش دوخت خاكستري و كراوات دودي وا

 موهاي مدل فرق داده اش شدم و گفتم:امرتون؟
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 .با شست و اشاره دستش كنار لبش خط كشد و پوزخند زنون گفت:یه مرگیت هست

 جونم؟ -

فاصله رو به یه قدمي تقلیل داد و نگاشو تو صورتم چرخوند و تو چشام قفل كرد و گفت:جذامیم؟...ترانه 

نمیاد...حالیته؟ از قایمو موشك بازي خوشم  

 دیوونه شدي حسام؟...چته امروز؟ -

 من چمه یا تو؟...قرار بود رفیق باشیم ...قرار نبود؟ -

نه نبود...قرار بود دشمن نباشیم...من از آدمایي كه دنبال منفعت خودشونن متنفرم...اون گردنبد كادو  -
 .دادت هم برمیگردونم

اخم تو صورتش قد علم كرد و یقه مانتو پاییزه شكالتیم تو دستش گیر افتاد...صورتش تو پنج سانتي 
 صورتم قرار گرفت و من چشم گشاد كرده خیره شدم به اون جذابیت چشم باریك كرده از شدت

 .عصبانیت

 ...از بین دندوناي كلیده شده اش غر زد كه

میگیرم زري كه ناخواسته زدي....بچگي كردي ازت  بدم میاد بد باهام حرف بزنن...نشنیده -

 ...میگذرم...دفعه دوم

قل زد...همون خشم نوه فاروق خان فرزیني تو تنم قل زد...صدام افتاد تو سرم...دستام چسبید به دستاش 
 .و انداختنشون

من اون  دفعه دوم مثال چه غلطي میكني؟...دور برت داشته چرا؟...منو چي فرض كردي؟...نه قربونت -

 .توسري خوري كه تو فكرته نیستم...جنتلمن بازیات هم فدا اون دافاي نكبتت بكن

 .پوزخند رو لبش شد لبخند و نگاش باال تا پایینمو اسلوموشني وجب كرد

نه خوشم اومد...بچه فردیني دیگه...ولي یادت بمونه اون كادو واسه خاطر چزوندن كسي نبود...خوش  -

رم از یاد كسي برهندارم كادویي كه میخ . 

رو پاشنه پا چرخید و همونجور سنگین دست تو جیب برده قدماش برداشته شد طرف در و دستش رو 
دستگیره مونده گفت:در ضمن...بهمن داره یه غلطایي میكنه...یه ندا به آقابزرگ بده...بابا هنوز نمیدونه 

رگ باید از پس این مردك بربیاد...ترانه دودوتا چارتاي بهمن یا میشه پنج تا یا دوتا و نصفي...آقابز

 .كوالك كردي...خونواده باید منتظر كوالك بعدي باشه

 .گفت و در پشت سرش بسته شد...كوالك بعدي؟...هواشناسي شده یارو...دیوانه

 .شادمهر میگه دوري كن یه چي حالیشه كه میگه

................................. 
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ال ماهواره باال پایین میكرد و از غم دوري شوهر فقط یه صبح تا شب نسترن دراز كش رو مبل كان

 .ماموریت داشته و مارو عالف خودش كرده آه میكشید

مهسا قره قروتو یه چشمي تو دهنش تابي داد و بعد یه قورت مشتي و گفت:من كه میگم بیاین امشب از 
م بریم یه بادي بخوره تو كلش نكنه از خودمون مجردي عشق و حال خفنیته ول بدیم و دنبال اون شادي ه

 این همه درس خوندن یه چي حالیش بشه...بد میگم؟

نسترن نیم خیز شده گفت:موافقم...از وقتي عروس شدم مگه این فرهاد گذاشته بدون اون جایي برم؟...دلم 

 .واسه یه نمه خوشي دخترونه تنگیده

ا سلیطه از خاندان شوهر و راحت و خرم میگه دلش نه بابا...چه این دل داره؟...نشسته جلو دوت –مهسا 
 .واسه غلطا اضافي خونه باباش تنگیده

نسترن كوسن ول داده تو صورت مهسا از جاش بلند شد و رفت طرف اتاق خوابش و گفت:آماده شین تا 

 .این فرهاده نرسیده

اسه هم جلوه مهسا غش غش خنده ول داد و دنبال نسترن رفت و گفت:میبیني همین دوماه اول و

 .دارن....تازه این دوتا عاشقا توشون بودن

لبخندم تلخ شد...دوماه اول؟...من یادي از دوماه اولم جز خوابیدن اون رو كاناپه و فكر واسه جنتلمن 
بودنش ندارم.... فكر واسه شعورش كه مثال مراعات بچه سال بودنمو میكرد...خریت كه حد و مرز 

 .نداره

ي؟...بلندشو آماده شو كه میخوایم فاتحه خوني راه بندازیم هم واسه خودمون هم واسه ترانه كجای –مهسا 

 .ماشین عمو جون كه میره زیرپا نسترن خانوم

م كري بخون دختر....كي شه شوهرت بدیم یه دنیا از دستت راحت بشیمك –نسترن  . 

...حاال راستي راستي با این بگو تو رو خدا یه كم فرهاد باهات كار كنه....شده لنگه شوهرش. –مهسا 

 طبع هات عمو جون بچه مچه یخده؟

 .دلم پوكید...قلبم ضرب گرفت...دلم پوسید...قلبم وایساد

نسترن باز كوسن ارزوني صورت مهسا كرد و مهسا غش غش خندید و پشت بندش خود نسترن آماده 
 .حمله مثال

 .از سر جام بلند شدم و رفتم طرف اتاق

زیرورو كردم اون صورت غبار گرفته از شدت غم این چند ساله رو ...پشت این نقاب جلو آینه تمام قد 

 .منم و یه دل بي كس و كار

پا غرق نشي خانومي....خوشگل كن یه نامبروانشو بزنیم تو تورب –مهسا  . 

 .اونجا نشستن ملت من و تو بریم بزنیمشون تو تور -
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حاال نه كه دفعه هاي پیش هیشكي نگامون نمیكرده حاال باید غصه اینو بخوریم كه هیشكي طرفمون بیا  -

 .نیست

 مهسا چته؟...این بغضت دقیقا یعني چي؟ -

 .یعني خاك تو سرم با این دل صاب مردم -

 .این دل دختراي فامیل ما هم آدم وار نیست...تو لعن و نفرینش نكن....درست میشه -

ست شدنشو میترسم عاقبتش بشه تموم شدندر - . 

 بده تموم شدن؟ -

 .آره واسه اولین بار من بده...آدم همیشه دوست داره اولین بارش بهترین بارش باشه -

بس كه این آدم خره...من یه بار تا ته این اولین بار رفتم...فقط راهه...ته نداره...یه جور بن بست بي  -
دن و دل بریدن میاره...یادته بهم میگفتي من تو شوهر شانس آوردم؟...شاید تهه...آدم خسته كنه...دل كن

واسه همه بهترین بود...مغرور....جذاب...خوش تیپ...خوش استیل...خوش قد وباال...باكالس...وضع 
مالي توپ ولي از دوماه بعدش شروع شد...مهسا نمیخوام شادمهر جذاب من بشه همون بعد از دوماه 

من تجربه كردم شروع شدني كه . 

 چیو تجربه كردي؟ -

اینكه من دستگاه پول ساز قرار بوده باشم و نشدم...اینكه شوهرم اگه ازم جدا میخوابید دلیل جنتلمنیش  -
نبود میخواست هم بار عذاب وجدانشو كم كنه هم اینكه از من خوشش نمي اومد... اگه گاهي هم خوب بود 

به من نبود دلیل از دنده راست بلند شدنش و حول و قوه الهي بود و  و با دل من راه مي اومد دلیل محبتش
بس و گرنه ترانه كجاي اون دل دراندشت جا داشت؟... میدونستم میان و میرنا ولي كي بود كه به رو 

خودش بیاره؟....میدونستم شوهرم یه سر داره هزار سودا ولي كي به رو خودم آوردم؟....اونقدر كبك شدم 
زیر برف كه سر باال آوردم دیدم یه تینایي هست و سوگلي شده واسه آقا...یه تینایي هست و  و سر كردم

جاي همه نبودناي ترانه رو داره تو خالي بودناي زندگي آقا پر میكنه...سایه راست میگفت آدم باید لیاقت 
چیو نداشتم...من فقط داشته باشه...من لیاقت سوگلي بودن تو نوه هاي فاروق خانو نداشتم...من لیاقت هی

واسه اون از همه خوبیاي زندگیم دل كندم....این دل كندن بهاش سنگین بود...سنگین تر از همه تاوانایي 
كه تا حاال دادم...درد من یه مهر طالق تو شناسنومم نیست درد من یه چیز دیگست...یه چیزي كه درد 

ن اگه میگم شادمهر نه واسه خاطر این نیست خاتونم هم دوساله شده و خون دلي واسش آورده...مهسا م
كه پسر بدي باشه نه به خدا....فقط به نظر من شادمهر با این همه دختري كه دوروبرشه اهل 

تنوعه...دلش به یكي گرم بشو نیست...ذاتشه...ولي بازم ناامید نشو...اگه این اولین بار قسمتت باشه 
 .قسمتت میشه

ا شده تو چشماش نشست و باز روز از نو روزي از نو رو شروع كرد یه لبخند جاي اون همه بغض غوغ
و پالس شده جلو آینه بساط پهن كرد...آخه توئه نازپرورده عمو فریبرزو كه هیشكي باال چشمت چارتا 

 .شاخ ابروئه رو نقل قول نكرده رو چه به شادمهر قلدر زبون نفهم ما؟...واال

.................................................. .................................................. 
................................... 
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شادي نیش چاكوند و چشم دو سه باري مل مل داد و دوتا دستو تو هم گره زده زد زیر چونه و منو خیره 

 .خیره نگاه كرد

نوبت توئه ترانه جونم –شادي  . 

بشه از دست شما جماعت نسوان نامرد نالوتي دودره باز ترانه جونت بي جون . 

بت توئهبچه راست میگه...نو –مهسا  . 

 .بابا نامردیه شرطاي شما راحت بود -

ه بار با پاشنه كفش زدن تو مالجم آسون بود؟د –نسترن   

ا پا برهنه از سر خیابون تا رستورانو پیاده اومدن جلو ملت؟ی –مهسا   

هم ماشیناي تو خیابون رستورانو روشن كردن؟...كار تو آسون ترینشونه ترانه یا دزدگیر كل –شادي 
 .جونم

 .اي سر قبر ترانه بیاي كه من راحت شم -

رانه میدوني كه راه نداره...باید بري سر اون میزت –مهسا  . 

 .بابا زشته به خدا...اگه یه آشنا منو ببینه -

دون كفش میدیدن؟ونوقت اشكال نداشت اون آشناها منو با –مهسا   

ا منو در حال راه اندازي دزدگیر كلهم ماشینا؟ی –شادي   

ا منو با پاشنه كفش در حال زدن تو سر خودم؟ی –نسترن   

اي بتركین كلتون كه همش جواب دارین...نسترن تو یكیو كه من آدم میكنم...شادي خانوم شما هم  -
انوم شما هم كه گلرخ جون خوب از خجالتت در میدونین كه شادمهر جون چه بالیي سرت میاره...مهسا خ

 .میاد و من نباید نگران باشم

جز بخون...فعال برو سر اون میزركم  –شادي  . 

 .رو دل نكنین یه وقت -

نه عزیزم...نسترن كه شوهر داره كاري به كیس میس نداره...یه من و مهسا میمونیم كه باید  –شادي 

 .زحمتمونو تو بكشي

 .با حرص از سرجام بلند شدم و قدمامو به زور كشوندم طرف اون میز مذكور

 حاال من چه گلي سر بگیرم كه آبرو ریزي نشه این وسط؟
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كنار میز قد علم كرده نگاه سه پسرو به خود كشیده یه لبخند از مدالي گوش تا گوشي چاكونده گفتم:میتونم 

 اینجا بشینم؟

تو سرت ترانه با این عشوه اومدنت"...یاروها داغون شده ابرو باال داده مهسا بود میگفت"اي خاك دوعالم 
 .نگاه باال پایینم انداختن و من پررو پررو نشستم و شروع كردم

به خدا ببخشین...من مجبورم...آخه ماها واسه هم قپي اومدیم...بعد خب....درك كنین دیگه...من یه یه  -

 .ربعي اینجا بشینم تروخدا

ب دكمه تا سوراخ ناف باز روبروم ابروي وسطش سه تا تیغ انداخته رو باال داد و گفت:باعث لبخند رو ل

 .افتخاره مصاحبت با شما واسه ما

نه بابا...بهت نمیاد از این غلطا...مخصوصا با اون ابروي وسطش سه تا تیغ افتاده و دكمه تا سوراخ 
ریخته میشن كه گشت ارشاد میشه فعال ترین نافت باز...همین چیزا تو ملت عین مور و ملخ ریخته وا

 .ارگان دولتي دیگه...واال

یه دونه دیگه بي تیغ و میغ و دكمه در حد معمول گفت:خب چرا سخت میگیرن به خودتون؟...یه كم 

 .ریلكس تر

 .من مشكلي ندارم آخه...شما رودل نكني یه وقت

اومدن نگام و باز سه تا تیغ وسط ابرو و دكمه یه نیمچه لبخند و كشیده شدن یه فنجون قهوه جلوم و باال 

 .اي كه بد رو مخم بود تا خم شم و یه یه دقیقه وقت صرف بسته شدنش كنم

 .چیز نمك داري نیست -

آهان از اون لحاظ...جالبه...نمك و قهوه و دو دقیقه دیگه هم صدردصد مراد دل شادي و یه دوتا كارت 
 مشتي دیگه نه؟

دي رنگش عین میت تو قبر دراومده و مهسا شال تا حد ممكن جلو كشیده و نگامو چرخوندم طرف شا

 .نسترن در حال عالمت دهي و مسیر عالمت و....خدا منو بكش

 .سرم پایین افتاده تا حد ممكن گفتم:تروخدا سوتي ندین

 حس كردم اون گشادي چشما رو...خب به من چه؟

داختم...اي خاك دو عالم گل گرفته پیش كشي باز زیرچشمي منبع این رعب و وحشت رو یه نگاه ان

 .سرت...برو بمیر نكبت

 .اتفاقي افتاده -

با همون چونه چسبیده به سینه رو به اون دكمه در حد معمول باز گفتم:یكي از آشناها اینجاست باید یه 
 .جوري در برم

گفت:خب مگه دارین دوباره اون دكمه تا سوراخ نافش باز و ابرو واسه من سه تا تیغ به جونش زده 

 خالف میكنین؟
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نایي باال ترهجلبم بین دوتا دندونم گیر افتاد...واسه این بشر موقعیت واقع شده من در این لحظه از جرم  . 

 ...خب نه ولي -

دستمو جلو چشمام سایه بون كردم و فنجون قهوه تلخو یه نفس باال رفتم و باز نگام افتاد به اون و لوند 

ه كم مونده یله بده تو بغل آقا و كارو دیگه به تخت خواب بعد از شام نكشونهدختر كنار دستش ك . 

نگامو گردوندم طرف شادي كه با اون استتارش منو خفه كرده تو مرز تركیدن رسونده بود...یه عالمت 
 .از این مدالي فرود هواپیمایي واسم اومد كه رستوران كلهم برگشت نگامون كرد

واقعا مستفیض شدم...بازم معذرت میخوام بابت مزاحمتمخب دیگه از حضورتون  - . 

گفتم و فشنگي تو جام در رفته از ندیدن اون منبع رعب و وحشت سوءاستفاده برده زدم از رستوران 
مورچه اي گام برداشته و تو خیالشون  بیرون و پشت بندم اون سه كله پوك هم جوجه اردك وارانه

زدنگانگستري جیم فنگ زده دورم حلقه  . 

هم زمان چا رتایي نفس ول دادیم و شادي پشت بندش صبر نكرده گفت:اي بتركه پسره 

 لندهور....هیشششششش...چي بود این آكله؟

اال همچین بد هم نبود...واااي دیدن شام هم نخوردیم؟ح –نسترن   

لهي مرده شورشو ببرن كه هر چي میكشیم از گور این لندهور بلند میشها –شادي  . 

نگامو دادم قاطي فرار كرده هاي نگاه مهسا و سرش با خرده سنگ جلو پاش سرگرم شده...دردت تو 
 .جونم...بي درد كن این نگاهو قربونت برم

ریم نكنه شد یه ساندویچي بتونیم سق بزنیمب -شادي  . 

نسترن خوشش اومده از شیطونیاي تو وجود همیشگي شادي دست انداخته گردنش جلوتر رفت و من 

 .موندم و مهساي هنوز درگیر اون خرده سنگ

 .دستاش تو دستام گیر افتاد و نگاش لرزون...بي حس...لبریز...دلتنگ به نگام گره خورد

 .شانس آوردیم نه؟...وااااي چه خیري از سرمون گذشتا -

 .من دلم از این بغض گیر تو صداي نازت تنگه...دلم از این لبریزي و نریزیت تنگه

گردنش و قدماشو با خودم هماهنگ دست انداختم . 

دیدي؟...این واقعیت پیش روته...از غیرتش باید بچزیم و سوراخ موش پیدا كنیم و در بریم تا نبینه  -
غلطاي ناناز و دخترونه و پاستوریزمونو اونوقت آقا واسه من داف میاره از اوناش كه از صد فرسخي 

دي رو میبیني؟...از بچگي بزرگ شده با این رفیقاي شبونه داد میزنه چي كاره است...شادمهر همینه...شا
داداشش...شادي زود بزرگ شده...از همه هم سن و ساالش زودتر ...میدوني چرا؟...چون این داداشش 
از بچگي جلو چشم این تنها غلطي كه نكرده این بوده كه تخت خوابشو نیاره تو نشیمن خونشون...مهسا 

..پس جون ترانه بي خیالتركستونشو كه دیگه دیدي؟. . 
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گفتم و باز بغض كرد...گفتم و اولین بارش خراب شد...گفتم و نذاشتم قسمت بشه...مهسا تو 
..شادمهر لیاقت این عاشقانه ها رو نداره...حاال حاالها نداره...شادمهر فقط در حیفي...عاشقانه هات حیفن.

ن برادرانه هاي واسه من...اون عاشقانه هاش حال حاضر برادرانه هاش به دل نشینه...دلتو نبند به ای
همون رستوران و شب تو بغل خوابیه گلم...پاكي تو از سر شادمهر زیادي زیاده نفسم....مهسا ي من...تو 

 .ماه من بي خیال شو

 ...ترانه -

 جون ترانه؟ -

 ...من دوسش دارم -

ه...همون برو بمیر با این خاك تو سرانه همون یاسین بود دیگه نه؟...خر باز دهیش كه باالتر از توئه نفهم
 .هات

 ...ترانه -

مهسا دستش چسبید به قلبش و من پاهام غش رفت و دستم از دور گردن مهسا شل شده افتاد و بدنم سیصد 
و شصت درجه اي با پاشنه پام چرخید و نیشم از اینور تا اونور چاك خورد و با همون سعي شگرف خر 

اینجا چیكار میكني؟ كردن گفت:واي شادمهر تو  

فت:تنهایین؟شادمهر ابرو تو هم گره زده نگاشو باال پایین من و مهسا انداخته ناراضي از تیپ زدنمون گ  

 .نه خب...واي اصال سالم -

مهسا جاي بغض عینهو خر تیتاپ هدیه گرفته نیش ول داد از این جواب من و سقلمه من حروم اون 
صال یادم نبود...نسترن و شادي هم باهامونن...رفتن ماشینو از پارك پهلوي ناقصش شد و باز گفتم:واي ا

 .درآرن...نه كه شادي هوس ساندویچ كرده گفتیم بي خیال اینجا بشیم

شادمهر ابرو یه وري باال انداخته با اون تیپ دختر كشش دقیق در معرض دید مهسا قرار گرفته واسمون 

عینهو آبگرمكن سمیه خانوم باال پایین میشد غمزه پسرونه مي اومد و حرارت بدن مهسا هي . 

عني تو رستوران نیومدین؟...آخه حس كردم تو رو سر یه میز یه لحظه دیدمی –شادمهر  . 

دیگه مرد...سكته اي با همون نیش خشك شده فحش بلد بوده نبوده تو كل زندگي ردیف كردم واسه رفته 

هسا رو كه همون مردمونده این سه تا نخاله و قلبم رو هزار رفت....م  . 

نههههههههههههه...یعني اومدیم...نیومدیم...نسترن منو رو كه دید جیم...یعني بیرون اومدیم..آره حتما  -
 .اونجا دیدیمون

شادمهر چشم گشاد كرده خیره به نمونه نادر انساني روبرش مشغول آنالیز ته مونده هاي اثرات مغزي تو 

 جمجمم گفت: مطمئني؟

راست میگه...نه كه شادي ساندویچ بندري خواستآره  –مهسا  ... 
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بندري؟...شادي؟...شادي كه بندري دور دهن هم نمیبره...چه برسه خواستن...اي تو گل بگیر با این رفع 

 .و رجوع گند مالي كشیدت

اونكهشادي گفت بندري؟... –شادمهر  ... 

گفتیم یه كم تعارفش كنیمخب هوسه دیگه...یهویي شد اصال...حاال نه كه بچه تو كنكوره  - . 

 .نیشگونم تو ناكجاي مهسا در اومد و جیغ مهسا میون ردیف دندوناي فشردش خفه

 .خب دیگه ما بریم...مزاحمت نمیشیم -

موبایلش زنگ خورده نگاه به صفحه انداخته زیرچشمي منو پاییده اخم تو هم كشیده ازمون دور شد و 
 .مكالمشو با چار تا فحش و داد وبیداد ختم به خیر كرد

پس خوش بگذره –شادمهر  . 

و غنچه كرده بیني چین داده گفت:و همچنین...مطمئنا خوش میگذره بهتونل***بمهسا طعنه زده  . 

تلفن برگردونده قدم تند كرد طرف بچه ها و من موندم و شادمهر و فكر درگیرم بابت اونگفت و رو  . 

 تلفن مهمي بود؟ -

هل شد...از دست بردن طرف پیشونیش فهمیدم...دلم مشت شد...شقیقه ام نبض گرفت...شادمهر و هل 
 .شدن؟...كم پیش میاد

 .كس خاصي نبود...شخصي بود حل شد...برو منتظرتن -

.نشد كه نشه...بي نیش كه نمیشدنشد.. . 

 .به قول مهسا و همچنین...باي -

 .رفتم و شنیدم خداحافظي آرومشو...شادمهر زیر آبي رفتناش بد حال گیره

 كنار ماشین سه تایي منتظر بودن و شادي گفت:چي شد دیدتت؟

 .نه بابا...شك كرده بود -

درست كرده ندا داد كهیهو شادي لوند ترین لبخند عمرشو رو لب نشونده شالشو  ... 

دارین اونورو؟ –شادي   

 خاك تو سر من با اون ور داشته نداشته تو...آخه اینو دیگه كجا دلم جا بدم من؟

روبروم یه وري لبخند زده مثال تو فكر خودش جذاب یه كارت میون انگشت سبابه و وسطش گیر انداخته 

 .گفت: خوشحال میشم شمارمو داشته باشي
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دلیل میشه منم بشم؟...مخصوصا با اون دكمه باز تا سوراخ ناف و ابروهاي وسطش سه تا تو كه میشي 

 .تیغ حروم شده؟ ...قابل تجلیله این اعتماد به نفس... واال

كارتو گرفته گذاشتم تو جیب پیرهنش وابروهامو با خنده تو صورت بروبچ اهل حالگیري جنس ذكور در 
شمحال پشتیبانیم گفتم:من خوشحال نمیب . 

 ...ترانه -

صف بدبختي گیر  یعني دوحالت بیشتر نداره...اون زمونیكه شانس كیلو كیلو میدادن دست مردم من یا تو

 .بودم یا جا ظرف آبكش برده بودم

فاصله اسالمیم با اون بشر جلو روم بیشتر شد و شادي شالشو جلوتر كشید و مهسا بي تفاوت شد و نسترن 

زد و زودتر از همه گفت:سالم شادمهر خان خوبین شما؟ لبخند خانومونه آشنایي دار  

خوبن؟ شادمهر مردونه لبخند زده نگاش دنبال ناموس مردم نبوده گفت:ممنون شما خوبي؟...فرهاد جان  

سالم دارن خدمتتون –نسترن  . 

 تو این گیرودار احوالپرسي از ننه قمر همدیگه بودن جفتي كه مهسا هرچي تیك و تاك تو كلهم زندگي
بیست و سه سالش فرا گرفته بود واسه اون تن لش دكمه دریده اجرا كرد و این یارو اسكوالنه نگرفت كه 

 .نگرفت

 شادمهر خالص شده از احوالپرسي با نسترن رو به اون دكمه دریده گفت:كاري دارین؟

رت بود تو نسترن یهو قاشق نشسته وار پریده وسط ماجرا گفت:بله...یعني پسردایي منه...نه كه مساف

 .عروسي ندیدینش

 .فرهاد هم با این زن گرفتنش...پسردایي؟...عروسي نبوده؟...مسافرت بوده؟...دروووووغ

شادمهر رصد كرده زیرورو اون دكمه دریده رو عقب گرد كرده دزدگیر ماشینشو چك كرده در حال 

 .رفتن گفت:خوش بگذره...ولي من هنوز اسم شریفتونو نمیدونم

همون كج خند قاطي صورت كرده گفت:كارن زند هستم....از دیدنتون خوشوقتمدست جلو برده  . 

خب هستي كه باش چرا فشار ما چار تا رو بازي گرفتي؟...اي من برم سینه قبرستون راحت شم حداقل 
 .از دست این سه تا منگول آبادي خرفت

 .شادمهر سري تكون داد و رفت و ما موندیم اخمامون و كارن زند روبرون

 .خب دیگه برو رد كارت -

 آخه آدم با فنیلش اینجوري خرف میزنه؟ -

یه نگاه از اونا كه تا فیها خالدون طرف جزغاله میشه باال پاییني مهمونش كردم و پوزخند زنون گذشتم از 
تن كه دیگه این حرفا رو كنارش...آدم هم این همه بي جنبه؟...خب یه دودقیقه سر میزتون نشس

ه فنجون قهوه هم بوده...كم اومد؟...حسابیه بگو دنگمو رو كنم داداش...واالنداره...حاال ی . 
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نشسته تو ماشین نگاش هم نكردم و اون لم داد به بدنه پورشه آبي كاربني رنگ كنار دستمون و خیره 

 .خیره نظاره نشست دست فرمون مشتي نسترني كه الك پشت رو زكي وار پشت سر میذاره

تنها خوبیش همین به اثبات رسیدن خریت مهسا بود واسه من یاسین خون دم عجب شبي بود امشب...
 .گوشش

نسترن دروغاتو قربون –مهسا  . 

یول دخي داشتي از این پسردایي ها رو نمیكردي؟ا –شادي   

ماشین تركید از خنده و من نگام رفت طرف اون كه هنوز به بدنه ماشین خوشگله تكیه زده دور شدن ما 

نگاه میكردرو خیره خیره  . 

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

به دسته مبل لم داده زیرچشمي احكام پاییدن پسرعمو جان در حال پایشم رو به جا مي آوردم كه گفت:چه 

 خبر؟

نگامو جاي اون غلتوندم رو خاتون درگیر با اون كامواي صورتي و مهساي غرق تو لپ تاپش وبعد بي 

دم تو تلویزین و گفتم:سالمتيخیال اون حرص خور همیشگي برش گردون . 

پوزخندش تكرار شدني تو صورتش غوغا كرد و خم شد طرفم و خیره خیره نیمرخمو آنالیز كرده 
 .گفت:ولي من چیز دیگه اي شنیدم...چند روز پیش این خونه مهمون داشته

 .نگامو باز میخ تلویزیون كرده گفتم:این خونه زیاد مهمون داره

رات كرد و قد علم كرده تو صورتش گفت:مامان كه میگفت خیلي آدم حسابي پوزخندش باز تكرار مكر

 ...بودن...ولي

 كشید این ولیو...ولي كه چي؟...مهمون آدم حسابي اومده تو این خونه رو چه به من ؟

نگامو دادم به قهوه اي هاي نگاش و اون اینبار بي پوزخند و عدم تكرار مكررات اخم دوئیده میون دوتا 
نگاه گیر داده به فرش تبریز زیر پاش گفت:مثه اینكه تو عروسي فرهاد دیدنت...خاتون ردشون ابروش 

 كرده ولي یه پا وایسادن كه اال و بال باید خود ترانه بگه نه...میگي نه دیگه؟...مگه نه؟

مو پا رو پدال گاز گذاشتن و دل نكندن ازش تو خونته دیگه نه؟...پیاده شو نكنه هم مسیر شدیم پسرع
جان...چي چیو ترانه باید خودش بگه نه؟...من هنوز از اصل قضیه باخبر نشده رو چه به جواب رد 

 دادن؟

 چي داري میگي؟ -

با همون اخم گره خورده تو ابروها پوزخند زنون نگاشو داد به خاتون كامواي صورتي درحال بافتن 
همه پیچیده...بو كباب شنیدن نفهمیدن  نمیدونم چي چي و گفت:خبر اینكه تو عزیزكرده فاروق خاني بین

 .خر دارن اینجا داغ میكنن
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فهمیده نفهمیده...خوشحال از ردشون توسط خاتون...ناراحت از طعنه حسام به مبل تكیه 
رو كن تو لفافه هاتو...من دادم...كباب؟...خر؟...داغ؟... كدومشم من حسام جان؟... بي تعارف 

یده؟كدومشم؟...كباب سوخته یا خر داغد  

باسه رو ببینلترانه بیا این  –مهسا  . 

زنجیر نگامونو پاره كرده دل چركین پر بغض از جام بلند شده قدم سستامو برداشتم طرف مهسا و خاتون 
مهربون باال تا پایین با چشم قربونم رفت و دلم گرم شد...به همه وقتایي كه بوده...به همه وقتایي كه نبوده 

تونم من تو رو نداشتم چه میكردم؟ولي حس بودنش بوده...خا  

كنار مهسا نشستم و خیره شدم به اون لباس انتخابي مهسا و مهسا كنار گوشم گفت:چي گفت بهت كه 
 دوقورت و نیمتو طلب كار شدي از لپ تاپ من؟

 .هیچي...داداشت هم مثه خودت دیوونه هست -

 .مهسا اومد یه چي بگه كه حرف حسام قطع كرد این رشته رو

اتون چه خبر؟...ساكتي چرا قربونت برم؟خ –م حسا  

خاتون آه كشیده دلگیر از پیاده روي یه ساعته آقابزرگ و ندیدن مجنونش گفت:بي خبري مادر...چي بگم 
 خب؟

خبري نیست؟...شنیدم از بابا كه آقابزرگ داره دنبال یه كمپاني خوب واسه سرمایه ترانه  –حسام 

 .میگرده

به من كه چیزي نمیگه ولي انگاري زیادي دل نگرانه واسه اینكه شركته خوب و معتبر و  –خاتون 

 .شناخته شده باشه...بازم هر چي صالح بچمه

مهسا مردمك تو كاسه چسم رقصوند و من لبخند چاشني اون همه كدري صورتم كرده گفتم:تو این موارد 
گم یه اطالعاتي بهشون بدهشادمهر كاركشته است...اگه آقابزرگ بخوان می . 

مهسا لبخند نامحسوس ول داد رو صورتش و من نیش تو هم كشیدم براش...خاك دوعالم كه كمه ولي بازم 

 .جفتیش تو سرت

حسام دست برد به گوشیش و بعد چند لحظه گوشي تو جیبم ویبره رفت و حسام با چشم و ابرو اشاره زد 

آقا باز نامحسوس اظهار فضل نمودنبه جیبم و شست منم خبردار شد كه حضرت  . 

 ".بیا پشت ساختمون...نیمكت زیر بید مجنون"

 من نخوام برم كیو باید ببینم؟

 .خنده كش دادم واسه مهسا و گفتم:من میرم قدم بزنم

نگاشو عاقلونه اندر سفیهونه داد تو چشام و سر با تاسف تكون داده گفت:خدا یه شفایي به تو بده یه عقلي 
ر و یه صبري به منبه شادمه . 
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 .نیشگونم از بازوي مهسا یادگاري گرفت و پالتو پوشیده زدم از اون ساختمون بیرون

كنارش با فاصله رو اون نیمكت نشسته خیره به باغ سرمازده روبروم گفتم:چي كارم داري باز؟...از حاال 

 ...گفته باشما بخواي بانبول درآري من میدونم و تو

به آسمون و رمانتیك بازي گونه و حال من به هم زده از این ژست گفت:چي سرشو عقب داده خیره 
 داشت كه عاشقش شدي؟

دهنم تلخ شده شقیقه ام نبض گرفته بغض به گلوم چنگ كشیده صدامو صاف كرده بي لرزش ناشي زده از 

؟ارواون بغض گفتم:منو تو این سرما كشوندي بیرون كه چرت و پرت به هم ببافي؟...تو هوشیاري ی  

 .نه...یه سوال پرسیدم...یه جوابم خواستم...نگیرم ول كن نیستم -

 .پس بشین تا جوابم بیاد واست -

 اینقدر سخته؟...یا بسكه متنفري ازش نمیخواي حرفي ازش زده بشه هان؟ -

باز دستم رفت طرف دل پیچ خوردم...دلم واسه خودم میسوخت براي قلب درگیرم...لباي خشكي زدمو تو 
رماي استخون سوراخ كن با زبون تر كردم...سرم رو گرم میكردم كه از یادم بره این غم...هاي اون س

دهنمو ول دادم كف دو دست چسبیده به صورتم...نمیخواستم بفهمي تو كه من طاقت نمیارم...اشكم تو 
 .كاسه چشمم مثه همه این چندسال ناكام پس زده تو خلوتش نشست

 جواب نداشت سوالم؟ -

..نداشت...اینكه من یه زماني عاشق اون شدم فقط واسه خودم معني داره و بس...میدونم هیشكي بهم نه. -
حق نمیده ولي من واسه خودم حق دارم به همه اونایي كه این حقو ازم میگیرن هیچ حرفي نزنم ...شاید 

چشم و رویي كنم بابت بزرگترین اشتباه زندگیم بود ولي به قول شادمهر همیشش هم بد نبود...نمیخوام بي 
 .این غیر همیشه هاش...تو هم این حجم كنجكاویتو بكشون سمت یكي دیگه...مهدیس هم گزینه بدكي نیست

 .لبخندم شیطون شد و حسام پوزخند زد...حرص كه میخوره پوزخند میزنه

 هنوزم بهش فكر میكني؟ -

تنت...من به اندازه دوست داشتنهام دلم واسه خودم میسوخت براي قلب درگیرم...خواستنت تو عین نخواس
نفرت دارم...ولي بازم شبا تا صبح تو رو تو خواب میدیدم...كمرنگي...بیرنگي...حس نبودنت 

 ...پررنگه...نمیدونستي اینا رو چرا باید میفهمیدي

 .فكر كردن به آدماي زندگي كار هر روز و هر شبمونه...چه خوب چه بد -

 .پس فكر میكني -

فكر كنم؟ چرا نباید -  

 چرا نباید این دندون لقو بكشي؟ -

 دندون لق؟...من و این زندگي دندون لقیم؟...یا اون و اون زندگي؟...كدومش؟
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حسام چرا به این بحث عالقه داري؟...دركت میكنم نبودي تا از نزدیك زندگیمو ببیني...خب بهتره بگم  -
بودم غصه نبود مهسا بیشتر بهم گفت...بیشتر هیشكي جز مهسا نبود...همه این دوسالي كه از همه دور 

 .باهام بود...از مهسا بپرس...من بعضي جاها خوب نمیتونم حرف بزنم

پرسیدم...میگه راضي بودي...میگه سوختن و ساختن تو خونت بوده...میگه میكشیدي و دم زدنو بلد  -

هنبودي...ازچي باید دم میزدي؟...به شادمهر نمیاد رفیق رذل داشته باش . 

رذل؟...امشب تو لغتنامه زندگیم كلمه هاي جدید استفاده میشه...رذل و دندون لق...حسام من و زندگیم  -
به تو هیچ ربطي نداریم...پس بیزحمت واسه من جو نگیرتت من بعد كه رو نیمكت تو سرمایي كه خر 

برگردیم به همون سایه زورش میاد جفتك بندازه بشینیم و زر مفت تحویل هم بدیم...بعضي وقتا فكر میكنم 

 .همو با تیر زدن خیلي به منفعت تره واسه حداقل من

 ...گفتم و بلند شدم و اونم پشت بندم

تو چشمام خیره سر جلو آورده لبخند كنج لبش غوغا كرده گفت:ازت خوشم 

 .میاد...نترسي...و...وصدالبته...خ وشگلي

 رفتم هم مثه چشما تو هم كشیده و بدنم چشمام گشاد و به همون سرعت گشادي تنگ و ابروهاي باال

 .چرخیده قدم تند كردم طرف ساختمون

 ...ترانه -

درد و ترانه...بچه مزلف و بیني باال كشیده واسه من خوشگل خوشگل و نترس نترس ردیف 
میكنه...شیطونه میگه برگردم یه مشت حروم اون شش تیغي صورتش كنم و هوار كش تو صورتش 

گي لنگ در هواي خودش لقب دندون لق اهدا كنهمتذكر بشم به زند ... 

 .دستم عقب موند و تنم هم عقب رفت و پاهام تو نبرد جلو كشید تنمو ولي دستم باز عقب موند

جلوم وایساد و دست زیر چونم برده نگامو از سنگ فرشاي كف باغ كنده داد تو صورتش و بخار از 
رانه بزرگ شو...حرفامو بفهم...همه چیو نمیشه دهنش بیرون زده گفت:بي جنبه اي چقدر تو...ت

 .گفت...بفهم دیگه د دختر

چیو بفهممم...چیو نمیشه گفت؟...مرموز میزني...منم معما حل كردنم همون گل لگد كردنه...بي خیالم شو 

 .غربزده جان

 .دستمو كشیده اینبار موفق به ورود به ساختمون نفس راحت ول دادم...حسام بد بازي میكنه

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

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

با انگشتاش رو پیشونیش ضرب گرفته متفكر بعد اون تماس و داد و هواراش به گوشي رو میز خیره بود 
ه به اونو منم دولپي چیپس تو دهن جاداد . 

 حاال چند تا هست؟ -

 سر باال گرفته مات موند بهم و گفت:چي؟
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 كشتیاتو میگم داداش...چندتاشون غرقیدن كه اینجور تو لكي؟ -

بد كش اومد و شستم باخبر كه آقا تصنع میبره تو صورت واسه من ل***بلبخند زد و  . 

 جون ترانه چته؟ -

یرش بشيقسم نده...یه چي هست تو هم قرار نیست درگ - . 

 .شادمهر عجیب شدي...تو واسم كف دستي میشناسمت یه چي داره داغونت میكنه -

 .منو داغون نمیكنه یكي دیگه رو داره نابود میكنه...چوب كاراشه...همه میگن حقشه -

دلم پیچ خورد...پاكت چیپس اومد پایین...همه مزه خوش چیپس ساده تون دهنم ماسید...نكنه اون یكي و 
ش خور...به تو چه؟...واسه من انسان دوستیت دربگیره نه من نه تو...حالیته؟...آره حالیمه من چوب كار

 .یه عمره من منم نه تو

 تو چت شد یهو؟ -

هان؟...هیچي...اصال بذار ببینم اون دختره آكله كي بود پریشب به صرف شام مهمونش كرده  -

ك كردمبودي؟...ایي چه تیپ خزي هم داشت...اصال به سلیقت ش . 

م بكندشدختر فرهودیه...همون تیتیشه كه تازه ازآلمان اومده یه مدته آویزونمه...دنبال یكیم از - . 

فتنگاه و لبخند پرمعني دارش به صورتم كوك زده شد و اخماي من تو هم كشیده شد و دادم هوا ر . 

 كه چي اینطور نگام میكني؟ -

زنو هلك و هلك دنبال خودم بندازم كه دختره گیس بریده چه به خودت میگیري تو...مگه چلم توئه شاس  -
ولم كنه؟...راحت و نامبرواني اگه شما مرحمتي كني و مهسا خانومو یه شبي تو رستوراني اجاره اش 

 ...كني

لنگه كفشم پرت شده طرفش عكس العمل نشون داده خودشو كنار كشیده خورد تو دیوار و نگاه متفكر 
تت هم كه خوبه...ولي جون ترانه این مهبهش انداخته گفت:ضرب دس ... 

 .لنگه بعدي و من آسوده از حصول اهداي كفش به تخته سینه شادمهر باز درگیر چیپسم شدم

 ...خب چرا هوچي بازي درمیاري؟...نگفتم كه واسه تختم اجارش بده گفتم -

دستم بند گلدون كریستال رو میز شد كه دستش تسلیم مدالنه باال اومد و گفت:غلط كردم...من همون با 

 .دختر فرهودي خوشم...ولي دركم نمیكنیا جون شادي...همه خواهر دارن منم خواهر دارم

ز خواهرت سر قبرت حلوا خیرات كنه من راحت شم...شادمهر دارم اتمام حجت میكنم مهسا اونقدر ا -
سر تو یكي زیاده كه حق نداري حتي فكر اینكه یه روز یه نگاه هم بندازه بهت داشته باشي... مهسا پاكه 

 .مثه تو پر از تجربه نیست...من خط نگاتو حفظم شادمهر این خطه جدیدا بد رو مخمه
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لي بعضي شمشیر واسم از رو نبند...من میدونم دختر یكي یه دونه فریبرزخان فرزین از سرم زیاده و -

 .وقتا آدم از ممنوعه ها خوشش میاد

میبیني تو هنوزم همه رو به یه چشم میبیني...مونده تا عاشقیت...مونده تا اینكه یه دختر تو چشمت با  -
ولي واسه یه دختر دیگه حاال حاالها نمیتوني ارزش بشه...تو واسه من و شادي همیشه بهتریني 

.دوستم كه داري...پس طرف این دوست داشتني من نرو... اون ...شادمهر مهسا براي من خیلي مهمه..

 .میتونه اولین بارش با یكي باشه كه قدرشو بدونه

 .حیوون فرضم میكني ترانه؟...قربونت برم...شوخي بود...تو ببخش خانوم خوشگله -

 .چرا آدم نمیشي؟...اگه آدم بودي االن بچت هم تو بغلت بود -

میتونه ببینه من اینقدر ترانه خانومو دوست دارم؟...اونوقت همه زني اونوقت به نظرت همه زني  -
حاضر میشه شادي تو زندگیش بمونه و حكم سرخر براش نداشته باشه؟...ترانه من با هم همه چیزو 

نمیتونم كنار هم ذداشته باشم...شادي و تو فعال مهم ترین پارامتراي زندگي منین...خیالت هم تخت سعي 

طرف مهسا خانوم شاه پریون نرم البته قول بده نیستمخودمو میكنم  . 

باز دستم بند گلدون كریستال شد و شادمهر خنده كنون پشت صندلي گردونش سنگر گرفت...من با تو چه 
كنم؟...با تو و اون مهساي دلباخته به تو؟...كنار هم مكمل همین ولي اگه هر دو یه جو عقل داشتین...به 

به مهساي آب تو دلش تكون نخورده یا توئه یللي تللي باز؟...مهسا همه پارامتراتو  چیتون دلخوش باشم؟...

 .قبول بكنه غیرتات تو كتش نمیره...پس همون تو اینجا بموني اون اونجا به نفعه

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

طع كنه از خنده رو لبم پررنگ شده نگام رفت سمت كاویاني كه بیچاره نمیدونست بخنده یا جدیت سا
وجود مبارك... موفق شده كنترل لبا رو به دست گرفت و زیرپوستي لبخند زده رو به منشي با همون 

 ...صفات دست و پاچلفتي توپید كه

خانوم فرخنده این چه طرز كار كردنه؟...به نظر خودتون این بل بشو آمادگي پذیرایي از مهندساي  -

 شركت مهندس زندو داره؟

مهندس كاویان...همین االن همه چیزو درست میكنمواقعا متاسفم  - . 

كش نره نگام باز كشیده شد به اون حجم ریخته رو زمین و لبام تو دهنم فرورفت كه یهو خدایي نكرده . 

ممهندس كاویان طوري كه نشده...میتونیم جلسه رو توي اتاق كنفرانس سالن پشتي برگزار كنی - . 

كارم تو فكر ش بودم كه انجام بدیم...خب مجبوریم بین بد و بدتر مهندس كاویان لبخند زده گفت:همین 

 .یكیو انتخاب كنیم

 .در هر صورت امیر...یعني مهندس زند زیاد اهل تشریفات نیستن -

ابروهاشو باال انداخته با دست اشاره زد به اتاق حسام و گفت:وقتتونو نمیگیرم...مهندس بابت تحلیل سایت 
تنیه سري حرف باهاتون داش . 
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لبخندمو پاشوندم به اون منبع انرژي شركت و از كنارش گذشته با قالب انگشت دوتا تقه درو مهمون 

 .كرده بي اجازه حسام چپیدم تو اتاق

تیپو نیگا...نگاه اونم كه منو رصد كرد باز برگشت تو لپ تاپش با اون سیب گاز زده پشت صفحه اش و 
یم رخش وایساده نگاه سر داده تو لپ تاپ بوي افقترشیو و منم قدم برداشته طرفش كنارش نیم رخ به ن

 .ادوكلن تلخ نمیدونم چي چیش رفته تو دماغم گفتم:مهندس كاویان میگفت كارم داري

كارم زیاد حرفه اي نیست...فقط میخوام بدوني كه نظراتو بي زحمت كمتر ارائه بده تا این امیرعلي  -
و به دردسر بندازه...من واقعا فلسفه این همه محبت ابراز شده چپ و راست واسه خاطر خانوم نخواد ملتی

 .شادمهر و امیرعلي به تو رو نمیفهمم

 .دیگه دیگه -

رخونرو هم فشرده...چشاش پ ل***بلحنم شیطون...لبام خندون...چشام برق دار...اخم اون تو هم... ... 

یرعلي بیفته تو جونمونحواسته كه چي بهت گفتم دیگه نه؟...باز نري یه ایده اي بدي ام - . 

گذاشتي چندبار میگي حالیمه...حاال یكي هم كه پیدا شده مارو تحویل میگیره اگه توئه نتون ببین - . 

 .نگام رفت سمت چشماي كمتر خونیش و خیره تو صورت نیم مثقال آرایش داشتم

 چیه؟...آدم ندیدي؟ -

گفت:تیپ زدينگاشو گرفته باز تو اسالیداي جلو روش دنبال اشكال گشته  . 

پوزخندم دندون گردي كرد رو صورتم و صداش تو اون فاصله تو گوش حسام نشست و واكنش 
برانگیزي حسام رو یدك كشي كرده نگاه حسامو باز كوك زد تو صورتم و منم پررویي قاطي مالت اون 

 ...پوزخند كرده گفتم:قبلنا یه نظر دیگه داشتي...مثال همون اولین جلسه

تمومش كن...رابطه اون وقت خودم و خودتو با رابطه حاالمون مقایسه میكني؟...اونوقتا برام یه مزاحم  -

 .بودي...زور داشت برام كه آقابزرگ بخواد تو تو شركتي كه من مدیرشم دخالت كنه و تو رو جا بده

دي كمتر شده...خب اینم حاال چیزي فرق نكرده...فقط حس میكنم از اون بار نفرتي كه قبلنا خرجم میكر -
نتیجه اینه كه كارت پیشم گیر بوده...میبیني از اون كلید خونواده رو ازدواج تو و مهدیس چقدر سر این 

قضیه ثروت من كمتر شده...تو یه عمر هم مهربوني پسرعموییتو خرجم كني بازم بهم بدهكاري پسر عمو 

 .جان

 اونوقت كي تعیین میكنه این حرف مذخرفو؟ -

 ...من -

نه بابا نیم منم حسابت نمیكنم جوجه...واسه من دور برندار...هنوز مونده تا ضربه فني كه قراره  -
 .مهمونشون كنم

 .مواظب باش یهو خودت آچمز نشي داداش -
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دوتا قانونو یادت میدم خوش دارم تا ته زندگیت گوشواره گوشت بشه...یك من یه خواهر دارم اونم  -
مه كه آدم به همون یه دونه داشتنش هم غلط كردم میگه...دو حسام همه رو آچمز اونقدر بال تو جون آد

 .میكنه و میپیچونه و یه گره محكم میزنه ولي آچمز شدن تو خط مرامش نیست

حاال كه چي؟...واسه ما خود دست باالیي میگیري و به خواهري قبولمون نمیكني؟...یه كلمه از این 

برسه كف دست مهسا كه زنده زنده خوراك شب مهدیس میشي شماتعاریف مثبت اندیشانت هم كه  ... 

 با دست كراوات نظم داد و خیره تو صورتم گفت:خوبه؟

 .نگامو از نگاه خیرش كنده دادم به كراوات طرحدار خاكستریش و گفتم:هوم خوبه

كه موها تو  قلبم زده نزده...شقیقه ام نبض گرفته نگرفته...چشام گشاد شده نشده خیره شدم به دستي
پیشونیمو كنار زده گفت:چیه راه به راه اینا رو ول میدي تو صورتت؟...میخوام بدونم اصال این چشات 

میبینه؟...اولین بار كه خونه آقابزرگ دیدمت بسكه این موها رو ریخته بودي تو این صورت فكر میكردم 

 .چشم مشم نداري

ت كه از نفس افتادم...دستام لرزیده باال اومده جاي دست دستش كه عقب رفت یادم افتاد یه چندثانیه اي هس
اون روي موهامو لمس كرده بیشتر كنارشون زد و سرم پایین پاركتاي كفو دید زد و گفتم:من دیگه 

 ...برم...نیم ساعت دیگه

 بمون...دیوونه اي بخاطر نیم ساعت بري پایین؟ -

جور نبودهیا من از اول اونو اینجور ندیدم یا اون از اول این ... 

 .كجایي تو؟...بیا این اسالیدا رو ببین باز این فتحي اشتباه نكرده باشه -

رو صندلي گردون مدیریتش لم داده حس خوب بهم تزریق شده بي خیال بداندیشیم اسالیدا رو مو به مو 
 ...زیر و رو كرده صداشو شنیدم

ستاین دختره نادریو حواست بوده تو این چند وقته چه كنه ا - . 

 .نه كه تو بدت اومده -

من همیشه دنبال آدماي خاصم...متفاوت...چیزي كه تا حاال تجربش نكرده باشم...این واسه من عشوه  -

 .اومدنا تو زندگیم زیاد بودن...دلم تنوع میخواد

 .میترسم رودل كني -

 .نترس حد خودمو میشناسم -

ن؟اونوقت اینجور آدماي خاص تو وجود مهدیس پیدا نمیش -  

 .تو فكر كن یه درصد -

 .ولي به نظر من منشیت واقعا خاصه -
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قهقهه اش هوا رفته نیش من چاكوند و شونم اتوماتیك باال پرید...خب دختره مشنگ گري درنیاره غیبت 

 پشت سرش ردیف نكنه...به من چه؟

 .بهش فكر میكنم -

وقتي برگشتي من و مهسا هم بهت آره حتما فكر كن...بعد خیلي قشنگ تو روز خواستگاریت پاسوخته  -
 .تبریك میگیم

 حاالچرا پاسوخته؟ -

 ...نه كه سیني چاییو میدن دستش -

قهقهه اون هوارفت...دل من پوسید...آقابزرگ كه نذاشت واسه بابا مهدي و مامان شهره ام چایي دلبري 

 .بریزم ببرم...حقم اون روز ازلت نشیني كنج اتاق بود و ناخن جویدن بابت استرس

 چي شدي باز تو؟ -

 هان؟ -

 میگیم چته؟...یهو میري تو هم؟ -

 ...هیچي...دیر نكردن -

اجازه و عین گاو سر انداختنش پایین و اومدن توو چشم گشاد كرده از نزدیكي من و حسام  تقه منشي و بي
و من تكیه زده به صندلي مدیریت...خب من بي اجازه وارد میشم حق آب و گل دارم دختر جون...حق 

 .خوني...میدوني یعني چي؟...یعني من بگم آخ آقابزرگ دك و پز شركتو پایین میاره بابت این آخ

سام صدا تو سر انداخته توپید به منشي مات مونده به این همه نزدیكي و من لم داده به صندلي مدیریت ح
 ...و حسام نیمه رو میز نشسته روبرو من و گفت:صدبار گفتم تا اجازه ندادم خوش ندارم كسي بیاد داخل

 كه چي؟...یعني منظورت كلي بود یا فقط بدبخت هوار كشیده سرش؟

مهندس...آخه تیم مهندس زند اومدن...االن تو اتاق كنفرانس همه منتظر شما و خانوم  ب...ببخشین -

 .فرزینن

با دست اشاره زد به بدبخت و اونم سر پایین رد نگاشو مشكوك كرده از اتاق جیم زد و حسام راست و 
این همه  ریس وایساده باز خودشو مرتب كرده دست طرفم دراز كرد و امروزمو تكمیل كرد و من مبهوت

 .عوض شدن آقا مونده خیره خیره دستو نظاره كرده بي توجهي خرج كردم و بلند شدم

حسام كم نیاورد و دستشو مهمون جیب كرده براي اولین بار بي پوزخند و منو بازم غرق بهت با دست 
مراسم از در  اشاره زد من اول رد شم و خودش لپ تاپو بسته با یه دست برداشته كنارم راه افتاد و باز تو

رد شدن رسم لیدیز فرستي به جا آورده باز نگاه منشي مشكوك كرده اشاره زد اول من و منم بي خیالي 
 .طي كردم بابت اون همه بهت و رفتم طرف اتاق كنفرانس سالن پشتي
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.................................................. .................................................. 
امیرعلي باز آبمیومو باز كرده برام تو لیوان ریخت و نگاه خانوم نادري ...................................

 .باز من و امیرو زیر نظر گرفت

 چه خبر؟ -

هیچي بابا...فعال درگیر این پروژه و یه دونه دیگه ام...میخوام اینا تموم بشه یه سفر برم...اولین باره كه  -

ن همه مدت تو ایران بودم....اونم فقط تهرونای . 

 اهكي یعني میخواستي واسه من كالس بیاي كه سفرات خارجكیه؟ -

ونفرخنده ول داد و مهندس كاویان در حال تنفس سنگین كرد نگاشو مثه اكثریت افراد اتاق رو ماد . 

 عمت رفت؟ -

از اول میدون آزادي تا خود سعادت آباد همون آره خدارو شكر...یه كم دیگه میموند بابا هم شده بودم.... -
شب اول كه پاش رسید ایران هر جنس مونثي كه دید واسم لقمه پیچید...دیگه این آخریا میرفت تو این 

پارك دم خیابون خونم میشست دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده پارك دیده...الهي بمیرم نه كه خودش پسر 
و دلش مونده بچهنداره آرزو یه خواستگاري رفتن ر . 

اینبار من غش غشي خنده ول دادم و تو گیرودار رخت دومادي و مضحكي امیرعلي تو اون لحظه خندم 

 .بیشتر شد

 .حضور حسام پشت سرمون حس شد كه گفت:چیز خنده داریه بگین ما هم بخندیم

حسام امیرعلي لبخند مصنوعي زده به اون پسرعموي عوض شده امروز من گفت:چیز خاصي نبود 

 .جون

جونت این وسط همون برو رد كارت بود دیگه نه؟...شادمهره دیگه تاثیر نذاره رو كسي روزش شب 
 .نمیشه

حسام چشم غره رفته به اون نیش هنوز باز من و خشكونده اون نیشو خیال راحت كرده و باز گفت:آخه 

 .حس میكنم خیلي موضوع جالبي باید باشه

ي ترانه رو خوشحال كنه موضوع جالبیهچاونكه صددرصد...هر  –امیرعلي  . 

قط مثه همهبرادرانه هات شادمهرونه نیست ولي بد به دل میشینه...چشم به ناموس یكي دیگه نداشتنتون ف . 

مهندس كاویان دوباره رفتن سر جلسه رو اعالم كرد و نفس منو ول داد...تنش زایي حسام نامبروان ترین 

دمقضیه ایه كه من تو این جلسه فهمی . 

 .از كنارم رد شده تو گوشم گفت:جلو من مراعات نداري جلو بقیه مراعات كن

جونم؟...نه من میخوام بدونم جونم؟...دقیقا این حرف یعني چي؟...جلو تو مراعات كنم كه چي بشه كه 
 .حداقلش میكني؟...تو رو سننه تو این لحظه بد رو مخمه كه یكیشو حرومت كنم
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داشته آروم با لیوان آبمیوم بازي كرده گفتم:به خودم مربوطهمنم هنوز قدم از قدم برن . 

براي اولین بار تو طي روز تكرار مكرراتش انجام شد و پوزخندش خیالمو راحت كه نه بابا این بشر یه 

 .نیمچه سالمتي هنوز داره...هنوز میشه بهش امیدوار بود

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

 ...دستم بند كلید در بود ولب و دندونام تو یه همكاري مسالمت آمیز درگیر بند كیفم كه

 ...سالم ترانه خانوم -

پاهام پاشنه چرخیده منو برگردوند طرفش و دستم جدا شده بند بند كیفي شد كه از دهن و دندونام آویزون 
 .بود و تاب میخورد

 ...سالم -

ن ربطي نداره تا جویایي خرجش كنمخوب بودن و نبودنش كه اصال به م . 

 ...اگه خسته این مزاحمتون -

 ...امرتونو بگین آقا سهراب -

 ...خب الاقل یه اسمي درخور وجود خودت داشتي كه نمي سوختم داداش جان

 ...میدونم حرفمو میذارین به حساب پرروگریم ولي -

مت سمیه خانوم...بهشون هم بگین اگه اصال مساله اي نیست فردا كرایه اون ماهو پیش پیش میدم خد -
 ...خواستن اتاقا رو خالي كنم یه دوهفته قبلش خبرم كنن

 ...نه...اصال مساله این حرفا نیست...بحث سر اینه كه -

یشممبحث؟...آقاسهراب من تازه از سركار برگشتم اگه میشه زودتر حرفتونو بزنین من ممنونتون  - . 

یخواستم اگه میشه یه روز با خانواده خدمت خونوادتون بابت یه زبوني رو لبا كشیده گفت:واال م

 ...امرخیر

شقیقه ام نبض گرفته...دلم تو هم پیچ خورده...سرم از شدت نفرت پایین افتاده...صدام به حد داد رسیده 

 .گفتم:تا آخر اون هفته اتاقو تخلیه میكنم

 ...تر...ترانه خانوم آخه...منكه حرفي نزدم ...فقط -

نمیخوام چیزي بشنوم یگهد - ... 

صدام هوار زنوني تو حیاط اوج گرفت و ته تهش سمیه خانوم از اون اتاق فرمانرواییش زد بیرون و با 
رو به سهرابش گفت:بیا مادر...خودتو واسه این جماعت كوچیك چشاش برام خط و نشون كشیده 

تنها هر غلطي كه دلش خواست بكنهنكن...این اگه خونواده درست حسابي داشت كه ولش نمیكردن تك و  . 
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هر روز پاییزه...هر هفته پاییزه...هر ماه پاییزه...هر سال پاییزه...پنهونم از چشمات...من ماه پس 

 ...ابرم...من كاسه صبرم...این كاسه لبریزه...این كاسه لبریزه

خون تك تك فامیل اشكم و بغض نفس برم تو حنجره خنجر كش به مدد اون غد بودن ارثه ورثه شده تو 
فرزیني پس زده شد و صدام افتاد تو سرم...تو سري خوریم واسه اون وقتایي واسه سمیه خانوم خانوم 

نبوده ردیف بودن كه لنگ دوزاتر سه شاهي تو یه رستوران فكستني وردست آشپزش نازك تر از برگ 
ت همون نوه فاروق خان فرزینه گل كه پیش كشم كلفت تر از سنگ خارا میشنیدم...حاال این دختر جلو رو

 .كه وقتي چپ نگاهي مهمونش میكنن یه گردان آدم پشتشن

 .حرف دهنتونو بفهمین -

دختره معلوم نیست داره چه غلطي میكنه كه یهو واسه من وضعش خوب شده...خالیق هر  –سمیه خانوم 

 ...چه الیق..نوه من ارزشش خیلي باالتر از امثال توئیه

ین كاسه لبریزهمن كاسه صبرم...ا ... 

نوه فارق خانم هنوز...كمتر شده از درجات افتخار چهار سال پیشم ولي هنوزم پشت فامیلیم یه خم و 
راستي تا كمر هست و یه نگاه حسرتزده به موقعیتم...هنوزم منم اون سوگلي خونه فاروق خاني كه بگم 

ه جا من موندن حسادت شد همه آخ زیرپوستي واسم جون میده...من همونم كه مهدیس یه عمري واس
اخالقش...من همونم كه حسام هم با همه یكي یه دونه پسر بودنش جا من عمرا بتونه باشه...من همونم كه 
خاتون دو ساعت كه حرف نزنه باهام قد همه این دوسال بي خبري واسم نگراني راه به راه ول میكنه و 

فرزین... كم كسي نیستم...كم كسي اون تویي هستي كه  دل ریش واسه همه جا میذاره...من همونم...ترانه
 ...واسه دو روز دیر كرد یه اجاره بي آبرویي مهمون دل من همه در و همسایه میكني

 ...تا آخر اون هفته از این خونه میرم -

منم و بي جنبه بازي...منم و دلخوشي به صدوپنجاه تاي تو حسابم...منم و دل گرمي از بودن 

منم و پشت گرمي به شادمهر...منم و یه پشت و پناه به اسم بابا مهديآقابزرگ... ... 

هي بهت گفتنم این دختره معلوم الحاله به گوشت نرفت...ببین خوبت شد؟...دختره آكله –سمیه خانوم  ... 

 ...زخم میزني اما از جذام بیزاري

من و معلوم الحالي؟...دوسال پیش كم خردم كردي جلو ملت؟...دوسال پیش كم واسه من صدا تو سر 
انداختي بابت دوروز دیر كرد اجاره خونت؟...دوسال پیش...حاال من معلوم الحام یا توئه آبروریز؟...به 

همون خون فاروقي  حرمت سفیدي اون مو صدا پایین میارم و تو دلم هر چي الیقته بارت وگرنه منم بابت
تو رگ و پیم خوب بلدم رسم سرجا نشوني امثال تو رو...فاروق خان خانزادگي رو واسه همین تو سري 

 ..نخوریا یاد هممون داد و من با همه زیر دستش بزرگ شدنا بازم رفوزگي آوردم

نوزم مي در پشت سرم كوبیده شد و پاهام سست شده رو زمین پخش شدم...صداي فحشا و دري وریاش ه
اومد... صداي اون آخرین نمونه آمیب پیوند زده شده به جلبك تك سلولي هم واسه آروم كردن اون 

 ...آبروریز پشت بندش

من و مردن الیق همیم...به كجا رسیدم من؟...من نوه سوگلي بودن اینقدر ذلیلم؟...من وارث اون همه 
ن این همه خوارم؟...اینا همه واسه خاطر ثروت این همه خاك بر سرم؟...من و شاه دختر بودن خاتو

 ...توئه...چطور ازت بگذرم د نالوتي؟ ... من كه ذلیلم و خوار فقط واسه توئه بي مرام
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.................................................. .................................................. 
.................................. هم  ست برده تو موهاش نیش منو كش داد و با چشم غره اش قهقهه امدد

 ...ضمیمه شده اش هوا رفت

 چته تو؟ -

هرمار...ببند اون دك و دهنتو تا نزدم نرم نرمش كنمز –شادمهر  . 

 جون ترانه از این غلطا هم بلدي؟ -

 ...نیشگون مهسا از نا كجام خفه خون زده ام كرد و نابود

ب تو دست هنوز دو دقیقه از فراگیري علمش با داد و تشر شادمهر نگذشته از اتاق زد شادي ذوق زده كتا

 .بیرون و گفت:فهمیدم...خب بیا همین جا...اینقده خوش میگذره

شادمهر یه نیمچه داد حروم اسم شادي كرد و شادي جنگي پرید تو اتاق و یه نیم ثانیه گذشته از الي در 

واسه اون ظالم گفت:بد میگم؟ سر كرده بیرون چشم مظلوم كرده ... 

 ...باز اسم شادي با ولوم باال و در كوبیده شده از بابت حرص شادي

ینكه اصال معضلي نیست...اوج اوجش میاي خونه ماا –مهسا  ... 

شادمهر حرص زده از این پیشنهاد به كاناپه لمیده زیر چشمي مهسا رو با اون همه پسر كشیش پاییده 

ختم كالم گفت:خونه آقابزرگت ... 

 ...نچ -

یه بار دیگه از اون فكت نچ و نوچ درآد خودم اون فكو خردش میكنم میفهمي مطلبو؟ –شادمهر   

حاال چرا خونه ما نه؟...اینقده هم خوشحال میشیم هممون...یه مدت بي خیال خونه مجردي شو  –مهسا 
 ...دیگه ترانه

 ...شادمهر چشم نكنده از اون اندام تك توپید كه

همون كه گفتم...تا یه خونه مطمئن پیدا كنم میري خونه آقابزرگت...اصال چه معني داره چپ  –دمهر شا

 و راست واسه من دم از استقالل میزني؟...مگه خونه آقابزرگت چشه؟

 ...نگام رنگ تعجب گرفته تو صورت شادمهر باال پایین شد و گفتم:قبلنا

و نمیشناختمقبلنا آقابزرگت –شادمهر  ... 

 آهان اونوقت تو همین دوتا جلسه تجاري باهاش شناختیش دیگه نه؟ -

نیشش یه وري شد و باالخره دل كند از نگاه به اون اندام تك و نفس منو آزاد كرده برگشت تو اون صفحه 

 .سبز نمیدونم بین كجا و كجا مسابقه اش
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رانه بریم دیگه...اومده بودیم فقط شادیو ببینیمت –مهسا  . 

وئیده بیرون جلومون كتاب برعكسي تو یه دست گرفته و تو اون یكي گوشي فشرده شادي جنگي د

 .گفت:جون من؟...الهي درد و بالت تو سر یكي یكي این آكله هایي كه هي میان و میرن

اشاره چشمیش هم به شادمهر ضمیمه شد و نیش من چاكید و مهسا تو هم رفت...اي دردت تو 
ت فقط به درد یه بار دید زدن میخوره وال غیرجونم...باور كن این نكبت جلورو ... 

شادمهر پشت شادي قرار گرفته...پس گردني حرومش كرده...یه فحش ج و آبادي و بي فرهنگي 
هم قرنطینگي تو مشت خودش فشرد و  مخصوص خودش بارش كرده شوتش كرد طرف اتاق و گوشیش
ده رو از نظر گذرونده گفت:شام سفارش باز غرق فوتبال زیرچشمي مهساي نكبت امروز زیادي جیگر ش

 .دادم

 ...یعني كه چي؟...برو بمیر داداشم...من نمیذارم...نه نمیذارم...مهسا تكرار من نیست

مهسا بي خیال اون همه نخ دادناي تابلوئه شادمهر رفت طرف اتاق شادي و من موندم و پوزخندم و 
وریش...خوردي داداشم؟...مونده تا آدم شادمهر حرص خورده بابت اولین بار دست رد به سینه خ

 ...شدن...نفس كم نیري برادرم

مهساي برگشته از اتاق باز رد نگاه شادمهرو به خود كشید و من حرص خوردم از اون تیشرت ساده ولي 

 ...زیادي رو تن مهسا خوشگل

ن قرار دارم واسه شام...ترانه اگه تو میخواي بمونم –مهسا  . 

 ...میمونم و حرص خوردن رو سینمایي با بازي شخصیت اول یعني شادمهر میبینم

دهفك شادمهر چفت شده باز نگاش رفت طرف اون صفحه سبز و چند تا آدم عالف دنبال یه توپ دوئی . 

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

لقمه به زور خاتون تو حلقم چپونده شده رو قورت دادم و رو به آقابزرگ زیرچشمی لیلیشو دید زده 

 .گفتم:نچ نچ...آخه آدم به زنش هم چشم ناپاک میندازه؟...قباحت داره واال

ه شده بال جونملم خوش بود اون مزاحمو دکش کردیم رفت حاال یکی دیگد -آقابزرگ  . 

 آخه من فدات شم دلت میاد؟ -

لبخندش زیرپوستی واسه من آشنا نیومده رو لب خورده شد و خاتون هم تکرار مکررات کرده تشر زده 

 .به آقابزرگ مثال و تو دلش قربون قد و باالش رفته گفت:اذیت نکن بچمو فاروق

ده رو بروز داد و کش داد اون لبا رو گوش آقابزرگ اینبار اون زیرپوستی قبل از رونمایی رو لبش خور
تا گوش و خاتون اینبار رو به من ناز اومده واسه آقابزرگ گفت:الهی دردت تو جونم اینقده خوشحالم که 

 .االن پیشمی
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الهی من فدات شم نباش دیگه...نیگا آقابزرگ چه حرصی میخوره جا من طرفدار فاروقت باش...در  -
ه خوب و درست درمون که پیدا کنم رفع زحمت میکنم و شما دوتا لیلی ضمن من تا آخر ماه یه خون

 .مجنونو میذارم که به هندی بازیاتون برسین

آقابزگ دست برده به عصاش...من عاقبت اندیشی کرده واسه اون دست بردن به عصا...عین جت بلند 
ئیدم طرف در و شده از جا...شانس آورده بابت نخوردن اون عصای آب طال به مالج مبارک دو

 .گفتم:جستم فاروق خان

ه بار دوبارش شاید جسته باشی بار سومو دیگه عمرا بتونی بابای -آقابزرگ  . 

 .خندیده گفتم:خداحافظ تو نبود من بهره کاملو ببرین

باز حرص الکی و لبخند واقعیش...آقابزرگم من تو اون چهارسال نبود کنارت دلم پوسید تو همه حجم بی 
شت و پناهیکسی و بی پ . 

از در زده بیرون یه ماشین جلو پام ترمز کرده نگام کشیده شده به شیشه پایینش تو اون سرما پسرعمو 

 جانو زیارت کرده اخم تو هم کشیده گفتم:اینجا چی کار میکنی؟

 سالمتو خوردی دیگه نه؟ -

 ...سالم خب اینجا -

 .علیک سالم...سوارشو با هم میریم -

 واسه چی؟ -

دی اون بیرون؟...میگمت میرسونمت دیگه...یه مسیریمیخ نز - . 

ذر داری؟دستم بند دستگیره شد و بعد بستن اون کمر بند گرم شده تو گرمای ماشین آخرین مدلش گفتم:ن  

 چی؟ -

 میگم نذر داری که اومدی دنبالم؟ -

ه باشمحقت کرد یه کج خند قاطی فیگور کالس رانندگیش کرده گفت:گفتم یه کوچه فرقمونه یه محبتی در . 

 .آهان -

 حاال که باز عزیز آقابزرگ و خاتون شدی چه مزه ای داره؟ -

بد نیست...یعنی خوبه ولی نه من ترانه چهار سال و خرده ای پیشم نه اونا اون آدما...من طعم استقالل  -
از همون بچگی چشیدم بد هم بهم مزه داده دیگه نمیتونم خودمو با ابن سبک زندگی وفق بدم...یه جورایی 

 .تو خونه ای بودن که پر از رفت و آمده و زندگی شخصی توش محدود دلزده بودم

 واسه همین به اون سرعت عاشق شدی؟...تا از اون خونه پر رفت و آمد بیرون بیای؟ -
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 .چی تو زندگی من واسه تو معماست؟...بگو واست حلش کنم-

 تو که اینقدر دم از عشق میزدی چرا ازش جدا شدی؟...شاید هم اون نخواستت...درسته؟ -

خرد شده از بار تحقیر نفرت بار حرفاش نگاه لبریز اشکمو دادم قاطی ماشینایی که از کنارمون 

 .میگذشتن

 ...ترانه من منظوری -

 .داشتی...من عادت کردم راحت باش -

 .واقعا منظوری نداشتم...ببخش -

ن شدیوای باید باورم بشه یکی یه دونه نوه پسری خاندان فرزین داره ازم عذر میخواد؟...مهربو - . 

 .چرا جلوی من هی گارد میگیری؟...من با تو دشمن نیستم -

 .دوست هم نیستی...پس سرت به کار خودت باشه -

 .چرا ؟...چون یه سوال درباره اون عوضی کثافت پرسیدم -

ه هم خورد...صدام لرزیدداغ کردم...دلم ب . 

 .مواظب حرف زدنت باش -

چرا؟...چون به اون آشغالی توهین کردم که تو رو عین یه تیکه آشغال از زندگیش پرت کرده  -
خر بودنو بذار کنار...یه بار خرش بیرون؟...بزرگ شو ترانه...اون عوضی الیق فکر کردن هم نیست...

 .بودی واسه هفت جد فامیل بسه

ار...میگمت بزن کناربزن کن - . 

 ...قفل کودک زده سرعتشو باال برده منوبه مرز جنون رسونده داد زدم

تو چرا یهویی اومدی وسط زندگی من؟...چی از جونم میخوای؟...مگه من باید بال کش کارا و غلطای  -

 تو باشم؟

من به هردومون فکر من یه چیزی میخوام...به اونم میرسم...گاماس گاماس...بچه خوبی باش ترانه... -
میکنم نه فقط به خودم....همه اون گذشته ای که تو رو از همه چیزایی که حقت بوده گرفته رو بنداز 

دور...اینبار دوستانه گفتم دفعه دیگه نمیدونم چطور قراره حالیت کنم...حتی رفاقتت با شادمهر و امیرعلی 

 .هم غلطه

نمیکنه ..مطمئنا امیرعلی تقاضای کار منو تو شرکتش ردزندگی شخصی من به تو هیچ ارتباطی نداره. - . 

یبچه ای ترانه خیلی بچه ای...جا خالی دادن کار بچه هاست...تو اهل وایسادن پا حقت نیست - . 

 چی عایدت میشه بابت چزوندن من؟ -
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میکنگفتم که من فقط به خودم فکر نمیکنم دارم به حق خودم و خودت كه ازمون گرفته شده فکر م - . 

جمع کن بابا دلت خوشه...چه حقی؟...چه کشکی؟...دیدی که آقابزرگ منو هیچ وقت دور نزده...تو فقط  -

 .استاد اینی که منو بچزونی

 .ترمزش تو پارکینگ شرکت زده شد و من راجت شدم از اون اتاقک پر از هوای مسمویت فکری

 ...قدمام تند شد طرف آسانسور

 ...ترانه -

انه دیگه اون دختر هیجده ساله پا عقیدش یه پا وایساده نیست....این ترانه از جنس چینی درد و ترانه...تر
بند زده هاییه که بار دوم شکستنش همون دیگه فاتحه خونیشه...ترانه امروز دیگه جون معماهای زیركانه 

 .پسرای اطرافشو نداره... ترانه این روزا هست که دیگه ترانه نیست

و كه با حرص که میگفت:کله شقل***بو دیدم حرکت در به روش بسته شد  . 

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

مهسا كنار امید نشسته و از خاطرات لوس دانشجوییشون بهره كاملو برده و شادمهر حرص داده بابت 
 هان...دوزاریمون هماینكه كافي شاپ قحطي آوردیمش یه نیم نگاه بهم انداخت و یه لبخند هم چاشنیش...آ

راس وریس شده تو جاش افتاد و ملتفت اصل قضیه یعني همون حرص دادن و سگ محلي به شادمهر 
 .شدیم...نه بابا اینم بلده

 شادمهر نفس پرحرص تو گوشم ول داده گفت:این پسره عنتر كیه؟

واي نیگا چه خوش تیپه...هم كالسي مهسا بوده...خبرش هم دارم كه یه تمایالتي به مهسا داره...شكیال  -

 .رفیق مهسا رو میگما میگفت عینهو چي تو دانشگاه خاطرخواه داشته

 .بدت هم نیومده شما -

 .نه واال كیه كه از همچین تیكه اي بدش بیاد -

چپ و راستت میكنم هم اون لگوري نفهمو...عوضي ولش كنن تا تو ترانه زر بزني بلند میشم هم تو رو  -

 .صورت طرف میره

 .شادمهر چشات درست میبینن؟...بنده خدا كه اینقده آقا نشسته -

 آقا؟...آره دیگه آقایي به همین مو تو هواست دیگه نه؟ -

 .گمشو...مدل مو به این نازي -

 ...ترانه -
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امیدي كه هرچي ازش تعریف كرده و نكرده بودم رو ناامید  خفه خون گرفته باز نگامو دادم طرف
كرد...خدایي عینهو بز میمونه...مدل مو هم كه نگم همون یه چي در حد انیشتین دیگه...اي درد بگیرن 

 .این هنریا كه آبرو واسه هنر جا نمیذارن چپ و راست

ته و لبخند كجكي حسامي كه سنگیني دستي رو شونم و كشیده شدن هم زمان نگاه من و شادمهر به دس
نمیدونم وسط سگ محلیاي مهسا و حال به هم زنیاي این امید مو عین دم موش بسته از كدوم گوري نزول 

 .اجالل فرمود

سالم –حسام  . 

حسام تراشیده  شادمهر هنوز میخ اون دست رو شونم سنگین شده زیرلبي خودشو در مقام دشمن واسه
سنگین شده رو شونم دیوار منو كوتاهتر پسندیده چشم غره حوالم  جوابي داد و جاي اون صاحب دست

 .كرده حالیم كرد كه ما با هم تنها رو صددرصد میشیم

 سالم...اینجا چیكار میكني؟ -

مهسا جاي اون كنار من لم داده و تیپ اسپرت زده گفت:هیچي بابا اس داد بهم كه كجاییم؟...منم گفتم 

 .پاتوقیم

نفهم خاك تو سر همون شادمهر لیاقتت خراب بشه كه من نفسي تازه كنم از  اي پاتوق تو سر توئه
دستت...آخه شادمهر كه همینجوري واسه من بندري میره رو چه به حسام دیدن بد مدله روش حساسیت 

 .داشته

حسام صمیمي تر و حرص درآری تر از همیشه دست پشت صندلي من انداخته و من هم سیخ نشسته لب 

ن لب زده آب پرتقال من با نگاش رصد كرد القیدانه اون امید مو مدل انیشتیني روزده به لیوا . 

فرهاد سراغتو میگرفت...مثه اینكه با تور دارن میرن كیش گفتن تو ومهسا باهاشون برین –حسام  . 

 .شادمهر خودشو دخیل كرده گفت:آره فكر خوبیه...من و شادي هم وقت آزاد داریم

دمبي میتونم به خودم مرخصي منم یه چندروز –حسام  . 

س نمیكنم تو این پروژه وقت آزاد به اون صورت داشته باشيح –شادمهر  . 

.واالیعني تو غلط میكني بخواي همراه ما بیاي...نه كه آقا رو شخصا دعوت كردن مانور هم میدن.. . 

اویان هست...من اصوال زیاد خودمو درگیر نمیكنمك –حسام  . 

رگشونهمر و حسام گونه بد رو مخم تاتي میره...یكي هم نیست بگه این دوتا چه این جنگ پنهان شادمه . 

 .چه خبر از شادي؟...گوشیشو گرفتي دیگه دلمون داره میپوسه -

دختره پررو كنكور داره چپ و راست یا تو فیس بوكه یا تو گوشي...ایني كه من میبینم آبیاري  –شادمهر 

بشهگیاهان دریایي هم قرار نیست قبول  . 
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ولش كن...چي كار به درس خوندن داره؟...یكي درس میخونه واسه خودش كسي بشه...یكي درس  -
هم درس میخونه بر فرض محال یه كاري پیدا كنه كه  میخونه و مدركشو قاب میكنه میزنه به دیوار...یكي

 توش نون باشه...شادي میخواد چیكار كنه؟

دك طالشو یه تیك خرج كرده بوي خوب سیگار تو بینیم خندیده سیگار ماركشو كنج لبش جا داده فن

 .پیچید...اونم سیگار میكشید...حتي با استیل تر

ادي درس میخونه كه زحمتي كه این همه سال واسش كشیدم باد هوا نشهش –شادمهر  . 

و سر خندیده دلم رفت واسه این همه پدرانه هاي برادرگونه شادمهر...مهسا خر همین كاراته دیگه...خاك ت

 .خرش

 حسام كنار گوشم هنوز با اون لیوان لب زده آب پرتقالم گفت:چته واسم قیافه گرفتي؟

محلش نداده نفس ول دادم بابت رفتن امید و مهسایي كه به جمع برگشته با لوندي تو ذاتش پیدا گفت:چقده 
 .ماهه

نیش من تو هم كشیده...حسام نمیدونه چطور خنده ول داده...شادمهر پرحرص و پوزخند به لب...آره از 
 .جهاتي ماهه اونم با اسالید نزدیك

رانه اینقده وضعشون توپه...میگن باباش همین یه پسرو دارهت –مهسا  . 

ه شد...خوب پول دارن چه شادمهر ابرو باال انداخته پوزخند ول داد باز و منم نیشم باز تو هم كشید

 .ثمر؟...یه كمشو خرج این قیافه داغون بچشون بكنن...واال

ین آكله ها رو از كجا پیدا میكني مهسا؟ا -حسام  

زهرمار –مهسا  . 

رانه دروغ میگم؟...شادمهر جون دروغ میگم؟ت –حسام   

همچین دستگاه كموانت یه شادمهر واسه اولین بار نیش موافق چاكونده واسه حسام گفت:نه داداش...انگار 

 .دور سروته رو یارو رد شده بود

مهسا حرص زده بابت این تحلیل هاي واقعا بي شعورانه ولي واقعي آقایون گفت:حاال از شما بهتره...مهم 
 .اخالقه

باركه ایشاال...حاال من كي دایي میشم؟م –حسام   

مع شد و نیش شادمهر هم تو هم دهنم افتاده از این همه غیرت خرج شده بابت خواهرش به زور ج

 كشیده...این دیگه كیه؟

مهسا خندیده فنجون قهوه به لب نزدیك كرده گفت:من اصوال چندسال اولو به خودم و خودش مرخصي 

 .میدم

نه بابا نكن این كارو با ما...من دلم خواهرزاده میخواد –حسام  . 
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خاطرت خیلي عزیزه اال ببینم چي میشه؟...اینم فقط واسه خاطر اینكهح –مهسا  . 

ه جوره مخلص مرام این آبجیمممن هم –حسام  . 

وست دخترات هم اینجوري خر میكني دیگه نه؟د –مهسا   

مختلفه...نه شادمهر خان؟ نچ قلقا –حسام   

شادمهر فكش چفت شده از این همه غیرت خرج شده پسرعمو جان نیش زوري وا كرده گفت:من اهل قلق 

بت همون آویزونیشون قلق اینا رو معافمون كردنملق نیستم... كلهمشون با . 

 .حسام پوزخند زده نگاه زیرچشمي حوالم كرده گفت:پس دستت تو كاره

درآورد مهسا سر پایین انداخته دل منو خون كرده حال منو از داداشش به هم زده پرحرصم كرده دادمو . 

 .بسه دیگه...واسه من آمار ول میدن...نه كه افتخار داره -

شما ببخش خانوم –مهر شاد . 

دلم بي خیال مهسا واسه اون همه شیطنت داداشم رفته خندیدم و حسام نگاشو سنگین كرد رو صورتم و تو 

 .حواس پرتي شادمهر بابت تماسش سر كرده تو گوشم گفت:چه نیشت هم واسش میره

 .لبامو غنچه كرده جلو دادم بابت حرص درآري و خندیده گفتم:دوسش دارم

و هم دوئید و نگاش رو لباي بابت حرص درآریم ثابت موند...حرصت گرفت پسرعمو اخماش ت
 .جان؟...دوسش دارم

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

چمدون دنبال خود كشیده آخرین سفارشاي به جون فرهاد شده رو چك میكردم تا دست بر قضایي خاتونم 

 ...یادش نره یه واوي این وسطا

ن دهشو باال میرفت و خانومونه و پر ابهت واسه آقاي بدبخت و نسترن هم خنده كنون آبمیوه خاتو

 ...زیردست خاتونش چزیده چشم و ابرو ول میداد

مهسا هم كه با گوشي درگیر تو مراسم اداي نذري بود كه یه هفته اي بابت نیومدن مهدیس همرامون یه 
 ...بند دخیلشو به همه امامزاده هاي داشته و نداشته تهرون بسته بود

 ...حسام هم یه وري لم داده دونه دونه پره پرتقال میداد باال و خیره خیره مارو رصد

زنگ در خورده جنگي خود رسونده به آیفون لبخند ول دادم به تصویر عینك دودي دار شادمهر و 
داده همون  شادي...كلیدو زده تو ایوون منتظر شدم و شادمهر باكالس لبخند شیك آقامنشي رو لبش ول

ص مواقع دیدن بزرگون قدم برداشت طرف من و خاتون از اول دیدن شادمهر و شادي یه ریز مخت
زیرلبي قربون قدوباالي خوشگلوشن رفته...خاتون هم بله...مهسا رو من نمیدونم چرا خرده گیریشو 
ي میكنم؟...واال...شادي هم جودي ابوتانه سعي در همگام سازي قدماش با قدماي داداش خنده كنون دست
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م تكون داد و شادمهر از همون زیر عینك دودي چشم غره رو رفت و شادي هم دستش شل شد و ه

 ...خندش

یده دهن ب****و**سبا بهترین ژست سراغ داشته از خودش عینك دودي برداشت و خم شده دست خاتونو 
و منو آدم منو شش متر وا انداخته لبخند چاشني اون صورت ته ریش دار منو یاد اون انداز رو به خاتون 

 .حساب نكرده گفت:سالم احوالتون؟...به خدا ببخشید دائم مزاحمیم

خاتون لبخندش تمام به تمام وا شده نگاه از صورت جذاب مهسا كشش نكنده گفت:نه مادر اینا چه 

 ...حرفیه؟...خونه خودته

خل و من موندم شادي هم خودشو یه نموره واسه خاتون لوس كرده دست انداخته گردنش با خاتون رفتن دا
 ...و شادمهر واسه من تیریپ چاي شیرین برداشته

 چیه؟...مشكلیه؟ -

 ...راحت باش جون ترانه...میخواي نریم كیش تو اطراق كن اینجا -

 .بد فكریم نیست...ولي خب همه رو این سفر حساب كردن -

 ...روتو برم...این خانوم خوشگله خاتون من بودا...تاكید میكنم فقط خاتون من -

 ...با دست پشه مزاحمونه منو كنار زده رفت داخل و منم وصله ناجوري و خنده رو لبم دنبالش

شادمهر دست با آقابزرگ ردوبدل كرده كنارش جا گرفته سركرده تو گوشش یه چیزایي میگفت و چشماي 
ه باال پایین حسام و فرهاد هم درگیر این صمیمیت عجیب آقابزرگ اكثرا به جز فرزنداشو آدم حساب نكرد

 ...شده فوضولي ساطع میكرد

 مهسا تو گوشم سركرده گفت:داري آقابزرگو؟

 ...دارمش...شادمهره دیگه -

چه جایي هم وا كرده تو دل همه...مامانم از همون عروسي این شادمهر از دهنش نمیفته –مهسا  . 

 .خوشم میاد همه فامیلي عاشق یكي میشین -

نه كه خیلي آدمه –مهسا  . 

هم عاشق همین غیر آدمي دیگه تو - . 

بره بمیره –مهسا  ... 

اون نیش باز ته بره بمیرش هم كه من اصال نمیدونم كدوم صیغه صرف شده هست كه دیگه نه؟...آره 

 ...جون خودت

چه ها بهتره دیگه راه بیفتیم...به ترافیك میخوریم دیر به پرواز میرسیمب –فرهاد  ... 
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ا نمیاین؟مچرا خاتون جون شما با  –شادي   

 .یعني چایي شیرینو نابود كرد این نیم وجب قد و باال

 ...مهسا باز سر كرده تو گوشم گفت:میبیني چه خواهرشوهرم نمك داره

 ...چه خودت هم فامیل میكني...گفتم كه -

لمون كن بابا...بذار حداقل با خیالش خوش باشیمو –مهسا  ... 

ب بچه رو درمیاره دیگهدردت تو جونم همین خیاالس كه میزنه پدرصا ... 

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

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

يدستش رو شونم سنگیني كرده نگاشو داد به مجله تو دستم و گفت:بهت نمیاد اهل این چیزا باش ... 

 مگه به اومدنه؟ -

پ به چیه؟ –حسام   

 .زندگي یادم داده از رو قیافه قضاوت نكنم -

واسه خاطر اون –حسام  ... 

 ...میشه تمومش كني؟...حداقل دلم خوش بود چند روز از دست حرفاي بي سروتهت راحتم -

ر میكني؟...از واقعیت؟از چي فرا –حسام   

آدم بازي كني...من اون گذشته رو به با حرفاي تو گذروندن  از تو...از تویي كه فقط بلدي با روان یه -

 ...ترجیح میدم...واقعیت من هم تلخي داره هم شیریني...بي خیالم شو...خواهش میكنم

عجز صدامو شنیده نگاشو همونجور زوم كرده تو چشام پوزخند قاطي لبش كرده گفت:مشكل از تو نیست 
 ...مشكل از اینجاته

یم با انگشت اشاره خواست باز واسه من نطق غرا بیاد كه صدا شادمهر شك قاطي ضربه زده تو پیشون

 ...لحنش كرده نگاه جفتمونو برگردوند طرفش

ترانه اینجایي؟ –شادمهر   

دابروهاش توهم كشیده شده به انگشت اشاره رو پیشونیم بود و حسامي كه مثه مزاحم نگاش میكر ... 

 ...داشتم مي اومدم -

ه بریمبهتر –شادمهر  ... 

 ...منتظر من شده نجاتم داد از اون انگشت اشاره به پیشونیم زده و حالمو از خودش به هم زده

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

242 

 

 سر كرده تو گوشم گفت:با این پسره چي میگفتي؟

 هیچي...چیز خاصي نبود...چته شادمهر؟ -

 .خوشم نمیاد ازش...نگاش بهت یه جوریه -

 چه جوریه؟ -

 ...یه جور ناجوریه...رومخه -

ستي حرفت بد واقعیه داداشم...رو مخه...با همه باكالسیش بد رو مخهرا ... 

 به كنار مهسا و بقیه رسیده فرهاد گفت:كجا بودي؟...حسام كو؟

 .داره میاد -

فرهاد یه چي دم گوش نسترن گفته نسترنو خندوند...من هم از این خنده ها داشتم ...كم داشتم...ولي 

 ...داشتم

من...به همه حسرتاي با رفتارت تو وجودم ریخته مدیوني فرهاد مدیوني...نه به ... 

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

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

یدمبا مهسا و شادي هم اتاقي شده به سقف باال سرم خیره صدا مهسا رو شن . 

 بیداري؟ -

 .اوهوم -

ترانه به نظرت حسام یه مرگیش ني؟...یه اتفاقي داره میفته من مطمئنم...یه چي كه بد داره رو مخم  -
بد واسه یكي از ماها میفتهتاتي میره...دلم شور میزنه...نمیدونم چرا حس میكنم تا ته امسال یه اتفاق  . 

 ...خب این چه ربطي به حسام داره -

حسام ساز ناكوكشو كوك كرده...تا جاییكه یادمه از وقتي برگشت حرف اینكه باید با مهدیس ازدواج كنه  -
تو خونه بود اونم هیچي نمیگفت منم میگفتم به چي مهدیس دل خوش كرده ولي چند وقتیه جنگ اعصاب 

نگ اعصابه یه چي تو خونه راه انداخته كه مهدیس نه....نمیگم اشتباه میكنه پشتشم ولي پشت این ج
هست...حسام طمع پول آقابزرگو بد داره...یه جوایي مثه خود آقابزرگه ولي این از سر باز زدنه جدیدا 
داره معادله هایي كه یه عمر درموردش داشتمو به هم میریزه...پا یكي وسطه...یكي كه بد دل داداشمو 

 ...برده...باید باشه وگرنه بي دلیل كه نمیشه

بگیره استن دلیل اینكه كسیو بخواد نیست...مهسا هر كسي حق داره واسه زندگیش تصمیممهدیسو نخو - ... 

 .نه ترانه من میشناسم حسامو یه مرگیش هست...به این یه مرگه هم بد دلم گواهي بد میده -
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 ...سخت نگیر -

سم تو قاطیش چند روز پیش شنیدم داشت به بابا یه چیزایي در مورد تو میگفت...نمیدونم چي فقط ا -

 ...بود...بابا هم ناراحت بود

 ...بي خیال دختر...از خودت بگو -

 ...ترانه شادمهر داره بهم نزدیك میشه...حس میكنم -

مهسا نمیگم بهش نزدیك نشو فقط ضربه نبین...مثه من نشو...شادمهر به قول خودش تا وقتیكه عاشق  -
 ...نشه مرد زندگي نمیشه

دارن...حتي بابا هم ازش تعریف میكنه...مثه اینكه خیلي خرش میره میبیني چقدر همه دوسش - ... 

به خاكي بودنش نگاه نكن یه چیه در حد بابا مهدي و اون و امیرعلي...شادمهر واسه همه دوست  -

 ...داشتنیه

 چي شد كه با هم رفیق شدین تا این حد؟ -

بگیره بعدش هم كه گفت اگه كاري از قبل ازدواج به هر روشي شد خواست نذاره عقد من و اون سر  -
دستش برنمیاد حداقل مبتونه واسم برادري كنه...دووم نیاورد...خریتامو دووم نیاورد كه رفت... وقتي 

واسه دومین بار هم با صورت كبود دیدم نتونست بمونه...داغون شد...خواست بزنه تو گوشم... نتونست 
ت نمیكني گفتم من بدون اون راحت شدن تو كارم دلش نیومد...داد زد سرم كه چرا خودتو راح

 ...نیس...مهسا خربودم؟

تو خانوم بودي...خانومي خرج دادي...ولي چرا؟...چرا یهو بریدي؟...تو كه این آخریا دلت گرم شده  -
بود...تو كه میگفتي نهال زندگیت داره پا میگیره...تو كه میگفتي یه چیزي داره یه چیزاییو عوض 

شد اون چیزه؟ میكنه...چي  

نابود شد اون چیزه...یه حرفایي رو باید گفت ولي قلبم نمیذاره...بغض میكنم بازم...یه حرفایي رو باید 
گفت ولي قلبم نمیذاره...چقدر دور شد ازم... یه حرفایي رو باید گفت ولي قلبم نمیذاره...چقدر تلخ 

 ...بود...مثل زهرمار

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

 ...كارتو تو دستش باال پایین كره گفت:اسمش هم باكالسه

چشم و ابرو اومده باز زل زدم به كشتي یوناني و مهسا و نسترن ندید بدید بازي در آورده آخرین مولكول 
ون پسره مثال با پرستیژو زیر و روكرده ذوق مرگي كردن و نسترن گفت:مامانش فداش كارت ا

 شه"سورنا مدیرزاده"...فامیلو دارین؟

لط نكنم اینا جدشون به آموزش پرورشیا میخورهغ –مهسا  . 

 ...ندید بدیدین چقدر -
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دري به تخته میخوره یكي قربونت برم آخه اینجور چیزایي واسه توئه نكبت بعیده...حاال گاهي یه  –مهسا 
جو میگیرتش واست دمي تكون میده كه دلیل نمیشه تو تیریپ اعتماد به نفس برت داره و فكر كني كه 

 .ممكنه تو جاد سنگالخي زندگیت ماشین مدل باالتري جلو پات بزنه رو ترمز

د كسي دیگه میومد اینو راست میگه...مثال تو فكر میكني اگه من خودمو ننداخته بودم به فرها –نسترن 
منو ورم داره...عمرا...یه عمو شما دوتا مغز خر خورده بود تو زندگیم كه منم تنورو داغ دیدم نونو 

 ...چسبوندم

ندي...ایزوگام كرديتو كه نچسبو –مهسا  ... 

 فرهاد به كنارمون اومده گفت:چي میگین دوساعته؟

لبخند خیره شده بهش كم كمك هم نگاشو داد به كارت تو دست نسترن و نسترن با ... 

اون چیه دستت خانومم؟ –فرهاد   

هان؟...چیزه...كارت تبلیغاتیه...از اینا كه تو تهرون سرچهارراها میدن...حاال اینجا بدون  –نسترن 

 ...ماشین میدن دست خود آدم

نگرفته فرهاد فهمیده خانومش هل كرده خواست كارتو بگیره كه مهسا نذاشته چنگ انداخته كارتو گرفته 
 ...كارت افتاد دست یكیو و نگاه چهار تایي ماها هم كشید سمتش

فرهاد لبخند پیروزي به لب...مهسا اخم كشیده تو هم...نسترن لب فشره از ترس به هم...منم شوكه شده 

 ...خیره به اون

شمارش هم رنده نه مثه اینكه –شادمهر  ... 

جاي من هم واسه مهسا شاخ وشونه اومده دل خوني جا گذاشت از بابت این همه استرس داده به وجود 

 ...ماها

حاال این نره خري به این باكالسي كدوم از شماها رو آدم حساب كرده كارت ویزیتشو داده  –فرهاد 
 بهش؟

ت:خیلیم دلش بخوادمهسا ایشي كرده بیني چین داده نیمرخ و گوشه چشم ارزوني فرهاد كرده گف ... 

شادمهر عینهو گاو نگاش موند رو این ري اكشن هاي حساس خل منشانه تیریپي مهسا و شادي هم 

 ...شیطون و چشمك رو بهم با حروم یه سقلمه به پهلو شادمهر داداش داغون كرده ریز خندید

شهاداشي مهسا خوشادي هم كم خر نیست...واال...اینم مثه این مهساي ال گور مرده دلش به زن د ... 

 .حسام كنارم وایساده آروم گفت:كیساي خوبي به تورت میخورن

 ...تا كور شود -

 ...اینا كوري نداره...یه جو غیرت داره...بهتره زیادي اهل شیطوني نباشي -
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 اونوقت كي تعیین میكنه؟ -

هام باشهتعیین كه نه...یه جور اخطار فرضش كن...من عادت ندارم چشم كسي روي داشته  - ... 

دلم پیچ خورده...دهنم تلخ شده...شقیقم نبض گرفته...داشته ها؟...چشم كسي؟...روي داشته ها؟...داشته 

 هاي تو؟

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

ب رو صورتم چتر انداخت و دستم سایبون چشمم شد...صورتمو یه وري كردم و باز هم بي خیال آب آفتا

 ...بازي و دردهاتي بازي جماعت نسواني شدم كه یه جو آبرو هم واسه ما ذخیره منبع نكرده بودن

رپوستي دست فرهاد چارتا شاخ موي افتاده تو پیشونیمو كنار زد و من حل شده تو این ناز كشیدناي زی

 رفیق همه ساالي كودكیم گفتم:فرهاد؟

 هوم؟ -

 خوشبختي؟ -

 ...ندیده حس كردم اون گوش تا گوش باز شدن لبا و خیرگي به اون منبع اون كشاكشو

 ...بیشتر از اونیكه فكرشو بكني -

 ...پس باهاش كنار اومدي -

.به بودنش تو زندگیم نیاز آره با عشقش كنار اومدم...نسترن واسه من خونسرد یه عالمه گرماست.. -

 ...داشتم...نسترن براي من بهترینه...اونقدر عاشق كه من جلوش كم میارم

 نگار چي؟...نگارو تونستي فراموش كني؟ -

نگار یه اشنباه بود...یه بخشي از زندگي...فراموشي یه بخشي از زندگي هم سخته...اشتباها قشنگ  -
فراموش نكردنشون بازم تكرارشون میكنیم...یه جور سرمشقه...من  نیستن پس نباید نگران این باشیم كه با

 با نسترن خوشم...چه خیالي به نگار؟

 ...خوشحالم...بچه كه بودم فكر میكردم تو میشي دومادم...چقده خل بودم -

 صدا خندش تو صدا برخورد موج به دریا گم شده گفت:حسامو چي؟

 حسامو چي چي؟ -

ورد حسام چي بود؟میگم بچه بودي نظرت درم -  

 ...نمیدونم یاد ندارم....تو بچگي من فقط تو و مهسا پررنگین -

 ...ولي من از همون بچگي تو فكر میكردم تو و حسام میشین یار غار هم -
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 چرا؟ -

شاید یكیش بابت همون ناف بر بودنتون بود یكیش هم بابت اینكه هم تو واسم عزیزترین بودي هم حسام  -
شو میكرد تو اینجور...اون برام مثه برادر...تو و حسام از همون بچگي انگار مال هم بودین...كي فكر

 ...اونجور

 مگه اون چشه؟ -

قدرت آقابزرگ بمونه...آقابزرگ میدونه یه دونه نوه آقابزرگ مهدیسو انداخته جلو تا حسام ال منگنه  -
پسري اعتماد دار بهش هم اگه از این خونواده ببره حرفش دیگه واسه هیشكي خریدار نداره... یادته 
چطور برت گردوند؟...اون سیاستاي خودشو داره...اون فكر میكنه حتي اگه مهدیس لیاقت تنها نوه 

ه ارتباطشو با خونواده...اون نمیخواد حسامو از دست بده...حسام واسه پسریشو نداره ولي بازم محكم میكن

 ...اون همون فردینیه كه از دستش داد

 حاال اینا به من چه؟ -

ربطش به اینه كه من امروز تو نگاه حسام چیزیو میبینم كه كه یه عمر دوروبریام تو نگاهشون دیده  -
زیادي باب دل منه...ترانه هیچ وقت نذار حقتو ازت  شده...حسام امروز یه مرگیش هست...یه مرگي كه

بگیرن...نذار مثه حرف ارثت بشه كه یه مشت الشخوري مثه بهمن سرش خیمه زده باشن...ترانه 
وایسا...پا همه چیزایي كه حقته...نمیدونم حسام تا كجا میخواد پیش بره ولي ته تهش همونیه كه من فكر 

رسیدن به حقش بشه...حسامه دیگهمیكنم...حسام نمیذاره كسي مانع  ... 

سرمو از رو پاش بلند كرده نگامو دادم به قهوه اي نگاش...فرهاد امروز چه گیري داده به حسام 

 ...امروز؟...فرهاد دو پهلو كه حرف میزنه آدمو از زندگي سیر میكنه

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

 ...جبر دماي هوا با بعداز ظهر زمین تا هوا تفاوتش بوده حاكم شده شالو بیشتر دورم پیچیدم

 اینجا چیكار میكني؟ -

 ...ترسیده دستم چسبیده به قلبم ولي نگامو نكندم از اون همه آب رقصیده زیر نور ماه

داري مزاحم خلوت كسي بشي؟ عادت -  

كنارم رو تخته سنگ نشسته نگاشو به جا اون همه رقص زیر نور مه خیرگي نیمرخم كرده گفت:تو هم 

 عادت داري شب و نصفه شب از ویال بزني بیرون؟...باید دست و پاتو به تخت بست؟

 طنزي لحنش دیگه چه صیغه ایه؟

 تو چرا شبگردي میكني اونوقت؟ -

سر بي خوابيفكر كن از  - ... 

 ...یا شاید هم به هم زدن خلوت یكي -
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 خلوت كني كه چي بشه؟...تو گذشته دنبال چي میگردي؟...چرا به آیندت فكر نمیكني؟ -

آینده رو كي دیده كه من نوعي بخوام بهش فكر هم بكنم؟...گذشته آدماست كه آیندشونو میسازه...چرا به  -
آدم یه چیزاي حل نشده داشته باشه فكر درگیرش میشه...گذشته خوب گذشته فكر نكنم؟...وقتي گذشته برا 

 ...یا بد مال منه

 ...خاكستر زیرورو كردن نداره -

 چه اصراریه زندگي دوساله منو خاكستر بدوني؟ -

چون آتیشت زده...چون خاتونیو آتیش زده كه اشك ریختنش فقط واسه توئه...ترانه  -

زندگي تموم شده خاكستره...خاكستر...باور كن اون ... 

منم نگفتم تموم نشده...فقط میگم فرار كردن از گذشته هیچ فرقي با ترسیدن ازش نداره...من و  -

 ...شوهرم

 ...شوهر سابقت...مثال شوهر سابقت -

باشه بابا فهمیدم نكته سنجي...من و به قول تو شوهر سابقم تونستیم با همه سختیا رو پامون  -
ز هم ولي تونستیم...زندگي با اون هر بدي كه داشت این خوبیو داشت كه به من یاد داد وایسیم...شاید جدا ا

همه زندگي خونه باغ آقابزرگ و اتاق همه چي تموم من و تخت خواب گرم و نرمش نیست...زندگي رو 

 ...میشه ساخت...حتي با جیب خالي...سختي داره ولي مزش بیشتره...قدرش بیشتره

...تو همه زندگیتو كردي اون دوسال نحسي كه با اون مرتیكه لجن زیر یه سقف آرماني نشو ترانه -

 ...زندگي میكردي...ولش كن...خاطراتشو ول كن

 به تو چي میرسه بابت این ول كردن من؟ -

فراموش كردن اون عوضي واسه من خیلي مهمه...خیلي...هنوز بچه اي ترانه خیلي بچه بابت اینكه  -
رفام چیهبهت حالي كنم پشت ح ... 

 ...بگو نكنه دري به تخته خورد و بابت حرفات بزرگ شدم -

نه...نه حاال كه عین دیوونه هاي شبگرد خیره شدي به این خلیجي كه نمیدوني چي ازش میخواي... فقط  -

 ...اینو بدون من اگه دست بذارم رو چیزي اون چیز بي برو بگرد باید مالم بشه

 ...مثه فاروق خان -

من مثه هیچكس نیستم...من حسامم...حسامي كه اگه یه بار گذاشت حقشو بگیرن دفعه دومي دیگه  -

 ...نداره...من به همه چیزایي كه مالمه میرسم اینو یادت باشه...حاال بلند شوسرده هوا

 دستم تو دست بزرگ دراز شده طرفم گم شد...گرم شد...كشیده شد...فشرده شد...حسام تو چته؟...حسام
این روزا چشه؟...حسام میترسونیم...ندونستم چي شد اما توي هر لحظه گیر كردم...بابت همه نزدیكیام 
میترسونیم...ندونستم چي شد اما توي هر لحظه گیر كردم...حسام داري چي به سر همه و من و خودت 

گاري دیر میاري؟...ندونستم چي شد اما توي هر لحظه گیر كردم...همیشه قصه سرعت بود ولي ان
 ...كردم
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.................................................. .................................................. 
دندونام تو نبردي برابر...تن به تن...زور آزما به جون هم افتاده شاهد قدم ...................................

خونه جفتشون عاشق بودن كه دست شادي نشسته رو شونم صداش تو زني اون دوتا كفتر ارواح خاك در 

 ...گوشم مته وار فرو رفت كه

میبیني تروخدا چقده به هم میان؟...ایشاال مهسا بشه زن داداشم...واي اگه بشه چي میشه؟ –شادي   

 ...نپكي از خوشي -

سه سال زندگیم بلد  خندیده باز رفت طرف شیشه هاي آكواریوم و من هرچي خط و نشون تو بیست و
بودم واسه خانوم و آقاي نیش چاكیده و قدم زده اي كه معلوم نیست چطور بعد از اون همه پاچه گیري 

نرم برخورد میكنن با هم كشیدم و سري یه دوتا فحش ناموسي ملس دست اولي هم بارشون...مهسا رو من 

ه خودش بره بمیره...واالنكشم كه ترانه فرزین نیستم جون دداداش... شادمهر هم كه دیگ ... 

 چیه تو لكي؟ -

 ...هیچي بابا -

 همون قضیه از دنده چپ بلند شدنه دیگه نه؟ -

 ...تو اینجور فكر كن -

 جمله بهتر بلد نیستي نه؟ -

 ...حسام...اصال حوصله جنگ اعصاب ندارم جون مهسا -

مي همچین میخوره... خواهر پس واس خاطر مهساست...نگرانشي؟...شادمهر بدك نیست...به درد غال -
منم كه معلومه بد خاطر طرفو میخواد پس چي این وسط واست ناجوره؟...شاید دلت پیش شادمهر گیره و 

 ...نمیتوني ببیني رقیب عشقي پیدا كردي

 ...خودش هم میدونه كه اگه لحن شوخش نبود محال ممكن بود كه یه دندون سالم هم تو فكش بمونه

یكیو تا سر حد مرگ بزنم كه زوزه سگ سر بده...دقیقا االن از اون وقتاس تو هم  بعضي وقتا میخوام -
 ...از اون یكیایي

ته؟سرش عقب رفته همه جذابیتشو به رخ كشیده قهقهه ول داده گفت:مال این حرفا نیستي جوجه...چ  

 تو چه گیري به من دادي؟ -

هرمه و سرش هم شلوغه...نسترن هم كه اگه به برم به نسترن گیر بدم یا شادي یا مهسا؟...مهسا كه خوا -
شعاع دومتریش نزدیك بشم فرهاد دك و دهنمو میاره پایین...شادي هم كه كال دایره لغاتش منتهي میشه به 

 همون مهدكودك و ما گل هاي خندانیم...میبیني جز تو كسیو ندارم كه بهش پیله كنم...حاال چته؟

 ...من واسه مهسا نگرانم -
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هم مثه همه پسرا...كمتر پسر همیشه پاكیو پیدا میكني...شادمهر حداقل مردیشو واسه تو به  شادمهر -

 ...خونواده نشون داده...وضعش هم كه همه میدونیم تركونده

 ...همه چي وضع خوب نیست -

 ...واسه خاندان ما نوددرصد قضیه است...سختش نكن ترانه... مهسا دوسش داره -

 ...من كشته مرده غیرتتم -

غیرت یعني اینكه خواهرم واسه نرسیدن به چیزي كه میواسته خون دل بخوره؟...من مهسا رو بهتر از  -
 خودش میشناسم...اون فقط واسه شادمهر سرخ و سفید میشه...اینا یعني چي؟

 ...عجیبي -

ن با خاصم...خاص بودن دلیل عجیب بودن نیست...دركشون كن...شادمهرو نمیدونم ولي مهسا حق بود -

 ...شادمهرو داره

مهسا هم داشته باشه...شادمهر با هوس سرتاپا مهسا رو رصد كرده نداره...شادمهر هنوز لمس عشق 

 ...نداشته نداره...لیاقت نداره

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

 دستم دور لیوان آب آلبالوی خونگی مامان شهره تاب خورده گفتم:دیگه چه خبر؟

بابا مهدی درگیر با اون رادیوی قریب به عهد دقیانوس متالشی شده رو میز سرباال کرده لبخند چاشنی 

 صورت کرده گفت:بی خبری بابا...تو چه خبر؟

 ...خبر که هیچی...فقط این چندوقته که خونه آقابزرگم برام سخته...تنهایی عادتم شده بود -

نیست...حاال خیال منم راحت تره...اگه میومدی پیش  ترانه بچه نشو...تنهایی خوب -مامان شهره 
 .خودمون که دیگه من خیلی خوشحال میشدم

قابزرگو که میشناسین حرفش یکیه...ترانه جاش خوبهآ -شادمهر  ... 

نگامو زیرچشمی غضبونه حوالگی شادمهر کردم و اونم از بابت دونستن عامل این غضب نیشی 

 ...چاکوند

بر؟از سایه چه خ -شادمهر   

رگیره...خیلی درگیره...جورکشی میکنه بچم...شیطونه میگه برم برش گردونمد -بابا مهدی  . 

 شادمهر خنده ول داده گفت:خواهری میکنه شما ناراحت میشی؟

ودش یه غلطی کرده باید تا تهش هم وایسه...به سایه چه؟خ -مامان شهره   
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ه دست رو دست بذاره ببینه اون یارو اسمشو من فدای اون اخمت...خب چیکار کنه نمیتونه ک -شادمهر 

 .نبر تو گل گیر کرده باشه

هرکی خربزه میخوره -بابا مهدی  ... 

ن تسلیم...فقط اگه سایه هم برگرده دیگه اونم -شادمهر  ... 

 سرم پایین و لبم لبه لیوان گیر...حاالچه اصراریه حرف اون باشه؟

م به دست گرفته گفت:کورشده این دختره سایه بچه مامان شهره نگاش تو صورتم چرخ خورده رشته کال
داداشم از اون سردنیا رفته استانبول واسه دیدن خانم دختره برداشته رفته آنتالیا...آخه من موندم این 

دختره از زندگی چی میخواد...ترسمه آخرش هم برداره دست یکی از این پسرا اونور آبی که آدم باید 

ه کنه رو بگیره بیاد اینجا بگه مامان این آقامونه...واالکفاره بده تو صورتشون نگا ... 

 ...نیش شادمهر تمام صفحه باز شده گفت:مگه چیه قربونت برم؟...دوماد خارجی دار میشی که

مامان شهره ایشي کرده راهی مقر حکومتیش همون آشپزخونه شد و بابا مهدی آروم گفت:بهترچی بود 

تو سرش نخورده بخواد زن این پسره هردمبیل بشه اون نره خر؟..دختربابا که چیزی . 

شادمهر قهقهه زد...من لبخند زدم...بابا واسم مهر خند زد...چشمش ترسیده...بابت من ترسیده...ترانه شده 
 ...الگو...ترانه شده مایه ترس همه دوروبریا...حتی بابای اون

 ...شادمهر بلند شده گف:بلندشو دیگه ترانه...بریم

کجا؟...شهره شام پخته -ی بابا مهد ... 

ه دیگه بریم دیره...خاتون تا حاال دلش هزار راه رفتهن -شادمهر  ... 

خاتونی شدی تو -بابا مهدی  ... 

 ...بس که خاتون لوسش کرده...به خدا حسام هم تا این حد واسه خاتون عزیز نیست -

گه...شاخ و دم ندارهحسودیه دی -شادمهر  ... 

بچه...کم دخترمو اذیت کنبیا برو -بابا مهدی  ... 

 ...دلم به دخترم گفتناته که میره...بابا جان طعم بابا چشیدم با دخترم گفتنات

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

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

 چرا مهسا؟ -

 نگاش از چراغ قرمز رد شده تو صورتم نشست و گفت:چی چرا مهسا؟

 ...تا حاال فکر میکردم حرفام واست مهمه -
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 ...ترانه واضح حرف بزن...من نمیفهمم -

میفهمی...شادمهر مهسا واسم عزیزه...محرم رازمه...من عاشق که شدم مهسا فقط فهمید...مهسا  -

 ...پاکه...مثه اون

خانومه...همه چی تمومه...که چی؟...که حق ندارم بهش حتی فکر هم بکنم؟میدونم...پاکه.. -  

 ...شادمهر تو خودت گفتی تا عاشق نشی نمیتونی آدم بشی...مهسا رو نمیخوام فدا کنم -

تو که فداش نمیکنی...اون داره خودشو فدا میکنه...دوسم داره...تو چشاش میخونم...اونقدر دختر  -
خط نگاه ساده مهسا رو بخونم...دوسم داره...چرا این دوست داشتنو ازش  دوروبرم بوده که بتونم

بگیرم؟...همه چی که عشق نیست... اون خوشگله...باباش دنیا به دنیا پول داره پس چشمش دنبال پولم هم 
نیست...عاشقمه...منم بهش بی میل نیستم...شادی رو دوست داره...من کدوم زنیو پیدا کنم که بتونه با 

د شادی بسازه؟...مهسا همه اون چیزیو که من از زن آیندم میخوام دارهوجو . 

 ...خیلی خودخواهی -

 ...من خودخواه نیستم...به خودش هم گفتم...ترانه مهسا بی قیدوشرط عاشقمه -

توچی؟...اون که بی قیدوشرط عاشقه واسه تو خوبه نه؟...شادمهر نمیبخشمت...اگه مهسا به خاطر تو  -
و بغلم گریه کنه نمی بخشمتیه روزی ت ... 

حرص زده دنده عوض کرد...شادمهر مالک داره...شادی مالکشه...شادمهر دلش گیر نیست...مهسای من 

 ...دلش گیره

 ...ترانه من میتونم باهاش خوشبخت بشم -

هر مردی با مهسا میتونه خوشبخت بشه...مهسا چی؟...میتونه با تو خوشبخت بشه؟...دوست داری  -

هم تکرار من باشه؟ مهسا  

 منو با کی مقایسه میکنی ترانه؟...اینقدر تو چشمت حقیر شدم؟ -

حقیر نشدی...تو هنوز هم برام همون شادمهری که همیشه واسم عزیزه...ولی شادمهر فرق توو اون  -
 شوهر من مالکتونه...مالک اون پول بود...مالک تو شادی...حاال خودت کالتو قاضی كن ببین بین تو و

 اون به جز مالکتون فرقی هست؟

ترمز دستی رو کشیده...نگاشو به ته کوچه داد و گفت:ممنون بابت یکی کردنم با اون شوهرت...ترانه 
حرفات زور دارن...خیلی زور دارن...بهشون فکر میکنم ولی قول نمیدم که مهسا رو بی خیال بشم...باز 

الش بودممیگم مهسا واسه من همون ایده آلیه که همیشه دنب . 

 از ماشین پیاده شده سر کردم تو شیشه پایین داده و گفتم:حرفام همون یاسین بود دیگه نه؟

کج شده واسم استیل خنده اومد و من حرص زده باز گفتم:همون خری هستي که بودي ل***ب ... 

 ...قهقهه ول داده گفت:برو سردته میچایی
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هه...تجربه ثابت کرده حرفای من همون یاسینه که کلهم اینی که من دیدم تا ته این ماه عروسیش هم به را

 ...آدمای اطرافم بابتش خریت ول میکنن و منم دم گوششون هی میخونم

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

ر مهندس کاویان گذشته لبخندشو حواب دادم و باز درگیر مساله این شدم که اگه همه دخترای دنیا از كنا

 ...یکی یه مهندس كاویان گیرشون می اومد چه خوشبخت بودن

 ...تقه به در زن وارد شدم و حسام سر از لپ تاپش در آورده گفت:دیر کردی

 مشکلیه؟ -

نمیشه استفاده ابزاری کنی شمالبخندشو خورده گفت:حاال پسرعموتم دلیل  ... 

 مشکلیه؟ -

 اینبار خنده خورده اش شد لبخند و گفت:بیا بشین...چی میخوری؟

 ...واسه چیزی خوردن نیومدم...فایل محاسباتیو آوردم -

 ...این پروژه امیرعلی هم انرژی همه رو گرفته -

 ...من که عاشقشم -

 دقیقا عاشق چی؟ -

 خندیده رو مبل لم داده پا رو پا انداخته گفتم:بی خیال...گلرخ جون خوبه؟

 گلرخ جون هم خوبه نگفتی عاشق چی؟ -

 ...حسام من دیگه برم...پس این فلش خدمت شما -

 ...از جا بلند شده رفتم طرف در...دستم کشیده شده برگشتم طرفش

 گفتم عاشق چی؟ -

 به تو چه؟ -

؟دم به قدم عقبم برد...چسبیده به دیوار سر باال کرده گفتم:چته توقدم به قدم جلو اومده ق  

 صداش ولوم پایین نفسش پوست صورتمو داغ کرده گفت:عاشق چی؟

 ...عاشق هر چی -

 ...ترانه من خر بشم خر شدما -
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 ...تو چته؟...گذشت دوروزمونه قیصرو غیرتاش...قرن بیست و یکه داداش -

چی؟من داداش تو نیستم...عاشق  -  

 ...کنه به امثال تو میگن -

 نفسش داغ تر شده... صورتش پایین تر اومده...نگاش تو نگام قفل شده گفت:عاشق چی؟

 ...دلم پیچ خورده...دهنم خشک شده گفتم:عاشق پروژه

کش اومده باز ولوم پایین با اون دست لعنتی باال سرم به دیوار تکیه داده و استیل عشاق كنار  ل***ب

شته گفت:از این بعد خوش دارم سواالم جواب داشته باشنپاركي بردا . 

زبونم رو لبام کشیده شده نگامو کندم از چشماش صداش تو سرم زنگ شده گفت:عطر تنت اونقدری 
 .خوشبو هست که نیازی به عطرای دیگه نداشته باشی

 ...دلم پیچ خورده...لبام خشک شده...شقیقه ام نبض گرفته کنارش زده رفتم طرف در

 .زیرچشمی همون حالت وایسادنشو زیرنظر گرفته گفتم:حسام عوض شدی

 ...تازه خودم شدم...ترانه بفهمم...یه کم بفهمم -

همین فهمیدنه رو مخمه...یه چی این وسط داره رو مخم تاتی میره...کاش فقط همون مهدیسو از سر راه 
 ...کنار زدن باشه

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

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

 همین که تو اینجا کنار منی همین که کنارت نفس میکشم"

 همین که تو می خندی و من فقط کنار تو از غصه دست میکشم

 همین که تو چشمای من زل زدی نگاهت پناه دل خستمه

دنیا بهم رو کنه همین که کنار منی بسمه همین که  

 مه حتی به این حدشم راضیم که تو باشی کنارم بمونی فقط

 ترانه به چی من دلت خوشه؟ -

 .به همینکه دارمت...به همینکه کنارمی...به همینکه کنار تو اصال غصه ندارم -

 ...دست دور شونم محکم شده...بینیم عطر تنشو تو ریه کشیده...دلم قرص بودنش شده

 واسه من فقط بودنت کافیه دیگه هیچی جزاین نمیخوام ازت

 واسه من فقط بودنت کافیه که هستی کنارم قدم میزنی
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 ترانه من یه روز نباشم چی کار میکني؟ -

 ...زندگی -

اون همه ناباوری ناباور شد چشاش و من لبخند زدم به ... 

 ...زندگی میکنم در حد مردگی -

 ...بیشتر به سینه اش فشرده شدم

 بهم حس دلدادگی میدي داری لحظه هامو رقم میزنی

 من حتی به این حدشم راضیم که باشی بمونی کنارم فقط

 واسه من فقط بودنت کافیه دیگه هیچی جز این نمیخوام ازت

 ترانه من چیم واست؟ -

من عزیزترینی...دنیای منی تو واسه - ... 

 من لیاقت این همه عشقو دارم؟ -

 ..واسه من فقط بودنت کافیه دیگه هیچی جز این نمیخوام ازت

 من چی؟...من لیاقت داشتنتو دارم؟ -

 ...بیشتر عطر تنش به ریه ام رفت

 ترانه یه روز بفهمی من اینی که دوس داری نیستم چیکار میکنی؟ -

من زل زدی نگاهت پناه دل خستمههمین که تو چشمای  ... 

 یعنی چی؟ -

 ...بی خیال -

 ...بهم حس دلدادگی میدی داری لحظه هامو رقم میزنی

 ترانه؟ -

 ...نگام از بید مجنون بی برگ باغ کنده تو صوت مهسای گیتار به بغل چرخ خورد

 هان؟ -

 ...کجایی تو؟...واسه درودیوار میخوندم مثه اینکه -

محتوا تو فضا تراس پخش شدخندم لوس و بی  ... 
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 ...دیگه نیستی تا ببینی همه مردگی هامو زندگی میدونن

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

 ...نیش مهسا خوكار باز شده اشاره زده به لیوان شربت منو خنده انداخت

بخور عمه...بخور جون بگیري...الهي بمیرم از صبح تا شب تو اون شركت خسته میشي  –عمه فریبا 

 ...كه

فرهاد چشماشو تو كاسه چشم چرخش داده مسخره بازي تحفه كنار دستشو به حد اعال رسونده زیرلب 
 ...همه بفهم گفت: همه خسته میشن

سقلمه آقا رو مهمون كرده چشم و ابرو اومد كه یعني نسترن لبشو به دندون گیر بابت عدم فوران خنده یه 

 ...زشته

مهدیس بي خیال این جو حسام لوس كن رو به آقابزرگ گفت:آقابزرگ اگه میشه میخواستم بغل دست بابا 

 ...تو كارخونه باشم بابا گفته حتما باید از شما اجازه بگیرم

تئاتر خونده میخوره به كارخونه فرش كه پوزخند حسام و من درگیر بابت اینكه بابت چي توئه مثال 

 ...میخواي از خودت فداكاري ول داده مارو عرق شرم نشین خودت كني...واال

خانوم داده گفت:تو از كار چه سرت  آقابزرگ نگاشو به من بغ كرده بابت این حرف مضحك مهدیس
 ...میشه؟... همون بشین پول تو جیبیتو بگیر بهتره برات

د ممكن جمع كرده تا از بروز اون طغیان آماده به وقوع از سرشب جلوگیري كنه كه نسترن فكشو تا ح
فرهاد كار همه رو راحت كرده قهقهه ول داده مهسا رو تركونده...حسامو به لبخند كشونده...خاتونو با 
ي اون لبخند كنج لبش به چشم غره رفتن رسونده...و منو ذوقونده مهدیسو ضایع كرد در حد جام ملت ها

 ...اروپا

 ...فرهاد كنار گوشم لب زد كه

 ...آقابزرگ این ضایع كردنش بد به دل میشینه -

 ...نپكي شما از ذوق -

 ...خندیده دستشو محكم تر كرد دور شونه ظریف خانوم خوشگلش و نیش نسترن تمام دیجیتال وا شد

كار؟...واال بهمن خان حاال مهدیس جون چه اصراریه دست از خوشگذروني برداري بچسبي به  –مهسا 

 ...جا همه خونواده تو اون كارخونه حق آب و گل دارن

 ...حسام سرشو به پشتي مبل تكیه داده لبخند عریض زده گفت:حتما میخواد باباش دست تنها نباشه

 ...حسام و این حمالت؟...سنگر نشین بودي همیشه...عوض شدي حسام

ي عصبي بهمن خان چشم غره رو به عمه فریباي سرخ و خیرگي نگاشو بي خیال نگامو دادم قاطي تیكا

 ...سفید شو
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هسا جون مثه اینكه كار كردن من زیاد باب طبعت نیستم –مهدیس  ... 

نه كه تئاتر خوندي گفتم حروم نشي...همین امثال تویین كه استعدادا پنهون میشه دیگه –مهسا  . 

تا مهدیس ببیني تو خونشون نیستخندش تو صورتش كش اومده فرهاد رو هم خندوند...این دو ... 

است میگه مهسا...حاال تو چي سرت میشه كه بخواي بري تو كارخونه هم كار كني؟ر –مهشید   

م دست تنهاستگفتم بابا یه ك –مهدیس  ... 

فكر نمیكنم بهمن خان زیاد خسته بشن...تا جاییكه جلو چشم ماست عمو فریبرز سختي كار داره و جوش  -

ناحقي نكردن جوش زدن حق و ... 

سكوت تو سالن و نگاه متعجب همه به من...حسام یه وري خند زد...فرهاد لبخند زد...آقابزرگ كج خند 
 ...زد...عمو فریبرز هم پوزخند زد

 ...زخم میزني اما از جذام بیزاري

 ...من با همه ي اوناییكه بد باهام تا كردن بد تا میكنم...این اون روي سكه است بهمن خان

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

 ترانه یادته یه بار كه با اون شوهرت رفتیم دركه چه خوش گذشت؟ -

 اخمام تو هم نشسته چونمو تكیه دادم به نرده تراس و گفتم:حب كه چي؟

 كي فكرشو میكرد اون اینطور از آب در بیاد؟ -

 چرا یاد اون افتادي؟ -

همیشه فكر میكردم از حسام بیشتر حق برادري به گردنم داره...ولي چیكار كرد ترانه؟...چي شد كه  -
ه ترانه اال و بال طالق بگیره و تو هم برده حرف گوش كن شدي آقابزرگ بریده ازت یهو یه پا وایساد ك

 و طالق گرفتي؟

 .زندگي من عجیب نیست كه تا این حد كنجكاوتون كرده -

 ترانه هنوزم بهش فكر میكني؟ -

 ...نه -

 ...پس چرا با خونوادش -

دته یه سري افتاده بود رو اونا خونواده منن...بابا مهدي و مامان شهره تومني دوزار با اون فرقشونه...یا -
دنده لج نمیذاشت باهات بیام بیرون؟...كال نمیذاشت هیچ جا برم...حتي خونه مامان باباش...بعدا فهمیدم 

 همون وقتایي بوده كه شستش خبردار شده هیچي بهم نمیرسه...مهسا من خیلي بدبختم نه؟
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 ...نه فدات شم...تو این همه آدم داري كه اینقده هواتو دارن -

 مثه شادمهر؟ -

 ...لبخند زده نگاش رفت ته باغ و گفت:عاشق همین مردونه هاشم

 به كجا رسیدین؟ -

 ...ترانه باهام خوبه...من انتظار دیگه اي ازش ندارم...همینكه باشه برام بسه -

 ...واسه من فقط بودنت كافیه دیگه هیچي جز این نمیخوام ازت

..مثل من بودن تاوان دارهمثل من نباش مهسا...تكرار من نباش. - ... 

 ترانه چرا زندگي همه رو با عینك زندگي خودت نگاه میكني؟ -

 ...اوال نظرت این نبود...میگفتي شادمهر هم یكیه لنگه اون شوهر نامردم -

 ....ترانه دركم كن -

 ...دركت میكنم كه اخطار میدم...منم عین تو بودم -

 ...من پشیمون نمیشم -

 قول میدي؟ -

 ...قول میدم -

 ...پس پاي قولت وایسا -

 ...نگاش باز بند ته باغ شد و نگاه من بند صندلي فلزي خالي جلو روم

 ...پاي قولت وایسا -

 واینسم چیكار میكني مثال؟ -

 ...یه نرهو ماده میخوابونم تو صورتت حالت جا بیاد -

سابت نمیكنمبیا برو بچه كم واسه من رجز بخون...تو رو جوجه اردك زشت هم ح - . 

 ...پسره ي لوس...تو قول دادي -

 ...حاال پس میگیرم -

 ...اینقدر نامرد نباش -

 ...دستمو كشیده پرت شدم تو بغلش و اون كنار گوشم با همون ولوم من عاشقش گفت:من نامرد نیستم
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امنم عشوه قاطي لحنم كرده...چشم ململ داده...اونو به خنده انداخته گفتم:پس پا قولت وایس ... 

 ...حاال یه قول شام از ما گرفته ببین چه كولي بازي درمیاره -

 ...خب مگه چیه؟...دلم بیرون میخواد -

 ...بینیم میون دوتا انگشتش چلونده شده گفت:بیرونتم میبرم

 ...بگو جون ترانه -

 ...به جون سایه -

 ...جون سایه رو قسم دروغ نخور -

 ...قسم راستم جون سایه است -

دلم پكیده...اشكام تا دم چشام اومده نریخته...بغضم خنجر كشیده غالف شده لبخند شده گفتم:پس...به جون 

 ...سایه

 ترانه؟ -

 نگام از صندلي كنده رفت میون قهوه اي نگاه مهسا و گفتم:جون ترانه؟

 ...حس میكنم دلگیري -

 ...من یه عمره دلگیرم

 ...نه...خوبم...فقط هوا دلگیره -

 ...دونفره است -

 ...خب یه زنگي بزن شادمهر جونت جنگي بپره بیاد نكنه فاز گرفتي خدا بخواد -

 اگه بشه چي میشه؟ -

 ...دستش بند گوشیش شده از تراس زدم بیرون...شادمهر تو خط آوردنش خوب تكنیكیه

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

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

 ...تو تخت غلت خورده مهساي غرق خوابو دید زده دستم رفت رو پاسخ گوشي و گفتم:بله بفرمایید

 ...بیا پایین كارت دارم -

پشت بندش...پایین؟...حاال؟...ساعتو نگاه كردي؟...سه نیمه شب؟...چله  تق قطعش هم
 ...زمستون؟...دیوانه
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از تخت پایین اومده پاورچیني خرج قدمام كرده پالتومو از جا رختي چنگ زده زیر لب ذكر كرده 

 ...گفتم:دیوانه

دیوانهذكر كرده گفتم:در رو پشت سرم نیم باز گذاشته یه نگاه به سرتا پا منكراتیش انداخته باز  ... 

 قدماش طمانینه وار طرفم برداشته شده روبروم تو یه قدمیم وایساده گفت:چه خبر؟

به حد انفجار رسیده خواستم یه جیغ فرابنفش در شان باالشهري بودن فعلیم بیام كه دستش از صورتم رد 
گي سرما میخوري؟شده و لبخند چاشني اون همه جذابیت كرده كاله پالتو رو رو سرم انداخته گفت:نمی  

یم؟لحن آروم بد به دل نشسته ات دیگه اونوقت كدوم صیغه صرف شده است كه ما بي خبر  

 اینجا چیكار میكني؟...طوري شده؟...عمو فریبرز و گلرخ جون خوبن؟ -

لبخند چاشني اون همه جذابیتش پررنگ تر شده دست انداخته زیر بازوم منو هل داده طرف ماشینش 

 نگامو كشونده به تیپ اسپرت زیادي بهش رسیده گفتم:چیكار میكني دیوونه؟

 ...سرده هوا -

م كرده عمال تو ماشین درو رو بسته از طرف دیگه وارد شده قفل كودك هم در ماشینو باز كرده پرت

 ضمیمه كرده گفت:با یه دوردور موافقي؟

 ...این یارو كال دیوونه است

 دیوونه نصفه شبي منو كجا میبري؟ -

دیوونگي هم عالمي داري...شرط میبندم تا حاال این ساعت شب از خونه بیرون نبودي...كیف داره  -

خیلي كیف دارهترانه  . 

 .دیــــوونه...برگرد -

ناراحتي ترانه؟...خوش میگذره دختر...خیلي خوش میگذره...فكر كن تو این ساعت بري یه چایي داغ  -
 ....دیشلمه تو بام تهران برني تو رگ

به موجود دیوونه خارج از جو بشري كنار دستم كه كال ناشناختگي مرتب برام رو میكرد یه نگاه باال 
یني كردم و با عدم حل این اخالق عجیب تا حاال ازش سر نزده اولین احتمال موجود كه یه چي زده تو پای

 ...ذهنم نشات گرفته جیغمو درآورد

منو پیاده كن رواني...حسام به خدا جیغ میزنم...حسام منو پیاده نكني به خدا میكشمت...حسام با همین  -
ادناخونام میفتم به جون صورتت حالت جا بی ... 

غش غش خنده اش خفه خونم داد و چشاي چارتا شده ام به زور جمع شد كه اي بابا این بشر تو عمرش 

 ...هم اینجوري نخندیده بود...به خدا این امشب یه مرگیش هست

 ...حســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــام -
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اشهجو عقلو امشب عمرا داشته بجیغم و باال رفتن سرعت ماشین و خفه خوني مجددم...این بشر یه  ... 

 ...حسام تروخدا...مهسا میفهمه من خونه نیستم -

دختر خوبي باش...مهسا هیچ وقت زودتر از ساعت هشت صبح بیدار نمیشه...خاتون هم فكرمیكنه  -

 ...خوابي...تو تا قبل از ساعت هشت خونه اي...البته اگه دختر خوبي باشي و نق نزني

و سینه جمع كرده به فضاي تاریك بیرون خیره شده زیرلب باز هم تكرار گونه بغ كرده دستامو ت
 .گفتم:دیوونه

باز هم خنده ول داده حرصم داد و اینبار یه نیمچه لبخندي رو لبم هم كاشته شد...خدایي دیووونه بازي 
ورتي و ص اونم سه نیمه شب عالمي داره...اونم با یه ساپورت یه وجب زیر زانو و دمپایي پالستیكي

 ...پالتوي چرم اصل هدیه فرهاد...منكراتي بودم امشب

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

شدي؟فتم:خداوكیلي امشب جني نگیجگاهم به شیشه تكیه داده شده لیوان چاییو با لبام لمس كرده گ  

قهقهه تا حاال ازش نشنیده هیچكسش تو فضاي ماشین پخش شده در حد داغوني رسوند گوش بدبخت 
 ...منو

 ...دستم به گوشم چسبیده گفتم:جني شدي به خدا

خنده اش آروم شده خیره به من دست به گوش با یه لحن تا حاال ازش سراغ نداشته گفت: چند وقتیه جني 

 ...شدم

 ...خدا شفات بده -

لبخندش یه وري رو صورتش مونده...خیره تو صورت من...با همون لحن امشبیش گفت:خوابالو كه 

 ...هستي با مزه اي...زیادي خوردني

دهنم وامونده نگامو تا چشماش كشونده گفتم:حالت خوبه حسام؟...منو این وقت شب آوردي بام تهرون كه 
 مذخرف به هم ببافي؟

؟...جدیم نمیگیري چرا؟...ولي از این به بعد عادت میكني همه حرفامو جدي بگیريمذخرف - ... 

 چته حسام؟...چرا شیش و هشت میزني؟ -

د المصب دیگه چه جور حالیت كنم؟...تو این سي و خرده اي سالي كه داشتم یه بارم واسه خاطر یه  -
دختر از خواب شبم نزدم...همیشه وسیله بودن...ولي حاال از بي خوابي فكر به توئه نفهم اومدم دنبالت تا 

 ...با خودت دلتنگیامو رفع كنم

فتم:دیوونه شدي حسام؟مات مونده بهش لیوان چایي تو دستم مونده گ  

 ...تو فرض دیوونگي بذار...ولي دیوونگیشم عالمي داره -
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 آب دهنم تو دهنم ماسیده گفتم:حسام چي میخواي بگي؟

بیشتر طرفم خم شده...صورتش تو پنج سانتي صورتم وایساده...نگاش كل صورتمو باال پایین كرده 

تگفت:یه نگاتو بهم بده دنیامو بهت بدم...خیلي میخوام ... 

گرماي نفساش رو صورتم...تن آروم صداش...لحن عجیب مختص امشبش...دل من پیچ خورده...دهنم 
 ...تلخ شده...شقیقه ام نبض گرفته

 ...حسام...شوخیه نه؟...مسخره...فكر كن یه درصد منو بخواي -

رانه...عادت فاصله پنج سانتي به دوسانتي صورتم رسیده نگاش میخ كنج لبم شده گفت:من شوخي ندارم ت

 ...كن به اینكه خواسته من باشي

خودمو عقب كشیده...ترسیده از این همه نزدیكي و نفس گرم پخش شده رو صورتم...خسته از این 

 ...كشمكش عقل و وجدان با همون صداي ویبره دار مختص این دقایق گفتم:تو دیوونه شدي

ن باشيدیوونه تو...دیوونه حقم...دیوونه توئي كه باید مال م - ... 

 مال تو؟...مال حسام؟...امشب چه خبره؟

 ...حسام این مسخره بازیو تمومش كن -

تازه داریم به جاهاي خوبش میرسیم...تو از اول واسه من بودي بایدم مال مني باشي كه این همه وقته  -
ي هم یلواسه یه بار آدم حساب كردنم به درودیوار زدم تا ببینیم...من ازت نمیگذرم...میخوامت خ

 ...میخوامت

دستاي لرزونم و لیوان چایي هنوز یه قلپ خورده و حسام خیره بهم...داغوني از این باالتر؟...حسام و 
منو خواستن؟... حسام و من مال اون؟...مال اون؟...عشق هم مدل خاندان فرزیني؟...نه من این خواستنه 

 ...رو مخم راه رفته رو نمیخوام

و هم فراموش میكني مطمئنا...یه چي زدي حالیت ني داري چي بلغور امشبو فراموش میكنم ت -
 ...میكني...امشب مذخرف ترین شب این چند سال بود

رید كهچونم میون انگشتاش گیر افتاده رخ به رخش شدم و اون با اون همه دندون كلید شده یه دست غ ... 

مخت فرو كن من امشب هوشیار تر از  جرات داري یكي از این كلمه هاي امشبم یادت بره...ترانه تو -

 ...همیشه دارم بهت میگم كه تو واسه من همه چیزي...من به همه چیزم میرسم

حسام تو میفهمي چي میگي اصال؟...من ترانه ام...دختر عموت...یه دختر مطلقه چند وقتي از فامیل  -
ون كه یه طفیلي بود واسه طرد شده...همون كه سوگلي آقابزرگه...همون كه ازش بدت مي اومد...هم

 ...خونواده...تو نمیفهمي چي میگي

لرزش صدام و فشردگي بیشتر چونم...امشب چه شبیه...چشماش تو صورتم چرخ زده لبخندش دوباره رو 
صورتش چتر انداخته با اون ولوم مخصوص امشب گفت:باورم كن...ترانه یه بار باورم كن...من 

تو این ماشین دارم بهت میگم نفسم شدي...نفسم بمون...زمین و زمانو  حسامم...تو این لحظه تواین ساعت
واست به هم میدوزم...تو فقط باورم كن...ترانه كم نیستم تو حقیرم نكن...دست رد نزن...مسخره ام 
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كه یه بار این دهن المصب وا بشه و بگم  نكن...د لعنتي چجور بگم چند ماهه دارم با خودم كلنجار میرم

..همه جوره میخوامت...ترانه واسه تو اگه كم هم باشم خرابم نكنمیخوامت. ... 

لیوان چایي روي داشبورد و من خیره به تاریكي روبروم...تاریكي چند تا نقطه نور روشن دار...حسام 
دیوونه شده...حسام و من؟...حسام و ترانه؟...ترانه و حسام؟...نمیخونه...نه نمیخونه...من چه 

اشتباه كردم؟ مرگمه؟...من كجا  

 ...میخوامت -

 لبم میون دندونم گیر كرده گفتم:چقدر؟

 ...خندیده بینیمو فشرده گفت:سر كارم نذار بچه

 گفتم چقدر؟ -

 تو چقدر؟ -

 ...قد همه نیا -

 ...بیشتر از دنیا -

 ...دستم روي دست روي دنده مونده اش نشسته گفتم:دوست دارم

 ..خندیده گفت:میدونم

 توچي؟ -

 ...مردا دوست داشتن رو زبونشون نمي چرخه -

 ...ولي یادت باشه تو منو میخواستي -

 ...نه كه تو نمیخواستي -

 اول تو خواستي...اگه آقابزرگ قبول نكنه چي؟ -

خندیده نگاش تو ترافیك چرخ خورده گفت:قبول هم میكنه...ترانه خانوم كه چیزي بخواد آقابزرگش محاله 

 ...قبول نكنه

ش اومد و دلم پر ذوق شدلبام ك ... 

 ترانه؟ -

نگام از اون چندتا نقطه روشني كنده تو صورتش پرسه زن گفتم:حسام اشتباهه..از بنیان...تو داري خطا 

 ...میري

 چرا؟...چي این وسط میتونه غلط باشه؟ -
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كه از  حس تو...حس تویي كه فرزیني...حس تویي كه دو دو تا چار تات میچربه به احساست...چي شده -
مهدیس راهگشایي واسه اون پول وعده آقابزرگ گذشتي داري واسه من فرهاد و كوهكني میكني؟...پول 

 فردین فرزین بیشتر سهمت میشه نه؟

 ...كدري نگاش...مشت شدن دستاش...غلتوني نگاش تو اون همه تاریكي چند تا نقطه روشني دار

چشمم دنبال پول دختري نباشه كه خودم واسه پولش به تو نظرت چیم ترانه؟...من اونقدر خودم دارم كه  -

 درو دیوار زدم...خرابم نكن...چند بار بگم؟

تیرم به سنگ خورده...پوزخند رو لبم خط كشیده...صدام ولوم تمسخر تنظیم شده گفتم:واي باورم 
ه ن خونوادشد...حسام بدم میاد خر فرض بشم...گفتي مهدیسو نمیخواي گفتم نخواه كمكت كردم از سر ای

بیفته وعده وعید تو و مهدیس... گفتي ترانه پولتو بگیر بل بشو بشه گفتم باشه...آتیش انداختم تو جون 
فامیل و روم تو رو آقابزرگ واشد...گفتي ترانه شك كن...شك كردم و خجالت كشیدم...نه حسام طنابت بد 

عه دوم نه طنابتو میگیرم نه میرم تو چاهپوسیده است...یه بار كه رفتم باهاش تو چاه بد زمینم زد... دف ... 

 ...روشني ماشین و سنگیني نگاه دلخورش و من تازه تونسته نفس كشیده

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

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

شده مادر؟...چرا نمیخواي بري شركت؟چیزي  –خاتون   

بگیرم استراحت كنم خسته ام خاتون....گفتم یه چند روزي مرخصي - . 

 آقابزرگ نگاشو سنگین كرده گفت:مشكلي نیست ترانه؟

 .نگامو از ظرف عسل نكنده گفتم:نه آقابزرگ همه چي خوبه

وبه مادر...استراحت كن چیه این همه كار؟خ –خاتون   

رفت؟ مهسا –آقابزرگ   

ره بچم...باید میرفت دانشگاش با دوستاش قرار داشتآ –خاتون  ... 

رانه بابا نمیخواي یه ماشین بخري؟ت –آقابزرگ   

 ...حاال میخرم -

ه مدت دست نگه دار...شادمهر گفته واست خوبشو جور میكنهی –آقابزرگ  ... 

هم لبخند زده نگامو باالخره كندم از اون ظرف عسل و گفتم:عیاق شدین با ... 

پسر خوبیه..جنم داره...خبرشو دارم هم اینجا هم تو تركیه خوب دم و دستگاهي به هم  –آقابزرگ 
 ...زده...یه مدت هم كه نیویورك بوده...خیلي جنم میخواد یه تنه یه دختر بچه رو بزرگ كردن

الهي بگردم جفتشون نازن –خاتون  ... 
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 ...حسودیم میشه خاتون نگو اینجوري -

حسودیت نشه چون تو عزیز دل مني...یه خار كه به پات بره میمیرم و زنده میشم مادر –خاتون  ... 

 ...حاال نگفتم لوسم كنین -

ترانه من تلخ كه میشم واسه خاطر خودته...تو از بچه هام عزیزتري...یادگار  –آقابزرگ 

 ...فردینمي...همیشه صالحتو خواستم

در نشناس بودممیدونم...این منم كه همیشه ق - ... 

 ...لبخند زد...زنگ آیفون خورد...خاتون نزدیك آیفون با نگاه تو صفحه باز كرد

كي بود این وقت صبح؟ –آقابزرگ   

بچم حسامه –خاتون  ... 

 نگاه آقابزرگ رو من مونده گفت:این وقت صبح؟

 ...در سالن باز شده آقا با اون پالتو كوتاه خاكستري دختر كششون اومدن تو

ند زده از همون جلو در گفت:صبح بخیر لیلي مجنون خودم...میبینم كه ترانه خانوم هم هنوز آماده لبخ

 ...نیستن

 ...امروز نمیام...خسته ام -

چشماش خط و نشون كشیده ازم رد شد و پشت میز صبحونه نشسته گفت:مهندس خوبي باش و تا بیست 
میدم كه برسونمتدقیقه دیگه آماده...منم رئیس خوبي میشم و افتخار  ... 

یگه خسته است...چرا زورش میكني؟م –آقابزرگ   

عجیب لحن آقابزگ محكم بود...نگاه حسام رو آقابزرگ مونده گفت:از اول قرارمون همین بود...ترانه 

 ...دختر عموم هم كه باشه بازم مثه همه كار میكنه

رخصي میگیره...خسته است...چند روزه كسلهم –آقابزرگ  ... 

حسام روم برگشته گفت:فقط همین یه امروز...اونم فقط واسه خاطر اینكه چشات داد میزنه كم خوابي نگاه 

 ...داشتي

م سخت نگیر حساماینقدر به بچ –خاتون  ... 

خت نمیگیرم...مسئولیت پذیر بارش میارمس –حسام  ... 

ودم این همه ساله به بارش آوردم...نیازي به تو نیستخ –آقابزرگ  ... 

و لحن خصمانه با حسام؟ آقابررگ  
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روق خانما كوچیك شماییم فا –حسام  ... 

را اینقدر حرف میزنین بخورین صبحونتونوچ –خاتون  ... 

شحسام لقمه گرفته خیره خیره منو نگاه كرده باز خط و نشون كشید با اون دوتا قهوه اي چشما ... 

هر پول ترانه رو یه جا بند نگامو با اخم ازش برگردونده گفت:چه خبر آقابزرگ؟...شنیدم شادم

 انداخته...كدوم شركت؟

نمیشناسي تو ایران ني –آقابزرگ  ... 

عني چي؟...چرا اینقدر به این پسره اعتماد دارین؟ی –حسام   

یكنممن میدونم چي كار م –آقابزرگ  ... 

ما همیشه میدوني چیكار میكنيآره ش –حسام  ... 

 ...بلند شده از سر میز با پوزخند نگاشو خیره كرده بهم گفت:ایشاال خستگیتون در بره

یده از در رفت بیرون و آقابزرگ خیره در مونده گفت:این چه مرگشه؟ب****و**سخاتونو   

ه میدونم؟...حتما بهش برخورده كه تو كارش دخالت كردیمچ –خاتون  ... 

كاركنه...زیاد جدیش نگیر بابا رانه كه تراكتور نیست صبح تا شبت –آقابزرگ  ... 

 ...خندیده گفتم:اطاغت امر آقابزرگ جانم

 ...از سر میز بلند شده رفتم تو اتاقم و زنگ گوشیم بلند شده رفتم طرفش

 "حسام"

 دستم رو دكمه وصل لغزیده گفتم:دیگه چیه؟

هم كه باشه پات  اینو تو اون كله خوشگل كوچولوت فرو كن حسام اهل جا زدن نیست...تا ته دنیا -
وامیستم...تا مال من نشي ول كنت نیستم ترانه...زراي دیشبتو میذارم به پا شوكه شدنت ولي دفعه بعدي 

 ...خوش دارم باهام راه اومده باشي

 ...ازت بدم میاد -

خوشت هم میاد...من نمیذارم نفرت تو دورت كنه ازم...ترانه روزي هزار بار با خودت مرور كن كه  -

تورو میخواد...خوب بخوابي خوشگلهحسام  ... 

 ...دیوانه

 ...من چه كنم با این حجم دیوونگي؟...اینم یه كله خر فرزین نام دیگه...خدا اینو آدمش كن

...................... 
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 خودشو تو آینه دید زده كنارم نشست و گفت:چه خبر؟

مدي؟فعال كه تو خبرداري...چي شد اینقده راحت با شادمهر راه او -  

من اون وقتي هم كه خودمو واسش میگرفتم واس خاطر این بود كه تحویلم نمي گرفت...یه قدم كه اومد  -

 طرفم صد قدم رفتم طرفش...خرم نه؟

 ...عاشقي -

 حاال این بده یا خوب؟ -

 ...اگه پشیمون نشي عالیه -

 ...ترانه چته؟...گرفته اي -

بودن؟چي بگم مهسا جان؟...چي بگم از این همه پر  ... 

 نه بابا یه خرده كسلم...حاال این پسره قصدش ازدواج هست؟ -

 ...آره گفته تا آخر این ماه میان واسه خواستگاري -

 پس حسابي خوش خوشانته دیگه نه؟ -

 ...ترانه من كنار شادمهر خیلي كمم...اون خیلي ازم سره -

ست...ناز كن واسش مهساغلط كرده...خودتو پایین نیار...شادمهر عاشق دست نیافتنیا - ... 

 حاال به نظرت بابا قبولش میكنه؟ -

 اونو كه آره...كجا میخواد بیاره دیگه دوماد به این خرپولیو؟ -

 چرا واسه این خونواده همه چي پوله؟ -

 ...نه كه واسه شادمهر نیست -

 ...میدونم كه به نظرت انتخاب من غلطه -

 ...مهسا هچكس كار خودشو غلط نمیدونه...كاش واقعا كارت غط نباشه -

 ...یه كم سكوت و نگاه خیره من به اون همه خوشگلي مهسا...مهسا جاي من خوشبخت شو

 حاال نمیدوني آقابزرگ واسه چي هممونو دعوت كرده امشب؟ -

 ...نه كه تو كار به دعوت داشتي تعجب هم كردي -

میگم...این بزرگترا یه نموره مشكوك میزنننه بابا بي شوخي  - ... 
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 ...چه میدونم واال؟...شاید یه كاري دارن -

 ...عاقل اندر سفیهونه نگام كرده گفت:بریم پایین...حسام هم اومد

 ...اخمام تو هم كشیده تو آینه خودمو چك كرده همراش رفتم

حسامو كنارم حس كردم...كنارم نشسته رو یه استیل دونفره خالي نشسته به همه حضار لبخند زده حضور 

 دم گوشم گفت:چه خبر؟

 ...خودمو عقب كشیده بي خیال جوابش شدم و نگاه آقابزرگو سنگین شده حس كردم

رانه بابا بیا اینجا پیش من بشینت –آقابزرگ  ... 

كردناي تو  ابروهاي مهسا باال پرید...اخم مهدیس تو هم كشید...پوزخند حسام صداداد...آقابزرگو این لوس
 جمعي؟

كنار آقابزرگ رو دسته مبل نسیه نشسته به حسام خیره به خودم یه نیم نگاه انداخته صدا آقابزرگو شنیدم 

 ...كه گفت:دور هم جمع شدیم تا باالخره تكلیف مهدیس و حسام معلوم بشه

به دهن نگام با سرعت نور برگشت طرف حسام...پوزخندش كشدارتر شد...مهدیس دیگه اخم نداشته 
آقابزرگ خیره بود...و باز هم حسام...حسامي كه ژست غرور گرفته پارو پا انداخته خودشو منتظر نشون 

 ...داد

تا آخر این ماه مراسمو میگیریم...فریبرز دنبال مراسم باش...نمیخوام چیزي كم و كسر  –آقابزرگ 
 ...باشه

فاروق خان –خاتون  ... 

گفت:شما دوتا حرفي ندارین؟آقابزرگ یه وري لیلیشو نگاه كرده   

حسام كف زده با همون ژست غرور گفت:عالیه...چرا اینقدر خودتونو اذیت میكنین؟...مراسم كه 

 نمیخواد...یهویي میریم سر زندگیمون دیگه نه؟...خوب ني؟

بلند شده از سرجاش نگاه سخت شدشو داده به آقابزرگ اخم كرده گفت:من بریده و دوخته كسیو تنم 

...شب خوشنمیكنم ... 

 ...قدماي بلندش تند تر شده از سالن زد بیرون و همهمه پشت بندش تو سالن غوغا كرد

برز این كار حسام یعني چي؟فری –عمه فریبا   

میدونم چه مرگشه...حتما تو شركت مشكلي پیش اومدهن –عمو فریبرز  ... 

اه عروسي برگزار میشهمتا آخر  –آقابزرگ  ... 

ا بگین آقابزرگهر چي شم –گلرخ جون  ... 
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 ...مهدیس نگاشو به یه نقطه دوخته گفت:موافقم

 نگام روش سنگین شد...از حسام چي دیدي دختر؟

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

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

 ...بابا مهدي دست انداخته گردن مامان شهره گفت:حاال قهر نكن خانوم

 ...مامان شهره ناز و كرشمه ریز گفت:اذیتم میكني مهدي

 ...خندیده گفتم:همین شماهایین كه سطح توقعا رو میبرین باال دیگه

 ...بابا مهدي پس گردني آروم نثارم كرده گفت:ما رو دید نزن بچه

تو سالنقهقهه ول داده رفتم  ... 

 كنار شادمهر غرق لپ تاپش بوده نشسته گفتم:چه خبر؟

 ...فعال كه خبر عروسي اون پسرعموت بد تو شهر پیچیده -

 نگام مات یه جا مونده گفتم:نمیدونم چرا یهویي؟

آقابزرگت هیچ چیزش بي دلیل نیست...یه چي دیده از این پسره میخواد سر به راهش كنه...حاال تو چته  -

؟داغوني  

 ...من؟...نه بابا چند وقتیه حس و حال ندارم -

 چي شده؟ -

 ...هیچي -

 ترانه تو یه مرگیت باشه من اون سر دنیا هم كه باشم میفهممم...بگو چته؟ -

 ...این چند وقته یاد اون چند وقته میفتم -

تت؟اخم كرده نگاشو میخ لپ تاپ كرده گفت:نپیچونم...چي این وسط یاد اون چند وقتت مینداز  

ترق انگشتام شكسته منم سر كرده تو اون همه رقم و عدد گفتم:بي خیال من...از خودت و مهسا بگو 
 ...خواستگار محترم

 ...لبخند رو لبش پخش شده گفت:زود تر از این پسرعمو شلت عروسي رو راه میندازم

 چرا اینقدر هولي؟ -

اب میل عموته...حوصله فس فس كردن آمار دارم یكي هست مهسا رو میخواد كه بدجور موقعیتش ب -

 ...ندارم
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 شادمهر قول میدي مهسا رو خوشبخت كني؟ -

 بینیمو كشیده نگاشو تو صورتم چرخونده گفت:من اینقدر بدم؟

 ...تو عالي ولي شادمهر من میترسم از اینكه یه روزي اشك مهسا رو ببینم -

 مهسا با من خوشبخته...من كجا پیدا كنم بهتر از مهسا؟ -

 ...ممنونم -

 باز بینیمو كشیده گفت:حاال حسامه واقعا مهدیسو میخواد؟

 ...لبام جمع شده بینیم چین افتاده گفتم:فكر نكنم

 ...حق داره -

 از سایه چه خبر؟ -

 ...فقط كار میكنه...بین خودمون باشه...دیوونه كه بوده دیوونه تر شده -

 ...مشتمو كوبیده تو اون سفتي بازو گفتم:گمشو پررو...در مورد رفیقم درست صحبت كن

 ...لبخند زد...سرحالم آورد و لبخند زد...شادمهر غم منو نمیتونه ببینه

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

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

 ...خفه شو ترانه...خفه شو -

 اشك تو كاسه چشم دوئیده گفتم:مگه چي گفتم؟

 ...حوصلتو ندارم...برو تو اتاقت...اعصابمو خرد میكني -

نگام به اون حجم انساني مست روبروم مونده قدمام عقبكي رفته خوردم به دیوار...پاهام شل شده رو 

بغل كرده سر گذاشتم روشون زمین نشستم زانوهامو ... 

 از زندگي فقط گریه كردنشو بلدي؟ -

 ...تو مستي...اشتباه میكني...امشب مستي...من از اشتباهت میگذرم

 از من چي میخواي د لعنتي؟...من كثافت چي دارم؟...چرا ازم نمیبري؟ -

 ..اشك از كاسه چشمم بیرون زده ریخت رو گونم

ته میدوني بیا احساستو رو كن بگو با من تو میموني...بگو با من تو بدون تو نمیتونم تو خیلي وق
 ...میموني

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

270 

 

 ...د یه حرفي بزن...بسه این همه خفه خون...مگه من چیم؟...بكن ازم...ترانه بي خیالم شو -

 ...تو كه با من خودي هستي همه دنیامو میشناسي بدون تو نمیتونم...بدون تو نمیتونم

دشو ول داده رو كاناپه چشماشو بسته گفت:من آشغال چي دارم ترانه؟به پیشونیش كوبیده خو  

 ...تعجب میكنم از تو كه از فردا نمیترسي تو انگار با شب و گریه علیه عشق همدستي

 ...دستم به دهنم چسبیده هق هقم خفه شد

 ...دیگه آروم نمیگیرم...دیگه آروم نمیگیرم

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

گوشم چسبونده پول تاكسي رو حساب كرده پیاده شدم گوشیو به ... 

 جانم مهسا بگو؟ -

 ...آره دیگه قراره آخر هفته بیاین خواستگاري بنده -

 بیایم؟ -

 .آره دیگه شادمهر خان فرمودن ترانه بعنوان خواهر بزرگیش تو این مراسم شركت داره -

 ...نه بابا -

ش من نریا،بالنسبت سگ عین سگ پاچه میگیرهجون بابا...راستي زیاد دم پر این دادا - . 

 ...دونسته جوابشو باز پرسیدم كه

 چرا خب؟ -

دیشب كه فهمید آقابزرگ واقعني میخواد این دختره ترشیده رو ببنده به ریشش ندیدي چه الم شنگه اي  -
نصفه شبي،بعدش هم جا گذاشت رفت،دیشب تا حاال هم نه یه زنگي زده نه جواب 8ه انداخت تو خونهرا

یده بودم جون توتلفنشو داده...ترانه این پسره دیووونه شده...تو عمرم داد هیشكي رو اینجوري نشن ... 

بي خیال بابا داره ناز میكنه وگرنه كیه كه از وعده اون همه سرمایه گذاري آقابزرگ تو شركتش  -
 بگذره؟

 ...ولي ترانه حسام عوض شده...دیگه حسام همیشه نیست -

مهسا من دیگه باید قطع كنم ولي بازم یه كم بیشتر فكر كن...خیلي داري عجله اي تصمیم میگیري  -

..شاید باید بیشتر فكر كني. ... 
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ترانه تو خر بودنم كه اصال حرفي نیست ولي میترسم...میترسم از اینكه تعللم باعث بشه شادمهرو از  -
د انتخابش كه من باشم واسه اینه كه با شادي خوبم...بي خیال اینكه دست بدم...بي خیال اینكه نود درص

ریبرز خان فرزینم...ترانه من عاشقم تو این حرفیه؟بیشتر مهربونیاش واسه خاطر اینه كه دختر ف  

عروس خانوم ب****و**س ب****و**سقربونت برم من... - ... 

،بايب****و**س - . 

دلم میپوسه میون این همه غریبگي وجود مهسایي كه میدونه و باز عاشقه...میدونه و باز صادقه...مهسا 

 ...جرات عشق داره...خدایا به شادمهرم هم لیاقت عشق بده

بان با اون نیش چاك خورده گذشته خودمو پرت كردم تو آسانسوراز جلوي نگه ... 

یده مشغول كار شدم كه تلفن رو میزم زنگ خوردب****و**سخانوم سلیماني رو  ... 

 بله؟ -

 ...تا یه ربع دیگه اتاقمي...نباشي من میام اونجا -

نوم سلیماني از اون چشام تو كاسه در زده به گوشي مونده تو دستم خیره خیره یه نگاه كردم و واسه خا

 ...لبخنداي دست سازي خودم رو كرده گفتم:باید برم دفتر مهندس فرزین...برآورداي پروژه رو میخواد

بي حواس سر تكون داد و من فلش مموري تو مشتم خیس عرق شده از اتاق زدم بیرون...خدا خودش به 

 ... خیر بگردونه

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

 ...بشمر سه پاییني ترانه وگرنه من میام تو خونه آبروریزي میكنما -

واي من نمیتونم...تو رو خدا بي خیال شو...االن وسط مهموني همه میفهمن من نیستم...ترو خدا اذیتم  -

 ...نكن

ونم؟جدختر خوبي باش ترانه...شوهرت اومده دنبالت...من مهمترم یا اون آدماي تو مهموني بابا  -  

 واي من از دست تو چیكار كنم؟ -

 ...هیچي بیا بغل خودم...قول میدم بد نگذره -

 ...ترو جون سایه -

 ...قسم نخور بچه...خوش دارم امشب با ترانه خانوم خلوت كنم -

اال...مچل كردي منو؟گمشو تو هم ح -  
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جون تو نباشه جون خانوم خوشگلم امشب میخوام دونفري خوش بگذرونیم...اگه این ننه بابا ما رو ول  -

شون كشون میبرمتاكني كل سالو مهموني میگیرن...از تایمت فقط دو دقیقه مونده ترانه...میام تو و ك ... 

میخوام بیاملبخندم تو انعكاس آینه جلو روم پررنگ تر شده گفتم:ن ... 

 ...نچ راه نداره...باید خودم بیام -

بوق قطع تماس و من چشام گشاد شده و پالتومو از رو تخت سایه چنگ زده و از رو تراس یه متري 
 ...پریده

پرحرص نگامو دادم به اون همه استیل جذابیت و اخمامو با آخرین توان تو هم كشیده گفتم:مسخرشو 

 ...درآوردي

 ...قهقهه ول داده باز از اون اسالیداي مست ولي جذابشو اومده گفت:ترسیدیا

 ...مشت آرومم تو بازوي عینهو سنگش فرود اومده گفتم:گمشو پررو

دستش دور كمرم حلقه قدماشو باهام طرف ماشین تنظیم كرده كنار گوشم با اون بوي شام پاین هلوئه 

شوهر خانوم قاطي سیگارش گفت:كسب اجازه شدین از مادر ... 

 عادت داري به آبروریزي؟ -

 ...عادت دارم به خانومم -

آره جون خودت...توئي و امشب مستت...توئي و امشب و فردا یادت رفته...توئي و من دلخوش فقط به 

 ...همین شب

 ...نبینم ترانه خانوم قهر باشه -

 ...صورتم طرف دیگه گرفته شده و اون ندید قطره اشك چكیده رو گونمو

 ...بازم چشمامو میبندم كه خوبیهاتو بشمارم

با سر انگشت قطره اشكو گرفته سر بردم كنار گوشش و اون عطر اوفریاي گرم زنونه مثه این چند وقته 
 ...تو بینیم پیچیده گفتم:عاشقتم

 ...دستش محكم تر شد و بغض من بیشتر

 ...تو حتي از خودم بهتر غریبي هامو میشناسي

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

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

تقه ام به درو شنیده خودش درو باز كرده از جلو در با اون چشماي سرخ كمبود خواب دار كنار رفته 

 گفت:عادتته دیر كردن؟
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نگامو بند پاركت كف اتاق كرده گفتم:چیكارم داري؟با فاصله ازش وایساده   

 ...فاصله رو طي كرده دستاشو سنگین كرده رو شونم كنار گوشم گفت:دلم تنگت بود

میكنينگامو گردش یافته تو اون همه سرخي بي خوابي كشیده نشسته لرزید...منو از این عذاب رها ن ... 

ن به چشم برادر بهت نگاه كرده نكن...حسام این راه حسام بي خیال شو...خراب نكن...آیندتو فداي م -

 ...تهش بن بسته

 ...من بازش میكنم...دلمو قرص كن...به موندنت...به همیشه بودنت...دلمو قرص كن -

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

خودمو كنار كشیده جلوي اون پنجره هاي بزرگ طبقه بیستم وایساده گفتم:یه روزي واسه رسیدن به 
نیكه دوسش داشتم از همه چي گذشتم...اون واسه من حتي از خودش هم نگذشتاو ... 

 ...واسه تو از خودم كه سهله از دنیا میگذرم -

چطور باورم بشه این عشق افالطونیتو؟...تویي كه تا دیروز چزوندیم و راه به راه متلك بارونم  -

 ...كردي؟...مرد جماعت لیاقت اعتماد نداره

رون...من امروز اینجا وایساده پام كه رسید ایران یه هدف داشتم ،وایسادن جلو خونواده با یه چوب ن -
واسه ازدواج با تویي كه از بچگي تو گوشم خونده بودن عروسته...تویي كه سوگلي آقابزرگ بودي و 

كه چشم نفس همه به نفست بند...میگفتم نمیخوام، این دختره لوسو نمیخوام...پام رسید ایران میون همه 
چرخوندم تو نبودي...توئه نافت واسه من بریده نبودي...اومدم خونه نبودي...رفته بودي... دوسال 

نبودي...خیالم كه از نبودت راحت شد پرسیدم كه چرا نیستي...مهسا میگفت خون جگر خورده...مهدیس 
گام هم نكردي...اومدي میگفت مطلقه...مامان میگفت ترانه طفل معصوم و تو نبودي...وقتي برگشتي... ن

 ...شركت نگام هم نكردي...ترانه من تو این نگاه نكردنت سوختم...تو این ندیده شدنم سوختم

پس بحث دیده شدنه...تو كه عقده نداري...یه دنیا نگاشون بهته...كم نیستن اوناییكه منتظر یه گوشه  -

 ...چشمتن

 ...فعال كه ماییم و انتظار واسه یه گوشه چشم شما -

 ...خالصت كنم...نه گوشه چشمي میبیني و نه نظري...ترانه رو حرفش میمونه -

 ...منم خالصت كنم...حسام اهل پا پس كشیدن نیست -

 به چي میرسي با بازي دادنم؟ -

به تو...به تویي كه تو این چند وقته واسه خاطرت از خودت مایه گذاشتم...فكر كردي درانداختنت با  -
خونواده بابت ثروتت واسه من چه سودي داشت؟...فقط خواستم جایگاتو بهت برگردونم... ترانه من مرد 

 ...پا حرف آقابزرگ وایسادن نیستم...من یه عمره خودم واسه خودم انتخاب كردم

آقابزرگ هم فاروق خانه...فاروق خان هم یعني تو خودتو بكشي ته تهش به حرف اون میرسي... منو  -
نیگا...از اون لیلي چي مونده؟...از اون دختر عاشقي كه پشت پا زد به دنیا دنیا مالش و شریك مردي شد 
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چارساله بزرگ جنس مرداي دیگه زندگیش...بزرگ شدم حسام...بچه بودم بزرگم كردن...تو این  از
شدم...فهمیدم همه مرداي زندگي من اولین مالكشون پوله...عشقه كجاست؟...نیست ،اگه هم هست اون ته 
مهاي خط فكریشونه...فاروق خان عاشق خاتون هم، بي مشكل عاشق بود... گشنگي نكشید عاشقي یادش 

ینو خوب حالیمه كه من و بره...اگه كلهم آدماي زندگیم عاشق هم بودن...بي مشكل عاشق بودن ...ا
احساسم واسه هیچكدوم از مرداي زندگیم ارزش نداشتن جز بابا مهدي و شادمهري كه دركم كردن...اونا 

 ...هم درك نكردنا، نه،فقط پشتمو خالي نكردن...كاري كه همه عزیزام باهام كردن

 ...بوي تلخ عطرش و من دور شده ازش

رو واست بهشت كنم...گور پدر همشون...میریم، از ایران ترانه منو مطمئن كن...باش تا دنیا  -

 ...میریم...اصال ما رو چه به این خونواده؟...میریم و زندگیمونو میكنیم...حتي بدون پول

یعني فرار كنیم؟...من تجربش كردم حسام...این راه هم تهش بن بسته...از حسام فرزین این حرفا  -

باشبعیده...شاه دوماد به فكر دومادیت  ... 

رم نباشهدستم رو دستگیره در لغزید و اون گفت:برو ولي بدون اونقدر دوست دارم كه تسلیم شدن تو كا ... 

 ...لبخندم تلخ شده رو صورتم پخش شد و دستگیره پایین اومد

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

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

هق هقم تو فضاي اون پنت هاوس دویست متري اوج گرفته با نفس نداشته گفتم:من چي بودم 
برات؟...حساب بانكي؟ ... من...من...من فقط واست ...واست حكم...حكم پول داشتم؟...دیگه 

یاد؟نمیخوایم؟...من...من كه دیگه..دیگه پول ندارم... ازم بدت م  

سرش خم شده...آرنجاي دستاش به زانوهاش تكیه داده شده...یه دستش تو موهاش ویه دستش به سیگارش 

 ...بند

هق هقم بیشتر شده...نفسم كمتر شده...دلم پیچ خورده...شقیقه ام نبض گرفته...چشام پر و خالي شده از 
 ...اشك

یگه پول ندارم...من...منو واسه...واسه راحت...راحت باشیا...پرتم كن بیرون...آره دیگه من كه د -

 ...پول

 ...دوباره هق هقم و حرف نیمه تمومم

 ...ممنون...واسه این چند ماهي كه...چند ماهي كه تو خونت بودم ممنون -

 ...قدمام شل و وارفته طرف اتاق قدم گرفت و دستم كشیده شد و هق هقم باز اوج گرفت

 ...كجا میري؟...وایسا من توضیح بدم -

انگشتاي سردم به لباي داغش چسبیده با اون چشماي به زور باز نگه داشته شده خیره تو صورتش 

 ...گفتم:نه...خودم از برم...نگو...بدترش نكن...میرم...من كه دیگه پول ندارم
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 ...وباز هق هقم

 كجا بري؟ -

 ..هر جا -

گفت:منو چي فرض  طرف چپ صورتم سوخته پخش زمین شدم و اون باز دست تو موهاش كشیده

 ...كردي؟...تو زن من كثافتي...پاتو از این خونه بذاري بیرون پاتو قلم میكنم

 ...باز هق هقم و خوني كه از بینیم رو صورتم با اشكام تركیب رنگ كار میكردن

 ...صداي كوبیده شدن در و باز هم هق هق من

طوالني تره ب****و**ساینجا تو این قطب سكوت كا ... 

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

 ...عروس تا این حد هول هم ندیده بودیم...واال

 ...ریجكت كرده تماسو زیر چشمي نیش چاك خورده شادمهر پشت فرمونو پاییده گفتم:نپكي از خوشي

ترانه داداشمو اذیت نكن –شادي  ... 

 ...رو دل میكنه -

 شادمهر دنده جا زده زیرچشمي با همون نیش چاك خورده گفت:چته یارو؟...خوشي به ما نیومده؟

ابروهام شیطون باال پریده لبام بابت عدم خندیدن جمع شده گفتم:خب چون از سرت زیاده این عروس 

 ...خانوم

موافقم در حد اللیگا –شادي  ... 

بچه شادي پرتش كرد تو صندلیش و گفت:آدم باش شادمهر با دست آزادش از فرمون كوبیده تو پیشوني ... 

و جمع كرده با بیني چین داده لوس شده گفت:ایشاال دختر بهت ندنل***بشادي  ... 

 ...شادمهر پوزخند زن تو آینه شادیو پاییده گفت:تو فكر كن یه درصد

پهاخمام تو هم كشیده نگامو دادم به ترافیك جلو روم و زیرلب گفتم:قبولي...وضعت تو ... 

 ...سنگیني نگاش و من باز دلم از این همه مالك انتخاب پوسیده

ترانه من بهت قول دادم –شادمهر  ... 

شادي حواسش پرت گوشیش صدامو ولوم پایین داد و گفتم:من تو چشاي توئه امشب خواستگاریث بوده یه 
 ...برق ناقابل هم نمیبینم
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این دري وریا رو ول كن ترانه –شادمهر  ... 

وري؟...تو و احساس نداشتت و خواستگاري رفتنت و حرف من دري وري؟...شادمهر كاش عشق دري 

 ...مهساي من نبودي

ترانه؟ –شادي   

 جونم؟ -

چرا امشب رو كیف نیستي؟ –شادي   

 ...خسته ام -

 ....شادمهر زیرچشمي منو پاییده و پوزخند رولبش نقاشي شده...برادرم خواهركمو نابود نكن

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

با دندونام یه دور كامل ناخونامو گرفته دور دومو آغاز كرده به مهساي گوشش به در چسبیده گفتم:خب 

 چي میگن؟

هوه اي نگاش منو نگاه كرده آروم گفت:آقابزرگ داره شرط و شروط مهسا دل نگرون با اون دو جفت ق

 ...میذاره

 یعني قبول كرده جون ترانه؟ -

 چشماش باز نگرون شده خودشو سر داده پایین و پاهاشو تو سینه جمع كرده گفت:دوسش داري؟

وشیم دوخته لبخندم واقعي تر از هر لحظه رو صورتم بساط پهن كرده نگامو به بك گراوند یه ماهه گ

 ...گفتم:دوسش ندارم...من عاشقشم...میمیرم براش...دیوونشم

 لبخندش نامطمئن رو صورتش پخش شده گفت:اگه بین ما و اون قرار باشه یكیو انتخاب كني چي؟

پاهام شل شده رو زمین نشسته نگامو باز بند بك گراوند یه ماهه گوشیم با اون لبخند دوست داشتني جذاب 
ش كرده گفتم:از عاشق نكیر و منكر میپرسي؟از نوع لعنتی  

ترانه تا چه حد؟...آقابزرگ راضي نیست...امشب هم حرمت به نامي باباشو نگه داشته پرتشون نكرده  -

 ...از خونه بیرون

 ...چشام پر و خالي شده دستم به روي صفحه حركت نرم داده گفتم:من میخواستم خودم چایي ببرم

سینه اش فشرده كنار گوشم با بغض نشسته تو صداش گفت:فدات شم غصه كه رو زمین لغزیده سرمو به 

 ...نداره...بازم خوبه ندادن تو چایي ببري وگرنه این بد بختا كه پاسوخته میرفقتن از این خونه

 ...خندیده میون اون همه بغض مشت زدم به بازوش...من عاشقم
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.................................................. .................................................. 

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

پا رو پا گردونده به مدل تعارف چاییش از بعد خواهرشوهرونه نگاه كرده سر كرده تو گوش شادمهر 
دهگفتم:نه همچین بگي نگي تعارف بل ... 

شادمهر نگاه گشاد كرده خودشو جمع و جور پشت بندش چایي داغو ریخته تو حلقش تا ماتحتش سوخته 
خودش نیاورده لبخند الكي ول داده گفت:واال منم و همین یه خواهر...خونواده زیادي نداریم...یه به رو 

تونعمه پیر هست كه پیش دوتا بچه اش سوئد زندگي میكنه...ریش و قیچي دست خود ... 

از كار و بار هم كه خودتون بهتر میدونین...اسم ملكي بازار كوركنه...یه صنف ساختمون سازیه و یه  -
شادمهر ملكي...خونه االنشون كه از هر جهت نامبروانه...یه خونه دوهزارمتري توشمرون... چندتا ویال 

از شرایط شادمهر  ه است...اینماطراف شهر دارن و یكي هم تو نوشهر...كار و بار اونور آبش هم كه سك

 ...جان

نگاه همه روم مونده نیشمو تا ته كش دادم و گفتم:خب من االن حكم خواهرشوهر دارم دیگه یه خودي باید 

 نشون بدم... شما چرا اینجوري نگام میكنین؟

ي این جمع یه كم مكث كرده بعد یه خنده ملیح مناسب فضایي اومد و شادمهر سر كرده تو گوشم گفت:فدا
 ...خواهرشوهر بودنت خواهر

 ...چاكر داداش -

ر چي مهساي بابا بگه وگرنه آقا شادمهر واسه ما از هر جهت تایید شده انه –عمو فریبرز  ... 

 ...دقیقا از همین جهت مال و اموالي؟...جهت دوست دختري كه اصال مهم ني دیگه نه؟...آهان

هم وابكنن حرفي نمونهب این دوتا جوون برن سنگاشونو با خ –خاتون  ... 

 یه عمر زندگي و نیم ساعت تایم واسه رفع عدم تفاهم؟

 ...شادمهر و مهسا تراس رفته نگام چرخي رو حسام از اول مجلس آروم به من خیره موند

 ...براش اخم كرده لبخند جاش پاشید تو صورتم...تمام قلب تو به من نمیرسه

وع گل شكفته با نیش بازشون وارد شده در جواب چي شد بقیه باالخره تایم نیم ساعته تموم شده دو ن
گفتن"به تفاتهم رسیدن"...نه بابا...خاتون و آقابزرگ هم هنوز با شصت سال زندگي به تفاهم كامل 

 نرسیدن اینا چطور تو نیم ساعت به تفاهم رسیدن؟

من نمیرسه نگامو دادم به برق نگاه مهسا و برق خاموش نگاه شادمهر...تمام قلب تو به ... 

 ...همهمه و گوشي تو جیب جینم لرزیده و من از جمع حدا شده

 نسترن؟...این وقت شب؟

 گوشي به گوشم چسبیده گفتم:جونم نسترن جون؟
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صداي بوق قطع تماس و من زل زده به گوشي...كرم نیست...نسترن اهل كرم ریختن شبونه نیست...كرم 

یهو بوق قطع تماس تو گوش آدم زنگ زده هم با تكه نه با یه زنگ این همه وقته و ... 

؟دلم شور افتاده برگشته به جمع رو به خاتون گفتم:خاتون امروز با نسترن و فرهاد حرف زدین  

ه مادر...دیشب كه تا صبح نسترن كشیك بوده منم مزاحم نشدمن –خاتون  ... 

نگ میزنمده گفتم:االن خودم زدلم باز شور زده نگاه پر سوال حسام فهمیده یه چیزي ناجوره رو رد كر ... 

باز ترك جمع و دستم كه رو شماره فرهاد لغزید...یه چیزي دلمو بیشتر شور میندازه...بوي بدي میاد...یه 
 ..بوي آشنا

 الو ترانه؟ -

 ...الو فرهاد -

 ...ترانه وقت ندارم...خودم دوساعت دیگه زنگت میزنم -

خندیدهنو من دونسته كه نسترن هیچ وقت تا این حد جلف  قهقهه یه زن و خنده فرهاد و بوق قطع تماس ... 

 "دستم رو شماره نسترن خورده گوشي به گوشم چسبید ...."مشترك مورد نظر در دسترس نمیباشد

 ...دلم پیچ خورده باز بو شنیدم...یه بوي آشنا...یه بو از جنس انزجار

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

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

 ...زود باش دیگه...گاز بده -

 ...چته ترانه؟...چرا اینقده هولی؟ -

 ...جواب نمیده -

 کی؟ -

 ...نسترن -

 مگه نگفتی خود نسترن گفته شب بری پیشش؟ -

 ...اه چقدر حرف میزنی حسام...گاز بده -

تظر یه جواب شدمباز دستم رو شماره خونه لغزیده زیر لب خدایا گو من ... 

 ا...الو...ت..ترانه؟ -

 دلم از نگرانی پوکیده گفتم:نسترن چته؟...چرا جواب نمیدی؟
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 ...ت...ترانه...م...من حالم بده؟...ت...ترانه بچم -

 ..چی میگی نسترن؟...کدوم بچه...درست حرف بزن...من دارم میام اونجا...نسترن حرف بزن -

زشتم؟...من ...من چی کم دارم؟ت...ترانه من...من کممم؟... -  

 نسترن چته تو؟ -

 ...ت...ترانه بچم....بچم -

 بچه؟...کجای این معمای حل شده امشب این کلمه جا داره؟...فرهاد کدوم گورستونیه؟

 الو الو گفتنای من و سکوت پشت خط و حسام جنون وار گاز داده...امشب چه خبره؟

 حسام چی شده؟ -

ما این دوتا دبوونه شوخیشون گرفتهترانه حرص نخور...حت - ... 

 ...نسترن شوخی خرکی بلد نیست...حسام -

 ...جانم...االن میرسیم...هیچی نیست -

منم و آرزوی جمله آخر مرد کنار دستم....منم و لرزش دستام...منم و خاطرات چندسال پیش کنار ذهنم 

 ...خاک خورده...منم و دل رخت شورخونه شدم

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

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

 ..دوش چه خورده ای دال راست بگو نهان مکن

سرش تو گودی گردنم مونده....بوی اون اوفریای چندماهه کل لباساشو برداشته... بوی ودکای قاطی اون 
ی اوفریا تو بینیم رفتهبو ... 

 ...باده ی خاص خورده ای نقل خالص خورده ای

 ...اشک تو چشمم دو دو زده...سرمو کنار کشیده زیر لب گفتم:عاشقتم

ریختی از بر ما گریختی نوشیدنیدوش  ... 

 ...باز منو به خودش فشرده کنار گوشم گفت:دیوونتم خانومم

 ...بار دگر گرفتمت بار دگر چونان مکن

قطره اشکم رو بازوش چکیده...تو بغلش بیشترفشرده شده...دلم از اون بوی اوفریا هم خورده... خودمو 

 عقب کشیدم و چشمای اون باز شده با همه خماریش تو صورتم خیره گفت:چیه خانومم؟

میزند خربزه در دهان مکن نوشیدنیبوی  ... 
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لو تلوییون زانو توبغل نشسته با اون لباس از تخت پایین اومده،بی خیال نگاه مات شده اش رو کاناپه ج

 ...مردونه اون و باز بوی اوفریا تو بینیم پیچیده

 ترانه چی شده؟ -

 ...قطره اشکم باز چکید

 ...چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن

 ...ترانه -

 ...تو بغلش کشیده شدم...از خودش به خودش پناه بردنو خیلی وقته یاد گرفتم

ای دال راست بگو نهان مکن دوش چه خورده ... 

.................................................. .................................................. 
جلوم وایساده نگامو به خودش کشوند...چونم لرزیده قطره اشکام رو گونم ...................................

سنگین شد خط انداخته ،دستش رو شونم ... 

 ...لباس رد خون دارش...دستای تازه شسته اش

 ...من دلم خون تر...مغزم شسته تر

 کنارم رو صندلی نشسته سرشو به دیوار تکیه داده چشماشو بسته گفت:کدوم گوریه این نسناس؟

ه بی کجایی؟...کجایی توئه نسناس؟...کجایی توئه بی غیرت؟...کجایی فرهاد نسترن؟...کجایی بابای دیگ

 بچه؟

 ...به آقابزرگ خبر دادم...تو راهه...امشب سکته نکنه خیلیه -

 ...خم شده به جلو سرمو تو دست گرفتم و اون باز شونمو فشرده گفت:غصه نخور گلم

شونمو از زیر دستش کشیده از رو صندلی بلند شده ، هق هق خفه کرده به دیوار تکیه داده نگامو دادم به 

 ...سرامیکای کف

نی نگاش و من دل ریشسنگی ... 

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

 ...صدای عصای آقابزرگ و من نگام رفته ته راهرو

 خاتونم چی شدی؟

 ...خودمو به خاتون در حال سقوط رسونده زیر بغلشو گرفته گفتم:خاتون
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ن جواب دیدی چی به سرم اومد...نسترن امانته...نسترن دخترمه مادر...نسترن طوریش بشه م -خاتون

 مادر پدرشو چی بدم؟

 ...خاتون چیزی که نشده هنوز -

سر عروسم اومده؟ چطور این بال -خاتون  

 ...پاش رو سرامیک آشپزخونه لیز خورده بود -

لهی دورش بگردم من...این پسره گور به گور شده کجاست؟ا -خاتون  

 ...فرهاد کجاست؟

شسته نگام میره به جای خالی حسام...حسام با اون چند تا لکه خون مونده رو پیرهن و دستای تازه ... 

 ...فرهاد کجاست؟

آقابزرگ ساکت روی یه صندلی نشسته،سرشو به عصاش تکیه داده زیر لب زمزمه کرده گفت:سر ترانم 
 ...کم نکشیدم خدا...نسترن چیزیش نشه

..قلبم یکی زده یکی نزدهدلم مشت شده...پاهام شل شده. ... 

 ...دست خاتون رودستم نشسته...نگام رفته ته راهرو

 ...مثه فشنگ از جا پریده دوئیدم طرفش

 ...حسام پشتش وایساده سر پایین انداخت و چشمای اون ناباور از یکی به اون یکی میچرخید

 گل نسترنم چی شده؟ -

اون همه خوش تیپی و با ادوکلن خود خفه کنی بگم که  اومدم با اون بغض چنبره زده تو گلوم یه چی بار
 ...سیلی آقابزرگم رو صورتش نشسته دستمو چسبوند رو دهنم

تف به روت بیاد...من اینجور پسری بزرگ کردم؟...خاک بر سر بی لیاقتت...تا این وقتت  -آقابزرگ 

 شب کدوم گوری بودی نمک به حروم؟

ن...سرش پایین افتاده...هق هق مردونش تو سکوت راهرو خط فرهاد زانو خم کرده ...نشسته رو زمی

 ...کشیده... دلمو لرزوند

 ...زیر لب گفتم:بی لیاقتی فرهاد...بی لیاقت

 ...کجاست اون ناجی افسانه دیروز؟...جوونمرد محل ما یه نامرده

.................................................. .................................................. 
................................... 
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 ...دست به من نزن -

دستشو پس زده...قدم عقب گذاشته...هق هقم تو سکوت ساعت سه نیمه شب خط انداخته گفتم:برو...برو 

 ...همون جاییکه تاحاال بودی...ازت بدم میاد

بران کردم فاصله روبا یه قدم خواسته فاصله رو طی کنه...من یه قدم ج ... 

 ...بی رحم نگامو به اون برق اشک تو چشماش دوخته زیر لب گفتم:ازت بدم میاد

باز یه قدم طرفم برداشه...دو قدم جبران نزدیکیشو کرده...صدای"نه"گفتنش تو گوشم زنگ زده...پام 
 ...سریده...دستش طرفم دراز شده...جیغم بلند شده گفتم:خدا

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

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

قطره اشکش تو دل بالش رفته گفت:میخواستم جشن بگیرم بگم بابا فرهاد نسترن خانومت شکمش دوماهه 
مد...قرارمون هشت بود...نیومد...هوای خونه بو رخت خواب بچته...ترانه نیومد...تا ساعت یازده نیو

خیانت میداد...یه زن همیشه میفهمه...مفهمه مردش داره بهش یه جای دنیا خیانت میکنه...ترانه من حس 
کردم...زنگ زدم...گوشیشو یه زن برداشت...گوشی فرهاد منو یه زن برداشت...ترانه بچم...دیگه 

دم...ترانه بچمنیست...اگه من خر اونجور شوکه نمیش ... 

 ...سرم به دستم تکیه داده شده با نوک انگشت قطره اشک چکیدشو چیدم

 ...شاید اونی نباشه که ما فکر میکنیم قربونت برم من -

یه حس شیشم زنونه هیچ وقت اشتباه نمیکنه...نگار برگشته...نگار فرهاد برگشته...بی شوهر...خیلی  -

 ...وقته خبرشو از مهدیس شنیدم

تم رو دستش لغزیده نگامو دوختم به قطره اشکای چکیده تو دل بالشدس ... 

فرصت بده بذار توضیحشو بده...توضیح نداده ردش کنی یه عمر خودت مثه من پشیمونی...من اینجا  -
نشسته بدتر االن تو رو تجربه کردم...من هرشب کنار حس شیشمم هزار تا مدرک حی و حاضر کنار 

ن نذاشتم هیچ وقت توضیح بده...یه مدت خریت خرج دادن به اسم نجیبی و هیچی شکم داشتم...نسترن م
نگفتم...اون آخریا هم پام تو یه کفش طالق گرفتم...بعضی وقتا به خودم میگم شاید حرفاش حتی با دروغ 
واسه من شیرینی داشت...حتی اگه همه دنیا ردش میکردن ولی اون با قاطعیت از خودش دفاع میکرد و 

جور ساکت اون آخریا فقط لبخند تلخ نمیزد االن وضعم خیلی فرق داشت...حتی اگه بازم ازش جدا اون
میشدم حداقل وقتی یادش می افتادم دلم گرم شجاعت حرف زدنش میشد...نسترن من بدتر از دیشب تو رو 

توضیح  تجربه کردم...من یه سال هر شب با بوی یه عطر زنونه قاطی عطر تن شوهرم خوابیدم و ازش
نخواستم...روز آخر قبل از امضای اون برگه طالق بغلم کرد کنار گوشم گفت"کاش جای بغض حرف 
زده بودی"...میبینی نسترن حتی اون هم فهمید که من بی توضیح به اون درجه رسیدم که حاضر شدم 

عمر پشیمونی عشقمو فدای جدایی کنم...نسترن مثل من نشو...مثل من شدن درد داره...مثل من شدن یه 
داره...شک داره...به خودت...به اون باورت که چطور پسش زدی...اینا نصیحت نیست...فقط یه حرف 

 ..."دوستانه است...یه پیشنهاد...که یه روزی برنگردی به خودت بگی "چرا ازش گذشتم؟

.ولی ترانه سرعت قطره اشکاش بیشتر شده گفت:حاال نه...نمیدونم قراره برخوردم باهاش چطور باشه..

 ...حاال نه...نه حاالیی که دل چرکینم ازش
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خیالت راحت...آقابزرگ واسه عروسش یه اتاق خوب تو خونش روبراه کرده که عروسش یهو نره  -

 ...خونه پسر بی لیاقت هردمبیلش

 ترانه چی شدی که جدا شدی؟...به قول خودت یه سال ساختی یهو چی شدی؟ -

 ...صبر هم حد داره...حد که پر میشه...میشه داد...میشه کینه...نتونستم...اون حد نذاشت -

 دستمو آروم فشرده نگاه خوشگل پراشکشو به سقف دوخته گفت:فرهاد چه کردی؟

 ...کجاست اون ناجی افسانه دیروز؟...جوونمرد محلما یه نامرده

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

م انداخته با اون لبخند محو مونده رو صورتش به نسترن خوابیده رو تخت مهدیس دست دور بازوي حسا
 ...نگاه كرده گفت:آخي...حاال یهو واسه بچه دار شدن بعدنش مشكل پیش نیاد

اخم خاتون تو هم كشیده مهدیسو نشونه رفته گفت:ترانه پیش نسترن میمونه...بقیه بهتره برین...انگار 

 ...اومدن مهموني

رو رو نسترن باال تر كشیده با لبخند مهربونش منوهدف رفته گفت:مواظبش باش گلرخ جون پتو ... 

 ...همدردي میكنم جا مواظبت

 ...لبخندشو جواب داده گفتم:حتما

حسام بازوشو از دست مهدیس رها كرده به لبخندم لبخند زده و چشمك قاطي لبخحندش كرده همراه بقیه 

 ...از اتاق رفت بیرون

قا كجاي این دل وامونده جات بدم؟حسام تو رو دقی ... 

 ...صداي ماشین تو فضاي باغ پیچیده كشوندم دم پنجره...واي این دیگه اینجا چي میخواد؟

نگامو دادم به گونه هاي رنگ پریده نسترن خوابیده رو تخت به خاطر اون همه دارو و زیرلب باز 

 ...گفتم:بي لیاقت

دل ساختمون پیچیده ترسونده كشوندم از اتاق بیرونصداي داد و فریاد فرهاد و آقابزرگ تو  ... 

با اون دوتا چشم خون گرفته و قیافه خسته و داغونش ،عصبي، بي خیال التماساي خاتون و داد و فریاداي 
ف نگاشو مدل خیرگي تو صورتم چرخونده آقابزرگ از پله ها باال اومده جلو روم وایساده بي حر

تو حداقل باورم كن گفت:ترانه من تكرار نیستم... ... 

سرم پایین افتاده گفتم:تو تكرار بي لیاقتي نیستي...خود بي لیاقتي هستي فرهاد...وقتي رسیدیم باال سرش 

 ...جون تو تنش نبود...زن تو،مادر بچه دیگه نبودت خیلي زجر كشیده

كنم...مدیونین اگه  هیچي اوني نیست كه شماها فكرشو میكنین...من خواستم نگارو از سر خوشبختیم باز -
فكر كنین من آشغال یه لحظه هم به نسترنم خیانت كرده باشم...خواستم حالیش كنم نگاه كن این منم فرهاد 
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فرزین با یه زن كه مي پرستمش قد دنیا...ترانه من با اون تیپ رفتم تا نگار بفهمه زنم كم نیست...كه 
.نسترن همه زندگیمه...نسترن تو این دو روزه كه مردش چقدر باهاش تو اوجه...نسترن باید دركم كنه..

 ...نبوده خونه ام رنگ مرگ گرفته...من بي نسترن میمیرم ترانه...میمیرم

 ...رو زمین نشسته...سرشو به دیوار كریدور تكیه داده...چشماشو بسته گفت:نسترن عشق منه

 ...قطره اشك دوئیده رو گونش و من دلم بابت اون قطره اشك مشت شده

 ...قدمام طرف اتاق سرعت گرفت

كنار نسترن سرشو به زانوهاش تكیه داده و هق هق آروم سر داده رو اون تخت نشسته گفتم:دیدي توضیح 

 چقدر خوبه؟

نسترن سرشو تكون داده گفت:آره خوبه ولي نمیتونم...نمیخوام حاال ببینمش...نه حاالیي كه دلم از همه 

...من بچه دوماهمو از دست دادم...ثمره عشقمو...هیچكس دركم نمیكنهدنیا گرفته... نمیتونم ترانه سخته ... 

 ...من به وسعت بیشتر از خود تو تورو درك میكنم

 تا كي نمیخواي ببنیش؟ -

اد فكر كنمتا وقتي كه با خودم كنار بیام...زیاد طول نمیكشه...ولي نیاز دارم كه بي فرهاد به فره - ... 

ش گفتم:پس بي فرهاد فرهادو دق ندهدستم شونشو فشرده كنار گوش ... 

خواستم از اتاق بیرون برم كه گفت:چرا همه آویزونتن ترانه؟...چي داري كه همه محتاج حرف زدن 

 باهاتن؟

 ...خنده رو لبم اومده گفتم:نمیدونم

 ...من میدونم...تو سنگ صبور خوبي هستي...ولي هیچكس سنگ صبور تو نیست -

 ...لبخندم تلخ شده از اتاق زده بیرون زیر لب گفتم:من كاسه صبرم این كاسه لبریزه

 ...فرهاد نگام كرد...با اون التماس تو چشماش نگام كرد

 ...كنارش نشسته گفتم:بهش فرصت بده...قبولت داره...ولي زمان میخواد

..چند شبه واسه خاطر نبودنش من كه بي نسترن دق میكنم...یه روز نباشه من چطور روزمو شب كنم؟. -
 ...كنارم یه خواب راحت نداشتم

 ...خنده ول داده ....مشتمو حواله بازوش كرده گفتم:بي حیا نشو دیگه

 ...اونم خسته خندید

 خیره نگاش كرده گفتم:خیلي دوسش داري؟
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 ...دوسش ندارم...عاشقشم...نسترن واسه من عوضي خیلي زیاده...خیلي زیاد -

موردنگار اینجوري حرف نزدي هیچ وقت در - ... 

 ...نگار بي لیاقت بود -

 ...من چند روزه تو خیالم تو رو هم بي لیاقت كردم عمو جون -

قربون این موش كوچولوش....همه مردا یه جور نیستن ترانه عمو به - ... 

 چرا همه اصرار دارن مرد منو كم بدونن؟ -

فت رفتهمرد گذشته تو ترانه...دیگه رفته...اون كثا - ... 

 مشكلت با اونیكه هیچ وقت جز تو دادگاه و بیمارستان ندیدیش چیه؟ -

مشكل من توئه بچه بودي...تویي كه یه پا وایسادي یا اون یا هیچكس...تویي كه هممونو دادي فداي اون  -

 ...پسره تن لش

 ...همه صفتاتون هیچ مدله به اون نمیخوره...خودتون هم خوب میدونین -

ش كن...من امرزو تو نگاه حسام جلو آقابزرگ وایساده چیزیو میبینم كه یه عمر آرزوشو فراموش -

 ...داشتم

 ...نمیدونم چرا این خونواده دوست دارن آرزوهاشونو رو من بدبخت پیاده كنن -

 ...از رو زمین بلند شده بي خیال ماتي اون نگاه نسترن ندیده شدم

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

 ...چشمامو رو هم فشرده باز تو ریه كشیدم اون همه تلخي عطر و سیگار قاطیش

 ...حس كردم لبه تخت نشسته خیره موند بهم

دمدستش رو صورتم نشسته صداي نرمشو كنار گوشم شنی ... 

 جان دلم چي شدي تو؟ -

 ...نفسم حبس شد تا وا نشه بغضم

 من چه كردم؟ -

 ...دلم از اون همه بغض مونده تو گلوم فشرده شد

 ...تو بغلش باال كشیده شدم و سرش به عادت همیشه تو گودي گردنم فرو رفت
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 نفساش باز با پوست گردنم بازي كرده گفت:ترانه من چه كردم؟...من كثافت چه كردم؟

 ...بغض تو گلوم بیشتر شده نفسم بیشتر حبس شد

 ...صداي باز شدن در اتاق و اونیكه منو باز رو تخت خوابوند و ملحفه رو روم درست كرد

 تو اینجا چه غلطي میكني؟ -

ن ندارمواسه دیدن زنم نیاز به غلط كرد - ... 

 ...گورتو گم كن تا ندادم حراست بیاد جمعت كنه -

 ...اینو تو مخت فرو كن ترانه زن منه...حراست مسخرت میكنه -

 ...ترانه دیگه قرار نیست زن تو باشه -

تو این دوسال كجا بودي كه حاال واسه من سنگشو به سینه میزني؟...ترانه دوسال تو دوري همتون  -

 ... واسه من هزارتا وكیل وصي پیدا كردهسوخت اون وقت حاال

وهبا زبون خوش برو از اینجا...ترانه اونقدر ازت متنفر هست كه دیگه نخواد حتي صداتو بشن - ... 

ردقطره اشكم رو گونم چكید و اون دست آشناي من باهاش آشنا رو صورتم نشسته قطره اشكو پاك ك ... 

 ...كنار گوشم صداي بغض دارش شنیده شد كه

 ...جان دلم توغصه نخور من میرم -

 ...صداي تق در و من بغضم شكسته

 ...صداي تق در و بوي اوفریاي رو تن اون همه بغض مردونه نبوده

 ...تق در و رفتن اون همه بغض مردونه

طوالني تره ب****و**ساینجا تو این قطب سكوت كا ... 

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

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

از كنارش بي خیال گذشته مچ دستمو باز گیر انداخته كنار گوشم گفت:واسه من ناز و غمزه نیا...حركت 
 ...بعدیم میمونه پا خودت خانوم خوشگله

ش براق شده گفتم:فقط یه بار دیگه دستت بهم مچمو از دستش كشیده ابرو واسش تو هم كشیده تو صورت

 ...بخوره

 باز اون پوزخند مختص خودش رو تكرار كرده گفت:نه بابا...چي كار میكني مثال؟

 ...حسام با من بازي نكن -
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 ...بازیش ایشاال باشه واسه بعد عقد -

ن...چه شودچشام از اون همه بي حیاییش گشاد شده با حرص از كنارش گذشتم كه باز گفت:فكر ك ... 

دنیایي؟ پوف محكممو بیرون داده به طرفش برگشته گفتم:تا حاال هیشكي بهت گفته بود مذخرف ترین آدم  

به خودت افتخار كن ...چون اولین نفري...و الزم به ذكره تو مجبوري با این مذخرف ترین  -

 ...بسازي...خانوم خوشگله

دونه است،دیگه نه؟ هــــــــه...همون قضیه شتره و خوابشو پنبه -  

 ...من بي خواب دولپي میخورمت...خانوم خوشگله -

دندونامو روهم فشرده گفتم:بس كه خري...آخه من به چه زبوني به توئه االغ نفهم حالي كنم راهي كه 
 ...میخواي واسه من بري ته تهش تركستونه...د بفهم نفهم

باز پوزخند واسه من به نمایش گذاشته درجه جوش منو به حد فوق العاده رسونده گفت:تو هم تو مخت 
ن مال مني...یه بار یه سهل انگاري كرده این خونواده حق من مال یكي دیگه شده...خیالي فرو ك

 نیست...حاال كه من میخوامت دیگه نمیذارم حقمو ازم بگیرن...حالیته خانوم خوشگله؟

با تاسف تكون خورده نگامو دوختم به استخر و گفتم:فكر كردي واسه چي آقابزرگ به این سرعت سرم 
داره مراسم تو و مهدیسو برگزار میكنه؟...اون از این خر بازي تو ترسیده...آقابزرگ یه چي حالیشه كه 

ه است واسه آینده نمیخواد یه دونه نوه پسریش خربازي درآره...مهدیس كم هم كه باشه بازم پر از پشتوان
تو...مهدیس كه زنت بشه هم اون ثروت وعده داده آقابزرگ واسه تو میشه هم سرمایه گذاري بهمن 

 ...خان...حسام من ثروتم كنار اونا پشیزي ارزش نداره

دستش دور بازوم حلقه شده...خشونت قاطي رفتارش كرده گفت:واسه آخرین بار بهت میگم...هم گور پدر 
گور پدر پوالي اونا...من اونقدر دارم كه گداي صنار سه شاهي این جماعت نباشم پوالي تو...هم .. 

 ...ولم كرده رفت طرف صندلیاي فلزي

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

 ...از محوطه باغ خارج شده...تو ایوون نگاش كرده گفتم:خب د المروت چهار سال زودتر مي اومدي

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

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

 ...تو به من ثابت كردي حرفام پشیزي واست ارزش نداشتن شادمهر -

ترانه به چي میخواي برسي؟...مهسا تا چند هفته دیگه زن من میشه...مگه خودت نمیگفتي وقت  -

 دومادیمه؟

كارخونه  نه حاالیي كه همه هدفت شده ازدواج با دختر فریبرز فرزین و یه سرمایه گذاري مشت تو -

 ...اش...من تو رو نشناسم به درد ال جرز دیوارهم نمیخورم شادمهر...مهسا حیفه
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 اون منو میخواد...این كجاش حیفه؟ -

 تو چي؟...تو هم اونو میخواي؟...یا فقط مهربونیشو بابت شادي میخواي؟ -

 حرفات همش درسته....مهسا واسه من پر از موقعیته...چرا ازش بگذرم؟ -

عوض شدي...عوض نه...عوضي شدي شادمهر - ... 

عصبي خودشو پرت كرده كنارم...سرشو به پشتي مبل تكیه داده گفت:ترانه خراب نكن...مهسا با من 

 ...خوشبخته

مشكل دقیقا همینه...مهسا با تو خوشبخت بشو نیست...چون تو وصل زندگیش نمیشي...شادمهر میبینم  -
عشقش...دیر نیست اون روز اون روزیو كه مهسا پشت پا بزنه به همه ... 

 ...مشكلت چیه ترانه؟...من قسم میخورم مهسا رو خوشبخت كنم -

بهاي خوشبختي مهسا چیه؟...راحتي شادي؟...سرمایه گذاري تو تو كارخونه باباش؟...نه شادمهر  -
مثه .. ...مهسا یه زندگي جدید میخواد...بي خیال مال و ثروت...مهساي من یه زندگي میخواد پر عشق.

 ...من...نمیخوام چند ماه بعد ازدواجش یكي مثه تینا درست وسط زندگیش قد علم كنه

 ...ترانه تو عادت كردي...عادت كردي همه مردا رو مثه اون بدوني -

 ...همه رو نه...تو و اون هم كاسه این...از یه قماشین...مثه اون دونستنت چیز عجیبي نیست -

دي ترانه...تا حاال كه مشكلي نبود...خواستگاري هم واسم رفتي...یهو حاال امروز از دنده چپ بلند ش -

 چرا؟

امروز آدم وار اومدم باهات حرف بزنم برادر من...شادمهر تو كه كارت با خودي نبود...تو كه اینقدر  -
 ...غیرت داشتي كه رو خودي دست نذاري واسه قمار

م خوردم مهسا با من خوشبخت بشه...سر قسمم بي غیرتم دیگه نكن تو رو خاك پدرمادرت...قس -

 ...میمونم

 ...نه اشتباه نكن تو قسم خوردي نذاري آب تو دل شادي تكون بخوره -

مهسا پا پس كشید ازش میبرم...ولي ترانه مهسا پا همه چیم وایسه دیگه حرفي توش نمیمونه...االن  -
ره آدم زندگي نیست...دختر بازه...شباش بي زنگ میزني تلفنو میذاري رو آیفون و بهش میگي این شادمه

حداقل دوپیك مارتیني صبح نمیشه...میگي این كثافت همه غلطي تو زندگیش كرده...میگي ترانه...همشو 

 میگي... آخرشم میپرسي پا همه چیش وایسادي یا نه؟...گفت آره حرفي دیگه توش نیست...قبوله؟

ازم دستم رو كانتكتش لغزیدبا همه دونستن جواب اون خر خاندان فرزین ب ... 

 چیه باز؟...تو كار و زندگي نداري؟ -

لبخند رو صورت شادمهر نقاشي شد و من باز هم دلم گرفت از اون همه عشق مهسا به شادمهر فكر 

 ...منفعت
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 مهسا یه سوال دارم...راست و حسیني جواب میدي...باشه؟ -

 ...اوكي...بپرس -

 ...لحن جدیم و مهساي جدي شده

 میدوني شادمهر دختر بازه؟ -

 ...میدونم...بوده...دیگه قرار نیست باشه...قول داده -

 میدوني شادمهر بسكه مشروب میخوره كبدش داره میپكه؟ -

 ...میدونم...كمش میكنه...تمومش میكنه -

 میدوني شادمهر تو زندگي هیشكي رو قد شادي دوست نداره؟ -

 ...چرا تو رو هم دوست داره -

ني همه غلطي تو زندگیش كرده؟میدو -  

 ...میدونم...ولي تمومش میكنه...منم همه كارام درست نبوده -

 میدوني عاشقت نیست؟ -

میدونم...حداقل یه كوچولو دوسم داره...نداشت هم مهم نیست...من اونقدر عشق تو زندگیمون میریزم  -

 ...كه جا دوتامون بس باشه

 ...مهسا خري -

 ...میدونم -

گوساله دنیا اومدي،گاو از این دنیا میريمهسا  - ... 

 ...میدونم -

 آخه این تن لش چي داره؟ -

 ...نداشتیما...توهین نداشتیم...به خودم فحش بده...بزنم...ولي شادمهر -

 ..بمیره این شادمهر...گوربه گور بشه من از دستش راحت شم...اصال جفتي با هم بمیرین -

ده پر حرص به اون همه عشق...خریتش به خودم كشیده دیگه...چه صداي خنده ملیحش و من لبخند ز

 كنم؟

زندگي شادمهر چشم و ابرو اومد و دم گوشم آروم گفت:دیدي پا همه چیم وایساده؟...به این میگن زن ... 

 ...عوضش به تو، گورخر زندگي هم نمیگن...چه برسه مرد -
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 ...قهقهه ول داد و من باز حرص زدم

یه ندا داد تو باید با سر قبول میكردي؟ آخه مهساي من این  

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

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

ده باز گوش پرحرص كنارش زدم و اون هم انعكاس عملمو انجام داد و دوتایي شاخ و شونه واسه هم كشی
 ...به در چسبونده منتظر اظهار عشق و اعمال خاك برسري شدیم

مهسا ولوم پایین داده گفت:هي میگمت بیا بریم تو تراس...حالیت كه نمیشه...بابا همه عشقش به 

 ...صحنشه

واي نه تروخدا...این فرهاد به این هاتي دیدي یهو جو گرفتش دوباره میخواد یه بچه دیگه درست كنه  -

 ......آدم هم كه تو اون لحظه حالیش نیست باید چندماه صبركنه

 ...ترانه ولي من میگم بیا بریم...به خدا اینقده كیف داره -

ي زاغ سیاتونو چوب بزنهتو خوشت میاد وقتي شادمهر داره ازت لب میگیره یك - .. 

 ...آره مگه چیه؟...یه لبه دیگه -

 ...نكنه -

 به تو چه؟ -

آخه خیالم راحت شد...به شادمهر نمي اومد همچین خشك و خالي شب خواستگاري بي خیالت بشه بیاد  -

 ...تو سالن

 ...مرض...هر چي هیچیش نمیگم پررو میشه...بیا بریم دیگه -

تاق من شدیم و از كنار در شیشه اي تراس اتاق نسترن شاهد ابراز عشق تسلیمش شده راهي تراس ا
 ...فرهاد به نسترن

ببین فرهاد...این كار تو رو توجیح نمیكنه...میفهمي؟...اصال چه دلیلي داره بدون اینكه به من  –نسترن 

 بگي بري دیدن یه زن غریبه؟

ن فداي اون دل كوچیكت...ببخشید...عقلم نرسیدم –فرهاد  ... 

 ...مهسا هم كنار گوش من اظهار فضل نمود كه

خاك تو سر زن ذلیلش كنن –مهسا  ... 

 ...نسترن با كمال خر شدگي نالید كه

فرهاد بچمون –نسترن  ... 
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 ...باز دوباره اظهار فضل مهسا

این چه یهو خر شد –مهسا  ... 

اونو تو بغلش كشیده  فرهاد هم راضي از این همه خر شدن همسر گرام دستاشو دور نسترن انداخته

 ...گفت:فدا سرت... ما اینقده فرصت داریم

نسترن هم همراه خرشدن قوه زنانگیشو به عمل انداخته با اون همه مظلومیت فرهاد به جون بیستون انداز 
 ...ناز اومد كه

یعني نگارو دوست نداري؟ –نسترن   

ه زده تو كار كوره گفت:فداي تو من فرهاد هم مات اون همه عشوه زیرپوستي مونده دیگه از هات گذشت

 ...بشم...من عاشق توام

ایي چه چندش -مهسا ... 

فرهاد بسته شد و دستش میون  ب****و**سنیش نسترن هم تو اون تاریكي كامال مشهود چاكیده با اون 
موهاي فرهاد فرو رفت و دست من هم به چشماي از كاسه در زده مهسا چسبید و اون یكیش هم به دهنش 

یغش در نیاد یهویيتا صدا ج ... 

كنار گوشش با كمال بدجنسي و دید زدن اون دوتا كفتر عاشق جوگیر خاك تو سر گفتم:تو هنوز متاهل 
 ...نشدي واست خوب ني

نیشگون مهسا از ناكجاي من و فكر من بابت اینكه خاك تو سر این نسترن مثال فرصت هم میخواست...به 

..واالدو روز نكشید جاذبه این شوهره گرفتش. ... 

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

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

 ...من ازت انتظاري ندارم -

ولوم پایین  رو دستش بلند شده ،رو اپن فرود اومدم...خیرگي اون نگاه من به دام كش رو تحمل كرده باز
 ...گفتم:تو حق داري

 حق چي؟ -

 ...من میدونم دوسم نداري -

 ...با اون لحن تمسخر آمیزش واسه من ژست اومد كه

 خب دیگه چي میدوني؟ -

 تینا رو دوست داري؟ -

 ...پوزخندش و دست كشیدن عصبیش میون اون موهاي خوش حالت
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 ...بینیمو فشرده گفت:خره اون فقط یكي از مدالمه

 ...خب حق داري...خیلي خوشگله -

یاد حرف سایه افتادم كه گفته بود"هرچي خوشگله ولي اخالقش عینهو سگ صاحب دوست"...خب شوهر 

 ...ما هم كه صاحب...سگه هم صاحب دوست

یده گفت:من فعال پسر بابا رو خیلي دوست دارمب****و**سخم شده رو شكم یه كم بیرون زدمو  ... 

نوك زبونم و پس رفت كه بگم"فقط پسر بابا رو؟باز دلم ریش شد...اومد تا  "... 

 ...فكرمو پس زده ،اخم تو هم كشیده گفتم:فكر كن یه درصد پسر باشه

 ...یه درصد كه اصال...ولي صد در صد پسره -

 ...عمرا...این فنچول مامان دختر مامانه -

 ...عجب زني گیر ما افتاده...آخه دختر خوب همه مامانا پسرین -

م...پسر میشه عصا دست بابا...من دختر میخوام همدم دل مامان...میگمانخیرش - ... 

 ...بگو مامان پسرم -

 لوس نشو دیگه...من تو زندگیت اضافیم نه؟ -

عصبي قوطي روغنو كوبیده سر جاش برگشت طرفم و صورتمو با دستاش قاب گرفته گفت:اگه گذاشتي 

چیه؟...تو االن مادر بچمي...ترانه زر مفت زیاد میزنيیه شام بپزم من امشب؟...آخه این فكراي بیخود  ... 

 "باز تا نوك زبونم اومد و من پسش زدم كه"فقط مامان بچه ات؟

از رو اپن پایینم آورد و من خیره تو اون شب چشما گفتم:همیشه یادت باشه...من عاشقتم...برام هم مهم 
 ...نیست كه تو هیچ وقت منو نخواي

اشقش فرو رفتم و اون كنار گوشم گفت:اینقدر فكر بیخودي نكنباز تو اون حجم من ع ... 

 ...قطره اشك چكیده رو گونم و باز فشار بیشتر دستاش دور تنم

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

بوي اوفریا میدي و من بازم عاشقم...با تینا قرار شام میذاري و من باز هم عاشقم...منو خرد میكني و من 

 ...بازم عاشقم

مام قلب تو به من نمیرسهت ... 

 ...شب ها دیر میاي خونه و من باز عاشقم...بوي اوفریا میدي و من باز هم عاشقم

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه...همینكه فكرمي براي من بسه
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....................... 

مهسا سر كرده تو گوشم بي خیال ادب تو جمع گفت:مثال این دوتا رو آوردیم بیرون روحیشون عوض 

 ...بشه...خودمون داره روحیمون میپكه...این دوتا كه كم مونده تا تو حلق هم برن

 ...خفه شو االن این شوهرت میفهمه -

 ...مهسا نیش چاكونده بابت كلمه شوهر گفت:درد و بال شوهرم تو سرم

 ...خاك تو سرت -

شادمهر سر از گوشیش درآورده یه نیم نگاه به فرهاد و نسترن انداخته گفت:ماشاال چه زود هم آشتي 
 ...كردن

كرد...نسترن هم خجالت  ب****و**سشادي دست زیر چونه زده، بهر اون دوتا رفته گفت:دوبار لوپشو 

...ایشاال واسه خونشونكشید و به دور و ور اشاره كرد...هنوز زیاد مثبت هیجده اي نشده ... 

 ...پس گردني شادمهر و خنده من و مهسا

ستگیتون در نرفت؟...بریم دیگه به ادامه خریدمون برسیم باباخ –شادمهر  ... 

 ...شادي از سر جاش بلند شده گفت:حداقل بذارین این دوتا به اختالطشون برسن

 ...مهسا سر شونه شادي زده گفت:شعورت تو حلقم خواهرشوهر

ادي هم دلقك وار واسه هندونه گذاري زیر بغل گفت:قربون تو من برم زن داداشش ... 

 ...شادمهر مردمك تو كاسه چشم رقصونده گفت:من از دست این دوتا دیوونه میشم

مهسا لبخند زن با تمام عشق سراغ داشته از خودش دست دور بازوي مردش انداخته گفت:عوضش من 

 ...همه جوره دیوونتم

ادمهر و دهن كجیش به من نیشم تو هم كشیده شدهلبخند ش ... 

شادي یه عق مشتي وسط ماجرا اومده نیشمو درست كرد و ما هم به ادامه خرید عروسي این دوتا نوگل 

 ...شكفته شتافتیم

جلوي یه بوتیك لباس شب وایساده نگامو دادم به اون لباس ساده سرمه اي بلند كه سادگیش خوشگلش 
 ...كرده بود

م رفت به اون شادمهر و مهساي بیشتر از توجه به ویترینا محو همدیگه شدهنگا ... 

 ...یه لبخند رو لبم نشست...شادمهر الیق باش...به جاي همه ي بي لیاقتي هات الیق باش

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

................................... 
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 خوشگه؟ -

- .... 

 میگمت خوشگله؟ -

- ... 

 ...نگامو پر حرص دادم به صورتش كه به نیمرخم خیره مونده بود

 ...خوشگله...خیلي هم خوشگله -

 تو اصال نگاه كردي؟ -

 ...من هر روز دارم نگاش میكنم...خوشگله -

خوشگله؟....چیو هر روز میبیني؟ مات اون نگاه امشب غریبش مونده گفتم:چي  

 ...دست دور شونم انداخته گفت:خانوممو

 ...تو دلم كیلو كیلو قند آب شده گفتم:نكن زشته

بیشتر بهش فشرده شده كنار گوشم گفت:من هر جوري بخوام با خانومم رفتار میزنم...به كسي 

 ...چه؟...بغلت هم میكنم

 باز نگامو به ویترین دوخته گفتم:خوشگله؟...لباسه رو میگم...واسه تولد سایه خوبه نه؟

 ...نچ...خیلي هم زشته -

 ...این به این خوشگلي كجاش زشته؟...داري بهونه میاري...نمیخواي بخري بگو نمیخوام بخرم -

هچیه این یه تیكه پارچه؟...خودم میسپارم واست یه خوبشو بفرستن در خون - ... 

بش میكني؟دلم پر غصه تر از همیشه باز درگیر حل این مساله شد كه" مگه من نباید بپوشم كه تو انتخا " 

 ...سرم پایین افتاد تا اون نبینه اون دو قطره اشك بهونه گیر رو گونمو

از  قدمام باهاش هماهنگ شده كنار ویترین بعدي وایساده نگامو دیگه ندوختم به ویترینش تا سرخورده تر

 ...این چند وقته تازه با معضل زندگیم روبرو شده، بشم

 ترانه؟ -

 نگامو به نیمرخ جذابش دوخته گفتم:جانم؟

لبخند لبشو یه وري كرده بي نگاه به من گفت:وقتي میگي جانم حس میكنم حداقل یكي تو این دنیا هست كه 
 ...منو فقط واسه خودم بخواد...نه موقعیت و ثروتم
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از همیشه شد و اون باز گفت:من خودخواهم ترانه...دوست دارم تا ابد فقط مال من  لبخندم تلخ تر

 ...باشي...دوست دارم وقتي از همه میبرم تو كنارم باشي

و من باز هم بعد از همه واسه تو هستم...دلم میگیره از این بعد از همه...كاش یه بار هم قبل از همه 
 ...بودم...فقط یه بار

و مرد كیسه به دست از اون مغازه موردعالقه من بیرون زده موند نگام به اون زن ... 

 ...خب حداقل میخریدي واسه خودت مي پوشیدم

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

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

ونم و بوي تلخي ادوكلن حسامسنگیني دست رو ش ... 

 ...نگامو از ویترین كنده دوختم به صورتش كه با لبخند به نیمرخم خیره بود

 سالم خانوم...كجایي شما؟ -

 سالم...اینجا چي كار میكني؟ -

 ...از مهسا آدرس پرسیدم اومدم...خوب شركتو دور میزنیا -

 ...به خاطر مهساست -

 فقط مهسا؟ -

م فكر كني شركت اومدنم واسه خاطر توئه...رك بهت گفتمو تو...نمیخوا - ... 

 من چه كنم كه تو باورم كني؟ -

 ...دست از سرم بردار...بذار زندگیمو بكنم...من تازه دارم رنگ خوشبختي رو میبینم -

 ...با من باش...دنیا دنیا خوشبختي به پات میریزم -

شت خسته شدمخسته شدم از دستت...از این یاسین خوندن دم گو - ... 

 ...خب یاسین نخون...حرف عاشقانه بخون -

باز نگام رفت سمت اون لباس سرمه اي خوش دوخت و حسام رد نگامو گرفته گفت:خوشگله...برو 

 ...پروش كن

 ...منتظر اجازه شما بودم -

 ...از كنارش گذشته رفتم طرف مهسا و شادمهر شاخ و شونه واسم كشیده

 ...شادمهر سر كرده تو گوشم گفت:خوش ندارم این پسره چپ و راست داره باهات تیك میزنه
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 این غیرت برادرانه رو دیگه كجا دلم جاش بدم من؟

چته ؟رو مود نیستي؟ –شادمهر   

 ...هیچي -

هیچي میبندي به ناف همه این چند وقته هیچیت نمیگم...دیگه واسه من اینجور جوابي رو  –شادمهر 

..بگو نمیخوام بگم راحتم كننكن. ... 

 ...چیزي نیست...یه كم دل گرفته ام -

از چي؟ –شادمهر   

 ...دلگیر نیستم...دل گرفته ام...برو مهسا كارت داره -

 ...آره من دلگیرم...از خودم...از خودي كه فقط تجدید خاطره كردن بلده و بس

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

زرگ انداخته كنارش روي اون صندلیاي فلزي روي ایوون نشسته گفتم:تو این هوا پتو رو رو دوش آقاب

 این وقت شب چرا بیرونین؟

لبخند زده نگاشو از آسمون گرفته دوخته تو صورتم گفت:همه نوه هام یكي یكي دارن سروسامون 
 ...مگیرن

اینكه من مثه بقیه نوه هاي لبخند تلخم جا صورت آقابزرگم پاشیده شد به میز و دلم پیچ خورد از بابت 

 ...عزیز آقابزرگ سر وسامون ندارم

یادمه بچه كه بودي همه از اینكه تا این حد بهت بال و پر میدادم حسودیشون میشد...حتي این پسره  -
ید مراقبت میبود كه یهو این پسره حسام...با اون سنش بازم حسودي میكرد...میچزوندت...خاتون همش با

ل نكنه و یه بالیي سرت نیاره...نگاه به حاالش نكن كه ادا آدماي متجددو درمیاره...نه رگ نا نجیبیش گ
اینجوري نیست...ظاهرشه...ته تهش یكیه مثه همه جدش خانزاده...خانزادگي هم منطق سرش 

نمیشه...میفهمي بابا؟...این پسره مار خوش خط و خالیه واسه همینه كه بعد از باباش روي اون حساب 
ردم واسه این همه ثروت...یه عمر آرزوم بود دوتا عزیز كرده هام بشن عزیز هم و نشد...اون دیر باز ك

اومد یا تو زود عاشق شدي رو من نمیدونم فقط میدونم دوتا نوه عزیزام االن دیگه به درد هم 
ور میكنم نمیخورن...مهدیس ذاتش به باباش كشیده ولي ته تهش نومه...از گوشت و خونمه...حسامو اگه ز

كه با مهدیس سر سفره عقد بشینه دلیل این نیست كه بخوام حرفمو به كرسي بشونم نه...هم مهدیس میتونه 
رو غلطاي حسام سرپوش بذاره...هم حسام رو غلطاي مهدیس...از همون بچگي ناخلف بودن...همیشه 

كنه اون ترانمه...ترانه بابا  میگفتم اگه یكي تو نوه هام پیدا بشه كه حرف آقابزرگشو بي بروبرگرد قبول
نمیخوام بزنم تو سرت كه یه دندگي كردي ،نه...تو جونمي بابا...فكر كردي نفهمیدم فكر ارثتو كي تو 

رضاي خدا موش بگیر نیست...ولي بچه خیلي بدي هم نیست...میدونم دلش  سرت انداخت؟...حسام محض
بابا بگو كه پسش میزني...حسام مرد یه عمر باهاته...ولي دل ترانه من كه باهاش نیست نه؟...جون 

زندگي نیست...مثه باباش و من نیست كه پا زنش همه چیشو بده...مثه تو نیست كه وقتي برگه طالقو 
امضا میكردي به زور من دست و دلش بلرزه...جون بابا من اگه امشب دارم میگم تو و حسام هم كف هم 

ي همین گلرخ جون و عمو فریبرزي كه یه عمر مثه مهساشون نیستین یه چي حالیمه كه میگم...فكر كرد
باهات رفتار كردن وقتي بفهمن گلو یه دونه پسرشون پیشت گیره بازم همون آدم مهربونا میموننن...نه بابا 
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شتر از این غصه و خفت من خونوادمو میشناسم...من نیمخوام توئه عزیز دل من و خاتونت بی
برق اشك تو چشات ببینه دیگه زندگي نداره بابا ...من میدونم كه حسام بكشي...خاتونت یه بار دیگه 

 هنوزم جا پاش تو دل ترانم اونقدرا محكم نیست كه فراموش كردنش سخت بشه...مگه نه بابا؟

دستامو بغل كرده جا صورت آقابزرگ به آسمون شب خیره شده گفتم:من یه بار حرف آقابزرگمو گوش 
وام بچه خلف باشم یه بار...خیالتون راحت...عروسي مهدیس و حسام تا آخر ندادم وضعم این شد...میخ

ماه به راهه...راضیش میكنم...شاید راست میگین...هیچ وقت از این بعد به آدماي اطرافم نگاه نكرده 
بودم...من میمیرم اگه یه روز گلرخ جونم با غصه نگام كنه...من اونقدر عاشقتون هستم كه بگین بمیر 

بمیرم...من یه عمر زیر دینتونم ترانه ... 

 ...از روي صندلي بلند شده رامو طرف در كج كرده با حرف آقابزرگ وایسادم

من بدم بابا نه؟...یه عمر حق تو رو دادم به بقیه بچه هام...حاال هم دارم میگم خوشبختیتو فدا نگاه  -

 ...خونواده به خودت كن

زین یه وارث اسم فرزین میخواد دیگه نه؟شما حق دارین آقابزرگ این خاندان فر -  

 ...سنگیني نگاه آقابزرگ و من در رو باز كرده

طوالني تره ب****و**ساینجا تو این قطب سكوت كا ... 

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

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

 ...دستم دور مچ خاتون حلقه شده ضجه زدم

بچم خاتون...بچم...بچم چي شد؟...خاتون من بي بچم میمیرم خاتون...خاتون بچم پر پر شد  -
 ...خاتون...خاتون دوماه دیگه باید دنیا مي اومد...خاتون من بي بچم چه كنم؟...خاتون بچم

هوا رفته اشكاي خاتون و من سرم تو سینش فرو رفته و هق هقم ... 

خاتون بیا برو...حالت خوب نیست...ترانه تنها كه باشه آروم تره...مرتیكه نسناس...دستم بهش  –فرهاد 

 ...برسه میكشمش

كجاست اون مرتیكه نسناس من؟...كجاست اون باباي بچه دیگه تو شكمم نبوده؟...كجاست اون باباي ذوق 
دار و یه اتاق بزرگ فقط عروسك خریده؟...كجاست اون مرد من؟...كجایي مرد من؟...كجایي مرد 

 ...نسناس من؟

لوماتاق از خاتون و فرهاد خالي شده باز من موندم و هق هق تلخ خفه شده تو گ ... 

 ...در اتاق باز و بسته شده نگام رفت به سایه ي از غصه زیر چشماش گود رفته

 دستم طرفش دراز شده گفتم:دیدي سایه نیومد...بچم مرد و نیومد...كجاست اون المروت؟

هق هقش پررنگ تر از من تو اتاق انعكاس پیدا كرد و من تو بغل خواهرونش فرو رفته گفتم:هم بچم مرد 
بچه دار شدنم...خودم شنیدم دیشب دكترم به فرهاد گفت دیگه بچه دار نمیشم...گفت نمیشه...من هم دیگه 
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بچمو میخوام... كجاست داداشت؟...كجاست اون نامرد؟...بهش بگو نمیبخشمش...من به خاطر اون نامرد 
چشات ها پرت شدم پایین... بگو ازش نمیگذرم...بگو ترانه گفت دیگه نمیخواد چشاش تو  از پله

 ...بیفته...بگو ترانه ازت بدش میاد

 ...باز هق هقش و من درمونده تر از همیشه

من باال تر از مرگو حس كردم...رو تخت بیمارستان واسه مرگ بچه دوماه مونده تا تولدش باالتر از 

 ...مرگو حس كردم

 ...سایه بچم...دختر مامان -

 ...باز صداي هق هق و من عزادار تر از همیشه

ن تو نمیتونم تو خیلي وقته میدونيبدو ... 

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

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

ا و شادمهر از تو بغل آقابزرگ لم داده دونه دونه پره پرتقاالیي كه خاتون میداد دستمو میخوردم كه مهس

 ...در وارد شدن

خودتو لوس كردي دختر؟ دوباره تو –مهسا   

مهدیس شونشو به درگاه آشپزخونه تكیه داده گفت:ما عادت كردیم هرچي آقابزرگ یه دستي به سرمون 
 ...نكشید عوضش بغلش واسه ترانه خانوم سند خورده باشه

برده گفت:ترانه واسه همه عزیزه...حق دارن نسترن سرحال تر از این چند وقته لیوان چاییشو به لب 

 ...آقابزرگ كه این ته تغاریشونو لوس كنن

اال نمیتونین به بچم ببنین یه بار محبت بهش میشه؟ح –خاتون   

حرف خاتون از رو شوخي و من برداشت جدي كرده...راست میگي خاتونم این محبتا سالي به ماهي یه 

 ...باره

رتم به مبل تكیه داده بي خیال تبلتش گفت:ترانه واسه همه تافته جدا بافته حسام لبخندشو پاشیده تو صو
 ...است

 ...دست آقابزرگ دورم محكم تر ومنم به نیمرخش لبخند زده...آقابزرگم من قول دادم

از بغل آقابزرگ خودمو بیرون كشیده گفتم:بیاین، راحت شدین؟...یه بار بعد عمري آقابزرگم مهربون شده 

 ...بودآ

صاي آقابزرگ قبل نشونه روي به مغز سر بنده جیم فنگ زده پشت مبل گلرخ جون سنگر گرفته ع

 ...گفتم:ما كوچیك شما هم هستیم فاروق خان
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شادمهر با نگاش واسم مهربوني ریخته نزدیك آقابزرگ نشسته سر كرده تو گوشش یه چي گفت و 

ه چي زیرلبي گفتآقابزرگ هم واسه این دوماد باب طبع یه سري تكون داد و ی ... 

 ...این دوتا مشكوك میزنن

 كنار دست فرهاد نشسته گفتم:همه چي خوبه؟

همه چي آرومه من چقدر خوشحالم...فقط نگرانشم...یه كوچولو افسردگي داره...تنها كه باشه  –فرهاد 
 ...میفهمم گریه كرده...همش تقصیر من كثافته

 ...موافقم -

اشیه پس گردني و خنده ته مایه صد ... 

گمشو بچه پررو –فرهاد  ... 

 خندیده به نیمرخ جذابش خیره شده گفتم:گفته بودم خیلي دوست دارم؟

زیاد –فرهاد  ... 

 ...گمشو بچه پررو -

 طرف دیگه ام حسام نشسته گفت:چي میگین كه خندتون به راهه؟

فرهاد نگاشو تو نگاه خیره حسام به من گردونده و واسه من نیش منظور دار چاكونده گفت:با ترانه همه 
 ...خوشن

بر منكرش لعنت –حسام  ... 

مآخه من میخوام بدونم با من كي خوش بودي؟...من كه چپ و راست واسه تو حالگیري راه انداخت ... 

زده از كنارشون بلند شدم واسه آقابزرگ خیره به خودم لبخند اطمینان بخش ... 

همه چي واسه عروسي خوبه؟ شادمهر–آقابزرگ   

الي...به مشاورم كارا رو سپردم...همه چي اوكیهع –شادمهر  ... 

ماه عسل كجا میرین؟ –مهدیس   

من خواستم بریم ایرانگردي...كیفش بیشتره...چیه هنوز كشور خودمو ندیدم برم اونور؟ –مهسا   

نومشو دید زد و من بازم فهمیدم تو دلش داره میگه "به این میگن زن زندگي"...حاال شادمهر با لبخند خا

 ببینم این زن زندگي یه سال دیگه هم همینجوري زن زندگي میمونه؟...یا دلزدش میكني شادمهر خان؟

 كنار مهسا نشسته گفتم:چه خبر؟
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هاي خاتون پاشیده گفت:دكور  مهسا لبخند پرعشقشو تو صورت شادمهر مشغول لمبودن میوه پوست كنده

 ...خونه رو كامل عوض كرده...شادي هم قراره یه چند وقتي بره خونه بابا مهدیت

اونقدر اطمینان تو وجودت هست كه دیگه حرفي نمیمونه...فقط یه چیز...همیشه پا همه چي موندن  -
جلوش وایسا نه و چوبشو خوردم...بعضي وقتا  طرف خوب نیست...من پا همه چي شوهرم وایسادم

پاش...جلوش كه وایسي یادش میاري كه تویي هم هستي ولي وقتي پاش وایسي داري خودتو تو حاشیه 

 ...میكشي و هیچي بدتر از همین تو حاشیه موندن نیست...خوشبخت بشي مهسا...آرزوم اینه

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

 كنارم جلو تلویزیون لم داده...دست دور شونم انداخته گفت:خانوم ما چطوره؟

 ...خانومتون و دخترتون خوبن -

 ...خوشم میاد با بچت تباني كردي شد دختر -

 دختر دوست نداري؟ -

 ...دختر نفس باباست...مخصوصا دخمل من -

یده واسه نفس مامان عشق تراوش كرده گفت:اذیت نیمكنه دختر مامان ب****و**سخم شده شكممو 
 مامانو؟

 ...به باباش رفته...اذیت تو خونشه -

 داشتیم ترانه خانوم؟ -

 ...دارا میشیم آقاي من -

ه گیر افتاده...نبضم بیشتر شدت گرفته...ی ل***بسرش تو گودي گردنم فرو رفته...پوست گردنم میون 
مك محكم به گردنم زده...یه نفس عمیق تو گردنم كشیده با اون صداي ولوم پایین من عاشق گفت:وقتي 

 ...میگي آقاي من باید پا عواقبش هم وایسي

 ...خندیده هولش داده گفتم:نكن گردنم كبود شد

 ...باز یه نفس عمیق كشیده با همون مدل من عاشق گفت:اینا عواقب آقاي من عشوه دار خانوممه

 ...باز خندیده گفتم:نكن زشته جلو بچم

 ...نه دیگه بچم حالیشه این وقتا باید چشم و گوشش بسته بشه -

ه هاي ریز اون تا زیر گلوم....باز ناز من و نیاز اون...باز من الهه شده ب****و**سباز خنده من و باز 
 ...و اون پرستشگر الهه عاشقش...باز من و اون و خلوت شبونه ما شده...باز من و اون...من و اون

............. 
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نشسته گفتم:حاال نمیري از  یه دور دیگه خودمو تو آینه برانداز كرده به اون عروسك منتظر دوماد

 ...خوشي

 ترانه دیر نكرده؟ -

بتركي دختر...هنوز یه ساعت پیش كه وردلش تو آتلیه داشتي غلطاي قبل عقد میكردي دیگه چه  -
 مرگته؟...مجبوري بیاي تجدید آرایش كه اینجوري واسه من نق بزني؟

 ...تو هم كه صبح تا حاال فقط منو ضایع كردي -

میاد دیگه خب خره االن - ... 

 ...آرایشگر كه گفت دوماد اومده یكي باید این هولو میگرفت نیوفته آبرو ریزي بشه

از آرایشگاه همراه مهسا بیرون اومده به شادمهر با لبخند به عروسك نازش خیره گفتم:چه اعجب نزول 

 اجالل كردین شما؟

كم حرف بزن –شادمهر  ... 

و طرف ماشینش برده گفت:زنگ بزن یه آژانس بیاد ورت داره گفت و دست دور شونه مهسا انداخته اون

 ...بیارتت عروسي...من سرخر شب عروسیم سوار ماشین نمیكنم

 ...این هم یكي از عجایب دهه اخیر...شادمهر و منو سوار نكردن؟

 ...گاز ماشینو كه گرفت تازه این دوزاري واسه ما خورده زمین دریافتیم آقا شوخي بردار نیست

ك بوق و ترمز جنسیس سودان آشناي كنار پامیه ت ... 

شیشه پایین داده با نگاش سرتاپامو وجب كرده یه سوت كشدار كشیده گفت:چه كردي لیدي؟...ما رو 

 ...امشب نكشي آرزو داریما

 با حرص سوار شده بي نگاه به اون همه جذابیت گفتم:بیكاري چپ و راست ولي تو دست و پا من؟

ید **سب****وتاكسي بیاي؟...این دوماد ما هم كه تا چشمش به عروسش خورد غیرتو بده نخواستم با  -
 ...گذاشت لب طاقچه...خوشگل شدي خانوم

 ...بودم -

 ...بر منكرش لعنت...خوشگل تر شدي...مواظب خودت باش امشب...به من اعتباري نیست -

م دور بر میدارهواسش شاخ شونه اومده قهقهشو هوا فرستاده گفتم:كوفت...هر چي هیچي نمیگ ... 

 بده اینقده میخوامت؟ -

 من نخوام باید كیو ببینم؟ -
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 ...منو اونقدر میبیني تا بخواي -

 ...رودل نكني شما -

 ...تو با من سازگاري...رودل كردن واسه تو به من نمیخوره -

 ...حسام تمومش كن...یه امشبو زهرم نكن تو رو هر كي دوست داري -

 ...تو رو دوست دارم -

 ...آره پوالمو خیلي دوست داري -

باز عصبیش كرده ...دستش به دنده میخ شده...فرمونو تو مشتش فشرده گفت:واسه آخرین بار میگمت 
خوش دارم تو مخت فرو كني...تو جونمي...خود خودت بدون هیچي...واسه خاطرت همه كاري 

ین میكنم...زندگیم هم شده به پات بریزم میریزم تا از خر شیطون پیاده شي...د نفسم چطور حالیت كنم ا

 ...دل المصب میخوادت؟...هان؟...تو بگو من اونجوري حالیت كنم

 ...دورمو خط بكش -

 ....جوابم یه نفس پرحرص شده ،صدا آهنگو بلند كرد

 دوستي ساده ما غیر معمولي شد...نمیدونم اون روز تو وجودم چي شد"

 نمیدونم چي شد كه وجودم لرزید...دل من این حسو از تو زود تر فهمید

ه باشي پیشم دیگه چي كم دارم...چه دلیلي داره از تو دست بردارمتو ك  

 بین ما كي بیشتر عاشقه من یا تو...هر چي شد از حاال همه چیزش با تو

 دیگه دست من نیست بستگي داره به تو...بستگي داره كه تو تا كجا دوسم داري

ذاريبستگي داره كه تو تا چه روزي بتوني...عاشق من بموني منو تنها ن  

 دست من نبود اگه اینجوري پیش اومد...میدونستم خوبي ولي نه تا این حد

 انگاري صدساله كه تو رو میشناسم...واسه اینه اینقدر روي تو حساسم

 من احساساتي به تو عادت كردم...هر جا باشم آخر به تو برمیگردم

سم داريدیگه دست من نیست بستگي داره به تو...بستگي داره كه تو تا كجا دو  

 بستگي داره كه تو تا چه روزي بتوني...عاشق من بموني منو تنها نذاري

 دیگه دست من نیست بستگي داره به تو...بستگي داره كه تو تا كجا دوسم داري

 "بستگي داره كه تو تا چه روزي بتوني...عاشق من بموني منو تنها نذاري
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 ...این آهنگ حرف دل منه -

مش كن؟حسام چند بار بگم تمو -  

 ...نگو بانو خسته میشي...من حرف گوش كن نیستم -

 ...منم واسه حرفات تره خرد كن نیستم -

 ...تو نزني كي بزنه تیشه به ریشه این جون؟...خراب شدنم از دست تو هم عالمي داره -

 ...عاشقي بهت نمیاد حسام...تو با غرور تو اوجي -

نيمن حاضرم تو قعر باشم تو یه بار باورم ك - ... 

 ...حسام امشبو واسه خودم و خودت خراب نكن...من و تو وصله هم نیستیم -

هتو جون مني...وصله بودنتو چیكار دارم خانوم...جون آدم واسه آدمه...به وصله نیاز ندار - ... 

 ...حسام یه بار دیگه از این شروورا بگي از ماشین پیاده میشم -

مز بزن نیستمخودكشي میكني یعني؟...چون من رو تر - ... 

 ...حق داره گلرخ جون كه چپ و راست از دستت میناله -

 ...تو منو بخواه قول میدم هیچ وقت از دستم ننالي -

 ...بزن كنار...تا سه میشمرم بزن كنار -

 دیگه حرف نمیزنم حله؟ -

 ...اگه نزني آره حله -

پوزخند كنج لبش و من حرص زده بابت این همه احساس خرج شده بابتم...من عادت ندارم به این همه 
..من عادت دارم به رفیق شب سالي به ماهي یه بار شوهرم بودن...من با جمله "دوست احساس.

 ...دارم"بیگانه ام...من"عاشقتم"سرم نمیشه...جدیدن این كلمات تو دایره لغات شنیدني گوشم

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

تمام مباني پرستیژ و نوه فاروق خانو به جا آورده، یه ور دامن لباس شب بادمجوني رنگمو كمي باال 

ظیم كرده ،به طرف میز بابا مهدي و مامان شهره رفتمگرفته ،نگامو رو درجه مغرور تن ... 

 رو صندلي نشسته گفتم:لیلي مجنون من چطورن؟

چشمم كف پات مادر...از اول مراسم تا حاال چشم گردوندم دیدم همه چشمشون بهته...الهي  –مامان شهره 

 ...من دورت بگردم...یادم باشه شب رفتم خونه یه اسفندي واست دود كنم
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ه دیگه نه؟ب****و**سندیش هم حتما دست منو میسر اسف –مهدي بابا   

یده گفتم:قربونتون برم منب****و**سخندیده گونه بابا مهدي رو  ... 

مامان شهره نگاشو پر از قربون صدقه به سرتا پا شادمهر تو جایگاه كنار عروسكش نشسته دوخته 
سر شادمهر زیاده ولي چه كنم گفت:الهي قربونش برم بچم سروسامون گرفت...مهسا خانومه...میدونم از 

 ...كه خوشبختي شادمهر و شادي قد سایه واسم مهمه

 ...الهي قربونتون برم من كه اینقده مهربونین -

دا نكنه مادر...برو خوش باش فدات شم...چیه میشیني پیش ما پیرپاتاالخ –مامان شهره  ... 

ختیننگین تروخدا...از سر شب تا حاال عروس دومادو از سكه اندا - ... 

كم زبون بریز بیا برو بچه –بابا مهدي  ... 

 ...خندیده از كنارشون بلند شده ،خیرگي نگاه آقابزرگو از اونور سالن تحمل كرده ،رفتم طرفش

كنار آقابزرگ وایساده به مرداي دور حلقه لبخند زده دست آقابزرگ دور شونم افتاده گفت:عزیز كرده 

 ...من...ترانه...نوه آخرم

 ... كرده باز جواب لبخندا رو داده نگام تو یه جفت نگاه آشنا گیر افتادسر باال

هفشارم چهار درجه افت كرده سعي در ماندگاري لبخندم به خرج داده تازه فهمیدم این یارو كی ... 

تونلبخندشو تو صورتم یه وري پاشیده با اون چشاي عجیب غریبش گفت: باعث افتخاره مالقات باها ... 

سال سیاه نباشهمیخوام صد ... 

 ...صداي مهندس كاویان و من لبخند زده به اون همه مهربوني

ه به مهندس فرزین...حال و احوال خانوم؟...سایتون سنگین شدهب –كاویان  ... 

دست دراز شده طرفموفشرده بهترین و لیدي وار ترین لبخند سراغ داشته از خودمو به صورتش پاشیده 

درگیر مراسم شادمهر و مهسا بودم گفتم:ممنون... میبینین كه ... 

ایشاال همیشه به خوشي –كاویان  ... 

 آقابزرگ با نگاش اونو زیر میكروسكوپ قرار داده كنار گوشم گفت:كیه این مرده؟

 ...معاون شركت حسامه -

 ...آقابزرگ نگاشو گرفته داد به اون پسره حداقل امشب دكمه هاشو آدموار بسته

 ...من میرم پیش بچه ها -

 ...آقابزرگ سر تكون داده از كنارشون دور شدم
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 ترانه خانوم؟ -

ارین؟رو پاشنه پا چرخیده نگامو به اون موجود پرروي هیچ جوره تو كتم نرفته دوخته گفتم:امري د  

 ...خوشحال میشدم بهم زنگ بزني -

 ...نیازي نمي دیدم -

 ...جالبه...خب نوه فاروق خان فرزین میطلبه كه مغرور باشي -

 ...فاصلشو باهام كمتر كرده...به یك قدم تقلیلش داده گفت:با من برقص

نیشخند قاطي پرستیژ صورتم كرده سرتاپاي خدایي خوش تیپشو برانداز كرده گفتم:تنها مرد مهموني 

 شمایین؟

 چي؟ -

ي هم میبودین من با شما نمي رقصیدمبر فرض تنها جنس ذكور این مهمون - ... 

اون هم انعكاس نیشخندمو به خودم داده سرشو به صورتم نزدیك كرده...نگاشو تو صوورتم چرخونده 

 ......تو چشام قفل كرده گفت:من عاشق دختراي سرتقم

 ...باش تا صبح دولتت بدمد -

لي خالي كنار نسترن نشسته از كنارش گذشته سنگیني نگاه سنگین حسامو یدك كش كرده رو صند
 گفتم:دیدي یارو رو؟

 آره تن لش...حاال كیم بود؟ -

 ...بتركي با این دروغات -

فكر كن بیاد جلو بگه چطوري دختر عمه؟...یعني دیگه خونش پا خودشه...فرهاد همینجور نزده واسه  -

 ...من هیپاپ میره

 ...تو و مهسا با این شوهر كردنتون دیگه آخرشین -

چشونه پسرا به این ماهي؟ مگه -  

 ...اینا ماهي نیستن كوسه ان -

 كوفت...اون خانوم و آقائه كه هي میري پیششون كین؟ -

 ...عزیزاي دلم -

 ...كوفت...درست جواب بده -

 ...مادرشوهر...پدرشوهرم -
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 ...دروغ...پس راسته كه شادمهر رفیق فاب شوهرت بوده -

 ...هنوز هم هست -

چطور این همه خوبین با هم؟ جون نسترن؟...پس -  

 ...ما مسائلو با هم قاطي نمیكنیم -

 باهاشون رابطه داري؟ -

 ...اوهوم...اونا مثه مامان بابامن -

 ...خیلي باكالسن -

 ...به اطالع برسونم...بابا مهدیم تاجر فرشه...بهترینش تو سطح كشور -

 كي میره این همه راهو؟ -

 ...من میرم و دورشون هم میگردم -

 ...من برم پیش شوهرم تا این دختر ورپریده هاي فامیلتون اغفالش نكردن -

 ...مال بد بیخ ریش صاحبشه...خیالت تخت -

 ...چشم نداري ببیني آقامون خیلي خوش تیپن؟ -

چي؟ ذابیت یعنيخنده رو لبم و پوزخند تو دلم...ندیدي پسر بابا مهدي و مامان شهرمو كه بدوني ج ... 

باز حضور اونكه اسمش هم بابت خاص بودنش از یاد نرفته بود...كارن زند...سهامدار جدید 

 ...كارخونه...به تیریپش نمیاد از این غلطا

 ...كنارم رو صندلي لم داده باز من حس كردم سنگیني نگاه حسامو

 جا كم بود؟ -

 ...هواي اینجا بهتره -

حاشیه رفتن نیستمخالصش كنین...من اهل  - ... 

 ...هم با من برقص هم بهم زنگ بزن...ازت خوشم اومده...چموشي...منم اهل رام كردن -

 فكر میكني در حد نوه فاروق خان فرزین هستي؟ -

ا من برقصب -سیگار ماركشو كنج لب گذاشته با فندك طالش روشن كرده گفت: ... 

م:خواهش بلد نیستي؟چشمام شیطون تو نگاه جذاب رنگ شبش قفل شده گفت  
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 اوه ماي گاد...عزیزم افتخار یه دنسو به شوهرت میدي؟ -

 ...چشمامو تو كاسه چشم گردونده...عشوه خركیامو رو كرده گفتم:باید فكر كنم

 ...دستمو كشیده از رو صندلي بلند شدم

همینجوري هم  دستش دور كمرم حلقه شده كنار گوشم با اون ولوم من عاشق گفت:واسه من عشوه نیا...ما

 ...خرابیم

 ...باز مستي تو و من لبخندم تلخ شده...مست كه باشي ترانه شناس میشي

وسط سن... دستام دور گردنش حلقه...دستاي اون محكم كمرمو گرفته...نگام تو نگاش غرق...نگاش با 
 اون پوست عطش تو صورتم چرخیده...سرم به همت كفشاي پاشنه ده سانتي تو گردنش فرو رفته...نفساي

 ...سرمو داغ كرده... قلبم باز ضرب گرفته...كنار گوشم گفت:اولین بار هم آشناییمون با رقص بود

 ...چرا بین اون همه دختر صاف دست گذاشتي رو من؟ -

 ...ساده تر از همه بودي خانومم -

 پس فقط چون فرق داشتم شدم انتخابت؟...یا چون پول داشتم؟ -

فساش گرمتر شده...صداش منو عاشق تر كرده گفت:كنایه زني نداشتیمدستاش محكم تر شده...ن ... 

 ...كمي سكوت و دوباره ولوم من عاشق

 ترانه؟ -

 ...تو اون نور كم سالن...تو اون جشن تولد سایه...تو بغل شوهرم...با اون نگاه خیره اش

تم تو موهاش بند شده...بي خیالي واسه اطرافمون طي لبامو میون خودش كشیده...دس ل***ب
یده كه نه خورده...دلم ب****و**سكرده...دستش رو كمرم باال پایین رفته...لبامو پر اشتیاق تر از همیشه 

 ...از این همه هیجان پوكیده...باز من موندم و اون

 ...من و اون

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

 سوالم جواب نداشت؟ -

 ...به صورت شش تیغ شده اش نگاه انداخته اومدم یه چي بگم كه صداي حسام نگامو به خودش كشید

عزیزم برقصیم؟ –حسام   

وش وسط سالن چرخ خورده تو بغلش گفتم:ولم دستم كشیده...پشت سرش راه افتادم و میون جمعیت سرخ

 ...كن حسام...نمیخوام برقصم
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 میخواي با اون مرتیكه حرف بزني؟ -

 ...حسام ولم كن -

 كه بري پیش اون عوضي بي ناموس؟ -

 ...حسام -

 ...حسام و درد...كثافت با چشاش داشت میخوردت -

 ...حسام من نه با تو میرقصم نه با هیچكس دیگه...ولم كن -

یه امشبو با این دل المصب من راه بیا...د چقدر منت بكشم؟...ترانه من حسامم...حداقل به حرمت  -

 ...پسرعموت بودنم بذار یه امشب با دلم خوش باشم

نگامو از چشماش كنده...پر حرص ...بي همراهي...قهر كرده گذاشتم یه كم به مراد دلش برسه این 
 ...پسرعوي كله خراب

ه میتونم شریك رقصتو این دور بگیرم؟تران –مهدیس   

با لبخند بهش زل زده...خودمو از بغل ناراضي حسام بیرون كشیده گفتم:حتما...اینا چه حرفیه؟...این 
 ...همراه رقص حق توئه

 ...سنگیني نگاه پر بغض حسام و من رامو كج كرده طرف اون دوتا نوگل شكفته جیك تو جیك

گفت:كم پیدایي آبجيشادمهر ته گیالسشو باال رفته  ... 

 ...گفتم یه امشبو بهتون مرخصي بدم -

 ...رو دسته مبل كنار مهسا نشسته كنار گوشش گفتم:خوشبخت بشي

دعا كن واسم –مهسا  ... 

یر آب منو جلو خانومم بزني من میدونم و توز –شادمهر  ... 

یست...جلو چشمميمهسا لبخندشو پرعشق تو صورت شادمهر پاشیده گفت:نیازي به زیر آب زني ن ... 

یده كنار گوشش یه چي گفت و مهساي با خجالت بیگانه من ب****و**سشادمهر خم شده گونه مهسا رو 

 ...لپاش گل انداخت

 ...این خوشبختي حق مهساي منه

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

................................... 
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بشقاب غذا جلو روم رو میز گذاشته شده نگامو دادم به نگاه خیره كارن زند و ابرو باال انداخته بشقاب 

 غذا رو نگاه كرده گفتم:من گفتم غذا میخوام؟

و یه وري كرده گیالسشو شیك و حرفه اي گردونده ل***بروبروم اونور میز دایره اي نشسته لبخندش 
 ...گفت:با پسرعموت زیاد تیك میزني

 ...اون پسرعمومه -

 فقط پسرعمو؟...ولي من چیز دیگه اي از اون عزیزم قبل رقصتون برداشت كردم؟ -

 ...اون نامزد داره -

 پس تو خونه خراب كني نه؟ -

 ...حرف دهنتو بفهم -

اوه اوه چرا عصباني میشي؟...فهمیدم تو دختر خوبي هستي...ولي اون پسرعموت زیادي روت  -

 ...حساسه

 چه گیري دادي به من و پسرعموم؟ -

 میدوني؟... من نشده چیزیو بخوام و بهش نرسم؟ -

ه...حالم از این كلیشه به خیلي كلیشه اي بود...حرفت حرف همه بچه خرپوال و علي بي غماي باالشهری -

 ...هم میخوره...من چیزي نیستم...پس بي زحمت این دام بر مرغ دگر ده

 ...فعال اشتهاي من روي جوجه كوچولوي جلو روم قفل شده...نه مرغاي دیگه -

 ...پس به اطالع برسونم این جوجه خیلي گوشت تلخه...همون زهره -

...من شیرینش میكنم - زینا خیلي خوشش میادپدرم از وصلت با فر ... 

 ...پوزخندم و قفل شدن نگام تو اون چشماي مذخرف ولي جذاب

 ...به اطالع برسونم مجردي توي خاندان فرزین نمونده -

 و تو چه كاره اي؟ -

 ...من چهارسال بیشتره كه متاهلم -

ونه فاروق خان میدونم مطلقه اي...به نظرت من بي گدار به آب میزنم؟...كمتر كسي میدونه كه درد -

 ...مطلقه است ولي براي من درآوردن گذشته تو مثه آب خوردنه

تو هم مثه همه اون خرپوالیي كه به خودشون اجازه میدن همه غلطي بكنن...یه چیو تو مخت فرو كن  -
ش امشب بهش خوش من هنوزم دردونه ام و فاروق خان نمیذاره دردونش اذیت بشه و اگه بفهمه دردون
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سهامي نداره...اینو  درصد سهامدار جدید كارخونه با زد و بنداي خونوادگي تا ته ماه دیگهنگذشته صد

 ...مني بهت میگم كه تازه دارم اون روي سكه كار وبار كارخونه رو از بر میشم

 ...نگاش تو نگام قفل گفت:منم زنمو طالق دادم...دختره هرزه بود...ما مثل همیم

 ...من آشغال نیستم -

ندلي بلند شده بي خیالش قدم برداشتم طرف میز شاماز رو ص ... 

 همه اینا به خاطر توئه د المروت...حواست هست؟

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

جیبي صرف خفه خوني هق هقم میكردمدستم رو گونم مونده سعي ع ... 

 آخه من به كي بگم زنمو ازم خواستگاري كردن؟...هان؟ -

 ...داد"هان"گفتنش تنمو بیشتر لرزونده، تو سه گوش مبل بیشتر فرو رفتم

 ...آخه من بي غیرت به كي بگم كه امروز واسه زنم خونم خواستگار اومده؟...اي خدا -

تو سه گوش مبل فرو رفته داد"اي خدا" و من باز بیشتر ... 

 تو میمیري اون حلقه بي صاحابتو دستت كني...هان؟ -

 ...داد"هان" و من این بار زانوهامو بیشتر بغل كرده

عصبي یه ور مبل نشسته دستشو به موهاش بند كرده یهو خودشو كشید طرف من و من دست جلو 
 ...صورتم گرفته گفتم:غلط كردم...تو رو خدا نزن

 ...مكثش و من كشیده شده تو بغلش

 ...سرم رو سینه اش فشرده و هق هقم تو سینه اش خفه

به موهام چسبیده كنار گوشم با اون ولوم من عاشق گفت:تو فقط مال مني...فقط مال من...تا  ل***ب

منابد...میمیرم اگه یه روزي مال یكي دیگه بشي...تو فقط مال مني....زن مني...تا همیشه...فقط زن  ... 

 ...كاش یه بار فقط از رو حرف میگفتي"فقط عشق من"...كاش فقط یه بار

..... 

 ...لبخند یه وریمو دادم به صورت مهساي نازتر از همیشه شده

 ...بغلم كرده كنار گوشم گفت:مواظب خودت باش این چند وقته

 ...سفر قندهار كه نمیري...یه چند هفته ماه عسله....خوش بگذره -
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عشق داده به شادمهر گفت:من همیشه با شادمهر خوشمنگاشو پر ... 

ب باشخندیدم و شادمهر منو بغل كرده كنار گوشم گفت:تو این چند ماهي كه پیشت نیستم حسابي مواظ ... 

 ...چي؟...چندماه؟...سال عسل كه نمیري...ماه عسله -

 ...خندیده نگاشو مرموز به آقابزرگ دوخته گفت:حاال

" هه شاد شادمهر...این شادمهر هم یه چیش میشه...همراه مهسا سوار ماشین شده واسم دیوانه" من و قهق

 ...دست تكون داده یه چشمك نازهم پس ضمیمه كرده گازشو داد

 ...دلم تنگ میشه

 ...نبینم تو لك باشي -

 ...نگامو تو چشماي قهوه رنگش دوخته گفتم:فقط دلم براشون تنگ میشه

و دوخت به راه رفتشون و گفت:یه روز از من هم دور بیفتي اینجور دلتنگم لبخند جذاب كرده واسم نگاش
 میشي؟

 ...تو دیوونه اي حسام...دیوونه -

 ...واقعي پرسیدم...واقعي جوابمو بده -

نگامو رو سخت ترین حالت ممكن تنظیم كرده گفتم:نه...دلتنگ نمیشم...چون تو حتي از یه پسرعمو هم 
یلي ساالي زندگیم نبودي...وقتي هم بودي داغ تحقیرت رو دلم بود...پس واسم كمتري...كمتري چون خ

 ...خیلي واسم كمي كه من نگرانت بشم

 نگاش دلگیر شده تو چشمام قفل گفت:هنوز الیق باورت نیستم؟

 ...لیاقت آدما رو من نمیسنجم...من فقط خودمو درگیرشون نمیكنم -

 ...یه بار امتحان كن...سخت نیست -

 چي؟ -

 ...درگیر من شدن...من واست بهشت میسازم ترانه -

 ...بهشت من جهنمه وقتي مهدیس همه روزاي زندگیش بخواد اینجور بهم زل بزنه -

 رد نگامو گرفته رسیده به مهدیس مشكوك بهمون خیره و گفت:همه واست مهمن اال من دیگه نه؟

 ...چرا باید واسم مهم باشي؟...این پنبه رو از تو گوشت درآر كه من خام حرفات بشم -

 ...چقدر راحت ازم میگذري -
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چون حس میكنم گذشتن از چیزي كه حق من نیست خیلي راحته...تو هم اینجور فكر كن...واست راحت  -

 ...تر میشه...من خسته ام...میرم اتاقم

گرفتماز ایوون گذشته راه اتاقمو  ... 

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

بابا مهدي روزنامه رو یه وري كرده از گوشش، به من زل زل خیره شده بهش یه نگاه چپكي كرده 

عته داري اینجوري منو نگاه میكني؟گفت:چیه بچه؟...چرا دو سا  

 ...نمیدونم واال؟...یه چند وقتیه حس میكنم شما و آقابزرگم و شادمهر بد مشكوك میزنین -

 ...مامان شهره یه پره پرتقال داده دستم گفت:این مهدي همیشه مشكوك میزنه

چیه؟...تازه مهدي  شادي بي خیال تلویزیون شده گفت:شهره جونم اومدي تو خطا...مشكوك میزنه دیگه

 ...خانت كه همیشه عاشقه

گه این جغله هوا منو داشته باشها –بابا مهدي  ... 

 ...نه بي شوخي میگم...یه چي هست بهم نمیگین -

وقت خودش آقابزرگت میگه...خب بگو ببینم چه خبر؟...این پسره كارن زند دیگه دم پرت  –بابا مهدي 

 ...نپرید؟...پسره اصال تو دلم نرفت

بود به خدا...پسر به اون جذابي خوب -شادي  ... 

 ...شاخ و شونه بابا مهدي و شادي نیش تمام بعد واسه بابا مهدي چاكونده

گه مزاحمت شد بگو بهم ،باشه بابا؟ا –بابا مهدي   

 ...چشم -

اي خوشگل دختر بابا بي بالچشم –بابا مهدي  ... 

هم میخره از دخترش چه نازي –مامان شهره  ... 

مهدي عادتشه دختردوست بودن...من و سایه به قول خود بابا نور دو دیده ایم بابا ... 

اشاال چه پسرعمو آقایي داري مادر...بس كه آقاس همه ازش تعریف میكردنم –مامان شهره  ... 

من با این هم موافقم –شادي  ... 

چیش نمیگم واسه من دور بچه تو كنكور نداري مگه؟...بلند شو برو اتاقت ببینم...هي هی –بابا مهدي 
 ...برداشته
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گه چي گفتم؟...خب پسر خوبیهما خب  –شادي  ... 

مادر زشته این حرفا...عادت میكني تو جمع هم میگي مردم نمیدونن كه شوخیته؟ –مامان شهره   

شوخي نمیكنم كه...پسر خوبیه...تازه من از مهسا شنیدم به زور میخوان مهدیسو بدن بهش –شادي  ... 

ین حرفا رو جایي نگي یهو...مهدیس هم دختر خوبیه...ایشاال پا هم پیر شنا –شهره مامان  ... 

 ...سرم پایین افتاده...نگام بند ریشه فرش دستباف شده...زیرلب زمزمه كرده گفتم:ایشاال

راستي ترانه امروز كه با شادمهر صحبت میكردم گفت بري پیش امیرعلي چند تا پاكت بگیري  –شادي 

دست آقابزرگت...مثه اینكه آقابزرگت این چند روزه خونشو كرده تو شیشهبرسوني  ... 

 ...آقابزرگ عادتشه حرفش كه رو زمین بمونه خون همه رو بكنه تو شیشه -

بابا مهدي اخم تو هم كشیده روزنامه دوباره سد صورت كرده گفت:آقابزرگت عادتشه فقط خون تو رو 
 ...بكنه تو شیشه

دلم پیچ خورده...دهنم تلخ شده...سرم پایین افتاده...نگام بند ریشه هاي فرش شده گفتم:نگین اینجور 

 ...بابایي

اسما عزیزدردونشي ولي كجا بود اون دوسالي كه پسر نره خر من خونتو تو شیشه كرده  –بابا مهدي 

 بود؟

 بابا همیشه هم بد نبود كه؟ -

دمو میشناسم...بدي بیشتر خرجت كرده تا خوبيوچرا بود...من پسر خ –مامان شهره  ... 

 ...من شمارو داشتم -

تو دختر بابایي ولي مساله سر اینه كه مسبب به اینجا رسیدنت فقط پسر من نیست...خیلیالي  –بابا مهدي 
ي نمیكرد تو االن خوشبخت تر دیگه ان...مثل من...آقابزرگت...خیلیا...شاید اگه آقابزرگت پشتتو خال

 ...بودي

 ...بابا من خوبم...خوشم...دردي ندارم -

خدا كنه –بابا مهدي  ... 

 خدایا خوشبختم كردي؟

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

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

:حاال چي هست؟پاكتو تو دستم باالپایین كرده گفتم  

 ...اگه میخواستن تو ببیني كه این همه مهر و موم نداشت -
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 ...بچه پررو شدیا -

 ...شادمهر ني، گفتم جا خالیش پر بشه -

 ...بي معرفتا یه زنگ هم نمیزنن -

 ...خوشن دیگه...ایشاال همیشه خوش باشن -

 ...تو هم لحنت مثه من پر از شكه -

آدم بشو هیچ وقت نبودیم...هر كدوم یه مرگیمون هست...من نگران رفیقمو میشناسم...ما سه تا  -

 ...مهسام...مهسا خیلي عاشقه

 شادمهر سر وعدش میمونه...مگه نه؟ -

 ...كاش بمونه -

 ...به دلهره نندازم پسر -

 ...خودمونو میشناسم...من سر تو هنوز غصه میخورم نمیخوام مهسا تكرار تو باشه -

 ...شادمهر مثه اون نیست -

 ...شادمهر بدتر از اونه -

 تو چي؟...تو كه هیچكي تو زندگیت نیست چرا فكر زن و زندگي نیستي؟ -

 ...لبخند تلخ شده اش و گردش نگاش تو خیابون خلوت شركت

 ...منم یكیم لنگه اون دوتا الدنگ -

 ...تو مثه اونا نیستي...اونا شر و شور دارن...تو آرومي -

 ...به قول یكي قلب من از سنگه...عین آدمیزاد نیستم...من لیاقت ندارم -

 اجالتا نقل قول از یه خانوم نبود؟ -

 ...بود...دیگه نیست...آدم هم حسابم نمیكنه -

 ...پس عاشقي -

 ...نچ -

 پس اون لبخند كجكیت واسه چیه؟ -

كردزیر زبونمو نكش...حرف من شادمهره...كاش مهسا بیشتر فكر می - ... 
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 ...مهسا انتخابشو كرده بود...پا همه چیش وایساده -

مشكل همینه...من از همین پا همه چیش وایسادن میترسم...شادمهر هنوز عاشق نیست...مهسا رو  -
انتخاب كرد چون همه چي تموم بود...میترسم از روزي كه این نره خر عاشق بشه و مهسا عشقش 

 ...نباشه

هشادمهر به من قول داد - ... 

یه چیزو آویزه گوشت كن دختر خوب...به قول ما سه تا رفیق هیچ وقت نباید اعتماد كني...ما زیر  -

 ...حرفمون زدنو خیلي ساله یاد گرفتیم

 ...پس لنگه همین -

 آره...ترانه؟ -

 هوم؟ -

چرا ازش جدا شدي؟...روزاي آخر كه باهاش حرف میزدم حس میكردم صداش پر شادیه...میگفت  -
رایز داره واسه هممون...میگفت من و شادمهر بفهمیم بال در میاریم...میگفت واسه خاطر سوپرایزش سوپ

حتما باید برگردیم ایران...یهو چي شد؟...از این رو به اون رو شد...روز طالقتون از صبح تلفنش 
ه؟خاموش بود...خبرشو از شهره جون گرفته بودم...تا چندماه گم و گور بود...چي شد تران  

 ...من و اون به هم قول دادیم هیچ وقت هیچي از اون روزا نگیم -

 هنوز هم دوسش داري؟ -

یه وقتایي هست با خودت هم روراست نیستي اون وقت عین خر تو گل گیر میكني...وقتي با خودت  -
اتو روراست نباشي یهو همه چي میریزه به هم...یهو به خودت میاي میبیني كه خودت هم فرق خواسته ه

نمیدوني...اونوقت تو میمیوني و هزارتا سوال تو فكرت كه باید جواباشو به خودت پس بدي...بعد به یه 
 ...مرحله اي میرسي كه بي خیال میشي و سواالتو بي جواب میذاري

 ...فلسفیش نكن سوادم قد نمیده -

 ...خندمو از دوز تلخي به شیریني تغییر داده گفتم:خودم هم نفهمیدم

یشب كتاب خونديپس د - ... 

میشه باز خندم و باز خیابون خلوت شركت و پیچیدن یه سودان سفید تو پاركینگ شركت...داره دوماد ... 

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

 ...صداي داد اون و دستاي رو گوش گذاشته من

يباز شدن در اتاق و وارد شدون اون با اون ته ریش بلند شده و چشماي غرق خون بابت كم خواب ... 

 ...لبخندش غمگین تر از همیشه تو صورتش پخش شده قدم گذاشت طرفم
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 بریم؟ -

 ...نگامو ازش برگردونده باز میخ یه نقطه روي اون دیوار سفید شده بي خیالي حضورشو طي كردم

جلو همشون وایسادم...زنم باید خونه خودم باشه...باید خونه خودمون باشي...تو هم دلت خونمونو  -

 ...میخواد مگه نه؟...االن میریم خونه بعد شام میخوریم فیلم میبینیم...هرچي تو بگي میبینیم

 فرهاد كجاست؟ -

ش ندارم كه این جماعت میخوان نمیذارم ترانه...تا وقتي زن مني تو خونه من میموني...كاري به بعد -
چي سرمون بیارن ولي حاال كه هنوز مال مني باید پیش من باشي...تو خونه من...تا حاال كجا 

 ...بودن؟...بلند شو بریم...خسته اي...یه وان آب گرم سر حالت میاره

ا نمیدهوفریدست زیر بازوم برده از رو تخت بلندم كرد...بوي اوفریا نمیده...چند روزیه دیگه بوي ا ... 

 ...بازومو خواستم بكشم كه این بار دستش دور شونم حلقه شده همراهیم كرد تا در

بابا مهدي نگران از رو صندلي بلند شده،چشم غره نشونه رفته پسرشو، قدم طرفم برداشته گفت:خوبي 

 بابا؟

 ...داغونم بابا...خردم بابا...جون ندارم بابا...بچم بابا

ول كن...ترانه میریم خونه آقابزرگترانه رو  –فرهاد  ... 

 ...خانوم من خودش خونه داره -

ج نكن پسر...ترانه مراقب میخواد...میریم خونه مال –بابا مهدي  ... 

 ...خودم مراقبشم -

وئه بي غیرت نكشیش مراقبت پیش كشتت –فرهاد  ... 

 ...فشار دستش دور شونم و اجبارم به قدم برداشتن

ت ني؟تو حرف حالی –فرهاد   

 ...بي خیالي اون و من نگام به سرامیكاي كف دوخته

 ...هنوز زن مني...تا وقتي زن مني خانوم خونه مني -

 این خش رو صداش و ولوم من عاشق دیگه كدوم صیغه ایه امروز؟

 ...تا حاال كجا بودن؟...حاال اومدن زنمو میخوان؟...زن منو -

نزدیكه محبوب من چشمات به من میگن روز جدایي خیلي ... 
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.................................................. .................................................. 

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

 ...تقه ام به در و در باز شده قبل رسیدن دستم به دستگیره

یه؟تكیه زده خیره نگاه كرده گفتم:چ از الي در گذشته به حسام دست به سینه به دیوار كنار در  

 چي كارت داشت؟ -

 كي؟ -

 تو ماشین امیرعلي چیكار میكردي؟ -

دستام تو سینه جمع شده ،از نوك كفش چرم اصل مشكیش تا موهاي ژل خوردش رو طي كرده گفتم:به تو 
 مربوطه؟

ه چي تو به من تو یه قدمیم وایساده...فاصله صورتش تا صورتمو به یه كف دست رسونده گفت:هم

 مربوطه؟

كنه؟ابروهام بابت استهزاي صورتم باال رفته گفتم:اونوقت بابت چي اینجور توهمي گرفتت ولت نمی  

 چون واسه خاطرت میخوام از همه چیم بگذرم؟ -

 اونوقت چي شده كه تو فكر كردي من واسه خاطر تو از همه چیم میگذرم؟ -

 من چي كم دارم ترانه؟ -

 ...هیچي -

پس چرا واسه تو كمم؟...حتي لیاقتم از اون پسره زند هم كمتره كه معاشرت با اون تو مهموني از  -

 حرف زدن با من خوشایند تره واست؟

 تو رو ول كنم به رابطه من و فرهاد هم گیر میدي؟ -

ینیم... من آره گیر میدم...همه واست مهمن اال من...اال مني كه خودمو به آب و آتیش زدم تا یه بار بب -

 واست هیچي نیستم ترانه؟...د اگه نازه چقدر نازخري كنم؟...بس نیست؟

 ...من اهل ناز نیستم...بي خیالم شو حسام...فقط همین -

واسه تو راحته چقدر...واسه من تا ته دنیا زجره...من یه بار تو زندگیم دل دادم...نمیگذرم  -
..چرا ازت بگذرم؟ازت...نمیتونم بگذرم ترانه...تو حق من بودي.  

 ...ضربه نهایي

 ...چون ازت بدم میاد -
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 ...عقب گرد من و چشماي به خون نشسته حسام و...داري دوماد میشي

 ...تمام قلب تو به من نمیرسه

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

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

 گردن كشیده تو برگه گفتم:حاال چي هست؟

 ...آقابزرگ واسم شاخ و شونه علم كرده گفت:اگه میخواستم ببیني كه میدادم دستت...بشین سرجات

 لب برچیده...چشم مظلوم كرده...لحن ستم دیده از خودم ول داده گفتم:خب چیه؟

ها گفت:برو با هم قد و قواره خودت بچه...چرا دم به دقیقه ابرو باال انداخته باز سر كرده تو برگه 
 میشیني وردل من؟

 ...چشم مل مل داده گفتم:دوستون دارم

ره ارواح خاك مامان بابات...برو بچهآ –آقابزرگ  ... 

 ...خاتون این آقابزرگتون مشكوك میزنه همچین -

كردن به مرام آقابزرگم  فرهاد سیب پوست گرفته نسترنو نزدیك دهن برده گفت:شلوار دوتا
 ...نمیخوره...مجنونه دیگه

 ...حاال من كي گفتم شلوارشون دوتا شده؟...میگم مشكوك میزنن -

بچه كم حرف بزن –آقابزرگ  ... 

كننفاروق خان بچمو اذیت  –خاتون  ... 

 ...آقابزرگ لبخند زده بیشتر برگه ها رو زیر و رو كرده گفت:خوبه

 چي؟ -

و من حرص زدهخنده مرموز آقابزرگ  ... 

رانه مهسا گفته بهت بگم چندتا سوغاتي خوشگل واست خریدهت –گلرخ جون  ... 

 ...واي كه چقدر من مهسا رو دوست دارم -

و هركي كادو بهت بده رو دوست داريت –فرهاد  ... 

 ...سنگیني نگاه حسام رو گردنبند اهدایي بابا مهدي و پوزخند كنج لبش

یخواستم االن كه همه جمعین یه حرفي بزنمم –حسام  ... 
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مهدیس بشقاب میوه هاي پوست گرفته رو جلو حسام گذاشته، با لبخند به اون همه جذابیت خیره، منتظر 

 ...نگاش كرد

من فكر میكنم كه به اون سني رسیدم كه بخوام واسه زندگي خودم تصمیم بگیرم واسه همین –حسام  ... 

و آقابزرگ برگشت و آقابزرگ قبل ادامه حرف حسام گفت:حسام یه لحظه من حرف نگاه نگرانم ر
مهمتري میخوام بزنم...میخواستم بگم من سرمایه ترانه رو تو یه شركت مد تو تركیه به كمك شادمهر 

سرمایه گذاري كردم...یه شركت فوق العاده هست...ترانه تا آخر دو هفته دیگه واسه چندماه میره 

 ...تركیه

 ...عكس العمل فرهاد زودتر از همه تو سكوت خونه خش انداخت

سخره است...چه معني داره ترانه یكه و تنها پاشه واسه چندرغاز بره تركیه؟م –فرهاد   

سي نظر تو رو نخواست فرهاد...ترانه خودش راضیهك –آقابزرگ  ... 

اسه به دو دو انداخته ، زیرلب نگاه همه روي من برگشته ، منو به مرز دیوونگي رسونده ، چشامو تو ك

 ...گفتم: آقابزرگ ... درست میگن

نگام تو نگاه حسام گیرافتاده ...از روي مبل بلند شده...بي خیال برق خاموش نگاش شده... راه پله ها رو 
 ...بي هیچ حرفي در پیش گرفتم

 ...هنو هم صدا بحث آقابزرگ و فرهاد مي چربید به سكوت خونه

ره به یهو آدمو تو منگنه گذاشتن...منم عادت دارم میون منگنه پرس شدنآقابزرگ عادت دا ... 

 ...چرا حاال تركیه؟

 ...شادمهر گفت چندماه دیگه

 ...شادمهر گفت چندماه دیگه میبینمت

 ..."شادمهر گفت "حاال

 ...بابا مهدي گفت خود آقابزرگ میگه

 ...بابا مهدي گفت من اسما عزیزدردونه آقابزرگم

عزیزدردونه آقابزرگم...من به اسم عزیزي بار ناعزیزي به دوشمهمن اسما  ... 

 آقابزرگ چه میكني با من؟

 ...حسام دوماد میشه

 ...من خودم گفتم پسش میزنم
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 ...حسام دوماد میشه

 من باید برم؟

 كجا برم؟...باز برم تو دل تنهایي؟...باز من باشم و خودم و هر سایه ازش ترسیده؟

ه آدم شدن؟دوسال كم نبود واس  

 باز هم امتحانه؟

 ...من از این امتحاناي بدون اطالع قبلي آقابزرگم متنفرم...مثه دوسال پیش

ایيداره دوماد میشه...حسام دوماد میشه...مهدیس زنش میشه...من میرم تركیه...میرم تو دل تنه ... 

 من با كدوم سازت برقصم آقابزرگ؟...با عزیز دلت بودن یا با حكم موش آزمایشگاهي داشتن؟

 ...بگو آقابزرگ... من اهل رقصم

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

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

تو فنجون چاي چرخونده بي خیال سنگیني نگاه آقابزرگ شدمقاشقو  ... 

یگه نمیخواد بري شركت...برو دنبال هرچي نیاز داري...دو هفته دیگه پروازتهد –آقابزرگ  ... 

 ...باز بي خیال فنجون چایو به لب بردم

تي؟دردت تو جونم چرا ساك –خاتون   

 چي بگم؟...چي دوست دارین بگم؟ -

آقابزرگ به تلخي میشناستش تلخ نیست لحنم و ... 

رانهمن صالحتو میخوام ت –آقابزرگ  ... 

 اونجا كجا برم آقابزرگ؟ -

امیرعلي هم باهات میاد...اونم چندماهي داره میره اونجا...شادمهر یه خونه واست خریده –آقابزرگ  ... 

 ...پس همه میدونستن اال من -

واسه بچه هاش تنها نقشه بكشه...بدون نظر من و بچه  منم نمیدونستم مادر...فاروق عادت داره –خاتون 

 ...هاش

 ...خاتون دلگیر از سر میز بلند شده و نگاه آقابزرگ هم باهاش رفته
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اون فكر میكنه من خودخواهم...فكر میكنه فقط به خواسته هاي خودم فكر میكنم...همتون فقط  –آقابزرگ 

 ...ظاهر قضیه رو میبینین

یبینم به شما...من قول دادم حسام سر سفره عقد بشینه و وجود من دلیل به هم ولي من قول خودمو م -
 ...خوردن مراسم نشه...من خودمو میبینم كه قولم واسه شما ذره اي ارزش نداشت

دلم خوش بود به اینكه میون همه خونوادم یه ترانه اي هست كه اگه همه آقابزرگشو زورگو  –آقابزرگ 

آقابزرگ دوست داشتني هستم...چرا ترانه؟...من كي صالحتو نخواستم؟ بدونن من واسه اون همون  

 ...لبخند تلخم و نگاه گیرافتاده ام تو نگاه دلخور آقابزرگ

 ...من راضیم...راضیم به هرچي فاروق خان رقم میزنه برام...خیلي وقته زود راضي میشم -

ناز پشت میز بلند شده كیفمو رو شونه انداخته از در زدم بیرو ... 

 جاي شركت كجا برم؟

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

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

 ...با بي حالي به اون همه ذوق تو صورتش خیره نگاه كردم

 كي برمي گردیم؟ -

جوجه كبابو توي دیس وسط میز گذاشته گفت:سردته بریم داخلبي خیال جواب سوالم سیخاي  ... 

 ...بي حرف شالو بیشتر دور خودم پیچیده به آسمون شب خیره شدم

 ...كنارم نشسته یه تیكه جوجه كباب از سیخ جدا كرده آورد طرف دهنم

 ...سرمو كنار كشیده خودم یه تیكه جدا كردم و تو دهن گذاشتم

 ....اوال عاشق این بودي از دست من غذا بخوري -

 ...مزه بغض میداد...بغض ترانه

 سرشو تو گودي گردنم فرو كرده یه نفس عمیق كشیده گفت:از من متنفري؟

 ...بغض تو گلوم نشسته و و بوي ادوكلن تلخ تو بینیم رفته

 دستش دور كمرم حلقه لبشو به زیر گلوم فشرده گفت:دلت برام تنگ میشه؟

 ...دلم تنگ نمیشه...دلم پاره پاره میشه

بگو ترانه...یه چیزي بگو...فحش بده...تف بنداز تو صورتم...ولي ساكت نباش...دلم واسه آقاي من  -

 ...گفتنات میره ترانه...با من اینجوري نكن
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بغضمو قورت داده سرمو تكیه سرش كرده گفتم:تو با من خوشبخت نبودي...حداقل بي من خوشبخت 

شبا ... 

 ...فشرده شدن كمرم و گرماي نفساي داغ اون تو گردنم

 ...محبوب من چشمات به من میگن روز جدایي خیلي نزدیكه

.......... 

 ...کیسه های خریدو روی مبل انداخته با صدا تو سرانداخته گفتم:هیشکی خونه نیست؟...خاتون

بودی تا االن؟خاتون از آشپزخونه بیرون زده گفت:سالم مادر...خوبی؟...کجا   

سالم خوشگل خانوم...خرید بودم قربونت برم...واال ما نمیدونیم چه گیریه بریم ترکیه که هیچی از  -
 ...زبونشون حالیمون نمیشه...مثال همین افغانستان چشه؟...واال

 خاتون خندیده گفت:حاال چی خریدی مادر؟

ینجاستاه عید نوروز اونجا مثه زمستون یه چندتا لباس و پالتو و این خرت و پرتا...امیرعلی میگ - ... 

 خاتون غمزده رو مبل نشسته گفت:چه کنم تو دوریت؟

کنارش نشسته...سر رو شونش گذاشته...دست گرمشو تو دست گرفته گفتم:دردت تو جونم...نمیرم که 
 ...سفر قندهار...یه چند ماهه تموم میشه

 ...خاتونم که غصه میخوره دنیا غصه میخوره

مادر من چی بگم به این شوهر؟...چهارسال از من دورت انداخت دق کردم...حاال که باز کنارمی آخه  -

 ...داره دورت میکنه...من شبا تا ندونم راحتی خواب ندارم مادر

 ...میگذره خاتونم...میگذره -

 چطور میگذره؟ -

ج روزه...داره دوماد نگام برگشت رو صورت ته ریش دارش...چند روزه ندیدمش؟...چهار روز؟...نه پن

 ...میشه

روبروم رو اون کاناپه نشسته...آرنجاشو به زانوهاش تکیه داده...دست میون موهاش برده...نگاشو از 
 فرش نکنده گفت:پروازت کیه؟

 ...غم صداش و نگاش و صورت اصالح نکرده چند روزه اش...پنج روزه ندیدمش

م یه چیزی بیارم بخوری مادرمن بر -خاتون  ... 

ا لبخند بدرقش کرده نگامو کم کم دادم قاطی خیرگی نگاه غم گرفته وارث نام فرزیناب ... 
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سرم که پایین افتاد گفت:تو باش من دم پرت نمی پرم...فقط باش...ترانه داری میری؟...چرا؟...حرف 

 آقابزرگ اینقدر سنده واست؟

دستم رو زانوم مشت شده...دلم از این همه غمش گرفته...پسرعمو من لیاقت ندارم...داری دوماد 
 ...میشی...مهدیس کارت عروسی انتخاب کرده

یه کم به سکوتم نگاه کرده از سرجا بلند شده پالتوی من بهش بی توجه رو از رو دسته مبل استیل چنگ 

تم...خداحافظزده قدم تند کرده طرف در گفت:خاتون من رف ... 

نموند تا جواب خاتونو بشنوه...نموند تا ببینه خاتون متعجب از آشپزخونه زد بیرون...نموند تا ببینه من تو 

 ...جواب نگاه خاتون سر پایین انداخته کیسه خریدامو به دست گرفته رفتم طرف اتاقم

 ...ته این قصه کجاست؟؟؟؟؟

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

 ...روي یكي از صندلي فلزیاي دم استخر نشسته نگام به استخر خالي بود

 تنهایي چرا؟ -

 نگامو دادم به قد نسبتا بلندش و گفتم:باید عادت كنم دیگه نه؟

یخوادآقابزرگ صالحتو م - ... 

آره آقابزرگ همیشه صالح منو میخواد...نمیدونم چرا فقط صالح منو میخواد؟...مگه بقیه نوش  -
ا بین همه ترانه مهمتره...همیشه ترانه اولین بار باید تجربه كنه؟...فرهاد خسته ام ...نمیدونم نیستن؟...چر

مون بچگي همین بود... مهدیس گلدون چه دردیه همیشه من باید بار اشتباه بقیه رو به دوش بكشم...از ه
میشكست مینوشتن پا حساب ترانه و ترانه تنبیه میشد كه دوساعت تو انباري ته باغ حبس بشه...همه با هم 

ترقه مینداختن زیر پا آقابزرگ ترانه گناهكار اصلي بود و جاش باز هم انباري ته باغ...شاید یه روز 
تاریكي یادم نمیره فرهاد... نمیدونم این چطور عزیزكرده بودنیه انباري یادم بره ولي هیچ وقت ترس از 

كه بیشتر از نازكشي واسم تنبیه داشته؟...خاتون میگه وقتي مامان بابام زنده بودن سرما كه میخوردم اون 
 دوتا هم از غصه باهام مریض میشدن...فكر نمیكنم بابام اگه زنده بود هیچ وقت تنبیم میكرد...دلم پره نه؟

نگیني نگاش و من نگامو نكنده ار استخر خاليس ... 

دلت پر نیست...عین حقیقته...من و تو ثمره بزرگ شدن تو ساالیي هستیم كه آقابزرگ میخواسته  -
نظارت مستقیم رومون داشته باشه...بچه هاي دیگش زیردست خاتون بزرگ شدن چون آقابزرگ وقتي 

تي بودیم كه آقابزرگ تمام وقت تو خونه بوده اینه كه بیشتر واسه تربیت بچه هاش نداشته ولي من و تو وق
از همه ظلم تو حقمون شد...آقابزرگ بد نیست...هیچ وقت باباي بدي نیست ولي دوست داره بچه هاش 
جوري بار بیان كه اگه یه روز این ثروت جد اندر جدي رو نداشتن بتونن باالخره زندگي كنن...ترانه 

ذیتت میكنه ولي دوست داره...فكر كردي اون روزایي كه تو انباري زندوني آقابزرگ دوست داره...ا
میشدي تنها بودي؟...نه قربونت برم...آقابزرگ اون دو ساعتو پشت در انباري میشست و سرشو تكیه 

میداد به عصاش...ترانه همه بابت این چیزایي كه تو ندیدي و خودشون دیدن بهت میگن عزیز...شاید این 
حكمتي داره با اینكه من اصال دلم راضي به این نیست كه هلك و هلك با یه پسر غریبه پاشي  رفتنت هم

 ...بري كشور غریب

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

324 

 

 ...غیرتتو شكر مرد -

مسخره نكن...من هیچ وقت نتونستم جز با تو و مهسا با كس دیگه اي حس صمیمیت داشته باشم تو این  -

 ...خونواده...چه زود بزرگ شدین شما دوتا

اد؟فره -  

 جون فرهاد؟ -

 چرا آقابزرگ نذاشت جز تو و خاتون كسي از مشكل من خبردار بشه؟ -

میگم عزیزي میگي نه...مي ترسید...میترسید از اینكه یكي بگه باال چشت ابروئه...یكي یه روز اینو  -
قتي از اره وچماق كنه بكوبونه تو سرت...مهسا هم ندونست چون از اول از بارداریت خبر نداشت... بیچ

پیش خاله اش برگشت دید تو اینجور داغوني...روزاي سختي بود ترانه...اینكه تو نخندي واسه همه 
عذابه...حتي اون روزاي آخر كه تو خونه اون مرتیكه بي غیرت بودي تا طالق بگیري همه نگرانت 

 بودن...هنوز هم بهش فكر میكني؟

 ...سكوت من و اون خیره شده بهم

..حسام داغونه دختر...میفهممشپس فكر میكني. - ... 

نمیفهمي...فرهاد نمیفهمي كه من دارم حرمت نگه میدارم...دركم نمیكني مرد... حسام حق من  -
نیست...منم حق اون نیستم...اگه ما براي هم بودیم یا اون زودتر مي اومد یا من عاشق نمیشدم...مهدیس 

 ...گناه داره

خیلي گناه داره...دلش گیر حسامه با همه دشمني كه باهاش دارم آره - ... 

آره خیلي گیره...شاید دشمني من و مهدیس تقصیر خودمه...اون عاشق شوهرم بود و من نذاشتم  -

 ...شانسشو با اون امتحان كنه

تمومش كن ترانه...شوهرت اگه اونو میخواست قبل از تو بهش پیشنهاد میداد...هیچ وقت یادت نره  -
ز همه اي تو خونواده...هر مردي آرزوش بودن با توئه...حتي اون شوهر به قول ترانه تو معركه تر ا

 ...خودت همه چي تمومت

داشمسخره نشو جون ترانه...این هندونه هایي كه میذاري زیر بغلم كمردرد داره بیشتر جون دا - ... 

جم این شش حرف غمناك خندید...فرهادم دارم میرم...نمیبینم خنده هاتو چند وقتي...فرهادم چه كنم تو ح

 ...تنهایي... فرهادم تنهایي سخته...سخته فرهادم

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

ياش حداقل یه هفته دیرتر میرفتي..بودي تو عروسك –مهدیس  ... 

لبخند یه وري كرده...دستمو دور فنجون بیشتر فشرده گفتم:امیرعلي میگه چون دم عیده پروازا 

 ...شلوغن...میگه سخته اگه دیرتر بریم هم واسه كارا دیرمیشه هم اینكه بلیط سخت گیر میاد
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دلمون تنگ میشه برات –مهشید  ... 

شك بچه رو درنیار...همینجوري همه دلمون خون هستا –فرهاد  ... 

 ...تیكه اندازي به آقابزرگ هم كه فقط از دست فرهاد برمیاد

 ...نسترن دست رو دستم گذاشته گفت:یهو چي شده كه باید بري؟...خبري كه نبود

 ...نمیدونم واال...دستورات آقابزرگه دیگه...واجب االجراست -

سام كجاست گلرخ؟ح –عمه فریبا   

گلرخ جون نگاشو پر غم تو صورت من گردونده...منو شرمنده نگاش كرده گفت:نمیدونم...میگه كارا 

 ...شركت تو هم ریخته...زیاد وقت نداره...بیشتر شركته

ونش بدمباد مهدیس خالي شده گفت:حتي امشب هم نمیاد...میخواستم لباسي رو كه انتخاب كرده بودم نش ... 

دومادي بهش نمیاد –فرهاد  ... 

 ...متلك انداخته به آقابزرگ و آقابزرگ خیره خیره فرهادو رصد كرده

ین دوتا نگفتن كي قراره از ماه عسل برگردن؟ا –خاتون   

 ...نمي بینمشون...شادمهر میدونسته مهسا قراره بي تابي كنه همه برنامه رو اینجوري ریخته -

شده اسه آقابزرگ معتمدچه شادمهر و –مهدیس  ... 

جربزه داره...چیزي كه همه تو این خونواده ندارن...تو كار میشه بهش اعتماد كرد –آقابزرگ  ... 

 ...گوشیم تو جیبم ویبره رفته از رو مبل بلند شدم

 ...پشت پنجره هاي سرتاسري سالن به شماره شادمهر جواب دادم

 ...چه اعجب...یادت افتاد یه بدبختي اینحا سردرگمه -

تلخ نشو...بهت نمیاد...سالم ترانه - ... 

 گیرم علیك از دلخوریم كم میشه به نظرت؟ -

من اینجا باید نازكشي یه دختر لوسو بكنم تو دیگه واسم ناز نكن...من واسه خودت اینجوري برنامه  -
گرده پیشت... لوسه ریختم...مهسا دوروزه باهام حرف نمیزنه...پاش هم تو یه كفش كرده كه میخواد بر

گه...دو شبه خانوم رو كاناپه میخوابه واسه من...گوشیو میدم بهش،بهش حالي میكني شادمهر اهل دی
نادیده گرفته شدن نیست...بگو بچه خوبي باشه...دو روزه خونم تو شیشه است... ترانه من كي كاري 

 كردم كه برخالف صالح تو باشه؟

به استچیو ول كنم برم جایي كه واسم غری نمیدونم شادمهر...سختمه...خیلي سختمه اینكه یهو همه - ... 
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ترانه من و مهسا هم چندماه دیگه میایم پیشت...شادي كه كنكورشو داد میایم اونجا...گوشیو میدم  -
میگیره...كي گفته ما اومدیم ماه عسل...فعال كه اومدیم مهسا...عین برج زهزمار نشسته جلوم داره حالمو 

 ...خون دل خوري...از من خداحافظ

 ...خدافظ -

 ...چند لحظه سكوت و بعد صداي غمگین مهساي مه آساي من

 ترانه؟ -

 جون دلم؟ -

 من چي كار كنم تو نبودنت؟ -

علي هستفدات شم به قول اون شوهر كله خرابت چند وقت دیگه میاین پیشم...تنها هم كه نیستم امیر - ... 

 كه چي؟...دلتنگي من رفع میشه؟ -

 ...نمیدونم هدف آقابزرگ و این شادمهر چیه؟...ولي هر چي هست یه كاسه اي زیر نیم كاسشونه -

 این حرفا رو بي خیال خوش میگذره؟ -

 ...یه لحظه سكوت و بعد نفس عمیق مهسا...دلم میلرزه با این نفس مهساي مه آساي من

 ...آره خوبه...شادمهر خیلي خوبه...خیلي خوش میگذره -

مئنم كه مهساي من به من دروغ نمیگهمنم مط - ... 

 ...ترانه من دیگه برم...شادمهر دو ساعته دم در منتظره كه واسه آشتي بریم یه گشتي بزنیم -

 ...برو دختر...اینقدر هم اذیتش نكن -

 ...اوكي دوست دارم -

 ...من بیشتر -

 ...غم صداي مهسا و عصبي صداي شادمهر...دلم میلرزه...شادمهر قول داده

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

 دلت تنگم میشه؟ -

 ...سرمو رو زانو گذاشته دلم رفت واسه عطر آغشته به بوي سیگار ماركش

 ...پس تنگ نمیشه -
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گونه سمت راستمو رو زانو فیكس كرده به موهاي شونه نشدش خیره شده باز سكوتو واسه جوابش 

 ...پیشكش فرستادم

 من لیاقت عشقتو نداشتم مگه نه؟ -

مم اشك غل زده نگامو نكندم از اون موهاي آشفتهتو چش ... 

 ...ترانه خودت كه شاهدي من گناهي نداشتم -

 ...داشتي -

 ...لباي چسبیده به موهام و نفسایي كه بوي تند بغض میداد

 ...اگه تو میگي حتما داشتم -

 ...فردا همه چي تموم میشه -

سرمو رو سینش فشرده گفتم:دل تو واسه من میون حجم عطر تن و بوي تند سیگار ماركش فرو رفته 
 تنگ میشه؟

 ...تنگ نمیشه -

 ...قلبم فشرده شده باز تپیدن گرفت

یدنتدتنگ نمیشه...میپكه...نباشي واسه این خونه زندگي یعني هیچي...این خونه و من عادتمونه  - ... 

 ....تا نوك زبونم اومد كه بگم فقط "عادت" و نگفتم

كشیده كنار گوشم با همون لحن من عاشق گفت:میمیرم اگه یه روز مال یكي  رو تا روي گردنم ل***ب
 ...جز من باشي

 ...زیر لب گفتم: نمیمیرم اگه یه روز مال یكي جز من باشي...مردگي میكنم به اسم زندگي

 ...محبوب من چشمات به من میگن روز جدایي خیلي نزدیكه

 ...كاش فردا نرسه -

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

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

 ...كاش فردا نرسه -

 ...چشم رو هم بذارین برگشتم -

...به خوراكت برسي دست روي دستم گذاشته گفت:واست همه چي گذاشتم...رسیدي اونجا بذار تو فریزر

 ...مادر...نبینم وقتي برگشتي شده باشي پوست و استخون
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 ...چشم...نمیرم كه قحطي -

 ...نه مادر من دلم به این خارجیا خوش نیست...معلوم نیست چي میخورن -

 ...مسلمونن خاتون -

 ...باشن...من دلم نمیشینه -

 ...چشم هرچي شما بگین -

د واسه آقابزرگ كش دادهصداي عصاي آقابزرگ و من لبخن ... 

ینقدر شب آخري خون بچه رو تو شیشه نكن خانوما –آقابزرگ  ... 

مینه دیگه یه كاري میكني من آب خوش از گلوم پایین نرهه –خاتون  ... 

من غلط بكنم خاتونم...ترانه خودش میفهمه كه من واسه خاطر خودش دارم مستقل بارش  –آقابزرگ 

 ...میارم

ه خاطر من شب آخري دعواتون نشه كه بد كالمون میره تو هم...من برم بخوام فردا كسل حاال یهو واس -

 ...نباشم...شما هم لیلي مجنون بازي درآرین...خوش باشین

رو بابا كه تو فقط منو درك میكنيب –آقابزرگ  ... 

 ...من به فداي شما -

قطره اشك حروم بالش كرده ...صداي سر روي بالش گذاشته ...دلم از این همه غصه دلتگي گرفته ...یه 
 ...اس ام اس گوشیمو شنیدم

 "ساعت سه منتظر باش...دیدار آخر"

حسام گاهي اوقات منو به اثبات این موضوع میرسونه كه دیوونه شاخ و دم نداره...میتونه یه مهندس 

ته، دیوونه اساونور آب تحصیل كرده باشه...میتونه یه بیمار رواني روتخت تیمارستان باشه...دیوون ... 

اینبار سعي در تكمیل تیپ به خرج داده...یه كاپشن قرمز و شلوار جین سرمه اي و كاله شالگردن سرمه 

 ...اي خرج خودم كرده ...با تمام تدابیر امنیتي از خونه زدم بیرون

حرفمون  به در ماشین تكیه زده ،بعد از این همه وقت لبخند روي لبش واقعي بوده گفت:چه اعجب یه بار
 ...مورد اجابت خانوم خوشگله قرار گرفت

اخم میون ابروهاي تازه اصالح شده ام دوئید و اون در ماشینو واسم باز كرده گفت:افتخار میدین در 

 ركابتون باشیم بانو؟

 ...افتخارو كه شوهرش دادیم رفت -

 ...خنده اون به حرف بي مزه من و نشستن من تو اون ماشین چند صد میلیوني
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كنارم رو صندلي راننده نشسته خیرگي نگاشو كمتر كرده گفت:دو هفته است ندیدمت بانو...نمیگي دق 

 میكنه این بنده حقیر؟

حسام مسخره بازیو بذار كنار...ساعت سه نصفه شب منو از خواب ناز كشوندي آوردي بیرون كه دري  -
 ...وري و دیوونه بازیتو واسم رو كني

ون باش بانویه امشبو جون ما مهرب - ... 

 ...چشم...حاال داریم كجا میریم؟ -

 ...بام -

یه لبخند زودگذر از رو لبم رد شد و اون گفت:بهترین خاطرم مال اونجاست...تو بهترین خاطرت مال 

 كجاست؟

خاطره من خالصه میشه تو روز خبردار شدنم از بچه تو بطنم رشد كرده و باباي بچه رو پاش بند 
ر منو رو هوا چرخونده...باباي ذوق دار دلش واسه بچش نشده...باباي ذوق دار هفت هشت دو

 ...تپیده..باباي ذوق دار اولین بار جلو من از شدت ذوق اشك ریخته

داديترانه...كجایي؟...جوابمو ن - ... 

 ...من خاطره خوب زیاد داشتم -

خنده تلخش و به جواب دلخواهش نرسیدن...من چه كنم حسام؟...تو مال من نیستي...حق من از این 
 ...زندگي هر چي باشه تو جزئش نیستي

 دستي رو كشیده گفت:بریم باال یا همینجا بشینیم؟

 ...همینجا...سرده بیرون -

ه گرم شیم...البته راههاي بهتري هم هستبي زحمت اون فالسك چاییو بد - ... 

به شیطنت نگاش و اشارش به سینه پهنش چشم غره رفته از فالسك دوتا فنجون چایي ریخته یكیو دادم 

 ...دستش

 پروازت ساعت چنده؟ -

 ...ده شب -

 نگاشو تو تاریكي لغزونده گفت:چقدر راحت ازم گذشتي؟

بگذرم...چي بگم بهت حسام جان؟...بگم پسرعمو نكن با  من اصال بهت نرسیدم كه بخوام راحت ازت -
خودت اینطور؟...بگم حسام خان فرزین گناه داره، عروس آرزو به دلت؟...بگم این احساس 

زودگذره؟...بگم از دل برود هر آنكه از دیده برفت؟...چي بگم كه خاموشت كنه؟...ثمري داره 
قدر اهل این قرتي بازیا نبودي...تو كه اسم ترانه مي اومد گفتنم؟...آخه حسام جان چه دردته؟...تو كه این
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لرز چندش میشست تو تنت...تو كه ترانه واست اخ و پیف بود...تو كه ترانه رو از كلفت خونتون هم 

 كمتر میدونستي...چي شد یهو؟

منو طرف خودش كشیده تو چشام براق شده با دست آزادش تخت سینش كوبیده گفت:د المروت كار 
جاست... اینجاست كه هر وقت خانومو میبینه واسم خودش ریتم میره...كار اینجاست كه منو كنار تو این

خرترین آدم دنیا میكنه كه با یه اشاره خانوم حاضرم جونم هم بدم...كار اینجاست كه اگه نبود بي خیالت 
ه واسه تو فقط میزنه نه میشدم...من خر عاشقتم...عاشق توئه بي احساس...عاشق توئي كه نمیدوني این دل

 ...واسه مهدیس و هر خر دیگه اي

 ...حسام -

 ...جون حسام -

میگه جون حسام و واسه من قطره اشك میریزه رو گونه...میگه جون حسام و بازوي من تو دستش شل 

 ...میشه...میگه جون حسام و دل من میپكه از این همه غم قاطي اون قطره اشكش

 ...مهدیس عاشقته -

م عاشق تواممن - ... 

 ...مهدیس لباس عروس پسندیده -

 ...تو عروس آرزومي -

 ...مهدیس خوشحاله -

 ...تو داري میري من عزادارم -

 ...تو دوماد خوش تیپي میشي -

 ...لباس عزا بپوشم بیشتر به حالم میاد -

 ...تو خوشبخت میشي -

 ...بي تو نه...نمیشم...با خوشبختي لج میشم -

 ...تو به من قول میدي هم خوشبخت بشي هم مهدیسو خوشبخت كني -

 ...من قول میدم به تو هیچ قولي ندم -

 ...جون ترانه -

 ...بازوم باز تو مشتش فشرده گفت:قسم نده

 ...جون ترانه -
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 ...لحنش ملتمس تر از قبل تو گوشم طنین انداخته

 ...قسم نده -

 ...تو رو جون ترانه -

گذاشته گفت:خوشبختش میكنم و خوشبخت نمیشمسرشو رو فرمون  ... 

 ...چاییتو بخور -

شهسرشو از رو فرمون بلند كرده... مات نگام شده... واسش لبخند تلخ ول داده... گفتم:سرد می ... 

 ...ماشینو روشن كرده گفت:همیشه حرف توئه...جلو تو كم میارم

و به لب بردمدستش دكمه پخشو فشرد و من ساكت فنجون چاي ولرم شده ر ... 

 ...دلم از اشك خاتون خون شده سوار تاكسي شدم

 ...دارم میرم...كجا رو بقیه میدونن...ولي دارم میرم

 ...از پیچ كوچه گذشته یه جنسیس سودان جلو تاكسي پیچیده یه لبخند تلخ رو لبم نشوند

رم گذشته گفت:فكر كردي میذارم از ماشیم پیاده شدم...از ماشین پیاده شد...یه تلخ خند واسم زد و از كنا

 بانو تنها برن فرودگاه؟...بقیه رو بشه پیچوند منو كه نمیتوني بانو؟

با راننده حساب كرده...چمدونمو صندوق عقب گذاشته در رو برام باز نگه داشته تو ماشین نشستم و اونم 

 ...كنارم جا گیر شده گفت:ترانه خانومي دیگه...بي خداحافظي نمیشه ازت گذشت

 شادي صدات و تلخي لحنت دیگه كدوم صیغه من درآوردیه؟

 ...دستش بند ریموت پخش شده و بعد چند تا پس و پیش كردن رو یه ترك نگه داشته

 برو اگه میخواي بري دلت نسوزه واسه من"

 اینجوري كه كالفه اي بدتره خب دلو بكن

 بكن دلو از این همه خاطره هاي روي آب

و حتي یه بارم توي خوابفكر كن ندیدیم ما هم  

 راحت برو یه قطره هم گریه نداره چشم من

 اشكاشو پشت پاي تو میخواد بریزه دل بكن

 من كه نمي میرم اگه بخواي تو از اینجا بري

 چون میدونستم كه تو از اول راه مسافري
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 شاید نفهمیدي كه من بي اونكه تو چیزي بگي

 سپردمت دست خدا كه بي خداحافظي نري

 غصه راهمو نخور شاید همینجا بمونم

 شاید به مقصد رسیدم خودم فقط نمیدونم

.... 

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

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

 برو اگه میخواي بري دلت نسوزه واسه من

كه كالفه اي بدتره خب دلو بكن اینجوري  

 بكن دلو از این همه خاطره هاي رو آب

 فكر كن ندیدیم ما همو حتي یه بارم توي خواب

 من كه نمي میرم اگه بخواي تو از اینجا بري

 چون میدونستم كه تو از اول راه مسافري

 شاید نفهمیدي كه من بي اونكه تو چیزي بگي

ريسپردمت دست خدا كه بي خداحافظي ن  

 غصه راهمو نخور شاید همینجا بمونم

 "شاید به مقصد رسیدم خودم فقط نمیدونم

 ...پخشو خاموش كرده دستمو رو دنده فشرده گفت:فراموشم نكن

یده گفت:فقط واسه خاطر ب****و**سدستمو باال آورده پشت دستمو نرم و پربغض تر از این چند وقته 

خواستي ازت میگذرمخودت حرف زور این جماعتو قبول كردم...چون خودت  ... 

من كي خواستم؟...من كي گفتم ازم بگذر؟...من كه چیزي نگفتم...من كه فقط بغض دادم واسه جواب 
 ...نگات

 ...د ال مروت تو میخواي ازم بكني تقصیر من نذار

ه میكاشتب****و**سبود و لباي اون گرمتر از همیشه بند به بند انگشتامو  ل***بدستم بند  ... 

گه آقاي من؟...كي واسم ناز كنه؟...كي دلبري كنه؟...ترانه كاش یه چي میگفتي... كاش كي دیگه بهم ب -
فحش میدادي ولي حرف میزدي...د فداي تو چته؟...بگو خانومم...بگو و این دم آخري غمم نده...من 
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و كثیف...من آشغال...من هرزه تو بگو...بزن تو صورتم ولي تمومش كن...یه چي بگو همین االن بزنم ر

 ...ترمز...نمي خواي منو؟...از چشمت افتادم؟...باشه خانومم خیالي نیست... تو خوش باش من مهم نیستم

 ...تمومش كن...باشه؟...بذار این آخرش خوب تموم شه -

 ...تلخه...خوب نمیشه...ایم تهه تلخه -

خیلي كمم...مگه خودت این پایان تلخ خیلي بهتر از اینه كه یه عمر با تلخي زندگي كنیم...من واست  -
نگفتي؟...مگه نگفتي ترانه فقط راه رسیدن به پوله...پولي نداشتم پس مهره سوخته ام... بیا تمومش 

 ...كنیم...هردومون راحت میشیم...من شكنجه نمیشم و تو از دست یه طفیلي راحت میشي

شده گفت:من كثافت كي با دست تو پیشونیش كوبیده...چشماشو خون گرفته...پاش رو پدال گاز فشرده 

 ...گفتم طفیلي؟... ترانه حرفات زور دارن...خلي زور دارن

 ...من لپ كالمو گفتم...كوچه رو رد نكني -

 ...سنگیني نگاش رو نیمرخم و دستي كه باز رو دنده فشرده شد

 ...جلوي دفترخونه رو ترمز زده...دستي رو كشیده باز نگاه سنگین كرد رو نیمرخ ماتم زده ام

ستش منو تو بغلش كشید و من هق هقمو تو اون سینه پهن شش تیكه خفه كردمد ... 

ه...دلم خون شد با این ب****و**سلبامو با طعم بغض تو خودشون كشیدن...دلم رفت با این  ل***ب

هب****و**سه...دلم تنگ شد با این ب****و**س ... 

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

 ترانه؟ -

نگام روي نیمرخ بعد از چند وقته خالي از ته ریشش برگشت و اون باز یكي از اون لبخنداي تلخشو پرده 

یم میرسیم چرا هیچي نمیگي؟نمایي كرده گفت:دار  

 چي بگم؟ -

 من چي بودم برات؟ -

 ...یه پسرعموي خوب...كسي كه چشم منو روي خیلي از چیزا باز كرد -

 ...مهربونیتو شكر -

 باز تلخ خندش و من دلم خون شده...من تا كي بالكشي كنم؟

 امیرعلي اونجا منتظرته؟ -

 ...اوهوم...گفته دم سالن منتظرمه -
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را با این یارو هلك و هلك باید راه بیفتي بري؟حاال چ -  

 ...امیرعلي معتمد همه است...آقاییه واسه خودش -

 ...آره خب همه آقان اال این حسام بدبخت -

 ...بي خیال پسر...حساس شدي -

 ...آره من به هرچي به تو مربوطه حساس شدم -

 ...جلوي سالن ترمزدستي رو كشیده برگشت طرفم

چرخ خورد و من نگاشو دوست نداشته از ماشین زدم بیروننگاش تو صوتم  ... 

 چمدونو كنار پام رو زمین گذاشته گفت:بگم نري نمیري؟

 ...میرم -

دستشو به بازو هام بند كرد و خواست منو تو حجم آغوشش بكشه كه صداي امیرعلي با لحن عصبي ازش 

 انتظار نداشته گفت:به به چه اعحب ترانه خانوم؟

كنار ترانه خانوم تا اون روي سگ سالي یه بار از من سر زده رو واسه حسام خان فرزین یعني بكش 

 ...رونمایي نكردم

 حسام دستشو از بازوهام به زور كنده گفت:به به ببین كي اینجاست؟...چطوري پسر؟

ز مرحمت شما...ترانه بریم دیر شد...حسام ممنون كه ترانه رو رسونديا –امیرعلي  ... 

را تو تشكر میكني؟چ –حسام   

فت نبوده...بریم ترانهچون وظی –امیرعلي  ... 

تلخ شدي امیرعلي –حسام  ... 

آروم بودنم دلیل بي غیرت بودنم نیست...ترانه ناموسمه...خواهر آدم ناموس آدمه...ترانه  –امیرعلي 
 ...چمدونتو بده

رت پرغم حسام كنده گفتم:قول دسته چمدونمو دست گرفته جلوتر راه افتاد و منم نگامو به زور از صو

 ...دادي حسام

 ...قول دادم -

 ...دستمو به سینش چسبونده گفت:تا ابد به خیال تو میتپه

 ...با همون سر پایین دستمو كشیده گفتم:نكن اینجور بهت نمیاد...خداحافظ

 ...صداي پرحرص ترانه گفتن امیرعلي و من از نگاه سنگین و بغض دار حسام دل كنده
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 ...اینو یادت باشه بانو باورم نكردي...باورم نكردي -

 ...دل شكستن مثل دل بریدن سخته

 ...كنار امیرعلي و شونه به شونه برادر ناموس پرست بودنم هم غم نگاه حسامو از یادم نبرد

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

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

 نگامو تو سالن چرخونده گفتم:یعني االن خارجیم؟

 ...جون امیر امل بازیاي شادمهري درنیار -

 میگم حاال كجا بریم؟ -

 ...خونه پسرشجاع میریم...خب میریم خونه دیگه -

 كدوم خونه؟ -

 ...حاال میفهمي...اینقدر عین بچه ها سوال نپرس -

 ...اداشو درآورده پشت سرش راه افتاده گفتم:امیرعلي عنق شدیا

 ...چشم غره واسم رفته به راهش ادامه داد و منم واسه عدم خجالتش یه صورتي تو هم كردم

 ...اي خانوم كجا كجا -

 ...تو بالد غریب...صداي وطني شنیده...اونم از نوع آشناش دیگه واسه آدم اوج تعجبه

طرفش چرخیده نگامو تو صورت بي نقصش چرخونده...نیشم كم كم شل شده شنیدم صداي  رو پاشنه پا به

 ...زیرلبي امیرعلیو

ین اینجا چیكار میكنه؟...كي بهش خبر داده؟ا –امیرعلي   

نگامو از بوتاي ساق بلند قهوه اي چرم اصلش دادم به دامن ده سانت باالتر از زانوش و پالتوي چرم 
ي زیر كاله فرانسوي بافتش كه دورش افشون شده بود...نچایي شماكوتاه ست بوتش و موها ... 

 ...خودشو پرت كرده تو بغلم حتي فكر اینم نبود كه من بي تكیه گاه احتمال سقوطم میره

 ...الهي من فدات شم...نگاش كن چه خوشگل شده -

ورتم كرده...با تمام به زور اون بختك افتاده به جونمو از خودم جدا كرده...یه اخم چاشني حالت ص

 خواهر بزرگترونه اي كه از خودم سراغ داشتم گفتم:ورپریده چشم بابا مهدیم روشن...این دیگه چه تیپیه؟

خندیده دست دور گردنم انداخته ...بي خیال اون مترسك سرجالیز خنثي"امیرعلي"خان شده... منو طرف 

 ...در خروجي كشونده گفت:دلم واست یه ریزه شده بود
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اسه خاطر همینه كه چپ و راست تلفنات به راه بود؟و -  

 ...تلخ نشو جون سایه -

از حركت وایساده باز هم اون حجم فوق العاده زیبایي رو از نظر گذرونده تو بغلم كشیدمش...دلم واسه 

 ...خواهرانه هامون تنگ شده بود خواهرم

ایساده با دزدگیرش قفال رو زده گفت:بپر  تو پاركینگ از كنار ماشینا گذشته جلو یه نمیدونم چي چي دودر
 ...باال كه حسابي دلم تنگته

یه نگاه دیگه به ماشین رو زمین پخش شده و توسرخورده ولي عجیب ماماني انداخته با یه لحن كشدار 

 ...ولوم تو سرانداخته گفتم:ماشیـــــــن خودته؟...بابا دریاب مارو

نه بابا ما اگه شانسي داشتیم كه االن زن یكي از این شانس الدوله ها بودیم...قرضیه..مختص یه هفته در  -

 ...ركاب خانوم بودن

 رنت كردي؟ -

 ...نه بابا دیگه اینقدرا هم عزیز نیستي -

 ...یه كوفت و قهقهه آسمون رو سرخراب كني سایه...سایه نخنده خوبه

یزیهچنشسته باز هم بي خیال اون مترسك سرجالیز شده گفتم:سایه عجب  با ذوق تو صندلي نرم ماشین ... 

خونتو ببني پس چي میگي؟ –سایه   

خواستم یه سوال پشت بند حرفش ببندم كه با بسته شدن در... مترسك سرجالیز از یاد ما رفته ،به تكوني 
ار بند كلید پایین بر شیشه كرده به خودش داده بعد از دوساعت ،چند تقه حروم شیشه كرده سایه رو به اجب

 ......سر تو ماشین آورده گفت:منم كه دیگه بوق

 ...سایه بي واكنش آقا رو برانداز كرده باز دهن امیرعلي رو باز كرد كه

ب اگه شما مرحمت كني جاتو بدي به من و با ترانه دوستانه بشینيخ –امیرعلي  ... 

كرده در ادامه حرفش كه چشماي فوق تصور خوشگل سایه و امیرعلي سركج ... 

ه اصال امكانش نیست....من با همون تاكسي میامك -امیرعلي  ... 

تا بنده خدا سرشو از شیشه جدا كرد، سایه خانوم با پا یه لگدي نثار گاز ماشین كرده ماشینو تو جا پرونده 

 ...مراسم اشهدخوني ما رو به راه انداخت

 ...سایه -

 چیه؟ -

 ...گناه داره امیر -
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 ...خداست كه بي گناهه -

 ...تو سكوت به وسعت این دوسال و خرده اي نیمرخشو برانداز كرده گفتم:دلم واست تنگ شده بود

به وسعت غم آخرین بار دیدنش گفتم و اون نیم نگاه حوالم كرده گفت:من بیشتر...تو شهر غریب تنها 

 ...بودن سخت تره

 چرا برنمیگردي پیش مامان بابا؟ -

كه تو اومدي دل بكنم؟...نه خانوم از اینجا به بعدش دیگه نمیشه ما رو دور زدحاال  - ... 

 چه خبر از این دوساله؟ -

 زیرچشمي براندازم كرده گفت:تو دوست داري چي بشنوي؟

 عروس نشدي؟ -

 من قصدشو هم داشته باشم...كو شوهر؟ -

 ...تو لب تر كني واست ریخته -

واسه هفت پشت ما بسه...پسر قحطي افتاده تو تهرون كه این دیوونه  همون مهسا آكله رفت شوهر كرد -

 هلك و هلك برداشته زن این قزمیت هیچي ندار شده؟

 ...یكي حالیش كنه -

 نه واقعني چي شد این شادمهر دم به تله داد؟ -

 ...بهتره بگي مهسا دم به تله داد -

 ...بمیرم واسش...نمیره تو این تله خوبه -

 ...سایه عوض نشدي -

تو عوض شدي...انگاري واترقیدي همچین...ماشاال، مامان راست میگه همچین خوش برورو تر  -
 ...شدي

 ...كوفت -

 ...نه جون سایه راست میگم...مامان میگفت تو عروسي این دوتا نخاله زیادي تو چشم بودي -

 ...مامانو كه میشناسي عادتشه تعریف كردن از من -

گه یه ترانه میگن صدتا تصاعدي از كنارش میزنه بیرونبله دی - ... 

 حسودیت میشه؟ -
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 ...نه واال...دلم میسوزه...حروم ما شدي -

 سایه بي خیال غصه خوري...خبرداري این سرمایه گذاري شادمهر كدوم شركته؟ -

..میذارم پولت ابرو واسم شیطوني باال انداخته گفت:اختیارداري خانوم...سایه جونتو دست كم گرفتي؟.

 حروم غریبه بشه؟...مگه شركت ما چشه؟

 جون ترانه؟ -

هبه جون تو...شادمهر هم دیده بوده داري تهرون اذیت میشي اینجا واسته سرمایه گذاري كرد - ... 

 ...تو پاركینگ یه ساختمون لوكس چهارطبقه پیچیده گفت:به خونه خوش اومدي

 تو كجاست خونت؟ -

 ...واحد روبرویي شما -

 ...واي چه خوب...سایه من امشب زیادي شوكه ام -

دست روي شونم گذاشته تو چشام خیره شده گفت:خیلي حرفا هست كه باید بهت بزنم ترانه...خیلي اتفاقا 

 ...افتاده

 ...من میگم از اول تا حاال یه مرگیت هست -

 ...ترانه بي شوخي دارم داغون میشم -

 االن نمیتوني بگي بهم مگه نه؟ -

 ...نه -

 ...هروقت خواستي گوشاي من مال تو -

 ...به قول بابا ترانه فرشته است...فرشته اي به خدا -

 از ماشین پیاده شده همراش پله ها رو باال رفته گفتم:همه واحدا پره؟

امشب چهارتاش پر میشه...آراس كه سفره...امیرعلي هم كه با آراس طبقه سومن...من و تو هم طبقه  -
01ادمهر هم كه واسه خودش و شادي طبقه اول دوتا واحد خریده...دومیم...ش  

 آراس كیه شیطون؟ -

 ...یه جنتلمن خوش تیپ -

 ...نه بابا -

 ...جون بابا...یكي از مدالي كمپانیه...یك تیكه ایه ناناس...دورگه ایراني تركیه -
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 تا حاال با هم تنها بودین؟ -

 ...گمشو منحرف -

 ...نه جون ترانه تو این چندوقته كه نبودم پیشت یه خبرایي شده -

 ...تو این خبرا مطمئنا آراس نقشي نداره -

 بگو و خالصم كن دختر...چته تو؟ -

 هیچي...این پسره چلمن كجا موند؟ -

 كیو میگي؟ -

گهپسر تقي ماست بند سر كوچه خاتونت اینا...مگه چندتا چلمن داریم؟...امیرو میگم دی - ... 

آهان...آخه تا حاال به این بعد امیر نگاه نكرده بودم...همیشه بهترین مهندس بوده و همه واسش خم و  -

 ...راست شدن

 ...چه غلطا...پسره دماغش هم باید واسش بگیرن فین كنه -

 ...كم غیبت كن -

 ...كلیدو تو در چرخونده از جلو در كنار رفته با دست اشاره زده داخل واحد هلم داد

نگام تو دكوراسیون لوكس با طیف آرامش بخش و گرم كرم قهوه اي چرخ خورده تو صورت سایه استپ 

 ...زد

 ...خیلي خوشگله -

 ...سایه جونتو دست كم نگیر -

 ...پس شادمهر دلش به تو خوش بوده -

 ...آره دیگه جلمبون تو عروسي گرفتنش همه قر و فرا خانومو انداخت گردن ما -

مدي عروسي؟چرا نیو -  

نشد...افتادیم تو یه ژوژمان...منم كه نباشم یه پا شركت لنگه...آراس كه اصال رو سن نمیره بسكه  -
 ...استرس میگیرتش

 ...دروغ -

 ...جون تو...كم روئه...به زور و ضرب راضیش كردیم بي خیال طراحي بشه و تهش بشه مدل -

 ...نازي -
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التومو كنارم گذاشته گفتم:دلم واسه این حرف زدنامون هم تنگ روي كاناپه هاي جلو ال اي دي نشسته پ

 ...شده بود

 ...سخت بود نبودنت -

 ...خواستم جوابشو بدم كه صدا در خونه از جا بلندم كرد

 ...در رو تو روي امیر برعكس همیشه بدون هیچگونه خونسردي باز كرده گفتم:سالم

ن خشمگینانه رسونده گفت:بار كش دوست داري؟نگاشو تو صورتم براق كرده صداشو به ولوم پایی  

لبمو به دندن گرفته ،نگامو دادم به چمدوناي كنار پاي امیر و سرمو كج كرده نگامو مل مل داده ،تمام 
 ...اركان خركردنو به كار برده گفتم:وااااي ببخشید

امیر هم با همون پتانسیل خر شدن ، خر شده نیش برام نسبتا چاكونده گفت:ایراد نداره...تا باشه از این 

 بارا...حاال برو كنار ببینم این خونت چي شده؟

از جلو در كنار رفته از كنارم گذشت و نگاشو تو سالن چرخونده ندیده اون حجم خوشگلي رو مبل لم داده 

اشتش سلیقه خوبي داره این دخترهرو گفت: برعكس اخالق ند ... 

ین خندهنگام رفت قاطي اخم تو هم كشیده سایه و سرمو پایین انداخته جلو خودمو گرفتم تا ول نره ا ... 

ماس كه بیسته نه؟حتما اخالق ش –سایه   

امیر چشماشو تو صورت من گشاد كرده ،آروم آروم سرشو چرخونده، ریلكس گفت:حاال تو بیستي اخالق 

ه شكي نیست ولي خب خیلي خوب شدهمن ك ... 

رد نكنهدست آراس و سلیقش د –سایه  ... 

 ار سرجا بلند شده خودشو به آشپزخونه نازم رسونده گفت:ترانه با یه فنجون قهوه چطوري؟

 ...امیر باز ولوم صدا پایین داده گفت:یعني من بزنم به چاك

 ...خندیده تو صورتش گفتم:خدا به خیر كنه

ذشته ،یه چي زیرلب گفته...شب بخیر به ریشم بسته درو پشت سرش بستاز كنارم گ ... 

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

موهامو با دوتا حركت شل پشت سرم با كش بسته راهي آشپزخونه پرسروصدا شده گفتم:چه خبرته اول 
 صبحي؟

 ...صبح نه و دوئه ظهر...كمك كني میزو بچینم ناهار حاضره -

فتم:نه خوشم اومد،خونه دار شدي همچیننیش واسش شل داده گ . 
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 .تازه كجاشو دیدي...از هر انگشتم یه هنري میریزه -

 .به پا از ذوق نري تو دیوار -

 پشت میز نشسته واسه خودم برنج و قرمه سبزي كشیده گفتم:امیر نمیاد ناهار؟

یه فكري واسه اون اخماشو واسم تو هم كشیده مثه من به بشقاب خودش رسیده گفت:به ما چه؟..خودش 

 .خیكش بكنه

 .من عاشق این حس انسان دوستانتم -

 .همه عاشقشن -

 .مرده شور اون همه رو بشورن ایشاال -

خندیده قاشقشو مدل بیلي پر كرده برد تو دهنش و من بازم فكرم درگیر این شد كه آیا این همون سایه است 
دهن نمیكنه؟ كه در مواقع در جمع نشیني یك سوم قاشقش هم غذا وارد  

 .یه برنامه هاي خوب خوب واست دارم -

با همون دهن پر آدم از غذا انداز گفت و منم نیشمو یه وري داده گفتم:ببند اون گاله رو حالم به هم 
 .خورد... ایـــــــــــــش

دي صدا ولوم باال خندیدنش تو صداي زنگ در پیچیده از سر جا بلند شده گفتم:كوفت...همین كارا رو كر

 .كه هیشكي ورت نمیداره دیگه

 .باز خندیده حرص من در آورده راهي در بازكنیم كرده گفت:از خداشون هم باشه

 .آره دیگه اگه به قول بابا مهدي دیگه خدا باشه بیاد تو رو ورت داره -

 صدا جیغ اون و من در باز كرده و امیرعلي نیشش تمام دیجیتال سه بعدي سینما خانگي گوش تا گوشي

 ...جلو روم قد علم كرد

 واسه این خنده تا حاال ازش ندیده ابرو باال انداختم كه گفت:ناهار چي داري؟

 .از جلو در خودمو كنار كشیده گفتم:قرمه سبزي

با اون تي شرت فسفري یقه دار مارك نایك و شلوار ورزشي مشكي از كنارم گذشته یه نفس عمیق كشیده 
خوام یه زن بگیرم یكي میگیرم مثه ترانه كه از هر انگشتش یه هنر گفت:من همیشه گفتم ، اگه ب

 .بباره،درضمن آشپزیش هم امیرعلي پسند باشه،مثه ترانه خانوم

ز قدماش مسابقه دهنده شده تو درگاه آشپزخونه ترمز زده با یه مكث چندثانیه تخت گاز حرفاش با تخت گا

 .و نگاه خیره دست نكشیده گفت:سالم عرض شد

 .شنیدن سالم زیرلبي سایه وو گذشتن از كنار امیر و نشستن رو صندلیم
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 .بیا بشین -

ون میشمروبروي سایه اونور كانتر نشسته گفت:ترانه خانوم واسه من بشقاب بیاري ممن . 

با اشاره دست سایه و بلند شدنش و بشقاب و قاشق چنگال آوردنش و نگاه خیره امیرعلیو دنبال خودش 

 .كشون به صندلیم رل پالك شدم

امیرعلي واسه خودش غذا كشیده و اولین قاشق پروپیمون كرده رو تو دهن برده گفت:به به عجب دست و 
 .پنجه اي داري ترانه...آدم حظ میكنه

د شیطون زده زیرچشمي سایه بي خیال مشغول غذا رو زیرنظرگرفته گفتم:من كه تا حاال خواب لبخن

 .بودم،دست پخت سایه رو داري میخوري

غذا تو دهنش مونده نگاشو رو سایه نگه داشته با اون لحن كشدار تاثیر گرفته از مجالست با شادمهر 

 گفت:اه،دستتون درد نكنه سایه خانوم؟

خانوم؟...نه بابا دستتون؟...سایه . 

سایه با همون پرستیژ در مواقع در جمع نشیني غذاشو نیمه اره ول كرده گفت:بعد ناهار با یه دوردور 

 چطوري؟

 .میدوني كه خوراكمه -

 امیرعلي در مقام شادمهر نشیني گفت:با كي میرین اونوقت؟

...این هفته فقط عشق و حالو سایه بي خیال گل لگد كوبي امیرعلي گفت:میبرمت یه جاهایي حالشو ببري
 .داریم... دوتایي

 .طعنه آخر حرفش هم كه مختص مقام شادمهر نشیني و قیصربازي امیرعلي یهو جو گرفته بود

ب چه كاریه؟منم جاها باحالي میشناسم با هم میریمخ –امیرعلي  . 

ره است،دوما فضا سایه بي نگاه به امیرعلي ظرفشو تو ماشین ظرفشویي گذاشته گفت:اوال ماشین دونف

 .دخترونه است

 .امیرعلي سرشو پایین انداخته خونسردي همیشگیشو پیدا كرده گفت:آهان

اید شركت باشین؟این هفته نب –امیرعلي   

سایه قهوه جوشو راه انداخته گفت:این هفته رو به خاطر ترانه خانوم مرخصیم و در ركاب ترانه 
چشماشو تو كاسه چشم چرخونده گفت:باز هم بابت ناهار  خانم.امیرعلي از رو صندلي بلند شده جلو من

 .ممنون،من میرم،یه چندتا قرار دارم

 .جاي سایه گوش كركرده گفتم:خواهش قابلي نداشت،یه ناهار بود دیگه پیش هم خوردیم

 .از خونه بیرون زده توپیدم به اون حجم بي خیال گوشه آشپزخونه در حال قهوه كوفت كني
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با این امیرعلي چیه؟ تو مشكلت دقیقا -  

من باهاش مشكلي ندارم،اصال در اون حدي نیستم كه با حضرت واال مشكلي داشته باشم،میرم آماده  -

 .شم،نیم ساعت دیگه میریم بیرون

 ...لحن پرحرصش و من نگام با رفتنش رو در میخكوب

 .همه دور و بر من مشكل دارن...واال

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

تو خیابوناي این شهر نمیدونم مال كدوم دوقاره قدم زدن كنار سایه سرخوش و بي خیال عالمي داره،كنار 
سایه تو بسفر محل تالقی آبهای دریای سیاه ، دریای مرمره و خلیج شاخ طالیی یه ساندویچ كباب تركي 

امروز منو با همه  بي خالي رژیم واسه عصرونه خوردن هم عامي داره،سایه هم كه انگار باید همین
مسجدا و كلیساها و موزه هاي شهر آشنا كنه ول كن معامله نبوده باالخره با قسم و آیه ساعت یازده و نیم 

 .شب راهي خونه شدیم

 .با خنده تو البي وایساده گفتم:بیا اینوري

 .تو امشب بیا اینوري -

ونده به قلب با سرعت هزار تو ثانیه یه صداي سالم مرونه لهجه دار و من جیغ بنفش كشیده و دستمو چسب

 .چسبونده

نگام برگشت طرف صورت جذاب و قد و باالي استیل دارش و شستم خبردار شد كه آقا همون آراس 

 .آراس گفتناي سایه خانومن

 .رفته رفته یه لبخند واسه نگراني تو چشماش زده گفتم :سالم

ماي منو گشاد كرد هم امیرعلي تازه تو پیچ پله سایه مهلت عكس العمل به آراس نداده بغلش كرده هم چش
 .ها پیچیده رو

تر میموني مردفكر میكردم بیش –سایه  . 

 .آراس با اون لهجه با نمك گفت:خب كارم زودتر تموم شد و مشتاق دیدار ترانه بودم

 .چه چایي نخورده هم حس پسرخالگي برش داشت

تینده گفت:مثل تعریفاتون بي نهایت زیبا هسبا لبخند دستشو طرفم دراز كرد اظهار خوش وقتي كر . 

 .من؟...نه من میخوام بدونم من؟...عینكیه...یادش رفته عینك بذاره

 امیرعلي به خودش تكوني داده گفت:سایه ما رو به هم معرفي نمیكني؟

 تا ظهر كه این بابا سایه خانوم بود چي شد تنزل مقام داد یهویي؟
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خته دست دور بازوي ورزشكاري آراس پیچونده گفت:آراس سایه گیج یه نگاه به امیر اندا

 .امیرعلي...امیرعلي آراس

 .كشت مارو با این معرفي...واال...طول و تفسیرش عمودي تو حلق جفتشون

 امیرعلي با اكراه دست دراز شده آراسو فشرده گفت:دخترا تا حاال كه بیرون نبودین؟

اون گفت خسته استن به ترانه گفتم زوده برگردیم ولي م –سایه  . 

دهن امیرعلي از این همه اروپایي منش بازي سایه باز مونده، به زور و ضرب بسته شده گفت:زیاد خوب 
 .نیست تا این وقت شب تنها بیرون باشین

منم همیشه به سایه میگم –آراس  . 

 نازشي تو كه، مامانت آیا تو رو زاییده؟

خوابین دخترا،دیروقتهامیرعلي عمال آراسو بي خیال شده گفت:برین ب . 

رف تویه شب بخیر حواله آراس و امیر كرده رو به سایه گفتم:خب پس من لباسامو عوض میكنم میام ط . 

 .سرشو تكون داده كلیدو تو قفل در خونش چرخوند

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

خوبم؟یه نگاه به سرتاپام تو آینه انداخته رو به سایه خودخفه كن گفتم:  

 .بیستي -

 حاال كجا میخوایم بریم این وقت شب؟ -

 .دیسكو -

 .نه بابا -

 .جون بابا -

بي خیال دختر...این امیره با این ماستیش بفهمه ما داریم كجا میریم جو قیصر میگیرتش ول كنمون  -
 .نمیشه

 .چیكار به اون مرتیكه هردمبیل داري؟...خوش باش -

 .همینه كه دل نمیكني برگردي پیش مامان بابات دیگه -

 .یكي خوش گذرونیاي اینجا یكي یه چیز دیگه كه نمیتونم ساده از كنارش رد بشم -

 چي؟ -
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 .شاید یه روز بفهمي -

 .اینقده بدم میاد همه واسم معما طرح میكنن -

 .بریم دیگه -

 .یعني بذار بپیچونم دیگه

ه شاهد قدم رنجه امیرعلي خان كه با یه ابرو باال داده و خونسردي با سایه از واحدش بیرون زد
همیشگیش از تیپ در مقابل سایه ساده من گذشته وجب به وجب اندام سایه رو با چشماش متر كرده شدیم 

 ، گفت:جایي تشریف میبرین؟

 .سایه بي خیال دو قفله كرده واحدشو گفت:بریم

یپ درخور بزنم در ركابتون باشمبنده هم یه ت اگه بگین كجا –امیرعلي  . 

اسه سومین بار میگم ماشین من گنجایش دونفرو دارهو –سایه  . 

ماشین شما؟...چه زود هم صاحب شدین...نپیچونین منو،كجا میرین؟...ترانه دست من امانته –امیرعلي  . 

عال چند قبضه به من امانت داده شدهف –سایه  . 

د شرایط كه میتونه از ترانه مواظبت كنه بنده هستمها كیس واجدر حال حاضر تن –امیرعلي  . 

آهان پس بابت همون بادیگاردي فرستادنتون...ولي خب میدونین؟ نه كه زیادي شلین این چیزا  –سایه 
 .بهتون نمیاد

یري؟مرد خشم به فاصله چند لحظه تو چشماي امیر پیدا شده ، كنارش زده ، گفت:ترانه تو بگو كجا   

ش،فكر كنم دیسكونمیدونم راسیت - . 

ابرو باال انداختناي سایه رو بي خیال نگامو دادم به اخماي درهم امیرعلي خان و براق شدنش طرف سایه 

 ...كه

خودت خواستي سایه –امیرعلي  . 

وندمسایه بي خیال این شاخ و شونه تا حاال از امیرعلي برنیومده ، دستمو كشیده دنبال خودش كش . 

 چته سایه؟ -

شغالآص از بیني بیرون داده با ریموت دراي ماشینو باز كرده گفت:متنفرم ازش...پسره نفسشو پرحر . 

 دقیقا چرا؟ -

 ...ترانه -

 نیار بهانه...هي ترانه ترانه میكنه واسه من،خب فداي تو من بشم،بگو چه مرگته؟ -
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 .اون حق نداره واسه من ادا آقاباالسرا رو درآره -

ا دیدي؟امیرعلي؟...آقاباالسر؟...یه چي بگو تو این مخ ما بگنجه...آخه این پسر به این ماهي كج -  

 .ارزوني صاحبش -

 .خیالت تخت نداره...پروندش پاكه پاكه -

 نگاش رو صورتم مات مونده گفت:چي؟

 .هیچي بابا...میگم این بابا بچه مثبتیه در حد خودش -

 .آره جون تو -

ت...دروغم كجا بود؟به قول مهسا كبریت بي خطر نم كشیده بخوایم مثال بزنیم میگیم جون خودت نكب -

 .امیرعلي

 .پوزخند واضحش و من شاخ درآورده

 همراه سایه و اون آهنگ تركي آرامش بخش راهي دیسكو شده گفتم:برنامت واسه آینده چیه؟

 .همین برنامه هاي حاال -

دیگه نه؟ اون وقت شوهر جزء برنامه هاتون نیست -  

 .نه -

 .زیادي قاطع بود -

تو شوهر كردي چه گلي به سرمون زدي؟همه مردا لنگه همن،اون آشغال كه داداشم بود این ازآب  -

 .دراومد واي به حال بقیه

ا اونببي خیال دختر،خسته شدم بسكه تو زندگیم همه خودشونو یا با من مقایسه كردن یا طرفشونو  - . 

.خیلي خريهنوز هم خري ترانه.. - . 

ي؟من خر،من گوساله،تو چته كه تا این امیرعلیو میبیني هاري میاد سراغت پاچه طرفو جر مید -  

 .گفتم كه ازش متنفرم -

من خر نیستم،اونقدري هم حالیم هست ، تو از كسي كه خوشت میاد بیشتر میچزونیش،امیر واسه تو  -
 .عالیه

كلفتیش هم نمیدونه گمشو ترانه،امیر و من؟اون كثافت مارو الیق - . 

 دلت پره ازش؟ -
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 .دلم خونه ازش -

 .پس یه چي هست -

 .یه امشبو بي خیالمون شو جون سایه -

 .امشبو باشه ولي ته شبو قول نمیدم -

 .باشه هر چي عروسمون بگه -

 .كوفت -

 .نیشت چاكیدا،هنوز هم همون خري هستي كه بودي -

 .با پشت دست همچین میخوابونم تو صورتت كه دماغ و دهنت یكي بشه -

 .خندیده تو جایگاه پارك كرده گفت:بزن بریم بریزیم این قرا رو

 .سایه آدم باش -

 نكنه میخواي مثه این خاله خان باجیا یه ور بشیني و خانومونه واسم رو بگیري؟ -

 .نه به این شوري ولي تو هم بي نمكش نكن -

م خانومچش - . 

با سایه از جلو دوتا غول تشن گذشته و آب دهن قورت داده و سقف دهنو به خشكي رسونده وارد اون 
فتم:اینجا دیگه كدوم همه رقص نور آبي صورتي و صداي كركننده موزیك شده تو گوش سایه داده زده گ

 گورستونیه؟

دي آبرومونو نبري توخاك توسر نخوردي نون گندم دیدي كه دست مردم،این همه فیلم دی - . 

 .نیشمو واسش تا ته باز كرده روي یكي از این كاناپه هاي روبروي هم نشسته گفتم:باحاله

باحال تر هم میشه وقتي چارتا از این هلو بپر تو گلوئا بیان جلو واسمون جنتلمني ول بدن و یه پیشنهاد  -
 .رقص هم تنگش ببندن

 چندبار اومدي؟ -

فعه پیش خرمگس با خودم آورده بودم نمیذاشت تو جام جم بخورم،چپ و راست دومین بارمه،المصب د -

 .هم واسم چشم غره میرفت

 احیانا با بابامهدي نیومده بودي؟ -

 یه چي تو همین مایه ها،چه خبر از مهسا و شادمهر؟ -

 .ندارم خبر،فردا یه زنگ میزنم -
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پسرا با اون سبك عجق وجق خیره گفتم:الكل با سفارشاي سایه نگامو دورتادور دوخته به رقص دخترا و 

 ملكل كه نمي بندي به خیكمون؟

واسم اخم اومده گفت:بچه اي؟...اینا خودشون هم حالیشونه كه دوتا خانوم متشخص مثه من و تو كه تنهایي 
 .میایم اینجا گذري میایم و اهل این كثافت كاریا نیستیم

كیو نشون بدم كه گوشیش رو میز ویبره رفته از لبخندمو تو صورت خوشگلش پاشیده اومدم تیپ ی

 .سرجاش بلندشد

نگاشو رو شماره میخ كرده ازم فاصله گرفه عصبي جواب داده شروع به بحث كرده درآخر با فحش 

 .ناموسیش تماسو قطع كرده اومد طرفم

 .بلند شو بریم -

 چي؟ -

 .به من ربطي نداره، دستور از باال رسیده باید زود جیم شیم -

 باال؟ -

 .ترانه ایقدر سوال نپرس، من كه میدونم كار اون مرتیكه جوعلقه -

 كي؟ -

 امیرعلي نكبت دیگه،مگه چندتا جوعلق داریم؟ -

 كیفو روشونم انداخته همراش از پله ها باال رفته گفتم:سایه میشه واضح حرف بزني؟

 .نه -

 .من عاشق این نهاي قاطع توام به شخصه -

 .چه كنم دیگه،همه عاشق همه چي منن -

 سایه بنال ببینم كي پشت خط بود؟ -

 .یه عوضي -

 .واقعا من ممنونم از این جواباي طول و تفصیل دار تو كه كنجكاوي آدمو ارضا میكنه -

با ریموت دراي ماشینو باز كرده گفت:ترانه بعدا همه چیو میفهمي،من فقط مجبورم حرفاي اون عوضیو 

؟قبول كنم  

 اون عوضي شادمهر نیست؟ -

 .ترانه بي خیال شو،ولت كنم امشب به تقي ماست بند سر خیابون خاتونت اینا هم شك میكني -
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 .چه ارادتي پیدا كردي تو به این تقي ماست بند -

 .درد بي شوهریه دیگه،خدا نصیب گرگ بیابون نكنه -

ختمون ترمز كرده گفت:نشد كه شب خوبي تو سكوت ماشینو تو خیابونا گردونده ته تهش تو پاركینگ سا

 .بشه،نذاشتن كه شب خوبي بشه

ابرو باال داده به موهاي اتو شدش نگاه كرده گفتم:نمیدونم چرا چند وقتیه از اینكه همه یه چیو ازم پنهون 
 .كنن میترسم، سایه تو یه چي میدوني و به من نمیگي

مئن باش چیز خاصي هم نیست،فكر كن همه ما به نمیشه كه بگم قربونت برم،قول دادم قسم خوردم،مط -

 .آقابزرگت قول دادیم آب تو دل عزیزدردونش تكون نخوره

چرا اینجایي؟ همراش اون پله ها رو باال رفته نگام تو نگاه امیرعلي رو پله ها نشسته گیر كرده گفتم:تو  

فت:خوش گذشت؟لبخند پیروزیشو تو صورت سایه پخش كرده چشم و ابرو حرص درآر درآورده گ  

ونوريسایه بي خیال اون كوه خونسردي كلیدو تو در واحدش انداخته گفت:لباسامو عوض میكنم میام ا . 

یهو مسیر صحبتشو عوض كرده بي حس تو صورت كوه خونسردي نگاه انداخته گفت:خبر دارین آراس 

 واحدش هست یانه؟

ه ایشون خونشونن یا نهیه برق عجیب تو چشماي امیر جهیده گفت:به من ربطي نداره ك . 

سایه بي خیال باز كردن در شده خواسته از كنارش بگذره گفت:ترانه دیرتر میام برم ببینم این پسره خونه 

 است یا نه؟

نیست، برو خونت –امیرعلي  . 

سایه نگاشو یه وري حواله امیر كرده گفت:شما كه گفتي بهت ربطي نداره،پس بي زحمت تو مسائلي كه 
اره دخالت نكنبهت ربطي ند . 

 .دوباره خواست راشو ادامه بده كه امیر گفت:نیست سایه،امشب نمیاد

 .سایه نگاشو تو نگاه امیر میخ كرده بعد چند لحظه عقب گرد

بي خیال این دوتا نمونه نادر بشري تو واحدم رفته باز صداشونو شنیده گوشمو شل داده و چشمامو به 

جانانه شدم چشمي در چسبونده شاهد این بگو مگوي . 

تو چه مرگته سایه؟ –امیرعلي   

حرف دهنتو بفهم –سایه  . 

مگه تقصیر منه كه تو –امیرعلي  ... 

تمومش كن، من خسته ام –سایه  . 
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اسه اون پسرقرتیه كه خسته نبوديو –امیرعلي  . 

به تو چه ربطي داره؟ –سایه   

چسبوندن سایه به دیوار و یه بار جنم نشون دادگي این كوه خونسردي و من چشمم تا ته تو این چشمي نیم 

 .مثقالي فرو رفته

دیوونه چته؟ –سایه   

ن چمه یا تو كه تو این چند وقته معلوم ني چه غلطایي كرديم –امیرعلي  . 

،میفهمي؟متنفرسایه خودشو از پرس دیوار و امیرعلي كنار كشیده گفت:ازت متنفرم . 

 .كوبیده شدن در تو صورت امیرعلي و فرو رفتن دست امیرعلي میون موهاش

 این دیوار میون ماها چه میكنه با ما؟

 ...كاش این دیوار خراب شه من و تو با هم بمیریم

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

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

دست زیر چونه زده خیره تو صورتش مونده كالفگیشو حس كرده با خیال راحت قهومو با قاشق به هم 
 .زده منتظر شكستن سكوتش موندم

 چیه اینجور نگام میكني؟ -

 حاال من غریبه ام؟مني كه كمترین چیزا زندگیمو گفتم واست؟ -

سالو آره، مثه كف دستم تا قبل این سه سالتو میدونم ولي این سه سالو نه، نه تو میدوني  به جز این سه -
چي به سر خودم آوردم نه من میدونم چي به سرت اومده، فقط میدونم این چندماه آخر باز هم عزیز شده 

 .بودي

 سایه نپیچون منو،این امیره چي میگه؟چه غلطي كرده؟چه غلطي كردي؟ -

كردم خودمو،یه عمر غرور و دختر مهدي سحابیو زیر سوال بردم ترانه، من دیوونه  ترانه خوار -
یش هم نمیدید، ترانه ب****و**سخودمو كوچیك كردم، براي كي؟...واسه اون كثافتي كه منو الیق دست 

 من چه كردم؟

 د بنال ببینم چه گلي به سر خودم و خودت گرفتي؟ -

 .از امیر خواستگاري كردم -

فنجون گنده قهوه تو مشتم فشرده شد و خیرگي نگام قاطي نگاه لرزون سایه شد دهنم واموند و ... 

 بمیري من راحت شم، دقیقا چه غلطي كردي؟ -
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خودشو با ترس عقب كشیده من و من كنون گفت:خب...من...من كه نمیخواستم...یعني...خب بذار از 

 .اولش بگم

سرمون شده از گاردم فاصله گرفته گفتم:بگو ببینم چه خاكي تو . 

 ...یه كم مكث و بعد فوران اطالعات

بعد از اینكه تو رفتي منم كه دیدم ایران بمونم با اون همه جارو جنجال اعصابم قراره خرد بشه واسه  -
یرهم اومده بود...خب من تو دوران رفاقت این سه همین چندماهي رفتم پیش شادمهر و شادي نیویورك، ام

نظري روش نداشتم، گوشه گیرتر از اون دوتا بود...تو اون مسافرت جذبش تا زیاد امیرو نمیدیدم و 
شدم،جذب رفتارش،منشش،كاراش،جنتلمن بازیاش،ترانه یه شب زد به سرم دیدم فس فس كنم از دستم 
رفته به خودم كه اومدم حرفاش از سیلي بدتر خورد تو گوشم، گفت فكر نمیكرده اینقدر دختر جلف و 

نظرش امثال من بوالهوسن،ترانه خیلي چیزا گفت منم تهش گفتم جاي قلب تو اون سبكي باشم،گفت به 
سینش یه تیكه سنگه، ترانه من اون شب خیلي خرد شدم...شاید راست میگه امثال من لیاقت اسم عاشق 

 .بودنو ندارن

عت غلط كرده كه راست میگه، حاال گندیه كه زدي،خوب داري جمعش میكني،سگ محلي واسه این جما -
 .بهترین مداواست

 .چه ثمر؟من خودمو جلوش خراب كردم -

نشاشیدي كه هي میگي خراب كردي خراب كردي، برو كپه مرگتو بذار ببینم میشه این مرتیكه ماستو  -
آورد تو خط یا نه؟ اگه دیدم راه نداره میریم تو نخ همون آراسه، سگش شرف داره سرتاپا این سه تا 

 .رفیق

 ...ترانه -

و ترانه...دروغ میگم بگو دروغ میگي، من نمیدونم چرا طالع من و تو و مهسا با این سه تا نخاله درد  -
 .یكي بدتر از اون یكي گره خورده

 واال...ترانه؟ -

بمیره این ترانه، بگو ببینم گند دیگه اي باال آوردي یانه؟از این آراسه خواستگاري كرده باشي دیگه  -

مایندن جو میگرتشون همون لحظه یه تعارف واسه تختشون هم میزنننمیشه جمع كردا، اینا اپن  . 

 مگه دلم پاركینگه؟ -

یعني با اون همه چیزي كه بارت كرده هنوز هم دوسش داري؟بابا تو كه رو سیب زمینیو سفید كردي  -

 .دیگه

چونشو باال داده مغرور شده گفت:نه...كي گفته؟من اصال آدم حسابش نمیكنم، منكه دوسش ندارم...من 
 دوسش ندارم، ندارم...ترانه من دوسش دارم؟

 بغض چونشو لرزونده به كابینت تكیه داده گفت:من دوسش ندارم مگه نه؟

دوسش دارم....خیلي دوسش دارمسرمو واسه تایید الكي تكون دادم كه اینبار با گریه گفت:ترانه من  . 
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 ...واسه ما رهایي مرگه تا رها بشیم میمیریم

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

 .حرص زده بي خیال گوشي تو دست سایه شده دكمه آیفونو زدم

رده شور جفتتونو ببرن چپیدین وردل هم من اینجا تنهامم –مهسا  . 

 برو اون شوهرتو با فحشات مستفیض كن،چه خبر؟ -

و هم اونجاهایي؟ِا ت -مهسا   

هسا من موندم تو چطور تحملش میكردي اینو...این چند وقته گند شده اخالقش فجیعم –سایه  . 

ه خبرا؟دركت میكنم عزیزم،چ –مهسا   

ه خبري ني اونور چه خبره؟اینجا ك –سایه   

 .منم كه مقامم بوقه و عدم نظرم واسه این دوتا ثابت شده

هدیس ترشیده فرداشب با جان فشاني داداش من بره قاطي متاهلینراره مقهیچي بابا باالخره  –مهسا  . 

 .نگام به دكمه آیفون بند و دلم با این حرف پیچ خورده

بگو جون سایه –سایه  . 

واال ما دوروز رفتیم ماه عسل برگشتیم دیدیم هم ترانه خانوم اومده پیش شما هم داداشمون رفته  –مهسا 

 .قاطي مرغا

كه تقصیر اون شوهر نكبتتهاومدن ترانه  –سایه  . 

ر مورد آقا ما درست صحبت كن كه بد خاطرش واسمون عزیزهد –مهسا  . 

حالم به هم خورد –سایه  . 

ترانه خفه مردي؟ –مهسا   

چه از ذوق ازدواج تنها ترشیده خاندانتون رفته تو شوكب –سایه  . 

واج رضا نیسترانه جات خالیه...الهي بمیرم واسه داداشم،دلش به این ازدت –مهسا  . 

رم یه قدمي بزنماز رومبل بلند شده پالتوئه از دیشب بالتكلیف رو مبل افتاده رو برداشته گفتم:سایه من می . 

 .نگاه سایه مات روم مونده بعد چند لحظه سري تكون داده منو راهي كرد
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ب خیره نگاه كردم، كنار اسكله رو یه نیمكت نم كشیده نشسته و هنسفریامو تو گوشم چپونده به اون همه آ
دلگیریم بابت چیه رو نمیدونم،دلگیریم از چیه رو هم نمیدونم،نفسام واسه چي با آه همراهه رو هم 

 .نمیدونم،من امروز هیچي نمیدونم

 .گرمي دستي رو شونم و نگاه من به صاحب دست

 .تو عمق آرامش همیشگیش فرورفته هنسفریا رو از گوشم درآوردم

 .نبینم تو لك باشي -

 .نیستم -

 .خبرشو ازشادمهر دارم كه حسام داره دوماد میشه -

 به من چه؟ -

 منم كه خر،ندیدم شب اومدنمون چه التماسي تو چشاش بود؟میخواستیش؟ -

 .خزعبل میگي امیر -

 .تو فكر كن خزعبل ولي یه مرد رد نگاه یه مردو خوب از بره -

 تو امروز چي میخواي بدوني از من؟ -

م یه عمر قراره عذاب وجدان رو دوشم سنگیني كنه یا نه؟میخوام بدون -  

 چي میگي تو؟عذاب وجدان؟ -

 دوسش داشتي؟ -

 كیو؟ -

 .حسامو -

 .تو یه چیزیت میشه امروز -

ترانه هنوز هم دیر نشده ، اگه دوسش داري بي خیال این همه سال رفاقت میشم و نمیذارم باز هم از  -
 .همه ما حس ترس داشته باشي

ر هیچ معلومه چي میگي؟امی -  

دلم پره ترانه، از این دلتنگي تنها نشستنت دلم پره،میترسم...میترسم از اینكه به ناحق با بقیه دست به  -

 .یكي كرده باشم

 امیر شماها چرا اینقدر مشكوكین؟ -

 ترانه یه سوال پرسیدم جوابش یه نهه یا آره؟...دوسش داري؟ -
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 .نه -

پاي چي؟این نه متزلزلتو بذارم  -  

بذار پاي اینكه من با اون اولین بار طعم جمله دوست دارمو شنیدم...بذار پاي اینكه اون اولین مرد  -
..بذار پاي اینكه نازامو فقط اون خرید...بذار پاي اینكه اعترافش خیلي زندگیم بود كه فقط خوبیامو دید.

 .قشنگ بود...بذار پاي اینكه هم خونم بود

 ترانه میخواستیش؟ -

نه...نه تا وقتي كه من واسه عروس خاندان فرزین بودن مقبول نیستم...نه تا وقتي كه گلرخ جونم  -
مادري میكنه برام تا جاییكه پام وسط زندگي پسرش نرسه...نه تا وقتي كه عمو فریبرزم نازدونه بارم 

نا رو سیلي نكنه بزنه تو میاره تا جاییكه پسرش واسه خاطرم تو روش واینسه...نه تا وقتي كه آقابزرگم ای
 .گوشم

 .پس دوسش داشتي -

نه...نذاشتم به دوست داشتن برسه....نخواستم به دوست داشتن برسه...تو فكر كن عادت...آره همون  -
 .عادته....از سرم میره

 .آره ترانه میره،با خوابایي كه آقابزرگت واست دیده میره -

 .شفافي لبخندش و نگاه خیرش به اون همه آب

 .به رسم عادتم،به حرمت عادتم،براي عادتم یه قطره اشك كافیه

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

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

نمشما دوتا افتادین تو جوقدمامو كالفه ضربدري بدون خانومونگي برداشته گفتم:گم نمیشدم كه  . 

سایه بي خیال لیسي به بستني زده یه نیم نگاه حواله به قول خودش سرخر چند وقته كرده گفت:منم كه 

 .كاري به تو ندارم

 .امیرعلي هم نگاشو رو لباي بستني دار سایه قفل كرده گفت:تو امانتي بانو

 دقیقا من یا اون لباي بستني خورده سایه؟

وتا درگیر نگاه هم رو نیمكت نشسته به سیاهي شب خیره فكر كردم كه عجب مراسمي بشه بي خیال اون د
مراسم این دوتا نوه عزیز فاروق خان امشب، چه مهسا با خوشگلیش دلبري كنه از شادمهر و چه شادمهر 

ن با واسه مهسا شاخ و شونه غیرت نام بیاد، چه عمه فریبا قربون قد وباالي دومادش بره و چه گلرخ جو
پشت چشم نازكیاش مادرشوهر بازي درآره،چه آرتین تو عروسي یه دونه خالش آتیش بسوزونه و چه 

 ...مهشید آرتینو بندازه تو جون شهاب...چه مهدیس دلبري كنه و چه حسام

همون قطره اشك دیروز عصر واسه این همه عادت بسه، خاتونم هم بابت عروسي این دوتا نوش 

یادش رفته این چند روزه درگیري داره و ترانش . 
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ترانه؟ –سایه   

نهنگامو تا صورتش باال آورده منتظر شدم كه جاي اون امیر گفت:دیروقته هوا هم سرده بریم خو . 

 .انگار با این حرفش بیشتر سردم شده توخودم جمع شدم كه گوشي سایه زنگ خورد

آراسه –سایه  . 

به گوششاخماي امیر تو هم شد و گوشي با ذوق سایه چسبید  . 

سالم چطوري؟ –سایه   

- .... 

 .ابروهاشو تو هم كشیده از كنارم بلند شد و چند قدم اونورتر مشغول حرف زدن شد

 امیر عصبي با پاش رو زمین ضرب گرفته گفت:این دوتا چه حرف خصوصي دارن؟

 به تو ربطي داره؟ -

ا...مگه بي غیرتم كه خواهر رفیقم تو صورتم براق شده گفت:دیگه تو واسه من ربط و بي ربط راه نندازی

 .با این پسره اینقدر صمیمیت داشته باشه و من دست رو دست بذارم

 .خونواده سایه با روابط آزادش مشكلي ندارن -

 .حرف حسابم جواب نداشته روشو برگردوند

بزنم؟ سایه با قدماي بلند و اخم میون ابروش امیرو نشونه رفته گفت:میتونم یه لحظه باهاتون حرف  

امیر متعجب اخماي سایه رو نگاه كرده باهاش چندقدمي ازم دور شد و من دیدم لبخند كمرنگ رو لب 

 ...امیر و حرص تو نگاه سایه و شنیدم صداي بلند امیرو

هم میسوزه سوخته؟...بیشتر –امیرعلي  . 

 .من معادله تمام مجهولي این چند وقته رو عمرا بتونم حل كنم

........ 

پیاده شده چشمامو واسه سایه مل مل داده و تزویر رو قاطی رفتارم کرده گفتم:اینجا کال مال از ماشین 
 منه؟

اون عاقلی اندر سفیهونگی مخصوص خودشو تو نگاش ریخته و سمتم پرتاب کرده گفت:بشین تا باشه، 

 .کال تعارفت کردن یه بیست درصد سهامشو زدن به نامت

 یعنی اینقدر می ارزه؟ -

 .آخه دختره منگول آقابزرگت فقط یه کوچولو از ثروتتو داده اینجا واست سرمایه گذاری کنن -
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 .خب همینش هم خیلیه، منکه قرار نبود ثروتمو داشته باشم -

- ت؟ساده ای دختر، حاال بریم که ببینم تو این یه هفته ای که نبودم چه گندی زدن به این شرک  

 ...نگفته بودی -

 چیو؟ -

تو بخش خدمات کار میکنی اینکه - . 

 .چشم غره آدم فلک کنش و من نیشم تا ته واشده و چپیده تو آسانسور

تو آینه آسانسور تیپمو از نظر گذرونده اروپایی شدنمو به نظاره نشستم،موهای حالت دار دورم ریخته و 
بی و بخور و بخوا کاله فرانسوی کج رو موهام و پالتو کوتاه و بوتهای چرم اصل که خرید این یه هفته

 .خرج سلیقه سایه و خرج جیب بنده بود

از کنار اون دخترای قدبلند رو کفشای پاشنه میخی گذشته نیم نگاه حرومشون کرده گفتم:دوپاره استخون 

 چی داره واسه رفتن رو سن؟

 .سایه تک خند زده گفت:پول همین دوپاره استخونشونو میخورن دیگه

 .ایی خوشم نیومد -

وکارت با اینا نیست که بخواد خوشت بیاد یا نهشما سر - . 

 چی کارم اینجا؟ -

یادمه سه سال پیش طرحایی که باید واسه شرکت خان داداش میزدمو از تو تقلب میگرفتم، تو اصال تو  -

 .معماری حروم شدی، باید بزنی تو طراحی لباس

 .بی خیال دختر -

طالیی و زمینه سفیدو باز کرده گفت:ولی فعال مجبوری فقط خندیده لنگه یه در با کنده کاریای فوق العاده 
تو اینکار به من کمک کنی البته اجباری نیست تو میتونی تو خونه راحت استراحت کنی و بی خیال کار 

 .و بار بشی و عشق دنیا رو ببری

 از کنار اون حجم انسانی خوشگل گذشته دورو برمو از نطر گذرونده گفتم:اینجا کجاست؟

ش مدیریتبخ - . 

 .اوه الال -

سایه با ببخشید تنها تو اون سالن با اون همه در خوشگل تنهام گذاشته وارد اون اتاق با بزرگترین در شد 
ومن هم به اون کاناپه های طالیی سفید لم داده منشی رو از نظر گذرونده فکرم درگیر این شد که این 

لینگ میخورهبشر بیشتر از اون دخترای چارپاره استخونی به مد . 
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 تنهایی چرا؟ -

 نگام رفت طرف امیرعلی خوش تیپ تر از همیشه و گفتم:ِا اومدی؟

 .سالم -

 سالم ، اینجا چیکار میکنی؟ -

 .بیکار بودم اومدم اینجا -

 .کنارم به کاناپه ها لم داده نگاه منشی رو با خودش کشید

 ...صدای در اتاق و سایه با

و جام بلند شده قدم شل و وارفته خودموحرکت دادم طرف سایه عصبی بهت تو صورتم بیداد کرده آرومت

 ...و

 دستام طرفش دراز شده نرم رو گونه هاش کشیده شده گفتم:تو کجا بودی تا حاال؟

 ...امیرعلی عصبی دست تو موهاش کشید و سایه صورتشو حرصی یه ور دیگه کرد

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

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

 .بی خیال نگاه خیره اون دوتا لبخند تو صورتم رونق داده زیرلب گفتم:جان دلم

تهخنده دلبرش ومن تو حجم گرمای وجودش بیشتر فرو رف . 

ترانه بریم -سایه  . 

ه دیگه بریآره ترانه بهتر -امیرعلی  . 

شدنگاه دلخورم به نگاه مصمم جدایی انداز اون دوتا گره خورد و دلگیریم از بابت سایه بیشتر . 

 تو که میدونی چرا؟ تو که خواهری چرا؟

 .باز گرمای وجود اون و من عشق کرده تو این حجم گرما

میکنم ترانه بریم، خواهش -سایه  . 

 ...نگاه دلخوربغض کردم تو نگاه جدی و غم گرفته سایه و اینبار تشر اولین باری امیرعلی

لند شو دیگه ترانه میریم یه گشتی بزنیمب -امیرعلی  . 

 .سایه هم بی خیال این دشمنی چندوقته گفت:امیر راست میگه بلند شو

امیرعلِی دستش با موهاش درگیر سکوت اون حجم آرامش و من غرق تو این آرامش و سایه عصبی و ... 
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 .کشیدن دستم با دست سایه و کشیدن دستش با دستم

 هم دیدنی بودی ، هم خواستنی بودی، هم باغچمون گل داشت

 زنجیر میخواستم دستاتو بخشیدی

 از من تا اون چشمات هر دره ای پل داشت

ترانه -سایه  ... 

ین هم ترس...تو که همدمی چرا؟ تو که لحن حرص زده قتطی لرزش ترس صداش و من گیج از ا

 خواهری چرا؟

 .از حجم آرامش و آسایش دورم کرده گفت:تمومش کن ترانه

 .نگام به اون حجم گرمای خیره بهم و تو سکوت شاهد تقالی عدم دوریم

 .قدمای منشی طرفش و من اخمام تو هم رفته

 به چه حقی دستای گرمش شکار اون دستاست؟

و بغضم بیشتر کارساز دلم مشت شد و اخمام ... 

 پل بود اما ریخت، گل بود اما مرد

 ...کشیدن دستم و بغض بیشتر تو گلوم خراش انداخته

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

 .سنگیني نگاه سایه و من بي خیال نگاش به بیرون خیره شده

 آخه تو عادت كردي هر بچه اي كه میبیني تریپ احساس برت داره؟ -

تو و اون امیرعلیو درك نمیكنم چه ترش كردین وقتي یه دو دقیقه اون فرشته كوچئولو رو بغلش  -

 .كردم...دل ندارین ببینین من عاشق بچه هام

 .همچین بغلش كرده بودي كه انگار یار غارته، بچه مردم كه بغل كردن نداره -

 پس چرا تو بغلش كرده بودي؟ -

 .بچه رئیسه آخه -

، اینقده بدم اومد كه منشیه اینجوري آماتور بچه رو تو بغلش میچلوند، اي جان دلم چه ناز اي جان دلم -
 .بود

 .پوف محكم سایه و من ریز خندیده
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 .من بچه دوست دارم -

 .آخه خره هر كي بچه دوست داشت باید عین بختك بیفته رو سر یه بچه تازه از راه رسیده -

دید؟الهي من فداش شم دیدي چه ناز میخن -  

 .بپكي تو، یاسین میخوندم دم گوش امیرعلي به از حرف زدن با تو بود -

 ...غش غش خندم تو صورت و خون گریگیم تودلم

 ...بچم سه ماه دیگه دونیا مي اومد

 ...بچم عش مادر بود، جون بابا بود

 ...بچم سه ماه دیگه دنیا میاومد

 ...بچم دخمل بابا بود، عمر و دین مامان بود

ارستان دست رو شكمم كشدم نبودتو بیم ... 

 ...به سه ماه دیگه یه دنیا اومدم نبود

 ...همه عمر و دین و جون مامان نبود

 ...باباش هم نبود

 پل بود اما ریخت، گل بود اما مرد

 چرا بچه رو آورده بود شركت این رئیسه؟ -

كه تو جون خودش اینور اونور پرستارشو اخراج كرده تا زمانیكه بتونه یه پرستار پیدا كنه مجبوره  -

 .ببرتش

 مثه اینكه با این رئیسه زیادي جیك تو جیكي دیگه نه؟ آقا امیرعلي میدونن؟ -

 ...یه گمشو زیرلبي و غرق شدنش تو فكر

 .سایه بهش بگو اگه میخواد من میتونم نگهش دارما، نه كه بیكارم -

 .كوبیده شدن كیف سایه تو صورتم و نیش باز بازشدم

مه ذوقو داره؟میگم تو نباید اینقدر رو نقطه ضعفت كلید كني، ِد من به فداي تو یه بچه ارزش این همن  -  

 داره واسه مني كه جونم با یه خنده بچه ها میره خیلي ارزش داره؟ -

 ترانه تو نباید اینقدر زود وابدي؟ -
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 .وا رو واسه چي بدم؟ فقط بغلش كردم -

 .میترسم از روزي كه وابسته بشي -

 یعني میگي به یاروئه كه من از بچش مراقبت كنم؟اصال مامان بچه كجاست؟ -

 .وقتي بچه رو زاییده گورشو گم كرده -

 نه بابا، چطور دلش اومده؟ -

 .ولي قرار نیست تو به اون بچه نزدیك بشي -

 .سایه جون ترانه -

 .بگو جون امیر...محاله -

 .سایه -

 .خر نمیشم -

 .من كه میدونم خر شدن تو مرامته

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

قدم روئه امیرعلي جلوم و اخماي تو هم كشیده سایه ي رو كاناپه لم داده و كانال باال پایین كرده فلسفه رو 

 .مخ بودنو به اثبات بنده میرسوند

 خب دقیقا این راهپیمایي یعني چي؟ -

رخ كشیده، داد زد تو صورتم كه در حد اللیگا منفجر شدنو امیر تازه به ... 

رانه به خداوندي خدا داري منو دیوونه میكنيت –امیرعلي  . 

 اصال من دلم میاد؟ -

تیریپ خونسردیم واسه اونیكه با آب و هواي تركیه نساخته خونسردیشو از دست داده این چند وقته، 

 ...حرص به همراه داشته باز توپید كه

ت چه میكشیدن از دست تو؟آخه زن هم اینقدر یه كلمه اي؟ون خونوادیعني من موندم ا –امیرعلي   

نه خب من خیلي كلمه بلدم، بعدشم خونوادم منو خیلي دوست دارن، میگي نه یه زنگ بزن خاتون ببین  -
 .چه آبغوره اي از دست فراقم راه میندازه

نجا للگيچشماشو تو كاسه چرخونده ژست پر نخوت واسه من اومده گفت:تو نیومدي ای . 

 .للگي یعني چي؟ من فقط میخوام مواظب اون بچه باشم -
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اي من از دست تو بمیرم راحت شم، این شادمهر یه چي میدونست كه میگفت این ترانه آدم  –امیرعلي 

 .كچل كنه

ودتخِا وا من چیكار به موها تو دارم؟ چرا حرف میذاري تو دهنم؟ اون نیم مثقال موت هم مال  - . 

اومده كش بیاره رو یه جوري نا فرمونه جمع و جورش كرده گفت:ترانه محال ممكنه، اصال سایه نیش 
 .رئیس هم قرار نیست بذاره سهامدارش پرستیژشو ببره زیرسوال

 هان؟اینكه گفتي دقیقا یعني چي؟ -

عني اینكه چه معني داره نوه فاروق خان تو بالد غریب زیر بچه مردمو تمیز كنه؟ی –سایه   

تو كال از بچه یه پوشكش در مواقع تعویض تو ذهنت نقش میبنده؟یعني  -  

 .هیش سایه و نیش اینبار تا ته باز شده امیرعلي و خیرگیش به چشم غره سایه

 حاال كي با رئیست صحبت میكني سایه؟ -

 .مات موندن اون دوتا به من و من خیره به آهنگ تركي پخش شده از تلویزیون

این دیگه كیه؟ –امیرعلي   

این دیوونه است –سایه  . 

 .شعور خودتونو حفظ كنین چون من اصال اهل شنیدن توهین نیستم -

دورم بگردي –سایه  . 

ترانه بچه خوبي میشي میري خونت تخت میگیري میخوابي و به فردا ناهارت كه مهمون من  –امیرعلي 
 .تو یه رستوران با یه غذاي دریایي هستي فكر میكني

گفتم:ایي اینقده بدم میاد از غذا دریایي بینیم چین داده شده . 

 .امیرعلي سعي در ثبات خونسردیش یه نیش زوركي واسم باز كرده گفت:هر رستوراني كه تو بخواي

 آخه قراره فردا اون ني ني كوچولوئه مهمونم باشه نمیدونم وقت دارم یا نه؟ -

 ...امیرعلي بي خیال سعي وافرش شده دیگه عمال تو صورتم داد زد كه

رو خونت بگیر بخواب، یه ذره هم آدم باشب –امیرعلي  . 

با اون لبخند از سر شب حرص درآرم واسه جفتشون اداي احترام كرده زدم بیرون و صداي جیغ سایه 

 ...همراه بسته شدن در به گوش رسیده خنده نشوند رولبم

از خر شیطون قدماي كوچولوش  من عاشق این مهمون كوچولییم كه با پیاده شدن این دو نفر جامعه بشري

 .به خونه ام راه پیدا میكرد
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.................................................. .................................................. 

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

 .شیشه شیرو تو دهنش گذاشته گفتم:من عاشقشم

درانه خیره مونده گفت:خاك تو سرتسایه نگاش به این همه ما . 

امیرعلي با كریر ني ني كوچولوئه به قول این دوتا بي اسم درگیر گفت:من دقیقا نمیدونم خاصیت این 
 چیه؟

گفت:ترانه  و با حرص جمع كرده كریرو با وحشي ترین حالت ممكن از دست امیرعلي كشیدهل***بسایه 

ن مرتیكه نره خر رو زدم وگرنه دیگه از این خبرا نیستفقط همین یه امروزو واسه خاطر عزیزت به ای . 

 یعني نگفتي پیشنهادمو به رئیست؟ -

ه، قرار هم نیست آدم هر پیشنهاد مذخرفیو مطرح كنهن –امیرعلي  . 

 ببخشید شما؟ -

 .سایه مثال زیرلب ولي با باالترین ولوم ممكن زیرلبي گفت:دسته خر

و ابرو اومده واسه امیر كردم كه در زنگ خورده رو مرحمتا یه  خندمو جمع كرده یه اشاره به سایه چشم

 .بازي بكنه، خودشو كشت یارو پشت در

صداي خنده سایه و لهجه بانمك آراس و اخماي باز در اختالط هفت و هشت هم فرورفته امیرعلي و من 

 ...ذوقم از بابت این همه غیرت هدر رفته بابت سایه عاشق

 امیر؟ -

از بچه كنده داد قاطي چشماي شیطونم و من با همون حالت سر ذوق اومده این دو روزه نگاه پرسوالشو 
 .گفتم: از آدمایي كه دیر به خودشون میجنبن خوشم نمیاد

 ...لبخند مردونش و ورود آراس

از همون دم در بعنوان اولین آدم با احساس و براي من محترم امروز با دیدن مادرانه هاي خرج اون 

 .كوچولوي صورتي پوش یه لبخند از اون جذاباي مخصوص مدلینگ زده گفت:خوشحالم كه خوشحالي

 با دست دعوتش به نشستن كرده گفتم:چي میخوري؟

انداختن منم حكم كلفتشونو دارم به پذیراییتون میرسم ره چي میخوري؟نه كه ایشون للگي راهآ –سایه  . 

امیر زودتر از سایه به خودش جنبیده آشپزخونمو زیر ورو كرده در عرض پنج دقیقه فنجوناي شكالت 
این همه هنر خونه داري مرد مجرد بي عیب داغ رو عسلي هاي كنار دستمون گذاشت و نگاه سایه دنبال 

رفیق پاك پاك از غلط اضافه روون شد...امیره دیگهروبروي من و سواي اون دوتا  . 

چي شد این خوشگله رو آوردین اینجا؟ –آراس   
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مرغ یه پا ایشون دیگه واسه خاطر –سایه  . 

امیرعلي لبخند مردونه مثه همه روزاي همكاریمون به روم پاشیده گفت:ترانه است دیگه یه چي بخواد ول 

 .كن معامله نمیشه

 ...ترانه است دیگه

 ...این ترانه حتي از داشته هاش هم برید

 كجا، این ترانه به خواسته هاش رسید؟

 كجا، این ترانه پا داشته هاش و خواسته هاش وایساد؟

ترانه میدونم كه تو هم مثه همه ما دیوونه این كوچولویي ولي امروز یه پرستار خوب واسش پیدا  –آراس 
ل از تاریك شدن هوا تو خونه باشه، میترسه بدزدنششده و رئیس دستور داده این نیم وجبي تا قب . 

 ...ولي من -

استي رئیس گفته هر وقت دلت خواست میتوني بیاي ببینیش ، البته تو قصر رئیسر –آراس  . 

 .لباي از غصه جمع شده ام چسبید به گونه اون صورتي پوش چشم مشكي خیره بهم

 پل بود اما ریخت، گل بود اما مرد

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

 ...کد ایرانوکه رو آیدی کالر دیدم بی خیال بقیه شماره شده گوشیو با ذوق به گوشم چسبوندم

 ...الو -

-.... 

 الو، صدا نمیاد؟ -

- ..... 

 خاتون شمایین؟ -

- ..... 

 مهسا؟ -

 .هیچ وقت تو لیست آدمایی نبودم که انتظارشونو داشته باشی -

ه اش شدم که با اون ولوم پایین دلبری گفت:خوبی؟شوکه به تجزیه تحلیل صدای بم تر شد  

 گوشیو تو مشتم فشرده گفتم:تو خوبی شادوماد؟
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- .... 

 عروسی خوش گذشت؟ -

- ..... 

 حسام؟ -

 جان دل حسام؟بیاازخودمون بگیم...تو بگو اونحا چطوره؟ -

 خوبه،بیشتر اومدم انگاری تفریح...تو چه خبر ازشرکتت؟ -

شهدست و دلم به کار نمیره،عادت کردم یه دخترعمویی که بد دلمونو برده چپ وراست اتاقم با - . 

 ...حسام -

ترانه بذار بگم، بذار بگم که وقتی نیستی چقدر جات خالیه، بذار بگم که وقتی نیستی انگاری خونه  -
لی سخته، کاش بودی حتی اگه خاتونم روح نداره، بذار بگم همه دلگیرن از آقابزرگ و شادمهر، ترانه خی

 .کنار من نبودی، من به دیدنت راضی بودم

 ...حسام ،من -

ترانه عادتم شده قایمکی تو تراس واست پیام دادن دم استخر آقابزرگ قرار گذاشتن،عادتم شده تراس  -
شم،از ان اتاقتو دید بزنم، عادتم شده هر روز یه جوری خودمو برسونم خونه خاتون و یه بهونه الکی بترا

 .حسام هیچی نمونده

حسام حواست هست که زن داری؟حواست هست که االن داری خیانت میکنی؟حواست هست که مهدیس  -

 عاشقته؟

 .من نیستم، من عاشق نیستم -

 .اون زود تسلیم شدنت واسه ازدواج که واسه همه برداشت دیگه ای داشت -

 ...ترانه -

 .رو دلم مونده بود بایدمیگفتم -

دت که گفتیخو - ... 

 تو کی به حرف من گوش کردی که اینبار آقایی از خودت دراوردی و شدی نوه خلف آقابزرگ؟ -

 .یه کم سکوت و بعد حرفایی که با صدای خش برداشتش تو گوشم نشست

من اگه سکوت رضایت فرض شده واسه خودم به راه انداختم واسه اون نگاه بی عشق توبود،واسه اون  -
ه واسه من ذره ای احساس نداشت،من عشق ریختم به پات ترانه ولی تو نمک پاشیدی به نگاهت بود ک

 .زخمم با اون همه بی مهری و منطقی بودنت، من چرا باید تاوان به آدم عوضیو میدادم؟ترانه من عاشقتم
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 .تمومش کن حسام، مهدیس گناه داره -

خیانت نمیکنم، هیچ وقت، تو همه زندگیم  تمومش میکنم ترانه ولی یادت باشه من هیچ وقت به یادت -

 .هستی، همه زندگیم میمونی

 .صدای بوق قطع تماس و نگاه من به مجسمه گوشه نشیمن گیر کرده

 .تمام قلب تو به من نمیرسه

 .چند دقیقه گذشته با زنگ تلفن و باز من بی نگاه برداشته

 ...الو -

 .سالم ترانه -

 سالم خوبی؟شادمهر خوبه؟ -

ردومون خوبیم، تو چطوری اونجا خوش میگذره؟آره ه -  

 .هی بدک نیستم، اره بخور و بخواب خوش میگذره -

تزانه همه چی قمر در عقربه، تو این بیست و سه سال که از خدا عمر گرفتم فکرشو هم نمیکردم که یه  -

 .روز دلم واسه مهدیس بسوزه

 .پیچخوردن دلم و مشت بیشتر فشردم به دور گوشی تو دستم

 چی شده مگه؟ -

شب اول مثه اینکه حسام مهدیسو تو خونه جا گذاشته رفته بیرون و تا فردا ظهرش ازش هیچ خبری  -
ط واسه عوض کردن لباس ویه دوش چند دقیقه ای میره خونه، مهدیس داغونه، همش نبوده، حاال هم فق

ش نداره باز هم زنش شده، غصه میخوره ولی تهش میگه تقصیر خودشه که با اینکه میدونسته حسام دوس
آقابزرگ هیچی نمیگه، خاتون هم میگه همش تقصر آقابزرگه ، میگه یه نومو که آواره غربت کرده، دوتا 

 .دیگه نوه هاش هم که اینجور دارن همو تحمل میکنن، ترانه تا رفتی همه چی به هم ریخت

 .چند لحظه مکثشو سوال غیر منتظره اش

میگی؟ترانه یه چی بگم راستشو  -  

 .خب...آره...بگو -

 حسام عاشق توئه مگه نه؟ -

 ...مهسا اصال -

قول دادی راستشو بگی، من داداشمو میشناسم، تا یه حرفی از تو میشه خودشو یه جوری میرسونه که  -

 ...خبرو بگیره، چند روز پیش هم که
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 چند روز پیش چی؟ -

این عکسو ازت گرفته رو اسکرین گوشیش عکس تو بود معلوم بود حواست نیست و - . 

 ...مهسا ، من -

میدونم ترانه، تو عاشق نیستی،ولی کاش بودی، شما لیاقت همو داشتین، حسام داره با همه لج میکنه،  -

 .حتی بلیطای ماه عسلشون هم پاره کرده

 مهدیس چی کار میکنه؟ -

فکر میکردم چون اونقدر  هیچی، واسه اولین بار ارومه، فقط نگاه میکنه، نه شکایتی نه چیزی، اولش -
پسر دورش ریخته بوده که این کمبود حسام واسش خیالی نیست ولی ترانه دیدم که تو تنهاییش گریه کرد، 

 .من تا حاال اشک مهدیسو ندیده بودم حتی روز یکه تو و شوهرت عقد کردینهم مهدیس گریه نکرد

 .من مطمئنم همه چی درست میشه -

همه رو تو شیشه کرده، بهمن خان و بابا هم که چند وقتیه سر قضیه کاش بشه، عمه فریبا خون  -

 .کارخونه با هم قاراشمیشن

 من فقط سه هفته است که نیستم ببین چی شده؟ -

همین سه هفته رفتن توئه که همه رو انداخته تو جون هم، حتی چند روز پیش حسام به شادمهر هم توپید  -

رگ دخالت میکنهکه چرا دم به دقیقه تو کارای آقابز . 

 مهسا من نمیدونم چی بگم؟ -

بی خیال با زندگیت خوش باش،این جماعت دوسال فراموشت کردن تو هم واسه همیشه فراموششون  -
 .کن، اینا لیاقت دوست داشتن ندارن

 مهسا چرا دلت پره؟ -

 .دلم از خودم پره ترانه، خیلی پره -

 شادمهر کاری کرده؟حرفی زده؟اذیتت کرده؟ -

 .نه اون خوبه، این منم که توقعم زیاده -

 شادی چی کار میکنه؟ -

 .هیچی درس میخونه -

 سختت نیست تو زندگیت خواهر شوهرت هم کنارت باشه؟ -

 .نه در حال حاضر تنهاهمدممه -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

367 

 

 .مهسا پیچیده حرف میزنی -

هچی ترانه، چیز قابل گفتی نیست، شاید توطالع من و تو غصه خوردن و دم نزدنه، چند وقتیه دارم فکر 

 .میکنم میون ماها چقدر مهشید از همه خوشبخت تره، چقدر شهاب عاشقشه

 مهسا شادمهر کاری کرده؟ -

نمیدونی از چی  نه، من میدونستم شادمهر عاشم نیست ولی خب بعی وقتا سر درد و دلت که باز میشه -
 بنالی، خب دیگه کاری نداری؟

 .نه عزیزم خوشحال شدم صداتو شنیدم -

 .من بیشتر، پیشاپیش عیدت هم مبارک -

 .دیوونه هنوز ده روز مونده -

 .خب گفتم که پیشاپیش -

 عید نمیاین اینجا؟ -

 .نه، شادی کنکور داره، ولی کل تابستونو اونجاییم -

ست دارمایول خلی خوشحال شدم، دو - . 

 .منم همینطور ، خدافظ -

 .خدافظ -

 .من و مهسا و یه سرنوشت؟...دلم خوشه به اینکه امیرعلی مثه اون دوتا نیست

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

 به سایه آالگارسونی تیپ زده باال پایینی نگاه انداخته گفتم:کجا به سالمتی؟

 .دارم میرم خونه رئیس، تو هم اگه میخوای بیا -

هست؟ اون کوچولو هم -  

 . کوچولو هم هست -

 .پس دو دقیقه ای آماده ام -

 .تیپ بزن خود رئیس که نیست ولی ما جلو این خدمتکاراش آبرو داریم -

 حاال این رئیسه چطور آدمی هست؟ -
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واال چون ما چشممون جز یار کسیو نمیگیره به این بنده خدا از بعد برادرونه نگاه کردیم فهمیدیم همچین  -

 .چیز مالیه

 .به من باشه به خاطر این بچش حاضرم زنش بشم -

 .تو اگه واسه خاطر بچش میخوای زنش بشی یه ایل دختر میخوان واسه خاطر خودش زنش بشن -

 حاال داریم میریم اونجا چیکار؟ -

 .رئیس واسه یه مراسم گفته برم خونش به کارا رسیدگی کنم -

 چه مراسمی؟ -

 .نترس، میگم تورو هم اختصاصی دعوت کنه، چند هفته دیگه هست -

 .خب باید بریم تو فکر لباس -

 اونو بسپار به من...آماده ای؟ -

 .نگاهی به تیپ شیک از صدقه سر خریدام با سایه کرده ، گفتم: بریم

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

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

 .به قصرروبروم خیره بوده ، گفتم:اوه اوه من واقعا دارم عاشق این رئیسه میشم

سهبی زحمت اینقدر سریع عاشق نشو، همون یه بار به اون سرعت عاشق شدی واسه هفت پشت همه ب - . 

 حاال این یارو چرا زنش ولش کرده؟ -

 .نمیدونم ، یعنی هیچکس نمیدونه، دو روز بعد از به دنیا آوردن بچش رفته -

 رئیس چیکار کرده؟ -

 .هیچی زندگی، بگو یه ذره غمش باشه، نیست -

 .خب حتما همو دوست نداشتن -

 .مطمئن باش که رئیس دوسش نداشته -

 .دارم مشتاق میشم رئیسو ببینم -

 .نه بابا -

مه اشرافیت شده نگامو با گردش سیصد و شصت درجه ای و ورژن ندید خندیده پشت سرش وارد اون ه
 بدیدی به کار انداخته گفتم:چی هست؟ دشت؟
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 .دراندشت -

غش غش خندمون تو صدای یه زن سرمه ای پوش گم شد و سایه به ترکی یه چی جوابشو داد واون با 
یرایی با اون همه ست دست و لبخند مصنوعی کشیده رو لب رژ خوردش ما رو به سالن بزرگ پذ

 ایتالیایی اصل راهنمایی کرد و سایه کنار گوشم گفت:چطوره؟

 همون دراندشت، یارو ارثی چیزی بهش رسیده؟ -

 .دوسال پیش تو یه فشن شو، یکی از کمپانیای معروف اسپانسرش میشه و یهو میکشه باال -

رو لبم شكونده از جا بلند شده صدای جیغ جیغ اون ست یشمی پوش تو فضاي حجیم سالن پیچیده خنده 

 .رفتم طرفش

با تمام قواي آنالیزوري سراغ داشته از خودم در یك نگاه پرستار جدید رو از نظر گذرونده حالیم شد كه 
همچیم مال بخور نمیري نیست، پس نتیچه گیري حاصله میتونه این باشه كه از لیست زن باباهاي احتمالي 

 .حذف نیشه

ن خنده هات برم عسلمالهي من قربون او - . 

سایه یه لبخند تو صورتم پاشونده گفت:یعني من عاشق این انتخاباي فجیع آراسم، یعني سلیقه میریزه از 
 .این حسن انتخاب

خنده ریزمو دادم قاطي هفت و هشتاي نگاه مات شده سایه رو پرستار سرپا وایساده، حاال اگه خاتون بود 

سرپایي مادر بیا بشین خسته میشي كه آبرو نذاشته واسمون میگفت"چرا ". 

 ... سایه مشغول كارش و من مشغول یشمي پوش چشم و ابرو مشكي ناناسم

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

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

جیغمو درآورده غش غش خندیدعروسكو از دستم كشیده  . 

 .كوفت بدش من ببینم -

 .نچ، آقاتونو دریاب -

 .من بمیرم با این آقا انتخاب كردنمون -

 مگه چشه آقاتون؟ -

 .چش نیست كه گوشه، بعدشم اونو بده من -

 .نچ، خوش ندارم تا من بیخت نشستم جز من حواست مال كس دیگه اي باشه -

 .داري اذیت میكنیا -
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 .دقیقا -

 .اذیت نكن دیگه -

 االن مثال با این لحنت توقع داري من خر شم؟ -

 .دقیقا -

 .نچ، راه نداره -

 .میدونم دیگه بن بسته، كال جاده ي بخت من بن بسته -

 ...تو بغلش كشیده شده، اون ولوم من عاشقو كنار گوشم ول داد كه

 .خودم واست بازش میكنم، غمت نباشه خانوم -

ه اینقده خوبي عروسكمو میدي؟خب تو ك -  

 .نچ -

لجا چپكي نگامو مهمون نگاش كرده از بغلش بیرون زده گفتم: اي كوف و نچ، امشب افتادي رو دنده . 

صورتشو تو گودي گردنم فرو كرده ، باز تنها وسیله خریت منو روكرده ولوم تغییر داده گفت:امشب 

 .افتادم رو دنده خانوم خواهي

مده با اون صداي لوس از من بعید گفتم: گمشوواسش عشوه خركي او . 

 دستش دور كمرم حلقه گفت:یعني تو قابلیت یه ناز اومدن هم نداري خانومم؟

ان واستباز چپكي نگامو مهمونش كرده گفتم:ولم كن بچه پررو، برو اوناییو بغل كن كه ناز خوشگل می . 

نوم ساز دیگه بلد نیستبه من ربطي نداره، به این دله حالي كن كه جز ترانه خا - . 

 .آره ارواح خاك هفت نسل پشت این دل -

 ...كمي سكوت و یكي از معدود شباي بي عطر اوفریا سر شده و حرف لبخند رو لبم آورده

 ترانه؟ -

 جون دل ترانه؟ -

 تو بچمونو خیلي دوست داري؟ -

 .خیلي -

بیشتر؟سرش از گودي گردنم دراومده جلو صورتم قرار گرفته گفت:از منم   
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 .دستمو رو گونش گذاشته گفتم:من تو رو دوست ندارم

چشماي دو دور زدش مات صورتم موند و لبخند رو لبم نقاشي شد و گفتم:من عاشق توام و هیچكسو 

 .اندازه بچمون دوست ندارم

 ...خنده سرخوشش و لبایي كه لبامو میون خودشون كشیدن

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

 نگامو تو آینه به خودم دوخته یه سوت بلند باال فضا رو مهمون كرده گفتم:چي شدم؟

 .هلو بدو بیا بپر تو گلو -

ازي؟وجب قدوباالي فوق تصور نایس سایه دوخته گفتم: امیر كشي میخواي راه بندنگامو به وجب به   

بیني چین داده موهاي حلقه شده دورش ریخته رو با دست مرتب كرده گفت:اون بشر كي چشم و چار 

 درستي داشته كه امشب داشته باشه؟

سایه لباس آبي فیروزه اي رو تنم خوابیده رو باز تو آینه دید زده گفتم:محشره . 

 .آره فكر نمیكردم اینقدر خوب طرحشو بزنه -

 مگه تو طرحشو نزدي؟ -

 .خب...وقت نداشتم دادم یكي از بچه چیزي كه تو ذهنم بودو درآره -

 .آهان، هم دست تو درد نكنه هم اون یكي از بچه ها -

 یهو جن زدگیش باال زده تو بغلم كشده گفت:ترانه میبخشیم؟

 چي؟ -

طرف تو بودم، من و مامان و بابا همیشه طرف تو بودیم، من مثه خواهر نداشتم  ترانه من همیشه -

 دوست دارم، تو واسم نفسي، ترانه هیچ وقت از من دلخور نشو ، باشه؟

 جو شب سال نوئه دیگه نه؟ -

 .تو اینجور فكر كن -

 نگفتي این رئیست چرا عید نوروزو جشن میگیره؟ -

 .رفیق ایراني كم نداره -

مه امشب هم وطننپس ه - . 

 .آره اكثرا، اگه دیگه پارتنرا و همسراشون تركي باشن، بریم؟راننده منتظره -
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 راننده؟ -

 .راننده شركته -

 .این رئیس زیادي لي لي به الالت میذاره سایه -

 .اختیار داري واسه سهامدار بیست درصدیش داره ناز خري میكنه -

 .كم كم داره ازش خوشم میاد -

و شونه انداخته كیف ست كفشاي پاشنه ده سانتیمو به دست گرفته همراه سایه از اون پله ها كت خزمو ر
پایین رفتم و راننده با تمام جذابیت و پرستیژ مردونه و لبخند بذل و بخشش شده رو لبش در رو برامون 

ن؟باز و بسته كرد و دهن من چسبید به گوش سایه ، گفتم:كال مرداي شركت همه اینقده جذاب  

 .تو فكرشم یه تست مدلینگ ازش بگیرم، بچه با این همه جذابیت داره حیف میشه -

 .یعني خاك تو سرت -

 چرا یهو؟چي كار كردم؟ -

 با این همه هلو دور و برت چیكارته به امیرعلي عین شفته وارفته؟ -

 .یكي بگه -

حاال من كه دارم میگم، ولي از شوخي گذشته خوشم اومد خیلي عاشقي كه با این همه مستر دور و برت  -
 .دلت یهویي نسریده

 .كارواش نیست فدات، هم نشیني با ترانه خانومه دیگه، اینجور من و مهسا رو بار آورده -

 .خنده تلخم وسایه دستمو فشرده

ه این دوتا؟چرا شده مایه عزت؟من و زندگیم چرا مایه عبرت نمیشه واس  

.................................................. .................................................. 
كتمو به دست خدمتكار داده با یه حركت نرم موهاي حالت دار شدمو از ...................................

ه راه افتادمروي شونه كنار زده همراه سای . 

 .معرفیم به اون همه آدم به جایي رسیده تو بالد غریب هم خودش مایه هیجان بود

رفتهامیرعلي از اول سنگین كرده بود اون نگاشو رو سایه لوندتر از همیشه شده و با آراس گرم گ . 

 كنارش وایساده گفتم:چطوري؟

 .خوشگل شدي -

 .اونو كه بودم -
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ر كه عكستو دیدم همینو گفتمبر منكرش لعنت، اولین با - . 

 بس كه ماهي پسر، چرا دمغي؟ -

 من چند سال پیش یه غلطي كردم،تا حاال شده عین سگ پشیمون باشي؟ -

من همیشه بیشتر از شادمهر به تو ایمان داشتم، شادمهر واسه عزیزاش مرام داره ولي تو واسه همه  -

ني با یه پیشنهاد رقص خیلي جنتلمني شروع كنيمرام داري، ولي هیچ وقت دیر نیست، حتي حاال، میتو . 

 چشماي باریك شدشو به نیمرخم خیره كرده با اون لحن كشیده گفت:آره؟

 .آره -

 گفته بودم خیلي خانومي؟ -

 .نیازي به گفتنت نیست، میدونستم -

 .ولي میخوام بگم خیلي خانومي -

ر جنبیدهبرو پسر ، دیر بجنبي آراس با اون تیپ مكش مرگ ماش زودت - . 

گیالس ویسكیشو رو میز گذاشته یه دست به كراواتش برده با تمام جذابیت سراغ داشته از خودش راهي 
وند وسط سالن و دست به كار شد و نگاه سایه شد و با یه صحبت و لبخند كنج لب سایه شوكه رو كش

 .خیره من ابرو واسش باال انداخته شد

الكلو بردارم كه دستي دور شكمم حلق شد و گرمایي آشنا از پشت دست برده یه دونه از جاماي شربت بي 

 ...احاطه ام كرد و ولومي آشناتر تو گوشم مانور داد

 .قرار نبود اینقدر خوشگل بشي -

 ..دستم تو هوا خشك و نگام درگیر قاب عكس بزرگ كوبیده به دیوار

 ...صداي آهنگ ایراني وسط اون همه كالسیك خارجي و آرامش بخش تركي

 تو نزدیكي كه ماهي ها به سمت خونه برگشتن"

 به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

 تو این دنیا یه آدم هست كه دنیاشو تو میبینه

 كسي كه پاي هفت سینش یه عمره سیب میچینه

 كنار سبزه و سكه ، كنار آب و آینه

 تموم لحظه هاي شب، سكوتت هفتمین سینه

 تو هم درگیر تشویشي مثه حالي كه من دارم
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 براي دیدنت امشب تموم سال بیدارم

 هواي خونه برگشته، تموم جاده بارونه

 یه حسي تو دلم میگه تو نزدیكي به این خونه

 هواي خونه برگشته، تموم جاده بارونه

 یه حسي تو دلم میگه تو نزدیكي به این خونه

 كنار سبزه و سكه ، كنار آب و آینه

 تموم لحظه هاي شب، سكوتت هفتمین سینه

 تو هم درگیر تشویشي مثه حالي كه من دارم

 براي دیدنت امشب تموم سال بیدارم

 تو نزدیكي كه ماهي ها به سمت خونه برگشتن

 به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

 تو این دنیا یه آدم هست كه دنیاشو تو میبینه

سیب میچینه كسي كه پاي هفت سینش یه عمره  

 هواي خونه برگشته، تموم جاده بارونه

 یه حسي تو دلم میگه تو نزدیكي به این خونه

 هواي خونه برگشته، تموم جاده بارونه

 "یه حسي تو دلم میگه تو نزدیكي به این خونه

 .تمومي آهنگ و من هنوز تو هنگ

 .بیشتر بهش چسبیده شده باز اون ولوم زیادي آشنا تو گوشم زنگ خورد

 .نظرت با یه رقص دونفره چطوره؟ من و تو ، مثه همیشه -

 كشیده شدنم وسط سالن و همونطور شوكه بودنم...من امشب چمه؟ اینجا چه خبره؟

دیدمش، اون صورتشو دیدم، اون ته ریش همیشگي خوش حالت رو صورتشو دیدم، اون چشماي كشیده و 
ش تراش ترو دیدم، اون پوست برنزه كم خوش نقش مشكي رو دیدم، اون بیني خوش تراش و فك خو

نظیرو دیدم، اون لباي درشت خوش حالت واون موهاي خوش كپ باال رفته و چند تارش رو پیشوني 
 .ریخته هم دیدم
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 من اینجا چه میكنم؟اون اینجا چه میكنه؟

شدستي كه خودش رو شونش گذاشته بودو مشت كرده باز نگامو چرخوندم تو اون همه جذابیت دخترك . 

 .دستش رو كمرم لغزید و چشمام بسته شد

همون عطره....سیگار تند آمریكایي و عطري كه از یه دوره گرد تو ایتالیا خریده و هیچكس نمیتونه 

 .نظیرشو پیدا كنه

رد و من سرم روي شونم ناخودآگاه كج شدنفساش باز كنار گوشم بیداد ك . 

 .خیلي خوشگل شدي لعنتي...خیلي...همه نگاها روته و من متنفرم از این نگاها -

 .لحن شیطونش و من هنوز مه و مات

 .دهنم واسه حرفي باز نمیشد

 .چیزي نمیگي بانو؟ دلم واسه صدات تنگه -

اريو هشتاد و هفت تا قد و استیل ورزشك نگام سرتاپاشو وجب كرد و باز همون بود یه مرد با صد . 

 ترانه خانوم؟ -

 .نگام تو سیاهي نگاش گیرافتاد و دلم ضرب آهنگ گرفت

 .ببخشید اگه یه كوچولو شوكه شدي -

 كوچولو؟ تو به این میگي كوچولو؟

ارمال بیدكنار گوشم با اون نفساي داغ و بوي الكل مالیم تر از همیشه گفت: براي دیدنت امشب تمام س . 

 ...چرخ خوردیم و نگاه سایه...چرخ خوردیم و نگاه امیرعلي...چرخ خوردیم و نگاه همه

 .تنگ تر شدن حلقه دستش و باز نفساش كنار گوشم

 ترانه خانوم شوكه اي؟ -

 ...كشیدم عقب، با تمام فرماني كه به مغزم رسید كشیدم عقب

 اینجا چه میكنم؟ اینجا چه میكنه؟

خلوت ترین جاي سالن و سنگین شد یه نگاه روم قدمام سرعت گرفت طرف . 

چشمامو بسته تمركز كردم،خب اون اینجاست،اصال مهم نیست،اون اینجاست،به من ارتباطي نداره،اون 

 ...اینجاست، امشب سال تحویله،اون اینجاست...لعنتي،اون اینجاست

 .گرمي دستي رو شونم مثه گرمي دست حسام رو شونم
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 ترانه؟ -

م به كت و شلوار خوش دوخت خاكستري ست شده با اون چشماشنگامو دوخت . 

 .من متاسفم -

 واسه چي؟ -

 .لحن تندم هم غریبه با خودم هم غریبه با آراس

 .من دركت میكنم -

 . من نیازي به درك شدن ندارم، فقط میخوام برم خونه -

ترانه نمیشه، همه این آدما میدونن تو صاحب بیست درصد از سهام رئیسي و حضورت تو مهموني  -

 .بیشتر از اونیكه فكرشو بكني مهمه

 .بسه تمومش كن، فهمیدم ، من تا آخر مهموني باید تحمل كنم -

 ...ترانه ، من -

 .آراس میشه تنها باشم؟ تضمین نمیكنم رفتارم زیاد خوب باشه -

اس و مغناطیس اون و نگاه جذب شده من بهشرفتن آر . 

 .گوشه سالن با اون گیالسش درگیر، خیرگي خرجم میكرد و لبخند ژوكوند هم ردیفش

 .با اون قدماي همیشه جذابش نزدیك شده تو یه قدمیم وایساد

 ...چشمامو از خشم به هم دوخته شد و دستمو به نرده كنار دستم محكم تر

به نرده چشمامو باز كرد و من باز تسلیم خیرگیش شدمگرمي دستش رو دست بندم  . 

 .فكر نمیكردم لباس تا این حد تو تنت محشر بشه -

 ...گیجیم و خیرگیم به لباس تو تنم، یعني

 .دست از سرم بردار -

 .لبخند رو لبش آورده دستمو بیشتر فشرده گفت: ترانه،عزیزم، دلم واسه صدات یه ذره شده بود

یفهمي؟ین حالت سراغ داشته از خودم عقب كشیده گفتم: گفتم دست از سرم بردار، مدستمو با وحشي تر  

 .این مهمونیو میبیني؟ همش واسه خاطر توئه، من این همه خرج نكردم كه دست از سرت بردارم -

 ...معني جملش، اون خرج كرده؟ مگه رئیس خرج نكرده؟مگه...نه...نه...نه
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 ...نفرتم تو چشمام ریخته

شه؟...یعني اون...نه...نه...نهیعني می ... 

من ترانه سه ساله پیش نیستم، من این دختر سختي كشیده روبروشم، من دیگه نازدونگي تو خط مشیم 

 ...نیست...من ترانه ام...ترانه

 .با اون بغض چنگ زده به گلوم تو صورتش با آروم ترین ولوم ممكن عصبانیت گفتم:ازت متنفرم

نار زدهسردي نگاش و من اونو ك . 

 .كتو از دست خدمتكار چنگ زده با اون چشماي پر اشك دوئیدم بیرون

اون لعنتي رئیسه، اون لعنتي صاحب این قصره،اون لعنتي...اون لعنتي...اون لعنتي باباي اون كوچولوئه 
 .چشم مشكیه

 ...نــــــــــــــــــــــــ ــــه....بسمه

 .ترانه صبر كن -

وئیده طرفمعصبي برگشتم طرف امیر د . 

 .دیگه چیه؟همتون میدونستین، شما میدونستین -

مترانه برات توضیح مید –امیرعلي  . 

 نه من فقط میخوام برگردم خونه، باشه؟ -

 .امیر مگه نمیبیني اعصابش خرده همین االن میبریش خونه -

 .باز نفرت قاطي رنگ چشمام شد و به سرعت ارزوني چشماش

 .خفه شو سامي، خفه شو ، نمیخوام صداتو بشنوم -

 .من فقط نگرانتم -

اومدم باز یه داد دیگه خرج اون فضاي باز و گوش اون دوتا كنم كه امیرعلي گفت:بسه سامیار تمومش 
 كن، ما االن میریم ترانه، سایه پالتوشو بپوشه رفتیم، اوكي دختر خوب؟

رش چه كنم؟نگامو ازش كنده پشتمو بهش كردم...با عط  

من مادر نمیشم...اون بابا شده...من مادر نمیشم...اون زنش ولش كرده...من مادر نمیشم...اون واسه بچش 

 .پرستار میگیره

 .سوار ماشین شده آخرین نگاهم هم حرومش نكردم

 ...زانوهامو بغل گرفته یاد اون همه جذابیتش افتاده بغضم بیشتر کرد
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نجا رسیده، اون کهاون که بچه داره،اون که به ای ... 

 چه نیازی به من؟...به من زخم خورده این سه سال تنهایی؟...به من تازه به خوشی رسیده؟

 .زنگ تلفن واسه صدمین بار سکوت آپارتمانمو به هم زده نگامو به خودش کشوند

ه گوشی خودمو بهش رسونده دلم واسه سایه دو روز پشت در آپارتمانم خون گریه کرده تنگ شده دستم ب

 .رفت

 .سایه خوبم، به خدا خوبم، تمومش کن این زنگ زدنا رو -

- .... 

دمصدای نفساش آشنا تو وجودم پیچیده پاهامو سست تر از دو روز کم غذایی کرده کنار میز نشون . 

 .سکوت من هم با نفسای بریده بریده ام تو گوشی سکوت اون و صدای نفساشو برید

؟...خوشت میاد چند نفر چپ و راست دل نگرونت باشن؟...ترانه بگو چه این چه عادت بدیه تو داری -
 کنم؟

 .دست از سرم بردار -

 .چقدر خشدار نفسای بریده بریده و سکوتم قطع شد

 .من تو این سه سال هم دست از سرت برنداشتم چه برسه حاالیی که نزدیکمی -

 .من میرم، تا هفته دیگه از این خراب شده میرم -

ه برنامه نریختم که تهش بشه رفتنت از پیشماین هم - . 

 تینا ولت کرده یادت به من افتاده؟ -

 .ترانه تو هیچی نمیدونی -

 ...تمومش کن سامی -

 .من به فدای سامی گفتنت فرصت بده -

 .خسته شدم از همه فرصتایی که بهت دادم و تهش واسه خودم پشیمونی بود -

 .یادت رفته من اهل پا پس کشین نیستم؟...چیزی که مال منه فقط مال منه -

 .حالم به هم میخوره از این خواستنای زوریت -

 تو بگو چطور بخوامت؟ -

 .نخواه،من اینبار نمیذارم بقه خواستت برسی -
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 .فکر میکردم تو اون دوسال هم نفسی خوب شناخته باشیم،من اهل پا پس کشیدن نیستم -

حسام بود...حسام اهل پا پس کشیدن بود...اهل زیربار حرف زوِر تهش مال و مکنت بیشتر  ولی

 .بود...اهل چزوندن مهدیس ولی زیر یه سقف رفتن با مهدیس بود...حسام اهل پا پس کشدن بود

 ترانه؟ -

 .ِد نگو ترانه....این ترانه اعتبار دلش دست خودش نیست...میریزه دلش با این ترانه

من یکیه ، من میرم...اگه حتی یه ذره واسه اون دوسال هم نفسی که نه ،هم قفسی احترام قائلی حرف  -
 .بذار دور شم، خاطرت هم عذابه سامی

من سه سال سگ دو نزدم که بذارم مفتی مفتی از دستم بری...منت شادمهر هم بیخود نکشیدم که نذاره  -
دو سال پایین شهر زندگی کردنت از صدقه سر اون  یه بی ناموس چپ به ناموسم نگاه کنه، قبول دارم

 .خونواده مثال پرمحبتت از دستم دررفت ولی بقیشو نذاشتم بی خبر بمونم

 اینا رو میگی که چی؟ -

 .که بگم نفسم ، همه چیزم بیا و یه بار به حرفام گوش بده -

ی شوهرمو فقط تو به چی گوش بدم؟چیو بفهمم؟عطر زنونه ای که هرشب رو تن شوهرمه؟ مهربون -
تخت خواب؟ نه سامی من همشو از برم...تینا بد گذاشته تو کاست نه؟حتما پیش خودت گفتی کی خاک تو 

سرتر از ترانه؟هم للگی بچمو میکنه هم مثه خر جلو هر کاری دوست دارمو نمیگیره نه؟خودمو تو 
صیر تو نبود، تقصیر خودم دوسال زندگی باهات خوب شناختم ، همه اون دوسال زجرم تو خونت فقط تق

هم بود که تا بهت میرسیدم میشدم خانوم و لب از لب باز نمیکردم که یهو دل آقا رو نزنم، میشدم اون زن 
توسری خور مرد پسند که مردش هرکاری دلش خواست بکنه و اون اگه خدایی نکرده تو خیابون یکی یه 

بیداد مردش و اشک و آه خودش باشه، سامی تو متلک ناقابل بارش کرد تا دوروز خوراک هرشبش داد و 

 .خسته از این زن توسری خور نیستی من خسته ام، پس اینبار من تمومش میکنم

 .سکوت و نفسای کشدارش و گرمیشو من با اون همه آشنایی حس کرده

اسه یه گفتی حاال بشنو، ترانه من پاشو از خاک استانبول بیرون نمیذاره مگه وقتی که با من بخواد و -
سفر چند روزه بره دیدن اقوام...بهت فرصت میدم، فکر کن و بعدش دوست دارم که با هم حرف بزنیم، 
حرف نه گله و شکایت ...اون در خونت هم رو سایه باز کن دو روزه بس که گریه کرده و تو جونم نق 

 .زده ازش هیچی نمونده...فکراتو کردی خبرم بده

ودستمتماس قطع شده و گوشی مونده ت . 

روشش حرف خودش به کرسی نشستنه و من گاهی عقم میگیره از خودمی که چقدر ذلیل این حرفش به 
 .کرسی نشستنه

 خونه خیلی وقته که بهم میگه با خودت مرور کن گذشته رو

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

................................... 
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سایه گوشه مبل کز کرده رو زیرچشمی برانداز کرده گفتم:چته تو؟من باید طلبکار باشم اونوقت شما 

 نشستی اینجا واسه من شاخ و شونه رو میکنی؟

 .خیلی بی شعوری...من دو روزه دق کردم بسکه نازتو کشیدم، میگن لوسی راست میگن -

ز بگوزده فنجونای قهوه رو پر کرده گفتم:نمیخوام هیچی بشنوم سایه،از این چند رو یه لبخند تلخ . 

از چی بگم؟از رو مخ راه رفتنای سامیار یا از نقایی که امیرعلی یه بند به جون شادمهر و من و  -
یرندیده خط سامیار خسامیار فرستاده، شادمهر هم که قوز باال قوز از اونور یه بند تلفن میزنه و واسه این 

 .و نشون میکشه که اگه سامیارو نخواستی برت میگردونه ایران

 .پس بهتره بگی زودتر کارای برگشتمو انجام بده -

 حتی نمیخوای بهش فکر کنی؟ -

 .حتی یه ثانیه -

 میخوای باور کنم از اون عشق افسانه ایت هیچی نمونده؟ -

 .بهتره باور کنی -

م اون چیزی نیست که زبونت میگه، میخوای یادم بره دودو زدن چشاتو چیزی که من تو چشای تو میبین -

 وقتی تو شب مهمونی باهاش میرقصیدی؟

 .سایه اون بچه داره -

 .بهش فرصت بده حرف بزنه،مثه طالقتون نذار بشه که هردوتونو نابود کنه -

 .اون منو دوست نداره -

؟پس واسه من خونه شیک میخره و ماشین آخرین مدل واسه اینور اونور رفتنم میندازه زیرپام -  

 گوشه چشمی براندازش کرده گفتم:یعنی این ماشین خودت نی؟

نچ، داداش نره خرم کلکسیون ماشین داره ولی من باید با تاکسی اینور اونور برم ، فکر کنم اگه تو  -

ماشینه دق کرده بودمنمیومدی از عقده سوار شدن  . 

 سایه من یه بار خر شدم بسمه مگه نه؟ -

 .من طرف توام ترانه، هر تصمیمی بگیری باز هم برام عزیزی -

 .بی خیال از امیرعلی بگو، شب مهمونی خوب با هم جیک تو جیک شده بودین -

 .دیدی یهو چطور جو گرفتش بچمو؟دهنم وا مونده بود -

سامی نیست لیاقتتو دارهسایه امیر مثه شادمهر و  - . 
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 گذشته رو چطور یادم بره؟ -

 .بعضی وقتا آدم مجبوره گذشته رو یادش بره سایه -

 چرا حرفی میزنی که خودت بهش عمل نمیکنی؟ -

 .قضیه من و تو تفاوتش زمین تا آسمونه -

 .ترانه سامیار میخواد خودش توضیح بده پس من هیچی نمیگم، ولی بدون اون دیوونته -

یشه تمومش کنی؟م -  

آره تمومش میکنم ولی کاش خودتم تو فکرت بتونی تمومش کنی،من اسه خاطر خودت میگم آدم اگه  -
نه تا ته دنیا عذابش باهاشه که چرا ندونسته یه کاری کردم که واسم پشیمونی بیاره، ندونسته یه کاری ک

نسامی بده ، آشغاله ، قبول دارم ولی همه آدما یه فرصتو نیاز دار . 

 ...نگام تو گیرودار نگاش بود و فکرم درگیر گذشته

 خونه خیلی وقته که بهم میگه با خودت مرور کن گذشته رو

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

 .هوای بهاری اینجا سرده و من دلم تنگ هوای بهاری تهرونه با همه دود وسیاهیش

همه آب مونده حضور یکیو کنارم حس کره با اون روی نیمکت این چندوقته پاتوقم شده نشسته خیره اون 
 .عطر آشنای همیشگیش نگاه برنگردونده فهمیدم خودشه

 .میخوام تا هفته دیگه برم -

 .اگه تونستی حتما این کارو بکن -

نگام آخر به اون همه خونسردی و خیرگیش به اون همه آب مونده تسلیم شده گفتم:چطور میتونی اینقدر 

 محق باشی؟

نطور که تونستم تا اینجا بکشونمتهمو - . 

رسمنمیدونم شادمهر چی تو گوش آقابزرگم خونده ولی صددرصد وقتی برگشتم تهرون حساب اونم می - . 

 .شادمهر کاره ای نیست، همه چی بین من و فاروق خانه -

 تعجبم قاطی نگام به نیمرخش با اون همه جذابیت خیره گفتم:چی داری میگی؟

 .یه چیزایی که بین دوتا مرد ردو بدل شده -

 .پوزخندم و چشمای پراشکم بی منافات تو صورتم غوغا کرده نگاه اونو به خودشون خریدن

 آقابزرگم چی شده توئه یه زمانی تو چشمش بی لیاقتو الیق دونسته؟ -
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ودت بیای، بیا از ترانه بیا از این چیزا حرف نزنیم، نه تا زمانیکه من بهت فرصت دادم تا به خ -

 خودمون حرف بزنیم، از این سه سال بگو، چی کارا کردی؟

بغض باعث شده تا صدام بلرزه بیشتر شد و من پر غصه تر از همه این چند ساله گفتم:از کجاش بگم؟از 
نه اجاره ای خراب پایین نون شب نداشتن یا از تو یه رستوران درب و داغون کمک آشپز بودن؟از یه خو

م یا از معلم خصوصی بودن واسه بچه قرتیای بی غمی که خودم هم یه روز جزوشون بودم؟تو شهر بگ
بگو، از زنت، بچت...منم میگم از وقتایی که تو پارک میشینم و بچه هایی رو میبینم که یکیشون 

 .میتونست دختر من باشه

 .ترانه من و تو با دشمنی جدا نشدیم که با دشمنی حرف میزنی -

این سه سال کینه نمیاره؟ به نظرت -  

ه خواهر نیستمنم کم نکشیدم، سه ساله مامان یه کلمه باهام حرف نزده، بابا نگام هم نکرده، سایه دیگ - . 

سامی بیا روراست باشیم، نه من دیگه اون ترانه ایم که نفسم واسه نفسات بره، نه تو اون سامیاری که  -

 .نیاز به پول ارث من داشته باشی

هغا کرده توچشای شب رنگش رو تو چشام دوخته گفت:ترانه این تو سری زدنت خردم میکنطوفان غو . 

 .منم واسه پول زنت شدن خردم کرد -

یه نفس عمیق کشیده از رو اون نیمکت بلند شده دستشو طرفم دراز کرده گفت:نظرت با یه پیاده روی 

 دوستانه دو نفره چطوره؟

دراز شده اش خار چشمش شده دستشو پس کشیده گفت:بیا امروز با  پوزخندم و نگاه ثابت شده ام رو دست

 .هم خوب باشیم

 .بهت این همه خوب بودن نمیاد -

 نگامو باز به اون همه آبی دوختم که گفت:تو دقیقا مشکلت چیه؟

 .مشکل من؟میخوای حلش کنی؟نزدیکم نشو، راحتم بذار، من به این سه سال تنهایی عادت کردم -

با صورتم و پوزخند میه جذاب تر شدنش برابری صورتش . 

 .بهتره عادتتو ترک کنی چون سامیار جلو روت واسه همیشه میخواد تنهاییاتو پر کنه -

 .این سامیار جلوروم شر نرسونه خیر پیشکشش -

 اینقدر تو چشمت کمم؟ -

 .آره کمی، کمتر از حسامی که میمرد این آخریا برام -

دی زیادی رو مخم گفت:غلط کرده مرتیکه، شادمهر میگفت چشم این نگاه خشک شدشو کنده با خونسر
 .عوضی دنبالته میگفتم ترانه من فقط منو میخواد
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 ...یه زمانی آره ولی -

 .ولی نداره اینو تو مخت فرو کن تو مال منی -

 .اشتباه به عرضتون رسوندن من چیزی نیستم که مال کسی باشم -

همه چیز منیاشتباه به عرض شما رسوندن، تو  - . 

دلم پیچ خورده نگام تو اون همه سیاهی چماش گیر کرده نفس پر حرص ول داده از رو نیمکت بلند شده 

 راه افتادم و اون کنارم قدم برداشته گفت:دوسش داری؟

 .جوابشو نداده به بوتای ساق بلندم خیره شدم

ساکت که مکشی دلم میپکه ترانه - . 

بیا و برادری کن و بفرستم برم تو خلوت خودم راحت زندگی کنم، من ترانه پنج سال پیش نیستم که بی  -
 .منطق عاشقی کنم

 .من یه خواهر دارم اونم سایه است، نسبت توام واسه من همسریته -

 عذاب دادنم چه سودی واست داره؟ -

 .تا زمانیکه فرصت فکرکردن بهت دادم هیچ حرفی نمیزنیم -

غض تو گلوم چنگ شده جلوی اون قد بلند و استیل شاهکارش قد علم کرده گفتم:خرتر از من پیدا ب
نمیشه؟واسه تو که ریخته، نترس اونقدر خواستنی هستی که بچه سرجهازیت هم بذارن رو سرشون حلوا 

 .حلواش کنن

کننده اش خیره  بازوهامو با اون دستاش چنگ زده به طرف خودش کشیدم و با اون عصبانی های جذاب
تو نگام گفت: وقتی میگم همه چیزمی یعنی همه دنیا یه طرف ترانه من یه طرف، وقتی میگم نفسمی یعنی 

 .نفسمی، یعنی وقتی اسم رقیب میشنوم نفسم میگیره

اشک چکیده روگونمو با پشت دست پاک کرده بازوهامو آزاد کرده به قدمام سرعت داده گفتم:نمیخوام 

م ببینمت حالیته؟ببینمت، نمیخوا  

 .سرعت قدمام و پرتر شدن بغض چنگ شده تو گلوم

 .کاش میدونستی که این مهربونه هات چه میکنه با این دل مهربون ندیده من

 .کاش میدونستی که این بغض غوغا کرده تو گلوی من فقط واسه خاطر بی وفاییته

عنی اوج حقارتکاش میدونستی که همین بچه داشتنت واسه من یه عمر بچه ندار ی . 

 .کاش میدونستی من از همه این بار حقارت بیشتر از اسم تینای مادر بچت بیزارم

 ...کاش میدونستی
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.................. 

 .حواسم پی امیری بود که حواسش پی شام نبود وحواسش هی میرفت پی سایه حواسش پی غذاش

 سایه؟ -

م؟باز هم بکشم برات؟سایه اینبار حواسشو جای غذاش داده به من گفت:جون  

نگاش که رفت سمت بشقاب دست نخورده ام گفت:چته؟چرا نمیخوری؟دوباره اون سامیار اومده باهات 

 حرف بزنه ناراحتت کرده؟میخوای بریم دوسه روز دوتایی آنکارا بگردیم دلمون واشه؟

فریح؟تپاشن برن  امیر اینبارکال خودشو قاطی ماجرا کرده گفت :چه معنی داره دوتا دختر تک و تنها  

 سایه ابرو باال انداخته استهزاء قاطی رفتارش کرده گفت:اونوقت با کی باید برن؟

گه خواستین برین منم میام، اصال ترانه دست من امانتها -امیرعلی  . 

آهان از اون لحاظ -سایه  . 

 .یه شام نخوردن من ببین بحثش به کجا کشیدا، من کال شبا زیاد شام نمیخورم -

پس چته؟دمغی چرا؟ - سایه  

 نگام درگیر ظرف پرم شده گفتم:اسم بچه سامیار چیه؟

ش کردننگاه امیر و سایه درگیر هم شده جای جواب من چشم و ابرو اومده واسه هم پوزخند منو یدک ک . 

میگن آب که از سر بگذره دیگه یه وجب یا ده وجبش توفیر نداره، بدتر از حاال که نمیشه حالم دیگه  -

 نه؟

؟ترانه چرا اینقدر آرومی -امیر   

 .آتیشم امیر، آرومی بهم نمیاد، اونقدر داغونم که آتیشه جا خشم داره خاکسترم میکنه -

ن به فدای تو، چرا خودتو عذاب میدی؟م -سایه   

 من یه سوال پرسیدم، جواب نداشت؟ -

و وقتی سامیارو نمیخوای چی کار به اسم اون بچه داری؟ت -امیرعلی   

چه باشهبیه اسم اینقدرگفتنش سخته؟از چی میترسین؟شاید تنها کسی که نمیتونه منو عصبی کنه همون  - . 

 ...سایه نگاشو داده به امیرعلی زیرلب گفت:ترسا

.................................................. .................................................. 
 حاال اسم این دخمل بابا رو چی بذاریم؟ -...................................
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 چی بذاریم نه، چی بذارم؟ -

 جونم؟ -

 .جونت بی بال آقا، اسم بچه حق مادره -

 .نه بابا -

 .بله بابا -

 اونوقت من بابا چه نقشی دارم این وسط؟ -

 .تو همن فامیلیتو میدی بچم بسه -

اال مامان دخمل من چی میخواد بذاره اسم بچمونو؟خندیده دست دور کمرم انداخته گفت:ح  

 یه ترکیب از اسم دوتامون باشه قشنگ میشه نه؟من میگم ترسا،چطوره سامی؟ -

 .سامی به فدای ترسای بابا -

 .دلم چنگ شد از این مهر سامی فقط مختص بچش و مال من نبوده حتی یه ذره اش

هترسای بابا، خوشگله، بچه من و تو خیلی خوشگل - . 

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

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

ترانه؟ -امیرعلی   

 هوم؟ -

گه میخوای میتونم واسه هفته بعد بلیط بگیرم برگردیم ایرانا -امیرعلی  . 

امیر بی توجه به حضور اون همه عشق ساطع شده از سمت سایه بود نگاه سایه رنگ باخته میخ . 

 .خبرت میکنم -

 من نرسیدم به اون حجم عشق لیاقت دار چرا سایه نتونه برسه؟

 .از سر میزبلند شده گفتم:ممنون سایه، شام خوبی بود

بابایی کردم از سر میز بلند شده درگیر شوهای ترکی پخش شده از تلویزون شده فکرمو درگیر ترسای 

 که بود و نبود، ترسای من و سامی نبود و ترسای سامی بود،چرا ترسا؟چرا بین این همه اسم ترسا؟

 ...صدای جیغ خفیف سایه از آشپزخونه پاورچینونه کشوندم طرف دیوار کنار اپن و
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سایه تکیه زده به دیوار و امیر خیمه زده روش و نگاه درگیر جفتشون به هم و امیر جو ترکیه گرفتتش 
و به لبای سایه رسونده و سایه هم کال تحت فرهنگ چند ساله ترکیه به یقه امیر چنگ زده و اونو ل***ب

 .بیشتر به خودش فشرده

نقش بسته از این همه جوشون خواستم لبخند رفته رفته بعد از چند روز دپرسی کامل رو صورتم 
جلوگیری کنم لیوان کنار اپنو زمین انداخته با صدای برخوردش اون دوتا جنگی از هم فاصله گرفته لبخند 

منو از خباثتم ندیده عقب گرد کرده رو مبل پخش شده بدترین حال افسردگی رو زینت صورت داده 
 گفتم:چی شده سایه؟

لرزیده از زور هیجان از همون آشپزخونه با اتاق خواب اشتباه گرفته شده  سایه هول کرده با اون صدای

 .گفت:نمیدونم ترانه جون، تو نمیخواد بلند شی

 آره دیگه بلند نشم تا لپای گل انداخته تو و چشای از زور خوشی امیرو نبیم دیگه نه؟

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

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

مامان شهره رو راهی پذیرایی کرده خودم با اون همه آشفتگی آشپزخونه جنگ زده انگار مامان شهره 

 .درگیر شدم

رو لبم  دستایی که دور شکمم حلقه شد و منی که از پشت چسبیدم به سینه پهن مردم و لبخند رفته رفته
 .نشسته گفتم:ِا سامی زشته االن یکی میاد میبینه

 با اون ولوم من عاشق و نفسای ول داده کنار گوشم گفت:زنمی خب،میخوامت، به کسی چه؟

 ناز قاطی صدام داده و حال سامی رو خراب تر از همیشه کرده گفتم:سامی؟

ه کرده صدای تق بسته شدن درو دستاش دور شکمم محکم تر شده عقب عقب رفته و منو با خودش همرا
راه انداخته تو چند صدم ثانیه منو چسبونده به در بسته خودش روم خیمه زده و دستشو حصار تنم رو 

دیوار چسبونده تو صورتم با اون نفس داغ قاطی بوی شام پاین هلو گفت:خانوم من ناز میکنه حواسش به 
 عواقبش هست؟

تو حرکاتم ریخته سرمو رو شونه راست کج مدل داده چشمامو دستم بند سرشونه هاش شده ناز بیشتر 
خمار کرده گفتم:آقای من میدونه که من باید این آشپزخونه رو سرو سامون بدم و خسته میشم و شب دیگه 

 جون ندارم برگردم خونه و پیش سایه میخوابم؟

نره لبم به دندونم گیر کرد تا قهقهه خندم از دیدن وارفتگی حال سامی یهو هوا . 

وارفتگیشو پس زده کنار گوشم با اون ولوم من عاشق گفت:این شیطونیات امشب بد کار دستت میده 
خانومم، من خستگی حالیم نیست و خانومم هم فقط پیش من میخوابه، به من چه که خانومم امشب زیادی 

 دلبر شده و آقاش هم بد میخوادش امشب؟

. 

دست تو موهاش کشیده زیرلب با حرص و قدم زده طرف اون در گفت:ببین چه گیری کردیم واسه با 

بازی درآریمزنمون بودن هم باید قایم موشک  . 
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فرستاده شیطونی قاطی لحنم کرده  ب****و**سغش غش خندمو فروخورده واسه اون همه عصبانیت 

 .گفتم:حاال شاید خواب از سرم بپره

 .خنده بلند اون و من دستم به عالمت هیس به بینیم چسبیده و در آشپزخونه رو باز کرده

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

از اون همه فکر بیرون زده به امیر از در خونه با اون هل ووال بیرون زده یه خنده کردم که از چشم 

 سایه دور نموند و سایه با اون لپای گل گلی گفت:چیه چرا میخندی؟

ه دخترش تو بالد غریب تو خونه مجردیش چی کارا که نمیکنه اونم با امیر بیشتر از بابا مهدی خبر دار -

 چشمش بهش اعتماد داشته؟

 .چشمای وق زده سایه و من غش غش به این حالت خندیده و از کنارش گذشته

یگه درو نبسته سر داخل خونه کرده و سایه مبهوتو دید زده گفتم:باید یه فکری به حالتون بکنم، نمیشه د

 .تنهاتون گذاشت بهتون اعتباری نیست

 ... جیغ آروم سایه و من غش غشی خنده سر داده و درو بسته و

 خونه خیلی وقته که بهم میگه با خودت مرور کن گذشته رو

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

 .گوشي تلفنو تو دستم محكم كرده گفتم:چته مهسا؟ ِد جونم به لبم رسید

 .هیچي، فقط دلم تنگه -

ین هق هق دلتنگي نیستا - . 

 .ترانه من خیلي دلم میخواد ببینمت -

 منم دلم میخواد، فقط بگو چته؟ -

هیچي، میگم كه دلم تنگته،تنهام، شادي بیچاره فقط باید درس بخونه، شادمهر هم همش سركاره، یه  -
 .كوچولو روزمرگي روم اثر گذاشته

 .خیلي زود میاي پیشم -

نیدمترانه سامیارو دیدي؟من نمیدونستم تركیه هست، چند روز پیش كه شادمهر تلفني حرف میزد ش - . 

 .آره، دیدمش -

 .ترانه محل سگش هم نذار، آدم نیست -
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 .مهسا یه چیزایي شده كه نه اینجا میخوام باشم نه میخوام برگردم ایران -

 جون دلم چرا اینقدر پربغضي؟ -

مده؟دمهر عوضي داره چي به سرت میاره كه من بگم اینجا چه به روزگارم اومگه تو میگي اون شا -  

 .شادمهر آقاست ترانه،نمیذاره آب تو دلم تكون بخوره، من زیادي پرتوقعم -

 .من و تو مشكلمون اینه كه فكر میكنیم مردمون كنارمون باشه بسه، حتي به هرقیمتي -

 .بي خیال، از سایه بگو -

عضلي داره با خودشاون دیوونه هم م - . 

تقه هاي خورده به در نگامو به بدنه سیاه كنده كاریش دوخته تو گوشي گفتم:مهسا یكي در میزنه، كاري 

 .نداري؟به این شادمهر هم اینقده رو نده

 .صداي خنده نازش تو دل گوشي و خداحافظیش

 .شادمهر به من قول داده، ولي یادم نبود قول این جماعت فقط حرفه

شت در با اون قیافه نزارش به چارچوب تكیه زده آماده سقوط به من چنگ زده نالید كهسایه پ ... 

 ترانه؟ -

 چته؟چرا داري وا میري؟ -

منو كنار زده خودشو به نشیمن رسونده پرت شده رو مبل گفت:داره از خستگي جونم درمیاد، دیشب تا 

 .صبح چشم رو هم نذاشتم

 كجا بودي دیشب؟ -

ترسا آنفوالنزا گرفته، تب كرده اگه تبش پایین نیاد ممكنه تشنج كنه خونه سامیار، - . 

 .چشمام نگرونیشونو به رخ كشیده منتظر ادامه عالیم حیاتي اون كوچولوي چشم درشت مشكي شدم

 حاال حالش چطوره؟ -

مذاربهمونطورا...دیگه داشت جونم درمي اومد انداختمش تو جون پرستارش اومدم خونه كپه مرگمو  - . 

 ... اي گور به گور بمیري...مطمئني پرستاره بلده بچه رو -

 .ترانه نمیخواد تو یكي نگران باشي،اون عرق مادرونتو حروم نكن -

 حاال چرا یهویي سرما خورده؟ -

 .داداش دارم قد خر حالیش ني،چند شب پیش جو گرفتتش با بچش رفته تو تاب باغ نشسته خلوت كرده -
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خلوت میكنه من بچه دار نمیشم و اون با ترساش . 

 ...خب...خب...میگم چرا نیاوردیش اینجا؟حاال یهو یه چیش بشه كه -

 ترانه؟ -

خب سامي هم كه نیست یهو بچه حالش بد شدچي؟ حاال حداقل اینجا تو شهره، بچه حالش بد میشد  -

 .میبردیمش بیمارستان

 یعني تو مشكلي نداري؟ -

ون طفل معصوم چه گناهي داره؟نه سایه، ا -  

 .اون گناه نداره، مشكل اینه تو زیادي لنگ بچه هایي -

 .حاال كه میدوني زنگ بزن، راننده سامي بیارتش اینجا -

 .بعضي وقتا فكر میكنم خیلي خري، یعني اونور تر خري -

 .اون بچه رو تو حساب سامي نمیذارم -

 یه چي بگم؟ -

 .بگو و زنگ بزن -

خیلي میخوادتا، دیشب تا صبح یه ریز تو جونم نق زد اگه ترانه اینجا بود اینجور نمیشد، خود داداشم  -

 .خرش هم سرما خورده

 .اون دیگه به من ربطي نداره -

آهان اونكه صد در صد، اون منشي شركته كه تا میگم آقا سرماخورده گردنش یهو باال میاد و چشاش  -
 .نگرون میشه

 .گمشو زنگ بزن -

ال گم شم یا زنگ بزنم؟حا -  

 سایه؟ -

 جون سایه؟ -

 .گل بگیر سایه -

 .غش غش خندش و من دلم پیچ خورده

 خونه خیلي وقته كه بهم میگه با خودت مرور كن گذشته رو
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.................................................. .................................................. 

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

 .قاشق سوپو فوت كرده برده طرف دهنش گفتم:خدا رو شكر تبت پایین اومده

 .چشماي تبدار من عاشق كنش تو صورتم رژه رفته گفت:چه پرستار جیگري

 .قاشقو تو حلقش فرو كرده گفتم:به جا شیطوني استراحت كن و غذاتو بخور

 .بچه بدي بشي تو رو هم سرما میدما -

دم این غلطا نیستيآ - . 

 .ابروهامو هم با چند تا باال رفتن حرص درآري ضمیمه ماجرا كردم

 .كه آدم این غلطا نیستم نه؟سرما كه خوردي من پرستار خوبي نمیشما -

 حاال كي سرما خورد؟ -

 .شما میخوري -

 چطوري؟ -

یده ب****و**سو پر حرارت و تبدار  ل***بتو بغلش كشیده شده،رو تخت سینش فرود اومده لبام شكار 

 .شده گفت:اینطوري

ه رفته مشت آرومم حواله سینش شده گفتم:ِا سامي؟ من این هفته امتحان ب****و**سهنوز دلم ضعف اون 
 .دارم

 .خودت شیطوني كردي -

 .خیلي بدي -

و گلوم نشست كه اثرش شد یه قطره اشك چكیده رو گونمنمیدونم بغض وسط ماجرا چطور یهویي ت . 

 .ترانه؟گریه میكني؟خرجش دوتا قرص سرماخوردگیه، میندازي باال ضد میكروب میشي -

سرما میخورم ولي تو با تینا بیرون نرو، سرما میخورم ولي تو تو بارون با تینا قدم نزن، سرما میخورم 

 .ولي تو با تینا سرما نخور

سینه پر از امنیتش فرود اومده دونه اشكامو راهي اون سینه شیش تیكه كرده گفتم:سامي من  باز رو تخت

 .خیلي دوست دارم

چسبیده به موهام ل***بدستش دور كمرم محكم و  . 

 خونه خیلي وقته كه بهم میگه با خودت مرور كن گذشته رو
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 كسي اینجا به تو وابسته نبود خودتو خسته نكن دیگه برو

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

سایه غش كرده از شدت خوابو بي خیال شده لباساي گرم ترسا رو با اون تب شدید آدم نگران كن تنش 

ب من به دردم میخوردكرده و از خونه بیرون زده به آراسي پناه بردم كه بیشتر از این دوتا مثال مواظ . 

ریز سوال پرسید و سوال پرسید و سوال پرسید و نگران آراس هم نگران تر از من تا خود بیمارستان یه 
 .شد و نگران ترم كرد

تو اورژانس رو صندلي نشسته نگام به در اتاقي بود كه آراس جلوش قدم رویي راه انداخته بود و لبام 

 .درگیر صلواتایي بود كه میفرستادم

 .ترساي من و سامي مرد، كاش ترساي سامي چیزیش نشه

نم و نگام به منبع اون گرماگرمي دستي رو شو . 

 ... سامي با اون چشماي به خون نشسته از شدت خستگي و بیماري

 ترسا كجاست؟ -

 .آراس اونو ملتفت كرده كنار من نشوندش رفت پي دوتا نوشیدني گرم

 .تكیه سر سنگین شده رو تنش به دیوار پشت صندلي دل عذاب میداد

ورت من دل نگرون فقط بابت ترسادستم به پیشونیش چسبید و نگاه اون به ص . 

 .تبت باالست، تا اینجا اومدي خودتو به دكتر نشون بده -

 .درد من یه پرستار خوبه -

 .با یه زنگت میتوني ردیف كني واسه خودت -

دستي كه از پیشونیش جدا شده بود رو تو دستاي داغش گرفته گفت:من تو زندگیم فقط یه پرستار میخوام 

 .اونم كنارم نشسته و تلخي میكنه و حواسش نیست این آدم كنار دستش جون حرف زدن هم نداره

 .پس این آدمه حرف نزنه هم واسه خودش بهتره هم واسه پرستاره -

الم بابت پرستاریش تخت باشهِد نه دیگه میخوام خی - . 

 .ترسا رو چند روزي میتونم نگه دارم اونم به حرمت نون و نمكي كه با هم خوردیم -

دستم میون دستش فشرده و صداي جیغ ترسا تو راهرو پیچیده و دوتامونو جنگي پشت در رسونده و 
وجه به پرستار و دكتر و سامي رو پراز و هل و وال تو اتاق انداخته و ترسا رو به بغل كشیده بي ت

 .زیرلب گفته:جون بابا، نفس بابا، گریه نكن بابا، هیچي نیست بابا
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اون میگه بابا و مرده ترساي من و بابا، اون میگه بابا و من نمیتونم بغل كنم ترساي من و بابا، اون میگه 

 .بابا و آروم میگیره ترسا تو بغل بابا

قدماي آروم كنارش وایساده ترسا رو تو بغل خودم جا داده رو تخت خستگي اون تن تبدارو یادم میاد و با 
 .نشسته اجازه صادر میكنم بابت معاینه ترساي جون بابا

سنگیني نگاه تبدار و خسته از بیماري سامي رومه و ترسا آروم گرفته تو بغلم با اون نفساي پر از خش 
ون همه معصومیت چشماي بي فروغ میشه موش آزمایشگاهي یه جماعت دورش و من دلم میره با ا

 .امروزش و دلم میره با اون نگاه تبدار تكیه زده به دیوار و خسته از بیماري

آراس میرسه و لیواناي كاغذي نسكافه رو به خیكمون میبنده و یه ریز به جا ما روحیه میده به اون همه 
لپاي اون همه معصومیت مریض  معصومیت تو بغلم آروم گرفته و چلپ چلپ ماچ بي قواره میچسبونه به

 .احوال تو بغلم خواب

ساسهنكن پوستش ح ب****و**سبچمو اونجور  –سامیار  . 

آراس به تركي یه چي گفت و سامي با اون همه مریضي شاخ و شونه ول داد واسه آراس و یه چي به 
ریضي باال تركي گفت كه من با همه ندونستگیم فهمیدم فحشه و قهقهه آراس تو اون اتاق پر از هواي م

 .رفت و چپ چپ نگاه پرستارو جون خري كرد

 . زنگ تلفن سامي تو سكوت چند دقیقه اي اتاق و كم شدن اون درجه سنگیني نگاه

مكالمش با سایه انگار تازه از خواب بیدار شده بیشتر از سه دقیقه طول نكشیده با دكتر وارد صحبت شده 
میریم طرف ماشیننسخه رو داده دست آراس گفت:برو بگیر ما هم  . 

 .آراس هم ابرو باال انداخته منو اشاره زده با اون لهجه نمكپاشش گفت:ترانه با من میاد

ما یه سر فعال برو شركت ببین چه خبره؟ش –سامیار   

 .خنده آراس و اخماي تو هم كش من و مثه جوجه اردك دنبال سامي افتادن

ر اختیار پوشش ترسا گذاشته لباي تبدارشو چسبوند به ترسا رو تا جاي ممكن پوشونده و حتي پالتوش هم د

 .اون گونه مخمل وزیر لب با اون ولوم یه روز من عاشق گفت:جون بابا مریض شده؟الهي بمیره بابا

 .یه روز هم نخواست واسه من بمیره این باباي ترسا

رو باز كرده نگاشو به به اون ماشین شاسي بلند سفید من ندون اسمش رسیده ترسا به بغل با ریموت درا 

 .من معطل داده گفت:سوار شو دیگه، هوا سرده، نمیخوام دیگه تو سرما بخوري

با اكراه در ماشین باز كرده خودمو از اون غول باال كشیده ترسا رو با اون پالتوي پر از عطر 
ر، آخرین مخصوص سامي به بغل كشیده فكرم رفت به آخرین بار با سامي تو یه ماشین بودن، جلو محض

 .وداع

اهي شدرنیم نگاه طرفم انداخته، كیسه داروها رو از آراس گرفته، هرچي توصیه داشته به ریشش بسته  . 

 .دستش به پخش بند شده آهنگ ایروني تو فضا پیچید و نگاه من به نیمرخش گیر كرد
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 با حس عجیبي، با حال غریبي دلم تنگته"

 پر از عشق و عادت، بدون حسادت دلم تنگته

 گله بي گالیه بدون كنایه دلم تنگته

 پر از فكر رنگي یه جور قشنگي دلم تنگته

 تو جاییكه هیشكي واسه هیشكي نیست و همه دل پریشن

 دلم تنگه تنگه واسه خاطراتت كه كهنه نمیشن

 دلم تنگه تنگه براي یه لحظه با تو بودن

 یه شب شد هزار شب كه خاموش و خوابن چراغاي روشن

 من دل شكسته با این فكر خسته دلم تنگته

 با چشماي نمناك، تر و ابري و پاك دلم تنگته

 ببین كه چه ساده بدون اراده دلم تنگته

 مثه این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته

 یه شب شد هزار شب كه دل غنچه ما قرار بوده واشه

 تو نیستي كه دنیا به سازم نرقصه به كامم نباشه

شم كه شاید از این عشق سراغي بگیريچقدر منتظر   

 كجا، كي ، كدوم روز منو با تمام دلت مي پذیري

 من دل شكسته با این فكر خسته دلم تنگته

 با چشماي نمناك، تر و ابري و پاك دلم تنگته

 ببین كه چه ساده بدون اراده دلم تنگته

 "مثه این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته

گه تنگه براي یه لحظه با تو بودننگام به نیمرخت و دلم تن ... 

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

ترساي وار فته از شدت این همه آنتي بیوتیك رو تو بغلم گرفته در رو رو سایه ساك به دست باز كرده 

 متعجب ، اون همه تیپ و كالسو برانداز كرده گفتم:جایي میري؟
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یه سفر كاري باید برم آنكارا یده گفت:آره واسهب****و**سخم شده و لپ ترسا رو  . 

 تنها؟ -

امیر ساك به دست از پله ها پایین اومده نیاز به جواب سایه رو جا نذاشته لب گشاد كرده واسم گفت:كاري 

 نداري ترانه جون؟

 با هم هم میخواین برین؟ -

ب من میرم واسه اینكه آراس نمیتونه بره، بعد سایه هم تنهاستخ –امیرعلي  . 

اون لحاظ، اونوقت كي به شما این توهمو داده كه میتونین با هم برین؟آهان از  -  

 .رگ خواهر بزرگتریم باال زده دوتاشونو پر اخم نگاه كرده دلمو به مرز خنكي رسوندم

رانه وقت شوخي نداریم، داره دیرمون میشهت –سایه  . 

 داداشت میدونه داري با امیر میري؟ -

ت پشت عالمت ردیف كرد و سایه بي توجه به عالیم پشت سرش واسه امیرعلي ابرو باال انداخته عالم

 .من ردیف شده گفت:آره، امیر با سامیار حرف زده

 .لبخندم فروخورده شده گفتم:كه اینطور

چیزي نیاز نداري؟ –سایه   

 .داشتم به آراس میگم -

ید و من رفتن اون دوتا پنبه و آتیشو نظاره نشسته هیچي ب****و**سامیرعلي دستمو فشرد و سایه گونمو 
 .نگفتم

اسهحاال این دوتا بي سرخر تو شهر غریب آبروریزي بار نیارن كه سامي رو این سایه قد جونش حس . 

و كریرش به لپ ناز و من عاشقش ت ب****و**سزنگ تلفن رو مخم تاتي كرده ترسا رو با چسبوندن یه 

 .خوابونده دست به گوشي بردم و صداي خسته و خشدار سامي تو گوشي پیچید

 الو ترانه؟ -

 .سالم -

 .سرد و سخت مثل هیچ وقت حرف میرنم این روزا

 خوبي؟ترسا خوبه؟ -

 ترسا هم خوبه، كاري داشتي؟ -

 نه، حتما باید كاري داشته باشم كه بهت زنگ بزنم؟ -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

395 

 

 .پس خدافظ -

 ...ترانه -

 چیه؟ -

 .اوال جونم میگفتي -

 .اوال نمیدونستم فقط وسیله به پول رسیدنتم -

 .تو هیچ وقت بي رحم نبودي -

 .اقتضاي سنم بود، بچه بودم، حالیم نبود -

 .دلگیر میشم وقتي پشیزي واسم ارزش قائل نیستي -

 .ارزش هر كسي رو خودش تعیین میكنه -

 .ترانه من میخوامت -

نخواستي؟وقتي همه خواستن همو نخوایم چرا اونوقت نخواستیم؟ تو كه میگفتي  پس چرا سه سال پیش -

 حرف كسیو قبول نمیكني؟

ترانه تو میخواستي، نمي خواستم با زور تحملم كني، تو تو اون برحه از زندگیت نیاز داشتي كه تنها  -

شتیمباشي، كه من نباشم، من مایه عذابت بودم، ما هر دومون به این دوري نیاز دا . 

 ... سامیار -

 .سامي، من واسه تو سامیم -

تمومش كن، تو دیگه واسه من هیچي نیستي، تو همیشه مایه عذابمي، اون وقتا با بچگیم فكر میكردم من  -
درد هم نمیخوریم، من دلم آرامش میخواد، من دلم یه واست كمم حاال میبینم هیچ كدوم كم نیستیم فقط به 

خودم باشه، نه سامیار تو مرد من نیستي مرد میخواد كه فقط واسه . 

 ...ترانه -

 .سامیار نمیخوام دیگه هیچ وقت ببینمت -

قطع گوشي منو بغض تركون راهي آغوش پر عشق همدم این روزام ، ترسا كرد و دلم خون گریه كن 

 .مهر اون دختر رقیب این همه سالو به خود گرفت

فتن تماس رو پیغامگیرزنگ تلفن واسه آخرین بار و من بي توجه و ر . 

ترانه حرفاتو زدي و بي خیال من شدي، فقط یه چیز ماشین تو پاركینگه، جي پي اس هم داره، اگه  -
 .طوري شد با اون اینور اونور برو، سوئیچش هم گفتم سایه بذاره روش، ترانه من متاسفم
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 .كاش میدونستي همه تاسفت بار تاسفمو زیاد میكنه

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

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

 .ترسا رو غذا داده جلو اون ال اي دي بزرگ نشسته پیغام رفته رو پیغامگیرو گوش دادم

سامیار حالش خوب نیست، ما االن تو دیسكوییم، همون كه اون ترانه؟خونه اي؟ببین یه اتفاقي افتاده،  -
شب با سایه رفتي، ترانه سامیار اصال حالش خوب نیست، ما هیچكدوم حریفش نمیشیم،اون دیوونه رو 

 .فقط خودت میتوني آروم كني، ترانه خواهش میكنم خودتو برسون

داشته و نداشته بابت این مرد پنج سال اخیر  نگاه شوكه ام به تلفن بود و دلم پیچ خورده از این همه مشكل

 .زندگیم

آدرس دیسكو سرراسته، چهار تا چهار راه بعد از این خیابون سكونت داشته درش، ماشین هم با سوئیچ 
 .روش تو پاركینگه

ترسا رو لباس پوشونده تو كریرش رو صندلي كنار راننده مستقر كرده پشت فرمون اون ماشین تا حاال 
ایران ندیده نشسته و صلوات خرج اون همه تكنولوژي من ازش سر درنیار كرده ،با اون بسم لنگشو تو 

 .ا... زیرلبي سوئیچو چرخونده، با ریموت افتاده رو داشبورد در پاركینگو باز كرده ،زدم بیرون

 .سرعت الك پشتیم و اون ماشین من باهاش اصال اخت نشده و ترساي تو خواب ناز غرق شده

دیسكوي سایه كش و سامیار درحال هالك توش ترمز كرده زدم بیرون و به آراس طرفم اومده  جلوي اون

 رسیده گفتم:چي شده؟

اشاره به پشت سرش و به اون آدم باالي ابروش خون راه افتاده و مست تر از همه لحظه هاي مستیش 
ت:خیلي عصبي بود، شل و وارفته رو سكو و اون راننده بیكارش در حال شونه ماساژ دهي، زده گف

نمیدونم چه مرگشه، فقط از جاش تكون نمیخوره و یه ریز هم اسم تو رو میبره، ترانه یه امشبو باهاش 

 .خوب باش، با چند نفر درگیر شد

 ...صدبار تو را گفتم كم خور دوسه پیمانه

اال رفته تو جلوش وایساده دست رو شونش گذاشته نگاه خمارش رو به خود كشیده ، بي خیال اون نبض ب
 وجودم تشرزده گفتم:مجبوري اینقدر بخوري رو به موت شي؟

لبخندش شل ولي جذاب رو صورتش خط انداخته دست داغشو رو دست سردم گذاشته گفت:چه خشوگل 

 .شدي

 .نگام مات اون همه مستي بود و دلم پوكیده از این همه بي خیالي

 ...صد بار تو را گفتم كم خور دو سه پیمانه

به آراس زده سامیارو كمك دهي كرده جاي ترسا نشونده، ترسا رو به آراس سپرده تا خونه ،  اشاره

 .حرص زده پشت فرمون نشستم
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 ...صدبار تو را گفتم كم خور دوسه پیمانه

 .سرعت الك پشتیم و اعصاب نداشتم و اون همه مستي با خماري مایه جذابیتش خیره نگام كرده

هو، اینا همش به خاطر سایه استهان چیه؟فكر نكني خبریه ی - . 

 .دستش بند دستي شد كه به دنده بي احتیاج دست من بند بود

دستمو از اون همه داغي كنار كشیده، دل پیچ خورده و نفس باال نیومده رو بي خیال شده گفتم:تو همیشه 
ئیس یكي و االن رهمینجوري، تا مست میكني یه گندي باال میاري، دعوا كردنت دیگه چه صیغه ایه؟بابا ت

از بزرگترین شركتاي مد تركیه اي ، حالیته؟اینا بي كالسیه، ایران بودي بیشتر به اینا توجه میكردي، فقط 

 .كافیه یكي از خبرنگارا تو رو دیده باشه فردا صبح ببین چه غوغایي تو مطبوعات میشه

 ...ترانه -

 .شل و وارفته گفت و شل و وارفته شدم

كم خور دوسه پیمانهصدبار تو را گفتم  ... 

كنار اون نیمكت همدم این چند وقته شده ترمز كرده نگاه به اون همه خماري جذاب كنش انداخته زیرلب 

 گفتم:هوم؟

 .دست داغش رو پام و من شوكه خیره به اون دست

 ...سه ساله

سالهسه ساله كه من گرما ندیدم، سه ساله كه سردم، سه ساله كه داغي حروم شده از من، سه  ... 

گرما چه تشنه میشه یه زن واسه عطش ، چه تشنه میشه یه زن واسه داغي، چه تشنه میشه یه زن واسه . 

 .نفساي تبدارش به صورتم خورده گفت:میخوامت

نگام تو نگاه میلیمتري باهام فاصله داشته نشسته، خود عقب كش از این همه نزدیكي دچارش شده و دلم 

 پیچیده از شدتش گفتم:چته تو؟

اشخودشو جلوتر كشیده و فاصله رو همون قبلي با متراژ میلیمیتري رسونده گفت:ترانه مال من ب . 

اده تو صورتم حس كرده، دلمو از پیچ خوردگي به در چسبیده، گرماشو با اون همه نزدیكي و نفس ول د
 .و قیلي رفتن منع كرده گفتم:من خر نمیشم...تو تو احساس از حسام خیلي كمتري

 .گم شدن گرمي نفساش و من نگامو كنده از بهت نگاش و داده به تاریكي شب

 ...صد بار تو را گفتم كم خور دوسه پیمانه

قطره هاي خیس صورتش و صورتم و لبایي كه لبامو مزه  دستم كشیده و بدنم قفل بازوهاش و شوري

 .میكرد
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دلم تاب این همه نزدیكي رو نداشته بعد از اون چند ثانیه حس لذت تقال رو شروع كرده تنها چیز عایدیم 

 .شد لباي رها شدم و لباي چسبیده اون به چشماي پر اشك و بستم

 ...من مست و تو دیوانه ما را كه برد خانه

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

با اون همه اشك ریخته رو گونه هام ترسا رو رو تخت دونفره اتاق خوابونده، بتادین و پنبه و چسب 
وه مستي دست به پیشوني گرفته و به كاناپه لم كاملو داده نزدیك شده برداشته از اتاق بیرون زده، به اون ك

 .گفتم:برو خونه آراس

 چشماش رو با اون همه مهربوني ازش بعید خیرم كرده گفت:اونوقت چرا؟

 ...سامي -

 جون سامي؟ -

 نفسم پرحرص پوف شده و دلم قیلي رفتنش تو دهني خورده براق شدم تو صورتش و گفتم:سامي تو االن

 دیگه شوهر من نیستي، حالیته؟

خنده شلش و دراز كشیدنش رو كاناپه رو مخ راه رفته، منو به مرز جنون كشونده گفتم:بیا برو، زخمتو 
 .میبندم میریا

چشم بسته لب كش داد و من روي میز روبروي اون كاناپه نشسته ، پنبه بتادین زده زخمشو با جمع شدن 
میز كرده چسب زخمو زدم به اون زخم و حرصي گفتم:دیگه میتوني اون صورت تا حاال نیشش چاكیده ت

 .بري

نیشخند جا خوش كرده رو اون صورت كم كمك از مستي دراومده كفریم كرده دلم یه تودهني به اون همه 
 بي خیالي خواست كه گفت:كي میتونه منو از خونه خودم بیرون كنه؟

يینجا قصرت نیست، یكم از مستي درآیي میفهممات موندم به اون همه پررویي و حرص زده گفتم:ا . 

 .مست نیستم حالیمه كه اینجا خونه شماست و مال من و تویي هم كه اصال نداریم -

 ...سامــــــــــــــــــــــ ــــــــــي -

 جون سامي؟ -

 .برو وگرنه زنگ میزنم پلیس -

هزنگ بزن، مشكلي نیست، كي میتونه منو از خونه خودم بلند كن - . 

 چي میگي تو؟ -

 .این خونه اسما و تاكید میكنم فقط اسما به نام منه و همه میدونن همه چیز من مال توئه -
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 .شوكه سقوط آزادمو روي میز انجام داده گفتم:آقابزرگم خریده اینجارو

ن؟یزي بخرنچ، آقابزرگت نخریده، من خریدم واسه خانومم...تو تا منو داري چیكار داري بقیه واست چ -  

خسته از این همه بي منطقي قوطي بتادینو كوبیدم به اون شیكم شیش تیكه و حرصي قدماي بلند برداشتم 

 .طرف اتاق و سه قفله كرده درو قهقهه اون یاروي دل من پیچ بده رو باال آوردم

من چرا خر میشم؟چرا دل میدم؟چرا خل میشم؟چرا دوست داشتني میشه؟چرا داره دوست داشتني 
یده؟چرا این همه تمنا داره؟چرا این همه ناز میخره و پرنیاز میشه؟چرا اون این میشه؟چرا بوي اوفریا نم

 .همه خوب میشه و من این همه خر؟...من دلم پره از این همه چرا

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

موهاي حوله پیچم و اون تونیك و ساپورت مشكي تیپ محشر در شان نامحرم تو خونم ساخته ازم ، نونا 

 .رو از تستر درآورده یه نگاه به میز صبحونه انداخته زیرلب گفتم:كوفت هم زیادشه چه برسه صبحونه

اي آشپزخونه نگام با حس خیرگیش تو صورتش نشست و بینیم از شدت حرص چین خورد و دادم تو فض

 ...پیچید كه

 یعني چي لخت میگردي؟ -

یه پوزخند از همون مدالي منو به جزغالگي رسونده زده، پشت كانتر نشسته گفت:حتما از این به بعد تو 
 .خونه خودم لباس میپوشم

 ...سامي -

 دوست داري بهت بگم جون سامي؟ -

 .فكر میكنم اونقدري حالت خوب باشه كه بزني به چاك -

ه اوه عزیزم تو كه اینقده بي ادب نبودي...ببین چه كرده خانومم، ما راضي به زحمت نبودیم او -

 .خانـــــــــــوم

 سامي چرا عذابم میدي؟ -

نگاش مات نگام موند و لقمه تو دستش پایین اومد و من هم بي نگاه به اون همه جذابیت باالتنه لخت رو 
ابت میدم؟ مني كه عشقت بودم؟ مني كه دارم جون میكنم تا صندلي روبروش نشسته شنیدم كه گفت:من عذ

یه بار مثه سه سال پیش نگام كني؟ مني كه دلم تو این سه سال خوش بوده به سر به راهیت و هیچكس تو 
زندگیت نبودن؟ مني كه اگه به اینجا رسیدم واسه خاطر تو چشم آقابزرگت اومدن بوده؟ ترانه نگام كن، 

كه پنج سال پیش تو اون مهموني بین اون همه دختر چشمش یه دختر ساده رو گرفت منم سامیار، هموني 
 ....كه خندش دل میبرد از همه ، من همونم كه تو واسه خاطرش از همه چیت گذشتي، من همونم كه

 .تو هموني كه بزرگترین اشتباه زندگیم بودي -

ردهخان فرزین بد جا پاشو محكم ك مثه اینكه یه اتفاقایي افتاده، مثه اینكه تو نبودم حسام - . 
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 سامي نتیجه نگیر بي زحمت، كي حرف حسامو زد؟ -

تو، تویي كه دیشب گفتي اعترافاش قشنگ بوده، حتما خیلي خوبه یكي مثه حسام فرزین آدمو بخواد  -

 دیگه نه؟

 ...سامي من -

ساس به پات بریزه، ولي یه تو چي؟ آره حق داشتي به یكي دل ببندي كه به جا همه بي احساسیاي من اح -
سوال اگه این آقا اینقدرا میخواستت چرا پاش شل شده واسه اون سرمایه گذاري آقابزرگت تو شركتش و 

 بغل خوابي مهدیسو به جون خریده؟

مهسامي چي داري یه سره واسه خودت ردیف میكني؟ من كي گفتم حسامي جا پاش تو زندگي من محك - . 

ت، امیرعلي گفته شب آخر هم اون رسوندتت فرودگاه...میدوني االن خیلي دارم نیازي به گفتن تو نیس -
جلو خودمو میگیرم تا ادا آدماي منطقیو درآرم و فكر كنم مشكلي نیست اگه ناموسم تو ماشین یه پسري 

 .نشسته كه چشمش دنبال ناموسمه

كني؟ من سه ساله كه نه ناموستم نه هیچ كس و كارت ومیشه خواهش كنم تمومش -  

 به اون هم همینو میگفتي؟ -

 .نه جالب شد، به جاي اینكه من از آقا طلبكار باشم آقا واسه من شاخ و شونه ردیف میكنه -

پرسیدي؟ نه ترانه خودمونیم یه بار پرسیدي؟ یه بار پرسیدي تا من كثافت تو چشم تو جواب بدم؟ ِد  -
وت نشسته رو به گناه ندونسته میزنيخانومم من به فداي اون همه خوشگلیت این سامي جلو ر . 

 .یه زن میفهمه -

چیو میفمه؟ فقط بو یه عطر زنونه رو؟ خودت هم میدوني فقط شك داشتي ، اگه اون روز دستمو پس  -

 .نمي زدي االن ترساي من و تو زنده بود و جفتمون سر زندگیمون

توپ ، این ترانه است كه نه میتونه  تو كه چیزي از دست ندادي ، هم ترساتو داري هم یه خونه زندگي -

 .دیگه ترسایي داشته باشه نه خونه و زندگي بي منتي

 كي منت گذاشته ترانه؟ -

تو این سه سال كم منت نكشیدم، حتي پول حق خودم هم با منت دادنم سامي، همه میترسن از اینكه ترانه  -
 .به حقش برسه

 .ترانه تو منو داري، پولت هم صدقه سرت ، بذار خوش باشن باهاش -

 .الرژ شدي عجیب -

 .یاد گرفتم ترانه من قیمت نداره، همه زندگیم هم به پاش بریزم كمه واسش -

 .خوب مسیر حرف عوض شد -
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 .میگم بهت، به خدا میگم، فقط میخوام با خودت كنار بیاي -

ر نشسته خیره تو نیمرخم گفت: تو اون كله خوشگلت فرو كن ترانه دستش رو دست مشت شده ام رو كانت

 .واسه سامیه، آسمون هم كه زمین بیاد سامي بي خیال ترانش نمیشه

 .دلم محتاج گرماش گرماشو پس زده سراغ اون منبع آرامش رو تختم خوابیده رفت

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

کشیده نگامو رو غمگین ترین حالت ممکن تنظیم کرده گفتم: حاال یه دو کاله رو رو سرش بیشتر پایین 
روز بیشتر میموند که واسش بهتر بود، این پرستاره خودش هم بلد نیست جمع کنه چه برسه این فسقله 

 .خوشگله رو

آراس خنده رو بابت این همه نق و نوق من به جون خریده، بینیمو کشیده گفت: یه فکری هم به حال 
اش بکن بیچاره دلش واسه دخترش تنگ شده، شما هم که نزدیک شدنشو به اینحا ممنوع باب

 .کردی....بعضی وقتا همه چی اون چیزی نیست که ما میبینیم

لبامو با دلخوری جلو داده گونه مخملی ترسای تو بغل آراس وول زده تا فرجی بشه نزول اجالل کنه تو 
یده گفتم:مواظبش باشب****و**سبغل منو  . 

وشحالم که اینقدر دوسش داریخ - . 

 .اون هیچ ربطی به خصومت من و سامیار نداره -

اتفاقا ترسا درست وسط خصومت شما دوتاست، شاید اگه ترسا نبود تو هم این همه سامیارو پس نمی  -

 .زدی

 تو چی میدونی از زندگی من و اون؟ -

ی و یه طرفه به قاضی رفتی، شاید من اونقدری میدونم که تو همه تقصیرا رو فقط انداختی گردن سام -
بیشتر از اینکه یه ایرانی باشم یه ترکم ولی یه مادر ایرانی به من یاد داده که یه زن ایرونی همیشه با 

 .گذشته

 .فارسیت خوبه -

نمیخوای در موردش حرف بزنیم و من دیگه باید برم، باز هم بابت این مدت که خوشگل عمو رو نگه  -

 .داشتی ممنون

یده دل بریده به زور از اون همه موج مهر من به دام کش ساطع شده ازش ب****و**ساز هم ترسا رو ب

 .گفتم:برو دیگه

لبخند به اون همه عشق من به اون نیم وجب قد و باال زده ورفت...رفت و من دلم رفت با اون رفتن اون 
 .همه آرامش این چند روزه

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

................................... 
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امیرعلي قدم محکم حروم پله ها رو کرده بی خیال به سایه با اخم براندازش کرده نگاه انداخته گفتم: 

 طوری شده؟

 .پسره امل عهد دقیانوسی حالمو به هم میزنه -

شما که به مراحل خوبی رسیده بودین، فقط مونده بود پاتون تو تخت هم واشه که بعید چی شده باز؟  -
 .نمیدونم با این سفر اخیر

 .آره اون که صد درصد با این اخالق گند این بشر آشغال -

 .خب بنال ببینم چی شده؟ دلمونو صابون یه عروسی زده بودیم -

اون همون کثافت سه سال پیشه اگه این عوضی میذاشت آره، ولی مساله اینه که - . 

 چی داری میگی واسه خودت؟ -

 ...تو بغلم ول شده، هق زده،دلمو ریش کرده نالید که

 .ترانه اون...اون سر من داد زد -

دختر لوس تو بغلم جا خوش کرده و این یه ماه رابطه خوب با امیرعلی برقرار کرده رو عقب زده عاقل 
 .اندر سفیهی نگامو حرومش کرده گفتم:برو بمیر

 .منو کنار زده راهی نشیمنم شده گفت:اون مرتیکه بره بمیره

 .سایه قبول کن زیادی نازدونه بارت آوردن -

 .خواهرشوهر میشما -

داشته باشم بعد تو خواهرشوهر شوشوهر  - . 

منو چی فرض کردی؟خبرای این خونه قبل از هر کس به من میرسه، مثال میخوای باورم بشه داداش  -

 هات که نه کوره من یه شب تا صبح اینجا بوده و هیچ غلط اضافه ای نکرده اونم تو اوج مستی؟

با اون همه هاتی جلو خود گرفته تا پشت غلط اضافه ماشینو فاكتور گرفته میشه گفت یه شب تا صبح 

 .دراتاق هم نیومد این داداش کوره سایه

 .همه که مثه شما دوتا بیشعور نیستن کال تو کار اعمال منافی عفت باشن -

آره جون عمت،من هم که اصال داداشمو نمیشناسم که تا اسم ترانه میاد چطور آب از لب ولوچش  -
 .آویزونه

 .گمشو تو هم -

ین بدت هم نمیاداهمچ - . 
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 سایه به جا این حرفا بنال ببینم چه گندی کاشتین جفتی؟ -

 گندو اون مرتیکه کاشت....ِاِاِا پسره بی شعور دیدی چطور آبرو منو برد؟ -

 .واال من ندیدم -

 .ترانه پسره بی شعور منو سکه یه پول كرد جلو آراس -

 .درست حرف بزن خب -

 .لندهور هردمبیل -

؟کی؟ آراس -  

 .نه بابا آراس به این ماهی ، اون امیره رو میگم -

 .تا چند روز پیش که امیرم اینا بود -

ترانه آراس زنگ زده بهم این امیر گوشیو برداشته راس راست به این بده خدا میگه خوش ندارم دیگه  -

 به گوشی سایه زنگ بزنی، آخه آدم تا چه حد نفهم؟

و مخ سایه راه انداخته، کل حرصشو با یه نیشگون از گوشه رونم پقی زیر خنده زدنم پیست پاتیناژ ر

 .خالي كرد

ترانه دارم جدی حرف میزنم، من چطور دیگه تو چشم آراس نگاه کنم؟بابا این پسره کال تو این خطا  -
 .نیست، چهار سال پیش عاشق یه دختره شد که سرطان داشت ، شیش ماه بعدش هم دختره مرد

 .بمیرم الهی -

سه من؟وا -  

 .نه بابا توکه آدمی نیستی واسه آراس میگم، ای جونم چقدر سخت -

 .یه بار با من همدردی نکنیا، به خدا راضی به این همه غصه خوردنت نیستم -

آخه غصه چیو بخورم؟ اون امیرعلی باید یه نمه رگ و ریشه این دوتا رفیق قیصر منشش تو تنش باشه  -
نه؟بابا مهسا پس چی بگه که تا سوپر مارکت محل میخواد بره باید صدبار به شادمهر جواب پس بده، یا

ش كرديآراس درک میکنه، من مطمئنم، بابا این امیر بنده خدا حساس شده، خود تو هم حساس . 

 .بره بمیره با این حساسیتش -

 بعدش چی شد حاال؟ -

خب من گفتم تو حق نداشتی با آراس اونجوری حرف برنی اون هم گفت هر جور دلش میخواد حرف  -
 .میزنه، داد زدا
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 .الهی بمیرم این هم یه جو غیرتو داشت بچم -

مال خودش باشه، بسکه ننر بارش  اینقده بدم میاد طرفشو میگیری، امیرعلی عادت کرده هرچی داره -

 .آوردن، بچه یکی بودن همینا رو داره دیگه

 .دست شما درد نکنه -

د نبودنت بودتو رو که لوس بار نیاوردن، واال ما تنها لوسی که از تو اوایل ازدواجت دیدیم آشپزی بل - . 

 حاال چیکار میخوای بکنی؟ -

 .فعال نمیخوام قیافه نحسشو ببینم -

ترانه آره جون - . 

 ترانه شاید زیادی خوب باهاش تا کردم که اینقده پررو شده ، نه؟ -

نمیدونم خود من فعال اونقده دچار شوکم که نمیتونم هیچ راهنمایی در راستای این امیرعلی برات به  -
 .عمل بیارم

 ترانه از ماها دلخوری؟ -

 واسه چی دلخور باشم؟ -

 واسه اینکه کشوندیمت تا اینجا؟ -

فعال یه کم با آقابزرگم قاراشمیشم و میدونم تا آقابزرگم چیزي نخواد اون چیز اتفاق نمیفته، اگه  من -
 .اینجام همش برنامه آقابزرگه، نمیدونم واسه چی ولی خیلی میخوام ببنیمش و ازش بپرسم

 .ترانه فقط یه خواهش ازت دارم، به حرفای سامیار گوش بده، پشیمون نمیشی -

بخواب و به جا من یه خاکی توسر خودت بکنتو فعال برو  - . 

 .من که بی خیال امیرم -

 .آره منو کفن کنی -

 .خندیده تو پیچ راهروی منتهی به اتاقای خواب گم شد

 ...اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

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

ه حرکت بازی انگشتاش با اون آیفون مشکی تو دستش خیره کنار امیر روی اون پله های سنگی نشسته ب

 شده گفتم:چته؟

 بی نگاه بهم گفت: به نظرت من املم؟
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 .شونشو تو پنجه فشرده، از انفجار خندم جلوگیری کرده گفتم:بی خیال پسر

 .اگه دلت میخواد بخندی، بخند -

 .خندم تو دل البی پیچیده خنده اون هم درآورد

 .حس میکنم خیلی احمقانه به یه دختر لوس و زیادی آزاد دل بستم -

زهاوه اوه مواظب حرف زدنت باش، اون دختر یکی از رفیق فابریکای منه که خیلی هم واسم عزی - . 

 .فکر میکنم از اون عشق سه سال پیشش هیچی نمونده -

نی که تو بهش کردیو فراموش حس نمیکنی یه کم خودخواهی؟ به نظرت سایه هیچ وقت میتونه توهی -

 .کنه، یادت نره که سایه کیه، سایه کم کسی نیست، همین حاالش هم کم کشته مرده نداره

مگه من چی گفتم،خوش ندارم کسی که این چندوقته همه فکر وذکرم شده اینقدر راحت با یه پسر اجنبی  -
 رفت و آمد کنه، حرف بدی میزنم؟

شدی،تو یشتر منطقی عمل میکردی تا احساسی اینو نمیدونم ولی میدونم عوض - . 

 .آراس رو مخمه -

 اون پسر جز خوبی مگه چه کرده؟ -

 .طرف من باش دیگه -

 میخوای چی کار کنی؟ -

 .نمیدونم، شاید تا آخر اون هفته برگردم -

 .چقدر راحت میخوای جا بزنی -

م هم شدیممیخوام فکر کنم، میخوام فکر کنه، ما عین جوونای بیست ساله را - . 

 .همه قشنگی عشق به یهویی بودنشه -

بی خیالم با همون گوشی درگیر تو دستش راه واحدشو گرفته تو نیمه راه زده رو استپ گفت:من دلم عشق 
یه سه سال پیش نیست که غرورشو گذاشت کف دستش و یهویی اونو میخواد، اون سرد شده ترانه، اون سا

ر دختری رو که دیدم با اون سایه پر دل و جربزه بی غرور مقایسه گفت میخوادم، من تو این سه سال ه
کردم وهر بار بیشتر دلم سرید واسه اون سایه، من با این سایه امروز غریبه ام، من سایه ایو میخوام که 

 .یه بار دیگه به جا نیش و کنایه بگه میخوادم

 .لبخد رفته رفته رو لبم جا افتاد و اونم به راه افتاد

اشقت نبودم، پا نمیداد این ترانهاگه ع ... 
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.................................................. .................................................. 

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

پرت کردم  دلم پیچ خورده، گرما تو جونم افتاده، از کنار اون همه مدالی لباس خوش هیکل گذشته خودمو
 .تو آسانسور

من و اینجا اومدن اونم با چشمای پر کنایه سایه و تنها گذاشتنم دم در به بهونه چندتا کار داشته و نداشته و 

 .من تنها راهی دفتر سامی شده و دلي كه اصال تو دلم نیست

پ مکش مرگ جلوی میز منشی تا اومدم یه چی دست و پا شکسته به انگلیسی حالی اون همه لوندی و تی
ما و بیشتر مخصوص مهمونی شب کنم در اتاق باز شده سامی با اون همه جذابیت نیش منشیشو چاکونده 
تو کادر در جا شده واسم جذاب ترین لبخند عمرشو پرده برداری کرده با چند قدم بلند خودشو بهم رسونده 

 ...گفت:چه اعجب قدم رنجه کردی؟ میگفتی گاوی گوسفندی

زده از قاب در گذشته خودمو رو نزدیکترین مبل استیل با روکش چرم ول کردم و در بادست کنارش 

 اتاقو اون بسته گفت:چی شده یاد من کردی؟

یاد تو؟ فکر نمیکنم زیاد یادت مهم باشه، نه که بیست درصد اینجا مال منه گفتم یه سرکشی چندوقت یه  -

 .بار شاید بدک نباشه

شوندن خودش تا مبل روبروي من و مثل همیشه جلو من راحت ترین لم یه پوزخند محو نشسته رولبش وک
 ممکنو به مبل داده گفت: خب چه خبر؟

 نگامو میون ترکیب رنگ سفید و طالیی اتاق گردونده گفتم:خبری نیست .... ترسا بهتره؟

ر برده پوزخندش اینبار شفاف تر قد علم کرد رو اون صورت جذاب ذختر به دام کش و قبل توجیح به کا

 ذهنی من گفت:ارزش بچم خیلی بیشتر منه ، نه؟

 .خب فکر نمیکنم من و تو صنمی داشته باشیم -

 .چند شب پیش که تو بغلم گرفته بودمت حس نمیکردم بی صنم تو بغلم آروم شده باشی -

 .صورتم از فشار اون همه خون دوئیده توش به قرمزی زد و لبخند جای پوخندو رو اون لبا گرت

 .دیوونه همین کاراتم خانومم -

 .این میم ته خانوم که رو لبت میاد دق میده منو سامی

از سر جا بلند شده پشت اون شیشه های سرتاسری ، به خیابون پر رفت و آ مد زیر پام خیره ،گرمی 
حضورشو پشت سرم حس کردم و دستاشو که دور شکمم حلقه شد و سرش که میون موهای بازم فرو 

ساش که بلند و کشدار شد مثه همه وقتای با من بودنش وجودمو احاطه كردرفت و نف . 

نفسم به شماره افتاده بابت این همه نزدیکی خودمو از حصار اون همه گرما و عطش خالص کردم و 

 ...صدای من عاشق کن سه سال پیشش تو گوشم نشست که
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ال میزنه، من الشی نیستم ترانه ولی سه ساله حسرت به دل این عطر تنتم، دوری که میکنی عطشم با -

 .کنار تو عادت به مراعات ندارم،من کنار تو یادم میره یه وقفه سه ساله ای هم این وسطا بوده

من نیومدم اینجا که حرفای مذخرفتو بشنوم ، اومدم که یه کم از بی حوصلگی بیرون بیام و یه حالی هم  -
 .از ترسا بپرسم

من طاقت تو چشم تو حقیر بودنو ندارمبانو نکن با من اینجوی،  - . 

 .تو تو چشم من حقیر نیستی...فقط دیگه به چشم من نمیای -

ته شدبا تیكه اول جملم لبخند رفته رفته رو لبش جا خوش كرد و با نیمه دوم چشمش از شدت حرص بس . 

ون صدای من از کنار اون همه جذابیت گذشته کیفمو از رو مبل چنگ زده دستم رو دستگیره در با ا

 .عاشق کن سه سال پیشش خشک شد

ترانه من اینقدر بی رحم نبود، ترانه من خانوم بود، ترانه من بدی که میدید صد برابر خوبی خرج  -

 .میکرد، ترانه من اهل گوشه کنایه نبود

 .ترانه تو سه سال پیش مرد، خودت ترانتو نخواستی -

دم، من که دلم میرفت واسه یه خندش اون روزای آخر، ترانه منو نخواست،من که پا همه چیش وایسا -

 .ترانه خودشو دریغ کرد

نمیدونم چرا همیشه ته همه بحثای زندگی من ، من مقصرم، همیشه ترانه نفهمی خرج داده، همیشه  -
 ...ترانه

 .گرمی دستش رو دست به دستگیره گیرم نگامو تا اون همه غم نشسته تو نگاش باال آورد

هیچ وقت مقصر نیستترانه من  - . 

 نمیدونم چرا هر کی از راه میرسه رو من حس مالکیت داره؟ -

 من هر کسیم؟ -

 دقیقا میتونی تشریح کنی برام که جایگاهت تو زندگی من چیه؟ -

جایگاه خودمو تو زندگیت نمیدونم، ولی جایگاه تو تو زندگی من همه عمرمه، جونمه، همه چیزمه، من  -

جون و همه چیزم نیستم اهل گذشتن از عمر و . 

نگام به اون همه شفافیت سیاه چمشاش خیره گفتم: من هم اهل خر شدن دوباره نیستم، حتی اگه باوجود 

 .ترسا باشه

 .چند روز دیگه همه چی معلوم میشه اون وقت میبینیم که کی قراره پا پس بکشه از حرفش -

 .واسه اون روز خودتو آماده کن -
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م باز هم جوابت منفی بود من خودم برت میگردونم ایراناگه با شنیدن حرفا - . 

 .پس بهتره چمدونمو آماده کنم -

 .زیاد مطمئن نباشه خانومم -

لدباز بند کرد اون میم اضافه رو به ته خانوم و باز دل من غش رفت و باز من زدم تو سر این  . 

بارون کرده دلم خوش شد دستشو پس زده از دفترش زدم بیرون و نگاه پرکینه منشی رو پوزخند . 

 ....اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

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

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

یوننگام به ان دوتا میرغضب سر میز نشسته بود و نگاه آراس به بازي فوتبال پخش شده از تلویز . 

اتفاقی افتاده تو سفر؟ -آراس   

 .همونجور مات تلویزیون گفت و نگاه سایه کامل و امیرعلی زیرچشمی نشونش گرفت

شما شامتو بخور -امیرعلی  . 

واد شعبه آنکارا رو بسپاره دست مناید شامای آخرمون باشه، سامیار میخش -آراس  . 

یعنی باید بری؟ -سایه   

خودم خواستم -آراس  . 

تو همه زندگیت اینجاست -سایه  . 

را سختش میكنی سایه؟ من تو آنکارا خاطره های خوبی دارمچ -آراس  . 

دلمون برات تنگ میشه -سایه  . 

به قول خودت هندیش نکن -آراس  . 

واسه چی حاال یهویی؟ -امیرعلی   

ندماهه دارم با سامیار بحث میکنم، خسته شدم از مدل بودنچ -آراس  . 

 .حیفی به خدا، تو حاال حاالها قیافت از اون تو دل بشیناست -

آراس لبخند خوشگلشو مهربون تو صورتم داده گفت:من هیچ وقت عالقه ای به این کار نداشتم، من با 

 .طراحی راحت ترم

موفق باشی -سایه  . 
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بی تفاوتی سایه بابت رفتن آراسو خیره نظاره نشسته صندلیشو از پشت میز پس زده  نگاه امیرعلی

 .گفت:ترانه شام خوبی بود، باید برم چمدونمو جمع و جور کنم، شب خوش

 .نگاه سایه ناباوری خرج راه رفته امیر کرد و سوال نگاش منو نشونه رفت

 .آخر هفته داره برمیگرده -

تهسایه دیر بجنبی رف -آراس  . 

چی میگی تو؟ -سایه   

گه دوسش داری اشتباه منو نکن، دل دل نکنا -آراس  . 

سایه میزو مثه اون امیر ترک کرده نگاه منو به ظرفای نشسته کشوند و آراسو خندونده گفت:نترس، 
 .کمکت میکنم

 .این دوتا لنگه همن، جفتشون بی شعورن -

قن بابا، تو که خب درکشون میکنیعاش -آراس  . 

خدایی فارسیت خیلی خوبه، لهجه رو داری ولی خیلی خوب حرف میزنی ولی - . 

 .خنده اون و نگاه من مات اون همه غم چشماش، تو که از ما عاشق تری

 ....اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

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

نی؟کنگام رو چمدون امیر و نگاش به واحد سایه در نوسان ، گفتم: حاال نمیشد یه کم بیشتر فکر   

تمن سایه رو میخوام نه غرورشو، اگه اون سایه رو دیدی بگو پرواز من تا سه ساعت دیگه اس - . 

ا اون کج شونه سمت راستم تکیه به چارچوب در زده، خیره شدم به اون همه اعتماد به نفس روبروم و ب
 خند لبام گفتم:نه بابا، رودل نکنی شما، همیشه باید سایه کوتاه بیاد؟

 .من نگفتم کوتاه بیاد، من میگم خودش باشه تا من دنیا رو به پاش بریزم -

 .سایه یه بار ازت خورده، دیگه کشش دفعه دومو نداره -

که هر چی بدبختی کشیدی زیر چطور همه از تو انتظار دارن یه بار دیگه فرصت بدی به سامیاری  -

 .سر اون بوده

 .زیر سر اون بوده و انتخاب غلط خودم -

 چرا سایه نباید مثل تو واقع بین باشه؟ -

 .واقع بینی من نتیجه سه سال تنهاییمه و گلیم خودمو تنهایی از آب بیرون کشیدن -
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 .ترانه تمومش کن ، من دیگه فرصت ندارم -

دونو از رو زمین برداشت و باز یه نگاه به در بسته اون واحد من دست سردش رو شونم نشست و چم

 .مطمئن كه سایه پشتش فال گوش وایساده ، كرده ، رفت

ده دقیقه به مسیر رفتنش خیره سایه ایو دیدم که تو چارچوب در نشسته دونه دونه اشک میریخت و دل 
 .بیتاب اون مرد رفته بود

 خودت خواستی، پس چرا گریه؟ -

نشو واسه این زخم نمک - . 

 .این زخمو خودت زدی، سایه هر دوتون اشتباه کردین، اون سه سال پیش و تو حاال -

 .دستم شونشو فشرده هق هقشو هوا برد

 دست انداختم دور شونش کشیدمش تو بغلم و هق هقش تو سینم خفه شده گفتم: دوسش داري؟

 .عاشقشم ترانه -

 .ما سه ساعت فرصت داریم -

ه، اون اگه منو میخواست نمیرفتنه تران - . 

 .اون تو رو خواست و اینبار تو نخواستیش -

 .طرفش نباش دیگه -

سایه تو میتونی اونو برگردونی فقط کافیه بری دنبالش، اون تو این سه سال عاشقت شده، تو ندیدنت  -
 .عاشقت شده، نذار تو ندیدن دوبارت دلسرد بشه

 . کشیده گفت:فقط فرصت داری پنج دقیقه آماده بشیاز تو بغلم بیرون رفته بینیشو باال

 چی؟ -

 .فقط یه بار دیگه شانسمو امتحان میکنم، فقط یه بار -

 .ضربتی تصمیم گرفتنش خنده رو لبم پهن کرد و از جام بلند شدم

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

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

دنبال اون همه شتاب به کاربرده تو حرکاتش افتاده ، گفتم: نه به اون منم منم گفتنات نه به این خاک تو 

 .سر بازیات

 .ترانه ساکت باش ببینم چه گلی به این سر وامونده میگیرم -
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 خب بگیر مگه من جلوتو گرفتم؟ -

 ترانه اوناهاش ، حاال چیکار کنم؟ -

نتظارمسیر انگشت دراز شدشو دنبال كرده رسیدم به اون مرد تكیه زده به پشتي صندلي فلزي سالن ا . 

اینجا وایسا نگاش کن تا بره...خب خله پسره داره میره تو اینجا وایسادی واسه من میگی چي كار  -

 .کنی؟...برو دیگه

 کجا برم؟ -

از استرست کم بشه...خب برو یه چی بهش بگوبرو دستشویی  - . 

 .امشب شوخیت گرفته توهم -

 .بسکه شوتی -

 ترانه خودمو خرد نمیکنم اگه برم؟ -

 یعنی میخوای بگی این همه بنزین الکی سوزوندیم تا بیایم اینجا؟ -

 ....ترانـــــــــــــــــه -

 جون ترانه؟ -

 .داره میره -

ه جون نخرخب برو، یه عمر پشیمونی ب - . 

 .تو هم بیا -

 ...باشه دختر مامان، بدو مامانی ، بدو -

زدیم قدمای نامطمئنش کنار قدمای بلند و تند من برداشته تو دوقدمی امیرعلی و پشت سرش رو استپ . 

امیر -سایه  . 

مکث امیر و گردشش به طرف اون امیر گو و خیره تو صورت اون امیر گو با اون لحن پرناز و ولوم 

افکن مرد . 

ناباوری نگاه امیرو با نیش باز خیره نگاه کرده، نوسان دادم نگامو بین سایه نگاه گریزون کرده و امیر با 
 .اون لبخند کنج لب خیره نگاش کرده

اومدی خداحافظی؟ -امیرعلی   

وهوم، دیدم بعضیا بی معرفتن من بیام خداحافظی ازشونا -سایه  . 
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رفته منو واسه یه نیشگون از پهلوی سایه ترغیب کردپوزخند جای لبخندو رو لبای امیر گ . 

ب دیگه من باید برم، مراقب ترانه باشینخ -امیرعلی  . 

 .عقب گردش واسه رفتن به دو قدم هم نرسید

فقط مراقب ترانه؟ -سایه   

 امیر از سرشونه یه وری سایه رو نگاه کرده گفت: چی بگم دوست داری؟

یچی...من هیچی دوست ندارم...داره دیرت میشهه -سایه  . 

 .دهنم باز موند از این همه کله شقی این دوتا مخ تو مخچشون نبوده

 .چند قدم دور تر شدن امیر و سایه یهو جو تمام وجودشو صاعقه زده

ه نظر تو اگه یه دختر واسه بار دوم از یه پسر خواستگاری کنه خیلی بده؟ب –سایه   

از تر از حالت قبل با سرامیکای کف یکی شده به اون منبع این همه حاالت میمیکیم خیره زیر لب دهنم ب

 گفتم:سایه دیوونه شدی؟

امیر علی رو پاشنه پا چرخیده قدمای آروم و حوصله سر بر طرف سایه برداشته، یه دستشو به جیب بند 
، نه ، چرا بد باشه؟...اگه اون پسره  کرده گفت: اگه پسره دختره رو تا سر حد مرگ دوست داشته باشه

 .مثه من دیوونه سایه خانوم باشه هیچ اشکالی نداره

لبخند رفته رفته رولب سایه نشسته دستاش روی سینه چلیپا شده خودشو یه کم جلو کشیده خیره چشمای 

 .امیرعلی گفت: پس دوسم داری

تر کشیده و صورتشو تو پنج سانتی  امیر هم اون لبخند رو کنج لب حفظ کرده خودشو مثه سایه جلو

 صورت سایه نگه داشته و خیره چشمای سایه گفت:شک داشتی؟

 .از این همه نزدکی مطمئنا تهش به یه صحنه خارج از بعد شرعی رسیده، ترسیده گفتم:بسه دیگه

ایی؟نگاه هر دو متعجب باز با همون فاصله من حرص ده به طرفم برگشت و امیر گفت:ِا تو هم اینج  

 .چشمام از این هم کوری یارو گشاد پرحرص نفس فوت کرده گفتم: بریم

خالقش اینجوری شده؟این چرا ا -امیرعلی   

 .سایه ناز قاطی اداهاش کرده شونه باال انداخته گفت:نمیدونم

امیر چمدونو با یه دست بلند کرده، دست دیگشو دور شونه سایه انداخته، اونو به خود فشرده جلو جلو راه 
تاد و من هم از قافله عقب افتاده دنبالشون دوئیدم و سایه سوئیچ اون ماشین ظرفیت دونفرو داشته رو اف

 واسه امیر پرت کرده گفت: نظرت با یه دور دور چطوره؟

 .امیر هم سوئیچو تو هوا قاپیده گفت:باالخره قراره پشت این خوشگله بشینم...با پیشنهادت موافقم
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که گذشت با سنگینی اون همه عصبانی های نگام متوجهم شدن و امیر با یه هر دو سوار شدن و یه کم 
لبخند بچه خر کن از ماشین بیرون زده کنار یه تاکسی وایساده یه کم پول بهش داده و حرف زده به من 

 .گفت:میبرتت خونه ترانه، خیالت تخت، حساب هم کردم

روپرحرص از کنارش گذشته گفتم:بچه پر دیگه فکم از این همه گشاد شدن دم به دقیقه درد گرفته . 

 .قهقهه خنده اون و من باز حرص زده

 اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

 ...بی خیال بد بیاری، زنده باد این عاشقانه

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

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

 .سایه رو کنار زده گفتم:گمشو اونور حوصلتو ندارم

 حاال مثال قهری؟ -

عاده متشکرمنه جونم از اون همه تعارفی که واسم برداشتین و پرتم کردین تو یه تاکسی فکستنی فوق ال - . 

 تو که نمیخواستی سر خر ما بشی؟ -

که به تو داده تا در اختیار من باشه شده وسیله عشق و حال شما  به نظرت خان داداشت بفهمه ماشینی -

 دوتا جوجه چی کار میکنه؟

انهاین کریا رو واسه من نخون که اصال بهت نمیاد، حاال هم بیا این تلفنو جواب بده از ایر - . 

 .گوشی رو به گوشم چسبوندم و گفتم:الو

 .سالم ترانه -

 سالم، چطوری؟ -

ایه؟هیچی، فقط منتظرم این شادی کنکورشو بده بیایم سرت خراب شیم، تو چه خبر ؟از سامیار؟ س -  

 .سایه رو که خودت اومدی اینجا میفهمی، سامیار هم خبر خاصی نداره -

 .ترانه حسام دیشب رسیده ترکیه ، واسه یه همایش اومده -

 .دلم پیچ میخوره و نفسم پشت دندونام سد میبنده

ه آدرستو از شادمهر گرفته یه سر بهت بزنه، فکر کنم امروز بیاد سراغتتران - . 

 .قدمش سر چشم -

 .نمیخواد خودتو اذیت کنی، بد ادا نیست، نون پنیر هم باشه میخوره -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

414 

 

 .میدونم که بد ادایی جزء اداهاش نیست

 خب دیگه گلم کاری نداری؟ -

 .نه سالم به شادمهر برسون -

ب****و**س،  ب****و**سبزرگیتو میرسونم،  - . 

 .خداحافظ دیوونه -

 .دیوونه صداش غمگین ، شده واسم معما

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

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

 .موهام رو پشت گوش زده به اون همه استرسم تو آینه نگاه کردم

 .زنگ در که میخوره دلم هم باهاش پیچ میخوره

تصویرشو تو آیفون دیده کلید رو زدم و جلوی در به انتظار اون آدم خوش پوش با یه لبخند جذاب از پله 

 .ها باال اومده شدم

قدماش رو بلندتر برداشته روبروم وایساد و خیره تو صورتم با اون همه نفس گرم هدیه کرده به صورتم 
م خانومگفت: سال . 

یه لبخند دوستانه مثه همه روزای کنارش بودن به روش پاشیدم و اون با همه مهربونی مختص منش 

 گفت: رامون نمیدی تو خونت خانوم؟

از جلوی در خودمو کنار کشیدم و اون با دست اشاره زد اول من و من هم با همه اون استرس راه افتادم 

ه اون همه خوش پوشی گفتم:چی میخوری؟چای، قهوه، آبمیوهو پشت کانتر آشپزخونه وایساده خیره ب . 

 .یه فنجون قهوه -

قهوه جوشو راه انداختم و خودمو با چیدن شیرینی های خرید سایه تو ظرف سرگرم کرده گفتم:خب چه 
 خبر؟

ود؟بصداش نزدیکم و به فاصله یه قدم ازم شنیده شده گفت: خبر از این مهمتر که دلم خیلی تنگت   

ن همه مهربونی قاطی صداش فرار کرده ظرف شیرینی رو به دست گرفته راهی نشیمن شدماز ای . 

 .تیر خالصم شد سوالم و راست خورد وسط اون همه حساسیت حسام

 مهدیس خوبه؟ چی کارا میکنه؟ -

 .اخماش تو هم کشیده و دل من مچاله از این همه بی عشقی، مهدیس هم بیچاره است
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و عوض میکنی، با بدترین موضوع ممکنخوبه، جالب مسیر حرف - . 

 .من برم فنجونای قهوه رو بیارم -

 .آره فرارکن -

تو آشپزخونه نفس حبس شدم آزاد شد و سینی رو به دست گرفته روی دورترین مبل نسبت به اون نشستم 

 و لبخند زینت اون همه استرس صورتم کردم و گفتم: همایش خوب بود؟

 .برای وقت گذرونی آره، جات تو شرکت خیلی خالیه -

 .تو این مدت اونقدر استراحت کردم که مزش رفته زیر دندونم -

 امیر علی بر نمیگرده ایران؟ -

اومدم جواب بدم که زنگ در نذاشت و دلم خوش وجود یکی میون تنهایی من و اون همه مهربونی نگاه 
 .حسام شد

شیده و سایه حسابی به خودش رسیده باز کردم و نگاه نگرانم رفت به اون در رو روی امیر اخم تو هم ک

 .همه غیرت تازه به خروش اومده این امیر

مراسم خوش و بش اون سه نفر به چند دقیقه بسنده کرد و همه دور هم نشستیم و سایه با چشم و ابرو 

 .اشاره زد به خوش تیپی تنها نوه پسری خاندان فرزین

خبر از کار و بار حسام ؟ شنیدم کارت سکه شدهچه  -امیرعلی  . 

 .حسام هم همه اون غرور فرزین ها رو به نمایش گذاشته گفت: کار من همیشه سکه بوده

 .ابروهای امیر باال رفت و لبهاش با یه لبخند استهزاء آمیز از هم باز شد

اونکه صد در صد -امیرعلی  . 

ه خبر از خونواده؟ مهسا چطوره؟چخب  -سایه   

وبه، زیادی خونه دار شده ، از مهسا همیشه بعید بود اینجور خانومی بشهخ -حسام  . 

 .جرات داری یه کلمه از این حرفاتو جلو مهسا بگو -

 حسام مثال خندید و امیر گفت: ترانه یه ناهار نمیخوای به ما بدی؟

دید و پوزخندش دلمو خوشحالی نگام بابت كمتر شدن حضورم كنار مهربونیاي نگاش رو فقط خود حسام 

 .به هم زد

...................... 
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اشاره سایه رو به ظرف کم خورده ام دیدم و بی خیالش شدم که حسام گفت:نمیخوای برگردی؟ فکر 

 نمیکنم زیاد اینجا کاری داشته باشی؟

تفاقا ترانه اینجا خیلی بهش خوش میگذرها -سایه  . 

 ...آره جون تو

ه اینجا بهم خوش میگذره، تو کی برمیگردی؟نه خب ، سایه راست میگ -  

امشب -حسام  . 

 .چه زود -

کر میکنم همین اندازش هم زیاد به مذاق خیلیا خوش نیومدهف -حسام  . 

 .نگاش امیرعلی رو نشونه گرفت که با اخم به سخنرانی غرای حسام گوش میداد

ین همه تدارکو فقط واسه شما دیدهین چه حرفیه؟ ما خیلی ازحضورتون خوشحالیم، اصال ترانه اا -سایه  . 

ر اینکه ترانه فوق العاده مهمون نوازه شکی نیستد -حسام  . 

 .متلک میگه و كنایه نگاش رو کنار اون همه مهربونی به طرفم پرتاب میكنه

 .امیرعلی از پشت میز بلند شده گفت:ترانه ناهار محشری بود، من میرم یه کم استراحت کنم

سایه با نگاش بدرقش کرد و سوال نگاش منی رو نشونه رفت که خودم هم تو حل این همه مجهول زندگیم 

 .پر از عالمت سوال بودم

سایه هم از پشت میز بلند شده صد در صد تصمیم به سراغ امیر رفتن گرفته ،گفت: منم امروز خیلی 
 .خسته شدم، ترانه ناهار خوبی بود

یده شد و صدای در تو گوشم پیچیدلبخند متزلزم به روش پاش . 

 .ظرفش رو به دست گرفته راهی آشپزخونم شد و گفت: خاتون خیلی دل تنگته

 .منم دل تنگم -

 فقط دل تنگ خاتون؟ -

 حسام میشه ادامه ندی؟ -

 .تو هیچ وقت نذاشتی ادامش بدم -

 .هیچکس نخواست که ادامش بدی -

ینک کنار هم وایسادیم و اینبار من گفتم: برو بشین، بی حرف کنار هم میز رو جمع کردیم و کنار س

 .چیزی نیست، خودم میشورم
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 .با هم میشوریم -

از لبخند شفاف شده توچشماش فرار کرده بی حرف ظرفای شسته رو به دست مهندس فرزین می سپردم 

 .واسه خشک کردن

ی، همه میگفتن ترانه دختر اولین بار که خونه آقابزرگ بعد از این همه سال دیدمت برام عجیب بود -
 .شلوغیه ولی تو خیلی ساکت بودی، مثه حاال

 چی بگم؟ -

یه چی عوض شده... یهچی تو نگاه تو عوض شده، اون ترانه ای نیستی که از ماشین من پیاده شد و  -

 .خداحافظی کرد، یه برق عجیب تو نگاته

 بی خیال، چرا دری وری میگی؟ -

 ...ترانه من هنوزم -

سام، خیانت نکننگو ح - . 

چرا ، بذار بگم، من هنوزم اونقدر عاشقت هستم که اگه یه ذره مطمئن بشم که تو هم منو میخوای بزنم  -

 .زیر همه چی و همه زندگیم بشه تو

 .حسام خواهش میکنم -

 .هرجور تو بخوای -

ی؟ظرفا که تموم میشه من یه لبخند دوستانه میزنم باز و میگم: با یه پیاده روی چطور  

 .اون هم لبخند میزنه، دوستانه نه، همون مدل خودش ولی اسانس تهش تلخه اینبار

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

 .این نیمکتو دوست دارم -

سنگینی نگاهش روی نیمرخم حس شدنی تر از همیشه است و من دلم واسه همه روزای حروم شده 

 .میسوزه

 کی برمیگردی؟ -

 واسه چی برگردم؟ -

 .حداقل دلم خوشه یه جایی هستی که نزدیکمی که هر وقت دلم گرفت بتونم ببینمت -

 آقابزرگ سرمایه گذاری کرد؟ -

 .چه تلخ میگم و چه تلخ میشه دهنم و چه تلخ میشه پوزخند اومده رو لب حسام
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 .ترانه استادی...استادی تو ضدحال زنی -

 حقیقت ضدحاله؟ -

تو میبینی از زهر هم تلخ ترهحقیقتی که  - . 

حداقل من واسه خاطر حرفم از همه ثروتم گذشتم ولی تو واسه خاطر ثروتت از حرفت گذشتی، فرق  -

 .من و تو اینه حسام جان

 .حرفات زور دارن ترانه، آدمو میچزونن -

 .حرفای من چیز عجیبی نیست، اون همه منم منم زیر سوال رفته تو چیز عجیبیه -

گفت مهدیسو خوشبخت کنم؟کی می -  

 .منی گفتم که تو تو دهن همه انداختی که نامزدشی -

 ترانه کی یه بار هم محل سگ بهم نذاشت؟ -

 .منی که بد نیش خورده بودم، جای مرهم گذاشتن شک انداختی تو دلم -

 .یه بار نشد به برق نگات امیدوار بشم -

 .یه بار نشد به حرفات شک نکنم -

تم؟من چی کم داش -  

 .من چی کم داشتم؟ منی که یه عمر خردم كردی و از تحقیرم دست برنداشتی -

 .پس عقده های بچگیتو باز کردی -

 .اینا عقده نیست، واقعیته -

 .ترانه من که حاضر بودم جونم هم واست بدم -

 .ولی من حاضر نیستم واسه تو هیچ کاری بکنم -

کرد به امون خدا کمترم؟ چرا؟ از اون مرتیکه ای که سه سال پیش ولت -  

 .آدمایی که یه سره دنبال مقایسه ان خودشون کم میارن -

 .پس کمترم -

 من کی همچین حرفی زدم؟ -

 .مهسا عکساشو نشونم داد، حق داشتی بچگی کنی و عاشقش بشی -
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 من عاشق قیافش نشدم؟ -

 پس دقیقا عاشق چیش شدی؟ عاشق اون همه عشقی که به پات ریخت؟ -

 .شاید دروغ بود ولی من دوسشون داشتم با همه دروغ بودنشون -

 .پس بحث سر خریته -

 .بحث سر اینه که تو داری خیانت میکنی -

به کی؟ کسی که اگه حتی شبا کنارش میخوابم با زجره؟ کسی که هنوز هم که هنوزه به همسری قبولش  -

کارم نمیدونمش ندارم؟ به کسی که ده تا بچه هم برام بیاره باز هم کس و . 

 .حسام تو قول دادی -

چه قولی؟ اینکه مست کنم و بغل خوابش بشم؟ اینکه زنم حامله است و من بعد از یه شب باهاش بودن  -
 دیگه از عطر تنش هم عقم مگیره؟

 .ناباور شد نگام و دلم پیچ خورد و اینبار من خیرگی حروم اون نیمرخ کردم

 ...تو چرا -

امش، به کی بگم؟ من دلم باهاش یکی نیست؟ بچشو زایید طالقش میدم و از ایران چرا چی؟ من نمیخو -
 .میرم

چقدر راحت در مورد زندگی دو نفر دیگه هم تصمیم میگیری، مهدیس زنیتش واست مقبول نیست قبول  -

 .، دختر عمت که هست

 .کاش نبود و من این همه بدبختی نداشتم -

ندی یکی نیستی، یکی نشدی، تو اون مردی نیستی که اون شب حسام باچیزایی که تو باورم گنجو -

 .زمستونی واسم قشنگ حرف زد، حسام اون شب اینقدر بی رحم و بی عاطفه نبود

حسام اون شب چند وقتی هست که دیگه حسام اون شب نیست، وقتی ترانشو خودش رسوند فرودگاه  -
 .تموم شد، اون حسامه تموم شد

دم و دل پیچ خوردمو چنگ زدم و گفتم: عوض شدیاز رو اون نیمکت بلند ش . 

گام بودقدمام رو خالف جهت اون نیمکت برداشتم که نگام تا چشمای سامی باال اومد که نگاش منتظر ن . 

 .منتظر اخم و تخمش بودم که لبخند زد و دست روی شونم گذاشت

 .از اول صبح حس کردن حضورش پس دروغ نبود

وباور کنم یا نه هرم نفسهات ... 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

420 

 

 .سنگینی نگاه حسام رو به خیرگی نگاهامون حس میکردم

دیدار، جناب سحابي به به مشتاق -حسام  . 

سامیار لبخند رولبش کشیده ، چند قدم کوتاه طرف حسام برداشته ، دست دوستی دراز کردش بی جواب 

 .موند

 .نگاه من هم به پوزخند خط کشیده رو لبای حسام موند

که یه مدت ترانه تو شرکتتون مشغول بوده هم ممنونتون خوشحالم ، از اینخیلی از دیدن -سامیار  . 

نگاه حسام خیره من گفت: چرا شما تشکر میکنی؟ فکر نمیکنم نسبت شما نزدیکتر از نسبت دختر عمو 
 .پسرعمویی من و ترانه جون باشه

ابطه دختر عمو جون ته ترانت یعنی اند صمیمیت دیگه نه؟ یعنی سامیار خان حساس شو به این ر

 .پسرعمویی

 ...دستم دور بازوی سامیار حلقه شد

 ...واسه خاطر مهدیس حلقه شد

 ...واسه خاطر بچه تو شکم مهدیس حلقه شد

 ...واسه خاطر اون پوزخند رو لب حسام حلقه شد

 ...واسه خاطر اون حلقه نبوده تو دومین انگشت دست چپ حسام حلقه شد

 ...واسه خاطر اون همه خاکی بودن اون لحظه سامی حلقه شد

 .داره دیرت میشه حسام، باید بری، به مهدیس سالم برسون و بهش بگو منتظر کوچولوش هستیم -

نگاه حسام یخزده شد و خداحافظی از دهنش در نیومد و دستش تو جیباش فرو رفت و خمیدگی شونه 

خوشگل نگاه همه رو به خود کش پشت به ما راه افتاد هاش کنار اون اسکله با اون تیپ عجیب . 

 ...رفت -

 .همه امیدم اینه که فقط پسرعمو بوده باشه واست -

 .رفیق بود -

 .پس امیدی هست -

 .دستمو از دور بازوش کنده باز روی اون نیمکت داغ از حضور چند لحظه پیش حسام نشستم

بازی کردنت و بعد از سه سال تکیه گاهت بودنو  دربارش نمی پرسم ولی میدونم که همه اون نقش -

 .مدیون حضورشم
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کنارم طرف دیگه نیمکت نشست و خیره به اون همه آبی بي حرف آرامش ریخت تو سكوت پر حرف 

 .میونمون

 ...باور کنم یا نه هرم نفسهاتو

.درد داره درد داره، درد داره وقتی میبینی همه چیزت واسه خاطر رقیبت اشک دوئیده تو چشاش.. -
وقتی میبینی رقیبت هیچ نقطه منفی نداره...درد داره وقتی میبینی چقدر رقیبت تو چشم زني كه همه 

 .چیزته باالست و تو پایینی... درد داره...خیلی درد داره

 .نگام رو نکندم از اون همه آبی ولی دلم واسه بغضش لرزید

هستیم که شاید من و مهدیس وصله ناجور رابطه تو و اون مردی - ... 

 .تمومش کن سامی، اگه میخوای ادامه بدی برو، من اهل خیانت به هم خونم نیستم -

 .حس گرمی لبخندش و باز خیرگی من به اون همه آبی

 ...باور کنم یا نه هرم نفسهاتو

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

 به اون همه طرح روي میز خیره به سایه میگم: چته امروز تو؟

م كاغد ول كرده به پشتي مبل تكیه زده میگهاتود رو روي اون همه حج ... 

 ترانه یه چیز بگم نه نمیگي؟ -

 چي؟ -

 .تو بگو نه نمیگي -

 .من كه شدم خر تو باشه نه نمیگم -

 امشب پیشنهاد سامیارو واسه یه شام دونفره قبول میكني؟ -

 چي؟ -

 ترانه قول دادي زیرش نزني ، خب؟ -

هم میخورهچي میگي تو؟ من حالم از اون به  - . 

آره جون خودت ، اگه از اون عشق هیچي هم نمونده باشه باز هم نفرت نیست ، فكر میكني یادم میره با  -
زجري از هم جدا شدین؟ فكر میكني یادم میره وقتي سر لج و لجبازي ازش دل كندي پشیمون بودي؟  چه

ا دروغ به ریشم ترانه من اگه خواهر اون باشم صد برابرش رفیق توام پس منو هم جبهه اون ندون ت
 .ببندي
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 . سایه اون لیاقت هیچیو نداره -

 چرا ، چون یه بچه داره؟ -

 اگه امیر همچین خبطي تو این سه سال كرده بود باز هم حاضر میشدي تو روش نگاه كني؟ -

امیر و سامیار بحثشون جداست ، امیر هم كم مشكل نداره ، دوبار من خر منت اون الدنگو كشیدم تا آقا  -
چه باالشونو گذاشتن كنار و شدن مرد رویایي بنده ، هنوز هم بي مشكل نیست این پسره ، حرف طاق

حرف خودشه...پس سامیار تنها مرد مشكل دار دنیا نیست ، در حالیكه تو هنوز هم نمیدوني پشت این همه 

 .قضیه چیه

 اینا رو میگي كه خرم كني شب با داداشت برم شام كوفت كنم؟ -

 .هي همچینكي -

 بتركي تو ، كم واست خواهري كردم كه میخواي از چاله درآریم بفرستیم قعر چاه؟ -

ِد من فداي اون همه خواهریت ، مگه گفتم امشب برو تو تختش بخواب كه واسه من ترش میكني؟ دارم  -
شم همه میگم بابا به پیر به پیغمبر پسره فقط میخواد حرف بزنه ، ترانه این همون مردیه كه تو میدیدي چ

دنبالشه و زبون از زبون باز نمیكردي كه یهو آقا ناراحت نشه بابت حسادتت و امل نخونتت ، به خدا 
همون داداش كله خرابمه كه وسط تولدم خانومو از مهموني بیرون كشید تا بعد مسافرت یه هفته ایش با 

، این همون مردیه كه  خانومش خلوت كنه ، تو كم خوشي باهاش نداشتي كه فقط بدیاش واست پررنگه
اگه عروسي واست نگرفت عوضش تو اون تولد دونفره اي كه تعریف كردي واست سنگ تموم گذاشت ، 

ترانه چرا نمیخواي باور كني سامیار دیو دوسر نیست؟ سامیار همون سامي توئه كه تو فقط حق داري 

 .صداش بزني سامي

و بردنشست كنج لبم بابت اون حسادت اسم سامي روسط اون همه اشك راه افتاده تو چشام یه تك خند ن . 

 هنوزم میسوزي كه سامي نمیذاره سامي صداش كني؟ -

 .دق میكنم ، چیه این دنباله اسمش ؟....واال -

 .ولي من شب نمیرم -

 .جون سایه نه نیار دیگه -

 .جون كي هم قسم میخوره واسه من -

میتوني بگي نه...برو ترانه ضرر نمیكنيجون بابا مهدي و مامان شهره...اینو كه دیگه ن - . 

 .سودي هم نداره -

 .تو برو خنثي و بي سود برگرد -

 ساعت چند میاد دنبالم؟ -
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 جون سایه میري؟ -

 چرا تو نمیخواي باور كني كه جونت زیاد ارزشي نداره؟ -

 .بتركي ، ساعت شیش میاد كه برین خونش ، اونجا واست تدارك دیده -

 حاال چرا خونش؟ -

 اون میخواد واست قصه كرد شبستري تعریف كنه اونوقت ببرتت رستوران؟ -

 .خب اینقدر نمیخواد طول و تفصیلش بدي -

 حاال چي میخواي بپوشي؟ -

 مگه حاال چمه؟ -

 .نگاش از كفشاي اسپرت سفیدم لغزید رو شلوار جین سرمه ایم و تهش رسید به تونیك یاسي تنم

شام دونفره محشري ، یعني تیكه واسه خود - . 

 تعارف نكن جون سایه بگو كدوم لباس شبمو بپوشم؟ -

 .شما نمیخواد فكر تیپت باشي ، یه چي دارم تو بساطم راست كار خودت -

 .سایه من دارم به زور و قسم جون دوتا عزیزم میرم اونوقت تو فكر تیپمي -

جلو رئیس یكي از بهترین شركتاي مد تركیه میخواي با تیپ اسپرت و راحتي بري؟...افت كالس نداره  -

 واسه یه فرزین؟

من كه امروز خرت شدم بذار تا شب خرت باشم ، البته فقط همین یه امروز ، حرفاشو كه شنیدم قانع كه  -

قل بهش فرصت حرف زدن دادمشدم برمگیردم ایران ، نه دیگه باري رو دوشمه نه چیزي ، حدا . 

 حتي اگه حرفاش به دلت نشست جا میذاري میري؟ -

 .فكر نمیكنم دیگه هیچ وقت حرفاش به دلم بشینه -

با خودت لج نكن ترانه ، فقط واسه خاطر خودت میگم ، هیچ وقت واسه خاطر لجبازي با یكي دیگه با  -
 .خودت لج نكن

همه حرفاي منظوردارشنگام به نگاش و دلم پیچ خورده از این  . 

.................................................. .................................................. 
حموم میرم و سایه ناخونامو مانیكور میكنه و من بهش پوزخند میزنم و ...................................

 ...اون میخنده
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لندي دار قرمز با روبان بسته شده زیر سینه مشكي رنگشو پر حرص و با آیه و قسم لباس دكلته تا زانو ب

 ...سایه به تن میكنم و تهش هم كتش رو براي اطمینان از عدم گم و گوري توسط سایه دم دست میذارم

 ...سایه موهامو سشوار میكشه و و حالت میده و من باز پوزخند میزنم و اون میخنده

خودم دست به كار میشم و نگامو به آینه اي میدوزم كه دهن كجي میكنه به این همه واسه آرایش سبكم 
 ...خوشگلي این چند وقته ازم بعید

سوت سایه كه كشیده میشه نگامو به ذوق تو چشاش میدوزم و دلم میره واسه خونه آقابزرگ و راحتیش و 

 ...گاهي به اجبار حضور پرعشق حسامو تحمل كردن

س نایسچي شدي...نای - . 

 سایه چرا بخت من اینجوریه؟ -

دردت تو جونم نگو اینجور ، من و تو و مهسا مشكلمون اینه كه بختمون پیچیده به بخت سه تا رفیق كله  -

 .خراب داغون

 من پشیمون نمیشم از قبول این پیشنهاد؟ -

 .اگه پشیمون شدي خودم باهات میام ایران و تا عروست نكنم ول كنت نمیشم -

سه ساله بي خیال ازدواج شدممن  - . 

 ترانه خیلیا هستن كه هیچ وقت بچه دار نمیشن ولي خوشن ، تو چرا خودتو عذاب میدي؟ -

بچم مرد ، سامي راست میگه شاید اگه لج نمیبردم و دستشو پس نمیزدم از اون همه پله پرت نمیشدم  -

 .پایین

شدنت با عذاب كشیدنت قرار نیست نه بچت برگرده نه بچه دار - . 

 .راحته واست گفتنش سایه -

 .به جا این حرفا برو كه داداشم یه ربعه دم در جنتلمني منتظر خانومه -

 .چه داداشم داداشمي هم میكنه -

 ...میخنده و من دلم به هم میخوره...میخنده و من چقدر حال گریه دارم

پوست برنزه تنشو بي خیال شم  سعي میكنم اون تیپ مكش مرگ ما و اون گردنبند پر خاطره برق زده رو
 .و از دري كه واسم باز نگه داشته وارد اون یكي از ماشیناي لوكسش شم

 ...بوي اون عطر خاصش تو بینیم پیچیده حس میكنم اون نگاه خیره پر لبخندشو

كنارم پشت فرمون میشینه و من میفهمم كه سایه چه جالب ست كرده تیپ من و اون سامي با لبخند چند 

 ...دقیقه یه بار به نیمرخم خیره شده رو
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 ...باورم نمیشه -

 ...جواب نمیدم و اون باز میگه

یمرخم خیره یه زماني واست همه چیز بودم ، اونقدري كه وقتي تو ماشین میشستیم از اول تا آخر به ن -

 .بودي و من حواسم پرت میشد

 .یه زماني خیلي اتفاقا افتاد و یه زماني همش تموم شد -

 .پس زبونتو جا نذاشتي -

 .امیدوارم حرفاي امشبت اونقدر مهم باشه كه وقتمو تلف نكرده باشم -

 .اونقدر مهم هست كه امید داشته باشم یه بار دیگه از ته دل نگام كني -

مومش كنیم ، من و تو تا ابد من و تو میمونیم ، اصال از اولش هم ما نبودیمسامي بیا ت - . 

ما همیشه ماییم ، تو فقط با من میموني ، حتي اگه بارم كني زورگو و خودخواهم تو رو به زور واسه  -
 .خودم نگه میدارم ، من از چیزي كه میپرستمش دست نمیكشم

حرف تا حاال ازش نشنیده پرستشش منم و من چقدر دلم میره واسه این ... 

 ...پرستشش منم و كل ابراز احساساتش محدود میشد به بغل كردنم و با حرارت خانومم گفتنش

 ...نگام رو نمیرخش مونده دلم میگره از این سه سال دوري تازه اونو به خودش آورده

 ...باور كنم یا نه هرم نفسهاتو

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

دي نشون داده روي صندلي كه سامي جنتلمني خرجش كرده و بیرونش آورده نگام رو با سعي فراوون عا
 .تا بشینم نشسته ، نگامو به محوطه باغ دوخته گفتم: چه دك و پزي به هم زدي

 .قابل خانوممو نداره -

نگامو رو مدل بي تفاوت تنظیم كرده ، اون فضاي رمانتیك رو بي خیال شده ، گفتم: میتوني زودتر شروع 

 كني؟

ه لبخند از اون مدالي دختر خفه كن نثارم كرده ، گفت: بعد از شامی . 

اشاره زده به یه خدمتكار ، ظرفم تا نصفه از سوپ اشباع شده مشغول شدم زیر اون نگاه لحظه اي منو 

 .بي خیالي طي نكرده

 چرا جاي غذا خوردن منو نگاه میكني؟ -

ورمسه ساله دلم لك زده بود باهات یه شام دونفره بخ - . 
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 .پس بخور ، چون دیگه همچین فرصتي گیرت نمیاد -

 .من با غذا خوردن تو سیر میشم -

 .اوال اینقده رمانتیك نبودي -

 باید یه كم به پا اون پسرعموت برسم یا نه؟ -

 دقیقا مشكلت با حسام چیه؟ -

 .من مشكلي ندارم ولي انگار اون مشكل داشت -

نجور حرفایي تحویلم بدينگو كه منو تا اینجا كشوندي كه ای - . 

 .نه...شامتو بخوري میگم -

 .البته اگه تو بذاري -

 ...خنده خاص خودش و من دلم باز پیچ خورده

 ...باور كنم یا نه هرم نفسهاتو

شاممو بي میل تموم كرده زیر اون نگاه مشتاق سنگین كردم سوال نگامو روي اون آدم از اول تا آخر 

 .مثل فیلم سینمایي شام خوردن منو به نظاره نشسته

 .بریم داخل ، داره هوا سرد میشه ، عادت نداري ، سرما میخوري -

 ...بي تفاوت كنارش راه افتاده باز دلم پیچ خورد

ه هرم نفسهاتوباور كنم یا ن ... 

روي اون كاناپه هاي بزرگ بیشتر شبیه تخت خواب نشسته منتظر اون آدم یه لحظه هم سبك نكرده 

 .سنگیني نگاشو روم شدم

 .منتظرم -

 از كجاش بگم؟ -

 مگه من میدونم میخواي در مورد چي حرف بزني؟ -

 .تلخ نشو بانو...میگم ، از همون اول میگم -

دهنم....بانو میگي و دلم پیچ میخوره بانو میگي و شیرن میشه ... 

 ...باور كنم یا نه هرم نفسهاتو
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پنج سال پیش كه تولد مهدیس درست افتاده بود وسط اون بدهي بزرگي كه سر آخرین ارائم باال آورده  -
گفت برم دنبال مهدیس بودم ، خیلیا میدونستن كه مهدیس چشمش دنبالمه ، یكي از رفیقام هم رو شوخي 

خاطر اون ثروتي كه داره ، من عمرا از بابام پول میگرفتم ، یعني اونقدر ناخلفي كرده بودم كه  واسه
رویي واسه گردن كج كردن جلوش نداشته باشم ، فكر مهدیس بد افتاده بود تو سرم ، من كه اهل زندگي 

وسط اون هیر و نبودم ولي میتونستم هم یه مدت مهدیسو دلخوش كنم هم به نون و نوایي برسم ، درست 
ویر چشمم خورد به تو ، تویي كه میخندیدي چه ناز و همه هواتو داشتن ، حتي مهدیس هم با همه 

مغروریش یه جورایي مواظبت بود ، كم پسري بود كه چشمش نگیرتت ، نمیدونستم كي هستي ولي 
آمار بود واسم پیشنهاد رقص دادم ، خوشم اومده بود ازت ، فقط خوشم اومده بود ، آخر شب هر چي 

ریخته شد رو دایره ، عزیزدردونه فاروق خان فرزیني كه این همه سال دور از چشم همه زیر نظر 
تربیت سفت و سخت فاروق خان بزرگ شده و پول خودش تنهایي دنیا به دنیا آدم میخره و آزاد میكنه ، 

كوچیكتر از مني كه همه  قبول دارم لقمه ي چرب ونرم تري از مهدیس بودي ولي بچه بودي ، ده سال
غلطي تو زندگیم كرده بودم ولي خودت خواستي ، اون برق نگات وقت رقص و اون لبخندت وقتي 

زیرزیركي دیدم میزدي برداشتي جز این نداشت كه تو هم به خیل عشاق بنده پیوستي ، ازت خوشم مي 
ام معنا ، جلو آقابزرگت كم خرد اومد و پولدار بودي و من هم تو اون برحه از زندگیم یه كثافت به تم

نشدم تا قبولم كنه به دومادي ، قبولم كرد و تو نگفتي كه از ارث و حقت محروم شدي ، اون روزاي اول 
تو اون بي خبري بي پولي تو، دلم بد گرفته بود ، از خودم ، از خود نامردم ، خود نامردي كه به یه دختر 

ه همین نزدیكت نمیشدم ، خبر كه بهم رسید واسه خاطر من از بچه هفده ساله هم رحم نكرده بود ، واس
همه چیت گذشتي دیوونه شدم هم واسه خاطر خودم هم واسه خاطر خودت ، تا دو روز خودمو گم و گور 

كردم و چپیدم خونه پدري ، بابا از اولش هم با این وصلت مخالف بود ، میگفت ترانه یتیمه ، عزیزه ، 
و گوش شنواي من؟ تو اون دو روز بابا تا تونست بارم كرد ، گفت لیاقتتو ندارم ، واسه همه عزیزه ولي ك

گفت خم به ابروت بیاد طالقتو به زور هم شده ازم میگیره ، گفت ترانه عروسم نیست دخترمه كه اگه این 
ن همه دختر دلش بگیره دنیامو میگیره ، برگشتم خونه و تو چقدر مثه همیشه مهربون بودي ، نتونستم ای

خوبي تو و كثافت بودن خودمو تحمل كنم و زدم بیرون ، مست كردم اینبار بیشتر از همیشه ، تو خونه كه 
پا گذاشتم تو بودي و باز اون همه مهربونیت و من این چند ماه همه نیازامو سركوب كرده ، نتونستم ترانه 

ه جذاب ، دیوونت شدم ، دیوونه اون هق به خدا نتونستم ، نتونستم از تویي بگذرم كه زنم بودي و اون هم
هقت تو بغلم ، دیوونه اون همه حیات وقتي كه روت نمیشد تو روم نگاه كني ، ترانه من كثیف بودم ولي 
اون لحظه من تو رو فقط زن خودم میدیدم ، كسي كه مال منه ، كسي كه فقط یه حساب پر پول نیست ، 

ست از اون بدبختي نجاتم بود ، افتاده بودم رو غلتك ، تو داشت كم كم خوب میشد ، چند تا پروسه تون
خوب بودي ، زندگیمون خوب بود ، نمیدونم كدوم آدم اشغالي نتونست ببینه اون خوشي كه تازه افتاده بود 

به جون زندگیم ، خبر رسید بهت كه من واسه خاطر پولت باهات ازدواج كردم ، ترانه كور شم اگه دروغ 
بودي جونم ، زنم ، خانوم خونم ، دلم واست میرفت ، با همه بچگیت اونقدر بزرگ بودي بگم ولي تو شده 

كه من فقط كنار تو آروم میشدم ، اولین بار كه دست روت بلند كردم همون روز بود كه فهمیدي و دقم 
رف دادي ، میگفتي میري ، من چیكار میكردم ترانه ، مني كه تو زندگیم عادت نداشتم كسي رو حرفم ح

بزنه حاال همه چیزم داشت میگفت میره ، ِد دركم كن من میخواستمت ، من كثافت با همه آشغال بودنم 
میخواستمت ، موندي ولي حس میكردم اون همه شك تو دلتو ، موندي ولي دیگه اون ترانه خوشحال 

ودت كه قد همیشه من نبودي ، شكستمت ، من عوضي توئه جونمو شكستم ، نخواستم ترانه ، به جون خ
دنیا واسم عزیزه نخواستم كه بشكني ، تینا كه اومد كم كم باهاش صمیمي شدم ، نه كه دختر آویزوني باشه 
نه ، دوست دختر یكي از رفیقام بود ، شده بود همدم ، شده بود خواهر ، ولي شك تو دلت بود ، نمي گفتم 

كردي ، داشتي آب میشدي ولي هیچي تا خودت بپرسي ، نپرسیدي ترانه عوضش بریدي و دوختي و تنم 
نمیگفتي ، وقتي حامله شدي ، وقتي گفتي ، وقتي اشك ریختي و التماسم كردي كه نندازیمش داغونم كردي 

ترانه ، چقدر تو چشمت بي رحم بودم كه به بچه خودم هم رحم نمیكردم ، تینا و سعید عقد كرده بودن و 
، ِد یه بار پرسیدي سامي این دختره چیكارته؟ لج كردي تو تو هنوز فكر میكردي من و تینا عاشق همیم 

پرسیدن لج كردم تو جواب دادن ، اون روز كه دعوامون شد و از پله ها پرت شدي بدترین روز زندگیم 
بود ، ترانه من نمیخواستم به خدا نمیخواستم به جان عزیزت نمیخواستم ، همه چي به هم ریخت اون 
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بگیري و من چقدر  نگت هم نمیزدن ریختن دورت و زیر پات نشستن تا طالقآدمایي كه تا دیروز یه ز
منتتو كشیدم تا كوتاه بیاي و نیومدي ، زوري كه نمیتوستم نگهت دارم ولت كردم تا راحت شي از دستم ، 
چه میدونستم از چاله من در میاي میفتي تو چاهي كه آقابزرگت واست كنده ، بعد از طالق از ایران زدم 

ون و به سایه گفتم واسه خاطر اینكه بي خیالم شي و راحت زندگیتو بكني بهت بگه با تینا رفتم ، خبر بیر
نداشتم ازت ، حتي اون شادمهر عوضي هم دریغ میكرد ازم یه خبر از تو رو، بابا و مامان تو این سه 

چیزا بیشتر اهمیت میدن ، سال نگام نكردن ، شروع كردم به كار ، بهتر از ایران بود ، اینور به اینجور 
هدفم شده بود در شان تو باال اومدن ، فقط دلم به این خوش بود كه شادمهر خبري نمیداد از اون آدمي كه 

میتونست رقیبم باشه ، یه سال پیش تینا اومد سر وقتم با یه شكم باال اومده ، تینا نبود ، تینایي كه بو 
بي خیال گذشته نبود، سعید بعد از مهاجرتشون از ایران با یه ادوكلنش همه جا رو میگرفت نبود ، تیناي 

دختر فرانسوي ریخته بود رو هم و تینا رو بي خیال شده بود ، تینا بچه رو نمیخواست ، بچه دختر بود ، 
مثه ترساي من و تو ، ترساي بابا ، لنگ این بود كه بره آمریكا ، فكرش عین خوره افتاد تو جونم ، اگه 

هم بچه نمي آوردي واسم مهم نبود من خودتو میخواستم ولي تو جونت بود و ترسا ، تینا كه بچه  تو تا ابد
رو نمیخواست من هم میتونستم با یه كم سند سازي و اون برگه هاي معاینه ترساي خودمون یه شناسنومه 

قول گرفتم به واسه بچه تینا به اسم خودم و خودت بگیرم ، كاراي اقامت تینا رو درست كردم و ازش 
حرمت رفاقتمون دیگه دور وبر زندگیم پیداش نشه ، خیالم كه از بچه راحت شد افتادم دنبال اینكه تو رو 
چطور باز به دست بیارم ، منت شادمهرو كشیدن از منت آقابزرگتو كشیدن بدتره ، شادمهرو انداختم تو 

ر گرفتم ، قبول نمیكرد ، میگفت ترانه یه جون آقابزرگت و خودم از اینور پاي تلفن مخ آقابزرگتو به كا
بار زخم خورده دفعه دوم دیگه چیزي از ترانه نمیومه ، قسمش دادم به جون خودت كه وجودت وجودمه 
، یه بار هم سفر داشتم ایران و یه صبح تا ظهر دلیل و برهان آوردم واسه آقابزرگت تا كاري كنه كه تو 

ولي اینبار برعكس دفعه قبل باورم كرد ، میگفت اینبار تو چشام راهي استانبول بشي ، دلش رضا نبود 
برقیه كه پنج سال پیش نبوده ، شناسنومه ترسا رو كه گذاشتم جلوش تیر خالص بود و اینبار آقابزرگت 

افتاد تو جونت تا بیاي تركیه ، شبي كه اومدي چقدر سخت بعد از سه سال دوري ازت جلو خودمو گرفتم 
كنم ، تا خونه دنبالت بودم و یه شب تا صبح تو ماشین به پنجره تراس اتاق خوابت خیره  تا نیام و بغلت

بودم ؛ بهترین امكاناتو در اختیارت گذاشتم ، یكي از بهترین ماشینام ، یه خونه مبله كه خودم واسه تك تك 
از سه سال كه تو وسیله هاش سلیقه خرج دادم ، همه اون مهموني سال نو فقط واسه خاطر تو بود ، بعد 

بغلم رقصیدي ، كه عطر تنت قاطي تنم شد باز دلم ریخت ، دوباره بد برداشت كردي و دل چركین زدي 
بیرون ، ترانه اسم حسامو كه بردي بدتر از همه این چند وقته خرد شدم ، امیرعلي گفته بود به این 

ته هیشكي تو دنیا جاي سامیشو پسرعموت مشكوكه ولي من خر دلم خوش این بود كه ترانه همیشه میگف
یدمت بدتر خرابت شدم ، واسه ب****و**سواسش نمیگیره ، اون شب كه من مستو تحمل كردي و من 

ترسا مادري میكردي و دل من واسه این همه مادرونه اي كه سه سال ازت حروم كرده بودم میرفت ، 
لي دلم گرفت شاید من كمتر از ترانه وقتي حسام كنارت بود و تو باز واسه خاطر مهدیس ازش گذشتي خی

حسام میتوستم خوشبختت كنم ، میدونم بعد از حسام دیگه نمیتونم به بودنت تو زندگیم امیدي داشته باشم 
ولي تا ابد به امید اینكه مال من میشي به پات میشینم...ترانه من كثیف بودم ولي تو اوج همون كثافتي كه 

انه هیچ وقت نشد بگم ولي عاشقتم ، دوست دارم ، مي پرستمت ، دور و برمو گرفته بود عاشقت شدم ، تر
 .میخوامت ، دیوونتم....ترانه باهام بمون ، بمون تا دنیا رو واست بهشت كنم...خراب تر از این نكنم

 .باال بودن حجم اطالعات وارده به مغزم چشامو سوزند و دلم پر خون شد و چشام پر اشك

 ...هق هقم بلند و دلم بیتاب

 ...ترساي من وسامي

 ...تیناي زن سامي نبوده

 ...تیناي پاش به تخت سامي نرسیده
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 ...من حامله نمیشم و سامي تا ابد ازم بچه نمیخواد

 ...ترسا مال منه

 ...اسم من تو شناسنامشه

 ...مال منه...مال من و سامي

 .گرمي دستش رو دستم و اشك غوغا كرده تو اون سیاهي شب نگاش

گریه؟جون دلم چرا -  

 .هق هق بیشترم و غصه جوونه زده تو دلم

 ...باور كنم یا نه هرم نفسهاتو

 ...سرم روي بازوش و شكمم تخت كف دستش

 خوابم یا بیدارم ؟ تو با مني با من؟

 ...اشك از گوشه چشمم چكیده و بیشتر بهش چسبیده

 همراه و همسایه ؟ نزدیكتر از پیرهن؟

 ...نفسش گردنمو نوازش میداد و دلم چنگ میشد

 باور كنم یا نه هرم نفسهاتو

 ...دستش از رو شكمم برداشته شده انگشتاش به پیچ و تاب انگشتام در اومد

 ایثار تن سوز نجیب دستاتو

 ...سرمو به بازوش فشرده باز كشیدم اون عطرو تو وجودم

 خوابم با بیدارم؟ لمس تنت خواب نیست

میخوره از این همه دوري سه سالهدلم پیچ  ... 

 بگو كه بیدارم ، بگو كه رویا نیست

 ...لباي چسبیده به گوشم هوشیارم میكنه از این همه رخوت دامنگیر

 بگو كه بعد از این جدایي با ما نیست

 ترانه؟...جان دلم؟...خانومم؟ -
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طر من عاشق هق زده تهش روي اون كاناپه هاي بزرگ بیشتر به درد تخت خورده تو بغل اون همه ع

 ...رسیدم به آروم گرفتن تو آغوش اون مرد مالیم این چندوقته

 .سامي كاش میگفتي ، كاش همون سه سال پیش میگفتي -

چي میگفتم وقتي تو تو اوج ناباوري بودي و منو آدم حساب نمیكردي ، من حتي حاال هم مطمئن نیستم  -
 .كه مقبول بیفتم واست

هایي من كم نیستسامي سه سال تن - . 

نت نمونهترانه ، نفسم ، جبران میكنم ، اونقدر كه دیگه ردي هم از اون همه سختي كه كشیدي تو ذه - . 

سامي من كم حرف نشنیدم ، كم خرد نشدم ، سامي همه زدن تو سرم بابت اون دوسال با تو همخونه  -

 .بودن

 .جون خاتونت ببخشم -

 سامي ما چه كردیم؟ -

فرصت دادیم ، با حسمون كنار اومدیم ، من فهمیدم نفسام به نفسات بنده ، تو رو نمیدونم ، به خودمون  -

 .كاش هم حس من باشي

چرخیده رخ به رخ اون همه جذابیت شده ، سرمو بیشتر به اون بالش من عاشق فشرده گفتم: چطور 

 میخواي جبران كني؟

خته گفت: من حتي حاضرم واسه جبران حسامو با اون همه اشك دو دو زده تو نگاش ولي بابت غرور نری
 ...به تویي برگردونم كه یه عمر حق خودم میدونمت ، اگه مهدیس نبود مطمئن باش

 .سامي بحث من حسام نیست -

پس چیه؟ چیه كه ترانه من دیگه رنگ نگاش به زاللي سه سال پیش نیست ، من ترانه رو هر جور  -

ونم تحمل كنمباشه دوست دارم ولي این بغضشو نمیت . 

 ...بغض من بابت اون سه سال -

 گفتم جبران میكنم پس حرفي از این سه سال نمیزنیم خانومم ، باشه؟ -

 سامي من چطور ببخشمت؟ -

 .نبخشم فقط باش -

 سامي چرا حاال؟ چرا حاالیي كه من تازه به آرامش رسیدم؟ -

 .آرامشتو ازت نمیگیرم ، قول میدم ، تو فقط باش -

 ...سامي یعني ترسا -
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 .نمیخوایش ؟ اگه نخواي نمیذارم بابت بودنش اذیت شي ، خودم همه مسئولیتشو قبول میكنم -

چرا حرف یامفت میزني ؟ من ترسا رو حتي با اون همه شكي كه بهت داشتم هم گناهكار نمیدونستم چه  -

 برسه حاال؟ حاالیي كه میدونم عمرا بشه ازش گذشت؟

من همون كارو كنم پس چي؟ تو بگو - . 

 .فرصت بده -

 چقدر؟ -

 .تا وقتي با خودم كنار بیام -

 بعد از این فرصت امیدي هست؟ -

 .سامي بذار حسمو درك كنم -

 االن نمیتوني درك كني؟ -

االن؟...االني كه من تشنه آغوش تو ، تو آغوش تو جولون میدم و دلم واسه ذره ذره عطر وجودت میره و 
كیه و ضربان قلبت با ضربان قلبم تنظیم شده؟...نه آقا من نمیتونم تو مهموني این آغوش نفسام با نفسات ی

 .هیچ چیزي جر لذت درك كنم

نگامو دیده بغض نگاشو با فروبردن سرش میون خرمن موهام فروبردن پنهون كرده با اون صداي 

 لرزیده گفت: من بي طاقت چه كنم؟

 .سامي ، من خواهش كردم -

بعد این فرصت یه نه بود چي؟اگه جوابت  -  

 .مگه این سه سال نتونستیم دووم بیاریم ، بقیه عمرمون هم روش -

نه نگو كه دووم آوردن نباشه ،بله بگو كه خود زندگي باشه واسمون ، تو كه با من باشي دنیا واسمون  -

 .بهشته ، خوشي همه تو بودن ما دوتا با همه

 .سامي من حاال هیچي نمیدونم -

من حاال میدونم كه چقدر سه سال محتاج عطر نفسات بودم ولي -  . 

 .سامي نگو ، بیا خودمون باشیم -

من خودمم ، سامي سه سال پیش عار میدونست به زبون آوردن عشقشو ولي سامي حاال روزي  -
 .صدهزار بار هم كه به ترانش بگه میخوادش واسه خودش كمه

 منو میبري خونه؟ -
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شیه امشبو جون من با - . 

 ...سامي -

انگشت داغش به لبم وصل و نگاه بیتابش تو نگام نشسته گفت: هیش...یه امشب ، بذار حس كنم كه هستي 

 .، كه من امید واهي ندادم این سه سال به خودم

 .اشكم میچكه از این همه حس تو نگاش و دلم پیچ میخوره از این همه نازخري ازش بعید

 بگو كه بیدارم ، بگو كه رویا نیست

میچسبه به شقیقم و سرعت اشكاي من ركورد شكني میكنه ل***ب . 

 خوابم یا بیدارم ؟ لمس تنت خواب نیست

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

روز اوله روي اون نیمكت همدم شده میشینم و مثال نگامو میدوزم به قایقاي تفریحي و اون همه آبي 
اقیعیتش فكرم میره به اون شب اون همه آقا بودن سامي و یه شب تا صبح منو تو آرامش تو دلم ریخته و و

 .بغلش نگه داشتن به دور از ذره اي توقع بیجا

. 

. 

. 

روز دومه روي اون نیمكت راز دل دونسته میشینم و نگام میره قاطي اون پسر بچه دنبال سگ پشمالو 

وج آرامش چندوقته ندیدمشجلو روم دوئیده و دلم میلرزه واسه دوري از اون م . 

. 

. 

. 

روز سومه روي اون نیمكت قرمز هیچكس جز خودم قدرشو ندونسته میشینم و نگام دل دل میكنه واسه 

 .نگاه به اون دسته پرستوهاي تو افق ناپدید شده و دلم میگیره از این همه سرعت

. 

. 

. 
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ینم و نگام میره سمت اون دختر روز چهارمه روي اون نیمكت رنگ و رو رفته با رگه هاي قرمز میش

 .پسر خنده كنون از قایق پیاده شده و دست تو دست و شونه به شونه و پر از عاشقي از جلوم رد شده

. 

. 

. 

روز پنجمه روي نیمكت از حضور این چند وقتم خسته میشینم و نگام میره به پیرمرد روي چند نیمكت 
خند كنارش میشینه و پیرمرد روزنامه رو كنار گذاشته با دورتر و با روزنامش درگیر و پیرزني كه با لب

 .لبخند و پر از موج عشق دلدادگي میكنه با نگاش

. 

. 

. 

روز ششمه روي نیمكت من هم خسته ازش میشینم و نگام میره به اون قایق تفریحي و جووناي در حال 

روانه دورش گشتهجشن گرفتن داخلش و اون دختر سفید پوش ستاره جمع شده و اون مرد مثه پ . 

. 

. 

. 

روز هفتمه روي نیمكت نمیشینم و قدمامو كند و بي هدف كنار اسكله برداشته نگامو میدوزم به اون همه 
خلوتي و یه عطر خاص میپیچه تو بینیم و لبخند یه وري رو لبم خط میكشه و من رو به افق وایساده حس 

دست به جیب  میكنم حضورشو كنارم و زیرچشمي برانداز میكنم اون مرد جذاب و شیك پوش كنارم

 .وایساده رو

 خسته نشدي از این همه با خودت كنار اومدن؟ -

 تو هم خسته نشدي بسكه همیشه دوقورت و نیمت باقي بوده؟ -

 .هیچیتو از فرزینا به ارث نبرده باشي این پرروییت كپي آقابزرگته -

 .خوش ندارم كسي پشت سر آقابزرگم حرف بزنه -

 ِا از این خبرا هم هست؟ -

دشو بخونهدوني كه من جونمه و آقابزرگم و خاتونم ، یكي بگه باال چشمشون ابروئه باید فاتحه خومی - . 

 .ما یه هفته است فاتحه خودمونو خوندیم -
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 مگه بلدي؟ -

 .بچه پررو -

 با كي بودي؟ حواست هست داري با كي حرف میزني؟ -

رنداي تركیه است ؟باالتر از اینكه طرفم عشق و جون رئیس یكي از معروف ترین ب -  

من اون آدمي كه تو گفتي رو كه نمیشناسم ولي من جون یه آدمم كه تازه فهمیدم چقدر مرد بوده و من  -
داري با كي حرف خبرنداشتم ، تازه میفهمم چقدر عاشق تر شدم ، عاشق مردي مردم ، حاال فهمیدي 

 میزني؟

سینه پهني كه تا ابد پناهمه ، چونش میچسبه به  دستایي دور شكمم حلقه میشه و من آروم كوبیده میشم تخت

 .شونه سمت چپم و نفساش موهامو به بازي میگیره

 .هیچ وقت نفهمیدم كه چه كار خوبي تو زندگیم كردم كه تو نصیبم شدي -

 .هیچ وقت نفهمیدم چي شد كه من راضي شدم پا بذارم به اون تولد -

نبوداگه نمي اومدي كه آقاتون این همه خوشبخت  - . 

 ...میخندم و میگم

 سامي؟ -

 جون دل سامي؟ -

 ولم نمیكني؟ -

 .مگه وقت مرگم -

 خدا نكنه ، سامي؟ -

 جون سامي ؟ -

 اگه یه روز ازم خسته شدي چي؟ -

 .بدون اون روز رگ گردن سامي زده میشه -

 سامي؟ -

 .بگو عمر سامي -

 اگه یه روز دلت بسره واسه یكي دیگه چي؟ -

 .سامي قبل سریدن یادش میاد با ترانه چقدر پا جاش محكمه تو زندگي -
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 سامي؟ -

 .بگو نفس سامي -

 ...اگه یه روز -

 اگه یه روز چي؟ -

 اگه یه روز من نخوامت چي؟ -

 .سكوتش و نفساي قطع شدش و صداي لرزونش

فسش نمیشماونروز غلط میكنه سامي كه جلوتو بگیره ، ترانه من آزاده ، تا ابد ، من ق - . 

لبخند میزنم و نگام میره سمت اون قایقاي تفریحي و اون همه آبي و یه پسر بچه با سگش آروم راه رفته 
راهي افق و دختر پسر در حال سوار شدن به قایق و پیرمرد پیرزن قدم زنون و با لبخند و پرستوهاي 

نگشوندوستي از كنارمون گذشتن و جمع جوون تو یه قایق و جیغ و دست و آه . 

 اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

 بي خیال بد بیاري زنده باد این عاشقانه

 .ریز میخندم و نگامو بند ژله درست كردن و گوشمو بند پیغامي كه رو پیغامگیر رفته میكنم

 حاال هي واسه طاقچه باال بذار...ترانه خانوم؟...عمر من...خانومم...ِد بگم ضعیفه خوشترته؟...یه -
جوابي بده ، منكه آمارتو دارم كه صبح تا حاال چپیدي تو خونت و واسه اون جماعت االف رو سرمون 
خراب شو داري تدارك میبیني...بابا همه میدونن خانوم من كدبانوئه ، دیگه به رخ كشیدن كه نداره ... 

دمونیم تو هم جني خانومم جواب نمیدي؟ حواسم هست كه دو روزه هم صداتو دریغ كردي هم نگاتو ، خو
شدي تو این چند سال ، تا پریروز كه دم اسكله مشكلي نبود چي شده حاال رفتي تو خفا ؟ بعدا به حسابت 

مت عزیزمب****و**سمیرسم االن مهمون دارم ، می . 

میگي عزیزم و نمیدوني كه چطور نیش من تمام بعدي از هم باز میشه و من چقدر دلخوش اینم كه قراره 

شادمهر و مهسا بیان تركیهفردا شب شادي و  . 

سایه كه دل از تخت خوابم میكنه با اون موهاي درهم و برهم من نمیدونم امیر به چیش دلخوش جلوم 
 ...نشسته میگه

 چي میگفت سامیار دوساعت آه و ناله راه انداخته بود تو خونه؟ -

 مگه من میپرسم تو و امیر به هم چي میگین؟ -

نكه خبریهاهكي ، نه بابا ، مثه ای - . 

 .فعال كه میخوام یه كم ازش دوري كنم ، حس میكنم زیادي پرروش كردم -

 .بیچاره داداشم -
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 تو و امیر به كجا رسیدین؟ -

 .فعال كه تو دوران خوب همدیگرو خر كردنیم تا ببینیم چي پیش میاد -

 .سایه واست خوشحالم ، امیر لیاقت دوست داشتنو داره -

 داداش بدبخت من چي؟ -

 .مسائلو با هم قاطي نكن -

چرا ؟ چرا با خودت روراست نیستي؟ تو نیشت با شنیدن صداش میره پس چرا این دوریو بیشتر  -

 میكني؟

 .شاید چون زیادي از هم دور بودیم عادت به این همه نزدیكي ندارم -

عمر احساس  باور كنم بحث سر پسرعموت نیست ، نگاش خیلي عاشقانه بود ، قبول دارم كه سامي یه -
هم به پات بریزه باز هم جبران این سه سال نمیشه ولي كاش یه كم بیشتر بهش اعتماد كني ، شاید مثه 
پسرعموت نشون نده خاطرخواته ولي مني كه این سه سال پا به پاش اومدم حالیمه كه اسمت كه میاد 

خاطر این بود كه سامیو فقط داداشم دل و دینش باخته میشه ، اگه میخواستم از ترسا دور باشي واسه 

 .واسه خاطر خودش قبول كني نه یه بچه

سایه من باید بیشتر فكر كنم ، سامي هنوزم براي من بهترینه ، شاید تو نظر بقیه اینجور نباشه ولي من  -
نمیتونم كسي كه واسه خاطرش تو رو همه وایسادم رو كنار بذارم ولي به این سرعت هم نمیتونم قبولش 

 .كنم

 .پس میخواي سر بدوئونیش -

 .هي همچین -

 .بیچاره داداشم -

 .ریز خند من و چشم غره خواهرشوهرونه اون

.................................................. .................................................. 
................................... تلفن زنگ خورده تا من به خود بجنبم رفت  ظرف سالدو تو یخچال جا داده

 .رو پیغامگیر

ترانه ، ترسا حالش بده ، خیلي بده ، ترانه من نمیدونم چیكار كنم ، جون ترسا خودتو برسون ، رانندمو  -

 .فرستادم دم خونت ، ترانه زود بیا ، خواهش میكنم

ه دستم رسیده رو با هل و وال تن صداي پر استرس و لرزیدش بند دل میلرزوند و من اولین كت بهاره ب
كرده از خونه زده بیرون سوار ماشین راننده درشو برام باز نگه داشته شدم و هرچي آیه و دعا تو ذهنم 

رژه رفت و خونده نخونده جلوي ورودي عمارت پیاده شده دوئیدم طرف دري كه انتظار میرفت خدمتكار 

دم دست به كار شدممثه همیشه به روم باز كنه و باز نشد و من خو ... 
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تاریكي محیط و تنها منبع روشنایي اون شمعاي دنبال هم ردیف شده به موازات هم و گلبرگاي رز 
ت این صحنه مونده و به خود اومده بابت مریضي ترساي اسم من تو شناسنامش كنارشون ریخته و من ما

ازش باال نرفته رو باال رفته و به و ازجاده درست شده توسط شمعا عبور كرده و راه پله هاي تا حاال 
طبقه دوم پر از شمع ریز و درشت رسیده و موزیك الیت تو سكوت موجود خودي نشون داده و من مه و 
مات این همه زیبایي نور شمع و گلبرگاي رز سرخ همه جا پرپر شده و یادم باز به ترساي مریض افتاده 

سرم و صداي من عاشق تو گوشم پیچیده و قبل از به راه افتادن گرمي حضور آشنایي پشت ... 

 خوشت اومد؟ -

ش شده؟رو پاشنه پا طرف اون همه خوش تیپي و دكمه تا روي سینه باز چرخیده گفتم: ترسا كو ؟ چیزی  

 .جور ترسا رو امشب عمه سایه و عمو امیرش میكشن -

 مگه ترسا مریض نیست؟ -

 .تو كه اینقدر زودباور نبودي خانومم -

ز شیطنتش و من تازه دوزاریم بابت این دروغ شاخدار زمین افتاده و لبخند ناخود آگاه تو خنده پر ا
 .صورتم قد علم كرده و نگام باز رو تك تك اون همه زیبایي لغزیده زیرلب گفتم: دیوونه

قدماي آرومش طرفم و كمك كردنش تو درآوردن اون كت بهاره و تاپ دكلته سرخابیم و اون شلوار جین 

گشاد سرمه اي و لبخند اون به صورتم دم پا . 

 اون وقت این كارا یعني چي؟ -

خم شده نفس داغ هدیه صورتم كرده نگاشو تو نگام لغزونده گفت: یعني كه خانومم ما دلمون تنگت بود ، 

 .مجبور شدم دروغ به هم ببافم تا چشمم به جمال خانومم روشن بشه

اون همه نزدیكي دل به آب انداخته كنار كشیدم و گفتم: اون  لبخند نرم نرمك رو لبم خونه كرده سرمو از
 وقت این دم و تشكیالت یعني چي؟

دست چپش رو كمرم لغزید و انگشتاي دست راستش به بازي گرفت انگشتاي دست چپمو و من خندون 
ه بابت این همه نگاه پر التهاب دست راست رو شونه پهن مرد تو آغوشش گیر افتاده گذاشته گفتم: ب

 نظرت زیادي هالیوودیش نكردي؟

 .یادمه تو از فیلماي رمانتیك هالیوودي خیلي خوشت مي اومد -

 دیگه از چیا خوشم مي اومد؟ -

 .از خیلي چیزا ، ولي مهمترینشون من بودم -

 خودشیفتگیتو هیچ وقت نمیتوني بي خیال بشي مگه نه؟ -

 .نچ ، چون مطمئنم كه تو عاشق همین غرورم بودي -

مي عجیب شديسا - . 
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 .راحت كن خودتو بگو جنتلمن -

 .اوه ، من آخرش از دست این همه اعتماد به نفست دیوونه میشم -

 .پس بهتره باهاش كنار بیاي -

كمرم میون انگشتاش چنگ شد و نگاش تا روي لبام سر خورد و چشماش بسته شد و سرش تو گودي 

فتگردنم فرو رفت و نفساي كشدارش موهامو به بازي گر  . 

 سامي؟ -

كمرم بیشتر چنگ شده بعد از یه وقفه چند دقیقه اي از آغوشش بیرونم كشید و صندلي اون میز كوچیك 
ولي خوشگلو بیرون كشیده كمك كرد روش بشینم و لباي داغشو چسبونده به دستم چشماش بسته شد و بعد 

ر كرده گفت : از یه مكث چندثانیه زمان بر روبروم اون طرف میز جاگیر شده دستمو از روي میز شكا

 .دلم تنگت بود

چشماي تبداترش تایید حرف میكردن و سرمن از این همه حرارت ساطع شده طرفم به زیرافتاده گفتم : 

 این یه شام دونفره است؟

 .جاي جواب تك خند زد و دل من بیتاب اون تك خند شد

 چي بكشم برات؟ -

 .فرقي نداره ، هرچي خودت میخوري -

ورتش و من دلم قیلي ویلي رفته از این همه خیرگي و تبداري نگاهلبخند نقاشي شده رو ص . 

 .غذا رو نصفه خورده گفتم: من سیر شدم

 .نگام به بشقاب دست نخورده اون بود و لبخند مثه نگاش تبدار

 .منم سیرم -

دستمو از حصار دست من عاشقش بیرون كشیده بلند شدم و نگامو دور گردوندم و عطر حضورش باز 
شد نزدیكم . 

تو صدم ثانیه روي یه پاش زانو زده دست به جیب برده جعبه مخمل سرخ رنگو جلو روم باز كرده و 
رینگ ساده من همیشه عاشق مدلش جلو روم به تصویر كشیده شده با اون ولوم من عاشق و ته مایه 

 لرزش گفت: با من ازدواج میكني؟

به زانو دراومدن روبروي اون همه تواضع من هیچ  نگام بند نگاه لرزونش بود و پاهام نیرو تحلیل داده
 .وقت از مردم سراغ نداشته

پیشونیم چسبیده به پیشونیش چشمامو بستم و حس كردم كه رینگ تو دومین انگشت دست چپم نشست و 

 .دستم میون اون همه گرما فشرده شد
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 .خوشبختت میكنم -

و اون حجم عطر و گرما فرورفتهدستم دور گردنش حلقه و دست اون كمرمو چنگ زده و من ت . 

سرباال كرده نگامو دادم به نگاش و لبامون تو یه لحظه به هم چسبید و عطش تو وجودم بیداد كرد و 

 .نفساي اون آروم شد از راحتي خیال

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

 

نکن سامی بذار آماده بشم ، دیرمون شد از بغلش خودمو کنار کشیده گفتم : . 

 .چه مکافاتی داریم از دست اینا ، بابا زنمی میخوام دلتنگیام رفع شه بابا -

 .بذار این مهر عقدت خشک بشه بعد ناله نفرین کن -

خودشو رو کاناپه ول داده به من آخرین بررسی از کلکسیون دسرام رو به عمل آورده خیره شده گفت: 
انومم ، اصال از سرشون هم زیاده ، چرا خودتو خسته کردی؟کدبانویی خ  

خنده کرده با نگاه به اون همه جذابیت با کاناالی تلویزیون درگیر شده بیشتر ذوق کرده دلم خوش شد به 
چهارتاییمون چیده عقد صبحمون تو سفارت و اون همه برنامه مرفحی که امیرعلی و سامی واسه جمع 

 .بودن

نت شدم میکشه منومهسا بفهمه ز - . 

با همه احترامی که واسش قائلم میتونم بگم غلط میکنه ، از این به بعد به خانومم کسی چپ نگاه کنه با  -

 .من طرفه

 .بشین اینجا شادمهر هم بذاره با زنش طرف شی -

 .خنده اون و من چپیده تو اتاقم تا آماده بشم واسه پذیرایی از اون مهمونای عزیزتر از جون

نشدی؟ ینی نگاه اون آدم به چارچوب تکیه زده و دست تو سینه جمع کرده رو حس کرده گفتم : سیرسنگ  

 . نچ ، سه سال کم نیست -

 .خندیده کاله پفکی لبه دار مخمل قرمزو رو موهای بازم کج گذاشته گفتم : من آماده ام

گرم شده گفتم : دوست دارم ل***بدستاش دور شونم حلقه شده شقیقم از آتیش  . 

از ابراز احساسم سر شوق اومده منو بیشتر به خودش فشرده کنار گوشم با اون ولوم من عاشق کنش گفتم 
 .: نه به اندازه من
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.................................................. .................................................. 
جوراب عروسک دار ترسا رو تو مچ پاش درست کرده به سامی ترسا به ...................................

 بغل گفتم : چرا نمیان این سه تا؟

خنده مشکوک سامیو حس کرده سرم باال اومده به اون چشمای گاهی بدجنس شده خیره گفتم: چیزی هست 

 که من نمیدونم؟

به گوشم چسبیده گفت : بعضی چیزا هست که فقط من میدونم **بل* . 

صدای هین سایه و امیرعلی مات مونده به یه نقطه منو به رد نگاش متوجه کرده دهنم باز این همه شوک 

 .وارده شد

 ...سامی -

ب به نظرم سوپرایز جالبی بود براتون مگه نه؟خ -سامیار   

تو میدونستی -امیرعلی  . 

ودم کاراشونو راست و ریس کردمخ -سامیار  . 

ای بدبخت شدیم ، از این بعد حکومت نظامیهو -سایه  . 

هتره با آزادیات خداحافظی کنی دختر خوبب -سامیار  . 

نگامو پر از حس خوب تشکر به نیمرخ اون مرد ترسا به بغل انداخته به خودم که اومدم میون حجم خوب 

 .مادرانه های خاتونم اسیر بودم

پر عشق خاتون بیرون زده مامان شهره پر از مهر منو به بغل کشیده داد سایه دراومد و بابا از بغل 
مهدی سایه و من رو با هم تو بغل جا داده حس پدربودن داد و من تهش رسیدم به بغل اون مردی که به 

 .اینجا رسیدنمو مدیون تصمیمای زورگویانش بودم

غلم بیرون کشید و تو بغل مردونه من دلم برای ورژن برادرانش مهسا تو بغلم هق زد و شادمهر اونو از ب

یده گفت : چطوری خانوم خوشگله؟ب****و**ستنگ جا داده رو سر همسرشو   

سامی با ترسای تو بغلش کمی دور از جمع خودی نشون داده ترسا رو تو بغل امیرعلی بیکار و خودشو 
ده گفت : خوش اومدینیب****و**سواسه مادرزن لوس کرده انداخته خم شده دست خاتونمو  . 

نگاه همه مات اون عروسک تو بغل امیرعلی وول خورده بود و نگاه مهسا مات اون همه آرامش خاتون 

 .با یه ابروی باال رفته قد و باالی شوهر منو دیده زده

مهسا چشم غرشو به سامیار دستشو طرفش دراز کرده رفته فقط سر انگشتای اونو لمس کرده با چشاش 

خط و نشون کشیده گفت : به به جناب سحابی ، چه اعجب چشممون به جمالتون روشن شدواسه من  . 

فرمایین ، این چشم ماست که منوره مهسا خانومن -سامیار  . 

 .شادمهر دست رو شونه سامیار زده گفت: اون که صددرصد ، بهتره بریم خونه
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پدرونه و مهربون تو بغل گرفته خودشو میون آقابزرگ و خاتون راه رفته نگام به سامی بود که ترسا رو 

 .واسه مامان شهره دلش تنگ این پسر یکی یه دونش لوس میکرد بود

 .خاتون سر کرده تو گوشم گفت : یه بار به فاروق امیدوار شدم

 چی؟ -

گار همچین به دلم میشینهپسره ان -خاتون   . 

 ...خاتون -

گلهماشاال چقدر ترسا خوش -خاتون   . 

 .ماهه بچم -

بچت؟ -خاتون   

 .چیزه...خب...دیگه دیگه -

ه گوشم برسه زودی وا دادی تیکه بزرگت گوشتهب -خاتون  . 

 .دقش دادم -

مونده تا دق کنه ، دختر از خونواده فرزین میخواد اونم نفس من و آقابزرگشو، حاال حاالها  -خاتون 

 .بدوئه

 .ِاوا خاتونم -

میگردونم ایرانای ناز نکنی دستتو میگیرم برت بخو -خاتون  . 

 .کجایی خاتونم که ما صبح بله هم دادیم و امیرعلی و سایه هم شاهدی کردن واسه این بله

تو مساله جاگیر شدن تو ماشینا که از همون اول شادمهر و شادی و مهسا تو ماشین راننده سامی نشستن و 
دستور آقابزرگم ما سه تا فرزین سایه به کنار خونواده شتافته شاخ وشونه امیرعلی رو راه انداخت و به 

 .تو ماشین امیرعلی نشستیم و سامی هم اخماش تو هم کشیده شد

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

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

حکم باربرو داشته چمدونا رو به واحدای مربوطه فرستاده کنار ما  توی البی امیرعلی و شادمهر و سامی
جمع شدن و سامی هم با چشاش واسم خط و نشون کشی راه انداخته دوزاریمو واسه عدم کنارش بودن 

 .انداخت زمین

اتون بیاین واحد سایه دور هم میشینیم ، هنوز که واسه خواب زودهخ -مامان شهره  . 

م واحد من ، ترانه تدارک دیدهقرار نیست بری -سایه  . 
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ا اینجاییم؟ بریم من گشنمهپس چر -شائمهر  . 

نفسم راحت این شد که من واسه یه گردان تدارک دیده بودم و به مسخره بازیای سایه بی توجهی خرج 

 .کرده بودم

پیچید و سامی واسم لبخند اومد و شادمهر بهش اخم کرده یه سقلمه نثار پهلوی اون کرد و دل من تو هم 
سایه متحمل در آغوش گیری ترسا ، ترسا رو تو بغل من انداخته کنار گوشم گفت : مردم بچه میخوان 

 .خودشون هم نگهش دارن ، واال

 بچه پررو ، پادرمیونی جلو بابا مهدی و مامان شهرهم واسه امیرعلی میخوای شما دیگه نه؟ -

از بابت بچت راحتصال خودم ترسا رو نگه میدارم ، تو خیالت ا -سایه  . 

 .نفس مامانه -

ن و شوهر بد بچه رو دارین لوس بار میاریناز -سایه  . 

 مشکلی داری شما؟ -

صال من غلط بکنم ، بچه خودتونهانه  -سایه  . 

 .عشق من و باباشه -

ا جاییکه ما میدونیم عشق سامیار خان شماییت -سایه  . 

همه تو البی کنار گوش من و سایه گفت : شک  نفسای گرم سامیار فرصت طلبی کرده بابت عدم حضور

 داشتی آبجی؟

زن ذلیل شدی داداش -سایه  . 

م ، ذلیلش نباشم؟نفسمه خانوم -سامیار   

قت یاد بدهیه کم به این رفی -سایه  . 

اال کی گذاشت تو زن این امیرعلی قزمیت بشی؟ح -سامیار   

داداشم -سایه  . 

ون عوضی خواهر منو میخواد بد باید دنبالش بدوئها -سامیار  . 

به اینا میگن داداش -سایه  . 

عا تو جون ترانه بکن که داره با چشاش واسم ناز میاد که اذیتت نکنمد -سانیار  . 

ب شما هم با خودش حساب کن داداش ، من برم داخل زشته ، شما هم زیاد طولش ندینخ -سایه  . 

سایه بیرون زده صدای مهسا تو خونم باال رفت که این حرف از دهن ... 
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رانه کجایی ؟ بیا ببینمت دلم واست یه ریزه شدهت -مهسا  . 

فس سامی خوابیده نیش سایه تمام بعدی چاکیده ترسا رو به خنده انداخت و منم با چشام عشوه اومده لحظه 

 .آخر چسبیدن لبای سامیو به شقیقه ام حس کردم و دلم غش رفت

تنگ ین همه خوبی بوده با اون لیوان سرامیکی گنده نسکافه کنارش تو اون خونه آراس واسه تنهایی و دل
 .رفع دلتنگی انتخابش کرده نشسته گفتم : دلم واسه حرف زدن باهات پر میزد

 .هالکت بودم ولی انگار یه خبرایی اینجا بوده -

ل سامی چه کرده؟یعنی میخوای بگی شادمهر قبل اومدنت نگفته این سه سا -  

بگم خوشم نیومده دروغ گفتم ، ولی ترانه حاال چرا یه بچه سرراهیو میخواین بزرگ کنین؟ بعدش اگه  -

 .بچه خودتون به دنیا بیاد واستون سخت میشه

 .ندونستن مهسا و خیلی از آدمای زندگیم و من و سامی حاال حاالها حرف از این و اون شنفته

پرستیممن و سامی ترسا رو می  - . 

 بگم دلم روشن این بود که ته تهش مال همین مسخرم میکنی؟ -

 دلت روشن بود و واسه سامی شاخ شونه می اومدی یه ریز امشب؟ -

حقشه ، تو این یه سال آخر که پیشم بودی ، که دیدم به چشم خودم که دوریش الکی خندت مینداخت و  -

، کمشه این دو قورت ونیمای باقی مونده ماها واقعی گریت ، که دیدم هوز که هنوزه دلت باهاشه . 

 .مهسا خیلی دوسش دارم -

 .پس قراره پا همه چیش وایسی -

 مگه تو پا شادمهر واینسادی؟ -

 ترانه هیچ وقت شد پشیمون بشی؟ -

 این سوالتو بذارم پای چی؟ -

 ترانه من اشتباه کردم؟ -

 چی میگی واسه خودت؟ -

اسه شوهرت کمی؟هیچ وقت شد ته دلت حس کنی و -  

 .مهسا به زبون آدمیزاد حرف بزن -

اینبار میخوام به زبون خودم حرف بزنم ، من آدم ، من قسم خورده به عشق شادمهر حس میکنم اشتباه  -

 .کردم
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 .دیوونه شدی؟ شادمهر که امشب تا تونست ناز کشید از تو ، بعیده ازش بدقلقی کردن -

موتومون خودمونو کشته بیرونمون مرد - . 

 مهسا چه کرده این از برادر بیشتر حق برادری به جا آورده؟ -

 .برادریش دیوونه میکنه مردمو و کاش من خر اب برادر بودناش نمیشدم -

 ...مهسا -

شک که بخوای بکنی فرقی نداره با یه شماره چند وقته رو گوشی شوهرت افتاده باشه یا با دیر اومدنای  -

 .شبای شوهرت تو خونه و سیریش و لب به غذای با عشق واش پختنه شده نزنه

 .شک ؟ به کی ؟ تو مرام شادمهر نارو زدن نیست -

زنه ، آقاست ، آب تو دلم تکون نمیخوره از اون نارو نزده ،غلط میکنه اونیکه بگه شادمهرم نارو می -
همه هوامو داشتن ولی من که میدونستم با عشق شوهرم نشد ، من که میدونم دل نداده بهم ، وظیفه میدونه 

 .واسه خودش خوبی بهمو ، ترانه کاش این همه کم نبودم

 کی گفته تو کمی ؟ -

ن سر نبودمین همه خانوم نبود ، کاش این همه از ترانه کاش دختره این همه خوب نبود ، ترانه کاش ا - . 

 کدوم دختره؟ -

وقتی شوهرت مشکوک میزنه اولش به رو خودت نمیاری سرتو عینهو کبک میکنی زیر برف و خیالتو  -
ه انگاری داره بدتر میشه بعد میفتی تخت این میکنی که نه بابا شوهر من اهل این کارا نیست بعد میبینی ن

ببینی این شکت تا کجا میکشونتت ...اونوقت عین این فیلما تو یه تاکسی میچپی و یه صبح تا دنبال اینکه 
شب میفتی دنبال شوهرت و تهش میرسی به یه خونه نقلی باصفا که باالشهر نیست و تو یه عمر با همه 

ه و رفاهت آرزوی معماریشو داشتی ، شوهرت با اون همه کیسه خرید تو دستش زنگ بلبلی درو میزن
بعد چند لحظه یکی عین فرشته ها با یه چادر گل گلی سفید که تا وسط موهای خرماییش کشیده میاد دم در 

و کیسه های خریدو از دست شوهرت میگیره وشوهرت هم پشت بندش با یه خنده ای که واسه خونه تو 
اضی اینه که دختره کم رو لبش میاد پشت سر دختره میره تو خونه و تو میشکنی ، ولی دلت راضیه ، ر

کم ازت نداره ، دلت نمیسوزه از اینکه شوهرت بی سلیقگی کرده ، من از اولش هم میدونستم که ته 
زندگی من و شادمهر میشه این ، اینکه من کنار عزیزتر از خواهر واسه شوهرم بشینم و بگم راز دل این 

 .یه ماه رو دلم مونده رو بگم و دلم سبک شه

خواهر شینی نگام بابت اون دونه دونه قطره اشکای چکیده رو گونه اون عزیزتر ازدلم میرفت به همن . 

 از کجا مطمئنی؟ -

اطمینان نمیخواد ترانه ، باالتر از اینکه شوهرم بعضی شبا واسه خیانت نکردن به عشقش رو کاناپه  -
ز دوست داشتنشه جلو تلویزیون خوابش میبره و همون نفسای شب تا صبحش تو خواب که فقط سهم من ا

 رو حرومم میکنه؟

 .نگو مهسا ، شادمهر بعیده ازش -
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نیست ترانه ، من میدونستم که شادمهرم عاشقم نیست ، دلم خوش بود به اینکه اونقدر عشق میریزم تو  -
خونه و گشنش نیست و زندگیمون که واسه جفتمون بس باشه ولی زندگی من ساعت ی شب برمیگرده 

جلو تلویزیون رو کاناپه خوابش میبره و صبح ساعت هشت بدون صبحونه ای که من شام منو نمیخوره و 

 .یه ساعت وقت صرفش کردم از خونه میزنه بیرون

 .دل من میگره دل اونو نمیدونم

 مهسا چی بگم؟ -

 .تو گفتی من گوش ندادم ، من جای عاشقش کردن خیال کردم عاشقش باشم بسه -

شادمهری که من قدر داداش نداشتم دوسش دارم زیادی زیادی مهسا بازم میگم تو از سر اون - . 

چه ثمر؟ چه ثمر که شوهرم عشقشو تو خونه نقلی باصفای وسط شهر کنار یه دختر موخرمایی چادر  -

 گل گلی سفید پیدا میکنه و هروقت از پیشش میاد خوشه و چشاش از خوشی برق میزنه؟

 .دل من میگیره اونو نمیدونم

ن زود قضاوت نکن ، فرصت بدهمهسا مثه م - . 

 .همه رو سامیار ندون ، سامیار اگه االن واست خوبه یه برحه از زندگیتونو به فنا داده -

 .اگه اون یه برحه رو به فنا داده دلیل نمیشه که تو کل زندگیتو به فنا بدی -

ام من نیست که واسه خاطر فنا اینه که من باشم و شادمهر تو حسرت با اون بودن باشه ؟ نه ترانه تو مر -

 .خودم سد راه عشقم بشم

 .میفهمی چی میگی ؟ من مهسایی که کم بیاره نمیشناسم -

 .بحث کم آوردن نیست بحث سربار نبودنه -

 .دل من میگیره اونو نمیدونم

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

همه دور سفره صبحونه نشسته و تعریف از خونه دار بودن من کرده لبخد خاتون راه انداختن و دل من 

 .گرفت از نبودن بچم و شوهرم تو خونم

نگاه شادمهر به مهسایی بود که جا جاخالی کنارش کنار من جاگیر شده بود و از صبح جز یه سالم صبح 

 .بخیر حرفی رد وبدل نکرده بود باهاش

برنامه امروز چیه؟ -شادی   

یریم یه گشتی تو شهر میزنیم و اسه ناهار میریم خونه سامیارم -امیرعلی  . 
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نولخرج شده داش سامیارمو -شادی  . 

زیرزیرکیش به من سر پایین انداخته وسنگینی اون همه نگاهو به خودم کش خنده . 

چه چرا تو عادت داری بیشتر از کوپنت حرف بزنی؟ب -شادمهر   

 . شادمهر مادر نگو اینجور به بچم گناه دارهاِ  -خاتون 

کی به این پسره بگه ، هی میزنه تو ذوق بچهی -مامان شهره  . 

من فدای شماها بشم -شادی  . 

ممهسا لبخندشو خواهرونه پاشید تو صورت اون همه شیطنت دخترونه و من دلم گرفت اونو نمیدون . 

رانه خانوم خوب دیشب خانوم مارو قر زدیا حسابمون باشه واسه بعدات -شادمهر  . 

پوزخند زیرپوستی مهسا و سایه جای من کل کل کرده با شادمهر و سایه با لقمه دستش چند دقیقه به 

نشستهمناظره  . 

؟مهسا خانوم چرا ساکتی -امیرعلی   

 . نگاه آقابزرگ رفت سمت اون جیرجیرکش و نگاه خاتون نگرون شد از سکوت شب پرکش

خوبم ، یه کوچولو کسلم ، دیشب تا صح با ترانه حرف میزدیم خوابی نداشتم ، اینه که یه کوچولو  -مهسا 

 .حال ندارم

ن نگاهباز نگاه شادمهر و مهسای بی توجه به ای . 

امیرعلی یه چی حالیش شده نگاه نگرون شدشو به من دوخته با اشاره یه چی تو مایه های چی شده پرسید 
 .و من اشاره زدم هیچی

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

به اون كه كنار امیرعلي و شادمهر كنار بار وایساده منو زیرچشمي نگاه میكنه یه نیمچه لبخندغمزه در 
یكنم و سقلمه شادمهر تو پهلوي آقامون نشسته حساب كار دست جفتمون اختالطش زده نیش آقا رو باز م

 .میاد

ترانه ، بابا اینجا بهت خوش میگذره ؟ خوش نمیگذره اون هفته با خودمون برت میگردونیم  –بابا مهدي 
 .ایران

هیچ  نگام به سامي افتاده اخماي هفت و هشت صورتشو یه نگاه كرده میفهمم حرف بابا جانش به مذاق آقا

 .مدله خوش نیومده

 حاال ببینم چي میشه ؟ -
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چشم غره التماش قاطي دار سامي رو زیرچشمي دیده لبخند بدجنسم تو چشم سایه رفته نیشش رو از این 

 .همه بدذاتي باز میكنه

 ...خاتون هنوز هم رو نداده به سامي ، عوضش با ترسا خوش اینبار میگه كه

خونه ، همه دلشون تنگه براتیا آره مادر یه مدت هم ب –خاتون  . 

یشاال برمگیرده ولي سري بعدي كه ما خواستیم برگردیما –مهسا  . 

 .نگاه شادمهرو میبینم به اون لبخند شاید واسش غنیمت شده

 .شادمهر اهل خیانت نیست

 .شادمهر مرد پا حرفش موندنه

 .شادمهر آدم چزون نیست

 .شادمهر مهسا چزون نیست

 .شادمهر تومني دوزار تو مرام با همه فرقشه

 شادمهر تو چه میكني؟

اال دقیقا داداش قراره ناهار چي بخوریم؟ح –شادمهر   

سامیار یه چي در گوش شادمهر گفته شادمهرو به خنده میندازه و امیرعلي رو یه لبخند با ژست یه قلپ 

 .شام پاینشو باال رفتن

سا رو یه گوشه گیر آورده رد نگاشو گرفته میرسم به استخر بزرگ جمع كه حالت دو به دویي میگیره مه
 ...تو باغ و میگم كه

 .مهسا اینجوري نباش دیگه -

 .لبخند زده سرش به شونه ام تكیه داده زیرچشمي آقاشونو برانداز كرده گفت : دلم تنگشه

 .مهسا شادمهر بد نیست -

 .آقاست -

 .شادمهر خیلي از كاراشو گذاشته كنار -

 .مرده كه پا قولش وایساده -

 ...ولي -

 .ولي افسار احساسش دست خودش نیست -
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 میخواي چي كار كني؟ -

 .برگشتم ایران میفتم دنبال كاراي طالق -

 دیوونه شدي؟ -

 .نه ، تازه دارم عاقل میشم ، من و شادمهر دوتا خط موازي بودیم -

 .موازي ها هم بعضي وقتا میشكنن -

نه شادمهر ، بیا منطقي باشیم شاید تو و سامیار هم اگه این جداییو نداشتین این همه نه من اهل شكستنم  -
قدر همو نمیدونستین ، من و شادمهر جدایي میخوایم چون زندگیمونو بسازیم ، هر كدوم جدا ، جدایي تو و 

 .سامیار مقدمه بود ولي جدایي من و شادمهر مطمئنا میشه والسالم

پرسیدي ازش ؟ توضیح خواستي ؟تو فقط دیدي هیچ وقت  -  

بحث من اون دختر خوشگله نیست بحث من عدم عشق تو زندگیمونه ، بحث من شادمهریه كه نازكتر  -
عوضش بعد چند ساعت نازمو میكشید ، من عقده كردم ، من االن عقده از گل بهم نمیگه و كاش میگفت و 

نزندگي فرهاد و نسترنیو دارم كه جلو چشام این همه عاشق . 

داري اشتباه میكني ، شادمهر مغروره ، اهل نازكشي نیست قبول دارم ولي بعضي وقتا یه كارایي میكنه  -

 .كه وقتي بهش فكر میكني میبیني از صدتا نازخري ارزشش بیشتر بوده برات

تخوبه كه بعضي وقتا به آدم امید میدي ولي من همه فكرامو كردم ، فقط یه مشكل كوچولو هس -  . 

مشكلي ؟چه  -  

 .شاید بهت گفتم -

 تو محتاج یك لحظه آرامشي ، دیگه خستگي هاتو حاشا نكن

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

دستام از شدت استرس به عرق كردن افتاده خودمو تو ماشین كشیده بي نگاه به اون و نگاه سوق داده به 

 دور و بر اون كوچه خلوت گفتم : حاال اگه یكي ما رو ندید؟

چسبیدنم تخت سینش و فرو رفتن سرش تو فضاي خالي بین گردن و صورتم و نفساي گرم من عاشقش یه 

 .لبخند نشوند رو لبم

 .دلم تنگت بود -

 .ما كه همین امروز خونت بودیم -

دیدنت از راه دور قبول نیست واسه من ، تو رو خدا میبیني واسه اینكه دو دقیقه با زنمون تنها باشیم باید  -
 چه جیمز باند بازي درآریم؟
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 خندم تو فضاي ماشین انعكاس پیدا كرده سرم به سرش تكیه كرده گفتم : چه تو شكاري امروز؟

 نباشم؟ بابا دوروزه دل سیر نگات نكردم ، تا كي این برنامه رو داریم؟ -

 .نمیدونم ، ولي اگه حساسشون كنیم بدتره ، فقط امیر و سایه میدونن ما چي كار كردیم -

 خالف شرع كه نكردیم ، رفتم عقدت كردم ، بده ؟ -

 .در نظر اونا صددرصد -

ي بیني چطور میخواد تیكه تیكه ام كنهفكر كنم بیشتر تو نظر مهسا بد باشه ، نم - . 

 نكنه از ترس اون بود كه امروز لیوان شكستي ؟ -

 .غش غش خنده اش و انعكاسش تو فضاي بسته ماشین

نه خانومم ، از خوشگلي خانومم كه یادش میره شوهرش با یه غمزش دلش میره لیوان شكستم ، پدر  -

 سوخته تو چرا این همه خوشگل شده بودي امروز؟

 یعني قبال خوشگل نبودم؟ -

 .تو همیشه ماه مني -

سرمو به سینش فشرده با انگشتم خطوط فرضي رو سینش كشیبده صداي آرومش با اون ولوم من عاشقو 

 ...شنیدم كه

تضمیني نمیدم كه اگه به كارت ادامه بدي جلو خودمو بگیرم و نبرمت خونم ؟ ِد المصب سه ساله  -
كنعطش تنتو دارم خراب ترم ن . 

 .سامي بي حیا نشو دیگه -

دستش میون موهام فرو رفته سرمو باال گرفته لبامو مزه كرده صورتشو تو فاصله یه سانتي صورتم نگه 
واسه خانومم بي حیایي  داشته نگاه شب رنگشو از نگام نكنده گفت : من سه سال خواجگي خرج دادم كه

 .خرج كنم

و چشام برق میزنه و سامي باز لبامو مزه میكنه و منم لبام كش میاد و دلم غش میره و قرص میشه 
همراهیش میكنم و دستم باز روي سینش خط فرضي میكشه و قلبش زیر دستم نبض میگره و پهلوهام تو 
دستاش فشرده میشه و درد میگره و من این دردو با جون و دل پذیرا میشم و چقدر مزه لباي سامي طعم 

میده نوشیدنی . 

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

ابزرگ خودشو رو صندلي پشت كانتر نشونده رو از نظر گذرونده وقت كشیمو صرف خرد كردن اون آق
 .كاهو هاي ساالد كرده گفتم : چرا نمیرین پیش خاتون ؟ این صندلیا سفته اذیت میشین
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یادمه بچه هم كه بودي هر وقت دلت یه چي میخواست و روت نمیشد كه بهم بگي نگاتو میدزدي و  -
شدي و خودتو بند یه كاري میكردي ، حاال بعد این همه سال گذشتن از بچگیت دلت چي  مهربون مي

 میخواد كه نگاتو میدزدي و مهربون میشي و خودتو بند یه كار دیگه میكني؟

 .من چیزي نمیخوام -

 سوالمو بهتره درست كنم ؟ بپرسم كیو میخواي جواب راست و حسیني بهم میدي بابا؟ -

 ...آقابزرگ -

قابزرگت میدونه كه تو تا ته دنیات هم دلت با اسم سامیار سحابي میره و نگات هیچ مردیو جز اون آ -

 .نمیگیره

 ...ِا آقابزرگ -

ترانه بابا این همون پسریه كه وقتي اومد خواستگاریت واسه اولین بار به توئه عزیزدلم گفتم نه ، این  -
ون آدمیه كه تو واسه خاطرش واسه اولین بار تو روم وایسادي ولي ترانه من مردم ، هم جنسمو هم

ن تازه میفهمیم چقدر میشناسم حتي اگه دونسل بعد من باشه ، تهش یكي هستیم ، یه چیو كه ازمون بگیر
محتاجش بودیم ، وقتي تو رو ازش گرفتم فهمید چقدر محتاجت بوده ، نمیگم یادم رفته همه كاراشو ولي 

بعضي كاراش به مذاق من بدجور خوش اومده ، تا ته نیا هم كه بشه دلم واسه حسامي نمیسوزه كه فقط با 
حسام مرد وایسادن نبود ، تو كل زندگیش یه  نگاش عشق بهت میداد ، فرق حسام و این پسره هم همینه ،

بار جلوم وایساد و گفت مهدیس نه ، نگفت ترانه رو میخوام گفت مهدیس نه ، ترانه تو عزیزي اگه تا ته 
دنیات بچه دار نمیشي عوضش این پسره واسه خاطر جمعي خاطرت این همه دنگ و فنگ كشیده و یه 

بهش اطمینان نداره ، ترانه نمیگم پسره همه چي تمومه ولي بچه رو بیمه آینده اي كرده كه خودش هم 
وقتي یكي پا عزیزكرده من وامیسته تو چشمم میاد ، این پسره واسه خاطر تو كم منت منو نكشید ، كم 

خردش نكردم ، كم نچزوندمش ولي ته تهش به جا كم آوردن اون من كم آوردم ، بهش گفتم ترانم از ارث 
و یه جا دیگه پهن كن بهم گفت اونقدر به پاش میرزم كه غم بي ارثیشو نخوره ، هیچي نمیبره مرد تورت

ترانه این اون مردي نیست كه اون ساال واسه خاطر پول باهات موند این مردیه كه حاال اگه بي پول هم 
 باشي پات وامیسته و اگه یكي بگه باال چشت ابروئه چششو درمیاره ، میدوني وقتي اون پولو ریختم تو

دست و بال حسام چشاش چه برقي زد؟ عوضش برق چشاي مهدیس رفت ، همیشه مهدیس مغرورترین 
نوم بود ولي اون روز دیدم برق اشكو تو چشاش ، مهدیس هیچ وقت جلو ماها بغض نكرد اون روز جلو 

از بغض لرزید ، بحث من مهدیس نیست بحث من حسامیه كه اونقدر مرد نبود تا اگه بله  ل***بچشام 
عقد داد پاي بله اش وایسه ، بحث من خودمم كه دوتا از نوه هامو بدبخت كردم ، حاال ترانه میخوام راست 

و حسیني تو چشاي مني كه از بچه هاي خودم واسم عزیزتري زل بزني و بگي دلت با این پسره رضا 

 هست یا نه؟

هكظري میگذرونه و میگم سرم پایین میفته و نگام زیرچشمي قدوباالي هنوز استوار آقابزرگمو ن ... 

 .شما كه خط نگاه منو خوب میخونین خودتون بگین آقابزرگم -

 .خط نگاهت اینو میگه كه تو تا ته ته دنیا باز هم خاطر این پسره جلمبونو میخواي -

 ...آقابزرگ -

 .قرار نیست ناز دوماد بخریم ، باید غالمي كنه تا به چشمون بیاد -
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تبداد آقابزرگ تا پشت سد لبام میاد و دلم غش میره و غنج میره و چشام شكوفه خنده ام از این همه اس

 .میزنه

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

ز بازوم درآورده رو حس كرده خودمو بیشتر به گوشي تو جلوي پاي خاتون نشسته نیشگوني كه خاتون ا

 .دستش نزدیك كرده شنیدم صداي مامان شهره رو

به خدا من شرمنده ام ، اصال روم نمیشه ازتون بخوام مزاحم بشیم واسه خاطر این پسره –مامان شهره  . 

به این شیكي رو خودش اخمام میره تو هم بابت این پسره از دهن مامان شهره دراومده ، سامي من اسم 

 سندیت كرده كه بهش بگن این پسره؟

ه شهره خانوم اینا چه حرفیه؟ قدمتون سر چشمن –خاتون  . 

خودمو از شدت ذوقمرگي تو بغل مهساي از اول تلفن از خنده روده بر شده پرت كرده چشم غره خاتونو 

 .دیدم و نیشم براش چاكید

هساي هنوز هروكرش هوا و خاتون یه بند از بي حیایي من تلفن قطع شده و من هنوز تو بغل مهسا و م
 .غر زده

چه بیا خودتو جمع كن ، نمیري از ذوقب –مهسا  . 

 .مهسا دارن میان خواستگاریم -

آبرو نذاشتي برامون –مهسا  . 

 مهسا به نظرت دسته گل واسم چي میاره ؟ -

چه میدونم؟ –مهسا   

ر شان خاندان فرزیني نبوده بیرون آوردشادمهر اومده تو سالن ما رو از اون حالت د . 

چه خبره؟ –شادمهر   

هیچي مادر –خاتون  . 

چرا دروغ میگي خاتونم ؟ میخواي آبرو داري كني؟ همه میدونیم كه این بي شوهري بد بهش  –مهسا 

 .فشار آورده بود دیگه خجالت كه نداره ، بچه ذوق خواستگارشو داره

خواستگار؟ –شادمهر   

ن دارن قدم رنجه میكنن امشب واسه امر خیررفیقتو –مهسا  . 

غلط كرده ، ما دختر به هركسي نمیدیم –شادمهر  . 
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 .كسي از شما نظر نخواست -

گوشمو كشیده ، خنده تا رو لبش اومده ، از اون همه پررویي من سر وجد اومده گفت : بچه یه كم حیا 

 .داشته باش

 .گوشمو ول نكني به سامي میگم حالتو بگیره -

لحن آروممون و مهساي خندون و زیرچشمي برانداز كردناي شادمهر و خاتون از این همه صمیمیت بچه 
 .هاش لبخند زده

كه میخواي به آقاتون بگي ؟ چشمم روشن ، اگه گذاشتم امشب تو پاتو تو سالن بذاري كه  –شادمهر 

 .غیرت ندارم

 پس علنا اعالم كردي بي غیرتي دیگه نه؟ -

رروبچه پ –شادمهر  . 

اال چرا اینجا نشستي ترانه ؟ برو آماده شو دیر میشهح –مهسا  . 

 چي بپوشم حاال؟ -

ازم خوبه از صدقه سر آقاتون كمدت پر لباسهب –مهسا  . 

 .نه یه چي جدید میخوام -

ولداریه دیگه ، سه سوته آماده باشین بریم یه دوري بزنیمپ –شادمهر  . 

د مهسا رو به راه انداخته دوئیدم طرف اتاق و صداي یده خندشو درآورده لبخنب****و**سگونشو محكم 

 .شادمهرو شنیدم كه گفت : تحویل نمیگیري خانوم

 .نذار این زمونه شكستت بده ، نمیخوام كه تسلیم تقدیر شي

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

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

جلوتر از اون دوتاي هر كدوم بي نگاه به هم نگاشونو به ویترین بوتیكا دوخته راه رفته ، لباس چشمگیر 
غون طلب كرده زیرچشمي اون دوتا با فاصله رو نیمكت جلوي بوتیك شدمو با اون انگلیسي درب و دا

حسنهنشسته رو دیده زده دلم خون شد از این همه روابط  . 

میون اون دوتا خودمو جا كرده گفتم : تو تركیه گشت ارشاد نیست كه این همه فاصله اسالمي رعایت 

 میكنین ، دیوونه ها چرا عین نامحرما نشستین؟

م دارمشادمهر خندیده طعم تلخ تو دهنم انداخته گفت : فعال جا گشت ارشاد تو این مملكت بنده جذا . 

بستني فروشي رسونده نگاه مهسا رو یدك كش كرد اینو گفته بلند شده خودشو به . 
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 خوشت میاد بچزونیش؟ -

فكر كنم آب و هوا تركیه بهش ساخته ادا شوهرا رو درمیاره شاید هم چون از لیلیش دوره این  –مهسا 

 .همه مهربون شده ولي من كه یه تصمیم بگیرم پا تصمیمم میمونم

 .بسكه خري -

ادمهر بشم هم بهم گفتيشاینو وقتي میخواستم زن  –مهسا  . 

یه بار گذاشتم خریت كني دفعه دوم نمیذارم ، فكذر كردي طالق نقل و نباته كه بریزن رو سرت ؟  -
روت چندتا دندون طمع تیز میشه طرفت ؟ حالیته مهسا ؟ اینو مني بهت میدوني وفقتي اسم طالق میاد 

 .میگم كه با مهر طالق تو شناسنومم تو ایران زندگیص كردم

یخوام آدمیت كنم ، میخوام ازش بگذرم تا خاطره خوبي ازم داشته باشهم –مهسا  . 

شادمهري كه من این روزا میبینم داره واسه یه نگاه تو له له میزنه نیازي به خاطرت نداره ، همه  -

 .نیازش تویي

رفات خیلي قشنگن ولي مشكل منم كه نمیتونم حرفاتو باور كنمح –مهسا  . 

 .بسكه خري -

ي مهسازدیكي شادمهر ومهساي با حسرت قربون قد و باالش رفته و من دلم گرفته از این همه خودخورن . 

 .تو محتاج یك لحظه آرامشي ، دیگه خستگي هاتو حاشا نكن

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

لبخند رو لبم رفته برگشته تا دستم به سیني چایي رفت دستاي گنده شادمهر سیني رو برداشته ابروهاش 

 .واسم باال پایین شد و دل من خون شد كه این بار هم از چایي بردن خبري نیست

پر حرص سرتاپاشو برانداز كرده با قدماي بلند از كنار اون و نیش بازش و ابروهاي باال پایین شدش 
ذشته وارد سالن شدم و كنار مامان شهره با اون لبخند خیلي ناز نقاشي شده رو صورتش نشسته سرمو گ

 .مثه این دختراي هیفده هیجده ساله خواستگار ندیده بند اون قالي پرز بلند میون ست مبلم كردم

ین دور و زمونه واال نمیشه اسم این مراسمو خواستگاري گذاشت بیشتر بله برونه ، جوونا ا –بابا مهدي 

 .كه به خواستگاري نمیذارن برسه ، ما هم اومدیم بله رو بگیریم از عروس خوشگلمون

باز هم صد رحمت به روح پرفتوت این سر پایین افتاده كه نیش تمام بعدي بنده رو تو طبق اخالص 
 .پیشكش واسه جمع به نمایش نمیذاره

، من میدونم جفتتون عاشق بچه این ولي االن بحث  ببخشید من یه سوال داشتم از هر دوي اینا –مهسا 
آینده شما نیست آینده ترساست ، خب اگه تو ساالي بعد شما بچه دار بشین سر ترسا چي میاد؟ من دیدم 

آدمایي ور كه یه بچه به فرزندخوندگي گرفتن و بعد بچه دار شدن خودشون نتونستن به اون فرزندخونده 
 .محبت كنن
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و هم كشوندیرعلي و مهسا بین ما دوتا نوسان پیدا كرده اخم بابا مهدي و آقابزرگو تنگاه شادمهر و ام . 

این اتفاق نمیفته –سامیار  ... 

 .نگاه مستقیمش به چشماي من و من سرم پایین افتاده از این عیب بدون چشم پوشي

ممنونم كه با وجود این این اتفاق نمیفته چون من هیچ وقت بچه دار نمیشم ، من واقعا از ترانه  –سامیار 

 .عیب حاضر شده منو قبول كنه

سكوت افتاده به جون خونه و آقابزرگ زیرپوستي لبخند زده و بابا مهدي با لبخند یه وریش پیپشو به راه 
قابزرگم پوست گرفته و مامان شهره دستمو به انداخته و خاتون با سرعت و لبخند بیشتر میوه واسه آ

دستم سر كرده تو گوشم گفت : نه همچین داره از داداشم خوشم میاد نرمي فشرده و سایه كنار . 

 من...من نمیدونم چي بگم؟ -

ب این دوتا برن دوكلوم با هم حرف بزننخ –بابا مهدي  . 

 . باز سایه سر كرده تو گوشم گفت : نه كه كال از هم دور بودین

ت هم جمع شدن صورتشوكوبیده شدن آرنجم تو پهلوي سایه هم خفه خونیشو به همراه داش . 

كنار اون همه جذابیت راه افتاده با اشاره دستش لیدیز فرستي وارد اون اتاق با اون تخت دونفره تنها روز 
محرمیت خون به دل سامي كرده شده به اون كه درو پشت سرش بسته و بهش تكیه داده و با نگاش 

ي روي تخت نشسته پا رو پا انداخته با سر سرتاپامو وجب كرده و هیزي شده تنها كارش خندیده با لوند
 انگشت عشوه وار موهامو از پیشوني كنار زده گفتم : خب ؟

 كنارم روي تخت نشسته نیمرخمو خیره خیره نگاه كرده گفت : چرا من اینقده دوست دارم؟

حرفا لبخندم وسعت گرفته نگامو كنده از اون پاركت قهوه اي سوخته خیره تو صورتش گفتم : چرا اون 

 رو زدي ؟

با دست ، نرم موهامو به دست گرفته و به بینیش برده و نفس عمیق كشیده و چشم خمار كرده گفت : چه 

 حرفایي؟

 .سامي تو مجبور نیستي واسه خاطر من خودتو خراب كني -

ه دنیا دستش دورم حلقه شده ضربان قلبمو ریتم به ریتم باال برده گفت : باعث و باني اون اتفاق منم و تا ت
هم تاوانشو میدم ، ترانه من و تو اونقدر خوشبخت میشیم كنار همدیگه كه نیازي به وجود یه بچه از وجود 

 .خودم و خودت نباشه

 .من ترسا رو به اندازه ترساي خودمون دوست دارم -

 .تو قلب تو فقط منم ، اینو یادت باشه -

امي بیشتر تكیه داده لذت نفساي عمیقشو ال خندیده از حسادت شوخي قاطیش پشت سرمو به تخت سینه س

 به الي موهام حس كرده گفتم : كي برمیگردیم ایران ؟
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 .هر وقت دلت خواست میریم و میایم -

 .واسه همیشه گفتم -

چندسال دیگه ، وقتي جفتمون نگران این نباشیم كه حرف و حدیث بقیه هم خودمونو اذیت كنه هم  -

 .ترسامونو

بفهمه اگه یه روز ترسا - . 

میفهمه ، خودمون بهش میگیم ، تو تولد ده سالگیش ، نمیخوام وقتي از یه آدم ناتو شنید ضربه بخوره ،  -
عزیزه خودمون میگیم و بهش باور میدیم تا ته دنیا اون واسه من و تو از یه بچه خوني بیشتر . 

 .واسه تو فقط من عزیزم -

 .تو جونمي ، تو دنیامي ، تو نفسمي ، تو بانوي مني -

 بهت گفته بودم؟ -

 چیو؟ -

 اینكه خوب بلدي راه و رسم خر كردنو؟ -

 .خنده هاي من عاشقش و فرو رفتن سرش به عادت همیشش تو گودي گردنم

 سامي؟ -

 بگو عمر سامي؟ -

 .من دلم یه مراسم جمع و جور میخواد ، اون ساال نداشتیم -

میخواستم مفصل باشه من - . 

 .نه جمع و جور و خودموني باشه باحال تره -

 از ایران میخواي كیا بیان ؟ -

 .خونوادمو دعوت میكنم و میدونم نسترن میتونه زیرپاي فرهاد بشینه تا بیارتش اینجا -

ان شادمهر میگه عمو فریبرزت و شوهرعمت تو فصلي هستن كه زیادي درگیر كارخونه ان نمیتونن بی -
 ، دیگه دوست داري كي بیاد ؟

 دقیقا میخواي به چي برسي؟ -

 حسام و مهدیس چي ؟ -

 .پس بگو آقا حسودي كرده -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

456 

 

 .من به هر چي كه فكر تو رو مشغول كنه حسودي میكنم -

گردنمو كج كرده به ابروهاي هفت و هشت شدش نگاه كرده خندیدم كه اون خم شده بینیمو یه گاز كوچیك 

خند ، من فقط روي تو حساسمگرفته گفت : ن . 

 .واقعا غیرتت سر سایه و امیرعلي منو كشته -

 .خواهرم سه ساله دق كرده تا به این پسره الدنگ برسه نمیتونم كه سنگ بندازم جلو پاش -

 .راستي میخوام آراس هم باشه -

 .دعوتش هم نكنیم خودش با سر میاد -

 .خیلي آقاست -

ا لقمه نپیچین ، مونده تا با خودش كنار بیادجون ترانه واسه این بنده خد - . 

 .ِا سامي طوري میگي كه انگاري ما بنگاه شادماني داریم -

 .واال این دوتا رفیق نخاله من از صدقه سر توئه كه دارن میرن قاطي مرغا -

 بده سر و سامونشون دادم؟ -

 ترانه یه چي بگم؟ -

 .تو كه تا حاال گفتي اون یه دونه هم بگو -

 .لرزیدن سینش بابت خندش و من دلم خوش اون خنده

 به نظرت فرهاد منو نمیزنه داغون كنه؟ -

 میدوني جدا شدنمون از نظر فرهاد غیر منطقي بود؟ -

 غیرمنطقي بود و یه پا وایساده بود كه طالقتو از من بگیره؟ -

ها یهو بد جاخالي دادیم ، اون بهم گفت من دوسال تحمل كردم چرا یهو ازت جدا شدم؟ به نظر اون ما -

 .خب همه حق دارن درموردمون نظر بدن چون جاي ما نبودن ، من و تو روزاي مذخرفیو گذروندیم

 .اونروز كه جلوي محضر پیادت كردم جونم هم باهات رفت ، سخت بود -

 .عوضش فهمیدیم تا ته دنیا بدون هم نمیتونیم تحمل كنیم -

حسام خوش باشي ترانه ممنونم ، تو میتونستي با - . 

 .حسام براي من یه قسمتي از گذشتمه ، حاال تلخ یا شیرین -

 .من چي ؟ تلخم یا شیرین -
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 .تو مزه همون كافي میكساییو میدي كه جلو سریاالي ماهواره با هم میخوردیم -

ر باز لرزیدن سینش و فرو رفتن سرش تو گردنم و گاز كوچیكش از گرنم و من دلم غش رفته و تقه به د

 .خورده

 .بر خرمگس معركه لعنت -

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

به مهساي سر تكیه داده به سنگاي سرد دیوار زیرچشمي نگاه كرده فنجون نسكافه رو به دستش داده گفتم 
 .: منم این روزا رو داشتم

 .تو روزاي خوش هم زیاد داشتي -

 از تو خوش تر؟ -

ز هواتو خیلي داشتخوبي سامي اینه كه تو اون اوج بي عشقیش هم با - . 

 .نه كه شادمهر هوا تو رو نداره -

 .من وظیفه ام ، اون جبران وظیفه میكنه -

 .مهسایي كه من میشناختم این همه منفي باف نبود -

 .منفي نیستم واقع بینم -

 دلت از چي پره؟ -

 .دلم از خودم پره كه حرفتو ارزش نذاشتم و شدم زن مرد بي عشقم -

شده ، اینو مني بهت میگم كه زیر و بم شادمهر مثه خطاي كف دستم واسم  مهسا شادمهر عوض -
 .آشناست

 .شادمهر احساس دین میكنه اینو مني بهت میگم كه شادمهر واسم یه كتاب چند دور خونده است -

 .عادتت از بچگي اعصابمو به هم میریخت ، اینكه یه حرفیو نخواي گوش بدي گوش نمیدي -

اشتباه دومم هم بكنم ، اشتباه اولم انتخاب شادمهر بود انتخاب دومم نمیخوام بشه موندن  ترانه من نمیخوام -

 .با شادمهر

 .كاش خدا یه عقلي به تو بده یه صبري به من -

 .خنده تلخش و فنجون نسكافه لب نزدش كنار من رو اون پله هاي البي و گم شدنش تو پیچ راهرو

 .پس از چیزي كه میترسیدیم سرمون اومد -
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نگام برگشت طرف امیرعلي دست به جیب برده و قصد كنارم نشستنو كرده و قبلش دست برده فنجون 

 .نسكافه رو برداشته و یه نفس باال رفته

 میدوني كار خیلي زشتیه كه حرف دوتا خانومو دزدكي گوش بدي؟ -

ستكه مهساي این چند وقته مهسایي كه من میشناختم نیبي خیال دختر ، شادمهر چه غلطي كرده  - . 

 .همون چیزیایي كه میدونیم ، مهسا عادت به ندیده شدن نداره -

 .شادمهر كه عوض شده ، شادمهر دیگه اون همه یخ نیست ، حس میكنم مهسا رو خیلي میخواد -

 .منم همین حسو دارم ولي انگاري بوي خیانت میاد -

هر غلطي كه بكنه اهل این یكي نیست ، میشناسمش دله نیست ، الشي بودن تو  برو بابا ، شادمهر -
 .خونش نیست ، شادمهر مرده ، این مرد هم جدیدا چشاش دودو میزنه واسه زنش

ِد درد من هم همینه ولي یه چیزاییو مهسا دیده كه شاید اگه من و تو هم ببینیم باورمون بشه شادمهرو به  -

ر میكنیم نمیشناسیماون اندازه اي كه فك . 

 حاال مهسا میخواد چیكار كنه؟ -

 .كاري كه من سه سال پیش كردم و چوبش هم خوردم -

 .شادمهر باید توضیح بده -

 نمیدونم چرا سرنوشت ماها اینقدر عجیبه؟ -

 .چون به ما سه تا گره خورده ، مهسا یه چي دیگش هم هست -

ید بریم گردشروانشناس نشو دیگه ، برو بخواب ، فردا با - . 

 .كي بشه ما هم راحت بدونیم این سایه خانوم مال ماست -

 بابا مهدي دختر به هر كسي نمیده ، حالیته كه؟ -

 شهره جون هم بد مدله هوامو داره ،حالیته كه؟ -

 .بچه پررو -

تگاري؟واسخحاال نمیشه همینجا خواستگاري كنم؟ چه كاریه هلك و هلك همه پاشیم بریم ایران واسه یه  -  

 .هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد ، من خسته ام میرم بخوابم -

 .آره برو بخواب فردا این سامیار دست از سرت برنمیداره -

 .بچه پررو -
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 .داداش خودمو خوب میشناسم -

 .خنده رو لبم پشت سد لبم مونده درو پشت سرم بسته خنده رو ولوم پایین ول دادم

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

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

نیمكسایه ترسا رو تو بغل سامي گذاشته گفت : یه كم این بچتو بگیر ما راحت با مادر بچت بازي  . 

ن بازي انگار چه المپیكي راه انداختینوشم میاد همچین دهنتونو پر میكنین میگیخ –امیرعلي  . 

اال از كل تحرك شما آقایون كه مختص جلو تلویزیونه اونم سر شهرآورد بهتریمح –سایه  . 

از نفست سایه جون خوب زدي تو برجكشن –شادمهر  . 

ما مخلصیم –سایه  . 

مهسا یه دونه از اون چیپساي تو كاسه رو تو دهن انداخته با اون تیپ منو به شخصه خفه كن و شادمهر 
 .حرص دهش بلند شده توپو باال انداخته گفت : سایه بیا دیگه

 .بازي رو شروع كرده میشنیدیم صداي این آقایونو

وشه مرتیكه بچمه عروسك كه نیست اینجور باال میندازیشه –سامیار  . 

چم بچم راه نندازیا این عشق عموئهب –ادمره ش . 

یومده صاحب این فنچول ما شدنچه  –امیرعلي  . 

لكي واسه من خودي نشون ندین ، بچم به آراس بیشتر از همتون عادت دارها –سامیار  . 

ت بي معرفتهبچت هم مثه خود –شادمهر  . 

انداخته تا توپو بقاپه ما رو بي  توپ رو به مهسا پاس داده نتونسته بگیرتش عقبكي خودشو تو جاده
حوصله كرده بابت اون میمون بازیاش نگاه منو كشیده به ترساي تو بغل باباش ملوس شده و منو دیده 

كش اومده و ذوق كرده و ل***ب  .... 

صداي جیغ سایه و دوئیدن شادمهر و فریاد " یا ابوالفضلش" قلبمو از جا كنده نگامو نرم نرمك برگردوند 
مهري كه مهسا به بغل چشماشو خون گرفته راننده رو بي خیال داد میزد سر سامیار تا ماشینو طرف شاد
 .راه بندازه

دلم خون این همه هیجان ترسا رو بیتشر تو بغل فشرده كنار سامي صندلي جلو نشسته به شادمهر واسه 
خرج اون  ****و**سباولین بار اشك رو گونش چكیده و سر مهسا رو تو بغل گرفته و چپ و راست 

 .صورت رنگ پریده و چشماي بسته كرده دیده رو به سامي گفتم : زود باش تو روخدا

 .پاش بیشتر به گاز فشار آورده دل من خون تر شد
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.................................................. .................................................. 

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

ترسا تو بغل شادي آروم خوابیده خیالمو از بابتش راحت كرد و سامي كنارم نشسته لیوان آبمیوه رو واسه 
ي نداشتتعدیل فشار به خوردم داد و گفت : چیزي كه نشده شلوغش كردین ، بنده خدا اصال سرعت . 

 .نگام به شادمهر سر به دیوار پشتیش تكیه داده و.چشم بسته بود

سته دست رو شونش گذاشته گفتم : چي كار كردي با مهسا كه اینقده دلش ازت خونه؟كنارش نش  

 .نگاش طرفم برگشته دیدم اون سرخي تا حاال تو چشمش نبوده رو

 مگه چي ازم گفته؟ -

 قرار من و تو بي محلي به مهسا نبود، بود؟ -

 .كم گذاشتم ولي در حد گله گذاري نذاشتم -

ر و یه دختر خوشگل و خریداي تو نبود ، بود؟قرار ما یه خونه وسط شه -  

 .سنگین تر شدن نگاش و لبخند كنج لبش و نفس پر صداش

قبل اینكه برم نیویورك یه دخره تو شركتم چشمو گرفته بود ، بعد كه رفتم نیویورك باالكل از یادم رفت  -
فتن شوهرش دوماهه ، بعد عروسي با مهسا تو شركت دیدمش حلقه دستش بود ، از بچه ها پرسیدم گ

زمین گیر شده ، به اسم رفاقت پا تو خونشون گذاشتم و كمك خرجي كردم ، یعني میگي مهساي من این 

 همه دوستم داره كه واسه خاطرم بهم شك هم بكنه؟

 واسه این دختر خانوم بهونه داري واسه بي محلیات چي؟ -

كارم؟شو به خواب میزنه، حاال من گناهاون دوري میكنه ، اون سرد شده ، وقتي شب برمیگردم خود -  

 دل نگرونشي؟ -

جونم داره تا تو حلقم میاد ، هیچ وقت فكرشو نمیكردم یكي جز تو و شادي واسم این همه مهم بشه ولي  -
 .حاال میبینم یكي مهم شده و جنس مهم بودنش هم جنس تو و شادي نیست

 .خوشحالم -

 .دعا كن چیزیش نشده باشه -

 .نه ایشاال -

 .اومدن دكتر و هجوم ما سرش و لبخند اون و یه چیزاییو تركي بلغور كرده

چي میگه این سامیار؟ –شادمهر   
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 .سامیار ترسا رو از بغل بي حواس شادي بیرون كشیده ریلكس گفت : میگه هم خودش خوبه هم بچش

 .من و سایه یه زمان نفس بیرون داده گفتیم : خب خدا رو شكر

و به گونه ترسا چسبونده و سایه قبل من گفت : چي ؟ ل***بفل برگشت طرف سامیار یهو نگامون تو هم ق

 خودش خوبه و كي؟

نگاه سامیار هم مات مونده لغزیده رو شادمهر بدتر از همه ما و من تو حل معماي آیا شادمهر هر شب رو 
 .كاناپه خوابیده یا خیر ، گیر كرده

یعني چي؟ –شادمهر   

شیده جمع و جور كرده گفت : فكر كنم داري بابا میشيامیرعلي نیششو مكافات ك . 

هان ؟ –شادمهر   

ا میارهسایه سر كرده تو گوش من خنده قاطي لحنش داده گفت : یارو عشقشو میبره خنگ بازیشو واسه م . 

 .خندیدم و سامي خندید و امیرعلي خندید و سایه خندید و شادي خندید و شادمهر چپید تو اتاق

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

و اتاقمتخودمو بغل گرفته به زور لبخند رو لبم آورده ، ندونسته این بغض از كجا آب میخوره چپیدم  . 

 . شادمهر خوشحاله و سامي لبخند میزنه

صداي در اتاق و اون عطر من عاشق و پایین رفتن تشك تخت با وزنش و كشیده شدنم تو بغلش و دراز 
 .كشیدنمون و فرو رفتن سرش تو موهام

 .نكن سامي یكي میاد -

 .صداي لرزیده از بغضم و سامي شوكه خیره بهم

 جون دل سامي چشه؟ -

 .هیچي ، یهو دلم گرفت -

 تو از اون آدمایي نیستي كه یهو دلت بگیره ، گل من چشه؟ -

 .شادمهر خوشحاله ، خیلي هم خوشحاله ، تو نمیتوني هیچ وقت این خوشحالي رو داشته باشي -

و من حرص خورده بابت جدي نگرفتن حرفم خنده بي صداش . 

 .سامي دارم جدي حرف میزنم -

ممنم جدي نیمگیرمت ، من و تو ترسا رو داریم ، من و تو یه بار تجربه این روزا رو داشتی - . 
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 .من میترسیدم بهت بگم و تو ناراحت بشي از اینكه من حامله ام -

ار باشه تو با شنیدن خبر حاملگي هر كسي دور و برت خب اشتباه میكردي خانومم ، ببین ترانه اگه قر -
اینطور به هم بریزي كه داغون میشي پس بیا و یه قرار بذاریم ، هیچ وقت خیال نكنیم ترسا بچه خودمون 
نیست ، من و تو محبتي كه میخواستیم به پاي ترساي خودمون بریزیمو میریزیم به پاي ترساي حاالمون ، 

اریم و از همه اون آدماي پشت در هم خوشبخت تریم چون سه تایي تا ابد باهمیم ، من و تو عقده هیچیو ند

 قبوله؟

وقتي حرف میزني دلم آروم میشه ، وقتي حرف میزني میفهمم كه چقدر بعضي اوقات غیرمنطقیم ،  -
وقتي حرف میزن بدترین قرار دنیا رو هم كه بذاري من قبول میكنم چه برسه حاال كه دلم خوشه 

 .خوشبختي همه ساالي با تو بودنمه

 گفته بودم بهت؟ -

نش نزدیك كرده چشمام خمار شده گفتم : چیو ؟خودمو بیشتر بهش چسبونده لبامو به گرد  

 اینكه میمیرم واسه عطر تنت؟ -

خنده لوندم و لبام كه به پوست گردنش چسبید و دستاي اون كه كمرمو سفت تر چسبید و نفساي عمیقش ال 

 .به الي موهام

پلوغي این  میدوني چقدر سخته دوري ازت و دلخوش بودن به این آنتراكي كه پیدا میكنیم وسط شلوغ -

 جماعت ؟ كي بشه راحت تو خونم باشي و مال من؟

وامو نشونه گرفته نگاه اون برق زده گفتم : من همیشه مال تل***بلوندي تو جونم افتاده لبام  . 

 .لبامون به هم چسبید و دست من میون موهاش و دست اون به كمرم و نفساي داغ و تند شدش

تخت نشسته و نگاه من به گوشه لب سامي و اون رژ صورتي  تقه خورده به در و من و سامي هول روي
مونده رو لبش و دستم كه نرم گوشه لبشو پاك كرد و چشماي عصبي اون از وجود مزاحم پشت در و 

 صداي شوخ سایه كه از پشت در گفت : بچه ها بیاین دیگه ، چقدر حرف دارین آخه؟

كردم پیچیدن دستاي سامیو دور شكمم و دیدم زوج جلوي آینه لباس نامرتب شدمو تو تن مرتب كرده حس 

 .خوشبخت تو آینه رو و نفساي سامي باز كنار گوشم داغ شد و تند شد و من خراب شدم

 .چقدر اینجا خرمگس داره -

قهقهه ام تو دل اتاق پیچید و دستاي سامي محكم تر شد و من خراب تر شدم و....دقیقا ما كي عروسي 
 میكنیم؟

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

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

مامان شهره واسه ویارونه این دختر لوس شده مشغول تدارك كشك و بادمجون بود و خاتون و آقابزرگ 
قابي به قول خودش درخور واسش پیدا نكرده  در حال رؤیت اون عكس سونوگرافي كه شادمهر هنوز

 .بود

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

463 

 

با اشاره مهسا تو اتاق اومده كنارش رو تخت نشسته شنیدم كه گفت : ترانه باورم نمیشه ، شادمهر خیلي 

 .عوض شده

 .مهسا تو گفتي یه چیز دیگه هم میخواستي بهم بگي -

ا داده و صداي لرزیده از شدت سر پایین افتادش و قطره اشك چكیده رو گونش و تو بغل من خودشو ج
 .بغضش

ترانه این بچه اي كه دیروز تا حاال عكسش شده همه چیزم همون مزاحمي بود كه میخواستم نیاد تو دنیا  -
ادمهر میخواستم از جونش بگذرم ، ترانه من چقدر خر بودم كه ، این همونیه كه واسه خاطر گذشتن از ش
ت ، ترانه من باورم نمیشه كه این هه رذل شده باشم ، ترانه من فكر میكردم میشه راحت از این بچه گذش

 .دیروز صدا قلبشو شنیدم ، ترانه من سه ماهمه ، ترانه من بچمو دوست دارم

دستم دور كمرش پیچید و سر اون تو سینم فرو رفت و من آروم كنار گوشش گفتم : شادمهر همه چیو 

 بهت گفت؟

 یه چي بگم نمي خندي؟ -

لي تضمیني در كار نیستتو بگو و - . 

 .اصال به این شوهر من این غلطا رابین هودي نمیاد -

 .خاك توسرت همه تعریف شوهرشون میكنن تو فقط دم به دقیقه این بنده خدا رو خرد كن -

 .فداش شم من ، ولي خب اونكه هنوز دوستم نداره -

جلو ماها هوچي بازي درآورد و  و آهان اون وقت من تصادف كردم و جون شادمهر تا تو حلقش اومد -
بیمارستانو رو سرش گذاشت ، به خدا فقط مونده بود كار به روزنامه ها بكشه كه همراه سامیار خان یه 

 .دیوونه زنجیریه

 .حاال چه با شوهرش واسه ما قر میاد -

 .میتونم عزیزم شما هم میتوني بتون -

 یعني بچم دختره یا پسر؟ -

ن سه تا رفیق بچه ندیده كال هم واسه پسر سیسموني جور ردن هم واسه دختر ، نترس دیشب تا حاال ای -
تازه خبر نداري این شوهرت چه سفارشاي لباسي به شوهرم داده و تاكید كرده اولین مدلشو باید بچه شما 

 .بپوشه

 .نه پس همش ترسا لباساي خوشگل كمپانیو بپوشه -

 .واسه باباشه كمپاني قربونش برم -

 حاال دقیقا قربون كدومشون ، باباي ترسا یا ترسا؟ -
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 .جفتشون -

 .ولي به شوهرت میگي به بهترین طراحاش بسپاره ، میخوام بچم تك باشه -

 .میترسم رودل كني شما -

 .شما نگران من نباش -

 .مهسا یه كم هم این شوهرتو بچزون ، هي ویار كن -

 مثال االن ویار قره قوروت خوبه ؟ -

من خیلي وقته نخوردمآره  - . 

 .پس رفتیم تو كارش -

 .ولي خوب خودتو لوس كردي واسه مادرشوهر من -

 .میتونم عزیزم ، میتوني بتون -

 .بچه پررو -

 .خنده من و تو و مهسا تو حامله اي ، مهساي لوس فامیل حامله است

........... 

كرده گفتم : دیوونه شدي پسر؟ این  خیره نگاه به طرحي كه جلو روم روي میز خودي نشون میداد خیره

 .خیلي محشره ، زیادي واسه یه مراسم خودموني زیادیه

كارت به اینا نباشه ، خانوم من خوشگل باید بپوشه ، مخصوصا كه من آرزو دارم تو این مراسم ببینمش  -

 .علي الخصوص وقتي مهمونا زدن به چاك

غره الكي و مثال دلخور واسش اومده دلم غنج این همه بچه پرروي اومده تا پشت لبم پس زده شده یه چشم 
 .محبتش رفت

 .چهار روز وقت صرف كردم تا طرحشو زدم -

 .خودمو تو بغلش جا كرده گفتم : بسكه آقایي

و برسونه به گردنم صداي جیغ جیغ مهسا و خنده سایه تو فضا پیچیده ما رو تفكیك ل***بخندیده ، اومد 

رو كه گفت : اینا ولمون نمیكنن سازي كرده شنیدم صداي سامي . 

من با تو یكي حرفي ندارم ، مردي كه نتونه واسه ویار زنش قره قوروت پیدا كنه مرد نیست –مهسا  . 

ه بابا ، آقا اصال بچه خودمه نمیخوام لوس بار بیادن –شادمهر  . 

دست تو نیست شادمهر جون ، باید عادت كني –سایه  . 
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سم؟آماده این واسه مرا –سامیار   

اي خوب شد گفتي ، سامیار جون من لباس ندارماو –مهسا  . 

ب چرا به من میگي به اون نره خر كنار دستت كه واست شادمهر جونه بگوخ –سامیار   . 

راست میگه دیگه ، همه شوهر دارن منم شوهر دارم ، من یه لباس واسه مراسم ندارم به كي  –مهسا 

 بگم؟

اگه بچه داري تو این همه نق نقو شدن تو رو داره بابا اصال من بچه نمیخوام ، حله؟ –شادمهر   

صال ما سه تا میریم خرید شما هم دنبال كارا مراسم باشینا –مهسا  . 

اري نمونده ، خودم همه كارا رو راست و ریس كردمك –سامیار  . 

به این میگن مرد نمونه –مهسا  . 

ن زن ذلیل نمونهبه این میگ –شادمهر  . 

 .خندیده دست سامیار دور كمرمو فشرده حس كردم اون همه موج عشق ساطع شده طرفمو

.................................................. .................................................. 
.................................. یشو باالي سرش رو موهاش فیكس كرده شادمهر كنارم نشسته ، عینك دود

به مهساي با ویترین بوتیك درگیر خیره گفت : اوال فكر میكردم مهسا اعصابمو تو زندگي داغون میكنه ، 

 .از اون دسته دختراي لوسه كه همه چي واسش فراهم بوده

 بعدش به نظرت مهسا چي شد؟ -

تو جونمیه دختر محكم ، كم اذیتش نكردم ولي یه بارم نق نزد  - . 

 .عوضش این چند روزه تالفي درآورده -

 .اینا نازه فدات ، منم هم ناز خودشو و هم فسقل بابا رو بد خریدارم -

نتهبابا شدن بهت میاد ، تو همه این ساال واسه شادي بابا بودي ، بابا بودنو بلدي ، تو خو - . 

ونه ، به نظرت بذارم؟میخوام یه كم شادي رو آزادتر بذارم ، میخواد كانادا درس بخ -  

 .اونجا كه فك و فامیل داري ، پس زیاد سخت نگیر -

آره میخوام هم یه فرصتي به اون بدم هم یه فرصتي به زندگي زناشوییم ، مهسا با شادي مچه درست  -
كم طعم استقاللو ولي میخوام یه كم خصوصي بشه زندگیم وبا تمام مخالفتم و تعصبم میخوام شادي یه 

 .بچشه

 .یه مدت بذار اینجا بمونه -
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سامیار منو میكشه ،میخوام رو كاراي اقامت تحصیلیش تو كانادا كار كنم ، میخوام این ماهاي آخر پیش  -

 .خودم باشه ، دوریشو عادت ندارم

 .پس میخواي آدم شي -

اینجا ،  روتو كم كن بچه ، ولي ترانه پشیمون نیستم از اینكه حرفاي سامیارو قبول كردم و فرستادمت -
 .خوشحالم برات ، این برق خوشحالي رو خیلي وقت بود تو چشات ندیده بودم

 .ممنونم -

 .برو از اون شوهر زن ذلیلت تشكر كن -

 دلت میاد آخه؟ -

؟جمع كن خودتو ، جمع كن تا آرزو به دل عروسیت نموني ، اوال اینقده چندش نبودین جفتتون -  

 بده خاطر آقامونو میخوام؟ -

آقامون اینا ، خوشبخت شین با این آقاتون اینا بابا - . 

 .سامي خودش خوشبختیه -

 .دستشویي الزم شدم جون آبجي ، ادامش نده -

 .با كیف به جون شادمهر افتادن و نگاه خیلیا رو با خنده به جون خریدنو خیلي دوست دارم

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

 .كنار فرهاد از اول اومدنش تو خودش فرو رفته نشسته گفتم : خیلي دلم برات تنگ شده بود

یده گفت : واسم قد دنیا ب****و**سدست دور شونم انداخته منو به خودش نزدیك تر كرده روي موهامو 

 .ارزش داري نمیگم از انتخابت راضي هستم ولي چون انتخاب توئه سعي میكنم باهاش كنار بیام

 .خوشحالم كه اینجا هستي و این بزرگترین لطفت بهمه -

: ترانه هنوز دوتا از مهمونات تو راهننسترن از اونور سالن صدا بلند كرده گفت  . 

مهسا از بابت ندونستن موضوع شونه باال انداختن پیشه كرده باز مشغول سرچ اون ستاي تخت خواب 

 .نوزاد تو اینترنت شد و نسترن خودش گفت : حسام و مهدیس فردا ظهر قبل مراسمت استانبولن

علي لغزیده ، دست فرهاد دور شونه من سفت تر مهسا نگاش رو شادمهر لغزیده ، نگاه شادمهر رو امیر
شده ، نگاه من اول به آقابزرگ از سرجاش بلند و راهي اتاق خوابش شده افتاد و بعد چرخش داده شده 

 .طرف سامیار اخم تو هم كشیده و من زوري یه لبخند به اون همه اخم گره كور دار زدم
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نمیشه دوست داشت ولي تو این چند وقته خیلي بهتر  فرهاد كنار گوشم گفت : همیشه فكر میكردم مهدیسو
شده ، یعني از این رو به اون رو شده ، فكر میكنم هیچكس به اندازه مهدیس نمیتونست واسه حسام خوب 

باشه.، واال اگه میدونستیم این مهدیسه با عروس شدن اینقده خوب میشه زودتر فرستاده بودیمش خونه 

 .شوهر

 .خوشحالم كه میان -

ولي من خوشحال نیستم ، من رفیق همه ساالي زندگیمو خوب میشناسم ، حسام داره میاد تا باور  –رهاد ف
كنه كه از دستش داري میري ، حسامو خوب میشناسم ، میدونم كه چشش دنبالته ، میدونم كه فردا خون به 

 .دل مهدیس میشه ، كاش حسام بتونه فراموش كنه

ا میخوایم پیش نمیرههمیشه زندگي اونطوري كه ماه - . 

 .نسترن طرف دیگم نشسته ترسا رو بیشتر به خودش فشرده گفتم : خیلي نازه ترانه

 .دست دراز كرده ترساي مشتاق آغوشمو به آغوش كشده گفتم : بچم ماهه

رده ؟كمیدوني دلم هوس چي  –فرهاد   

 هوس چي؟ -

ه كله پاچه دسته جمعي صبح جمعه به یاد قدیمای –فرهاد  . 

ام برسه ایران پایتم شدیدپ - . 

خنده نسترن و نگاه شفاف سامي به لبخندم و فرهاد لبخند محو به خوشبختي من زده و دست ترسا رو 
 .نوازش كرده

 ...خودمو بیشتر به سامي چسبونده صداشو با اون ولوم من عاشق شنیدم كه

 .نكن دختر جلو این جماعت كار دست خودم و خودت میدم -

برده نگام رفت سمت حسام گوشه سالن كنار مهدیس وایساده و رقص دونفره ما رو نگاه  خندیده سر عقب

 . كرده

 .خوش ندارم نگاش میكنیا -

 .نگام از حسام كنده خیره شد تو نگاه سامي شیطون براندازم كرده

 یعني االن غیرتي شدي؟ -

 .سیب زمیني كه نیستم ، این همون باباییه كه تو رو دوست داره -

ست داشتدو - . 

 .داره ترانه ، دوست داره -
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 سامي داریم میرقصیما، چرا خشن میشي؟ -

لبخند رو لبش اومده بابت این پیچوندن مساله توسط من دستش دور كمرم محكم تر شده كنار گوشم سر 
ني میشه این كرده و نفس داغش منو داغتر از چیزي كه هستم كرده گفت : خیلي خوشگل شدي ، یع

من و تو تنها بشیم و جماعت برن و  .... 

 .حرص زده یه نیشگون ریز از شونش درآورده صداي خندشو شنیده ، لبخند تا رو لبم اومد

دیمرقصمونو پایان داده روي اون مبل استیل دونفره نشسته به نزدیك شدن مهدیس و حسام نگاه كر . 

مهدیس با اون شكم یه كم تو چشمش منو بغل كرده نه به صمیمت مهسا و نه به یخي روزاي گذشته 

 .خودش ، گفت : خوشحالم كه آخرین نوه فرزینا هم سروسامون گرفت

سامي لبخند به نیمرخم زده دست دور شونم انداخته به حسام خیره به این همه صمیمیت و عشق گفت : 

اومدین خیلي خوشحالمون كردین كه  . 

 .لبخند یه وري حسام و نگاش باز به این همه عشق تو وجود ما دوتا

با كشیده شدن دستم توسط مهسا از جمع دور شده میون حلقه دخترا شروع به رقص كرده نگام رفت سمت 

 .اون دوتا مرد كه راه باغو در پیش گرفته بودن

و به باغ رسونده پشت ستون وایساده به یه كم رقصیده خستگي رو بهونه كرده دور از چشم همه خودم
 .اون دوتا كه رو صندلیاي سفید فلزي صبحونه نشسته روبروي هم نگاه كرده صداشونو شنیدم

من دوسش دارم –سامیار  . 

اون واسه من همه اون چیزایي بود كه یه عمر خواستم و بهشون نرسیدم ، تو یه بار فرصت  –حسام 

صاحب این فرصت میشي داشتنشو داشتي ، و داري دوباره . 

چرا فكر میكني اگه حتي من تو این چند وقته پیدام نمیشد ترانه راضي میشد كه به تو جوابي بده  –سامیار 
، ترانه تا ابد فقط یه نفرو میتونه دوست داشته باشه ، اونم منم ، من واسه ترانه هیچ وقت از خودگذشتگي 

دوباره براي من شدنكردم ، از خودگذشتگي نكردم كه تهش ترانه  . 

ا اینكه ازت متنفرم تحسینت میكنم ، تو پا پس نكشیديب –حسام  . 

ن به خاطر ترانه هیچ وقت پا پس نمیكشمم –سامیار  . 

را همه دختراي اطرافت تو رو میخوان ؟چ –حسام   

ن همه دختراي اطرافمونمیخوام من فقط ترانه رو میخوامم –سامیار  . 

؟ براي تو ترانه چیه –حسام   

براي من ترانه همه چیزمه ، میفهمي همه چیز ، ترانه بزرگترین و مهمترین داشته منه ، براي  –سامیار 
رسیدن به این شب كم سختي نكشیدم ، كم حرف نشنفتم ، كم تو سري نخوردم ولي خودمو كشوندم تا 
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یي واسه ترانه داشتن نوه فاروق خان فرزین ، كم نبودم هیچ وقت ولي حاال از همه اونایي كه ادعا سطح

 .باالترم ، باال ترم تا به آقابزرگش بفهمونم ترانه وراي همه داشته هامه

امشب اومدم اینجا كه بگم تویي كه داري همه حق منو از زندگیم میگیري حداقل خوشبختش كن –حسام  . 

ق تو نبودهحترانه هیچ وقت  –سامیار  . 

ولش پا جلو گذاشتي ناف بریده من بوده ، ناف بریده مني بوده ، حتي اون وقتي كه واسه خاطر پ –حسام 
 .كه اگه زودتر مي اومدم االن ترانه با من خوشبخت داشت زندگیشو میكرد

ترانه هیچ وقت با تو خوشبخت نمیشد چون عاشقت نبود ، نمیشه و نخواهد شد ، حتي اگه با تو  –سانمیار 
یان داشت ولي من براي ترانه اولین سرباز زدنش ازدواج میكرد هم یه چي به اسم عادت میونتون جر

بودم از حرف زور خونواده اي كه یه عمر عقایدشونو به زور به خورد ترانه داده بودن و براش تصمیم 
گرفته بودن ، ترانه با من طعم استقاللو چشید ، ترانه با من خوش بود ، ترانه با من فهمید همه چي حرف 

ه بره رام گوش بدي ، حتي ترانه با همه برگشتنش به زندگي گذشتش و سر آدم بزرگایي نیست كه عین ی
به راهیش باز هم قبل از امشب و قبل از دونستن آقابزرگش و بقیه به عقد من دراومد ، میبیني تو هیچ 

 وقت نمیتونستي به ترانه اون چیزاییو بدي كه من دادم ، ترانه حتي تو این چند وقته كه تركیه بوده از همه
روزایي كه بعد از طالق تو ایران بود هم بیشتر بهش خوش گذشته چون میدونسته كه من هستم كه اگه یه 
اتفاقي افتاد پشتش به مني گرم باشه كه هیچ كدوم از مرداي زندگیش این گرما رو براش نداشتن ، ترانه تا 

كاري بكنم ، معني عشق من ابد به مني دوست داره تكیه كنه كه مطمئنه حاضرم به خاطر دلگرمیش همه 
 .و ترانه همینه ، من و ترانه با هم بزرگ شدیم ، با هم كامل شدیم ، من و ترانه كنار هم بي عیبیم

 .نفسام آروم و دلم سبك و روحم پرآرامش

سعي كن خوشبختش كني –حسام  . 

بود كه از چشماش تو حتي همین هم بلد نیستي ، اگه بلد بودي امروز جلوي من یه زن حامله ن –سامیار 
حسرت بریزه ، مهدیس خیلي جاها خراب كرده ولي مطمئنم از سر تو خیلي زیاده ، زیاده چون امروز 

 .من زنیو دیدم كه بي چشم داشت عاشق شوهرشه

هدیسو میشه دوست داشت و من میخوام كه بتونم ولي همیشه عشق اولم ترانه میمونهم –حسام  . 

ول و آخره ، خوش باشي ، فقط امیدوارم اونقدر مرد باشي كه مهدیس و ترانه براي من عشق ا –سامیار 
 .بچش خوشبخت باشن

از كنارش گذشته به من پشت ستون رسیده ، كنارم وایساده گفت : من سنگیني نگاه ترانمو خوب حس 

 .میكنم

. 

 . مرد من ، كامل كننده من ، من با تو به اوج خوشي رسیدم

 همینكه تو چشماي من زل زدي ، نگاهت پناهه دل خستمه

 همینكه دنیا بهم رو كنه ، همین كه كنار مني بسمه
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به گلبرگاي پرپر روي تخت و خودم تو آینه نگاه كرده حضور پرعشقشو كنارم حس كرده ، گرمي 

 ...دستاشو رو بازوهاي لختم تو اون لباس دكلته با عشق لمس كرده شنیدم صداشو كه

 .رمانتیك تر از این بلد نبودم -

 باورت شده اولین بارمونه؟ -

قشمباورم شده امشب هم زنم عاشقمه هم من عاش - . 

. 

. 

 واسه من فقط بودنت كافیه ، كه هستي كنارم قدم میزني

 بهم حس دلدادگي میدي ، داري لحظه هامو رقم میزني

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

با خنده به اون مرد با باالتنه لخت و یه شلوارك با دختر دو ساله شرش درگیر خندیده گفتم : برو آماده شو 
 .سامي دیر شد

نه تروخدا من میخوام بدونم این دختره یا پسر ؟ بچه بیا این قاشقو بخور دستم تیكه شد ، بمیرم واسه  -

ه ایران بچه رو سر و ته میكنهمهگل كه این برس . 

لت تختتو برو آماده شو من بهش غذا میدم ، در ضمن شادمهر نمیذاره كسي بچشو سر وته كنه ، خیا -  . 

و گوش ندهمن كه میدونم این شادمهره خودش به این بچه من نخ میده تا این نیم وجب قد و باال حرفم - . 

 .سامي جان عزیزم ، آقاي من برو شما -

شل شده سامي و تغییر مسیرش به طرف اتاق و صداش كهنیش  ... 

 .فقط چون تو رو خیلي میخواما ، وگرنه من باید با این بچه كار كنم حرف باباشو گوش بده -

خندیده دستامو واسه ترسا باز كرده پرششو تو بغل پر از عشقم حس كرده غذا دهنش گذاشته به اون مرد 

ده نگاه انداخته گفتم : واي دلم واسه همه پر میكشهترانه كش جلو آینه یقشو صاف كر . 

شهیده گفت : دل شما فقط حق داره واسه سامي خان پر بكب****و**سجفتم رو كاناپه نشسته لپمو  . 

سرمو به شونش تكیه داده گذاشتم باز درگیري بین غذا خوردن ترسا و حرص زدن سامي پیش بیاد و باز 
 . غرق خوشبختي بشم

دیمدست دور شونم انداخته گفت : بذار ترسا بزرگتر بشه واسه همیشه برمیگر بي خیال اذیت ترسا . 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 رمان ماه و مهتاب | پریسا قاسمی

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

471 

 

نه ، تو این همه زحمت كشیدي اینجا ، من به همین چند ماه یه بار دیدنشون راضیم ، شاید این دوریا به  -

 .خوشبختیمون بیشتر كمك كنه ، حداقل حرف بعضیا اذیتمون نمیكنه

تاي من دور ترساي بازیگوش و مو دو گوشي بسته ، حلقهبه شقیقم و دس ل***بباز چسبیدن  . 

 همینكه تو اینجا كنار مني ، همین كه كنارت نفس میكشم

 همینكه تو میخندي و من فقط ، كنار تو از غصه دست میكشم

 همینكه تو چشماي من زل زدي ، نگاهت پناه دل خستمه

 همینكه دنیا بهم رو كنه ، همینكه كنار مني بسمه

 پایان

 بعدازظهر 1:09

3/5/1392 

 .نمي تونم بگم ناراحتم چون با وجود ترانه تونستم عزیزاي دلمو كه شماها باشین داشته باشم

 .ذلم از اینكه ترانه و زندیگشو همینجا كات كردم میگیره ولي خب هر شروعي یه پایاني داره

من اونقدر با وجود ترانه و كاستي هاي قلم و موضوعم مورد لطف شماها قرار گرفتم كه قول میدم 

 .داستان بعدیم كه تایپیكشو امروز میزنم بهتر باشه و بتونم در خور محبتاتون باشم

 از همراهیتون تو روند داشتان از ته دل ممنونم

 دوستدار شما....شازده كوچول
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