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 «به نام او»
 

 

 و به انتهای کوچه چشم دوخته بودم... کنار پنجره ایستاده بودم

روزی بود ک خونه خالی بود و کسی رفت و  به خونه ی آقای نظرزاد... چند

 آمد نداشت...

معلوم نبود کجان مامانمم ک اصال باهاشون رفت و آمد نداشتو اهل رفت و آمدو 

نبود فقط همسایه بودیم و کال خبرنداشتم چی شده ک نیستن و  اینجورچیزا

 پیداشون نیست...

 

*** 

 

رویا:ازهواپیما پیاده شدیم و رفتیم بیرون ماشینو از پارکینگ برداشتیمو رفتیم 

سمت خونه...آروم اشک میریختم چقد دلم برای ستاره تنگ شده حاال چجوری 

 شد... باالخره رسیدیم...دوریشو نبودشو تحمل کنم...هق هقم بیشتر 

 

 یه ماشین دم درخونه آقای نظرزاد ایستاد...

 دستامو به پنجره چسپوندمو نگا کردم...باالخره پیداشون شد...

آقای نظرزاد و خانمش و دخترشون ازماشین پیاده شدن مشکی پوشیده بودن و 

ما نه...اون دخترشونم انگار داشت گریه میکرد...منتظر بودم رامینم پیاده شه ا

 نبود...

 

 شون فوت کرده ک مشکی پوشیدن؟!! کسی یعنی چی شده؟!

 یهو دراتاقم باز شد و مامانم اومد تو...

 مامان:مهسا به چی نگا میکنی دخترم؟!

ومدن همشون مشکی پوشیدن مهسا:مامان بیا ببین خونواده آقای نظرزاد اینا ا

 ادارن...زفک کنم ع

 مامان:ببینم.....

 :حاال ک رفتن داخل...مهسا
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مامان:خب هرکی هست خدارحمتشون کنه...توهم انقد دم این پنجره واینستا بیا 

 ساالد درست کن لنگه ظهره االن بابات میاد...

 مهسا:چشم مامان جونم...

 

 دوسال بعد...

 

 رامین:جانم علی؟!

 علی:چطوری داداش؟!خوبی؟!

 رامین:بدنیستم مشغولم دیگه...

 ه خبر خوب دارم برات!!!علی:ی

 رامین:چیه؟!

 علی:شما االن داری با شریک جدیدت یعنی علی غریبی حرف میزنی...

 رامین:خب؟؟

 علی:خب یعنی چی؟!میگم میخوام باهات شریک شم قراره باهم کارکنیم...

 رامین:چرا با من شریک شی؟!

طر همین میخوام علی:اخه میخوام تو شیرازم شعبه هایی از شرکت ما باشه بخا

باهات شریک شم...خودم ک تنهایی نمیتونم یهو بیامو کارمو اونجا راه بندازم 

 باید یه ُمعرف داشته باشم...

 رامین:باشه هرکاری میخوای بکن...

علی:اوکی داداش زدی ذوقمو مثل همیشه کور کردی... من احتماال آخرهفته بیام 

 شیراز چیزی الزم نداری؟!

 ون...رامین:نه ممن

 علی:اوکی داداش فعال خدافظ...

 رامین:خداحافظ...

 رویا:رامین چی گفت علی؟!خوشحال شد؟!

 علی:تک خنده ای کردمو گفتم آره خیلی...

 رویا:یعنی چی؟!

 

 

 علی:تو دیدی بعد مرگ ستاره رامین بخنده؟!!
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 ارامین مثل قبل نیس اصال نمیخنده خیلی جدی و سرد برخورد میکنه حتی ب

من...قبلنا چقد شوخ بود چیزی میگفتم میپرید بهم...ولی االن هرچی میگم خیلی 

 بیتفاوت و سرد جواب میده...

رویا:اشک تو چشمام جمع شد آروم گفتم خب علی رامین حق داره عشقشو از 

 دست داده...

...دیونه شده میگه نگین ستاره مرده علی:آره اما برو ب اون داداشتم اینو بفهمون

اون زندس...مگه نمیدونی هرروز میره سرقبرش هرروز براش از اتفاقات 

روزانش تعریف میکنه...رسما دیوونه شده خودشو فقط مشغول کار میکنه و 

 ستاره اینجوری ک نمیشه...

 رویا:خب چیکار کنه..؟!!!

 علی:فقط یه راه داره...

 رویا:چه راهی؟!

 علی:رامین باید دوباره عاشق شه...

ا:باتعجب گفتم چرت نگو علی...اگه بشنوه ازت دلخور میشه...میدونی ک روی

 امکان نداره...

علی:میدونم میدونم...اصال بیخیال...خب خانم خانما کمتراز یه ماه دیگه 

 عروسیمونه ها!!!

 

 رویا:سرمو انداختم پایین و گفتم آره خیلی هیجان دارم...

 علی:منم همینطور عشقم...

بلند کردمو باناراحتی ب علی نگاکردمو گفتم ما ب لطف ستاره بهم رویا:سرمو 

رسیدیم کاش اونم بودو این روزارم میدید کاش بود تا کمکم کنه برای عروسیم 

 چقدر دلم براش تنگ شده...باز اشک ریختنام شروع شد...

علی:رویا هروقت یاد ستاره میفتاد اشک میریخت واقعا ستاره دختر خوبی بود 

هم رسوند اما خودش از عشقش جدا شد...خواستم رویا دیگه گریه نکنه ماروب

 برای همین بلند شدمو گفتم پاشو ببینم خانم...

 

 رویا:اشکامو پاک کردمو باتعجب گفتم واا کجا؟!!

 علی:میخوام با خانمم برم خرید چیه مگه؟!!

 رویا:آروم خندیدمو گفتم االن؟!!!!!

ته...پاشو پاشو ۸ا کردمو گفتم اوو تازه ساعت علی:چیه مگه؟!!به ساعتم نگ

 ببینم...
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 رویا:بلند شدمو با خنده گفتم دیوونه ای تو پسر...

علی:عشق تو دیوونم کرده دختر...از کافی شاپ رفتیمو سوار ماشین شدیم 

 توراه...

 رویا:علی راستی یادت نره چ قولی بهم دادیا...

با گاوم زاییده!!!!!!باز چه قولی دادم علی:با تعجب نگاش کردمو گفتم!!نه با

 مگه؟!!

 رویا:با اخم سمتش برگشتمو گفتم خیلی لوسی علی واقعا ک...

 علی:خب من ب تو زیاد قول دادم کدومو میگی؟!!!

 

 رویا:اوووف علی از دست تو...تو روز عقدمون چ قولی دادی بهم؟!!

 دارم فکر میکنم...یهو بلند علی:ابروهامو انداختم باال و لبمو دادم جلو ک مثال

 گفتم آها اونو میگی باشه بابا اون حله...

 رویا:ببین اگه اون بیاد برای عروسیمون من میدونمو تو...

 علی:باشه نمیاد خیالت راحت...

 

****** 

 

رامین:کارام تو شرکت تموم شده بود...به صندلیم تکیه دادمو یه کش و قوس به 

کس ستاره روی میزم افتاد...با خنده ی پرازدرد گفتم خودم دادم...چشمم به ع

 چقد دلم برات تنگ شده خانمم...توهم دلت تنگ شده آره؟!!

بلند شدمو گفتم باشه االن میام پیشت و از دررفتم بیرون سوار ماشین شدم...رفتم 

سمت یه گل فروشی و چندتا شاخه گل رز سفید و قرمز گرفتم...سوار شدمو 

زهرا...تو راهم آهنگ مجیدخراطها رو گذاشتم چقدر این  رفتم سمت بهشت

 آهنگ وصف حال منه...

صدای ضبطو بلند تر کردم و همراهش زمزمه میکردم... خیلی وقت بود دیگه 

اشک نریختم ستارم دوست نداشت اشک بریزم این آهنگ اونقدر غمناک بود ک 

بریزمو ستارمو  دلمو میسوزوند و گلومو بغض چنگ میزد...اما نمیخوام اشک

 ناراحت کنم...آهنگ تموم شد...
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دوباره برگشتم رو همون آهنگ و اینبار کمی بلندتر باهاش می خوندم...بارونم 

 نم نم میبارید...

 

 رفتی حاال ب کی بگم خیلی دلم تنگه برات...

 دلم میخواد ببینمت سربزارم رو شونه هات...

 

 م به دیدنت...دوست داشتم با گالی سرخ میومد

 نه اینکه با رخت سیاه چشمای سرخ ببینمت...

 

 گل و پرپر میکنم سرمزارت...

 تاابد بارونیه چشمای یارت...

 رفتی افسوس گل من چو دردل خاک...

 ازتو یادگاریه چشمای نمناک...

 

 پاییِزغریب و بی رحم اون همه برگ مگه کم بود...

 ای من بود...گل من رو چرا چیدی!؟گل من دنی

 

 گلمو ازم گرفتی تک و تنها زیربارون...

 حاال ک نیستی کنارم میزارم سربه بیابون...

 

 

 هنوزم بارون میباره تو میای انگار کنارم...

 خودتم بهتر میدونی مثل بارونم میبارم...

 

باالخره رسیدم ضبطو خاموش کردمو گلو از صندلی بغل برداشتمو رفتم سمت 

 تارم...خاک س

 

رامین:سالم خانمم خوبی؟!ببین گالیی ک دوست داری رو برات آوردم...گلو رو 

قبرش گذاشتم و رفتم یه بطری گالب اوردم و آروم آروم روقبر ستارم ریختمو 

دست کشیدم روسنگ سردش...دلت برام تنگ شده بود عشقم؟!!آره؟!خب اومدم 

ت حرف بزنم خستگیم امروز کلی کار کردم و حسابی خستم اومدم باها

دربره...خانمم عروسی رویا نزدیکه ها...کاش میتونستی بیای ببینی 
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چقدرخوشحالن...رویا همش میگه مدیون توه و تو علی  و بهش رسوندی...آخ 

ک چقد همه دلتنگتن...مادرت پدرت راستی نگران اونام نباش حواسم بهشون 

میزارم... مادرت ک مثل هست هفته سه چهار بار بهشون سر میزنم تنهاشون ن

قبل همونجور افسرده و بی حاله باباتم ک خودشو باکار مشغول میکنه...لیالهم 

بعضی وقتا میره پیششون و بعضی شبا همونجا تو اتاق تو میخوابه...نگران 

خونوادت نباش خانمم...آها گفتم لیال یادم اومد لیالوسینام خوشبختن نگران اونام 

یزارمرمه ننباش...لیال مثل خواه ناراحت شه...زندگی مشترکش باسینام خوبه  م

 واقعا همو دوست دارن...

 

بود...ببخشید خانمم خیلی ۲۱نشستمو کلی حرف زدم به ساعت نگا کردم نزدیک 

حرف زدم خسته شدی اماچکار کنم دیگه وقتی میام اینجا زمان از دستم 

 خدافظی کردمو رفتم...درمیره...خب دیگه من برم فردا میام...سنگو بوسیدمو 

 

 رویا:مامان من دارم میرم بیرون...

 النازجون:کجا میری دخترم االن مهمونا میان؟!!

 رویا:کدوم مهمون؟!!

 النازجون:ینج شش تا از زنای همسایه قراره بیان...

 رویا:وای مامان من اصال حوصله مهمونی زنونه رو ندارم باعلی قرار دارم...

 دخترم باشه برو...سالم علیم برسون.. النازجون:باشه

 رویا:لپ مامانو بوسیدمو گفتم باشه مامان جونم فعال خدافظ و رفتم بیرون...

ه ۵النازجون:گلی خانم کیک حاضره دیگه آره همچی آمادس؟!ساعت نزدیک 

 االن مهمونام میان...

 گلی خانم:همچی حاضره خانم جون نگران نباشین...

 

 ومدن من خودم دروباز میکنم تو ب کارت برس...النازجون:آها ا

 

 

 النازجون:سالم خیلی خوش اومدین بفرمایین لطفا بفرمایین...

 

 سحرخانم:سالم عزیزم خوبی....

 

 شیدا:سالم النازجون...
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 الناز:بعد سالم واحوال پرسی اومدن و نشستن...

 

 سحر:خب چه خبرا...چکارامیکنی؟!

 

 ک عزیزم درگیرکارای عروسی رویام...الناز:میدونی 

 

سحر:عزیزدلم رویام بزرگ شداا...باشه ازاین خستگیا... انشاهلل ک خوشبخت 

 شن و دامادی رامینم ببینی...

 

النازجون:آه انشاهلل...خیلی دوست دارم خوشحالی پسرمو ببینم اما مگه میزاره 

 کسی چیزی بگه...

 صحبت کنم... جرات ندارم راجب این موضوع باهاش

 

 بعد ستاره پسرم داغون شده چشمش هیشکیو نمیبینه...

 

 سحر خانم:خودتو ناراحت نکن النازجون انشاهلل ک درست میشه...

 

 النازخانم:انشاهلل همه آرزومم همینه...

 

 سحرخانم:رامینم واسه عروسی رویا میاد دیگه آره؟!

 

گه میشه نیاد خیلی وقته ک ندیدیمش یه النازخانم:بله حتما خواهر یکی یدونشه م

 سه چهارماهی میشه نیومده...اما گفت برای عروسی میاد..

 

 سحرخانم:خب بسالمتی...

 

 مهسا..

پشت میزم نشسته بودم و مث همیشه توی دفترخاطراتم اتفاقات روزانه رو 

 مینوشتم...
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زود میومد اما االن  ))چقد دلم براش تنگ شده خیلی وقته ندیدمش قبلنا زود ب

چندماهه ک ندیدمش به از دور دیدنشم راضی بودم اما اونم نشد...خدایا آخه من 

چجوری ب پسری دل بستم ک حتی تاحاال یکبارم منو ندیده حتی منو 

نمیشناسه...این عشق لعنتی من چجوری بوجود اومد وقتی حتی میدونم اون 

دختر دست تو دست  عاشق یکی دیگس آخه دوسال پیش چندبار با یه

دیدمش...شایدم االن بااون دختر ازدواج کرده و دارن خوب و خوش زندگیشونو 

میکنن ولی من دارم اینجا مثل دیوونه ها خیال بافی میکنم...از وقتی ک برای 

اولین بار اومدم تو این خونه تقریبا سه سال پیش بود وقتی برای اولین بار 

ب و سنگین وقتی از کنارم رد شد اما حتی نگامم دیدمش قلبم لرزید...یه پسر مود

نکرد بیشتر مجذوبش شدم...کم کم عشقم بهش بیشتر وبیشتر میشد تااینکه بعد یه 

سال یه دختر اومد تو زندگیش دخترخیلی خوشگلی بود معلومه ک رامین با 

وجود اون منو نمیبینه...این عشق من یک طرفس عشقی ک شاید اولین نفری ک 

ین شده بود من بودم اما از نظر اون من حتی وجود نداشتم...یه قطره عاشق رام

 اشک رو دفترم ریخت...

 

 ادامه دادم...

بعد ازاینکه فهمیدم اون دختر توزندگیشه حتی ب دیدنشم راضی بودم تو اون 

زمان ک رامین عاشق بود کار من پشت پنجره ایستادن و منتظر بودن برای 

قع ها رامین خوشحال بود...خب معلومه عاشق بوده دیدنش بود چقدر اون مو

دیگه اون دخترم همیشه خونشون بود باهم میرفتن بیرون...و من حسرت 

میخوردمو تو دلم ب زمین و زمان لعنت میفرستادم ک کاش من جای اون دختر 

بودم...روزها و ماهام اینجوری گذشت جوری ک دیگه حتی فقط ب دیدن رامین 

رامین مال من میشد...برای من میشد...اونم همونجور ک من  راضی بودم...کاش

 عاشقشم عاشقم میشد...کاش...

 

بازهم روزدیگری از زندگی من ورق خورد بدون آنکه کسی نوشته هایش را 

 دردهایش را غم هایش را و عشق بزرگش را بخواند...(((

 

ون خیره به خونش دفترمو بستمو اشکامو پاک کردم بلند شدمو رفتم پشت پنجره و

شدم کار هررزوم همین بود آخه شاید میومدو من نمیدیدمش...امروزم گذشت و 

 نیومد....

. 
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رویا:وای زهرا خیلی استرس دارم فقط یه هفته مونده تا عروسی احساس میکنم 

 هیچ کاری نکردم...

 

زهرا:زن داداش خوشگلم انقد استرس نداشته باش مطمعن باش همچی خوب 

 میره...پیش 

 

رویا:انشاهلل...سرمو انداختم پایین و گفتم کاش ستاره هم بود...از االن دارم جای 

 خالیشو حس میکنم و آروم اشک ریختم...

 

زهرا:رویاجان خودتو اذیت نکن دیگه...ببین مطمعن باش ستاره دوست داره تو 

 ...خوشحال باشی ازاون باال حواسش بهت هست نمیخواد ناراحتیتو ببینه

 

 رویا:باشه باشه گریه نمیکنم دیگه...

 

****** 

کامران)شریک رامین(:جشن خوبی شده ها بچه ها امیدوارم کارمون و 

شراکتمونم مثل این جشن خوب پیش بره...همه تایید کردن اما این رامین خان 

مث بت وایستاده بودو اخم کرده بود حرف نمیزد...روبهش گفتم نظرتوچیه 

 خیلی شلوغ شده انگار حوصلت سررفته؟!! رامین؟!جشن

 رامین:نه زیاد حوصله شلوغی ندارم...

 

 

سحر:وای دخترا اون پسره رو ببینین اون ک کت و شلوار وکراوات مشکی 

براق زده کامل تیپ مشکی زده چقد خوشتیپه چه اخمی کرده چقدر جذابه من 

 مردم براش...

 

ارم بهش نگا میکنم باورتون میشه اصال به گندم:وای آره من ک از وقتی اومدم د

هیچ دختری نگا نکرده تا االن...توروخدا ژستشو ببینین یه دستش تو جیبشه یه 

دست دیگشم گیالس...رسما همه دخترا فقط چششون به اونه اما اون حتی 

 نگاشونم نمیکنه...
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 ه...نگفتشیما:من اینو تورش میکنم حاال ببینین...تاحاال هیچ پسری ب من نه 

 گندم:درسته تو خیلی خوشگلی شیماجون اما بنظرم نمیتونی مخشو بزنی...

 

 شیما:حاال ببینین...این پسرو امشب مال خودم میکنم...

 

 سحر:إ نه بابا برو ببینم چکار میکنی...

 

 شیما:باشه...رفتم سمت خوشتیپ خان و گفتم سالم...

م باشماما سالم من شیمام...بازم جواب حتی نگامم نکرد...سرمو جلو بردمو گفت

نداد همچنان دستش تو جیبش بودو بااخم ایستاده بود...دستمو دوربازوش حلقه 

 کردم...

 

 دستمو دوربازوش حلقه کردم و گفتم افتخار نمیدین؟!!

 

بااخم به سمتم برگشت جوری اخم کرده بود ک تمام تنم لرزید سریع دستشو از 

منم ترسیدمو دستمو کشیدم...بدون اینکه چیزی بگه  جیبش درآورد جوری ک

 روشو برگردوند...

 

 رامین:رو به بچه ها گفتم من میرم اونور دوستان و رفتم...

شیما:سرجام خشکم زد...چقدر سرد و اخمو بود واا این چش بود...چشمم به 

 دخترا افتاد ک میخندیدن...اوف خیت شدم لعنتی...

 

نی دست گارسون یه گیالس دیگه برداشتو رفتم پیش بچه رامین:رفتم و از سی

 های شرکت خودم وایستادم...

 

 رضا:خوبی رامین؟!

 رامین:آره..

 رضا:فردا مسافری بسالمتی!!؟

رامین:یه قلپ رفتم باال و با سر تایید کردم...یکم مشغول حرف زدن شدیم دیگه 

 میرم... حوصلم واقعا سررفته بود روبه بچه ها گفتم من دیگه

 رضا:زوده هنوز ک...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  11  

رامین:خستم میرم دیگه خداحافظی کردمو رفتم بیرون وسوار ماشین شدم رفتم 

 خونه...

 

 

 رفتم خونه..

 

بدون اینکه چراغارو روشن کنم رفتم تو اتاقم ساکمو بسته بودم کراواتمو 

 بازکردمو پرت کردم رو تخت و کتمم درآوردم....

 

وری ک پاهام روزمین بود و از زانو به باال روتخت...یه رو تخت ولو شدم ج

دستمو رو چشمم گذاشتم و آروم گفتم خیلی جشن مزخرفی بود ستاره...حوصلمو 

 سربرد...

 

 فردا دارم میرم خانمم جمعه عروسی رویاس..

 

رویایی ک توباعث شدی ب عشقش برسه ولی االن خودت نیستی ک ببینی 

 نی...نیستی ک خوشبختیشو ببی

 

پرواز دارم یه مدتی پیشت نیستم اما زود برمیگردم نگران نباش ۹ساعت 

 خانمم...

 

 بااون یکی دستم گردنبندمو تو دستم فشردمو چشامو بستم...

 خسته بودم و زود خوابم برد...

 

باصدای آالرم گوشیم بیدار شدم همونطور باچشمای بسته دستمو روتخت کشیدم 

م باالخره پیداش کردم گرفتمش جلو صورتمو با چشمای نیمه تاگوشیو پید ا کن

بود...ازسرجام بلند شدمو سرمو بین دستام گرفتم چقدر ۶باز خفش کردم  ساعت 

 سرم سنگین بود...

 

 رفتم تو آشپزخونه و یه قرص خوردم...
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رفتم سمت حموم یه دوش سرسری گرفتمو اومدم بیرون لباسمو پوشیدمو 

و برداشتمو رفتم بیرون سمت ماشین و سوارشدم...ساعت حاضرشدم...ساکم

 بود...۷نزدیک 

ماشینو روشن کردمو حرکت...یه آهنگ گذاشتمو شیشه ماشینو دادم پایینو 

 آرنجمو لب شیشه گذاشتم و به آهنگ گوش دادم...

 

 نمیدونم چی شد ک اینجوری شد...

 نمیدونم چندروزه نیستی پیشم...

 بدونی...اینارو میگم ک فقط 

 دارم یواش یواش دیوونه میشم...

 

 تاکی به عشق دیدن دوبارت...

 توکوچه ها خسته بشم بمیرم...

 تاکی باید دنبال تو بگردم...

 (..2ازکی باید سراغتو بگیرم)

 

 قرارنبود چشمای من خیس بشه...

 قرارنبود هرچی قرارنیست بشه...

 قرارنبود دیدنت آرزوم شه....

 بود ک اینجوری تموم شه...قرار ن

 

 یادت میاد ثانیه های آخر...

 گفتی میرم اما میام بزودی...

 چشمامو بستم نبینی اشکمو...

 (..۱چشمامو واکردمو رفته بودی)

 

 قرارنبود منتظرت بمونم...

 قرارنبود بری و برنگردی...

 ازاولش کنار من نبودی...

 آخرشم کارخودت روکردی...

 

 فرودگاه... رسیدم
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 ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو رفتم سمت ورودی...

 

 

رویا:از خواب پاشدم و اومدم پایین مامان رو مبل نشسته بود صبح بخیر 

 مامانم...

 مامان:صبح بخیرعزیزم..

 رویا:مامان من یادم رفت بپرسم داداشم واسه عروسی میاد دیگه آره؟!!

گه میشه نیاد خواهر یکی یدونش قراره عروسی مامان:معلومه ک میاد دخترم م

 کنه...

رویا:کنارمامان نشستمو سرمو پایین انداختمو گفتم مامان من از رامین خجالت 

میکشم چجوری تو چشماش نگا کنم و بگم واسه عروسیم خوشحالم درحالی ک 

روز عروسی داداشم روز مرگش بود روزی ک خندش و شادیش تبدیل به درد 

 شد...من چجوری خوشحال باشم وقتی داداشم ناراحته... و ناراحتی

مامان دستشو رو دستم گذاشت و گفت:دخترم ناراحت نباش درسته داداشت 

ناراحته اما مطمعن باش اون خوشحالی و شادی تورو میخواد...پسرم خیلی درد 

کشیده سرنوشتش تلخ بوده...اما تو تواین روزا باید خوشحال باشی مامان 

یشونیشو بوسیدمو گفتم این لحظه ها تکرار نمیشه دخترم از لحظه جون...پ

 لحظش لذت ببر...

رویا:آروم اشک ریختمو پریدم مامانمو بغل کردمو گفتم خیلی دوستت دارم 

 مامان جونم...

 

رامین:رسیدم سوارتاکسی شدمو رفتم سمت خونه... نمیدونم چرا اما هیچوقت دلم 

د بخاطر اینه ک عشقم اینجا ازم جداشد...توافکار برای این شهر تنگ نمیشه شای

خودم غرق بودمو به خیابون خیره شده بودم...با صدای راننده به خودم 

 اومدم...آقارسیدیم...

رامین:کرایه شو دادمو پیاده شدم رفتم سمت خونه...درزدم بعد ازلحظه ای 

د ستاره درباز شد...به آرومی ازحیاط رد میشدم...گوشه به گوشش منو یا

مینداخت چشمم به تاپ گوشه حیات افتاد...چه خاطره هایی باهم داشتم 

 اونجا..یادته خانمم؟!!...

رویا دم درمنتظرم بود...نمیخواستم تو این روزا بااخمام دل رویا رو بشکنمو 

 ناراحتش کنم...
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 رویا:سریع رفتم سمت داداشمو پریدم بغلش....سالم داداش جونم...

 م خواهرخوشگلم خوبی؟!!رامین:سال

رویا:از بغلش دراومدم و تو چشماش نگا کردم اخم شده بود جزیی از صورتش 

 و یه گره ی همیشگی ک بین ابروهاش بود...

 رامین:چیه عروس خانم؟!هیجان زده ای؟!

 رویا:سرمو انداختم پایین و آروم سرمو تکون دادم...

 و پیشونیمو بوسید... رامین دستشو زیرچونم زد و سرمو باال آورد

 رویا:دوباره پریدمو بغلش کردم و گفتم خیلی دلم برات تنگ شده بود داداش...

 

 رامین:منم همینطور عزیزم...

رویا:خب دیگه بریم داخل و دستمو دور کمرش حلقه کردمو باهم رفتیم 

 داخل...مامان سریع سمتمون اومدو رامینو بغل گرفت و صورتشو بوسید...

 

 مان:خوش اومدی پسرم...چقد دلم برات تنگ شده بود...ما

 رامین:منم همینطور مامان جون...

مامان:بیا پسرم بیا بشین ناهار بخوریم حتما گرسنته... سمت میز رفتیمو 

 نشستیم..

 گلی خانم:سالم پسرم خوش اومدی...

 رامین:سالم خاله گلی ممنون...

 پسرم بخور نوش جونت...گلی جون:برات قورمه سبزی درست کردم 

رامین:آروم گفتم ستارم خیلی دوست داشت...انگار همشون شنیدن آخه داشتن 

 نگام میکردن...بی تفاوت شروع کردم به خوردن...

 رامین:علی و بابا کجان؟!

مامان:دنبال کارای عروسی...علی رفت کارتای عروسی رو بگیره...باباتم رفته 

 دنبال کارای دیگه...

 ن:با سرتایید کردم...رامی

 ناهارمو خوردمو تشکر کردمو رفتم باال...

رویا:مامان داداشمو دیدی؟!من چجوری با این حالش خوشحال باشم چجوری 

 وقتی اون انقدر داغونه من ذوق داشته باشم...

 مامانم سرشو انداخت پایین و یه آه کشید...
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.چشامو بستم ...کاش بودی ستاره رامین:رفتم تو اتاقمو رو تخت دراز کشیدم..

کاش بودی تا تو عروسی باهم مثل یه زوج خوشبخت بین جمع میگشتیم و 

میرقصیدیم و رویارو تو این روز تنها نمیذاشتی کاش بودی تا توی این روزا 

 انقد نبودت احساس نشه خانمم...یه آه بلند کشیدم و کم کم خوابم برد...

 

پایین باباو علی پشت ب من نشسته بودن و حرف  رامین:لباسمو پوشیدمو رفتم

میزدن رویا و مامانم کنارشون رو مبل سمت چپ نشسته بودن رویا و علی 

 داشتن کارتارو پشت نویس میکردن ک یهو بابا برگشت گفت...

 

 بابا:الناز زنگ بزن به پریا و حسین اونارم دعوت کنیم...

 

 یهو همه ساکت شدن...

 

ند کردم ک نگام با نگاه رامین قفل شد همه رد نگامو گرفتن و به رویا:سرمو بل

 رامین نگا کردن ک بااخم همیشگیش رو پله ها وایستاده بود و نگا میکرد...

 

 صبح جمعه)روز عروسی(

 

رامین:با صدای کلنگ و کلونگ چشامو باز کردم...اوف اول صبحی چه 

تن وسایالرو میبردن بیرون و خبرشونه...بلند شدمو رفتم پایین چندنفر داش

میزای عروسی رو میچیدن علیم رو کنارشون وایساده بود و نیشش تا بناگوش 

 بازبود...

 

علی:چشمم به رامین افتاد...صبح بخیر شازده زود بیا صبحونتو بخور ک کلی 

 کار داریما...

 نشستیمو صبحونمونو خوردیم...

 رامین:بقیه کجان؟!

و مامان منو آبجیام رفتن آرایشگاه باباتم اینجاها بود نمیدونم  علی:رویا با مامانت

کجا رفت...با ذوق ادامه دادم وای داداش خیلی هیجان زدم...به بی محلیای 

رامین و اخماش دیگه عادت کرده بودم بخاطر همین توذوقم نمیخورد و یه سره 

تیم وردیم و رفور زدم و از خوشحالیم گفتم اونم فقط گوش میداد...صبحونمونو خ

حاظر شدیم و رفتیم واسه اصالح...خیلی وقت بود رامین درست حسابی به 
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خودش نرسیده بود مجبورش کردم بشینه و اصالح کنه یکم موهاشو کوتاه کردو 

 یکمم ریششو...ولی نزاشت ک سه تیغه بزنه براش...

خالصه کارامون ک تموم شد من رفتم دسته گل عروسو بگیرم رامینم رفت 

 خونه...

 

رویا:آرایشم تموم شده بود تو آینه یه نگا ب خودم انداختم...خیلی خوشگل شده 

بودم یه لباس عروس دکلته و پشت بلند و موهایی ک باال بسته شده بود ویه تاج 

قشنگ روی موهام و یه تور بلندم آویزون بود از روسرم تا زیر کمرم...خیلی 

 وشش میاد...ذوق زده شدم بلند گفتم حتما علی خ

 زهرا:شک نکن...دوباره عاشقت میشه..

رویا:یهو برگشتم گفتم آره ستاره...وقتی فهمیدم چی گفتم سریع چشمام پرازاشک 

 شد و سرمو انداختم پایین...

 مامان:باشه دخترم باشه...

 زهرا:گریه نکن خوشگلم آرایشت پاک میشه ها...

...من باورم نشده هنوز اونوقت رویا:کاش بود...من چجوری نبودشو باورکنم

 داداشم چجوری قراره باورش بشه آروم یه قطره اشک ریختم...

گوشیم زنگ خورد علی بود...صدامو صاف کردم و بغضمو قورت دادمو 

 جواب دادم...جانم علی؟!

 

 علی:دسته گلو گرفتم عشقم بیام دنبالت؟!...

تر بریم آتیلیه کارمون زود بود...آره بیا زود۴رویا:ساعتو نگا کردم نزدیک 

 تموم شه...

 علی:باشه االن میام...خدافظ

 

 مهسا

ونیم کالس ۴وای مامان دیرم شد چرا صدام نزدی...تند تند لباس پوشیدم ساعت 

داشتم استاد این درسم خیلی بداخالق بود دیر میرسیدم اجازه نمیداد برم 

 ه کالس ویالون داشتم خدافظیسرکالسش آماده شدم ویالونمو برداشتم بعد دانشگا

 کردمو رفتم پایین...

چشمم به خونه آقای نظرزاد افتاد...داشتم بیرون خونه رو تزیین میکردن...حتما 

 مهمونی چیزی دارن...وقت فک کردن نداشتم سریع تاکسی گرفتمو رفتم...
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و جلرامین:یه کت و شلوار نوک مدادی  پوشیدم و پیراهن و کراوات سیاه رفتم 

آینه و یه دست به موهام کشیدمو همه رو دادم باال و ژل زدم...تو آینه به خودم 

خیره شدم...چشامو بستم و رفتم تو افکارم کاش االن ستاره با یه لباس قشنگ و 

لبایی خندون کنارم بود دست تو دست باهم میرفتیم پایین...چشمامو باز کردمو یه 

بود...رفتم پایین همه مهمونا اومده بودن ۸ نفس عمیق کشیدم به ساعتم نگا کردم

خیلی شلوغ بود...رفتم سمت آشپزخونه اصال حال شلوغی نداشتم یه گیالس 

 مشروب برداشتم...

هرکی احوال پرسی میکرد کوتاه جوابشو میدادم حوصله حرف زدن 

 نداشتم...چشمم به مامانم افتاد...رفتم سمتش..

 

 رفتم سمتش...

 االن میاییم دم در.... مامان:باشه باشه

رامین:انگار رسیده بودن مامانمم خانواده علی رو صدا زد و همه رفتن سمت 

 در منم نمیخواستم رویا ناراحت شه گیالسو سرکشیدمو رفتم باهاشون...

 

مهسا:ویالونمو گذاشتم رو میزو مانتومو درآوردم حسابی خسته شده بودم ک 

ره کشوند...انگار عروسی دارن...داشتم صدای بوق بوق ماشین منو سمت پنج

ب جمعبتی ک دست میزدن نگا میکردم ک یهو چشمم رو رامین قفل شد...به 

 پنجره چسپیدم و فقط نگاه رامین میکردم...

 

علی:از ماشین پیاده شدمو و درو برای رویا بازکردم و دستمو سمتش دراز 

 دن...کردم دستمو گرفتو پیاده شد...همه دست و جیغ میکشی

رامین:نمیخواستم رویا ناراحت شه پس دستمو از جیبم درآوردمو دست زدم و 

بزور یه لبخند زدم...چقد لبخند زدن برام سخت شده بود منی ک همیشه 

 میخندیدم...

 

رویا:همین ک پیاده شدم چشمم به رامین افتاد اولین نفر رفتم سمت اون دست 

کردم...رامین دستشو روکمرم باال لشرامینو گرفتمو گفتم خوبه ک هستی و بغ

پایبن بردو گفت خوشبخت شی خوشگلم...ازبغلش دراومدمو رفتم سمت 

 باباومامانم...

 علی:منم سمت رامین رفتمو بغلش کردم...
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 رامین:خوشبخت شین...

علی:خیلی خوشحال بودم گفتم ممنون داداش...ایشاهلل قسمت خودت و زدم ب 

 شونش و رفتم داخل...

 

 رامین

علی اینقد خوشحال و هیجان زده بود که بدون اینکه متوجه بشه گفت ایشاهلل 

قسمت تو بادستش به شونم زد و همراه بقیه رفت داخل.یه لحظه خشکم زد.به 

دیوارتکیه دادمو یه سیگار روشن کردم.دست چپمو همراه فندک گذاشتم تو جیبم 

یز از جلو چشمم رد شد.همه و دیگه بیرونش نیاوردم.فکرم درگیر بود.همه چ

 خاطراتم ...

نزدیکای پاییز بود هوا سرد و نمناک بود.نم روی موهام نشسته بود وحالتشونو 

بهم ریخته بود.طوری که روی پیشونیم ریخته بود.سرم پایین بود و به آسفالت 

نگاه میکردم.یهو به خودم اومدم و سرمو تکون دادمو به سمت راست کوچه نگاه 

مم خورد به یه نفر که لب پنجره ساختمون بغلی ایستاده بود و نگام کردم.چش

 میکرد.ناخداگاه بهش خیره شدم برای چند ثانیه...

 نگامو ازش گرفتمو...

 

 

 سیگارو انداختم روی زمین و باپام لهش کردم ورفتم تو...

 

مهسا:با دیدن رامین سر جام میخ شدم انگار عروسیه خواهرشه ولی غم 

 ش از بین نرفته یعنی چشه؟!!صورت

.بعد رفتن همه اون هنوز مونده تو این هوای سرد داره سیگار میکشه.چقد جذاب 

و خواستنیه اگه مال من بود االن موهاشو از روی پیشونیش کنارمی زدم 

ونوازشش میکردم....جهت نگاهشو به سمتم تغییر داد.دلم لرزید داشت به من 

..یه هیجانی وجودمو گرفت با این که ازم فاصله نگا میکرد برای اولین بار.

داشت اما حس میکردم خیلی بهم نزدیکه به اندازه یه نفس ،جوری که بوی 

 سیگارشو حس میکردم.

خدایا  مگه همچین عشقی ممکنه مگه میشه یکی روکه نه صداشو شنیدی نه 

ش  هلمسش کردی نه حتی از نزدیک دیدیش اینقد دوس داشته باشی،اینقد دیون

باشی.آه خدایا عشقش هم درد داره هم ذوق.این چند لحظه چقد برام شیرین 

 بود.نگاهشو ازم گرفت سیگارشو خاموش کرد ورفت تو...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  19  

صدای بابام از پذیرایی اومد که میگفت:مهسایی؟بابا؟یه چایی به ما نمیدی 

 دخترم؟

 فتم :اومدمبه خودم اومدم و اشکایی که نمیدونم کی ریخته بودو پاک کردم و گ

 بابایی

 

رامین:قدم زنان سمت خونه میرفتم صدای موزیک بلند اعصابمو خورد میکرد 

ولی عروسی یدونه خواهرمه باید تحمل کنم.ازدر رفتم داخل چشمم به لیال 

ومامان بابای ستاره افتاد که داشتن باهم حرف میزدن اصال ندیدمشون نمیدونم 

 کی اومده بودن،رفتم سمتشون ...

 

 

 عمو حسین:کجایی پسرم چشمم دنبالت میگشت.

 

 رامین:سالم.ببخشید من اصال متوجه شما نشدم...

 

 عموحسین:اشکال نداره رامین جان...

 

 رامین رو به خاله پری:سالم خاله جون خوبی؟

 

خاله پری که سعی میکرد یکم لبخند بزنه دستشو به صورتم کشید و گفت:خوبم 

 پسرم

مو سمت خودش جلب کردو گفت:توچطوری داداشی؟بهم نزدیک شد لیال توجه 

 تاروبوسی کنیم.

 دستی پشتش گذاشتم و گفتم خوبم .

لیال:باالخره ایناهم بهم رسیدن ایشاهلل که باهم خوشبخت باشن.خدابراهم نگهشون 

 داره.

 

 اینو گفت و به سمت من که کنارش ایستاده بودم چرخید و منتظر جواب شد.

 بایه لبخند تلخ گفتم ایشاهلل و سکوت کردم. من هم

علی و رویا خیلی هیجان زده بودن وبا لبخند به تبریک مهمونا جواب میدادن 

وحال واحوال میکردن.خواهرای علی و چندتا از دوستای رویاهم مشغول 

 رقصیدن بودن.
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همنجور به مهمونا و دور واطراف نگاه میکردم انگار چشمم دنبال ستاره 

شت.انتظار داشتم یه گوشه ببینمش اما خانوم خوشگل من نبود.ازسینی میک

 گارسون یه گیالس مشروب برداشتم و مشغول نوشیدن شدم...

 

 یهو آهنگ تغیر کرد یه آهنگ الیت و دونفره شروع ب پخش شدن شد...

رامین:وقتی آهنگ پخش شد احساس کردم قلبم تیرکشید...آخر رقصم با خانمم 

 نگ بود... گیالس مشروبو تو یه نفس باال کشیدم...رو همین آه

 

لیال:نگام رفت سمت رامین...اصال حالش خوب نبود مشخص بود ک به اجبار 

 ایستاده...

 

 

علی و رویا رفتن وسط و شروع ب رقص کردن و چندتا زوج دیگم رفتن 

 وسط...

 

 

و بستم و روتخت رامین:دیگه تحمل این جو رو نداشتم...رفتم تو اتاقم و در

 نشستم سرمو بین دستام گرفتمو آروم ماساژ میدادم ک یکی در زد...

رامین:بیا تو...بعد از لحظه ای بابک وارد شد...خیلی وقت بود ندیده 

 بودمش...بلند شدمو سالم کردم...

 رامین:توهم اینجا بودی؟!!ندیدمت...

 چطوری خوبی؟!بابک:آره...متوجه شدم ک حواست اصال به جمع نیس... 

رامین:سرجام روتخت نشستم و گفتم اگه به این حالم میشه گفت خوب پس 

 خوبم...

بابک:روبروش روی صندلی نشستمو گفتم...ستاره بعد رفتنش تقریبا خوشی همه 

 رو برد حتی من...بعد اون داغون شدم...

 رامین:اخمامو بیشتر توهم کشیدمو نگاش کردم...

 گفتم اونجوری نگام نکن... بابک:یه پوزخند زدمو

 

 

بابک:یه پوزخند زدمو گفتم اونجوری نگام نکن...بعد ستاره کسی نیست ک 

 باهاش دردودل کنم...اون از همه زندگیم خبر داشت بعد از مرگ زن و بچم...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  21  

 رامین:باتعجب پریدم وسط حرفشو گفتم زن و بچه؟!!!

 بابک:ستاره مگه نگفته بود بهت؟!

به نشانه نه تکون دادمو گفتم اون راز نگه دار خوبیه هرکی  رامین:سرمو

 هرچی بهش بگه تاابد تو دلش میمونه...

بابک:راستش من چندسال پیش ازدواج کردم خیلی زنمو دوست داشتم نفسم ب 

نفسش بند بود...یه روز تو یه تصادف عشقمو همراه با بچه ی تو شکمش از 

 دست دادم...

یعنی بابکم مث من انقدر درد کشیده حتی بیشتراز من  رامین:خیلی جا خوردم

اون بچشم از دست داده... باحالتی تاثرآمیز گفتم...واقعا متاسف شدم تسلیت 

 میگم...

بابک:سرمو تکون دادمو ادامه دادم...بعد از اون قضیه حال االن توروداشتم 

حبس حتی بدتراز تو یه مدت افسردگی شدید گرفتم و همش خودمو توخونه 

میکردم با هیشکی حرف نمیزدم به کمک خونوادم کم کم جمع و جورشدم 

 خودمو با کار مشغول کردم...

 

تا اینکه...به اینجا ک رسیدم یه لبخند زدم...تااینکه یه روز ستاره رو تو پارک 

دیدم برای اولین بار حالش خوب نبود گریه میکرد...بعدم بیمارستانو قضیه ی 

 تو... آشنایی جالب من و

 رامین:یه لبخند کمرنگ و تلخ و کوتاه زدم...

بابک:بعد از اون ستاره شد همدمم کسی ک به دردودالم گوش میداد درکم میکرد 

حتی تو اون مدتی ک باهاش بودم دوباره خندیدنو یادم داد...مثل یه رفیق مثل یه 

قتی خواهر مثل یه دوست شد برام...دوست داشتم هرروز باهاش حرف بزنم و

بهم میگفت داداشی انگار دنیارو بهم میدادن...اون روزایی ک ازهم جدا بودین 

درد و غمو تو چشماش حس میکردم...به لطف ستاره دوباره جرات پیدا کردم 

 عاشق شم...

 رامین:با تعجب گفتم جدا؟!!!!!!

بابک:آروم خندیدمو گفتم آره جدا ستاره همیشه بهم میگفت میخوام یه دخترخوب 

رات پیدا کنم داداشی هربار اینو بهم میگفت جوری ک منم کم کم جرات پیدا ب

کردم برای عاشق شدن...کاش ستاره بود تا بهش بگم ک عاشق شدم...دوباره به 

لطف اون عاشق شدم...آروم یه قطره اشک از چشمم ریخت سرمو باال آوردمو 

م... کاش بود تو چشمای سرخ شده و پرازاشک رامین نگا کردم و ادامه داد
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تاازش تشکر کنم بخاطر زندگی ک دوباره بهم بخشید...بخاطر جراتی ک بهم 

 داد...

 

رامین:چشمامم پراز اشک شده بود اما اجازه ریختن رو بهشون ندادم...یعنی 

ستارم به غیراز رویا بابکو هم به زندگی و عشق برگردونده....یه لبحند محو 

 نشست رو لبم...

کت میکنم االن چقدر زجر میکشی این اتفاقا هیچوقت ازیادت بابک:رامین در

 نمیره فقط به مرور زمان کم کم بهشون عادت میکنی...

 رامین:سرمو پایین انداختمو یه نفس عمیق کشیدم...

 دوباره صدای دراومد...مامان بود..

 مامان:شما اینجایین...یه ساعت دارم دنبالت میگردم پسرم کجایی پس...

 ن:چی شده؟!رامی

 مامان:زود بیا پایین میخواییم عکس بگیریم...

 رامین:باشه االن میام...

 مامان:باشه فقط زود باش...وبعدم رفتم بیرون...

همراه بابک ازسرجام بلند شدم...راستش اصال انتظار نداشتم زندگی بابک انقدر 

 ی...ه خوشبخت شتلخ باشه...آروم دستمو رو شونش گذاشتمو گفتم امیدوارم ایندف

 بابک:یه لبخند زدمو گفتم ممنون...و رفتیم پایین...

 

 بود بیشتر مهمونا رفته بودن و فقط اشناها بودن...۲ساعت نزدیکای 

 

 رفتم سمت رویا و علی ک داشتن عکس میگرفتن...

رویا:باالخره اومدی داداش و دستمو سمت رامین دراز کردمو گفتم بیا اینجا باهم 

 گیریم...عکس ب

 

 

رفتمو کنارشون ایستادم و چندتا عکس خونوادگی و دسته جمعی و علیم یه چندتا 

 سلفی گرفتو باالخره تموم شد...

 

مامان علی:خب بچه ها بریم دیگه خونتون آمادس به اینجام ک نزدیکه فردام 

 قراره بریم ماه عسل برین یکم استراحت کنین..
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ینارو ببین دلشون خوشه میگن برین استراحت علی:آروم درگوش رویا گفتم ا

 کنین...نمیدونن امشب خواب نداریم...

 رویا:قرمز شدمو سرمو انداختم پایین...

علی بازم درگوشم گفت فدای خانم خجالتیم بشم ولی بگم امشب هیچجوری 

 نمیتونی از دستم فرار کنی...

ی سترس دارم میمیرم هرویا:با یه اخم مصنوعی گفتم خیلی بدجنسی میبینی از ا

 بیا اذیتم کن...

 علی بلند زد زیرخنده...

 علی:خب دیگه بریم؟!

لیال:برین دیگه یه ساعته هی میگین بریم بریم...باز همه خندیدن بجز رامین و 

 مامان بابای ستاره...

 رامین:منم فردا با عموحسین اینا برمیگردم...

 ..النازجون:خب پسرم بمون یه چندروز دیگه.

رامین:نه مامان کلی کار دارم اونجا...باید زودتر برگردم...مامان یکم بحث 

 کردو غر زد اما باالخره راضی شد...

 

 باالخره راضی شد...

رامین:رفتم سمت رویا و بغلش کردم و گفتم دیگه نمیبینمت فردا برمیگردم 

 ازاالن خدافظی کنم...

 ک اومدی و تنهام نذاشتی... رویا:محکم بغلش کردمو گفتم مرسی داداش

رامین:از بغلش دراومدمو صورتشو تو دستم گرفتمو گفتم عروسی آبجی یکی 

 یدونمه مگه میشه نیام خوشگلم... خیلی خوشبخت شو باشه عزیزم؟!!

رویا:نتونستم جلو اشکمو بگیرم و آروم شروع کردم به اشک ریختن چشمای 

هم خوشبخت میشدی داداش عزیزم رامینم سرخ شده بود تو دلم گفتم کاش تو

کاش توهم یه زندگی پرازعشقتو با ستاره سالیان سال تجربه میکردی پریدمو 

 محکم بغلش کردم وقتی سیر شدم از بغلش دراومدم...

رامین:رفتم سمت علی و جدی گفتم بهش بهت اعتماد کردمو آبجیمو دستت 

یر چندسالمونو میزارم زسپردم اگه ناراحتیشو یا یه قطره اشکشو ببینم رفاقت 

 پامو تالفیشو سرت درمیارم...

 علی:لبخند زدمو سرمو تکون دادمو رامین بغل کردم...

خالصه بعد کلی خدافظی و اشکای رویا و مامانش باالخره رفتیم و سوار ماشین 

 شدیم و با دوتا ماشین پشت سرمون بوق بوق کنان رفتیم سمت خونمون...
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 یه میکرد...دستشو گرفتمو گفتم گریه نکن عشقم...علی:رویا همچنان گر

رویا:با هق هق گفتم کاش داداشمم خوشبخت میشد علی کاش مثل سابق خندون و 

 سرزنده بود...با هق هق بلندتری گفتم کاش ستاره بود...

علی:هیچی نگفتم اجازه دادم گریه کنه و خودشو خالی کنه حقم داشت...منم 

 ته دیگه چه میشه کرد...ناراحت بودم اما سرنوش

 

رامین:بعد از خدافظی از مامان و بابام همراه عموحسین و خاله پری و لیال 

 رفتیم سمت فرودگاه...

 سوار هواپیما شدیمو بعد چند ساعت باالخره رسیدیم...

 عموحسین:ما خودمون میریم پسرم تو برو ب کارات برس...

 میرسونمتون... رامین:این چ حرفیه عمو لطفا بیایین من

سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه عموحسین رسوندمشون و بعد خداحاقظی 

 رفتم سمت خونه لیال...

 

 لیال:توهم میری خونه؟!

 رامین:آره...یکم استراحت میکنم و عصر میرم شرکت...

 لیالروهم رسوندم وبعد خدافظی رفتم سمت خونه...

 

تمو رو تختم ولو شدم تو این چندروز خیلی لباسامو عوض کردمو یه دوش گرف

 خسته شده بودم...سریع خوابم برد

 

 بود ک بیدار شدم...۴ساعت

لباسامو پوشیدمو رفتم سمت شرکت...این چندروز حسابی کارا ریخته بود 

 روهم...

 

بعد از اینکه کارارو جمع و جور کردم ازشرکت زدم بیرون...مثل همیشه یه 

و رفتم سمت بهشت زهرا...چقد این چندروز دلم برات تنگ دسته گل رز خریدم

 شده بود ستارم...

ازماشین پیاده شدمو رفتم سمت خاکش کنارش نشستمو گفتم سالم خانم 

خوشگلم...خوبی عشقم؟!ببخشید ک این چندروز تنهات گذاشتم...امامجبوربودم 

 میدونی ک...
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 برش ادامه دادم...همینطور ک گالرو برگ برگ میکردم و میریختم رو ق

 

بزار از عروسی رویا بگم برات...عروسیش به بهترین شکل برگزار شد خیلی 

خوشحال بودن هم علی هم رویا... اماجای خالی تو اونقدر حس میشد 

ک.....سرمو انداختم پایین...راستی خانمم میدونی تو بابکم به زندگی 

باره عاشق شده اونم به برگردوندی؟!بابک همچیو برام تعریف کرد...گفت دو

 لطف تو مواسته بهت بگه اما فرصت نشده...

 

اونقدر حرف زدم ک خودمم خسته شدم...نم نم بارونم میبارید و هوا خیلی سرد 

 شده بود...

 

خب خانمم حسابی پرچونگی کردما...من دیگه میرم فردا باز میام دیدنت...بعداز 

 خداحافظی رفتم...

 

 مهسا

 

شته بودمو جزوه هامو نگا میکردم...فردا امتحان داشتم...لعنت به روتختم ن

هرچی امتحانه....همینجور بدوبیرا میگفتم به امتحان و درس ک گوشیم زنگ 

 خورد...از رو میز برداشتمو نگا کردم آرش بود با خوشحالی جواب دادم...

فرت مهسا:به به سالم آرش خان چه عجب یادی از ما کردی؟!!حتما از مسا

 برگشتی!؟

آرش:سالم ب دخترعموی خوشگل خودم من ک همیشه بیادتم ولی خب جلوی 

 دوستای فضولم نمیتونم زنگ بزنمو راحت حرف بزنم....

 مهسا:آره جوون خودت...تو ک راست میگی...خب چ خبرا؟!!

آرش:سالمتی خبر خاصی نیس...دلم برات تنگ شده یه هفتس ندیدمت پاشو االن 

 رون..بیا بریم بی

 مهسا:االن؟!!

 ونیمه تا ظهر برمیگردیم...۹آرش:اره چیه مگه ساعت 

 مهسا:باشه بزار از بابام اجازه بگیرم...

 آرش:باشه کوچولو...من میرم اماده شم میام دنبالت...

 مهسا:من ک هنوز اجازه نگرفتم...شاید نزاشت بیام...

 م بیایی...آرش:خیالت راحت عمو میزاره با من تا اونور دنیا
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 مهسا:لبخندی زدمو گفتم دیوونه باشه فعال خدافظ...

 آرش:خدافظ

 

 

 مهسا:بابایی آرش میگه بیا بریم بیرون یه دور بزنیم میشه برم؟!!

 بابا:باشه دخترم فقط دیر نکنین...

مهسا:لپ بابامو بوسیدمو گفتم چشم و رفتم سمت اتاقم حق با آرش بود بابام اجاز 

آرش از بچگی باهم بزرگ شدیم درسته ک همه مارو یه زوج میدیدن داد...منو 

و آبجیای آرش زن داداش صدام میکردن...اما منو آرش فقط درحد یه پسرعمو 

و دختر عمو همو میدونستیم تازه چندبارم آرش بهم گفته بود ک به چشم 

خواهری میبینتم و به حرفای بقیه توجه نکنم...منم اونو ب چشم برادر 

یدم...پسر شوخ و بامزه ایه...به اصرار اون قبول کردم برم کالس ویالون مید

اونم کالس گیتار میرفت تو همون آموزشگاه بعضی اوقات باهم میرفتیمو 

 میومدیم...

 با صدای گوشیم پریدم تو هوا...الو جانم..؟!!

 آرش:پایینم زود بیا..

 ج دقیقه صبر کن....مهسا:ووای من هنوز اماده نشدم چه زود رسیدی یه پن

 آرش:باشه زود..

 

مهسا:گوشو قط کردمو سریع یه مانتوی خاکستری و شلوار و شال مشکی 

پوشیدم...موهامو دادم داخل تازیاد معلوم نشه ک یوقت بابام ایراد نگیره آخه 

خانواده مذهبی بودیم خودمم زیاد از اون تیپای عجق وجقی نمیزدم دوست 

 ه دخترونه...  بعد خدافظی رفتم پایین...نداشتم... یه تیپ ساد

 

 آرش:سالم چه عجب تشریف آوردین...

 

 مهسا:شونه انداختم باال وباحالتی مظلوم گفتم سالم ببخشید...

 آرش:باشه حاال نمیخواد گریه کنی و بلند خندید ماشینو روشن کردو حرکت....

 مهسا:کجا میریم؟!!

 فته بریم یه کافی شاپی جایی...آرش:نمیدونم حوصلم تو خونه سر ر

 مهسا:باش...
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بعد ده دقیقه یهجا پارک کرد از ماشین پیاده شدیمو رفتیم سمت کافی شاپ و 

 پشت ی میز نشستیم...بعد از چندلحظه

 گارسون:بفرمایین؟!!

 آرش:رو به مهسا گفتم تو ک طبق معمول بستنی کاکائویی میخوری...

 ن دادم...مهسا:با یه لبخند سرمو تکو

 آرش:پس دوتا کیک شکالتی و دوتا چایی لطفا...

 گارسون:چشم و رفت...

 مهسا:خیلی بدی آرش...

 آرش:بلند زدم زیرخنده...خب بستنی زیادیشم خوب نیس کوچولو...

 مهسا:انقد نگو کوچولو بیست سالمه هاا...

 آرش:إ ببخشید معذرت میخوام چشم تکرار نمیشه...

 

 

 بخند زدمو گفتم دیوونه ای دیگه چکارت کنم...مهسا:یه ل

 

 کیک و چایی آوردن و مشغول خوردن شدیم...

 آرش:این چندروز نبودم چکارا کردی؟!!

 مهسا:هیچکار تو خونه بیکار...

آرش:به به چه هم قافیه...هیچکار...بیکار...حتما باز مثل موش تو اتاقت بودی و 

اون اتاق سر نمیره؟!!چکار میکنی اون بیرون نمیومدی؟!خدایش حوصلت تو 

 تو؟!!

مهسا:آروم سرمو جلو آوردمو چشمامو تنگ کردمو انگشت اشارمو به نشونه بیا 

جلو به آرش تکون دادم...آرش باتعجب اومد جلو منم آروم گفتم...یه گنج تو اتاقم 

 مخفی کردم نباید کسی بدونه...

ه صندلیم تکیه دادمو آروم آرش پقی زد زیرخنده...منم برگشتم سرجامو ب

 خندیدم...

آرش:تو ُخلی دختر...باور کن...خب از اسما)خواهر مهسا( چه خبر نمیاد 

 اینورا؟!!

مهسا:نه شاهین)شوهراسما(سرش شلوغه این روزا فک نکنم بیاد...آخ نمیدونی 

 چقد دلم برای آندیا)دختراسما(
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..یه سالش بود ک رفتن تنگ شده فداش بشم فک کنم االن سه سالش شده باشه.

لندن چون شاهین اونجا زندگی میکرد و بخاطر کارش خواهرمم برد اونجا دیگه 

 ازاون موقع ندیدمشون...

 یکم نشستیمو با آرش حرف زدیم و بعدم رفتیم خونه...آرشم اومد باال...

 

 آرش:سالم به عموی یکی یدونه خودم...

 عزیزم خوبی عمو؟!! مهدی)بابای مهسا(:سالم به برادر زاده ی

 آرش:ممنونم عموجان شما خوبی...سالم زن عمو مریم جونم شما چطورین؟!

 مهسا:رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم

 مریم جون:سالم پسرم خوبم بشین...

 آرش:رفتم و کنارشون نشستم...

 عمومهدی:خب چ خبرا پسرم تعریف کن...

 ن...إ بازم هم قافیه شد...آرش:خبری نیس عمو جان همچی امن و اما

 عمومهدی:ظهر بمون باهم ناهار بخوریم...

 آرش:چرا ک نه...دلم برای دست پخت زن عمو تنگ شده بود...

 زن عمو:فداتشم پسرم...

 عمومهدی:دخترم مهسا اون شطرنج و بیار یه دور بااین برادرزادم بازی کنم...

 خیال...آرش:وای نه عمو هربار منو کله پا میکنی بی

 عمومهدی باصدای مردونه زد زیرخنده...

مهسا:بفرمایین اینم شطرنج و گذاشتم رو میز...رفتم براشون دوتالیوان شربت 

آوردمو اونا رو مبل روبروی هم نشسته بودن خودمم همونجا رو زمین نشستمو 

 دستمو زدم زیرچونمو با شوق نگا میکردم....

هنوز همون عادت بچگیتو داری کسی ک  آرش:دختره ی دیوونه رو ببینا تو

 داره بازی میکنه میشینی کنارش و مث ذوق زده ها نگاه میکنی...

 مهسا:خب چیه مگه دوست دارم...

 بابام دستی رو سرم کشید و گفت باشه دخترمو اذیت نکن...

خالصه بازی کردن و طبق معمول آرش باخت ازشطرنج متنفر بود چون هردفه 

 میباخت...

 مان:خب پاشین نمازتونو بخونین بیایین سرمیز...ما

 

 مامان:خب پاشین نمازتونو بخونین بیایین سرمیز...
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هممون بلند شدیم...من رفتم تو اتاقم نماز بخونم آرشم دنبالم اومد تا قایم شه و 

 الکی بگه مثال داره نماز میخونه اهل نماز و این چیزا نبود برعکس خونوادش...

 

 

 مد تو اتاقمو خودشو پرت کرد رو تختم...او

 

 مهسا:پرو تختمو بهم نریز...

 

 آرش:باشه بابا توهم...

 

مهسا:سجادمو پهن کردمو نمازمو خوندم جانمازمو جمع کردم رو به آرش ک 

 سرش تو گوشیش بود گفتم خب دیگه الزم نیس قایم شی...پاشو بریم بیرون...

 

 آرش:باشه...بریم...

 

هم رفتیم بیرون و پشت میز نشستیم و بعدم بابام اومد ماامان غذارو گذاشت رو با

 میز خودشم نشست...

 

 آرش بشقابشو سمت من گرفت و گفت بکش برام...

 منم گفتم مگه خودت دست نداری؟!

 

 آرش:زیادی حرف نزن بکش...

 

فتم گمهسا:باحرص بشقابشو گرفتمو گفتم پرو سه تا کف گیر ریختم براش 

 بسه؟!!

 

 آرش:یکی دیگم بریز..

 

 مهسا:رودل نکنی یوقت...

 

 مامان:إ دخترم زشته بکش براش بچم گرسنس خب...
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 آرش:واال بخدا واسه غذاخوردنم باید حساب پس بدیم...

 مهسا:بعد نگی آخ زیاد خوردم آخ دلم آخ کلیم ک من میدونمو تو...

 آرش:باشه نمیگم خیالت تخت...

 

شقابشو تا خرخره پرکردمو دادم بهش...کاسه فسنجونو طرفش گرفتم مث مغوال ب

 پرید روشو نصفشو خالی کرد و گفت آخ جون من عاشق فسنجونم...

 مهسا:آره مشخصه...

آرش زیرچشمی نگام کردمو گفت دارم برات...منم آروم خندیدم مامان بابام 

 شروع کردیم به خوردن...میخندیدن...خالصه بعداز کلی مسخره بازیای آرش 

 

 بابا:خب پسرم تو قرار بود بری پیش بابات کارکنی چی شد؟!!

بابای آرش شرکت تولیدی فرش داشت و بابای منم توکار فروش فرش 

بود...مامانم تو انجمن خیریه بودو مامان آرشم تو کار بافت فرش البته از نوع 

ه خونه سه خوابه تو طبقه تابلوش...تابلو فرش میبافت...وضمون خوب بود ی

 سوم داشتیم و آرش اینام یه ویالی دوبلکس داشتن...

 باصدای آرش از فکر دراومدم...

 آرش:نه عمو هنوز فرصت نشده برم...

 بابا:پسرم اینقدر از زیرکار درنرو باالخره باید شروع کنی از یه جایی...

 آرش:ان شاهلل ان شاهلل..

 اهلل گفتنش یعنی عمرررا کارکنم...مهسا:آروم خندیدم این انش

 آرش درگوشم گفت:ببند نیشو خب چکار کنم حوصله نصیحت شنیدن ندارم...

مهسا:خندمو جمع کردمو با یه صدایی ک ته مونده خنده توش بود گفتم باشه مگه 

 چی گفتم...

 آرش:من از چشات همچیو میخونم نیازی نیس چیزی بگی...

 گوشی آرش زنگ خورد...

 رش:الو جانم......من خونه عموهستم اینجا دارم ناهار میخورم......آ

آرش یه اووف گفتو گوشیو گذاشت درگوشم ک بشنوم اونور چه خبره اون دوتا 

آبجیای دوقلوی ُخلش جیغ جیغ میکردن میگفتن مامان آرش پیش زن داداشه پیش 

 خدافظ...زن داداشه...گوشیو دوباره رو گوش خودش گذاشتو گفت خب دیگه 

 مهسا:منو آرش بهم نگا کردیمو همزمان باهم زدیم زیرخنده...

 مامان:وواا شما چتونه؟!!
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مهسا:هیچی مامان آرزو و آسمان داشتن پای تلفن دعوا میکردن به اون 

 میخندیم...

 سالشونه یکم بزرگ نمیشن...۲۸آرش:اینا منو دیوونه کردن انگار نه انگار

 

مو و شستم...رفتم سمت سالن آرش دستشو به شکمش مهسا:ظرفارو جمع کرد

گرفته بودو لب و لوچشو آویزون کرده بود...مامان و بابام نشسته بودن رفتم 

روبروی آرش نشستمو باتعنه گفتم:چیه انگار حالت خوب نیس؟! تاچنددقیقه پیش 

 ک شیربودی!!!

هنوزم آرش:اتفاقا خیلیم خوبم...خیالت تخت بهونه دستت نمیدم اتفاقا 

 گشنمه...مامان و بابا زدن زیرخنده آرشم همینطور...

 مهسا:سرمو به نشونه تاسف تکون دادم...

آرش:ها چیه؟!من مث تو با یه کف گیرسیر نمیشم بس الغرو بی جونی دست 

 بهت بزنن میفتی...

مامانم ک منتظر بهونه بود سریع گفت آره راست میگه فقط قد کشیده وگرنه 

نه تکی به توکی بخوره ازحال میره درست حسابیم ک غذا الغر و بی جو

 نمیخوره...

مهسا خواستم از زیر بحث فرار کنم واسه همین گفتم من میرم درسمو بخونم 

 فردا امتحان دارم...

 آرش:آره بدو فرار کن...

 مهسا:با یه اخم مصنوعی نگاش کردمو رفتم تو اتاقم..

 بعد یه رب دراتاقم زده شد...

 ا:بیا تو...مهس

آرش:چشم سلطانم...دروبازکردمو سرمو بردم داخل اتاقو گفتم من دارم میرم 

 کاری نداری؟!

 مهسا:نه میتونی بری...

 آرش:دختره ی بی ادب...

 مهسا:بی صدا زدم زیرخنده...

 آرش:خب دیگه فردا عصر آموزشگاه میبینمت فعال خدافظ...

 مهسا:باش خدافظ

 

 رامین
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امو خشک میکردم ک دیدم گوشیم داره زنگ رفتم سمت گوشیم رویا داشتم موه

 بود...

 رامین:سالم خوشگلم خوبی؟!

 رویا:سالم داداش جونم آره خوبم توخوبی چه خبرا؟!

 دلم برات تنگ شده تو ک یه زنگم نمیزنی...

 رامین:خب توماه عسلین نخواستم مزاحم شم...

 احممه؟!!رویا:دستت دردنکنه دیگه...داداشم مز

 خب حاال بیخیال خوبی؟!

 رامین:یه پوزخند زدم و گفتم عالیم...

 رویا:چکارا میکنی؟!

 رامین:داشتم حاضر میشدم برم شرکت...

رویا:آها باشه داداش جونم خواستم صداتو بشنوم برو ب کارت برس میبوسمت 

 فعال...

 رامین:منم خدافظ...

م دارن درمیزنن...اووف امروز همه یاد رامین:اومدم برم لباسمو بپوشم ک دید

 بود رفتم سمت در...۵من افتادن به ساعتم نگا کردم نزدیک 

 

 علی:رامین چطور بود؟!

 رویا:میخواستی چطور باشه علی...حتی پای تلفنم به زور حرف میزنه...

 علی:کاش دوباره عاشق شه...

 رویا:علی بیخیال دیگه توهم هی اینو نگو...

مگه؟!نکنه اونم همراه ستاره باید بمیره؟! مگه دیگه حق زندگی  علی:چیه

 نداره؟!!نباید دوباره عاشق شه؟! 

 

 نبایدخوشبخت شه؟!!

 رویا:منظورم این نیست...میگم یعنی هنوز زوده...

 علی:دوسال گذشته ها چی چیو زوده؟!

بااخم و رویا:کیک و ول کردمو اومدم جلوی علی که رو کاناپه لم داده بود و 

دست به کمر کفتم إ  نه بابا یعنی اگه من بمیرم تو دوسال بعد زن میگیری 

 دوباره!!!؟؟

 علی بلند زد زیر خنده و گفت خدانکنه دیوونه...
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رویا:انگار زیاد بدتم نمیاد آره؟!واقعا ک اصال ازت.... یهو علی دستمو کشید 

 بودم... افتادم روش...حرفم تو دهنم موند...دقیقا تو دهن علی

 علی:خب داشتی میگفتی؟!!

 رویا:همین دیگه تموم شد...

علی آروم گفت:ببین عشقم اگه یه روزی خداینکرده تو نباشی مطمعن باش منم 

 نیستم...

رویا:یه لبخند اومد رولبم...اما سریع جمش کردمو خیلی بانازو عشوه گقتم آره 

 جون خودت اومدم بلندشم کمرمو گرفت...

 کن میخوام کیکو از فر دربیارم... رویا:ولم

 علی:من واجبترم یا کیک؟!!

 رویا:خب معلومه کیک...

 علی:جرات داری یبار دیگه بگو...

رویا:اومدم بگم ک لبای علی با لبام قفل شد...بوی سوختگی به دماغم خورد 

سریع علیو ک داشت گردنو میبوسید کنار زدمو گفتم واای سووخت و بادورفتم 

 ر...سمت ف

 

 رامین:دروباز کردم لیال بود...

 لیال:سالم خوبی؟!!

 رامین:سالم ممنون...و دستمو به سمت داخل گرفتمو گفتم بیا داخل...

لیال اومد داخل و صورتمو بوسید...یه لبخند محو زدم بهش...تواین مدت لیال 

 .هیچوقت تنهام نزاشته بود مثل یه خواهر یه دوست یه همدم کنارم بود..

 رامین:چی میخوری؟!

 لیال:چیزیم بلدی درست کنی؟!

رامین:همونطور ک داشتم سمت آشپزخونه میرفتم گفتم قهوه ک یاد کردن 

 نمیخواد...

 لیال:حاال از کجا میدونی من قهوه میخوام؟!

 رامین:چون من چیز دیگه ای بلد نیستم...

صله میده یعنی اصال حو لیال:یه باشه گفتم...میدونستم وقتی اینجوری سرد جواب

حرف زدن نداره...به رفتارش عادت کرده بودم...به این سردیش به این تلخ 

 بودنش  اماچیزی بهش نمیگفتم...قهوه رو جلوم گذاشتو خودشم روبروم نشست...

 لیال:کار داشتی آره؟!!

 رامین:مهم نیس هنوز زوده...
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 لیال:خوبی رامین؟!

 امروز چراهمه این سوالو میپرسن...رامین:یه پوزخند زدمو گفتم 

 لیال:چی؟!

 

 رامین:هیچی...

لیال:رامین داری باخودت چیکار میکنی؟!توجه کردی چقد افسرده و بی حال 

 شدی؟!من حتی یادم نمیاد آخرین بار کی خندتو دیدم...

رامین: یه قلپ از قهومو خوردم وآروم گفتم منم یادم نمیاد...قهوه اونقدر تلخ 

 بود ک گلومو سوزوند.... وداغ

 

لیال:رامین داداشم این کارو نکن باخودت ستاره قبل رفتنش هزاربار بهم گفت 

 مواظبت باشم...

 

 رامین:یعنی چی؟!!

 لیال:چی یعنی چی؟!

 رامین:گفتی ستاره چی گفته؟!

لیال:تهران ک اومده بودم یه شب ستاره عجیب غریب حرف میزد بهم گفت 

م باشه نزار بعد من داغون شه نزار غصه بخور...گفت گفتنش حواست ب رامین

برام سخته اما بعدمن امیدوارم دوباره عاشق شه...آروم اشک ریختمو ادامه دادم 

حرفاشو نمیفهمیدم نگو داشت خدافظی میکرد گفت حواست ب خونوادم باشه 

 تنهاشون نزار...

 زد... رامین:سرمو انداختم پایین و گفتم این حرفارو ب منم

 لیال:پس چرا دوساله باخودت این کارو میکنی؟!چرا انقد بیروح و سرد شدی؟!

رامین:برای اینکه از زیرحرف دربرم و بحث عوض شه گفتم...لیال توخونه 

 بیکاری بیا شرکت کارکن!نظرت چیه؟!

لیال:یه خنده عصبی زدمو گفتم باشه بحثو عوض کن... بهش فکر میکنم ممنون 

 ...بلند شدمو گفتم من دیگه میرم...برم یه سربه خاله پری بزنم..از پیشنهادت

 رامین:باشه...سالم برسون...منم فردا ی سر میرم پیششون...

 لیال:خدافظی کردمو رفتم...

 

 دوهفته بعد
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 النازجون:خوش اومدی فاطمه جان بفرما داخل...چه عجب یادی ازما کردی...

 زیزم...فاطمه:من ک همیشه به یادتم ع

 الناز:بفرما بشین...

 فاطمه:چه خبرا خوبی؟!

 الناز:ممنونم خوبم..شما چ خبرا از این طرفا؟!

فاطمه:ناسالمتی دوست چندین و چندسالمی گفتم تو ک نمیای حداقل من بیام 

 دیدنت...

 الناز: حق داری فاطمه جون حق داری...خب چایی میخوری یا قهوه؟!

 فا...فاطمه:یه قهوه ساده لط

 الناز:لطفا دوتاقهوه بیارین گلی خانم...

فاطمه:خب از رویا چه خبر فداشم عروس شده نتونستم بیام عروسیش...ازماه 

 عسل برگشتن؟!

 الناز:نه هنوز فردا صبح برمیگردن...

 فاطمه:بسالمتی...ان شاهلل بچه رویارو بغل کنی و مامان بزرگ شی...

یس...هرموقع خودشون بخوان ما بهشون فشار الناز:ان شاهلل اما عجله ای ن

 نمیاریم...

 فاطمه:نکنه نمیخوای مامان بزرگی شی...فک میکنی هنو جونی و خندیدم...

الناز با خنده:نه منظورم اون نبود...با حالت ناراحتی گفتم دوست دارم رامینم 

 سروسامون بگیره اول بچه اونو بغل کنم...

 .قصد نداره دوباره ازدواج کنه؟!!فاطمه:آره واقعا حق داری..

الناز:یه آه کشیدمو گفتم بچم از هرچی عروسی و عشق و عالقس زده 

 شده...میگه دیگه ازدواج نمیکنم...

 فاطمه:ای بابا مگه میشه؟!!!!

 الناز:چکارش کنم آخه...

 فاطمه:ببین ی چیزی بهت میگم تو دوس داری رامین سروسامون بگیره؟!!

 حرفیه معلومه ک دوست دارم... الناز:این چه

 فاطمه:پس مجبورش کن ازدواج کنه..

 الناز:مگه میشه؟!!حرفایی میزنیا...مگه بچس ک مجبورش کنم...

 

فاطمه:ببین رامین خیلی دوستت داره...اگه بهش بگی دوست دارم دامادیتو ببینم 

د رت دابا غر زدن و قهر کردن و اینکه بگی حاللت نمیکنم راضی میشه اگه س
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زد توهم داد بزن اگه گفت ن بگو پس نه من نه تو...اونقدر اصرار کن تا 

 مجبورشه قبول کنه...

 الناز:من نمیتونم...پسرم داغداره نمیتونم مجبورش کنم.

 فاطمه:باشه پس بشین بدبختی پسرتو ببین اینکه تو تنهایی افسرده شه...

 الناز:وای خدانکنه...

کن...رامین باید ازدواج کنه باید یه همدم داشته باشه تا  فاطمه:پس ب حرفام فکر

 حالش خوب شه...

 الناز:رفتم تو فکر...حق با فاطمس باید یه کاری کنم...

 باشه فاطمه جون من امشب با محمد حرف میزنم نظر اونم میپرسم...

 

 

 و کفاطمه:یه قلپ از قهومو خوردمو گفتم آفرین این شد... میدونم اگه کاری ر

بخوای بکنی تا عملیش نکنی دست بردار نیستی...پس این کارو تموم شده 

 میدونم...

 الناز:امیدوارم اونجور ک فک میکنیم بشه..

 فاطمه:خیالت راحت...مطمعن باش درست میشه...

 الناز:ان شاهلل....

خالصه نشستیمو حرف زدیمو غیبت کردیم و بعدم فاطمه رفت...حرفاش بدجور 

فکر برده بود...حق با اونه تا کی رامین میخواد عذادار بمونه؟!!باید منو تو 

 ازدواج کنه...

 

 

 الناز:محمد باید باهات حرف بزنم...

 محمد:این یعنی اینکه یه اتفاقی قراره بیفته خدا رحم کنه...

 الناز:راجب رامینه...

 محمد:بگو زن بگو چی شده...

 سیرتا پیاز... الناز:همچیو براش تعریف کردم از

 محمد:نمیدونم چی بگم زن...انگار تو تصمیمتو گرفتی.!!

الناز:اره گرفتم رامین باید سروسامون بگیره اما برای این کار باید تو و رویام 

 راضی باشین...

 محمد:هرچی قسمته...من ک حرفی ندارم...

 یم...الناز:باشه پس من فردا میگم علی و رویا شام بیان اینجا حرف بزن
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 محمد:فقط سرمو تکون دادمو چیزی نگفتم...

 

 رویا:مامان تو چی داری میگی؟!!نخیر من ک راضی نیستم...

علی:نه خاله الناز اتفاقا فکر خیلی خوبیه...تصمیم درستیه این کار ب نفع رامینم 

 هست...

رویا:علی چی میگی؟!این ک مجبورش کنیم به نفعشه؟!!اینکه بخواییم بزور تو 

 زندگیش دخالت کنیم ب نفعشه؟!!

 تازه اون عذاداره...

علی:چه عذایی رویا...ها چه عذایی...دوسال گذشت... رامینم باید همراه ستاره 

 بمیره؟!

 رویا:اما...

الناز:اما بی اما دخترم...من تصمیممو گرفتم...مگه تو خوشبختی داداشتو 

 نمیخوای؟!!

 رویا:معلومه ک میخوام ولی...

دآقا:حق با مادرته دخترم...باید رامین و ازاین حال دربیاریم دیگه زیادی محم

رفته تو خودش...اونم زندگی داره باید خوشحال باشه عاشق شه بچه دار 

 شه...تاکی عذا؟!!

رویا:آروم سرمو انداختم پایین...حق با اونا بود ستاره رفت اما رامین ک زندس 

 دادم یعنی باشه...باید زندگی کنه...آروم سرمو تکون 

 علی:دستمو رو دستش گذاشتمو گفتم این بهترین تصمیمه عشقم مطمعن باش...

 رویا:به علی نگاه کردمو آروم گفتم امیدوارم...

 

النازخانم:فردای اون روز زنگ زدم به چندتا از دوست و آشناها تا بیان 

 ه پسرم انتخابخونمون....باید یه دختر خوب و چشم وگوش بسته وکد بانو واس

 میکردم...

 

مهمونام اومدن...بعد از احوال پرسی و ازاین درو اون در حرف زدن ۹ساعتای 

 سربحثو باز کردم و گفتم دنبال یه دخترخوب برای پسرمم...

هرکی یه پیشنهاد میداد...یکی میگفت خواهرزاده ی من یکی میگفت 

 برادرزادم...و....
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وام ک ساکت و آروم و صبور باشه چون رامین تو الناز:ببینین من دختری میخ

این مدت خیلی کسل کننده شده نمیخوام با دوروز زندگی کردن دختره بزاره 

 بره...

من باید خودم اون دخترو از نزدیک ببینم و باهاش هم کالم شم ببینم چجور 

 دختریه...

 

 بعدش نظرمحمد آقا و رویارو بپرسم...

لناز جون...باید یه دختری باشه ک ساکت و صبور و به مهین خانم:حق با توه ا

 تمام معنا خانم باشه...

شهین خانم:نگران نباش الناز جون ماهممون بسیج میشیم تا یه دخترخوب 

 پیداکنی...

 همه خندیدن...

 الناز جون:پیدا میکنم انشاهلل پیدا میکنم...

 

ن من دارم ناهار درست مهسا:تلفن داره زنگ میخوره...مامان...کجایی ماما

 میکنم جواب بده....اووووف... رفتم سمت تلفن الوو..

 اسما:سالم عزیزدلم...

مهسا:واای آبجی تویی سالم خوبی؟!!آخ چقد دلم برات تنگ شده آبجی چه 

 خبر؟!!

 اسما:منم همینطور خوشگلم..سالمتی

 مهسا:آندیا چطوره شاهین؟!خوبن؟!

 خوبین چکارا میکنین؟!! اسما:خوبن سالم میرسونن شما

مهسا:ماهم خوبیم...مامان یهو از اتاق اومد بیرون گفت اسما؟!!....سرمو به 

نشونه آره تکون دادم...خب آبجی من گوشیو میدم مامان ازطرف من آندیا رو 

 هزاربار ببوس...به شاهینم سالم برسون...خدافظ

 اسما:باشه عزیزدلم...مواظب خودت باش خدافظ..

:الو دخترم........خوبی عزیزم.....آندیا و شاهین چطورن مامان

خوبن؟!!.........فدای نوم بشوم چقد دلم براش تنگ شده نمیایین 

اینوررا؟!!..........باشه دخترم......خب دیگه برو...حواست ب آندیا باشه ها 

 سالم برسون ب شاهین...........خدافظ عزیزم...

 مهسا:مامان گریه نکنیا...

 امان:تو چی میگی دختر...خب دلم تنگ شده براشون...م
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مهسا:پریدمو مامانمو بغل کردمو به شوخی گفتم وای اگه منم برم پس تو چکار 

 میکنی؟!!!

مامان:دخترم من ک نمیگم نرین...برین خوشبخت باشین شاد باشین من آرزوی 

 دیگه ای ندارم...

 

 از شد و بابام اومد تو و مارو دید..مهسا:فدای مامان مهربون و خوبم برم...درب

 بابا:به به دوراز چشم من خوب قربون صدقه هم میرین...

مهسا:رفتم سمتشو بابامم بغل کردم و گفتم خوش اومدی باباجونم...شما سرور 

 ....مایین

 بابا پیشونیمو بوسیدو گفت فدای دخترنازم...

 مامان:بیایین دیگه ناهار آمادس...

داد میزنی؟!!چنددقیقه پیش ک تو بغل خودت بود ناهار حاضر  بابا:چیه

 نبود؟!!االن ک اومده بغل من حسودی میکنی؟!!

 مهسا:آروم زدم زیرخنده بابامم میخندید...

مامان با کفگیر از آشپزخونه سرک کشیدو گفت من چکار به اون دارم چرا 

 حرف میزاری دهنم...غذا سرد شد زود بیایین...

 ه مامان جون....مهسا:باش

خالصه ناهارمونو خوردیمو جمع کردیم و رفتم تو اتاقم....طبق معمول اول یکم 

پشت پنجره وایسادمو به خونه نظرزاد چشم دوختم....یه آه بلند کشیدم االن سه 

هفتس ک ندیدمش....کاش یه عکس ازش داشتم تا حداقل با دیدنش ذره ای از 

 دلتنگیم رفع بشه...

هفته لحظه لحظه از حسرتو انتظارمو تو دفترخاطراتم مینوشتم...به تو این سه 

خودم اومدم دیدم گونه هام خیسه...یه دستی از سربیخیالی رو اشکام کشیدمو 

 روتختم نشستم و ویالونمو برداشتم و بایاد رامین یکم تمرین کردم...

 

 آرش:الو سالم کجایی خانم خانما؟!!

 سم تموم شد...دارم میرم آموزشگاه توکجایی؟!!مهسا:دانشگاه بودم االن کال

 آرش:منم تو آموزشگام کالسم نیم ساعته شروع شده...

 نبود کالست؟!!۷مهسا:مگه ساعت 

ونیم اینجام نیم ساعتم منتظرت ۷ونیم...تا ۶آرش:چرا ولی مربی انداخت ساعت

 باهم برمیگردیم...۸میمونم 

 مهسا:باشه خوبه...
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 .تشکرالزم نیس وظیفمه...آرش:خواهش میکنم..

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم باشه بابا ممنون...

 آرش:خب میبینمت فعال بای

 مهسا:بای...

رسیدم آموزشگاه...ویالونمو درآوردم تا یکم تمرین کنم تواین چندروز بخاطر 

امتحانای پایان ترمم نشد ک درست حسابی تمرین کنم...یکم تمرین کردم ک 

 صالحی(اومد داخل....استادمون)آقای 

 صالحی:سالم بچه ها خوبین؟!!

همه جواب دادیم...استاد خوبی بود بهش میخورد سی سالش باشه چهره جذابی 

 داشت...باصدای استاد ب خودم اومدم...

 صالحی:خب منتظریم خانم عباسی...

 مهسا:منتظر چی؟!!

 صالحی لبخندی زدو گفت:شروع امروزمون با شما...

احالتی مظلومانه گفتم اما من زیاد تمرین نکردم اگه خوب نزدم دعوام مهسا: ب

 نکنین...

 صالحی لبخندی زدو سرشو تکون داد...

مهسا:ویالونو گرفتم تودستمو انتهاشو روشونم گذاشتمو چونمو رو یه گوشش و 

با یه ژست خاص چشامو بستمو شروع کردم به نواختن...بعد از تموم شدن با 

 ن بقیه چشامو بازکردم...صدای دست زد

 

صالحی:آفرین خانم عباسی...موقع زدن نباید مانع بروز احساسات شد...این 

 اشک احساستونو بیشتر و زدنتونو زیباترکرد...

مهسا:سریع دستی روگونم کشیدم وای من گریه کردم پس چرا نفهمیدم؟!!سرمو 

 ازخجالت انداختم پایین و آروم گفتم ممنون...

 

تموم شد و اومدم بیرون...سرمو کردم تو کیفم ک گوشیمو دربیارمو به کالس 

آرش زنگ بزنم ببینم کجاست که باصدای سالم بلند یه نفر تو گوشم دومتر پریدم 

 هوا....

 مهسا:پسره ی دیوونم ترسیدم...

 آرش غش غش میخندید...

 آرش:خب بریم؟!
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بعد گفتم بریم...منو مهسا:با یه حالت تاسف برانگیز سرمو تکون دادمو 

 رسوندخونه اصرارکردم بیاد باال اما نیومد و رفت...

انقدر خسته بودم ک ویالونو گوشه تخت گذاشتمو با مانتو روتخت ولو شدم...یعد 

 یه رب بزور بلند شدمو لباسمو عوض کردم...ورفتم کمک مامان ....

 

 

دم داخل و گفتم:اوووف لیال:با سرعت دراتاق رامینو باز کردمو نفس زنان پری

 اولین روزکاریم به موقع اومدم...

 رامین:بعله البته با پنج دقیقه تاخییر...

 لیال:خب حاال پنج دقیقه ک مهم نیس...جلسه کیه؟!!

رامین:داشتم میرفتم تو جلسه ک اومدی...ببین تو ازاالن مدیر 

 فروشی...دیرکردن و تنبلی و ...نداریم..

 خالق...لیال:چشم آقای بدا

 رامین:یه لبخند محو زدمو گفتم خب بریم دیگه...

 

بعداز یه ساعت جلسه ب نتیجه رسید و قراردادو بستیم و بعداز دست دادن اومدم 

 بیرونو رفتم تو اتاقم لیالم پشت سرم اومد...

 لیال:وای رامین دیدی پاقدم من بودا....قرارداد به این مهمیو برات جورکردم...

نگاه بهش انداختم...سرمو تکون دادم و گفتم آره اگه نبودی قرارداد  رامین:یه

 بسته نمیشد...

 لیال:آره میدونم...تبریک میگم هم ب تو هم ب خودم...  شروعم عالی بود...

 

 

النازجون:خودمو روکاناپه انداختمو گفتم آه دختره ی افاده ای...حیف پسرم باشه 

 ...ک اینو براش بگیرم

 ره واقعا اصال ازش خوشم نیومد...رویا:آ

 الناز:دخترم یه هفتس داریم میگردیم...چقد سخته پیدا کردن یه دختر خوب...

 رویا:آره واقعا...فک کنم نسلشون داره منقرض میشه و باهم زدیم زیرخنده

 

 

مریم جون)مامان مهسا(:دخترم من دارم میرم خیریه... امروز انجمنه توهم ک 

 بیا بریم... بیکاری پاشو
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 مهسا:حال ندارم مامان..

مریم جون:پاشو دختره ی تنبل بس تو خونه موندی دلت ُمرده...پاشو زود آماده 

 شو...

مهسا:چشم مامان جونم چشم...شما حرص نخور...بلند شدمو رفتم حاضر شدم 

 وهمراه مامان رفتم..

 

 

 خانم شریفی)رییس انجمن(:خوش اومدین خانما...

ما امروز قراره برای چندتا دختر بی سرپرست درخواست جهیزیه خب خان

بدیم...تا به امید خدا اونایی ک نیازمند حمایتن با اندکی از کمکای ما بتونن یه 

 زندگی رو آغاز کنن...

مریم جون:بله درسته...من اولین داوطلب برای کمک کردن بهشون میشم تا به 

 یشون داشته باشیم...امیدخدا بتونیم سهم کوچکی در خوشبخت

 

فاطمه خانم:چشمم به دختری ک گوشه سالن نشسته بود افتاد رفتم سمتش و 

 کنارش نشستم...سالم دخترم

 مهسا:باتعجب سمتش برگشتم و بعد زدن یه لبخند گفتم سالم...

 فاطمه خانم:تو دختر مریم خانمی؟!!

 مهسا:بله...

 فاطمه:ماشاهلل..اسمت چیه دخترم..

 اسمم مهساست...مهسا:

 فاطمه:چندسالته دخترم؟!درس میخونی؟!

مهسا:متعجب از سواالیی ک میپرسید جواب دادم بیست سالمه بله میخونم رشته 

 حقوق...

 فاطمه:احسنت...

 

مهسا:اون هی سوال میپرسید و منم با تعجب جواب میدام...وا این چرا انقد سوال 

 میپرسه؟!

 

 لناز جون عروستو پیدا کردم...فاطمه:تو دلم گفتم بیا ا
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به دستش نگا کردم ببینم حلقه داره یا نه...نداشت یه لبخند زدمو گفتم خوشحال 

شدم شناختمت دخترم ببخشید ک زیاد سوال پرسیدم آخه به مریم جون نمیاد 

 همچین دختر خانمی داشته باشه مامانتم خوب مونده ها!!!

 

 تونه...مهسا:یه لبخند زدمو گفتم نظرلطف

 

 فاطمه:خب دخترم من دیگه میرم...فعال خداحافظ...

 

 مهسا:بلند شدمو مودبانه خدافظی کردم...و دوباره نشستم...

 

باخودم گفتم این چقدر مشکوک بود!چرا انقد سوال میپرسید؟!!چقدم وقتی باهام 

 حرف میزد خوشحال بود

 

 باصدای مامانم ب خودم اومد...

 رم...مامان:بریم دخت

 مهسا:بریم مامان جون و سوار ماشین شدیمو رفتیم سمت خونه...

 

 

 النازجون:گلی جون من درو باز میکنم شما به کارت برس...

فاطمه:وای مژده بده النازجون عروستو پیدا کردم باید ببینی چه دختر چه 

 دختری ماشاهلل...

 الناز:بیا بشین ببینم چی شده!؟؟

 فاطمه؟!! رویا:چی شده خاله

 فاطمه:زن داداشتو پیدا کردم دختر...

 الناز جون:خب کیه؟!بگو دیگه؟!

فاطمه:دختر مریم جون...اسمش مهساس ووای عین اسمش ماه بود...چقدر 

 مودب چقد ناز چقد خانم...یعنی من اگه پسر داشتم واسه پسرم میگرفتمش...

 الناز:مریم کیه؟!!

 هستیا!!!همسایتو نمیشناسی؟!! فاطمه:وای الناز توهم عجب آدمی

 الناز:خب عزیزم ما صدتا همسایه دارین مگه قراره همه رو بشناسم!؟
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فاطمه:باشه باشه...خونشون انتهای خیابونه تو ساختمون طبقه سوم...باباش فرش 

فروشی داره و مامانشم تو کارخیره...یه خواهرم داره ازدواج کرده خارج از 

 نه رشته حقوق وضشونم خوبه...کشوره....مهسا درس میخو

رویا:ماشاهلل کل آمارشم درآوردی خاله...باناراحتی گفتم خاله از ستاره هم 

 خوشگلتر بود؟!!

 فاطمه:اگه از اون کم نداشته باشه حداقل اندازه اون خوشگل بود...

 الناز:خب حاال من چجوری ببینمش؟!!

روز دیگه دوباره انجمنه توهم بامن بیا و عضو شو البته فک نکنم فاطمه:دو

 مهسا باشه ولی خودتو به مامانش نزدیک کن تا باهم آشناشین و حرف بزنین...

 

 

 بعد.. دوروز

 فاطمه:ببین اونی ک اون گوشه نشسته مریمه...

 الناز:خب بریم داخل سالم کنیم دیگه دم دروایسادیم زشته...

 شه بریم من معرفیت میکنم میگم عضو جدیدی..فاطمه:با

 

 سالم خانما خوب هستین...

 خانم شریفی)رییس انجمن(:سالم فاطمه خانم خوش اومدین...

فاطمه:ممنونم عزیزم...خب من یه عضو جدید آوردم و روبه الناز گفتم ایشون 

 النازشریفی هستن و بقیه روهم به الناز معرفی کردم...

 بحتم از آشناییتون...مریم جون:خوش

 الناز:منم همینطور...روبروی مریم نشستم...

 

 بعد یک ساعت جلسه تموم شد...

 فاطمه:هی به الناز چشم و ابرو میرفتم ک سربحثو بازکنه...

 الناز:مریم خانم چهرتون برام آشناست..کجا دیدمتون؟!

ار دبار دیدمتون اما افتخمریم:بله منم شما رو میشناسم...تقریبا همسایه ایم منم چن

 آشنایی نصیبمون نشد...

 

 

 الناز:بله درسته...انشاهلل از این ب بعد بیشتر باهم آشنامیشیم...

 مریم:البته...خوشحال میشم...
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 بعد ازیکم حرف و گفتگو باالخره از خیریه اومدیم بیرون...

 الناز:مریم جون اگه بخواین من میرسونمتون...

 مت میشه با تاکسی میرم...مریم:نه زح

 الناز:نه چه زحمتی خواهش میکنم بفرمایین...از فاطمه خدافظی کردیمو رفتیم...

 

 توراه...

 

 الناز:چندتا بچه دارین مریم جون؟!

مریم:دوتا دختر دارم...یکیشون ازدواج کرده و رفته یکی دیگم فعال همدممه...ؤ 

 اروم خندیدم...

هش داره...منم دوتا بچه دارم یه دختر ی پسر...همین چند الناز:خدا براتون نگ

 هفته پیش عروسی دخترم بود کاش اونموقع میشناختمتون تا دعوتتون کنم...

 

 مریم:ممنونم...ان شاهلل خوشبخت شن...

 الناز:پسرمم شیرازه اونجا کار میکنه...

 مریم:با خانمش؟!

م :نه متاسفانه روز عروسیشون دخترالناز:یه سکوت کوتاه کردمو باناراحتی گفتم

ستاره بخاطر مشکل قلبیش فوت کرد...رامین پسرم داغون شد ازاون به بعد 

یعنی دوسال پیش دیگه رامینم نخندید...شکسته شد...بعد از اون دیگه ازدواج 

 نکردو رفت شیراز زندگی کنه...البته فعال...

یلی ناراحت کننده بود...انشاهلل مریم:آ واقعا متاسفم شدم...خدا رحمتشون کنه...خ

 پسرتون دوباره خوشبختی رو حس کنه...

 

 الناز:انشاهلل انشاهلل...همه آرزوم همینه...

 دیگه حرفی نشد و تا آخر مسیر سکوت کردیم..

مریم:همینجاس ممنونم النازخانم...تشریف بیارین باال ی چایی مهمونمون 

 باشین...

 

..خونتون ن مریم جون... نه ممنون انشاهلل یوقت دیگهالناز:همون الناز صدام ک

 کدومه؟!
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 مریم:با دستم اشاره کردم و گفتم اون ساختمون طبقه سوم...

 الناز:آها انشاهلل از این ب بعد بیشتر همو ببینیم...

 

 مریم:باکمال میل خیلیم خوشحال میشم...خدانگهدار...

 الناز:خداحافظ..

 

 

 مامانم از دراومد داخل پریدم جلوش و گفتم چی شد؟!رویا:همین ک 

 

 النازجون:دختر تو شوهر کردی مثال!!!همش ک اینجایی...

 

 رویا:إ مامان بگو دیگه!!چی شد؟!

 

النازجون:همینجور ک میرفتم سمت مبل تا بشینم گفتم: دختره رو ندیدم اما 

بود خیلی مودب و  مادرش و دیدم و یکم باهم حرف زدیم خیلی خانم متشخصی

خانم بود...امیدوارم دخترشم مثل خودش باشه...خونشونو یاد گرفتم حاال یه روز 

میریم خونشون تا دخترشو از نزدیک ببینم...ببینم همونجور ک فاطمه گفته یا 

 نه...اما از مریم خانم خیلی خوشم اومد...انشاهلل ک خیره...

 یگیره اما چ میشه کرد...رویا:چی بگم واال هیچکس جای ستاره رو نم

 

 مهسا:خسته نباشی مامان جونم...

 مامان:ممنون دخترم...یه لیوان آب بده دستم خیلی تشنمه...

 مهسا:چشم مامان شما بشین من االن میارم...

 

 بفرما...

مامان:ممنون دخترم...امروز حسابی خسته شدم... دست خانم نظرزاد دردنکنه 

 ...منو رسوند خونه

مهسا:با شنیدن این حرف مامانم خشکم زد...سریع کنارش نشستم و یه جوری ک 

 ضایع نباشه پرسیدم...

 کدوم نظرزاد؟!!

 مامان:همین همسایه دوتاخونه اونورتر...

 مهسا:خب چرا رسوندتت؟!کجا دیدیش؟!!
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مامان:اونم امروز عضو انجمن ما شده...خانم خوب و صمیمیه گفت باهم 

 یمو رفتو امد داشته باشیم...درارتباط باش

مهسا:نفسم تو سینه حبس شده بود سریع گفتم خب تعریف کن مامان دیگه چی 

 گفتین؟!!

 

مامان:یکم دردودل کرد...یه دختر و یه پسر داره... اونشب یادته گفتی 

 عروسیه...اونشب عروسی دخترش بوده...

 مهسا:خب دیگه؟!!

 بیچاره پسرش...مامانم یه آه بلند کشید...و گفت 

مهسا:بااین حرف مامانم دیگه نتونستم تحمل کنم و تقریبا بلند گفتم إ مامان درست 

 تعریف کن دیگه...چرا تیکه تیکه میگی...

مامان باتعجب نگام کردو گفت:خب دارم میگم دخترم روشو برگردوندو ادامه 

 داد...

 

ی بود اما انگار روز بیچاره پسرش خیلی درد کشیده...درست نفهمیدم قضیه چ

عروسی زن پسرش بخاطر مشکل قلبی تو عروسیشون فوت میکنه...ازاون به 

بعد پسرش داغون میشه و برای همیشه میره شیراز انگار فقط بعضی وقتا میاد 

ب اینجا و ب خونوادش سرمیزنه...مامانش بیچاره خیلی ناراحت بود میگفت 

اون ب بعد دیگه پسرم اون رامین  پسرم دیوونه وار ستاره رو دوست داشته از

قبلی نشد...گفت حتی دیگه نمیخنده االن دوسال ازاون قضیه گذشته اما 

 هنوزازدواج نکرده و به پای عشقش مونده...

مهسا:حرفایی ک میشنیدمو باورم نمیشد بغض گلومو گرفته بود سریع بلند شدمو 

 رفتم سمت اتاقم...

 مامان:واا کجا میری دخترم؟!

ا:بزور و بابغضی ک سعی میکردم پنهون کنم گفتم من فردا امتحان دارم مهس

یادم نبود میرم بخونم...و سریع رفتم تواتاقمو درو بستم روتخت خوابیدمو شروع 

کردم گریه کردن...سرمو تو بالشت فرو بردم تا صدای هق هقم به گوش مامانم 

کشیده...پس اونشب نرسه...قلبم داشت آتیش میگرفت یعنی رامین انقدر درد 

توعروسی خواهرش بخاطر این انقدر داغون بود...گریم بیشتر شد...یعنی تا این 

 حد عاشق اون دختر بوده؟!!

 

 یعنی تا این حد عاشق اون دختر بوده؟!!
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ستاره...ستارره...چه اسم قشنگی داشته پس اون دخترخوشگلی ک چندبار دیده 

عشق عشقم...کاش من جای تو بودم بودمش همون ستاره بوده عشق رامین...

ستاره...کاش رامین اونجوری عاشق من بود کاش منو اونجوری دوست 

داشت...اونقدر دوستش داشته ک بخاطرش خونوادشو ول کرده...اونقدر ک بعد 

اون دیگه نمیخنده...اونقدر ک حتی بخاطرش دوساله به پاش مونده...دوست 

شتر تو بالشت فشردمو چندتا جیغ کوتاه داشتم داد بزنم و گریه کنم..سرمو بی

کشیدم...تا تونستم اشک ریختم...بلند شدمو ویالونمو برداشتم و شروع کردم به 

نواختن یه موسیقی غمگین و آروم باهاش اشک میریختم...ویالونو گذاشتم 

 سرجاشو رفتم پشت پنجره ایستادمو دوباره ب خونش چشم دوختم...

مه وار گفتم:منو باش چقدر خیال بافی میکردم...چقد یه لبخند غمگین زدم و زمز

تو رویاهام کنارت آروم میگرفتم...حتی ب دیدنت راضی بودم...حاضرم 

هزاربرابر درد بکشم اما خدا باز ستارتو بهت پس بده و تو خوشحال باشی 

رامین...درسته بودنت بایکی دیگه منو میکشه اما حاضرم بمیرم اما ناراحتیتو 

شمام دیگه خسته شده بود از اشک ریختن...نا نداشت... اعصابم ازدست نبینم...چ

خودم خراب بود...چراآخه من گریه میکنم؟!!!مگه من انتظار همچین چیزایی 

رونداشتم مگه انتظار نداشتم رامین عاشق کسی باشه؟!!!!مگه نمیدونستم منو 

ن اشکا بخاطر تاحاال ب چشمم ندیده پس چه انتظاری داشتم!!!!...اما..اما ای

درداییه ک رامین کشیده...یعنی تواین دوسال چی کشیده...چقدر زجر کشیده 

 چقدر درد کشیده!!!

من ازندیدن اون اینجور درد میکشم...اما اون ک عشقشو از دست داده 

چی؟!اونم تو روزعروسیشون...کاش میتونستم کنارش باشمو دلداریش بدم....اما 

ی؟!!!...دوباره اشکام شدت گرفت....باصدای مامانم به چه عنوانی؟!!با چه نسبت

سریع اشکامو پاک کردمو خودمو روتخت انداختمو جزوه هامم تو دستم گرفتمو 

 وخودمو به خواب زدم...مامان دراتاقو باز کردو اومد داخل...

 مامان:دخترم بیا شام حاضره...دخترم...

وهام کشید و وقتی دید خوابم مهسا:جوابی ندادم...اومد کنارم نشست و دستی روم

 رفت بیرون و باصدای بسته شدن در چشام بازشد...

باز اشک ریختم...دیگه خسته شده بودم...رفتم سمت دفترخاطراتم...تموم اتفاقات 

امروزو دردای رامین و عشقش به ستاره و عشق من ب اونو نوشتم...دفترو 

 ..بستمو روتختم خوابیدم و باچشمای خیس خوابم برد.

 

 مریم جون:دخترم مهسا پاشو...عزیزم پاشو...
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 مهسا:بااحساس نوازش دست کسی روی سرم چشمامو بازکردم...مامانم بود...

 مهسا:چی شده مامان؟!

مامان:دخترم وقت نماز صبحه...تو ک همیشه قبل ما بیدار میشدی...انگار 

 امروز خواب افتادی پاشو دخترنازم پاشو...

سرجام بلند شدمو نشستم...مامان رفت بیرون...رفتم وضو گرفتمو مهسا:آروم از 

سجادمو پهن کردم...نمازمو خوندم و همونجا رو سجادم دستامو بردم باال و دعا 

کردم...ناخودآگاه گفتم خدایا لطفا شادی رو ب رامین برگردون...یه لبخند رو لبم 

م...یکم دیگه نشست...چقد اون لحظه ای ک این دعاروکردم حس خوبی داشت

 نشستمو دعا کردم و بعدش سجادمو جمع کردم و رفتم روتختم دراز کشیدم...

نشده بود...رفتم تو واتساپ یه نگا بندازم...همین ۶گوشیمو برداشتم ساعت هنوز 

 ک رفتم داخلش یه پیم اومد برام...

 آرش:دختره چش سفید اول صبحی چرا بیداری؟!!

 بایه لبخند جواب دادم...

 هسا:فک کن من برای نماز پاشدم...تو ک نماز نمیخونی پس تو چرا بیداری؟!!م

آرش:توهم فک کن من متحول شدم و پاشدم نماز بخونم و چندتا شکلک خنده 

 فرستاد...

مهسا:آره جون خودت تو ک راست میگی...خب حاال مزاحم نشو میخوام 

 بخوابم...

 برسم...بایآرش:آره آره برو بزار منم یکم به عبادتم 

 مهسا:خیلی پرویی...بای...

 آرش:خودتی...بای

 

 تند تند لباسمو پوشیدمو رفتم بیرون...

 مهسا:مامان من رفتم دیرم شد...

 مامان:دخترم بیا صبحونتو بخور بعد برو...

 مهسا:نه مامان دیره...

 مامان:میخوای با ماشین بابات برو...امروز ماشینشو نبرده...

 تاکسی میگیرم...خدافظ مامان جون و پریدم بیرون...مهسا:نه 

 

 رویا:مامان کی بریم دختره رو ببینیم...

 النازجون:بزار االن زنگ بزنم به مریم جون بگم عصر میریم خونشون...

 رویا:باشه بزن...
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 النازجون:الو سالم مریم جان خوبی؟!

 مریم جون:سالم ممنون شما؟!

 باخنده گفتم همسایه ی جدید...الناز:من النازم...و

 مهسا:آها بله بله بفرمایی. النازجون...

الناز:وهللا غرض از مزاحمت خواستم بگم اگه عصر خونه ای یه سربادخترم 

بیاییم خونتون...و دوباره با خنده گفتم باالخره ک باید ازیه جایی شروع کنیم به 

 رفت و آمد دیگه...

 م خوشحال میشم...مهسا:البته بفرمایین...خیلی

 الناز:باشه عزیزم...پس میبینمت فعال خداحافظ..

 مهسا:قدمتون روچشم...خداحافظ...

 

 سینا:ببخشید امروز خانممو آوردن اینجا االن کجاست؟!!!

 پرستار:خانمتون کیه...

 رامین:لیال اسدی.

 پرستار:انتهای راهرو اتاق...

دنبالش رفتم خدا خدا میکردم لیال  رامین:سینا با دو رفت سمت اتاق و منم

 چیزیش نشده باشه...

 

 سینا:لیال...عشقم خوبی؟!!!

 لیال:خوبم عزیزم چیزیم نیس...

رامین:دختر مارو ترسوندی...رو ب دکتر گفتم مساله مهمی ک نیس آقای 

 دکتر؟!

دکتر:نه نه فقط یه ضربه کوچیک به سرش خورده و دستش ضربه دیده اما 

 وع مهمی نیس...نشکسته موض

 رامین:باشه ممنونم...

 سینا:آخه چی شد یهو لیال؟!!

 

لیال:داشتم برمیگشتم خونه...توراه بودم...یه لحظه نگامو سمت ضبط چرخوندم 

تا ضبطو روشن کنم همین ک سرمو باالآوردم بایه ماشین تصادف کردم....آروم 

 اشک ریختمو گفتم خیلی ترسیدم سینا...

 دو گفت باشه عشقم تموم شد دیگه...ببین پیشتم...سینا بغلم کر
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 رامین:خداروشکر که خوبی لیال...خیلی نگرانت شدم...

 لیال:یه لبخند به رامین زدمو گفتم ممنونم... 

 

 دکتر:سرمش ک تموم شد میتونین ببرینش خونه...مشکلی نداره...

 رامین:باشه ممنونم...

 دکتر:خواهش میکنمو رفت بیرون...

 رامین:من میرم کارای ترخیصتو انجام بدم...

 سینا:باشه ممنون داداش...

 

 مهسا:وای مامان خییلی خستم دارم میمیرم من میرم بخوابم...

مامان:دخترم عصر مهمون داریم...خواب و بزار برای بعد بیا کمک کن خونه 

 رو جارو بزن...

 حاال؟!!مهسا:اووف...مهمون از کجا پیدا شد آخه...کی هست 

 مامان:الناز و دخترش...

 مهسا:الناز کیه؟!

 مامان:دخترم آلزایمر گرفتی تو؟!!خانم نظرزاد دیگه...

 مهسا:بلند گفتی چی؟!!.ووای کی میان؟!!

مامان باتعجب نگام میکرد...خودمو جمع وجور کردمو گفتم آخه اولین باره میان 

 عجیبه؟!!مگه نه؟!

میاییم دیدنی...بیا ناهارتو بخور بعد کمک  مامان:صبحی زنگ زد گفت عصر

 کن...

 مهسا:بابام کجاس پس؟!

مامان:امروز خونه عموت کار داشتن کارش طول کشیده گفت ظهرم اونجا 

 میمونه...تا شب برمیگرده...

 مهسا:آها باشه...ناهارمو خوردمو رفتم سراغ گردگیری...

 

ه...عروسی ۶یرشد ساعت نزدیک النازجون:آماده ای دخترم؟!!بیا بریم دیگه د

 ک نمیریم یه ساعته داری چکار میکنی؟!!

 

رویا:إ اومدم دیگه مامان...به حالت شوخی گفتم آره عروسی نمیریم میخواییم 

 بریم عروس پسند کنیم...
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 الناز:خداکنه این یکی خوب باشه...

 

 ه رو بگیره امارویا:بااینکه ته دلم ناراحت بودم ک قراره یکی دیگه جای ستار

 سعی میکردم ناراحتیمو بروز ندم و به خوشبختی داداشم فک کنم...

 

 مهسا:وای مامان اومدن دارن در میزنن...

 مامان:خب بازکن دخترم چرا انقد هوولی؟!!

مهسا:تو باز کن من کار دارم و مث فشنگ رفتم تو اتاقم و یبار دیگه تو آینه 

خوبه...موهای قهوه ای تیرمو دم اسبی بسته  خودمو نگا کردم ببینم سروشکلم

بودم و یه لباس آستین دار نقره ای و یه شلوار مشکی پوشیده بودم رفتم 

بیرون...هنوز نیومده بودن داخل...حتما تو آسانسورن...باصدای در ازجا 

 پریدم...

همراه مامانم سمت در رفتیم...مامانم دروباز کرد و بعد سالم و احوال پرسی از 

 دراومدن داخل و منم رفتم سمتشون تا سالم کنم...

 

مهسا:خیلی استرس گرفته بودم...آخه اولین بار بود با مادر و خواهر کسی ک 

 دوستش داشتم سالم علیک داشتم...

 مهسا:دستمو دراز کردمو گفتم سالم خیلی خوش اومدین..

 ...ممنون...النازجون:یه نگاه از سرتاپاش انداختمو گفتم سالم دخترنازم

 مهسا:سالم خوش اومدین...

 رویا:یه لبخند زورکی زدمو گفتم سالم ممنونم...

 

مهسا:مامانم بهشون تعارف کردو رفتن رو مبل نشستن منم رفتم تو 

آشپزخونه...چایی رو درست کرده بودم و منتظر بودم کیکی ک پختم و از فر 

و کیکو درآوردم...درسته برای دربیارم...باالخره فر صدا داد...درشو باز کردم

درست کردن کیک همجارو ب گند میکشیدم ولی درآخر چیزخوبی ازآب 

درمیومد...کیکو تیکه تیکه کردمو با کاکائو روشو تزیین کردم یکم پودر نارگیلم 

 ریختم روش چاییارو ریختمو بردم بیرون و تعارف کردم...

 النازخانم:ممنونم عزیزم...

 رویا:ممنون...

امانمم برداشت...و دوباره رفتم تو آشپزخونه و کیکو آوردمو یه تیکه شو م

 کندمو جلوی الناز خانم و یه تیکه دیگه رو جلو رویا گذاشتم...
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 الناز:به به پس بوی خوبی ک میومد مال این کیک بود...

 مریم جون:بله و باخنده ادامه دادم دخترم تو درست کردن کیک استاده...

 خنده به مهسا نگاه کردمو گفتم پس این کیک خوردن داره... الناز:با

مهسا لبخندی زدمو گفتم:بفرمایین نوش جان...از اول تا آخر چشم النازخانم رو 

من بود سنگینی نگاشو حس میکردم اما بروی خودم نمیوردم...رویاهم ک انگار 

 یزد...عصا قورت داده بود وقتایی ک نگام بهش میفتاد یه لبخند زورکی م

 

 خالصه یه ساعتی نشستن و رفتن...

 

 

الناز:نظرت چیه دخترم؟!خیلی خانم بود مگه نه؟!!من ک ازش خوشم اومد 

 دختر سنگین و شیرینی بود...معلومه واسه خودش خانمیه...

رویا:تودلم گفتم آره واقعا دختر خوبی بود...اما نمیتونستم جای ستاره ببینمش 

 بدنبود... بخاطر همین گفتم آره

الناز:بد نبود چیه دخترم...عالی بود...یه نفس عمیق کشیدمو باخنده گفتم عروسمم 

 انتخاب کردم...امشب با بابات حرف میزنم...

 رویا:باشه من دیگه برم خونه...االنا علی میاد...

 الناز:خب شام بمونین...

 م...رویا:نه دیگه برم...ممنون مامان جون...صورتشو بوسیدمو رفت

 

 

 علی:سالم به خانم خوشگل خودم...

 

 رویا:مثل یه خانم خوب رفتم استقبالش وگفتم سالم عزیزم خوش اومدی...

علی صورتمو بوسیدو گفت ممنون و یه شاخه گل از پشتش درآوردو روبروم 

 گرفت...

 علی:تقدیم باعشق...

چی  فتمو گفتم خبرویا:ذوق کردمو پریدم بغلش و گفتم ممنون عشقم...گل و گر

 شده؟!!

 علی:چی رو چی شده؟!!

 رویا:جریان گل چیه؟!!
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 ...علی:هیچی دیدم تو کوچه افتاده گفتم بیارم برات

 رویا:إ علیییی...

علی:بلند زدم زیرخنده و گفتم خب برات گل آوردم دختر دیوونه...آخه این چ 

 سواالییه میپرسی؟!

 

 کارا نکرده بودی.. رویا:خب تعجب کردم تا حاال ازاین

 باشه حاال برو دست وصورتتو بشور شام حاضره...

 علی:چشم خانمم...

 

 رویا:غذارو کشیدمو نشستم سرجام...

 علی:به به...دست پختتم ک عالیه خانمم...

... باغذام داشتم بازی میکردم رویا:سرم همونجور ک پایین بود گفتم نوش جونت

مش تو فکر رامین بودم...یعنی آخرش چی و نتونستم درست بخورم... ه

 میشه؟!!

 

 یعنی آخرش چی میشه؟!!باصدای علی ب خودم اومدم...

 علی:چی شده رویا؟!انگار بی حالی؟!!!

 رویا:نه چیزیم نیس خوبم..

 علی:آروم سرمو به نشونه تایید تکون دادم...اما فهمیدم یه چیزی شده...

و ورفتم پیش علی ک رومبل نشسته بودو رویا:میزو جمع کردمو ظرفارو شستم

تلوزیون میدید...همین ک نشستم علی دستشو بازکرد یعنی بیا بغلم اما نگاش 

هنوز ب تلوزیون بود...سرمو روشونش گذاشتمو اونم دستشو دورگردنم حلقه 

 کرد...

 علی:خب بگو ببینم چی خانم خوشگلمو ناراحت کرده؟!!

وزیون بود...آروم لبخندی زدمو گونشو رویا:نگاش کردم هنوز نگاش ب تل

 بوسیدم...علی باتعجب برگشتو نگام کرد...

 رویا:چیه خب دلم خواست!!!

 علی:اینا باشه واسه آخرشب...تو االن بگو ببینم چته؟!!

رویا:ازبغلش دراومدمو به پهلو جوری ک روبروش بودم نشستم و گفتم:امروز 

 رفتیم خونه مهسا اینا...

 نو خاموش کردو بسمتم برگشت و گفت مهساکیه؟!!!علی:تلوزیو

 رویا:دختری ک مامانم واسه رامین انتخاب کرده...
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 علی:باخوشحالی گفتم إ پس باالخره موفق شد...

 رویا:سرمو انداختم پایین و باناراحتی تایید کردم...

 علی:خب تو چراناراحتی؟!

 

 علی:خب تو چراناراحتی؟!

دمو گفتم خب نمیتونم قبول کنم کسی جای ستاره رویا:به علی نگاه کر

بیاد...قبولش برام سخته...فک کن اگه رامین بفهمه قیامت به پا میکنه...وقتی 

 راضی نمیشه مامانم چرا انقد به این دراون درمیزنه آخه...

 علی:رویا تو انگار دوست نداری خوشبختی داداشتو ببینی نه؟!!

 ومه ک میخوام...رویا:علی این چه حرفیه...معل

 علی:پس بزار مامانت کارشو انجام بده...اون داره کار درستو میکنه...

 رویا:تو اینجور فکر میکنی؟!!

علی:آره پس چی...و به شوخی ادامه دادم یکی ندونه انگار قراره سرت َهوو 

 بیاد ک اینجوری میکنی...

اگه جرات داری َهوو  رویا:چشامو تنگ کردمو لبامو دادم جلو و باحرس گفتم تو

 .بیار اونوقت راجبش باهم حرف میزنیم..

علی بلند زد زیرخنده و بغلم کرد و گفت من فدای خانم حسودم بشم...آخه با 

 وجود تو مگه میشه من چشمم دنبال کسی دیگه باشه...

رویا:معلومه ک نه...چون من چشمی برات نمیزارم ک بره دنبال کسی 

 خندید... دیگه...علی باز بلند

 

 

 محمدآقا:انگار تصمیمتو گرفتی خانم...دختره انگار چشمتو گرفته...

الناز:آره محمد خیلی دختر خوب و خانمی بود...دیدی بعضیا از قیافشون 

معصومیت و پاکی میباره اصن از دور مشخصه ک چجور آدمیه این دختر 

خاصی داشت درست همونطوره... خیلی معصوم و پاک بود تو چهرش یه نور

 من این دخترو برای رامین میگیرم...حاال ببین...

 

محمد:اما خانم اگه رامین نخواست اصرار نکن... مجبورش نکن کاری رو ک 

 میخوای انجام بده...
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الناز:نه محمد اتفاقا میخوام مجبورش کنم...اون باید هرچه زودتر ازدواج کنه تا 

گیشو نابود کرده...دیگه بسه فردا بهش از این وضعیت بیاد بیرون خودشو وزند

زنگ میزنم ک بیاد تهران...یه مدت اینجا نگهش میدارم و بامهسا روبروش 

 میکنم و بعدم دست تو دست مهسا ازاین خونه میفرستمش بیرون...

 

 

محمد:چی بگم دیگه...توتصمیمتو گرفتی...کنجکاو شدم عروسمو ببینم...یعنی 

 تاثیر قرارداده...کیه ک اینجوری تورو تحت 

الناز:یه لبخند زدمو گفتم میبینیش...میبینیش یکم منتظر باش...خدا از فاطمه 

 جونم راضی باشه...اون این دخترو معرفی کرد...

 

 رامین:گوشیمو برداشتمو یه زنگ به لیال زدم...

 لیال:جونم داداشی؟!

 رامین:علیک.صدات ک بنظر خوب میاد...چطوری؟!

 چیزیم نیس...بادمجون بم آفت نداره...لیال:خوبم 

 رامین:یه لبخند رو لبم نشست ستاره هم یبار همین حرفو زده بود...

 لیال:الوو کجارفتی؟!!

 رامین:هستم..خواستم صداتو بشنوم ببینم خوبی..

 لیال:ممنونم خوبم نگران نباش...

 رامین:سینا کجاست؟!!

ه جای من خونه داری میکنه...االنم داره لیال آروم جوری ک سینا نشنوه گفتم:دار

 ظرفا رو میشوره...

 سینا:شنیدم چی گفتیا...

 رامین:خندم گرفته بود...اما حال خندیدن نداشتم...

 باشه پس مزاحمتون نمیشم...سالم برسون فعال خدافظ...

 

 لیال:باشه ممنون خدافظ...

 

زتلوزیون افتاد...منو رامین:گوشیو قط کردم و چشمم به قاب عکس کنار می

ستاره بالبخند کنارهم ایستاده بودیم ستاره تو لباس عروسی چقدر دوست داشتنی 

شده بود...یه نفس عمیق کشیدمو بلند شدمو رفتم تواتاقم ولباسمو درآوردمو با 

 باالتنه لخت خودمو روتخت انداختمو و چشامو بستم...
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 رامین:سالم مامان جان...

 م خوبی؟!الناز:سالم پسر

 رامین:ممنون خوبم شما خوبین؟!باباخوبه؟!

 

الناز:مام خوبیم جز دلتنگی از دوری تو غصه ی دیگه ای نداریم...پسرم یه 

 چندروزی بیا ببینیمت...

 رامین:مامان باورکن اینجا کلی کار ریخته سرم نمیشه...

 

نصافی الناز:پسرم کارت واجبتره یا خونوادت...تو داری درحق ما بی ا

 میکنی...این حق ماست ک نبینیمت؟!!!

 

 اگه نیای ازت دلخور میشم...

 رامین:اما مامان...

 الناز:اما بی اما اگه حرف مادرت برات ارزش داره میای...

 رامین:باشه مامان جون من االن شرکتم بزار فکر کنم بعدا بهتون خبر میدم...

 

 الناز:باشه پسرم...پس خدافظ...

 

 ین:خدافظ مامان...رام

 

 الناز:همینکه گوشیو قط کردم زنگ زدم ب لیال...

 

 لیال:سالم خاله الناز...

 

 الناز:سالم دختر نازم خوبی؟!!

 

 لیال:ممنون خاله جونم شما خوبین؟!!

 

 الناز:ممنون دخترم...یه زحمتی برات داشتم...

 

 لیال:امر بفرمایید خاله جون...
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رو ب لیال گفتم از نقشمو اینکه میخوام رامین بیادو خالصه  الناز:همه چی

 همچیو...میدونستم لیالم دوست داره رامین خوشبخت شه...

 

 لیال:خب خاله چه کمکی از دست من برمیاد؟!!

 

الناز:دخترم میخوام رامینو راضی کنی بیاد باید یه مدت طوالنی بیاد تهران...من 

 ...بهش گفتم توهم بگو راضیش کن

 لیال:چشم خاله جون اونو بسپرین ب من...

 الناز:ممنونم دختر نازم...پس فعال خداحافظ..

 

 لیال:خداحافظ خاله جون..

 

 لیال:گوشیو قط کردمو زنگ زدم به رامین...

 

 رامین:جانم لیال؟!

 

 لیال:سالم ممنون منم خوبم تو خوبی؟!!

 

 رامین:ای بد نیستم...

 

 الق ببین شام بیا اینجا کارت دارم...لیال:أه بداخ

 

 رامین:چه کاری؟!

 

 لیال:حاال اومدی حرف میزنیم...

 

 رامین:باشه...میام...

 

 لیال:اوکی پس تا بعد بابای...

 

 رامین:خدافظ...
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********* 

 

 رامین:ممنون لیال جان خیلی خوشمزه بود...

 

 سینا:بله خانم من کدبانوه...

 

 از گفتم ممنونم ممنونم...لیال:با ن

 

 رامین:خب چکارم داشتی؟!

 

لیال:اها رامین یادته واسه یه قرارداد قرار بود برم تهران و با شرکت مقابل 

 چندتا جلسه بزارم اگه خوب بود قرار داد ببندم؟!

 

 رامین:آره خب؟!!

 

 د یه مدتلیال:سینا اجازه نمیده برم...بخاطر تصادفم میگه حق نداری بری بای

 استراحت کنی...فک کنم زحمتش بیفته رو دوش تو...

 

رامین:یه نگا ب سینا انداختم  بالبخند حرف لیالرو تایید کرد منم گفتم آره حق با 

 سیناس...

 

 لیال:پس یعنی میری؟!!

 

رامین:احتماال...امروز مادرمم زنگ زد خیلی اصرار داشت برم 

 احتماال برم دیگه...دیدنشون...اونجام ک کار داریم 

 

لیال:آره آره برو خیلی وقته نرفتی دیدن خونوادت اونام حق دارن واال...من جای 

 مامانت بودم دیگه باهات حرف نمیزدم...

 رامین:باشه میرم حاال...

 

 لیال:پس واسه پس فردا بلیط بگیر..
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 رامین:باشه..  

 

 رامین:از تاکسی پیاده شدمو رفتم سمت خونه...

 

 آیفونو زدم و بعد از لحظه ای درباز شد و رفتم داخل...

 

 مامان:وای خوش اومدی پسر نازم خوش اومدی شاهزاده ی من و بغلش کردم...

 

 رامین:ممنون مامان جون...

 

 محمدآقا:خوش اومدی پسرم...

 

 رامین:رفتم سمتشو گفتم ممنون و بعدم روبوسی کردیم...

 

 دی پسرم...مگه اونجا غذا نمیخوری؟!!الناز:چقد الغر ش

 

 رامین:مامان کجا الغر شدم...تغییری نکردم...

 

 الناز:نه الغرشدی..

 

 محمد:ولش کن خانم از االن گیر نده بهش...

 

 الناز:پسرم تو برو یکم استراحت کن تا ناهار حاضر میشه برو عزیزم...

 

 پله ها رفتم باال... رامین:سرمو تکون دادمو ساکمو برداشتمو از

 

الناز:تلفن و برداشتمو به علی و رویا زنگ زدم تا برای ناهار بیان دورهم 

 باشیم...

 

 دوساعتی گذشت همه تو سالن نشسته بودیم رامینم از اتاقش اومد بیرون...
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رویا:ووای داداش جونم بلند.. شدمو پریدم بغلش و گفتم چقد دلم برات تنگ شده 

 ی..بود داداش

 

 رامین:ازبغلم درش آوردمو پیشونیشو بوسیدمو گفتم منم همینطور خوشگلم...

 علی:بهههه داداش خوش اومدی و بغلش کردم...

 

 رامین:ممنون داداش...

 

 علی:با خنده گفتم به میدان جنگ خوش آمدی و بلند زدم زیرخنده...

 

 رامین:چی؟!میدان جنگ؟!!

 

 رایز!!!و باز زدم زیرخنده..علی:سوپرایزه داداش سوپ

 

 رامین:چی داری میگی تو؟!

 

 الناز:هیچی پسرم شوخی میکنه بریم سر میز دیگه...

 

الناز:علی رو کشیدم یه گوشه و بهش گفتم پسرم یکم خودتو کنترل کن...االنه ک 

 همچیو بفهمه خب...

 

 سوتی نمیدم...علی:ببخشید خاله اما خیلی هیجان زده شدم...باشه باشه دیگه 

 

 همه دور میز جمع شدیم...

 

الناز:بشقاب رامین و پرکردمو دادم بهش و گفتم باید تا ته بخوری رنگ به روت 

 نیس پسرم...

 

علی:آره آره بخور ک حسابی کار داریم و آروم خندیدم...چشمم به خاله الی افتاد 

 و با چشم غره ای ک رفت خندمو قورت دادم...

 

 خترم تو این مدت ک رامین اینجاس شمام بیایین اینجا دورهم باشیم...الناز:د
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 علی:باشه میاییم حتما...

 

 

 دوروز بعد...

 

الناز:علی و رویا رو کشوندم تو آشپزخونه...و گفتم خب حاال چکار 

 کنیم؟!چجوری بگیم بهش؟!!

 

 رویا:یوقت نیاد حرفامونو بشنوه...

 

 باتو گذاشتم سرگرمش کنه...الناز:نه نه نمیاد با

 

 علی:آروم خندیدم..

 

 رویا:علی هیسس...

 

 علی:باشه باشه ببخشید...

 

 الناز:بهش بگیم قراره مهمونی بگیریم؟!!

 

 رویا:سوپرایز نباشه یعنی؟!!

 

 الناز:نکه داداشت خیلیم از سوپرایز خوشش میاد...

 

 علی:خب پس بگیم بهش...

 

ایین بریم بشینیم...رفتیمو کنار رامین و محمد ک مشغول حرف الناز:باشه بی

بودن نشستیم...یکم ازکارو این ور اونور حرف زدیم اومدم سربحثو بازکنم...رو 

 به محمد گفتم...

 الناز:محمدجان فردا عصر کاراتو کنسل کن مهمونی گرفتیم زشته تونباشی...
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 محمد:باشه خانم..

 

 ونی؟!!به چه مناسبت؟!!رامین بااخم گفتم:مهم

 

 علی:مهمونیه دیگه دورهمی و خوش گذرونی مناسبت نمیخواد ک...

 

 رامین:باشه پس من فردا عصر میرم بیرون حوصله مهمونی ندارم...

 

الناز:وااا پسرم دیگه چیی؟!!مگه میشه؟!!!همه میان تورو ببینن دلشون برای تو 

 تنگ شده اونوقت تو نباشی؟!!

 

 ره پسرم زشته...فک و فامیال میان...نباشی دلخور میشن...محمد:آ

 

 علی:یه روز رامین...چیزیت نمیشه...

 

 رامین:اخمامو بیشتر توهم کردم و یه نفس عمیق کشیدمو گفتم باشه...

 

.... 

 

مهسا:یهو چشامو بازکردم و سیخ نشستم رو تختم...ووای حاال من امروز چی 

 شدمو رفتم بیرون...مامان من چی بپوشم؟!! بپوشم؟!از رو تخت بلند

 

 مامان:واال دخترم من خودمم موندم چی بپوشم...

 

بابام ک امروز دیرمیرفت سرکار باخنده گفت:از دست شما خانما...هیچوقت 

هیچی ندارین بپوشین...خب مثل همیشه باشین تیپ همیشگیتونو بزنین یه 

 مهمونی سادست دیگه...

بابامو تایید کردمو رفتم سمت آشپزخونه تا آب بخورم...لیوانو  مهسا:با سر حرف

 برداشتم ک تلفن زنگ خورد...

 

 مریم:الو سالم الناز جون...
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مهسا:وای نکنه زنگ زده بگه مهمونی لغو شده!!؟با این فکر لب و لوچم 

 آویزون شد ک یهو دیدم مامانم گوشیو سمت من گرفت...

 

 !مهسا:باتعجب گفتم من؟!

 

 مامان:بیا دیگه دخترم...

 

 مهسا:لیوان بدست رفتم تلفن و گرفتم...

 

 الو سالم...

 

 الناز:سالم عزیزم خوبی؟!

 

 مهسا:ممنون خاله جون خوبم شماخوبین...یکم احوال پرسی کرد و بعدش گفت...

 الناز:شنیدم ویالون میزنی دخترم؟!

 

 مهسا:بله چطورمگه؟!

 

 ویالونتو بیار و برامون بزن...الناز:پس امشب 

 

مهسا:اما من تو جمع خجالت میکشم تازه زیادم بلد....حرفمو قط کردو گفت 

 منتظرم دخترم...ویالونتو یادت نره ها خدافظ...

 

 مهسا:خدافظ...

 

 مهسا:دهنم باز مونده بود...رو ب مامانم گفتم:مامان من نمیام...

 

 زشته...مامان:مگه دیوونه شدی دخترم 

 

مهسا:هنوز تو شک بودم رفتم تو اتاقمو متعجب گوشه تختم نشستمو به ویالونم 

 خیره شدم...
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 الناز:همچی آمادس گلی خانم؟!شربتا شیرینیا؟!همچی باید مرتب باشه...

 

 رویا:مامان جون آروم باش...

 

 الناز:بنظرتون همچی خوب پیش میره؟!!

 

 رویا:آره انشاهلل...

 

 لناز:باشه ای گفتم و رفتم...ا

 

 علی:آروم درگوش رویا گفتم:باید از مامانت ترسید!!!

 واال بخدا...ببین چه حرفه ایه...همراه رویا بلند زدیم زیر خنده...

 علی:خب ببینمت خانمم چه خوشگل شدی...

 

 رویا:توهم خیلی خوشتیپ شدی...

 

شلوار مشکی پوشیدمو یه دستم به رامین:یه پیراهن سفید و یه جلیغه مشکی و 

موهام کشیدم...اوف کی حال مهمونی داره آخه...رفتم پایین مهمونا کم و بیش 

 اومده بودن رفتم کنار علی نشستم...

 

 علی:داداش تو ک باز ترکوندی؟!همه دخترا امشب محوت میشن...

 

 رامین:بدون اینکه نگاش کنم گفتم خفه...

 

 اری بخدا...علی:لیاقت تعریفم ند

 

 رامین:کسی ازتو تعریف خواست؟!

 

علی:باشه داداش من رسما غلط کردم باشه؟!!ببخشید اصن دخترا ببیننت فرار 

 میکنن...

 

 رامین:یه نگا به علی انداختمو سرمو به نشونه تاسف تکون دادم...
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یدم رو فمهسا:یه لباس کامال پوشیده ساده سفید و بلند براق پوشیدم و یه شال س

سرم انداختم جوری ک دوطرفش آویزون بود...یه رژ صورتی مالیم زدم و 

یکمم ریمل به مژه های بلند و مشکیم...موهامو ک داده بودم باال یکم معلوم بود 

ویالونمو برداشتمو رفتم بیرون جلوی مامانم ایستادمو گفتم چطور شدم 

 مامانی؟!!

 

 مامان:ماه شدی دخترم...

 

 دیگه ب مامانم رفتم خب بریم.... مهسا:آره

 

****** 

رامین:وسط سالن ایستاده بودمو با یکی از اشناها صحبت میکردم ک چشمم افتاد 

ب مامانم ک داشت به رویا و چندتا خانم دیگه اشاره میداد ک برن دم در...من 

با یپشت ب در ایستاده بودم برگشتم ببینم چه خبره...دیدم مامانم با یه خانم تقر

مسن داره روبوسی و احوال پرسی میکنه و بعدم رفت سمت یه دخترجون ک 

تیپ سفید زده بود... تیپش با بقیه چقد متفاوت و پوشیده بود...نگامو بی تفاوت 

 گرفتمو دوباره برگشتمو مشغول حرف زدن شدم...

 

 الناز:خوش اومدین مریم جون بفرمایین...

 مهسادخترم خوش اومدی...

 

:از این استقبال گرم النازخانم ذوق کردم...به جمعیت نگاهی انداختم تاحاال مهسا

همچین مهمونی نیومده بودم...چشم چشم میکردم تا کسی ک دوست داشتمو ببینم 

اما ندیدمش انگار نیس...یه آه کشیدمو سرمو برگردوندم سمت الناز خانم ک 

 بامامانم حرف میزد...

 

 گوشه گذاشت...رویا ویالونمو گرفت و یه 

 

مهسا:النازخانم اومد سمتمو گفت دخترم مهسا بیا بریم به دوستام معرفیت کنم و 

دستمو گرفت و باهم رفتیم به مامانم نگا کردم مشغول حرف زدن با دوستای 
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...النازخانم همینجور دستشو دوربازوم پیچیده بود و منو میبرد به یه انجمنش بود

 سمت...

 

 پسرم ببین ایشون مهساس...اینم دومادمه مهساجان... النازخانم:علی

 

 علی:إ واقعا دستمو سمت مهسا دراز کردمو گفتم خوشبختم...

 

مهسا:دستشو ک دراز کرد تعجب کردم...دستمو به نشونه سالم رو سینم گذاشتمو 

 گفتم سالم...

 

 ..علی:خیت شدی پسر...دستمو انداختم پایین و گفتم خوشبختم مهساجان.

 

 مهسا:بایه لبخند گفتم منم همینطور....

 

 النازخانم:خب بریم پیش بقیه...

 

 مهسا:بایه لبخند گفتم چشم و دوباره همراه النازخانم راه افتادیم...

 

 رویا:رفتمو پیش علی وایسادم...

 

 علی:رویا این دخترکامال مناسب رامینه...واقعا دخترخوبیه...

 

 .رویا:آره بدنیست.

 

 علی:بدنیست چیه...عالیه..تازه بهش دست دادم دستمو نگرفت...

 

رویا:چشامو گشادکردمو بااخم به علی نگاکردم و گفتم: چی گفتی؟!!دست 

دادی؟!!چرا ب کسی ک اولین باره دیدیش دست میدی؟!!نکنه به همه دست 

 میدی؟!!

 

ی...من گفتم سالم علی:م...من گفتم دست دادم؟!! نه عزیزم حتما اشتباه شنید

 کردم مودبانه جواب داد...
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 رویا:بعدا به خدمتت میرسم و ازش فاصله گرفتمو رفتم سمت مهمونا...

 

 مهسا:الناز خانم منو به چندنفر دیگم معرفی کرد و آخر رسید به آقای نظرزاد...

 

 الناز:عزیزم...این مهساس دختر مریم خانم...

 

 !!؟محمدآقا:سالم دخترم خوبی

 

مهسا:سالم ممنونم...محمدآقا یکم خوش و بش کردو بعد رفت سمت مردا....الناز 

خانمم یه لحظه غیبش زد... ایستادمو به اطرفم نگا کردم تقریبا مهمونی شلوغی 

بود...فقط تیپ جلف بعضی دخترا زیادی رومخ بود... خوبه رامین 

فکرای چرت و پرت  نیست...سرمو تکون دادمو به خودم اومدم و گفتم انقد

 نکن...با صدای النازجون همه به سمتش برگشتیم...

 

الناز:خب دوستان یه لحظه توجه کنین... دخترم مهسا قراره برامون ویالون 

 بزنه...و روب من ادامه داد خب دخترم منتظریم...

 

مهسا:ازخجالت آب شدم همه نگاها ب من بود کف دستام عرق کرده بود...رویا 

 نمو برام آورد...ویالو

 

 یه نفس عمیق کشیدم سعی کردم آروم باشم...ویالونمو درآوردم...

 

رامین:همه جمع شده بودن و به یه چیزی نگا میکردن پشت همه ایستاده بودمو 

زیاد دید نداشتم...رفتم جلوتر ک صدای ویالون سالن و پرکرد...یه ملودی 

همون دختردم درافتاد...اون داشت آرامش بخش و زیبا...جلوتر رفتم چشمم به 

 ویالون میزد...نگاش میکردم اما فکرم جای دیگه ای بود..

 

 الناز:دخترم رویا ببین داداشت داره به مهسانگا میکنه..

 

 رویا:مامان همه دارن ب مهسا نگا میکنن خب ک چی؟!!
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 الناز:دخترم داداشت باهمه فرق میکنه...

 

رشته افکارم پاره شد...منم دستمو ازجیبم درآوردمو  رامین:با صدای دست زدن

 آروم دست زدم...

 

مهسا:سرم پایین بود همین ک سرمو باال آوردم چشمام به چشمایی خورد ک 

 قلبمو لرزوند... 

 

مهسا:سرم پایین بود همین ک سرمو باال آوردم چشمام به چشمایی خورد ک 

مینطور خیره نگاش میکردم...داشت نگام قلبمو لرزوند...پس رامینم اینجا بود...ه

میکرد و بااون اخم جذابش دست میزد برای من...آره برای من دست 

 میزد...باصدای النازجون نگامو گرفتم...

 

 الناز:آفرین دخترم...عاالی بود...

 

مهسا:بامهربونی نگاش کردمو گفتم ممنونم...سرمو برگردوندم ک رامین و ببینم 

کردم ندیدمش...نکنه تو رویا دیدمش!!نه خودش بود مطمعنم هرچی چشم چشم 

 یه لبخند رولبم نشست...

 

 رامین:دیگه حوصلم حسابی سررفته بود...مهمونیو ول کردمو رفتم تو اتاقم..

 

 مهسا:کم کم مهمونا داشتن میرفتن...

 

 مریم جون:النازجان ما دیگه میریم...مهمونی عالی بود ممنونم بابت دعوت..

 

 الناز:خواهش میکنم...خیلی خوش اومدین...

 

 مهسا:بعد روبوسی و خدافظی باالخره رفتیم خونه...

خیلی ذوق زده بودم...امروز برای اولین بار کسی ک هرروز بادیدنش قلبم 

 میلرزید منو دید...برای من دست زد...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  70  

کنم  سمو عوضرسیدم خونه بعد شبخیر باذوق رفتم سمت اتاقمو بدون اینکه لبا

نشستم و دفترخاطراتمو از کشو درآوردم و شروع کردم تمام اتفاقایی ک امشب 

 افتاده بودو با هیجان و خوشحالی نوشتم...

 

 رامین:بلندشدمو آماده شدم امروز کلی کار داشتم...رفتم پایین...

 

 رامین:مامان من امروز جلسه دارم میرم...

 

 برو... الناز:پسرم صبحونه بخور بعد

 

رامین:نه مامان عجله دارم وبعد خدافظی بدون اینکه منتظر جواب باشم رفتم 

 بیرون...

 الناز:ای بابا گشنه رفت...

 

 رویا:ولش کن مامان بزار کارشو بکنه...مامان؟!

 

 الناز:چیه...

 

 رویا:حاال میخوای چکارکنی؟!چجوری ب رامین میگی؟!

 کی میگی؟!

 

 گم بهش...هرچی میخواد بشه بشه...الناز:امشب می

اگه عصبانی شد منم عصبانی میشم...اگه داد زد منم داد میزنم...هرچی بشه مهم 

نیس...ولی شمام باید طرف من باشین...گفته باشما نکه با یه دآدش ساکت شین 

 هرچی شد باید طرف من باشین...

 

 رویا:اما مامان...

 

 ...                     الناز:اما بی اما همین ک گفتم

 

.... 
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مهسا:باصدای تلفن از خواب بیدارشدم...بلند شدمو رفتم سمت تلفن انگار کسی 

 خونه نبود...

 الوو

 اسما:سالم ب آبجی کوچولوی خودم...

 

 مهسا:آ آ آبجی تویی سالم خوبی چه خبر؟!

 

 اسما:خوبم عزیزم توخوبی؟!چکارا میکنین؟!خوش میگذره؟!

 

 مهسا:اره...ولی جای تو خییلی خالیه نمیدونی چقددلم برات تنگ شده آبجی...

 

 اسما:منم همینطور عزیزم ولی چکار کنم نمیشه بیام...

 

مهسا:میدونم آبجی...آندیای خاله چطوره؟!آخ ک دلم براش لک زده...گوشیو بده 

 یکم باهاش حرف بزنم...

 

 اسما:باشه عزیزم گوشی دستت...

 

هسا:یکمم با آندیا حرف زدم.. همینکه صداشو شنیدم خودش کلی خوشحالم م

 کرد...بعدم خدافظی کردمو گوشی و قطع کردم...

 

مهسا:به ساعتم نگا کردم نزدیک ده بود...اووف امروزم ک کالس 

 نداشتم...گوشیمو برداشتمو زنگ زدم با آرش با دومین بوق جواب داد...

 

آرش خان تماس گرفتید لطفا پس از شنیدن بوق پیغام خود آرش:با سالم...شما با 

 را بگذارید...بووووق...

 

 مهسا:خیلی بی مزه ای آرش...

 

 آرش:بلند زدم زیرخنده و گفتم میدونم...

 

 مهسا:چکاره ای؟!
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 آرش:همون کار همیشگیم یعنی بیکار چطور؟!

 

 مهسا:پایه ای بریم بیرون؟!حوصلم سررفته؟!!!

 

 ش با داد یه جوری گفت چیی ک گوشام کر شد...آر

 

 مهسا:مگه مریضی پسر گوشام کر شد...

 

 آرش:گوشاتو ول کن تو االن چی گفتی؟!

 

 مهسا:میگم بریم بیرون...ناهارم بیرون بخوریم... چطوره؟!

 

آرش:تو ی چیزی خورده ب سرت!!واال بخدا... مهسایی ک هروقت میگفتم بیا 

گفت حوصله ندارم االن داره میگه بیا بریم بیرون...من ک شاخ بریم بیرون می

 درآوردم نکنه خواب زده شدی هاا؟!!

 

 مهسا:أه چقد حرف میزنی...اصال پشیمون شدم بیخیال...

 

 آرش:من نیم ساعت دیگه اونجام خدافظ...

 

مهسا:اومدم ی چی بگم ک تق گوشیو قط کرد...خندیدم این پسر دیوونس 

له خل...سریع رفتمو اماده شدم درست همونطور ک گفته بود نیم ساعت بخدا...خُ 

 بعد اومد....

 مهسا:سالم...

 آرش:بههههه سالم ب خوشگل خودم...

 مهسا:جانم؟!!

 آرش:چیه دوست دارم آبجیمو اینجوری صدا کنم... بریم؟!!

 مهسا:آره بریم...به مامانم زنگ زدم گفتم ناهار باتوام..

 

 زنگ نمیزدی تعجب میکردم کوچولوو..آرش:بله 
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 رامین:اوف حسابی خسته شدم...

 

 الناز:پسرم برو یه آب ب دست و صورتت بزن بعد بیا سرمیز شام بخوریم...

 

 رامین:چشم...

 

... 

 

همه سرمیز نشستیم تو سکوت شاممونو خوردیمو بعدم رفتیم تو پذیرایی و 

 نشستیم...

 

 د پسرم؟!خوب پیش رفت؟!بابام:جلست چطور بو

 

رامین:بله خوب بود...هفته دیگه هم جلسس خدا بخواد اگه خوب پیش بره قرار 

 دادو میبندیم...

 

 بابا:خب بسالمتی...موفق باشی پسرم...

 

 رامین:ممنون بابا...

 

 الناز:دلو زدم به دریا و بحث و باز کردم...پسرم برنامت برای آینده چیه؟!

مه دیگه مامان قراردادای مهمی رو بستیم خالصه ازاالن حسابی رامین:معلو

 کارریخته سرم...

 

 الناز:منظورم اون نبود پسرم...یعنی بقیه زندگیت چی میشه؟!

 

 رامین:مگه زندگیم چشه؟!!

 

الناز:پسرم دوساله از مرگ ستاره گذشته...فک نمیکنی عذا داری دیگه 

 زندگیت کنی؟! کافیه؟!نمیخوای کسی دیگه رو وارد
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رامین اخمام بیشتر شد و ولوم صدام یکم باالرفت و گفتم:مامان منظورت ازاین 

 حرفا چیه؟!!

 

محمد:پسرم آروم باش حق با مامانته...زندگی تو ادامه داره قرار نیست ک 

 همیشه تنها بمونی...

 

 رامین:بابا بهتر این بحثو ادامه ندیدم دلخوری پیش میاد...

پسرم ما خوبی تورو میخواییم...زندگیت ادامه داره درسته عشقتو از دست الناز:

 دادی ولی....

 

رامین:حرف مامانمو قطع کردمو گفتم:من ستاره رو از دست ندادم اون تو قلبم 

 زندس...

صدامو باالتر بردمو ادامه دادم:شما ک ستاره رو دوست داشتین؟!!پس چی 

 ناراحت میکنین... شد؟!!دارین با این حرفاتون اونم

 

الناز:منم صدامو باالبردمو گفتم معلومه ک دوستش داشتم  اون برام بارویا فرقی 

نداشت...اما اون مرده پسرم میفهمی مرده نیست اما تو هستی زنده ای باید 

 زندگی کنی...

 

 اما اون مرده پسرم میفهمی مرده نیست اما تو هستی زنده ای باید زندگی کنی...

 

امین:من ب عشقم خیانت نمیکنم...هررگز هرگز هیچ زنی نمیتونه جای ستاره ر

 رو تو زندگیم پرکنه این اجازه رو نمیدم...

 

الناز:دیگه کامال جوش اورده بودم صدامو باالتر بردمو با داد گفتم یعنی میخوای 

تنهایی پیرشی؟!نمیخوای ازدواج کنی بچه دارشی خوشبخت شی؟!هاان...االن 

 ا یه مرده چه فرقی داری...پس ب

 

 رویا:مامان آروم باش لطفا حالت بد میشه...

 

 رامین:با داد و شمرده شمرده گفتم:ببین مامان من از زندگیم راضیم...
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الناز:نه انگار تو میخوای منو به کشتن بدی؟!!مگه گناه ما چیه ک میخواییم 

 خوشبختیتو ببینیم هاان...

و رفتم سمت درتا برم بیرون ک باصدای مامان متوقف  رامین:بلند گفتم بسه

 شدم...

 

 الناز:اگه پاتو بزاری بیرون دیگه اجازه اومدن نداری دیگه خونواده ای نداری...

 

رامین:یه پوزخند عصبی زدمو دستی ب موهام کشیدمو باقدمایی محکم و 

 عصبی برگشتمو رفتم تو اتاقم و درو محکم به هم کوبیدم...

ا چی میگن...چجوری میتونن این حرفارو بزنن... خانمم زنم عشق من این

 ستارس...

چجوری به زن دیگه فک کنم...کنار یکی دیگه باشم به یکی دیگه بگم 

عشقم...چجوری اخه...محکم یه مشت ب تختم کوبیدمو نشستم...سرمو بین دستام 

روتختو چشامو گرفتمو به حرفای مامان فکر میکردم...محکم خودمو پرت کردم 

روهم فشردم تا شاید خوابم ببره...اما فکروخیال ولم نمیکرد...نزدیکای صبح 

 خوابم برد...

 

 رامین:صبح با صدای سروصدا از خواب پاشدمو رفتم پایین...

 

 رامین:علی چی شده؟!

 

 علی:مامانت اول صبحی فشارش رفته باال دکترآوردیم معاینش کنه...

 

!سریع رفتم سمت اتاق مامانم...روتخت دراز کشیده بود رفتم رامین:چی میگی؟

 کنارش و گفتم خوبی مامان؟!!

 

 الناز:بدون اینکه نگاش کنم گفتم خوبم اما ازغصه تو آخر میمیرم...

 

اقای دکتر:فشارتون خیلی باالس لطفا به خودتون استرس و فشارعصبی وارد 

 نکنین...براتون قرص فشار مینویسم...

 د:ممنونم اقای دکتر...محم
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دکتر:بلند شدمو رو ب رامین گفتم:پسرم از ماها سن و سالی گذشته...فشار تواین 

دوره زمونه مساله مهمیه خیلی از سکته ها بخاطر فشار باالس...پس مادرتو 

 اذیت نکن...خب دیگه خدانگهدار...

 

 محمد:بفرمایین آقای دکتر بدرقتون میکنم...

 

 ق اومدم بیرون و رفتم سمت پذیرایی و روکاناپه نشستم...رامین:ازاتا

رویا:رفتمو کنار رامین نشستم و گفتم:داداشی آخه چرا این کارو باخودت و ما 

میکنی...این دفه به خیر گذشت باورکن مامان صالحتو میخواد خب نمیتونه 

 پژمرده شدن بچشو ببینه...

 

 

دیگه چرا؟! چطورمیتونی این حرفارو  رامین:سرمو باال آوردمو گفتم:رویا تو

 بزنی ستاره دوستت بود خواهرت بود...

 

 رویا:بود آره داداش بود...اما االن نیست مرده...

 ببین داداش قرار نیست ک توخودتو داغون کنی...

 

مردن حقه همه میمیرن...یکی پدرمادرشو یکی بچشو یکی دوستشو و یکیم 

 عشقشو از دست میده...

 

ا داداش دنیا مگه وایمیسه؟!!مگه ماهم باید همراه کسایی ک رفتن ام

 بمیریم؟!!معلومه ک نه...

درسته فراموش نمیشه اما به مرور زمان دردش کم میشه عادی میشه...آدمای 

 دیگه میان تو زندگیت و زندگیتو تغییر میدن...

 

 آدمای دیگه میان تو زندگیت و زندگیتو تغییر میدن...

 رو دست رامین گذاشتمو خواستم چیزی بگم ک بابام صدام زد...دستمو 

 بابام:رویا دخترم برو پیش مادرت...

 

 رویا:بلندشدمو رفتم..
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رامین:یه آه بلند کشیدمو تو دلم گفتم آخه چجوری به زن دیگه ای بغیر از ستاره 

 فک کنم...باصدای بابام ب خودم اومدمو سرمو سمتش برگردوندم...

 

مد:بااخم و جدیت گفتم:ببین رامین تا حاال تو این دوسال هرچی خواستی مح

هرکاری ک خواستی انجام دادم برات...داغتو درک کردم و چیزی نگفتم اما 

اصال بهت اجازه نمیدم ک بخوای من و مادرتو و خونوادتو ناراحت 

 کنی...فهمیدی؟!!...و بدون اینکه منتظر جوابی از رامین باشم رفتم...

 

رامین:سکوت کردمو فقط رفتن بابامو تماشا کردم... بلندشدمو رفتم تو اتاقم 

 روتخت نشستمو سرمو انداختم پایین و باخودم زمزمه کردم و

 

گفتم:میبینی ستارم میبینی خانمم میبینی چجوری دارن تحت فشارم میزارن  

 اصال درکم نمیکنن اصال...با صدای علی سرمو بلند کردم تو چارچوب

 درایستاده بود...

 

 علی:شاید این تویی ک اونارو درک نمیکنی رامین...

 

 رامین:علی ببین تو دیگه شروع نکن اعصابم خرابه سرتو خالی میکنما...

 

 علی:باشه داداش فقط یه چیزی میگمو میرم...

فک کن من ُمردم و االن دوسال گذشته...تو بعد دوسال ب رویا چی 

میگی رویا عزیزم عشقت مرده توهم باید همراش میگی؟!!میری بهش 

بمیری؟!میگی همیشه اونو تو قلبت نگه دار؟!میگی هیچوقت خوشبخت نشو و 

 به پای عشق ازدست رفتت بمون؟!!میگی دیگه زندگی نکن؟!

 اینارو گفتمو بدون اینکه منتظر جوابی از رامین باشم رفتم....

و خسته بودم... یه جورایی حق باعلی رامین:خیلی تو فکر فرو رفتم...درمونده 

بود اما...اما چکارکنم نمیتونم لعنتی ستاره یه لحظه هم ازجلوی چشمم نمیره 

ابون ...اونقدر تو خینمیتونم....باکالفگی کاپشنمو برداشتمو از خونه زدم بیرون

پرسه زدم ک متوجه تاریک شدن هوا نشدم...کاش االن میتونستم برم 

اش دردودل کنم....دوست نداشتم برم خونه اما مجبور سرقبرستارم و باه

 بودم...راه خونه رو درپیش گرفتمو رفتم...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  78  

رفتم داخل خونه...علی و بابام تو پذیرایی نشسته بودن...بابام بهم نگاه کردو بعدم 

بااخم سرشو ازم برگردوند...رفتم کنارش نشستم و گفتم:بابا نکن چرا روتوارمن 

 ن نمیتونم عشقمو فراموش کنم؟!!برمیگردونی؟!!چو

بابا:نه چون خودتو و مارو فراموش کردی...چون خودتو مارو داری عذاب 

 میدی...تو حق فرزندیتو برای ما بجا نیوردی...

 

 رویا:مامان صب کن کجا میری باید استراحت کنی...

 

 الناز:ولم کن دختر ولم کن...

 

سمتش برگشتم و گفتم:مامان چرا بلند رامین:باصدای مامان سریع بلند شدمو 

 شدی باید استراحت کنی...

الناز:آره نکه خیلی نگرانمی و به فکرمی؟!!!!!اگه نگرانمی باید به حرفم گوش 

 کنی...

 رامین:سعی میکردم جوابشو ندم تا دوباره حالش بد نشه...

ونم تالناز:پسرم تو خودتو زندگیتو  ول کردی ولی من نمیتونم ولت کنم نمی

 ناراحتی تنها پسرمو ببینم...پس باید ازدواج کنی اونم با دختری ک من میگم...

رامین:دیگه تحمل نیوردمو با داد گفتم هرررگززز مامان هرگز این کارو 

 نمی.....کننننم...

 

الناز:باید این کارو بکنی فهمیدی بایددد.وگرنه شیرمو حاللت نمیکنم 

یکنم...کم کم چشمام داشت سیاهی رامین...حق مادریمو حاللت نم

 میرفت...آرومتر گفتم حاللت نمیکنم...

 رویا:مامان آروم باش لطفا...

الناز:کلمات شکسته شکسته از دهنم درمیومد...دیگه... توورو 

 پسرم....نمیدونم....چشمام سیاهی رفت...

 

ن اافتادرامین:رنگ مامانم پریده بود خدالعنتم کنه چرا جلوی دهنمو نگرفتم ب

مامانم سریع سمتش رفتم بلندش کردمو رو کاناپه خوابوندمش...چندتا سیلی آروم 

 زدم بهش و صداش میکردم اما جواب نمیداد...

 محمد:علی زود برو ماشین و اماده کن...
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رامین:خدایا لطفا چیزیش نشه لطفا...صدای هق هق رویا بیمارستانو پرکرده بود 

 د...داشت اعصابمو خراب میکر

 

محمد:به دیوار تکیه داده بودم...تکیمو گرفتمو رفتم سمت رامین روبروش 

ایستادمو یه سیلی محکم زدم توگوشش و گفتم:به خودت بیا پسر...به خودت بیا... 

 تمومش کن میخوای مادرتو ب کشتن بدی؟!!

 

 رویا:باهق هق و متعجب از کار بابام داشتم نگاشون میکردم سمت بابام رفتمو

 دستسو گرفتمو گفتم بابالطفا بیا بشین...

 

علی:رفتم سمت رامین ک تو شوک بودو بابهت ب روبروش چشم دوخته بود 

دستشو گرفتمو گفتم بریم داداش یه تاکسی میگیرم تو برو خونه من اینجام هرچی 

 شد خبرت میکنم...

 رامین:خودم میرم...و بدون حرف دیگه ای رفتم سمت خونه...

 

 

 تختم نشستمو سرمو بین دستام گرفتم...رو

ستارم حاال چکار کنم؟!!اگه مامانم چیزیش شه نمیتونم خودمو ببخشم اما نمیتونم 

بجز تو به کسی دیگه ای فکر کنم نمیتونم کنار کسی دیگه آرامشمو پیدا کنم 

نمیتونم....خدایا چکارکنم...چشامو بستم و دنبال یه راه برای رهایی ازاین قضیه 

 ودم...نمیدونم چندساعت گذشت باصدای تلفن ازعالم فکرو خیال بیرون اومدم...ب

 

 رامین:چی شده علی؟!

 

علی:نگران نباش داداش...حال مامانت خوبه امشب اینجاس فردا مرخصش 

 میکنن...

 

رامین:یه نفس عمیق کشیدمو گفتم ممنون داداش و گوشیو قط کردم...یه لبخند رو 

 گفتم خدایا شکرت...لبم نشست اروم 

حاال من چکار کنم فردا ک بیاد بازهمون بحثا و دوباره حالش بد میشه باید ی 

 فکری کنم چند دقیقه رفتم تو فکر...
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 چند دقیقه رفتم تو فکر...

 

 باخودم گفتم کدوم دختری حاضره بامن باشه؟!!

میشم ه نوقتی بهش بگم عاشق یکی دیگم...وقتی بگم هیچوقت عاشق کسی دیگ

مطمعنا اون دختر جواب نه میده...هیچکس حاضرنیس با کسی ک دوستش نداره 

زندگی کنه...اونوقت هردختری باشه قبول نمیکنه اونجوری مامانم دیگه از 

دست من ناراحت نمیشه... یه نفس عمیق کشیدم و دراز کشیدم رو تخت...آره 

ن ازدواج کنه...باای فکر خوبیه...هیچکس حاضرنمیشه با کسی ک دوستش نداره

 فکر چشمامو بستمو خوابم برد...

 

.... 

 رامین

دم درایستاده بودمو منتظر مامانم بودم...بعد از چند دقیقه اومدن رفتم سمتشون و 

 دست مامانمو گرفتمو گفتم خوبی؟!!

خیلی سرد و بی تفاوت جواب داد خوبم...به بابام نگاه کردم حتی نگامم نکرد 

....منم گرفتو رفتن رومبل نشستن...رویا وعلیم کنارشون نشستندست مامانو 

رفتم و روبروی همشون نشستم و با این فکر ک نقشم جواب میده و کسی 

 حاضرنمیشه باهم ازدواج کنه رو ب مامانم ب آرومی گفتم باشه مامان قبوله...

 

 الناز:چی قبوله؟!

 

 رامین:به سردی گفتم هرکاری ک بخوای میکنم...

 

الناز:شوکه شدم این رامینه؟!اون این حرفو میزنه؟! باخوشحالی ازسرجام بلند 

شدمو رفتم بغلش کردمو گفتم آفرین پسرم بهترین تصمیمو گرفتی...مطمعن باش 

 ازاین به بعد زندگی روی دیگشو نشونت میده...

بام ارامین:هیچی نگفتمو فقط دستمو روی کمر مادرم گذاشته بودم ازم جدا شد...ب

اومد سمتمو به جایی ک سیلی زده بود بوسه زد و گفت تصمیم درستی گرفتی 

 پسرم...

 

الناز:باخوشحالی گفتم:یه دختر برات پسند کردم پنجه آفتاب ماهه ماه... حتما 

 باهاش خوشبخت میشی...
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 رامین:یه پوزخند زدمو گفتم حتما...و بلند شدمو رفتم سمت اتاقم...

 

 و بهش تکیه دادم... دراتاقو بستم

 من دارم چکار میکنم؟!!اگه قبول کرد بام ازدواج کنه چی؟!

نه بابا!!مگه میشه؟!!وقتی بعش بگم من نمیخوامش و به اصرار مادرم اومدم 

 معلومه ک جواب ن میده...

 

باالخره اونم غرور داره حتما قبول نمیکنه آره مطمعنم....به نفس عمیق کشیدمو 

نشستم و گردنبندمو تو دستم گرفتمو گفتم ببخش ستارم ببخش رفتم روتختم 

خانمم...اما مطمعن باش هیچکس جاتو نمیگیره...تو برای من تاابد توقلبم زنده 

ای...اجازه نمیدم کسی پا جای پای تو بزاره...گردنبندو بوسیدمو درازکشیدم و 

 چشامو بستم...

 

 

 

رو ب محمد و رویاگفتم دیدین...دیدین الناز:از خوشحالی نمیدونستم چکارکنم...

 گفتم راضیش میکنم؟!! 

 باالخره راضی شد...و یه نفس عمیق کشیدم...

 

 علی:خاله خدایش باید ازشما ترسید...کارت ردخور نداره...

 همه بلند زدن زیرخنده اما رویا ساکت و ناراحت و توفکر بود...

 علی:رویا عزیزم توچته باز؟!!

 

راحتی ب مامانم نگا کردمو گفتم:مامان داداشم بخاطر تو قبول کرد اما رویا:بانا

این انصافه؟!درسته ک مجبورش کنیم باکسی ک نمیخواد و حتی نمیشناسه 

 ازدواج کنه؟!!

اگه خوشبخت نشه چی؟!!اووف کاش حداقل دوباره عاشق میشد و باعشق 

 ازدواج میکرد...

 

..من تو دستم گرفتم و گفتم ببین دخترم. الناز:رفتمو پیش رویا نشستم و دستشو

 میدونم دارم چکار میکنم... 
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اگه رامینو به حال خودش بزاریم دوباره عاشق ک نمیشه هیچ ممکنه دیوونه تر 

 ..و افسرده تراز این شه...تنها راهش همینه به من اعتماد کن دخترم

 

 رویا:به آه کشیدمو گفتم باشه مامان جون باشه...

 

 ز:حاال برو داداشتو صدا بزن بیاد ناهار بخوریم...النا

 

 رویا:یه چشم گفتم و بلند شدم رفتم سمت اتاق رامین و درزدم...

 

رویا:یه چشم گفتم و بلند شدم رفتم سمت اتاق رامین و درزدم...جوابی نشنیدم 

آورم دروبازکردم و نگاهی انداختم رامین پاهاش روزمین بود و باالتنش 

 آرنجشم رو چشمش بود... روتخت و

 

 رفتم داخل و درو پشتم بستم کنارش نشستم و آروم صداش زدم...

 رویا:داداشی؟!!جوابی نداد...

 

چشمم به گردن بندش افتاد...اشک تو چشمام جمع شد اما خودمو کنترل کردمو 

 دستمو رو دستش گذاشتم دوباره صداش زدم...

 

آرنجش روچشمش بود بدون نگاه کردن بهم رویا:داداش جونم؟!...همونجور ک 

 گفت

 

 رامین:رویا حوصله ندارم برو بیرون...

 رویا:بیا میخواییم ناهار بخوریم...

 رامین:اشتها ندارم...

رویا:دستشو باز کردمو رفتم تو بغلش و سرمو روشونش گذاشتم...تکون نخورد 

 همون ژستو گرفته بود...

...باورکن برای منم خیلی سخته...خیلی سخته به آروم گفتم درکت میکنم داداشی

 کسی دیگه ای جای ستاره فک کنم...اینکه به کسی دیگه ای بگم زن داداش...

اونقدر ستاره رو دوست داشتم ک حتی بعد مردنش ذره ای از دوست داشتنم 

بهش کم نشده...کاش بود... بخدااگه بود دیگه اذیتش نمیکردم میذاشتم هرچقد 

بحا بخوابه...آروم قطره ای اشک ازچشمم ریخت و ادامه دادم یادته میخواد ص
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داداش...وقتی صبا بزور بیدارش میکردم چقد حرص میخورد و دنبالم میکرد... 

 یادته یبار میخواست آب بریزه رو من اما ریخت رو تو...

 

رامین:بایادآوری اون روزا لبخند تلخی رو لبم نشست و آروم گفتم آره همش 

 مه همش جلوی چشممه... یاد

 کاش تو اون زمانا متوقف میشدیم...

 

رویا:کاش...اما داداشی زندگی ادامه داره...لطفا خودتو انقد شکنجه نده...آروم از 

 بغلش درآومدمو دستشو از روچشمش برداشتم و گفتم میشه نگام کنی؟!!

 

شه نگام کنی آروم از بغلش درآومدمو دستشو از روچشمش برداشتم و گفتم می

داداشی؟!!...بعد مکثی کوتاه چشمای قشنگشو بازکردو تو چشمام نگا 

کرد...چشماش سرخ سرخ شده بود...انگار جلوی خودشو گرفته بود ک اشک 

 نریزه...

رویا:دستمو روصورتش گذاشتمو گفتم:ببین داداش بنظرت اگه ستاره االن بود 

ناراحتیتو ببینه؟!!دوست  دوست داشت تورو تواین حال ببینه؟!!دوست داشت

داشت افسردگیتو ببینه؟!!معلومه ک نه تازه منم دعوا میکرد ک چرا تو توی این 

 حالی...

داداش خوشتیپم...عزیزدلم توروخدا به خودت یه فرصت بده...یبار دیگه عشقو 

 تجربه کن....بااین حرفم رامین اخماش توهم رفت...

عاشق شدم و تمام....اجازه نمیدم هیچکس رامین:هرگز رویا...هرگز....من یبار 

 جای ستاره رو بگیره...

 

 رویا:اما تو ک به مامان گفتی قبوله؟!

 

 رامین:نگامو از رویا گرفتم و هیچی نگفتم ک یهو درباز شد...

 

 علی:تورفتی رامینو صداکنی خودتم خوابت برد؟!!

 

فتم داریم میاییم و دست رویا:هنوز متعجب بودم از رفتار رامین...رو ب علی گ

 پاشو داداش...پاشو دیگه... لطفاااا ومظلومانه نگاش کردم...رامینو گرفتمو گفتم 
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 رامین:اووف باشه و بلند شدمو گفتم بریم...

 

رفتیم پایین مامان و بابا پشت میز نشسته بودن مام نشستیم...گلی خانم غذارو 

 چید...

داشتم باغذام بازی میکردم...بلند شدمو گفتم رامین:اصال گرسنه نبودم و فقط 

 نوش جان و رفتم...

 

رویا:ب مامانم نگا کردم و گفتم مامان میبینیش اصال حالش خوب نیس حاال چی 

 میشه؟!!

 

الناز:فعال امروزو کاریش نداشته باشین...بزارین تو حال خودش باشه...باید 

یو حبت میکنم و قضیه خواستگاربااین قضیه کنار بیاد... من فرداصبح باهاش ص

 میگم زمانش ک مشخص شد با مریم خانم حرف میزنم و همچیو ب اونم میگم...

 

رامین:رفتم تو اتاقم و ژاکتمو برداشتمو از خونه زدم بیرون...دیگه داشتم خفه 

 میشدم تو این خونه...

گ ضبط ماشینو روشن کردم و اولین آهنگو گذاشتم باشه و رد نکردم...آهن

شادی نریخته بودم تو فلش هرچی بود احساسی و غمگین...صدای آهنگ سکوت 

 ماشین و شکست...

 

 یه حرفی مونده تودلم نمیزاره غرورم بگم...

 بااینکه خیلی وقته رفتی ولی هنوزم عاشقم...

 

 بااینکه رفتم ازیادت همه میگن نمیخوادت...

 نمیدونم چرا ولی دوستت دارم... 

 

 ا فکرت یه لحظه راحتم نمیزاره...رفتی ام

 قلب من دست برنمیداره پیش تو گیره بیچاره...

 

 منتظرمیشم یه روزی دوباره بیای پیشم...

 سهم من میشی ؛ سهم تو میشم...
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 منو شبای دریا به یادت منو قلبی ک هنوزمیخوادت...

 منو عشقی ک زنده میمونه تو قلبم همیششه...

 

 روزای روشن تو بافردای زندگی بی منتوباخورشید و 

 منو تنهاییامو روزای تلخ بی تو بودن...

 

 یه حرفی مونده تودلم نمیزاره غرورم بگم...

 بااینکه خیلی وقته رفتی ولی هنوزم عاشقم...

 

 بااینکه رفتم ازیادت همه میگن نمیخوادت...

 نمیدونم چرا ولی دوستت دارم... 

 

 لحظه راحتم نمیزاره...رفتی اما فکرت یه 

 قلب من دست برنمیداره پیش تو گیره بیچاره...

 

 منتظرمیشم یه روزی دوباره بیای پیشم...

 سهم من میشی ؛ سهم تو میشم... 

 

 رامین

  

 توماشینم لب یه بلندی ایستاده بودم...

نده شت هم خوبه پشتم تکیه داده بودمو چشامو بسته بودم و آهنگام یکی یکی پ

 میشد و میرفت بعدی...

 

چشمامو باز کردمو درداشبردوکشیدم و عکس ستاره رو درآوردم و گذاشتم 

روبروم...آه خانمم کجایی ک دلم بدجور هواتو کرده....نمیدونی چقدر تحت 

فشارم... بدجور الی منگنه گیرکردم...یه طرف تو یه طرف مامانم...ولی خانمم 

 کسی جاتو توقلبم بگیره...خیالت تخت... نگران نباش نمیزارم

ب عکس خیره موندم....چقد قشنگ میخندید... چقدردلم برای دیوونه بازیات 

تنگ شده دیوونه... یهواومدی و شدی همه ی زندگیم تازه داشتم طعم خوشبختیو 

میچشیدم ک دستمو ول کردیو رفتی... آخه چرا بامن این کارو کردی خانمم این 

 خه؟!!رسمش بود آ
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عکسو روقلبم فشرمو دوباره چشمامو بستم نمیدونم چقدر گذشت ک باصدای 

 گوشیم چشامو باز کردم...

 

 علی:الو داداش معلوم هست کجایی؟!

شب بود اصال متوجه نشدم چقدر زود ۲۲رامین:به ساعتم نگا کردم نزدیک 

 گذشت...

 

 علی:الو رامین پشت خطی؟!!

 رامین:آره...

 کجایی؟!چرا نمیای خونه؟! علی:میگم

 

 رامین:توراهم...خدافظ و بدون اینکه گوش کنم قط کردم...

 

.... 

 

 الناز:کجا بود؟!

 

 علی:مگه درست جواب میده این دیوونه گفت تو راهم...

 

 رویا:مامان خیلی نگرانشم...حالش خیلی بده...

 

م بخوابین منم وقتی اومد میرالناز:بدون اینکه جواب رویارو بدم گفتم شما برین 

 میخوابم...

 

 رویا:باشه مامان شبخیر و باعلی رفتیم سمت اتاقمون..

 

رامین:رفتم داخل خونه...برقا خاموش بود انگار خواب بودن...رفتم سمت 

آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم اومدم از پله ها برم باال ک صدای مامانم 

 متوقفم کرد.......

 

 مدی پسرم..الناز:او
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 رامین:برگشتم سمتش...بهم نزدیکترشد و بغلم کرد..

 

الناز:بهت قول میدم پسرم همچیو درست میکنم خوشبختیتو بهت برمیگردونم 

قول میدم بهت...ازبغلش دراومدمو پیشونیشو بوسیدم و گفتم گرسنه ای پسرم 

 میخوای غذاروگرم کنم برات؟!

 

 رامین:ن ممنون سیرم مامان...

 الناز:باشه پسرم برو بخواب و شبخیری گفتمو رفتم تو اتاقم...

 رامین:آروم زمزمه کردم شبخیر و منم رفتم سمت اتاقم....

 

 

 الناز:پسرم پاشو صبح شده پاشو کارت دارم...

 

 رامین:همونجور ک چشام بسته بود گفتم خیلی وقته بیدارم...

 

 دستشو گرفتمو گفتم پاشو پسرم راجبالناز:رفتمو گوشه تختش نشستم...آروم 

 خواستگاری حرف بزنیم...

 

 رامین:یه نفس عمیق و صدادارکشیدمو بلندشدم نشستم و گفتم باشه مامان باشه...

 

 الناز:پس پایین منتظرم پسرم بیا...

 

رامین:یه چشم گفتم و مامانم بلند شدم رفت همونجور نشسته سرمو بین دستام 

یا خودت کمکم کن و چندبارمحکم به صورتم دست کشیدمو و گرفتمو گفتم خدا

 پتوروبا حرص کنارزدم و پاشدم...

 

 رامین:رفتم سرمیزصبحونه یه صبخیر گفتمو نشستم...

مامانم چایی ریختو گذاشت روبروم و گفت بخور پسرم دیشب شام نخوردی 

 گرسنه ای...
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میخوردن ک باصدای رامین:باسرتایید کردم...همه تو سکوت صبحانشونو 

 مامان سکوت شکست...

 

 الناز:خب پسرم کی بریم خواستگاری؟!آخر هفته خوبه؟!!

 محمدآقا:خانم شما ک هنوز نگفتی بهش کدوم دخترو براش انتخاب کردی...

الناز:آها حواسم نبود...وای مگه شما حواسم میزارین واسه آدم...پسرم دختره 

 ه همونه ک توجشن ویالون میزد...اسمش مهساس خیلی باشخصیت وخانم

 

رامین:اصال حواسم به حرفای مامان نبود برام مهم نبود چی میگه و اون 

 دخترکیه و چکارست...

 

 الناز:خب پسرم پس فردا خوبه بریم؟!آره؟!بهشون خبربدم.!؟؟!!!!

 رامین:فقط سرمو تکون دادم به معنی باشه...

برم زنگ بزنم و ازجام بلند شدمو رفتم سمت الناز:باشه عزیزدلم باشه...پس من 

 اتاقم...

 شماره مریم خانمو گرفتمو منتظر موندم جواب بده...

 

مهسا:اووف اصال حال کالس رفتنو نداشتم بزور پاشدمو رفتم سمت کمدو 

مانتومو پوشیدمو جزوه هامم برداشتم و رفتم بیرون...مامان و بابا پشت میزنشته 

 و صورت دوتاشونو بوسیدمو و نشستم...بودم...صبخیری گفتم

 بابام:چرا لب و لوچت آویزونه دخترم؟!!

 

مهسا:دیشب نتونستم خوب بخوابم بابا دم دمای صبح خوابم برد خیلی بیحالم یه 

 اووف گفتمو ادامه دادم امروز ازاون روزاست...

 

مت بابام آروم زد زیرخنده...صدای گوشی مامانم اومد... بلندشدو رفت س

 گوشیش...

 

 

 الناز:الو سالم مریم جون خوبی؟!

 

 مریم:سالم النازجان ممنون شما چطورین خوبین انشاهلل...
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 الناز:بله انشاهلل بهترم میشم...

 

 مریم:خیره چیزی شده؟!

 

الناز:همه چیزو گفتم بهش و اجازه گرفتم واسه پس فردا شب بریم 

 خواستگاری...

 شدم بلند شدمو رفتم تواتاقم... مریم:ازحرفاش شوکه

 

 الناز:خب مریم جون شما چی میگین؟!

 

مریم:چی بگم واال خیلی غافلگیرانه بود...راستش من باید با مهدی و مهسام 

 صحبت کنم...

 

 الناز:بله درسته پس شما باهاشون صحبت کنین تاشب ب من خبربدین...

 

 مریم:باشه حتما...

 

 رم...پس فعال خدانگهدارتون...الناز:ممنونم عزی

 

 مریم :خدافظ...گوشیو قط کردمو رفتم برون و پشت میزنشستم...

 

 مهسا:الناز خانم بود مامان؟!چی میگفت؟!

 مریم:هیچی دخترم احوال پرسی و اینا...

 مهسا:خب پس چرارفتی تو اتاقت؟!

 

 گه...مریم:تو دیرت نشده دخترم چراانقد سوال میپرسی پاشوبرو دی

 

مهسا:فهمیدم یه خبریه اما جلوی بابام اصرار نکردم هرچندداشتم از فضولی 

 میمردم اما چیزی نگفتم بلندشدمو گفتم باشه پس من میرم وخدافظی کردمو رفتم

 

 مریم:مهسا رفت مهدیم داشت صبحونشو میخورد صداش زدم...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  90  

 مریم:مهدی؟!!!

 مهدی:جانم...

 

 بود همون ک اونشب واسه مهمونی دعوتمون کرد... مریم:تلفن خانم نظرزاد

 

 مهدی:خب..!؟؟

 

مریم:راستس بعد کلی مقدمه چینی گفت  زنگ زده بوده بگه میخوان بیان واسه 

 پسرشون ازمهسا خواستگاری کنن...

 مهدی:خانم ما که نمیشناسیمشون!!!!

 

 مریم:آره خب گفتن بیان واسه آشنایی و اینا...

 

 بگم واال اگه پسرخوبی باشه ک من حرفی ندارم...نظرمهسا چیه؟!!!مهدی:چی 

مریم:هنوز نگفتم بهش ک....ولی مساله چیز دیگه ایه... راستش...چجوری 

 بگم...

 

 مهدی:خانم بگو دیگه چرا انقد این دست اون دست میکنی؟!!!!

 

 روسیمریم:راستش النازخانم قبال بهم گفته بود پسرش ازدواج کرده و روزع

 عروسشون فوت کرده و پسرشم بعداون یکم افسرده شده...

مهدی:واقعا؟!!خیلی ناراحت شدم چه اتفاق تلخی... روزعروسیشون...یه نفس 

 عمیق کشیدمو گفتم خدابیامرزتش...

 

 مریم:االن دوساله ازاون قضیه گذشته...االن چکارکنیم مهدی بگم بیان؟!!

 

ناخته راجبشون قضاوت کنیم باالخره توزندگی مهدی:خانم نمیشه ک ندیده و نش

هرکسی پستی و بلندی و اتفاقات بدوخوبی وجود داره...گناه اون 

پسرچیه؟!!...اول ازمهسا بپرس اگه اونم راضی بود بهشون بگو بیان و حداقل 

 ببینیم چجور آدمایی ان...
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بت مریم:حق باتوه عزیزم...باشه پس من ظهر وقتی مهسا اومد باهاش صح

 میکنم و نظرشو میپرسم الناز خانمم گفت شب بهش خبربدم...

 

مهدی:آروم سرموتکون دادمو بایه لبخند گفتم:یعنی اون مهساکوچولوی باباش 

 انقد بزرگ شد!!!

 

مریم:آره دیگه عزیزم...اونم میره و ما تنها میمونیم... یه آه بلند کشیدمو گفتم 

 ها آرزوم همینه...هرچند میرن اماخداکنه خوشبخت شن تن

 

 مهدی:ان شاهلل خانم ان شاهلل...

 

مهسا:نمیدونم چجوری کالس تموم شد چون اصال حواسم ب کالس نبود خیلی 

 بی حال بودم...فقط میخواستم برم خونه و بخوابم...

 

مهسا:رفتم تو اتاقم داشتم مانتومو درمیاوردم ک مامانم اومد داخل و پشتشم درو 

 نشست...بست و روتخت 

 

 مامان:دخترم بیا بشین کارت دارم...

 

مهسا:باتعجب مانتومو آویزون کردمو رفتم کنارش روتخت نشستمو گفتم خیره 

 مامان جون؟!!چی شده؟!

 

 مریم:خیره دخترم...راستش صبحی النازخانم زنگ زد...

 

 مهسا:باتعجب گفتم خب؟!!

 

 !اریت... توچی میگی بگم بیان؟!مریم:گفت ک میخواد برای پسرش بیاد خواستگ

 

مهسا:ازتعجب چشمام ازحدقه زد بیرون آب دهنم خشک شد و بزور نفس 

میکشیدم انگار قلبم وایساده بود باصدایی ضعیف گفتم ...ک...ک...کدوم 

 پسرش؟!!
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 مریم:دخترم چرا گیج میزنی؟!مگه چندتا پسر داره؟!! رامین دیگه...

 

 گوشام صوت کشید و دیگه هیچی نمیشنیدم... مهسا:باشنیدن اسم رامین

 

مریم:بگم بیان؟!!...واا دختر باتوام...دستمو جلوی صورت مهسا تکون دادمو 

 گفتم:دخترم چت شد؟!باتوام چرا جواب نمیدی؟!بگم بیان؟!!

 

 مهسا:به خودم اومدمو باخجالت سرمو انداختم پایین...

 

بهشون زنگ میزنم میگم  مریم:خب سکوت عالمت رضاست...باشه عصر

 بیان...وبدون حرف دیگه ای رفتم بیرون...

 

مهسا:خدایا االن چی شد؟!!من نفهمیدم!!!!؟این یعنی چی؟!!رامین؟!!من؟!!نه 

 حتما مامان اشتباه فهمیده!!!! نه ولی خودم شنیدم صب باتلفن حرف میزد...

د یستم...کم کم لبخننکنه خوابم؟!!!!سریع یه پنجول ازخودم گرفتم...نه خواب ن

رولبم نشست و تبدیل به یه خنده بزرگ شد خودمو انداختم روتخت و بالشتمو 

 بغل کردم و ازخوشحالی همش میخندیدم... 

 

خودمو انداختم روتخت و بالشتمو بغل کردم و ازخوشحالی همش میخندیدم 

 مصورتمو توبالشت فروبردم و بلندترخندیدم...خدایاشکرت....خییلی ممنون

خداجونم عاشقتم آرزومو دعاهامو براورده کردی...خدایا خیلی ازت 

ممنونم....آروم اشک میریختمو میخندیدم اشک شوق بود یعنی رامینم دوستم 

داره؟!!وای خدایا خیلی ازت ممنونم هرچقدر بگم کمه خدایا زندگیمو بهم هدیه 

 د...دادی...اونقدر تو دلم خداروشکر کردم ک نفهمیدم کی خوابم بر

 

باصدای اذان مغرب الی چشامو بازکردمو به سقف خیره شدم...کم کم به خودم 

اومدم و یاد خواستگاری افتادم دوباره یه لبخند رو لبم نشست...یهو ازجام پریدمو 

گفتم وای نکنه خواب بوده باشه؟!!!سریع از اتاقم رفتم بیرون مامان تا منو دید 

 گفت:چه عجب بیدارشدی دخترم؟!!!

 من به الناز خانم زنگ زدم قرار شد پس فردا بیان...

 

 مهسا:باخنده یه نفس عمیق کشیدم...
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 مریم:دخترم تو دیوونه شدی انگار؟!!چرا نگاه من میکنی میخندی؟!!

 

مهسا:خودمو جمع کردمو یجور ک ضایه نباشه بحثو عوض کردمو گفتم بابام 

 خبرداره مامان؟!!اون چی گفت؟!!

 

 آره دخترم بهش گفتم گفت ازتو بپرسم اگه راضی بودی بگم بیان...مریم:

 

مهسا:تودلم غوغا بود...یعنی بابامم راضیه این عالیه هم خونواده من هم خونواده 

رامین راضین خدایا شکرت... چقدهمچی زود و خوب داره پیش میره...خداکنه 

یرین باشه و یهو همچی همینجوری خوب بمونه...میترسم اینا همش یه خواب ش

 یکی صدام بزنه...خدایا اگه خوابه هیچوقت بیدارم نکن....

 

 

الناز:باخوشحالی رفتم سمت پذیرایی و گفتم مریم خانم بود زنگ زد گفت 

تشریف بیارین منم گفتم آخر هفته میریم...ووای خیلی خوشحالم بزار برم به 

 رامینم بگم...

 

 توحال خودش باشه.... محمد:بشین خانم...بزار پسره یکم

 الناز:یه آه کشیدمو گفتم باشه و نشستم...

 

 رویا:تودلم گفتم بیچاره داداشم...

 

 

مهسا:توفکر افتادم...وای شب خواستگاری چی بپوشم؟!!!سریع عین برق پاشدم 

و رفتم تواتاقمو درکمدمو بازکردم...یکی یکی لباسارو جلو خودم میگرفتمو پرت 

..اوووف هیچکدوم بدرد نمیخورن... سریع رفتم تو آشپزخونه میکردم روتخت.

و گفتم مامان؟!!من لباس هیچی ندارم!!!پس واسه خواستگاری چی 

 بپوشم!!!؟مامان پاشو بریم بازار...

 باید انجمن باشم فردا میریم چه عجله ایه...۴مریم:دخترم من ساعت 
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دقیقه آخر پس فردا قراره مهسا:آخه مامان نمیشه ک همه کارارو گذاشت واسه 

 بیان شاید فردا کاری پیش اومد نتونستیم بریم...

 

 مریم:خب زنگ بزن آرش باهم برین دخترم...

 

مهسا:یکم فک کردمو گفتم باشه و رفتم تواتاقمو گوشیمو برداشتمو زنگ زدم به 

 آرش هنو بوق نخورده جواب داد این همیشه رو گوشیش خوابیده...

 

 فرمایین شما با دکترآرش تماس گرفتین...آرش:بله ب

 

 مهسا:یعنی یبارنشد زنگ بزنم مث آدم جواب بده... سالم خوبی؟!!

 آرش:من ک خوبم تو خوبی؟!

 

 مهسا:خوبم...میگم اگه بیکاری بیا بریم بازار من خرید دارم...

 

 آرش:دختره ی پرو مگه من راننده ی شخصیتم؟!!

 

 ولی عمومی هستی و آروم خندیدم... مهسا:راننده شخصی ک نه

 

 آرش:تقصیر خودمه دیگه بهت رو دادم پرو شدی...

 

مهسا:مظلومانه گفتم خب من ک داداشی ندارم ک ببرتم خرید هیچکسم ندارم 

 خودمم تنهایی نمیتونم برم توبه ذهنم رسیدی گفتم شاید ببری...

 

 آرش:تا یه ساعت دیگه اونجام....

 

 ی داداشی خودم برم عاشقتم...مهسا:من فدا

 آرش:پس باهام ازدواج میکنی؟!!

 

 مهسا:با داد گفتم چییییی؟!!!

 

 مهسا:با داد گفتم چییییی؟!!!
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آرش:بلند زدم زیرخنده و گفتم خیلی خنگی دختر خیییلی...برو اماده شو تا میام 

 خدافظ و تاالپ قط کردم...

 

..رفتم و سریع اماده شدم و رفتم توپذیرایی مهسا:بجون خودم این پسره دیووانس.

 مامانم آماده شده بودو داشت میرفت...

 

 مریم:من میرم دخترم...تو با آرش میری؟!!

 

 مهسا:آره مامان...

 

 مریم:باشه پس خدافظ...صورتشو بوسیدمو رفتم...

 

 ..مهسا:یه رب گذشت ک اس زد بیا پایین...سریع کفشمو پوشیدمو رفتم پایین.

 

 آرش:سالم سلطانم...کجا تشریف میبرین؟!!

 

 مهسا:بلند زدم زیرخنده و گفتم راه بیفت توراه بهت میگم...

 آرش:کامل سمتش برگشتمو متعجب نگاش کردمو دستمو زیرچونم گذاشتم...

 

 مهسا:با تعجب گفتم چرا اونجوری نگام میکنی؟!!

 

ویی یا داری شوخی میکنی آرش:نه خدایشش...خدایش میگما جدی انقد پر

 باهام؟!!!!

مهسا:دوباره پقی زدم زیرخنده...و گفتم نه عزیزم آخه باتوشوخی نکنم با کی 

 بکنم؟!!

 

آرش:یه نفس عمیق کشیدمو گفتم آها خب خیالم راحت شد و زدم زیرخنده و 

حرکت کردم...بعد یه رب ب یه پاساژ رسیدیم...ماشینو پارک کردمو رفتیم 

 داخل...
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مهسا:طبقه اول پاساژو کامل نگا کردم اصال چیزی به چشمم خوشگل 

نیومد...آرشم دم ب دقیقه میگفت اون خوب بودا این خوب بودا...باالخره رفتیم 

 طبقه دوم پاساژ و رفتیم داخل یه مغازه لباس فروشی...

 یکم اطرافو نگا کردم ک آرش صدام زد...

 

 نگه...آرش:مهسا بیا اینو ببینه خیلی قش

 

مهسا:رفتم سمتش با دیدن لباس تو دستش شاخ درآوردم...و باداد گفتم این دیگه 

 چیه؟!!

 

 گفت قشنگه ها!!!آرش باتعجب لباسو باال گرفت و

 

مهسا:یه لباس صورتی جییییغ ک فقط باالتنمو میپوشندو جلوم گرفته 

.پسره نگفتم.. بود...باعصبانیت گفتم آرش ازجلو چشام خفه شو تا ی چیزی بت

 ی دیوونه من کی از این لباسا پوشیدم ک االن باردومم باشه؟!!

 

 

 پسره ی دیوونه من کی از این لباسا پوشیدم ک االن باردومم باشه؟!!

 

آرش:من چ بدونم خب ب چشمم قشنگ اومد...توهم زیادی سخت گیریا ببین چه 

 لباسای قشنگی داره حتما ک نباید پوشیده باشه...

 

مهسا:لباسو ازدستش کشیدمو گذاشتم سرجاش و آستین لباس آرشو گرفتمو کشیدم 

گفتم بیا بریم بیرون اینجا چیزی مناسبی نیست...طبقه دومم چیزی چشممو 

 نگرفت رفتیم طبقه آخر...

 

آرش:یعنی خداشاهده من غلط بکنم زن بگیرم...اگه بخوام هفته ای یه بار 

 ا میمیرم...اینجوری باهاش برم خرید درج

 

مهسا:آروم زدم زیرخنده...خدایش قیافش داغوون بود...همین ک سرمو 

برگردوندم چشمم رو یه لباس میخ شد و بلند گفتم ایناهاش پیداش کردم...باآرش 
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رفتیم داخل مغازه...یه دخترپسرجوون داخل بودن وقتی رفتیم داخل به گرمی 

 استقبال کردن...

 ین؟!!دختره:خوش اومدین بفرمای

 مهسا:ببخشید میشه اون لباس مشکی پشت ویترینو بیارین ببینم...

دختره:البته...و بعد ازیک دقیقه لباسو جلوم گذاشت عالی بود لباس مجلسی نبود 

 یه لباس ساده مهمونی..

یه لباس مشکی ک یه گل سینه قشنگ داشت و آستینشم توری و بلند بود کامال 

 ی آرش سمتش برگشتم...متناسب سلیقم بود...با صدا

 

آرش:شوخی میکنی مهسا؟!!این چیه؟!!ببینم تو اصال لباس واسه چی 

 میخوای؟!مهمونیه؟!!

 

مهسا:دستپاچه شدم نمیخواستم بگم خواستگاریه... پیچوندمو گفتم نه کال لباس 

 ندارم همینجوری میخوام بگیرم...

 

 آرش:دیگه مششکی؟!!!مگه عذاداری؟!!

 

 ینو میخوام خوشگله...خانم همینو برام تاکنین...مهسا:من هم

 خانمه:چشم االن...

 

مهسا:دستمو تو کیفم کردمو کارتمو درآوردم ک آرش کارتو از دستم کشید و با 

 تاسف برام سرتکون داد...

 

مهسا:دستمو تو کیفم کردمو کارتمو درآوردم ک آرش کارتو از دستم کشید و با 

 ..تاسف برام سرتکون داد.

 

 مهسا:چکار میکنی؟!!

 آرش:یادت ندادن وقتی ی مرد همراته تو دست تو کیفت نکنی؟!!

 مهسا:اما میخوام خودم حساب کنم...

 

 پسره یهو برگشت گفت:ای بابا زن و شوهر ک باهم از این حرفا ندارن....
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 آرش:بااخم کارتمو درآوردمو باحرص رو میزگذاشتمو گفتم آبجیم هستن...

 

 پسره کلی معذرت خواهی کردو بعد از اینکه آرش حساب کرد اومدیم بیرون...

 

 مهسا:آروم گفتم بیچاره پسره...

 

 آرش:حقش بود...وقتی چیزی نمیدونه غلط میکنه زر میزنه...

 

 مهسا:باشه حاال بیخیال...بابت لباسم ممنون داداشی...

 

ز  کشتی ببین ساعت نه شبه آرش:خواهش خوشگلم...خب بریم شام ک منو امرو

 داریم همینجور میچرخیم باید برم خونه و یه هفته ای تخت بخوابم...۴از 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم شرمنده...

 

آرش:دششمنت...خب بیا بریم شام...رفتیمو تو رستوران بغل پاساژ نشستیم و 

 دوتا پیتزا سفارش دادیمو خوردیم و  رفتیم سمت خونه...

 دیگه برو خدافظ... آرش:خب

 

مهسا:آرش واقعا ممنونم...خوبه ک هستی...واقعا اگه نبودی ازاینی ک هستم 

 تنهاتر میشدم...

 

آرش تو یه حرکت پیشونیمو بوسیدو دوباره سرجاش نشست باتعجب نگاش 

کردم...آروم چشمک زد و گفت من همیشه درخدمتتم آبجی خوشگلم...بامن 

 هرکاری داشتی روم حساب کن...راحت باش هروقتی هرجایی 

 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم ممنون و بعد خدافظی لباسمو برداشتمو رفتم خونه...

 

 مامان و بابا تو پذیرایی بودن سالم کردم و کنارشون نشستم...

 

 مریم:دیرکردی دخترم؟!

 

 ن...یمهسا:آره...خرید کردیمو باآرش رفتیم شام خوردیم دیگه یکم دیر شد ببخش
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 صبح خواستگاری...

 

مهسا:ازاسترس داشتم میمردم این چندشب اصال درست نخوابیده بودم مگه میشد 

بخوابم!!!!امروز روز منه روز رسیدن به آرزوم روز رسیدن به رامین....از 

صبح پاشدم خونه روگردگیری کردمو و یه دستی به سرروی خونه ۷ساعت 

خسته و کوفته رفتم ناهارمو خوردم ۲۱ساعت  کشیدم و خونه رو برق انداختم

اونقدر این چندروز هیجان داشتم ک اصال نفهمیدم چجوری گذشت...ناهارمم 

نفهمیدم چی خوردم تو دلم غوغایی بود...ازخوشحالی داشتم بال درمیاوردم اما 

به روی خودم نمیاوردم تا مامان بابام نفهمن باید مثل یه خانم رفتار میکردم نه 

ندیدپدیدا...اما خب حق داشتم مگه تودنیا چندنفر به عشقشون رسیدن!!!خب مثل 

من دارم میرسم به عشقم به زندگیم به رویای چندسالم به مردی ک هرشب تو 

 خیالم تو قلبم تو ذهنم بود معلومه ک باید ذوق مرگ باشم...

 

لم رامین:نمیتونستم چجوری بفهمونم ک چقد داغونم... به معنای واقعی حا

اززندگی بهم میخورد....من دارم چه غلطی میکنم؟!!ستارم خانمم توروخدا 

ببخش...ببخش عشقم ببخش زندگیم...میدونم دارم ناراحتت میکنم اماباورکن 

چاره ی دیگه ای ندارم مجبورم اینجوری مامانمو قانع کنم...به ساعت توی دستم 

شد...شدم عروسک خیمه نگا کردم نزدیک پنج بود...خدایا کاش زمان متوقف می

شب بازی...بس تو اتاقم قدم زدم سرم داشت گیج میرفت...خدایا اگه اونجوری 

ک فک میکنم نشه چی؟!! نه نه باید اونجوری ک میخوام بشه وگرنه بدبخت 

میشم....همچیو به دختره میگم آره اونم مطمعنا قبول نمیکنه مگه دیونس قبول 

 شد و مامانم پرید داخل...کنه؟!!تو عالم خودم بودم ک درباز

 

الناز:وااای پسرم تو ک هنوز آماده نشدی...ساعت نزدیک ششه چرا داری قدم 

میزنی واسه خودت... سرووضشو ببین ایخدا من آخر از دست شما دق میکنم 

 دستشو گرفتمو بردمش توحموم و گفتم سریع دوش بگیر و آماده شوو...

 فتم چشم...رامین:یه نفش عمیق کشیدمو باحرص گ

 

دوشمو گرفتمو اومدم بیرون و رفتم سمت کمد یه دست پیرهن و شلوار مشکی 

 درآوردم تا بپوشم ک مامانم بازپرید داخل...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  100  

 الناز:اینا چیه دستت؟!!نکنه میخوای اینارو بپوشی؟!!

 

 رامین:آره چشه مگه؟!!

 

 مدش و یهالناز:لباسارو از دستش کشیدمو پرت کردم روتخت و رفتم سمت ک

دست لباس شیک درآوردمو گفتم اینارو بپوش زود بیا پایین منتظریم زودباش و 

 ازاتاق رفتم بیرون...

 

رامین:نمیدونستم بحال خودم بخندم یا گریه کنم... واقعاشده بودم عروسک خیمه 

 شب بازی...

 

 

ختم اندا مهسا:لباسمو پوشیدمو رفتم جلو آینه یه برق لب و یه ریمل زدم و شالمم

سرم و ازاتاق اومدم بیرون و رفتم سمت آشپزخونه تا برای بار هزارم چک کنم 

ببینم همچی آمادس...مامان و بابام ازاتاقشون اومدن بیرون بابام رومبل تو 

 پذیرایی نشست و مامانم اومد پیشم...

 

 مریم:همچی آمادس دیگه دخترم؟!!

 

ی رو ک درست کرده بودمو تزیین مهسا:بله مامان جون آمادس... سریع کیک

کردمو بردم رو میزگذاشتم و میوه و پیش دستیارم بردم رو میز 

 گذاشتم...باصدای مامانم سمتش برگشتم...

مریم:دخترم میدونم الزم نیس بگم ولی بیرون نیا تا وقتی صدات زدم چایی رو 

 بیار...

 

رفت رو هزار  مهسا:چشم مامان جون...صدای دراومد...فک کنم تپش قلبم

دستمو روقلبم گذاشتمو گفتم آروم باش مهسا آروم...بابام رفت سمت در و 

دروبازکرد... من و مامانم رفتیمو بعد سالم و احوال پرسی من اومدم تو 

آشپزخونه و اونام تو پذیرایی نشستن...رامین حتی سربلندنکرد نگام 

 کنه...لبخندی رولبم نشست یعنی انقد خجالتیه؟!
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ناز:بعد سالم و احوال پرسی رفتیم داخل و نشستیم رامین بغل من و علی و ال

 رویام رومبل دونفره و محمدم کنارم نشست....

 

 مریم:خیلی خوش اومدین...

 

 الناز:ممنونم عزیزم...

 

مهسا:توآشپزخونه بودم و کامال صداشونو میشنیدم اما نمیدیدمشون...دستام عین 

ه بعد کلی احوال پرسی و مقدمه چینی بحث اصلیو بید میلرزید...باالخر

 بازکردن...

 

 

محمد:وقتی دیدم رامین قصد حرف زدن نداره خودم شروع کردمو از کارو بارو 

وضعیت رامین تعریف کردم و مهدی آقاهم با لبخندتحسین برانگیزی سرشو 

 تکون میداد....

دختر مودب و باحجب  الناز:راستش آقای عباسی مادخترتونو دیدیمو پسندیدم

وحیاییه و مهرش به دلم افتاده اگه شمام صالح بدونین اومدیم مهسارو برای 

 پسرم خواستگاری کنیم...

 

مهسا:افتاده بودم به جون ناخنامو همینجور میجوییدمشون اونقدراسترس داشتم 

 ک نفس کشیدنو یادم رفته بود...

 

طور ک میدونین این اولین دیدار مهدی:شما لطف دارین خانم نظرزاد اما همون

خونواده هاست و آشنایی چندانی نداریم...اما قبل از هرچیزی نظر دخترم مهمه 

 وصدالبته رضایت اون...ان شاهلل ک خیره...

 

 الناز:بله بله کالمتون کامال صحیحه...

 

مریم:خب بفرمایین ازخودتون پذیرایی کنین..بفرمایین کیک...مهسا دخترم چایی 

 یار...ب
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مهسا:تا مامان اسممو آورد لرزی به جونم افتاد وای خدایا بهم قدرت بده یه 

امشب همچی به خوبی و خوشی بگذره دیگه هیچی نمیخوام...با دستایی لرزون 

سینی و گرفتم تو دستم چندتا نفس عمیق کشیدمو رفتم سمت پذیرایی نگاها سمت 

 من اومد اما رامین حتی سرشم بلند نکرد...

 

 

رفتم سمت آقامحمدو چایی رو سمتش گرفتمو گفتم بفرمایین و بعدم النازخانم و 

رسیدم به رامین...قلبم اومده بود تو دهنم برای اولین باره انقدر بهش نزدیکم 

چایی رو سمتش گرفتم بدون نیم نگاهی بهم وبااخم چایی رو برداشت و حتی 

و بعدم بابام ومامان و بعدم رفتم تشکرم نکرد...باتعجب رفتم سمت رویا و علی 

 پیش مامانم نشستم وسرمم پایین انداختم...

 

 الناز:به به چه عطری داره چایی...دستت دردنکنه دخترم...

 مهسا:همونجور ک سرم پایین بود باصدایی رسا گفتم نوش جان...

 

رامین:یاد روزخواستگاری ازستارم افتادم...توقهوم فلفل و نمک ریخته 

د...چقد اون روز و اون قهوه ی تلخ برام شیرین بود و چقد این روز و این بو

چایی شیرین برام تلخ بود....بدون اینکه حتی یه قلپ ازچایی رو بخورم 

گذاشتمش رومیز...باید این مسخره بازی رو هرچی زودتر تمومش میکردم این 

م و به مهدی گفتبازی همین امشب باید تموم میشد...سرمو بلند کردمو باجدیت ر

ببخشید آقای عباسی اگه اجازه بدین راجب موضوع مهمی باید بادخترتون حرف 

 بزنم...

 

 الناز:متعجب به رامین نگاه کردم...

 

مهسا:واای خدا میخواد باهام حرف بزنه؟!!این اولین باره ک قراره باعشقم 

ابشو حرف بزنم...یعنی چی میخواد بگه؟!! اگه چیزی ازم بپرسه چی جو

 بدم؟!!وای یوقت دستپاچه نشم سوتی بدم!!!!،

 

مهدی:به خیال اینکه میخواد راجب ازدواج اولش به مهسا توضیح بده قبول 

 کردمو گفتم باشه پسرم و روبه مهسا به عالمت رضایت سرمو تکون دادم...
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یم تمهسا:بلند شدمو آروم گفتم بفرمایین رامینم بلند شد و پشت سرمن راه افتاد رف

 سمت اتاقم...رامین روصندلی نشست و منم گوشه تختم...

 

رامین روصندلی نشست و منم گوشه تختم...سرم پایین بودو با دستم ور میرفتم 

ازهیجان داشتم میمردم گردنم خشک شده بود بس پایین گرفته بودم اما اهمیتی 

 ندادم باصدای رامین رشته افکارم پاره شد...

 

که نگاش کنم یه نفس عمیق کشیدمو شروع کردم به صحبت رامین:بدون این

کردن...ببینین خانم عباسی باید یه چیزایی رو بدونین...حتما مادرم راجب 

ازدواج اولم بهتون گفته من روز عروسی عشقمو همسرمو زنمو از دست 

دادم...تند تند و شمرده شمرده حرفمو میزدم تا زوترتموم شه...ادامه دادم...االنم 

قط و فقط به اصرار پدرومادرم اینجام اصال قصد ازدواج مجددم ندارم چون ف

من یه همسر دارم کسی ک تاابد تو قلبم میمونه و تاابدم باخاطراتش زندگی 

میکنم...من نمیتونم برای شما شوهرمناسبی باشم شمام هرگز نمیتونین جای 

خواهم کرد و عشق منو بگیرین...من هرگز عشقمو فراموش نکردمو نمیکنمو ن

حتی اگه ازدواجم کنم کسی رو به حریم شخصیم ک جای ستارست راه 

نمیدم..برای همین نمیتونم شمارو خوشبخت کنم من فقط یه زن دارم ک اونم 

 ستارس...تمام این مدت سرم پایین بودو حرف میزدم و حتی نگاشم نکردم...

 

انگار یه تشت آب  مهسا:باشنیدن حرفای رامین انگار دنیا روسرم خراب شد

سرد ریختن روسرم...اشک توچشمام حلقه بست نگامو دوخته بودم توصورت 

رامین حتی نگامم نمیکرد چقدرراحت داره حرفاشو میزنه!!!...خدایا این یعنی 

چی؟!!یعنی اون همه خیال بافی همش الکی بود اون همه ذوق و شوق...آره 

ردم معجزه رخ داده اما همش الکی بود منو باش چ خوش خیال بودم فک ک

معجزه به این راحتیا رخ نمیده...اشکام گونه هامو خیس کرد...خدایا چرا بامن 

 این کارو میکنی آخه...

 

رامین:آروم گفتم دیگه تصمیم باخودتون...و بلند شدم و بدون توجه بهش ازاتاق 

 رفتم بیرون...

 

و پاک کردمو مهسا:باصدای بسته شدن در به خودم اومدم سریع اشکام

بلندشدم...نه نه نباید کسی چیزی بفهمه چندتا نفس عمیق کشیدمو رفتم بیرون و 
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نشستم اصالحواسم به حرفا و صحبتاشون نبود همش صدای رامین تو گوشم بود 

 « من فقط یه زن دارم اونم ستارس»

فقط یه بار به رامین نگاه کردم ک سرش پایین بود...جالبه نه؟!!از وقتی ک  

 مده دریغ از یک نیم نگاهی...او

 

 

.این خواستگاری ک انقدر ذوقشو داشتم تبدیل شد برام به بزرگترین غم 

 زندگیم...

 

 الناز:دخترم مهسا خب جوابت چیه؟!!

 

مهسا:به رامین نگاه کردم بااخم داشت به دستاش نگا میکرد...سرمو پایین 

 انداختمو گفتم ببخشید اما باید فکر کنم...

 لناز:البته دخترم حق باتوه تاهروقت ک بخوای...اصال عجله ای نیس...ا

 مریم:ممنونم النازجون...انشاهلل هرچی قسمته...

 

باالخره بعد یکم حرف وگفت وگو الناز خانم بلند شدو بعد خدافظی و روبوسی 

رفتن...رو ب مامانم گفتم من خستم میرم بخوابم و بدون حرف دیگه ای رفتم 

 اقم ...سمت ات

 

و دروقفل کردمو خودمو انداختم رو تخت...بالشتمو بغل کردمو شروع کردم به 

باریدن صورتمو توبالشت فرو بردم و چندبار جیغ خفیفی کشیدم و باهق هق 

اشک میریختم....خدایا این رسمش بود؟!!آخه اگه قرار بود نشه چرا پس 

را خدایا چرا وقتی سرراهم قرارش دادی؟!!چرا بهم امید واهی دادی...چ

میدونستی نمیشه بهم امیدی دادی ک بعدش اینجوری ناامید و داغون شم...هق 

هقام بلند ترشد... کاش میمردم و اون حرفارو از رامین نمیشنیدم... خدایاهمه ی 

آرزوهام روسرم خراب شد...خدایا التماست میکنم االن جونمو بگیر تا این درد 

بود وقتی بهم میگفت زنم خانمم فقط ستارس..چقدر همینجا تموم شه...چقد تلخ 

دردناک بود برام...با هق هق گفتم خوشبحالت ستاره خوشبحالت....اونقدر اشک 

ریختم ک دیگه نایی نداشتم... بلندشدمو سمت میزم رفتمو پشتش نشستم 

دفترخاطراتمو درآوردم...تنها چیزی ک آرومم میکرد نوشتن بود... نوشتم آره 
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دردام نوشتم از ذوق و خوشحالی و امید چندروز پیشم و از اشک و ازهمه ی 

 درد و ناامیدی امروزم.....

 

 واقعا چه سخت است درک اینکه عشقت عاشق کسی دیگر است...»»

وتو درکورسوی امیدی چشم به راه برآورد آرزوهایی هستی ک غیرممکن 

 است...

به یکباره برسرت فرود چه تلخ و زجر آوراست آن روزی ک کاخ آرزوهایت 

 آید...

و چه تلخ تر است چشیدن طعم دوستت ندارم ها اززبان کسی ک هزاران بار 

 ««دوستش داری...

 

دفترمو بستمو خودمو روتخت انداختم و با کلی اشک و هق هقی آروم باالخره 

 کم کم خوابم برد...

 

 ...رامین:رسیدیم خونه و منم با یه شب بخیر رفتم سمت اتاقم.

 

 الناز:رامین رفت تو اتاقشو بقیمونم توپذیرایی نشستیم...

 

 رویا:مامان؟!!

 

 الناز:جانم؟!!

 

 رویا:میگم عجیب نبود ک داداشم گفت ک میخواد بامهسا حرف بزنه؟!!

 

 علی:آره واقعا منم خیلی تعجب کردم...

 

مینم ازمهسا الناز:خب چی میخواستین بگن؟!!حرفای معمولی دیگه...حتما را

 خوشش اومده...من دلم به این وصلت روشنه...

 

محمد:ولی خیلی خونواده خوبی بودن...خیلی محترم و صمیمانه برخورد 

 کردن...
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الناز:آره عزیزم...بخاطر همینم به این وصلت اصرار دارم این دختر رامینمو 

 خوشبخت میکنه...

 

 محمد:انشاهلل انشاهلل...

 

خانم دم در گفت ک یه هفته فرصت میخوان تافکر کنن منم قبول الناز:مریم 

 کردم...انشاهلل ک قبول میکنه بهترازاین دختر نمیتونم برای رامین پیداکنم...

 

رامین:لباسمو عوض کردم و روتخت دراز کشیدمو گفتم تموم شد ستارم...این 

دونم چرا اون مسخره بازی رو تمومش کردم خانمم دیگه ناراحت نباش...اما نمی

دختر گفت میخواد فک کنه....انتظار داشتم بعد اون حرفا درجا جواب نه بده اما 

فک کنم نخواست یهویی بگه تا  مامانمو ناراحت کنه...گردنبندو بوسیدمو 

گفتم:ولی باالخره گفتم تموم شد عشقم دیگه راحت شدیم...اخه مگه میشه کسی 

 جای تورو بگیره خانم نازم؟!!

 

 

یم جون:مهسا دخترم؟!!دختر نازم نمیخوای بلند شی؟!!دانشگات دیرمیشه مر

 ها...

 

 مهسا:بزور الی چشامو باز کردم و گفتم مامان من امروز نمیرم دانشگاه...

 

 مریم:چرا دخترم؟!!

 

مهسا:بزور خودمو تکون دادمو به پشت تختم تکیه دادم و گفتم خستم 

 راره سرما بخورم...مامان...خیلی بی حالم...انگار ق

 

مریم:دستمو رو پیشونیش گذاشتمو گفتم ببینم تب داری مگه؟!!نه تب ک 

نداری؟!دخترم راستشو بگو دیشب رامین چی گفت؟!وقتی ازاتاق اومدی بیرون 

 رنگت پریده بود فهمیدم...من مادرم حال دخترمو میفهمم چیز بدی بهت گفتم؟!!

 

مامان چی میخواد بگه حرفای  مهسا:بغضمو قورت دادم و گفتم:نه

 معمولی...چیزخاصی نگفت...
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 مریم:باشه دخترم حاال جوابت چیه؟!فکراتوکردی؟!

 

 مهسا:نمیدونم مامان هنوز بهش فک نکردم...

 

 مریم:باشه دخترم باشه...تواستراحت کن برای ناهار صدات میزنم...

 

 ...مهسا:نه صدام نکن...گرسنه نیستم خیلی خوابم میاد

 

 مریم:اما دخترم...

 

 مهسا:حرفشو قط کردمو گفتم لطفا مامان...میخوام بخوابم...

 

 مریم:سرمو تکون دادمو گفتم باشه دخترم...بخواب... رفتم بیرون و درم بستم...

 

 

 

باصدای گوشیم چشمامو باز کردم...اووف نمیزارن کپه مرگمو بزارم و توحال 

 شتم و شاکی گفتم الوو...خودم باشم...گوشیو بردا

 

 آرش:بیابزن؟!!

 

 مهسا:اووف تویی؟!

 

 آرش:منتظر تماس کس دیگه ای بودی؟!!

 

 مهسا:نه بابا...چی شده؟!!

 

 آرش:توخواب بودی؟!!

 

 مهسا:آره..
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 آرش:نیومدی کالس نگرانت شدم...

 

 مهسا:مگه ساعت چنده؟!!

 

 آرش:هشت شب بااجازت...

 

 م چهارتا شد بلند گفتم چیبیی؟!!مهسا:چشا

 

 آرش:دختره دیوونه رو ببینا!!!چی شده ک انقد خوابیدی؟!!سابقه نداشته؟!!

 

مهسا:دوباره بغض کردم تودلم گفتم:برای فرار از بیداری خوابیدم...برای فرار 

از فکرو خیاالیی ک هجوم میارن ب سرم و دیونم میکنن...برای فرار از دردام 

 ...باصدای آرش به خودم اومدم...و غصه هام

 

 آرش:کجارفتی؟!!باتوام؟!!!

 

مهسا:هستم...سرماخوردم حال ندارم...بعدا خودم زنگ میزنم بهت خدافظ...و 

 بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه قطع کردم...

 

 آرش:کجارفتی؟!!باتوام؟!!!

 

بهت خدافظ...و  مهسا:هستم...سرماخوردم حال ندارم...بعدا خودم زنگ میزنم

بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه قطع کردم...نشستمو به تختم تکیه دادم و پاهامو 

بغل کردمو سرمو روزانوم گذاشتم...دوباره چشمه ی اشکم جوشید...چقد 

کنجکاو بودم ستاره روببینم...چندبار ازدوردیده بودمش اما نه درست...یعنی 

وری ک حتی بعد مرگشم قیدشو نزده و چطورآدمیه ک رامین انقدر عاشقشه؟!ج

به پاش نشسته؟!!!چقد دوست دارم داستانشونو بدونم....یه پوزخند به خودم زدم 

 و گفتم بدونی ک چی بشه؟!بدونی ک دردت بیشترشه؟!!حسرتت بیشترشه؟!!...

 

یه آه کشیدم و همونجور ک نشسته بودم دست درازکردمو دفترخاطراتمو از 

افکاری ک به زبون آورده بودمو نوشتم...همه رو... کسی  کشوی میزم درآوردم

دفتر خاطراتمو میخوند حتما گریش میگرفت چون اصال از ذوق و خوشحالی 
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توش ننوشته بودم...جز قسمت خواستگاری ک ذوق داشتمو باذوق نوشته بودم... 

بقیش همه از حسرتام و دوری رامین و غصه هام نوشته بودم ازاولین روزی 

ه بودمش تا به االن موبه مو نوشته بودم...آروم یه قطره اشک رودفترم ک دید

 ریخت...بازم مثل هربار با یه قطعه شعرکوتاه نوشتمو پایان دادم...

 

 امروزهم گذشت...»»

 آری امروزهم درحسرت کسی ک دیروز کنارم بود گذشت...

گیهایم به و من چه بی قرارتر و بی تاب تراز هرروز درپشت پنجره ی دلتن

 انتظار دیدنش بودم...

 

 ««یعنی تنها دلخوشیم یعنی تنها فقط به انتظار دیدنش

 

دفترمو بستمو بلند شدم و رفتم پشت پنجره و به بیرون خیره شدم...به خونه ی 

کسی ک دیروز خونه ی آرزوهامو روسرم خراب کرد...چشمامو روهم گذاشتم 

ی دراتاقم سریع اشکامو پاک ک قطره ای اشک ازچشمم ریخت...با صدا

 کردم...

 

 با صدای دراتاقم سریع اشکامو پاک کردم...

 برگشتم سمت در...دربازشد و آرش سرشو آورد داخل و گفت بیام تو؟!!

 مهسا:اومدی دیگه بیا...

 

آرش:چرااتاقت انقد تاریکه فک کردم خوابیدی...رفتم داخل و برق و زدمو و 

 درم بستم...

ع صورتمو برگردوندم تا چشمای سرخمو نبینه و دوباره به پنجره مهسا:سری

 خیره شدم...

 

آرش:خب ببینم آبجی نازنازی من چشه.؟!!!رفتمو کنارش وایسادمو سرشو 

انداخت پایین...صداش زدم اما بازم جوابمو نداد...مهسا سرتو باالبگیر 

گفتم  اخم مصنوعیببینمت...بازم سرشو باال نیوورد دستمو زیرچونش گرفتمو با

باتواما وهمزمان سرشو باالآوردم بادیدن چشمای قرمز پف کردش وصورت 

سرخش یه لحظه اخمام توهم رفت...متعجب نگاش کردم...آروم گفتم مهسا 

 توچت شده؟!چرا گریه کردی دختر؟!!
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مهسا:دستشو پس زدمو رفتم روتختم نشستمو بابغضی ک سعی درپنهون کردنش 

 گریه نکردم گفتم ک سرما خوردم...داشتم گفتم من 

 

آرش:روبروش زانو زدم و گفتم به من دروغ نگو دختر مشخصه گریه 

کردی...میدونی ک تانگی چی شده دست ازسرت برنمیدارم...بگو ببینم کی 

 چشمای آبجی خوشگلمو بارونی کرده؟!بگو تابرم دک و پوزشو پایین بیارم...

چشم دوختم... دوباره چشمام پرازاشک مهسا:به چشمای نگران و مهربونش 

شد...چقدر دوست داشتم بایکی دردودل کنم...دردمو بگم بهش و اونم دلداریم بده 

و آرومم کنه دیگه خسته شدم بس ریختم تو خودم دیگه دوشم تحمل این همه 

سنگینی رو نداره...کی بهتراز آرش؟!!!چرانگم بهش؟!!من ک بهش اعتماد 

ازاون هیچوقت به من ضرر نمیرسه...باصدای آرش به کامل دارم میدونم ک 

 خودم اومدم...

 

 آرش:نمیخوای بگی خوشگلم؟!!

 

مهسا:دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم ناخودآگاه هق هقم بلند شد و اشکام 

سرازیر...آرش متعجب و بانگرانی نگام میکرد و دریه آن منو بغل کرد و گفت 

ک بغلم کرد نامحرم بود و منم رواین مساله  آروم باش عزیزدلم...جاخوردم

حساس بودم اما...اما چقدر به شونش احتیاج داشتم به هرحال اون ک مثل 

برادرم بود اونم به چشم خواهری میدیدتم پس تقال نکردمو سرمو روشونش 

 گذاشتمو به اشک ریختنم ادامه دادم...

 

 به اشک ریختنم ادامه دادم...

 

آرش منو ازبغلش درآورد و گفت حاضرشو بریم...باتعجب یکم ک آروم شدم 

 گفتم کجا؟!!

 

آرش:توکاریت نباشه فقط حاضرشو منم میرم اجازتو بگیرم و بدون هیچ حرف 

 دیگه ای رفتم بیرون...
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مهسا:متعجب ازاین کارآرش بلند شدمو لباسمو پوشیدم و بعد ده دقیقه رفتم 

 گفت بریم؟! بیرون...آرش منتظر من ایستاده بودو

 

مهسا:به بابام نگاه کردم...منتظر اجازش بودم بایه لبخند سرشو تکون داد یعنی 

 برو...منم یه لبخند زدمو همراه آرش رفتیم پایین و سوارماشینش شدم...

 مهسا:کجا میریم؟!!

 

 آرش:بعدا میفهمی...و ماشینو روشن کردمو حرکت...

 

 ال خلوت و سوت و گوررسیدیم...مهسا:بعد نیم ساعت به یه جای کام

 آرش:پیاده شو...

 

 مهسا:اینجا کجاست دیگه؟!!

 

 آرش:همینطور ک پیاده میشدم گفتم جایی ک راحت بشه حرف بزنیم...

 

مهسا:آرش درو برام بازکرد و منم پیاده شدم...به سمت یه تخت ک گوشه ای 

یمو ولی تو فضای باز...رفت گذاشته بود رفتیم...جای جالبی بود مثل یه قهوه خونه

روتخت نشستیم به غیرازما دوتا دختروپسر دورترازمام نشسته بودن...درکل 

 خیلی خلوت بود و فقط صدای جیرجیرک سکوتو میکشت...

 آرش:دوتاچایی لطفا داداش...

 

 مهسا:توهم چه جاهای عتیقه ای میشناسیا...

 

 !آرش:آروم خندیدمو گفتم مااینیم دیگه...خب؟!

 مهسا:خب چی؟!!

 

 آرش:بگو ببینم چت شده؟!چرا گریه کردی؟!!

 

 مهسا:سرمو پایین انداختم...
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آرش خیلی جدی اما مهربون گفت:ببین مهسا ببین آبجی نازم بهم اعتماد کن 

دردتو بهم بگو...توخودت نریز بزار هم دردت شم...بزار آرومت کنم آبجی 

 !!هان؟!!نازم...اگه ب من نگی پس به کی بگی؟

 

مهسا:سرمو بلند کردمو به چشمای پرازمحبتش نگاکردم ناخودآگاه به لبخند زدم 

 بهش...

 

 

مهسا:سرمو بلند کردمو به چشمای پرازمحبتش نگاکردم ناخودآگاه به لبخند زدم 

 بهش...

 

 آرش:خب میشنوم...!!!!!

 

به دریا و مهسا:باخودم سبک سنگین کردم ک بگم یا نگم...آخر دل و زدم 

تصمیم گرفتم بگم...مگه چی میشد اگه میگفتم!؟؟ازاین ک داغون 

ترنمیشدم!؟تازه آرومترم میشدم دوست داشتم بایکی حرف بزنم...آروم گفتم 

 راستش آرش چجوری بگم...همون موقع چایی رو آوردن...

 

 آرش:ممنون داداش...

 پسره:خواهش میکنم چیزی دیگه میل ندارین؟!!

 منون...و پسره رفت...آرش:نه م

 آرش:خب میگفتی...

 

مهسا:چایی و برداشتمو یه قلب خوردم صورتم مچاله شد بس داغ بود تا توی 

 معدم آتیش گرفت...

 آرش:آروم دیوونه...داغه سوختی؟!!..

 

مهسا:نه خوبم...به آرش نگا کردم منتظر نگا میکرد آروم گفتم دیشب برام 

 خواستگار اومد...

 

 اول متعجب نگاش کردم بعد گفتم االن یعنی بخاطراین ناراحتی؟!!آرش:

 مهسا:نه...
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 آرش:خب.؟!!

 

مهسا:یه نفس عمیق کشیدمو بابغض شروع کردم به حرف زدن...ازسیر تا پیاز 

قضیه رو بدون اینکه حرفمو قط کنم تندتند براش تعریف کردم اینکه عاشقم 

رده و نمیخوادتم اینکه عشقش مرده اما اینکه سه ساله میخوامش اینکه ازدواج ک

به پاش نشسته اینکه تو خواستگاری چی شد و چی گفت و چقدردرد کشیدم اینکه 

مثل دیوونه ها دوستش دارمو شده همه ی خیالم...باتموم شدن حرفم یه نفس 

عمیق کشیدم انگار ک رودلم مونده بود این حرفا...اخ چقد سبک شدم...بین 

م اشکامو پاک کردمو سرمو بلند کردم ک بادیدن آرش حرفامم اشک میریخت

آروم خندیدم...دهنش باز مونده بودو چشماش ازحدقه زده بود بیرون و متعجب 

 نگام میکرد...دستمو جلوی صورتش تکون دادمو گفتم الوو...

 

دستمو جلوی صورتش تکون دادمو گفتم الوو...خودشو جمع و جور کردو 

 داشتم گفت:شوخی میکنی مهسا؟!!باجدیتی ک ازش انتظار ن

 

مهسا:سرمو انداختم پایین و دوباره باناراحتی گفتم کاش همش دروغ بود کاش 

اصال عاشقش نبودم کاش واقعا شوخی بود....یهو گرمایی رو روی دستم حس 

کردم دست آرش بود ک روی دستم قرارگرفته بود نگاش کردم باناراحتی نگام 

 میکرد...

 

تو دستم گرفتمو گفتم یعنی تو سه ساله اینجوری داغونی و آرش:دستاشو 

 توخودت ریختی؟!!!

 

مهسا:اشک توچششمام حلقه زد آروم سرمو تکون دادم به چشمای آرش خیره 

 شدم انگار اونم اشک توچشماش جمع شده بود...

 

آرش:دختر تودیوونه ای...بااینکه میدونستی عاشق یکی دیگست و ازدواج کرده 

 عاشقش موندی؟!!بازم 

 

مهسا:بامظلومیت به آرش نگاه کردمو و باصدایی پرازدرد گفتم آخه نمیتونستم 

آرش خیلی دوستش دارم جوری ک نمیتونم بدون وجودش نفس بکشم یادته بهم 

گفته بودی راز موندن تواتاقم چیه؟!! آرش آروم سرشو تکون داد...ادامه 
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اون پنجره میایستم و منتظر میشم دادم:رازم اینه ک من هرروز ساعتها پشت 

 شاید رامین ردشه و من ببینمش تا دلتنگیم با دیدنش رفع شه...

 

 آرش:یعنی انقد دوسش داری؟!!

 

مهسا:حتی بیشترازجونم...باورت نمیشه اما حاضرم بمیرم امایه تارمو ازش کم 

 نشه...بااین حرفم آرش چشماشو محکم روهم فشار داد...

 

بگم آخه...حاال میخوای چکار کنی؟! جوابشوچی میخوای آرش:چی بهت 

 بدی؟!!

 

...چقد دیشب خوشحال بودم گفتم دیگه انتظار تموم مهسا:نمیدونم واقعا نمیدونم

شد...گفتم باالخره مثل زلیخا ک به یوسفش رسید منم به رامینم رسیدم...آروم 

 ده...اشک ریختمو گفتم ولی نگو همش یه خیال واهی و یه سراب بو

 

 

آرش:ببین مهسا تصمیم عجله ای نگیر خوب فکرکن... درست تصمیم بگیر اگه 

انقد دوستش داری ک فقط به دیدنشم راضی هستی پس باهاش ازدواج کن 

 اونجوری دیگه کنارته کنارشی میبینیش...

 

مهسا:باتعجب به آرش نگا میکردم....آرش میفهمی چی میگی؟!!!میگم اون 

 نمیخوادتم...گفت به اجبارخونوادش پاپیش گذاشته...رسما بهم گفت 

 

آرش:اما تو ک میخوایش...ببین مهسا من یه پیشنهاد بهت میکنم ک ریسکش 

خیلی باالس حتی احتمالش صفر درصده....نه نه نه من دارم چی میگم خاک 

برسر احمقم  ولش کن نمیشه فکر مزخرفی بود ک به ذهنم رسید بیخیال...أه 

 رتوه ببین برای اینکه ناراحتیتو نبینم چه فکرایی ب سرم میزنه...همش تقصی

 

 مهسا:متعجب گفتم بگو خب چی میخواستی بگی؟!!

 

آرش:هیچی...ولش کن...فکر مزخرفی بود اصال نمیتونم تورو تو اون شرایطی 

 تصورکن نمیخوام به بودنت تو اون شرایط حتی فکرم بکنم...
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ش بگو دیگه...حالم ک ازاین بدتر نمیشه بگو ببینم چی مهسا:باعصبانیت گفتم:آر

 میخواستی بگی؟!!!

 

 آرش:کالفه دستی به صورتم کشیدم و یه نفس عمیق کشیدم...

 

مهسا:آرش لطفا بگو دیگه...ببین من خودم داغونم االن واقعا به یه کورسوی 

یش روم امیدی نیاز دارم هرراهی باشه هرچیزی باشه مهم نیس فقط یه راهی پ

بزار واقعاخیلی سردرگمم...باهق هق ادامه دادم نمیدونم چکارکنم اگه بهش 

جواب بله بدم انگار غرورمو زیرپاهام له کردمو خودمو حقیرکردم  اگرم جواب 

نه بدم برای همیشه ازدستش میدم حتی شاید دیگه نبینمش مطمعنم عشقش 

 ش راه حلتو بگو...توبگوهیچوقت ازدلم نمیره و تاابدعاشقش میمونم پس بگو آر

 من روش فک میکنم...

 

 آرش باحالتی عصبی و کالفه گفت باشه باشه میگم...

 

 مهسا:خب میشنوم؟!!

 

 آرش:راستش...

 

آرش:راستش...ببین مهسا این راه مزخرفیه من فقط به اصرارتو دارم میگم 

 وگرنه حتی حق نداری بهش فک کنی باشه؟!!

 

 تم اوووف آرش بگووو دیگه...مهسا:کالفه گف

 

آرش:ببین میتونی بهش جواب بله بدی و باهاش ازدواج کنی و بعدشم اونو 

عاشق خودت کنی راستش تودختری هستی ک هرکس بشناستت هرکس اون بچه 

ی درونتو ک درظاهرم نمایانه ببینه عاشق و شیفتت میشه تو با سادگیت و 

مت خودت بکشی رامینم اگه چهره و زیبایی و معصومیتت میتونی رامین و س

 درون واقعیتو ببینه وقتی بشناستت عاشقت میشه...
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مهسا:تمام این مدت متعجب و بادهن باز داشتم نگاش میکردم...آرش تو چی 

 میگی؟!!

 

آرش:کالفه دستی توموهام کشیدمو گفتم اوووف نمیدونم نمیدونم چرت و پرت 

 میگم گفتم ک بیخیال...

 

 ه بااون کاراهم عاشقم نشد چی؟!!مهسا:اگ

 

آرش:گفتم ک ریسکش باالس احتمالش خیلی کمه ببین مهسا من چرت و پرت 

 گفتم باشه؟!بیخیال اصال بهش فکرم نکن...

 

مهسا:حرفای آرش کامال منو برده بود تو فکر...یعنی امکانش هست؟!!یعنی 

 م اومدم...میشه ک رامین توگذر زمان عاشقم شه؟!! باصدای آرش بخود

 

آرش:لعنت بهم بیا بردمت تو فکر...ببین مهسا غلط کردم بخدا راه حل مزخرفی 

 بود بهش فک نکن باشه...؟!!

 

 مهسا:بی توجه به حرفاش گفتم:اما اگه معجزه شه و عاشقم شه چی؟!!

 

 آرش:مهسا میشنوی من چی میگم؟!!

 

گه دیرشد ساعت نزدیک مهسا:یه آه بلندکشیدمو گفتم باشه باشه...بریم دی

 س...۲۲

 

 آرش:باشه پاشو من برم حساب کنم بیام...خب بریم...

 

مهسا:توراه همش توفکرحرفای آرش بودم...با سادگیت بازیباییت با 

 معصومیتت....یعنی میشه ک بشه؟!!!اگه یوقت نشه؟!اونوقت چکارکنم؟!!

 

 آرش:مهسا باتوام...

 

 و گفتم هاا؟!چی؟!!مهسا:سریع سرمو سمتش چرخوندم
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 آرش:میگم رسیدیم...

 

مهسا:آ واقعا متوجه نشدم...یه نگاه مهربون به آرش انداختم و گفتم ممنون 

 داداشی خوبه ک هستی چقدر آروم شدم احساس میکنم دلم خالی شد...

 

آرش:هرچی شد بهم بگو خوشگلم لطفا تواون دل نازکت نریز....قول بده 

 باشه؟!!

 

مو تکون دادم و بایه لبخند گفتم قول...بعد خدافظی ازماشین پیاده شدم و مهسا:سر

 رفتم خونه...

 

 مهسا:

روتخت درازکشیده بودم و به سقف خیره شده بودم... اوف اووف آفرین به آرش 

 خوب تونست منو ببره تو فکر ساعت دو نصفه شبه من هنوزبیدارم...

 

یه راهی نشونم بده...یه آه کشیدم و بلند شدم اوف خدا چکارکنم حاال؟!!خدایالطفا 

و رفتم پشت پنجره هوا بدجوردلش پربود و نم نم میبارید...گوشیمو برداشتم و 

هندزفری روتوگوشم زدم و یه آهنگ رو پلی کردم...عجیب این آهنگ متناسب 

 باحالم بود...

 

 به عشق توهرشب هوس میکنم...

 یکم آسمونو تماشاکنم...

 

 هی نشونم بده من میخوام...یه را

 خودم رو یکم تودلت جاکنم...

 

 به عشق توخواب ازسرم میپره...

 به عشق تودارم نفس میکشم...

 

 یه روزی میبینی میفهمی چطور...

 واست ازهمه دنیا دست میکشم...
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ارم اروم دوباره چشمه اشکام میجوشید به خونشون چشم دوخته بودم کاش االن 

 یرون تا ببینمش...چشمامو بستمو رفتم توحال خودم...میومد ب

 

 تابارون میگیره با یه حس خوب...

 به عشق تومیرم قدم میزنم...

 

 کسی ک داره زیربارون تورو...

 صدا میزنه عاشقونه منم...

 

 غرورم اجازه نمیده بگم...

 که این روزاتنها امیدم تویی...

 کسی ک نگاهش برام آشناس...

 میشه توهرلحظه دیدم تویی...ه

 

 غرورم اجازه نمیده بگم...

 باچه اشتیاقی به سمتت میام...

 تمام نیازم صدای توه...

 داره جون میگیره باتورویاهام...

 

 تابارون میگیره با یه حس خوب...

 به عشق تومیرم قدم میزنم...

 کسی ک داره زیربارون تورو...

 .صدا میزنه عاشقونه منم..

 

 

رفتمو دوباره خودمو انداختم روتخت چشامو محکم روهم فشار میدادم تا بلکه 

 خوابم ببره...

 

 پنج روزبعد...

 

 رامین:سالم لیال خوبی؟!
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 لیال:سالم داداشی ممنون...من خوبم تو خوبی؟!چکارا میکنی؟!!

 

ای اعضرامین:کارخاصی نمیکنم...قراردادو باشرکت بستیم فرداشبم مهمونی 

 شرکته برای ثبت قرارداد منم نمیرم...

 

 لیال:کارو ول کن ازخودت بگو؟!دختره جواب بله داد؟!

 

 رامین:شک کرده بودم...پس توهم میدونستی؟!

 

لیال:ووای گندزدی دختر...اوف حاال بیا سوتی تو جمع کن...با من من کردن 

 گفتم راستش چیزه یعنی آره...خب ببین...

 

 یس هیچی نگو لیال...ازتو دیگه انتظارنداشتم... رامین:ه

 

 لیال:بخدا من به فکر خودت بودم رامین...ببخشید...

 

 رامین:مهم نیس...من احتماال هفته دیگه برمیگردم...

 

 لیال:اما مگه قرار نبود ازدواج کنی؟!!

 

 رامین:دختره جواب نه داد...

 

 لیال:جددی؟!!!!!

 

 ولی میده...جوابش منفیه... رامین:هنو نداده

 

 لیال:مشکوک گفتم خب توازکجا میدونی؟!!

 

 رامین:کارا اونجا چطوره؟!!مشکلی ک نیس؟!!

 

 لیال:نه همچی روبراهه...منو نپیچون جوابمو بده؟؟؟
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 رامین:خب دیگه من میرم ناهار کاری نداری؟!!

 

 لیال:خیلی بدجنسی رامین...بگو دیگه...

 

 یزی نیس ک بگم...برگشتم صحبت میکنیم...رامین:چ

 

 لیال:اوف باشه سالم برسون...خدافظ..

 

رامین:باشه...خدافظ....اوف مامانم مغز این لیالرم شستشو داده...لیال چطور 

میتونه با ستاره همچین کاری کنه اون مثل خواهرش بود...حتما بخاطر 

 نها بمونه...ببین خانمم ببینسفارشای ستاره بوده ک بهش گفته نزار بعد من ت

ستارم همه رو انداختی به جونم اگه بودی دیگه هیچکس کاری به کارم 

نداشت...محکم دستتو میگرفتمو میگفتم من یه زن دارم یه خانم دارم ک یه تار 

 موشو به دنیا نمیدم...یه آه بلند کشیدمو گفتم کاش بودی کاش....

 

 

 مهسا:

 

یم و منم باباروصدازدم بیاد ناهار همه پشت میزنشستیم باکمک مامان میزو چید

 بشقاب بابارو برداشتمو براش پلو کشیدم...

 

 درسکوت کامل مشغول ناهارخوردن بودیم ک بابام سکوت و شکست...

 

مهدی:دخترم مهسا فردا باید جواب خانم نظرزاد اینارو بدیم دخترم ولی توهنوز 

 !نظرتو نگفتی بابایی نظرت چیه؟!

 

 مهسا:زودتر از اینا منتظربودم تااین سوال و بپرسن...

 

 مهدی:دخترم نمیخوای چیزی بگی؟!

 

 مهسا:باباجون من یکم دیگه به زمان نیاز دارم تا جواب قطعیمو بهتون بگم...
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 مریم:اما دخترم...

 

 مهدی:ولش کن خانم...بهش فشارنیار بزار خودش تصمیم بگیره...

 

گاه مهربون پدرم نگاه کردمو و گفتم ممنون بلندشدمو گفتم من سیرشدم مهسا:به ن

 بااجازتون میرم اتاقم...نوش جان...

 

 مهدی:باشه دخترم برو...

 

مهسا:رفتم تواتاقمو درم بستم گوشیمو برداشتمو شماره آرش و گرفتم....بعد 

م میگفت ازاون شب آرش هرروز میومد دیدنم و نمیزاشت تنها باشم هربارم به

تصمیمی نگیرم ک بعد پشیمون شم چه خوب که آرش بود تاباهاش دردول کنم و 

 اونم همیشه آرومم میکرد...باصدای آرش ازفکر بیرون اومدم...

 

 آرش:سالم آبجی خوشگلم خوبی؟!

 

 مهسا:یه لبخند رولبم نشست...سالم داداشی ممنونم خوبم...

 

 کی آبجی نازمو ناراحت کرده...آرش:اما صدات گرفتس بگو ببینم باز 

 

 مهسا:کسی ناراحتم نکرده...راستش زنگ زدم ک.... یعنی...چیزه...

 آرش:بگو دیگه دختر جون به لبم کردی ...چیزی شده؟!!

 

مهسا:نه نه من...راستش من تصمیممو گرفتم تواین مدت حسابی فکر کردمو 

 ..لین نفر به توبگم.سبک سنگین کردم باالخره تصمیممو گرفتم خواستم او

 

 آرش باصدایی ک اثر نگرانی وهیجان و استرس داشت گفت:خب میشنوم؟!!

 

 مهسا:راستش جوابم م....

 

 آرش باصدایی ک اثر نگرانی و استرس داشت گفت:خب میشنوم؟!!
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مهسا:راستش جوابم مثبته...خیلی به حرفات فک کردم آرش خیلی فک کردم 

جواب نه بدم برای همیشه ازدستش میدم و دیگم شانسی  سبک سنگین کردم...اگه

برام نمیمونه نمیتونم کسی ک سه ساله عاشقشمو بادستای خودم پس بزنم...اگه 

جواب مثبت بدم حداقل یه امیدی دارم...شاید شاااید شششاییید یک درصد 

احتمالش باشه ک عاشقم شه...اگرم نشد حداقل پیششم کنارشم میبینمش دلتنگیم 

دیدنش برطرف میشه مطمعنم پشیمون نمیشم مطمعنم...من تصمیممو با

 گرفتم...میخوام باهاش ازدواج کنم...

 

آرش:مهسا اگه خوشبخت نشی من هرگز خودمو نمیبخشم من این فکرو توسرت 

 انداختم بیا و منصرف شو گلم... نکن این کارو...

 

برنمیگردم...حتی اگه مهسا:نه آرش...من تصمیمم قطعیه...میدونی ک ازحرفم 

به قیمت زجرکشیدنم باشه به قیمت خوردشدن غرورم باشه اما منصرف 

نمیشم...بزار غرورم جلوی عشقم بشکنه مهم نیس...فقط اونو داشته باشم برام 

 کافیه...

 

آرش:بادلخوری وناراحتی گفتم انگار نمیتونم تصمیمتو عوض کنم...باشه عزیزم 

مهسا هراتفاقی افتاد هرچیزی ک شد ناراحت بودی  اما...اما لطفا قسمت میدم

همدم خواستی مشکلی داشتی اگه ناراحتت کرد یا اذیتت کرد فقط به من 

 بگو...باشه؟!!!بهم قول بده...

 

مهسا:لبخند غمگینی زدمو گفتم قول میدم داداشی قوول ممنون ک هستی 

 فداتشم...

 

 آرش:امشب میگی بهشون؟!!

 

 .مهسا:آره میگم..

 

 آرش:باشه گلم..ولی بازم خوب فکرکن...هنوز فرصت داری....

 

 مهسا:باشه داداشی خدافظ...
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 آرش:خدافظ عزیزم...

 

 

رامین:پشت میزنشسته بودیمو ناهارمونو میخوردیم ک مامان خانم باز بحث این 

دخترو پیش کشید...تو این چندروز مغز منو خورد بس ازش تعریف کردو 

 ش رفت...قربون صدق

 

 الناز:پسرم باتوام؟!!

 

 رامین:بی حوصله سرمو بلند کردمو گفتم نفهمیدم چی گفتین؟!!

 

الناز:پسرم فردا ک جواب بله رو داد دیگه بعدش آخر ماه یعنی میشه دوهفته 

 دیگه عروسی میگیریم باشه؟!!

 

 رامین:یه پوزخند زدم دلشون خوشه ها...جواب بله؟!!

 بعله داد....آروم گفتم باشه هرچی شمابگین... آره اونم جواب

 

 الناز:فدای پسرحرف گوش کن خودم برم...

 

 رامین:من سیرشدم نوش جان...بلندشدمو رفتم اتاقم...

 

رویا:مامان رفتار رامین عجیب نیس؟!!هرچی میگی قبول میکنه خیلی 

 عجیبه!!!انگار ک نه انگار داریم راجب عروسی حرف میزنیم!!!

 

 علی:آره واقعا رفتارش عجیبه خیلی ریلکسه مثل آرامش قبل طوفان میمونه......

 

 محمدآقا:بچه ها خب داره تالش میکنه ک زندگیشو سروسامون بده...

 

الناز:آره...خودشم ازاین زندگی تکراری و خسته کنندش خسته شده 

 میدونم...آفرین ب پسرم روحرفم حرف نمیزنه...فداشم...
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 ا:چی بگم واال خیلی مشکوکه...روی

 

الناز:بسه دختر انقد فکر بد نکنین...یبارم مثبت به این قضیه نگاه کنین مگه 

 بده؟!!

 

 علی:حق باشماست خاله درست میگین...

 

مهسا:بس اتاقمو با قدمایی تند رفتمو اومدم سرگیجه گرفته بودم...خدایا یعنی 

 تصمیمم درسته؟!!

 

 ادم اما بعدش رامین گفت نمیخوادتم چی؟!!!اگه جواب بله د

اگه یوقت ب خونوادم بگه با چ شرطی قبول کردم ک باهاش ازدواج کنم 

 چی؟!!خانوادم هیچوقت نمیبخشنم..

 

نه نه نمیگه...اگه قرار بود بگه همون اول میگفت... آره آره نمیگه....افتاده بودم 

م....مهسا آروم باش آروم باش...   به جون ناخنام گوشه ناخنمو کامل جوییده بود

االن بلند میشی میری بیرون و میگی جوابت مثبته...  خیلیم کار آسونیه...تو 

میتونی دختر...ازجام بلند شدمو روبروی آینه ایستادمو به خودم نگاه کردم...آره 

تو میتونی....یه لحظه ازخودم خجالت کشیدم...من داشتم چکارمیکردم؟!!!رامین 

هم گفته ک نمیخوادتم اونوقت من.....سریع رومو ازآینه برگردوندم...نه رسما ب

مهسا دیگه وقت پشیمون شدن نیس...برای اینکه پشیمون نشم سریع ازاتاق رفتم 

 بیرون...

 مامان و بابام توپذیرایی بودن و داشتن صحبت میکردن و میوه میخوردن...

 

 رفتمو کنارشون نشستم...

 

 االخره خودم سکوتو شکستم...بعد چنددقیقه ب

 

 مهسا:مامان بابا ؟!!

 دوتاشون به سمتم برگشتن...ادامه دادم و گفتم من تصمیممو گرفتم...

 

 مامان:خب دخترم میشنویم؟!!
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مهسا:آب دهنمو قورت دادمو و صدامو صاف کردمو و سرمو انداختم پایین و 

م تواین مدت خوب فکر کردم گفتم:راستش رامین و خونوادش آدمایی خوبین...من

 راستش خواستم نظرشمارو قبل نظرخودم بدونم...  نظرشماچیه؟!!

 

بابا:دخترم همونطور ک گفتی خونواده خوبین...منم پرس و جو کردم وتحقیق 

کردم ازهرکی پرسیدم تعریف کردن و رامین و خونوادشو تحسین کردن و گفتن 

عداز اون ازدواج ناموفقش سرش خانواده سنگین و آبرودارین...پسرشم ک ب

 همش توخودشو کارشه... 

ازنظرمن خونواده مناسبین اینکه قبال ازدواج کرده دلیل نمیشه ک به توبگم 

 جواب نه بدی اون پسرم زجر کشیده...تصمیم نهایی باخودته عزیزم......

 

مریم:درسته...منم از النازخانم خیلی خوشم اومد خانم خون گرم و 

...توانجمنم پرس وجو کردم همه راضی بودن ازشون...منم با پدرت هم مهربونیه

 نظرم...

 

 

مریم:درسته...منم از النازخانم خیلی خوشم اومد خانم خون گرم و 

مهربونیه...توانجمنم پرس وجو کردم همه راضی بودن ازشون...منم با پدرت هم 

 نظرم دخترم...

 

 جوابم مثبته... بنظرمنم خونواده خوبین...مهسا:با من من کردن گفتم:راستش منم 

 

 بابا:مطمعنی دخترم؟!!اگه به حرف ما داری قبول میکنی...

مهسا:حرفشو قط کردمو گفتم نه نه باباجون...من راضیم خواستم نظرشمارم 

بپرسم...اگه نظرتون خالف اینابود جواب منم منفی بود اما هم نظریم و جواب 

 منم مثبته باباجون...

 

بابام بلندشدو اومد کنارم نشست و دستشو رودستم گذاشت و گفت میدونی ک 

خوشبختیت آرزومه دخترنازم...پس اگه توهم راضی هستی حرفی نیست عزیزم 

 انشاهلل ک خیره...
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مهسا:بابامو بغل کردمو گفتم ممنونم بابایی...نمیدونم چرا حس بدی داشتم 

میکنم...چشمام اشکی شد پدرمو محکم احساس میکردم دارم به خانوادم خیانت 

ترتو بغلم فشردمو زیرلب آروم جوری ک نشنوه گفتم منو ببخش 

 باباجون...ببخش...و بعدم ازبغلش دراومدم...

 

 بابا:دخترنازم چرا داری گریه میکنی؟!!

 

مهسا:اشکام بیشترشد و بلندشدم و سریع رفتم تواتاقم و خودمو پرت کردم 

 شک میریختم...روتخت و باهق هق ا

 

مریم جون:واا این دختر چش شد یهو؟!؟بلند شدم ک برم پیشش اما مهدی اجازه 

 نداد...

 

مهدی:بشین خانم بزار تنها باشه...بخاطر اینکه قراره تنهامون بزاره ناراحته باید 

 درکش کنیم...

 

 مریم:آره واال حاال بدون مهسا چکارکنیم عزیزم!؟ تنهامیشیم...

 

 :خوشبخت شه یه زندگی خوب داشته باشه تنهایی مامهم نیست...مهدی

 

مریم:بله درست میگی...من فردا صبح زنگ میزنم النازخانم و جوابمونو 

 میگیم...

 

 مهدی:باشه..

 

مهسا:اشکامو پاک کردمو بلندشدم و رفتم پشت پنجره مثل همیشه به خونه ای 

ه بود...آخه من چرا انقد دوستش چشم دوخته بودم ک تمام زندگیم تواون خون

 دارم؟!!

 

مهسا مگه دیوونه ای؟!آخه تاحاال بهت امید داده؟!! نگات کرده؟!تحویلت 

گرفته؟!!...معلومه ک نه...پس چرا انقد دوسش داری؟!!این عشق چجوری انقد 

بزرگ شد و یهو شد بالی جونم...توهمین فکرو خیاال بودمو اشک میریختم ک 
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نشون اومد بیرون...خودمو چسپوندم ب پنجره قلبم ب تپش افتاد یهو رامین ازخو

یه نفس عمیق کشیدم...یه هفته بود ندیده بودمش...چقد دلم براش تنگ شده 

 بود...بی اختیار اشک میریختم اما لبخند کمرنگی هم رولبم بود...

 

مو درامین:حسابی حوصلم توخونه سررفته بود...بعدشام پالتومو برداشتم و بلندش

زدم بیرون...سوارماشین شدم و بی هدف تو خیابونا پرسه زدم بعد مدتی خودمو 

جلوی شهربازی دیدم...یه لبخند غمگین رو لبم نشست آروم گفتم:ستارم 

یادته؟!!اینجا رو یادته آره؟!!جایی ک بهترین لحظه هارو کنارت 

تم ی افتاد...رفداشتم...ازماشین پیاده شدمو رفتم داخل...چشمم به دکه ی آبی رنگ

سمتش...مردی ک تو دکه بود همون مرد ُمسنی بود ک قبال باستاره و رویا 

 وعلی اومده بودیم...کنار دکه ایستاده بودم ک صدام زد...

 

 مرد:سالم پسرم...خوبی؟!!اینبارچرا تنها اومدی؟!!

 

رامین:رفتم کنارش و باناراحتی بهش چشم دوختم و گفتم منوهنوز یادته 

 ان؟!!عموج

 

مرد:مگه میشه یادم بره...من هرکی ک بیاد اینجارو یادم میمونه...توهم ک 

 باخانمت ازاون خوشانسا بودین میخوای بازم شانستو امتحان کنی؟!!

 

 رامین:یه لبخندغمگین زدمو گفتم اما االن خانمم نیس ک بهش هدیه بدم...

 

 .مرد:خب رفتی خونه بهش بده...بیا پسرم بیا بزن..

 

 رامین:اما...

 مرد:اما بی اما بیا ببینم...

 

 رامین:اما...

 مرد:اما بی اما بیا ببینم...

 

رامین:تنفنگو سمتم گرفت و منم ب ناچار قبول کردم رفتمو نشونه گرفتم و بعد 

 چنددقیقه شلیک کردم...خورد ب هدف...
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 ستاره:آخ جوون رامین بازم زدی ب هدف آفرین...

 

:با یه لبخند سریع سرمو برگردوندم...صدای ستاره بود...اما...اما پس رامین

 خودش....سرمو انداختم پایین و چشمامو روهم فشار دادم...

 

 مرد:بیا پسرم...اینم هدیه خانمت...

 

رامین:سرمو بلند کردم ک یه خرس بزرگ سفید جلوم دیدم خرس و گرفتم و یه 

رف دیگه ای از دکه دورشدم...رفتم سمت تراول درآوردمو گذاشتم و بدون ح

درخروجی ک چشمم به پشمکا افتاد...دوباره همون لبخندتلخ رولبم 

 نشست...رفتمو یه پشمک گرفتم همین ک برگشتم خوردم به یه بچه ک افتاد...

 

 مادربچه:دخترم روشنا چرا حواستو جمع نمیکنی...

 

ارش نشستم و گفت خوبی رامین:سریع دست دخترو گرفتم وبلند کردم و کن

عموجان؟! دختربچه سرشو ک باال گرفت و بهم چشم دوخت یه لحظه خشکم 

زد...انگار بهم برق وصل شد...چشماش... چشماش دقیقا شبیه چشمای ستاره 

 بود...برای لحظه ای توچشماش غرق شدم...باصدای مادرش به خودم اومدم...

 

 پشمک بگیره خورد به شما..._:آقا ببخشید دخترم داشت میدویید بیاد 

 

 رامین:همونطورنشسته گفتم مشکلی نیس...

 

روشنا باصدای نازک و بچگانش آروم گفت:وای چه خرس خوشگلی داری 

 عمو...

 

 رامین:خوشت اومد؟!!

 

 روشنا:آره خیلی...وروبه مامانش گفت:مامان میشه برام بخری؟!!

 

 برای تو... رامین:خرسو سمتش گرفتمو گفتم:بیا این



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  129  

 

 روشنا با ذوق گفت:ووایی جدی میگی عموو؟!!

 

 رامین:یه لبخند زدمو گفتم آره جدی..

 

 رامین:یه لبخند زدمو گفتم آره جدی میگم...

 

روشنا سریع خرسو بغل گرفت و گفت ممنون عمو و صورتمو بوسید یه لبخند 

ینم گرفتمو گفتم اغمگین اما مهربون بهش زدمو پشمکی ک گرفته بودمم سمتش 

 پشمکت بگیرش عزیزم...

 

 روشنا:اما توهم عروسک و هم پشمکو دادی ب من دخترخودت پس چی؟!!!

 

رامین:بغض گلومو گرفت....بدون اینکه چیزی بگم بوسه ای به پیشونیش زدمو 

 بلند شدم...

 

 مادربچه:آقا واقعا ازتون ممنونم...

 

خواهش میکنم و بعدم سریع از شهربازی  رامین:سرمو تکون دادمو آروم گفتم

 زدم بیرون...

 

توراه همش به بچه ی خودم فکر میکردم...آره بچه ی خودم....بچه ای ک اگه 

ستاره بود میشد بچمون... بچه ای ک نیست و اگه بود دنیامو فداش 

میکردم...بغضم بدجور به گلوم چنگ میزد...خدایا چی میشد منم یه زندگی 

 با ستارم و بچه هامون داشته بودم؟!! خوب و خوش 

 

خانمم هدیتو دادم به اون دختربچه میدونم اگه خودتم بودی همین کارو 

 میکردی...همینجور توخیابونا پرسه میزدم ک باصدای گوشیم به خودم اومدم...

 

 علی:الو داداش کجایی؟!!!

 

 رامین:توراه...
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 بودی؟!!علی:نصف شبه داداش...تااین موقع کجا 

 

رامین:کالفه گفتم ببخشید باید حسابمو به شما پس بدم؟! گفتم ک دارم میام و بدن 

 اینکه بزارم چیزی بگه قط کردم....

 

 رویا:کجا بود؟!!

 

 علی:چ میدونم اینم دیوونه شده اعصاب نداره...گفت توراهه...

 

 

 مهسا:مامان من رفتم...

 

 عد برو...مریم:دخترم بیا صبحونتو بخورب

 

 مهسا:نه نه دیرم شده توراه یچیزی میگیرم...

 

مریم:صب کن دخترم...من میخواستم االن ب النازخانم زنگ بزنم و جوابتو بگم 

 بهش...مطمعنی دیگه آره عزیزم؟!!

 

مهسا:یه نفس عمیق کشیدم داشتم کفشمو میپوشیدم آروم گفتم آره مطمعنم...و 

 زدم بیرون...بعدم خدافظی کردمو ازخونه 

 

مریم:ای خدا این دختر ی چیزیش میشه ها...رفتم سمت تلفن و شماره الناز و 

 گرفتم...

 

 النازخانم:الو سالم مریم جون...خوبی شما؟!!

 

 مریم:سالم عزیزم ممنون شما خوبین؟!خانواده خوبن؟!

 

 الناز:سالم دارن خدمتتون...چه خبر؟!!
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ت داشتین خواستم راجب جواب مهسا باهاتون مریم:سالمتی راستش اگه وق

 صحبت کنم...

 

 الناز:بله حتما...

 

مریم: دیشب با دخترم صحبت کردم و نظرشو پرسیدم....گفت ک اونم مثل ما 

 ازشما و خونوادتون خوشش اومده و خونواده ی باآبرو و مناسبی هستین...

 

 الناز:نظر لطفتونه مریم جون...خوبی ازخودتونه...

 

مریم:ممنون عزیزم...زنگ زدم بگم ک جواب دخترم مثبته...ان شاهلل هرچی ک 

 صالحه...

 

الناز:وای مریم جون نمیدونی چقدر خوشحال شدم... مرسی عزیزم...انشاهلل ک 

 پسرم لیاقت دخترتونو داشته باشه...

 

 مریم:انشاهلل ک خوشبخت بشن...

 

 الناز:انشاهللا انشاهلل...

 

 خب دیگه مزاحمتون نمیشم...سالم برسونین روزبخیرخداحافظ...مریم:

 

 الناز:چشم حتما...شمام سالم برسونین خدانگهدار...

 تلفن و قط کردمو باصدای بلند رویارو صدا زدم...

 

 رویا:باترس ازاتاق پریدم بیرون و علیم دنبالم...

 مامان چی شده؟!!چرا داد میزنی؟!!

 

 ق پریدم بیرون و علیم دنبالم...رویا:باترس ازاتا

 مامان چی شده؟!!چرا داد میزنی؟!!

 

 الناز:دخترم مریم خانم زنگ زد...گفت جوابشون مثبت بوده...
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 رویا:آروم گفتم خب چشمت روشن مامان...یهو دیدم مامان پرید و بغلم کرد...

 ...الناز:وای دخترم خیلی خوشحالم...باالخره پسرم سروسامون میگیره

 

 رویا:ازبغل مامان دراومدمو گفتم داداش خبرداره؟!!

 

 الناز:نه هنوز رفته بیرون...جلسه داشت صبح زود رفت....

 

رویا:آها...صدای بابام اومد داشت ازپله ها میومد پایین و میگفت چتونه انقد دادو 

 بیداد میکنین؟!

 

خانم زنگ زد جوابشون الناز:بیا عزیزم بیا ک بزودی عروسی داریم...مریم 

 مثبت بود...

 

 محمد:خب بسالمتی...

 

الناز:باید هرچی زودتر تدارکات عروسی رو فراهم کنیم...دوهفته بیشتر وقت 

 نداریم...

 

 رویا:مامان خب صب کن بزار داداشمم بیاد بدونه ببینیم چی میگه؛!!!!!

 

اگه جواب بله دادن الناز:دخترم چی میخواستی بگه خوبه خودش قبول کرد ک 

 آخرماه عروسی بگیریم...

 

 رویا:اووف باشه مامان باشه...و رفتم سمت اتاقمو درم بستم...

 

 الناز:واا این دختر چش شد؟!!

 

علی:اون هنوز نتونسته بااین قضیه کنار بیاد خاله... هنوزم فقط ستاره رو به 

نه...نگران عنوان زن داداشش میدونه حاال ب مرور زمان عادت میک

 نباشین...خودم باهاش صحبت میکنم...
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 الناز:باشه پسرم...

 

 

 علی:رویا باز چرا اینجوری میکنی آخه؟!!

 

 رویا:چکارکردم مگه؟!

 

 علی:نیازی نیست کاری کنی...بارفتارت داری همه رو ناراحت میکنی...

 

 رویا:علی لطفا بیخیال شو...نمیخوام باهات بحث کنم...

 

علی:ببین ستاره رفت مرد اما رامین هست زندس... این رفتار بچگانتو تمومش 

 کن...فهمیدی؟!!

 

 رویا:اشک توچشمام جمع شد...آروم گفتم سرم داد نزن علی...

 

علی:رفتم سمتش و محکم بغلش کردم و گفتم ببخشید خانمم ببخشید 

نم انقد خودتو عشقم...معذرت میخوام...اما توهم ب خودت بیا...خواهش میک

 اذیت نکن رویا نمیتونم ناراحتیتو ببینم...

 

 رویا:باشه عشقم...

 

 علی:ازبغلم درش آوردمو آروم بوسه ای به پیشونیش زدم...خب بریم بیرون؟!

 

 رویا:یه لبخند زدمو گفتم بریم...

 

 باهم رفتیم سمت پذیرایی مامان و بابا نشسته بودن مام کنارشون نشستیم...

 

 الناز:خوبی دخترم؟!!

 

 رویا:خوبم مامان جون...همون موقع رامین اومد داخل وسالم کرد...
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 الناز:تا رامینو دیدم سریع بلند شدمو رفتم سمتش و بغلش کردم...

 

 رامین:ازکار مامان تعجب کردم...آروم گفتم چی شده مامان خوبی؟!

 

برای خوبی برات دارم و دستشو الناز:خوبم خیلیم خوبم...بیا بشین پسرم ک خ

 کشیدم و کنارخودم نشوندمش...

 

 رامین:مامان جان چی شده؟!!

 

 الناز:پسرم مریم خانم زنگ زد تا جوابشونو بگه...

 

رامین:با اطمینانی ک ازجواب نه داشتم گفتم:مامان جون خودتو ناراحت 

ی نداره...لطفا نکن...اصال برای من مهم نیس ک جواب ن داده...برای من فرق

 شمام خودتو اذیت نکن...

 

 لطفا شمام خودتو اذیت نکن...

 

الناز:متعجب داشتم به رامین نگا میکردم...پسرم بزار من حرف بزنم بعد تو 

 صحبت کن...مگه من گفتم جوابشون منفی بوده؟!!

 

 رامین:یه اخم همراه باتعجب رو پیشونیم نشست...

 

لنازخانم زنگ زد گفت مهسا فکراشو کرده و تصمیمشو الناز:ببین پسرم صبح ا

 گرفته گفتن جوابشون مثبته...

 

رامین:زبونم بند اومد مات و مبهوت به کلماتی ک ازدهن مامان بیرون میومد 

گوش میکردم...شوکه شدم باخنده عجیبی گفتم...نه نه مگه میشه...و بااخمی آروم 

 گفتم امکان نداره....

 

 به رفتار رامین نگاه میکردم... الناز:باتعجب

 

 رامین:امکان نداره...حتما...حتما اشتباه شنیدی مامان...
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الناز:پسرم چی رو اشتباه شنیدم؟!چرا انقد تعجب کردی؟! من ک مطمعن بودم 

 جوابشون بله است...دلیل رفتارتو نمیفهمم...

 

بلند شدم و  رامین:کم کم ازشوک دراومدم و متوجه وضعیتم شدم... سریع

باعصبانیت و صدایی ک اختیارش دستم نبود داد زدم من با اون ازدواج 

 نمیکنم...

 

 همه با تعجب و ترس ازسرجاشون بلند شدن...

 

 الناز:پسرم چی داری میگی؟!!

 

 رامین:همین ک گفتم من بااون ازدواج نمیکنم...

 

االتر بردمو ادامه محمد:پسر چته تو؟!حواست هست چی داری میگی؟! صداموب

دادم...پسره ی احمق ما رفتیم خواستگاری اونم با رضایت خودت اونا جواب بله 

 دادن...حاال میگی نمیخوای؟!!مگه مسخره بازیه هااان؟!!

 

الناز:پاهام سست شد و رومبل نشستم و آروم گفتم وای آبرومون 

دم بگی میره...دخترمردم مگه بازیچه دست توه ک بری خواستگاریشو بع

 نمیخوایش؟!!!!

 

محمد:هرچی هیچی نگفتم تو بدتر شورشو درآوردی رامین....انگشت اشارمو 

تهدیدوار جلوش گرفتمو تکون دادمو گفتم این ازدواج سرمیگیره...به هرقیمتی 

 ک باشه...تمممام

 

 به هرقیمتی ک باشه...تمممام...

 

و ش گرفتم رفتم داخل اتاقمرامین:بی حرف و باعصبانیت سریع راه اتاقمو درپی

درومحکم بهم کوبیدم...سمت میز رفتمو دستمو باعصبانیت رومیزکشیدم و همه 

ی وسایالرو ریختم....باحرص روتخت نشستم و موهامو چنگ زدم و سرمو بین 

دستام گرفتم...این امکان نداره من ک به اون دختر گفتم نمیخوامش...نکنه 
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نه اونا راضی نمی شدن!!!..یعنی حتی ذره ای حرفامو به خونوادش نگفته...وگر

 غرور نداره؟!!چرا...چرا این کارو کرد؟!!..

 

یعنی بخاطر پول؟!!!نه نه وضشون ک خوب بود...پس چرا...وای خدا دارم 

...زمین و زمان برعلیه من شدن و دیوونه میشم...ستارم خانمم تو به دادم برس

 دارم خانمم چکارکنم... میخوان نابودم کنن...خیلی بهت احتیاج

 

 الناز:حاال چکارکنیم بااین پسر...

 

رویا:من میدونستم رامین ی چیزیش هست خیلی ریلکس بود...پس بگو انتظار 

 داشت مهسا جوابش منفی باشه...

 

 الناز:وای آبرومون میره...

 

محمد:آروم باش زن...بسه...داد زدم:من نمیدونم چه کوتاهی درتربیت این 

سرکردم ک انقد بازی باآبروی دیگران براش راحت شده...بلند جوری ک پ

 رامین بشنوه گفتم:.این عروسی سرمیگیره...راه برگشتی هم نیست...

 

رامین:تمام حرفاشونو میشنیدم مغزم دیگه داشت منفجر میشد...ای خدا چرا 

به هیچی اونطور ک فکر میکردم نشد...؟!!!أه لعنتی...دستامو مشت کردمو 

 لحاف چنگ زدم و دندونامو باحرص روهم میفشردم...حاال چکارکنم؟!!....

 

.... 

 

مهسا:روتختم دراز کشیده بودم و به رامین فکر میکردم...یعنی تااالن فهمیده 

جوابم مثبت بوده؟!! آره دیگه حتما گفتن بهش...خدایا خودت کمکم کن... 

و زخمم عمیق تر میشه...توکل توراهی قدم برداشتم ک باهرگام دردم بیشتر 

 میکنم به خودت خدایا...

 

رامین:از بس فکر کردم مغزم داشت میترکید...دیروز واقعا روزمزخرفی بود 

بود...اووف دیشب ۲۲اوف کاش همش خواب بود... به ساعتم نگاه کردم نزدیک 

 تاصبح بس فک کردم خوابم نبرد دم دمای صبح چشمام گرم شد...
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فتم پایین...صدایی نمیومد انگارکسی خونه نبود...رفتم سمت بلند شدم ر

آشپزخونه و یه لیوان آب برداشتم و خوردم ک همون موقع دربازشد و مامان 

 ورویا اومدن داخل...

 

الناز:إ پسرم اینجایی...سریع رفتم سمت رامین و گفتم بیا ببین چی گرفتم...دست 

 بازش کردم و گفتم قشنگه آره؟!! کردم تو کیفمو یه جعبه کوچیک درآوردم و

 

 رامین:لبامو گزیدم تا یوقت چیزی نگم ک مامان ناراحت شه...اما دوباره گفت...

 

الناز:حاال اینو ببین پسرم و یه جعبه بزرگتر ازکیفم درآوردم و بازش کردمو 

 گفتم این ست طالی سفید خیلی به مهسا میاد مثل خودش ظریف و زیباس...

 

یگه طاقتم تموم شد لیوان محکم رو میزگذاشتمو باصدایی ک سعی رامین:د

 درکنترلش داشتم گفتم مامان انگار شماحرفای دیروزمو جدی نگرفتین!!!؟

 

الناز:منم صدامو باال بردمو گفتم:توانگار حرفامونو جدی نگرفتی...پسرمگه 

مسخره بازیه بری خواستگاری بعدم ک جواب مثبت دادن بگی پشیمون 

؟!!!به فکر آبروی ما نیستی؟!!اون دخترو خونوادش چه گناهی شدی

دارن؟!!...فک کن یکی با خواهر خودت این کارو بکنه چه حالی بهت دست 

 میده؟!!هاان...؟!!!تو بامهسا ازدواج میکنی...بااااید ازدواج کنی...

رامین:چشمامو محکم روهم گذاشتمو بی حرف ازکنارشون رد شدم و رفتم سمت 

...اتاقی ک تنها پناهم بود...جایی ک میتونستم بهش پناه ببرو و آروم اتاقم

شم...دروبستم...حق بامامان بود...من نباید باآبروی کسی بازی کنم...اون 

دختروخانوادش چه گناهی داشتن؟!!اما من به اون دختره گفتم ک نمیخوامش پس 

کوچک کنم...اما به چرررا آخه چررا...أه لعنت بهش... خونوادم و نباید خار و 

 چه قیمتی؟!! به قیمت نابودی خودم؟!!

 

 

 اما به چه قیمتی؟!! به قیمت نابودی خودم؟!!

 

 لباسمو پوشیدمو ورفتم بیرون...
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 الناز:کجا میری؟!!!

 

رامین:همونجور ک باسرعت به سمت درمیرفتم زیرلب جوری ک نشنوه گفتم 

 میرم به جهنم...و رفتم بیرون..

 

 ارماشین شدم و زدم به خیابون...ضبطو روشن کردم...سو

 

 بغضم گرفته وقتشه ببارم..../

 چه بی هوا هوای گریه دارم.../

 بازکاغذام باتوخط خطی شد.../

 خدااین حس و حالو دوست ندارم.../

 

 باز دورپنجره قفس کشیدم.../

 دوباره عطرتو نفس کشیدم.../

 قلم تودست من پرازسکوته.../

 دوباره ازترانه دست کشیدم.../

 

 بازخاطراتو همین حوالیه.../

 حالم همینه و یه چندسالیه جای توخالیه.../

 جزتو تمام شهر میدونن حالمو.../

 مثل کبوترم ک سنگ آدما شکسته بالمو.../

 

 این قلب قلب بی قرارو ازتو دارم.../

 این حس انتظارو ازتو دارم.../

 گردنم هست.../ اسمت هنوز دور

 من این طناب دارو از تودارم.../

 

بایه دستم فرمونو گرفته بودمو و یه دست دیگمم گردنبندمو...آره خانمم اسمت 

هنوز دورگردنم هست... همیشه هم خواهد بود...مطمعن باش...شاید تنها روز 

 مرگم اسمت ازگردنم جدابشه ولی از قلبم هررگز... هررررگزجدانمیشه...کسی

 جات نمیاد نه اون دختر نه هیچکس دیگه...
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 اسمت نوشته رو بخارشیشه.../

 دلی ک بی توباشه دل نمیشه.../

 من موندمو یه سایه توی خونه.../

 میترسم اونم حتی رفتنی شه.../

 

 

 گردنبندو محکمتر تودستم فشردمو نزدیک لبم بردم و آروم بوسیدم...

 

 به بابک زنگ زدم... رامین:گوشیمو برداشتم و

 شدیدا نیاز داشتم بایکی حرف بزنم..

 

 بابک:سالم رامین...

 

 رامین:سالم بابک خوبی؟!

 

 بابک:ممنون...چی شده؟!انگار بی حالی؟!

 

 رامین:اگه وقت داری میشه ببینمت؟!

 

 بابک:البته چرا ک نه...

 

 رامین:کجا؟!

 

 یگه میرسم...بابک:بیا ...... منم تا نیم ساعت د

 

رامین:باشه ممنون...بعد بیست دقیقه رسیدم...چه جای قشنگی بود...یه رستوران 

 سنتی و شیک...رفتم داخل و کنار یه پنجره بزرگ نشستم...

 

 بابک:سالم..
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 رامین:بلندشدمو باهاش دست دادم...

 

 بابک:بشین لطفا...راحت باش..و خودمم نشستم...

 

 شنگیه...رامین:چه جای ق

 

 بابک:آروم خندیدمو گفتم دقیقا ستاره هم همین حرفو زد...

 

 رامین:باتعجب نگاش کردم و گفتم ستاره؟!!

 

 بابک:آره...راستش اگه باز غیرتی نمیشی بگم؟!!!

 

 رامین:یه لبخند محو زدمو گفتم نه بگو...

 گارسون:چی میل دارین؟!!

 رامین:یه لیوان قهوه تلخ...

 منم همینطور...بابک:

 گارسون:چشم و رفت...

 رامین:خب میگفتی؟!

 

بود فک ۱بابک:راستش اولین قرارم باستاره اینجا بود...یه شب نزدیکای ساعت 

کنم...ک ستاره بهم زنگ زد... حالش خیلی بد بود مشخص بود...یه پوزخند 

م .فهمیدزدمو گفتم انگار باز تو اذیتش کرده بودی...زنگ زدو بعدم قط کرد..

خودش بود و من بهش زنگ زدم و باهاش قرار گذاشتم و گفتم فرداشب بیاد 

تاباهم حرف بزنیم خالصه باکلی اصرار قبول کرد...به رامین نگاه کردم یه گره 

کوچیک بین ابروهاش بود...ادامه دادمو گفتم دقیقا جایی نشسته بود ک تو 

 نشست...نشستی...اخماش ازهم بازشد و یه پوزخند رو لبش 

 

 رامین:راجب چی حرف زدین؟!

 

 بابک:خصوصیه نمیشه بگم...وآروم خنده...
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رامین:یه لبخند زدمو گفتم بی مزه...راستش اوایل روت حساس بودم اما وقتی 

فهمیدم واقعا ب چشم خواهری به ستاره نگا میکنی و اونم برادری دیگه غیرتی 

 وردی حقت بود...نمیشدم... هرچند ک اون مشتایی ک قبال خ

 

 

بابک:آره جون خودت نکه تو کم مشت خوردی...خب حاال بگو ببینم تو 

 چته؟!!خوب بنظر نمیای؟!!

 

 گارسون قهوه هارو آورد و رفت...

 

رامین:قهومو برداشتمو یه قلپ خوردم داغ بود جوری ک دهنم سوخت و 

 چشمامو روهم فشار دادم...

 

 غه خب...بابک:چته پسر آروم باش دا

 

رامین:راستش بابک هیچوقت فک نمیکردم یروز برای دردودل کردن 

 توروانتخاب کنم...

 

 بابک:خب االن ک انتخاب کردی پس مثل بچه آدم بگو چته؟!!!

 

رامین:از لحنش خندم گرفت لبخند بی جونی زدم سرمو پایین انداختمو گفتم 

 سریع سرمو بلند کردم.... میخوان بزور زنم بدن...با صدای قهقهه ی بابک

 

 رامین:باتعجب نگاش کردم و گفتم چته دیوونه؟!!

 

بابک:همینجور ک میخندیدم بریده بریده گفتم واال شنیده بودم.... ک دخترا بگن 

میخوان... بزورشوهرم بدن ولی اینکه... یه مرد بیاد بهم بگه میخوان بزور زنم 

 ..بدن نشنیدم و بازم بلند زدم زیرخنده.

 

 رامین:یه لبخند کمرنگ رولبم نشست...راست میگی یکم حرفم ضایع بود...

 

 بابک:خندمو جمع کردمو سعی کردم جدی باشم... آروم گفتم خب ادامه بده؟!!
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رامین:یه آه بلند کشیدمو گفتم چی رو ادامه بدم... بدبخت شدم دیگه...به اصرار 

م انتخاب کرده بود منم به دختره گفتم مامانم رفتیم خواستگاری ی دختر ک مامان

ک نمیخوامت و من یه زن دارم و تاابدم به پاش میشینم خیالم راحت بود ک 

جواب نه میده..بعد چندروز زنگ زدن و جواب مثبت دادن...االنم عین خرر تو 

ِگل گیرکردم...اصال نمیدونم چکارکنم...نمیدونم اصال چرا بهم جواب بعله داد 

 یخوامش...اصال نمیتونم درک کنم...من ک گفتم نم

 

 بابک:خب شاید دوستت داره...

 

رامین:سریع سرمو تکون دادمو گفتم نه بابا...سرجمع دوبارهمدیگرو دیدیم 

 دوست داشتن کجا بود...

 

رامین:سریع سرمو تکون دادمو گفتم نه بابا...سرجمع دوبارهمدیگرو دیدیم 

 دوست داشتن کجا بود...

 

 ب حاال میخوای چکارکنی؟!بابک:خ

 

رامین:نمیدونم...پدرومادرم ک میگم صددرصد این ازدواج باید گرفته شه...اما 

من نمیخوام...من یه زن دارم ستارمو دارم نمیخوام کسی جاش بیاد...حتی فک 

 کردن بهشم عذاب آوره...

 

 بابک:خب نباید میرفتی خواستگاری...

 

ال مامانم بد شد و نتونستم روحرفش حرف رامین:نمیخواستمم برم اما ح

بزنم...تازه به خیال اینکه همچیو ب دختره بگم و اونم قطعا جواب نه میده 

 باخیال آسوده رفتم...اما....اووف نمیدونم چکارکنم...

 

بابک:خب تو ک ی کاریو کردی پس تا آخرش پاش وایسا...وقتی دختره 

گه...باهاش ازدواج کن اما کاری ب شرطاتو قبول کرده حتما مشکلی نداره دی

کارش نداشته باش...مثل یه هم خونه عادی...شاید به مرور زمان وقتی بی 

 توجهیتو دید خودش بزاره بره...
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 رامین:باابروهای باال رفته به بابک نگا میکردم...چقدر ریلکس حرف میزد...

 بابک:چیه چرااونجوری نگامیکنی؟!!

 

 گه؟!!رامین:شوخی میکنی دی

 

بابک:یه اخم تصنعی کردمو گفتم نخیر...البته اینم بگم اگه بخوای خوبه ک یه 

 فرصت به خودت بدی...شاید تونستی عاشقش بشی...

 

 رامین:اخمامو توهم کشیدمو گفتم چرت نگو بابک...

 

بابک:پس برای اینکه آبروی خودت و خونوادتو همچنین خونواده اون طرف 

ازدواج کنی دختره هم ک میدونه نمیخوایش و بااین حال  نره مجبوری باهاش

بازم قبول کرده حتما بااین قضیه مشکلی نداره...شاید اونم حال توروداره وکسی 

تو زندگیش بوده ک ازدستش داده و نمیخواد کسی توزندگیش باشه بخاطر همین 

 شرطتو قبول کرده..

 

 همین قبول کرده... رامین:یه لحظه رفتم تو فکر...آره شایدم بخاطر

 

 رامین:یه لحظه رفتم تو فکر...آره واقعا شایدم بخاطر همین قبول کرده...

 

 بابک:حاال دیگه خودانی داداش...پایه چلو هستی؟!!

 

 رامین:این پسر چرا اینجوری حرف میزنه؟!!!باتعجب گفتم چلو چیه؟!!

 

ن ست داشت توهم امتحابابک:باخنده گفتم مخفف چلوکبابه...ستاره ک خیلی دو

 کن ضرر نمیکنی...

 

رامین:وهللا گشنم ک هست از دیروز غذای درست حسابی نخوردم...دعوا ک شد 

 بعدش دست به اعتصاب زدم خیلیم گشنمه...

 

 بابک:باشه...روبه گارسون گفتم دوتا پرس چلوکباب و مخلفات...
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 گارسون:چشم..

 

 رامین:تو چکارکردی؟!!

 

 و؟!؟بابک:چی

 

رامین:گفته بودی عاشق شدی االن درچه حالی؟!! انگارخیلی روبراهی همش 

 میخندی!!

 

بابک:آره...خیلی خوشحالم...دوباره عاشق شدم... اینبارتاحدمرگ حواسم بهش 

هست تاکوچکترین ناراحتی نبینه...اینبار نمیخوام عشقمو ازدست بدم...چندروز 

 رفتم...پیشم رفتم خواستگاریش و بله شو گ

 

 رامین:جدی؟!!خیلی خوشحال شدم امیدوارم خوشبخت شین...

 

 بابک:ممنون داداش...

 

رامین:به قول بابک چلو رو آوردن و خوردیم و بعدم بلند شدیم و رفتیم بیرون 

 دم در رستوران از بابک تشکر کردم...

 بابک:تشکر الزم نیس رامین جان...هرموقع خواستی درخدمتم...

 

مین:آروم به شونش زدمو گفتم دمت گرم و بعد خدافظی هرکدوم سمت ماشین را

 خودمون رفتیمو راه افتادیم...

 

توراه بودم...حرفای بابک از ذهنم بیرون نمیرفت...حق با بابکه من ک به 

دختره گفتم نمیخوامش حتما براش مهم نیس ک قبول کرده دیگه...اما بازم 

حتی هم خونه خودم بدونم...اما پای آبروی  نمیتونم بغیرازستارم کسی رو

 خونواده ها درمیونه...آه خدا چه گرفتاری شدم...

 

اما پای آبروی خونواده ها درمیونه...آه خدا چه گرفتاری شدم...خب یه راه دیگم 

هست...من باهاش ازدواج میکنم ولی کاری میکنم ک خودش پشیمون شه و ولم 
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رد میکنم ک خودش ترکم کنه کاری میکنم از کنه و بره...جوری باهاش برخو

غلطی ک کرده روزی هزاربار پیشمون شه و درد بکشه...دختره احمق...آره 

فکر خوبیه...اما اگه دوباره نقشم نگیره چی؟!!!اگه بازم همچی بدتراز اینی ک 

 هست بشه!!!

نه این دیگه دست خودمه...آره دست خودمه جوری رفتارمیکنم ک از جواب بله 

 دادنش پشیمون شه و خودش بره...

 

 

 الناز:اومدی رامین... بیا بیا بشین پسرم باید حرف بزنیم....

 

 رامین:اوف باز شروع شد...رفتمو آروم سالمی کردمو کنار علی نشستم...

 

الناز:امشب میخوام خانواده عباسی رو دعوت کنم بیان راجب مراسمو 

رامین نگاه کردم و منتظر بودم باز دادو اینجورچیزا حرف بزنیم...و بعد ب 

 بیداد کنه اما درکمال ناباوری هیچی نگفت...

 

 محمد:خوبه خانم زنگ بزن بیان...

 

 الناز:دخترم اون تلفن و بده...

 

 رویا:بفرما مامان...

 

 الناز:گوشیو گرفتم و شماره مریم جونو گرفتم...

 

ربان شما ممنون ماهم خوبیم...........بله الو سالم مریم جون خوبی؟!!.........ق

سالم دارن خدمتتون.........راستش غرض ازمزاحمت خواستم دعوتتون کنم 

امشب شام تشریف بیارین...........نه این چه حرفیه خیلیم خوشحال 

میشیم.........باشه پس منتظرتونیم...سالم برسونین خدانگهدار......گوشی و قط 

ک حرف میزدم حواسم ب رامین بود رامین بی تفاوت کردم تمام این مدت 

 سرش پایین وبا دستش ور میرفت...
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رامین:اصال حرفاشون برام مهم نبود...باید آخرین شانسمو امتحان میکردم باید 

 دختره خودش ترکم کنه... ازسرجام بلند شدمو بی حرف رفتم سمت اتاقم...

 

 

 اتاقم...ازسرجام بلند شدمو بی حرف رفتم سمت 

 

 رویا:ازاین سکوت رامین اصال خوشم نیومد مامان... انگارباز یه خبریه...

 

راهی نداره... بایدکاری رو ک شروع  همحمد:بسه دیگه...خودشم قبول کرده ک

 کرده تموم کنه...

 

الناز:درسته...بچه ها شمام ازاین ب بعد چیزی نگین بهش و بروش 

 ی و خوشی تموم شه...گلی خانم بیا لطفا...نیارین...بزارین همچی به خوب

 

 گلی خانم:بله خانم جون...

 

الناز:ببین گلی خانم امشب نباید کم و کسری چیزی باشه لیستو غذاهارو گذاشتم 

 اونارو درست کن منو رویاهم کمکت میکنیم تازودتر کاراتموم شه...

 

 

 

ل کردم..........توساعت چند مریم:آره عزیزم دعوتمون کردن گفتن بریم منم قبو

اونجا باشیم ۸برمیگردی خونه؟!!!....... باشه فقط دیرنکنیا........ساعت 

 خوبه.....

 یه جعبه شیرینیم بخر دست خالی نریم زشته......... باشه عزیزم خدافظ....

 

مهسا:داشتم اتاقمو باقدمایی تند مترمیکردم....وای من چجوری با رامین روبرو 

الن راجبم چه فکری میکنه؟!!حتما باخودش میگه چه دختر بی غرور و شم؟!!ا

بی عقلیه ک پیشنهادمو قبول کرده...چکارکنم خدا...کاش میشد نرم...گوشیمو 

برداشتمو به آرش زنگ زدم... شدیدا احتیاج داشتم یکی آرومم کنه و کی بهتراز 

 آرش؟!!!!
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 آرش:سالم...مشکلت چیه؟!!

 

 م چی؟!!!!!مهسا:باتعجب گفت

 

آرش:حتما یه مشکلی داری زنگ زدی دیگه وگرنه تو بیخودی یاد من 

 نمیفتی!...

 

مهسا:ازحرفش شرم کردم راست میگه بیچاره هروقت مشکلی دارم بهش زنگ 

 میزنم...

 

 آرش:کجا رفتی خوشگلم؟!!

 

 مهسا:ارش راستش من....

 

 ی دارم...مهسا:ارش راستش من....یعنی درست میگی یه مشکل

 

 آرش:خب بگو...میشنوم؟!!!!

 

 مهسا:امشب برای شام دعوتمون کردن...

 

 آرش:کیا؟!!

 

 مهسا:کی میخواستی باشه...خب مامان رامین...

 

 آرش:خب مشکلش چیه؟!!

 

مهسا:اوف آرش....خب من چجوری با رامین رودرو شم اون حتما تااالن 

 تم شاکیه ک جواب بله دادم بهش...هرازتا فکر راجبم کرده...حتما ازدس

 

 آرش:میخوای بیام دوتا بزنم تو فکش ک شاکی بودنش بخوابه؟!!

 

 مهسا:آرش مسخره بازی درنیار واقعا خیلی استرس دارم...
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آرش:ببین خوشگلم...تو یه راهی رو انتخاب کردی پس مثل یه مرد پای عشقتو 

قبولت کنه توخودتم اینو  حرفت وایستا...رامین ک قرار نیست یه روزه

میدونستی و قبول کردی....مسلما باهات رفتار خوبی نخواهد داشت اما توباید 

تحمل کنی و نزاری حرفا و حرکاتش ناراحتت کنه باصبوری و مهربونیت اونو 

 به طرف خودت بکش...

 

مهسا:یه نفس عمیق کشیدم...این پسر باتموم دیوونگی و ُخل بودنش واقعا قشنگ 

 ف میزنه و به آدم آرامش خواستی میده...حر

 

آرش:اوووف باز کجا رفتی...ببین وقتی پای تلفنی فکرنکن بزار برای آخر فکر 

 کن االن حرف بزن...

 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم توخیلی خوبی آرش خیلی...

 

 آرش:باهات موافقم مثل من کم پیدا میشه قدرمو بدون....وبلند خندیدم...

 

 ا:دیوونه...مهس

 

 آرش:به شوخی گفتم وااای حاال میخوای چی بپوشی؟!!!

 

 مهسا:بااین حرفش برق ازسرم پریدو بلند گفتم ووای راست میگی....

 

 آرش:یاخدا غلط کردم...ببین من کاردارم نمیتونم باهات بیام خرید...

 

 مهسا:خندیدمو گفتم نه نه نمیرم خرید نترس...

 

یق کشیدمو گفتم آخیش...خب پس برو مزاحمم نشو آرش:یه نفس عم

دیگه...اصالنم استرس نداشته باش...اگه رامین چیزی بت گفتم خیلی ریلکس 

 باش و چیزی نگو...

 

 مهسا:باشه داداشی...ممنون خدافظ...
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 آرش:خدافظ خوشگلم

 

 مهسا:

مم به و یکیه مانتوی اندامی کاربنی بلندو یه شلوارمشکی و شال مشکی پوشیدم 

چشمام جون دادم و یه ریمل و خط چش کشیدم و یه برق لب زدم و رفتم 

بیرون...از استرس کف دستم کامال عرق کرده بود...مامان و باباحاضر شده 

 بودن و باهم رفتیم بیرون...

 

 

 الناز:گلی خانم همچی آمادس دیگه؟!!

 

 گلی خانم:بله خانم جان نگران نباشین...

 

 خترم داداشت کجاس؟!!االن مهمونا میانالناز:د

 

 رویا:تواتاقشه..علی رفت صداش کنه...

 

 علی:پاشو بیا پایین االن مهمونا میان...الو باتوام رامین...

 

نه انگار من زورم به تو نمیرسه بزار خاله روصدا کنم اون بیاد...سرمو 

 برگردوندم تا خاله رو صدا کنم ک...

 

 ر نزن دیگه برو االن میام...رامین:أه باشه ز

 

علی:یه لبخند پیروزمندانه زدمو دستامو کردم توجیبیمو با یه ژست خواست 

گفتم:خوبه...فقط زوود...با نگاه ترسناک رامین یه لبخند دندون نمازدمو رفتم 

 بیرون...

 

 علی:االن رامینم میاد خاله...

 

 صدای دراومد...
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 زکن رویا بیا دخترم اوناروول کن بریم استقبالشون..الناز:محمد اقا شما دروبا

 

 محمداقا:سالم خیلی خوش اومدین بفرمایین...

 

 مهدی:سالم ممنونم تشکر...

 

الناز:سالم خیلی خوش اومدین...به به سالم عروس خوشگلم...صورتشو 

 بوسیدمو به سمت پذیرایی راهنماییشون کردم...

د لرزش دستامو بوضوح حس میکردم...نشستیم مهسا:ازاسترس نفسم باالنمیوم

یه نگاه گذرایی انداختم رامین نبود...یه نفس عمیق کشیدم...آروم باش مهسا 

 آروم...

 

 الناز:خب چ خبرا مریم جان؟!

 

 مریم:سالمتی شما...

 

 الناز:توخوبی دخترم؟!

 

 مهسا:یه لبخند زورکی زدمو گفتم ممنونم خاله جان...

 

 نشگاه چطوره خوب پیش میره؟!الناز:دا

 

 مهسا:اومدم جواب بدم ک با صدای رامین حرف تودهنم موند...

 

 مهسا:اومدم جواب بدم ک با صدای رامین حرف تودهنم موند...

 

رامین:رفتم سمت مهدی آقا و سالم کردم و اونم بلند شدو صمیمانه جواب داد و 

 گفتم سالم... روبه مریم خانم و دخترشم یه سرتکون دادمو

 

 مریم:سالم پسرم...
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مهسا:ازترس حتی یادم رفت جواب سالمشو بدم... رامین رومبل تک نفره بغل 

 من نشست...خداروشکر روبرو ننشست وگرنه از استرس میمردم...

 

رامین:اوف اعصابم ازدست این دختره  خورده...اخه چه فکری باخودش کرده 

 ن ک بهش گفتم نمیخوامش...ک جواب بله داده؟!!دیوونه م

 

مهسا:نگاه سنگین وعصبیه رامین و ازگوشه چشم میدیدم...حال عجیب و بدی 

داشتم...رویابلند شد بره آشپزخونه و منم برای فرار از نگاه رامین بلند شدمو 

 گفتم میام کمک...

 

 الناز:نیاز نیست دخترم...زحمت نکش...

 

 ا رفتم...مهسا:نه زحمتی نیست و دنبال روی

 

رامین:دلم واسه آقا مهدی میسوزه.فک میکنه دخترش بامن خوشبخت میشه...من 

دارم به این خانواده ظلم میکنم....این بیچاره ها چه گناهی کردن....اگه بهم بزنم 

باز گناه دارن....اگه ازدواج کنم بازم گناه دارن...اصال به من چه وقتی 

باشم...!!؟اگه اون دلش واسه خانوادش دخترشون به فکرشون نیست من چرا 

 میسوخت قبول نمیکرد.هرچی بشه تقصیر اونه...

 

 مهسا:بشقابارو برداشتمو خواستم بزارم رومیز...

 

 گلی خانم:تو بزار عروس خانم من انجام میدم...

 

مهسا:تودلم گفتم عروس کجا بود....آروم گفتم نه انجام میدم...میزو چیدیم ک 

 ن زدو گفت...رویا صداشو

 

 رویا:تشریف بیارین شام...

 

مهسا:همه اومدن و نشستن...خواستم یه جا بشینم ک علی صندلی روبروی 

رامین و کشید و گفت مهساجان بفرمایین شما اینجابشینین....آب دهنمو قورت 

دادمو بایه لبخند زورکی رفتمو نشستم نگام به رامین افتاد بااخم به دستش نگا 
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د نگاشو گرفتم ک دیدم دسته قاشق رو تو دست مشت شدش گرفته و میکرد ر

 داره فشار میده...نفس توسینم حبس شد و ازترس یه لرز ب تنم افتاد...

 

 نفس توسینم حبس شد و ازترس یه لرز ب تنم افتاد...

 

 باهربدبختی ک بود شامو خوردیم و همه رفتیم سمت پذیرایی و نشستیم...

 

 مهدی آقا اگه شمام راضی باشین فردا بریم آزمایش خون!؟ النازخانم:خب

 

 مهدی:ازنظر من ک مشکلی نیست...نظر بچه ها مهمه...

 

الناز:با خنده گفتم بچه ها راضین...پس منو مریم جون و بچه ها فردا صبح 

 میریم...

 

 مریم:البته...

 

ام بی حوصله نشسته الناز:یه نگاه به رامین انداختم ک سرش پایین بود و مهس

بود...باید یه کاری کنم اینا باهم صحبت کنن...پس رو به رامین گفتم:پسرم بلند 

 شین بامهسا برین توحیاط...حیاطو نشون مهساجون بده...

 

رامین:ازعصبانیت سرخ شدم مامان میدونست خوشم نمیاد تو عمل انجام شده 

ونایی قفل شده و یه لبخند قرار بگیرم امابازم کار خودشو کرد باحرص و دند

 گفتم:مامان جان بیرون سرده سرمامیخورن...عصبی

 

مهسا:اصال نمیخواستم با رامین تنها باشم بخاطر همین منم سریع گفتم آره آره 

 سرده...

 

الناز:بلند خندیدمو گفتم:پسرمنو ببین چقد ب فکر نامزدشه ک سرما نخوره...و 

 ال بیار برای مهسا تا سرمانخوره...روبه رویا گفتم دخترم برو یه ش

 

رامین:کارد میزدی خونم درنمیومد...دستامو محکم مشت کردم جوری ک ناخنام 

 کف دستمو خراش داد...



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  153  

 

 رویا:بیا مهساجان...

 

مهسا:هیچ راه فراری نبود شالو گرفتم و بلندشدم همزمان بامن رامینم بلند شد و 

..رفتیم تو حیاط...چشمم به تاب گوشه حیاط جلو تر رفت و منم پشت سرش رفتم 

افتاد رامینم داشت به همون سمت میرفت منم رفتم سمت تاب رامین بافاصله 

ازتاب ایستاد و منم رفتم ک روی تاب بشینم...نیم خیز شده بودم ک باصدای 

 رامین باترس ایستادم...

 

 

 نیم خیز شده بودم ک باصدای رامین باترس ایستادم...

 

امین:دیدم رفت سمت تاب...باید ازاالن بهش میفهموندم ک توزندگیم هیچ جایی ر

نداره باید بفهمه ک نباید میومد تو زندگیم.. همین ک خواست بشینه باصدای 

 تقریبا بلند گفتم اونور بشین... اونجاجای ستارس...

 

وشه گ مهسا:بااین حرفش انگار یه تیری به قلبم خورد...باترس و دلخوری رفتمو

ی دیگه تاب نشستم و رامینم ازم فاصله گرفت و بدون توجه به من شروع کرد 

برای خودش قدم زدن...اشکام تو چشمام جوشید به بغلم نگاه کردم جایی ک جای 

ستاره بود...آره جای ستاره...رامین حتی نمیزاره جاهایی ک اون بوده بشینم 

ب من؟!!!! بغضمو صدادار  اونوقت انتظار دارم قلبشو ک مال ستارستو بده

قورت دادم اما بازم نتونستم جلوی اشکامو بگیرم آروم آروم اشکام 

میریخت...خدایا من دارم باخودم چکار میکنم... چجوری به این حال و روز 

افتادم؟!!دیدی خدا دیدی چجوری باهام حرف زد؟!!خواست بهم بفهمونه ک 

ه باشم... خورد شدم غرورم له هیچوقت وهرگز نمیتونم تو زندگیش جایی داشت

شد...اشکام شدت گرفت برای اینکه رامین نبینه بلند شدمو رفتم سمت پذیرایی دم 

 در ک رسیدم ایستادمو تند تند اشکامو پاک کردم...

 

رامین:چشمم به دختره افتاد ک داشت میرفت داخل دم درایستاد...انگار داشت 

اره اشکشو پاک میکنه اولشه خانم گریه میکرد و اشکشو پاک میکرد!!!آره د

 حاال حاال ها باید گریه کنی...پشت سرش رفتم و بافاصله کم باهم رفتیم داخل...
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 الناز:إ چه زود برگشتین...

 

مهسا:باید جواب این برخورد رامینو میدادم بخاطر همین گفتم هوا خیلی سرد 

سررد  اکیید گفتم خییییلیییبود و روبه رامین ک اونم بااخم داشت نگام میکرد با ت

 بود...

و رفتمو کنار مامانم نشستم...حواسم به جمع نبود همش توفکر برخورد تلخ 

رامین بودم...جای ستاره...جاای ستاره....جااای ستاره....دستامو محکم مشت 

کرده بودم من جای هیشکیو نمیخوام بگیرم...اولشه مهسا خانم قرار کلی این 

 نی...برخوردارو تحمل ک

 

 دستامو محکم مشت کرده بودم من جای هیشکیو نمیخوام بگیرم...

 

مریم:انگار مهسا حالش خوب نبود آروم نزدیک گوشش گفتم:دخترم چی 

 شده؟!!حالت خوبه؟!!

 

مهسا:آره مامان خوبم...فقط معدم یکم درد گرفته فک کنم بخاطر غذابود...اگه 

 میشه دیگه بریم خونه؟!

 

م به دختره و مامانش افتاد ک داشتن پچ پچ میکردن اخمامو رامین:چشم

بیشترتوهم کشیدم...یعنی این دختر چی توسرشه؟!!!اینقد دل نازکه ک با یه کلمه 

حرفم گریش گرفت...خب چرا خودشو تو همچین موقعیتی قرار داده؟!!کاش 

 شازش میپرسیدم چراقبول کرده...اما تقصیرخودشه میخواست قبول نکنه...چهر

خیلی مظلومه دوست ندارم ناراحتش کنم اما مجبورم... بایداززندگیم بیرونش 

کنم...آره نباید قبول میکردی خانم عباسی...حرفا و زجرایی ک قراره بکشی 

خیلی بیشتراز ایناس...مطمعنم نمیتونی تحمل کنی...خودت ترکم میکنی...آره 

 خودت....باصدای مریم خانم رشته افکارم پاره شد...

 

 مریم:خب بااجازتون ما دیگه زحمتو کم میکنیم و بلند شدیم...

 

 الناز:تشریف داشتین حضورتون گرم بود...

 

 مریم:خیلی ممنون عزیزم...انشاهلل بازم مزاحم میشیم...
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 الناز:خونه خودتونه....خیلی خوش اومدین...

 

 مریم:بعد روبوسی و خدافظی رفتیم سمت حیاط...

 یین ماخودمون راهو بلدیم زحمت نکشین...شما بفرما

 

الناز:نه عزیزم این چه حرفیه مگه میشه...من و رامین فردا میاییم دنبالتون ک 

 بریم برای آزمایش...

 

 مریم:باشه عزیزم...

 

رامین:بااقامهدی و مریم خانم خدافظی کردم اما بادختره نه...باالخره تشریف 

ردمو رفتم تو اتاقمو درو تقریبا محکم بهم بردن...سریع راه حیاطو طی ک

 کوبیدم...باالخره این مسخره بازی تموم شد...

 

 

 

 مریم:دخترم رامین باهات خدافظی نکرد یا من نشنیدم؟!!

 

 مهسا:هول شدم و نفهمیدم چی باید بگم ک بابام ب دادم رسید...

 

 وده...مهدی:پسر مودب و سربزیریه...حتما از روی حیا وخجالت ب

 

مهسا:بااین حرف بابا دلم لرزید...من حق نداشتم بااونا این کارو کنم...اونا فک 

 میکنن رامین دوستم داره اما نمیدونن انقد ازم متنفره ک حاضر نیست ببینتم...

رسیدیم خونه و بعد شبخیر رفتم سمت اتاقم و دروبستم پشت میزنشستمو دستمو 

...یکم توهمون حالت موندم و بعد سرمو بلند رومیز و سرمم رو دستم گذاشتم.

 کردمو دفترخاطراتمو درآورد...وقتش بود دردای امروزمم بنویسم...
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خدایا چرا؟!!!چررا هروقت یه امید کوچیک برای خودم میسازم اون با بی »»

رحمی ناامیدم میکنه...گناه من چیه؟اینکه عاشقم؟نباید واسه عشقم تالش 

 تش میدادم؟واسه همیشه حسرت میخوردم؟میکردم؟باید ازدس

 من واسه رسیدن به عشقم یه راه تقریبا محالو انتخاب کردم... 

شاید بعدا خیلی پشیمون بشم.. .شایدم واقعا تصمیم اشتباهیه...شاید اون معجزه  

که منتظرشم اتفاق نیفته...اما دل من به همین شایدا خوشه...شاید یه روز باعشق 

..شاید یه روز بهم لبخند بزنه...شاید یه روز دوستم داشته بهم نگاه کنه.

 باشه.شاااااااید......کااش...

 

 

 درپس این همه ناهمواری و ناامیدی...

 

 دلت به شاید ها و کاش ها خوش باشد...

 

 شاید روزی همین شایدها تبدیل به حقیقت شد...

 

 ««حقیقتی ک گاهی باید برای تحقق یافتنش جنگید.

 

اشکامو پاک کردم دفترو بستمو یه لبخند رولبم نشست... یه لبخند ازجنس 

 ناامیدی...یه لبخند ازجنس شایدها...

 

 رامین:اووف کاش صبح نمیشد...صدای دراومد سریع خودمو ب خواب زدم...

 

الناز:دروباز کردمو رفتم داخل...رفتم سمت پنجره و پرده رو کشیدمو همزمانم 

 میکردم... رامینو صدا

 پاشو پسرم دیرمون میشه...

 

رامین:همچنان خودمو ب خواب زده بودم تا شاااید نیم درصد امکان معجزه 

 باشه و مامان دست ازسرم برداره هرچند ک میدونستم غیرممکنه...

 

الناز:رفتم سمت تختش و آروم زدم ب شونش....پسرم پاشو دیگه...محکمتر 

 امین پاشوو دیگه...حولش دادم و بلند گفتم ر
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 رامین:خدایا صبرررم بده...اووووف چته مامان اول صبحی...

 الناز:پاشو مریم خانم اینا منتظرن...

 

 رامین:روتخت نشستمو گفتم باشه باشه...

 

 الناز:زود زود حاضرشو...

 

 

 

مهسا:به سقف سفید خیره شدم...کل دیشب تو یه لحظه ازجلو چشمم رد 

مو به چشمم مالیدمو گفتم اوووف کاش خواب بود...پتوروکنارزدم و شد...دست

 بلند شدم...

 

 مریم:دخترم حاضری!!!؟

 

 مهسا:حاضرم مامان حاضرم...ازاتاق رفتم بیرون و رفتم سمت آشپزخونه...

 

 مریم:کجا میری دخترم؟!!

 

 مهسا:ی چیزی بخورم گشنمه...

 

 اره بری آزمایشمریم:دخترم انگار هنوز خوابی؟!!قر

 

 مهسا:خب؟!

 

 مریم:باید ناشتا باشی....

 

 مهسا:از آشپزخونه اومدم بیرون تاخواستم چیزی بگم آیفون به صدا دراومد...

 

 مریم:بله.....باشه النازجون االن میاییم...دخترم بیا بریم پایینن...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  158  

 

 رو جلو بشین...الناز:سالم مریم جون...سالم عروس خوشگلم...بیا سوارشو ب

 

 

 الناز:سالم مریم جون...سالم عروس خوشگلم...بیا سوارشو برو جلو بشین...

 

مهسا:هول کردمو گفتم...نه نه...من روم نمیشه به شما ومامان پشت کنم...عقب 

 راحترم...

 

الناز:فهمیدم داره بهونه میاره و روش نمیشه...بخاطرهمین زیاد 

 اصرارنکردم....

 

ن:ازتو آینه به مریم خانم نگاه کردمو مودبانه گفتم سالم مریم خانم خوب رامی

 هستین!!

 

 مریم:سالم پسرم ممنون...

 

رامین:نگامو سمت دختره برگردوندمو با یه اخم و چهره عصبی بهش نگاه 

 کردم...

 

مهسا:سریع رومو برگردوندمو به بیرون چشم دوختم... حاالاولشه مهسا 

این نگاهاو برخوردارو خیلی تحمل کنی....بااین فکر غم بزرگی به  خانم...قراره

 دلم سرازیرشد....

 

... 

 

 رسیدیم آزمایشگاه...

 

 پرستار:آقای نظرزاد؟!
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رامین:بلندشدمو رفتم سمت اتاق...پرستار پنبه آغشته به الکل رو رو دستم 

نخوره...باورکن جای کشید...خدایا یه باربیا درحقم لطف کن و این خونمون بهم 

 دوری نمیره خداجون...بااحساس سوزش دستم ازفکر دراومدم...

 

 پرستار:تموم شد بفرمایین...

 

 رامین:بلندشدمو رفتم بیرون...

 

 مهسا:رامین ازپشت پرده اومده بیرون و من بلندشدم...

اده بودن ازسوزن زدن متنفربودم...اماراهی نبود...مامان والنازخانمم کنارم وایس

و رامینم یکم دورتر بااخم به جای دیگه نگا میکرد...چشمامو بستم تاچیزی حس 

 نکنم...

 

 پرستار:تموم شد...میتونی بری...

 

 مهسا:همین ک بلندشدم سرگیجه بدی گرفتم...دستمو به دیوارتکیه دادم...

 

 الناز:خوبی دخترم؟!

 

 اشتم ک چشام سیاهی رفت...مهسا:خوبم خوبم یکم ضعف کردم...یه قدم برد

 

 مهسا:خوبم خوبم یکم ضعف کردم...یه قدم برداشتم ک چشام سیاهی رفت...

 

رامین:باصدای نگران مامان سریع به سمتشون رفتم مریم خانم و مامان زیربغل 

دختره رو گرفته بودن و آوردن نشوندنش روصندلی...متعجب بهش نگا میکردم 

 اومدم... ک باصدای مامانم به خودم

 

 الناز:پسرم زود برو یه آبمیوه و کیک یایه چیز شیرین بگیربیار...

 

رامین:باسرتایید کردمو باعجله رفتم سمت بوفه... این دختره چرا انقد 

ضعیفه؟!!من حاال بااین چکارکنم؟!! اگه مریض شه یاچیزیش بشه 

 احمق... اونوقت.....سرمو تکون دادمو گفتم االن چ وقت ای حرفاس پسره
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مهسا:آبمیوه رو خوردم...حالم دیگه خوب شده بود... وای آبروم رفت االن 

باخودشون میگن چه دخترضعیف و بیجونیه...رامین االن چ فکری باخودش 

 میکنه؟!!

 ازشرم سرمو باالنمیوردم...

 

 مریم:دخترم ترسوندی مارو

 

 هوویی نمیدونم چم شد...مهسا:بخدا شرمنده ببخشید...ازاولم حالم خوب نبود ی

 

الناز:این چه حرفیه دخترم...اشکال نداره پاشو پاشو بوی اینجا حالتو بدترمیکنه 

 پاشو بریم...

 

مهسا:رامین ماشینو جلو خونمون نگه داشت...ازماشین پیاده شدیم و الناز 

 ورامینم پیاده شدن...

 

 مریم:بفرمایین داخل لطفا...

 

 ..دستتون درد نکنه...مهسا دخترم خوبی دیگه؟!!الناز:نه مریم جون.

 

 مهسا:باخجالت گفتم بله ممنون خوبم...

 

 مریم:پسرم ازتوهم ممنون...

 

 رامین:خواهش میکنم...

 

 الناز:خب دیگه برین داخل...مهسام باید استراحت کنه فعال خداحافظ...

 

 مهسا:بعد روبوسی وخدافظی رفتیم باال...

 

مامان رفتیم داخل...بابا و رویا و علی تو پذیرایی نشسته بودن...سالم رامین:با

 کردم و خواستم برم باال ک مامان صدام زد...
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الناز:پسرم فردا ساعت ده برو جواب آزمایشو بگیر شبم یه مراسم نامزدی 

 بگیریم...

 

 رامین:من فردا صبح ی کار مهم دارم...علی میره میگیره و بدون حرف دیگه

 سریع رفتم سمت اتاقم...

 

 الناز:از دست این پسر...علی جان پسرم دست تورومیبوسه...

 

 علی:باشه خاله جان...نگران نباشین اون بامن...

 

 رویا:یه آه کشیدم و سرمو انداختم پایین...

 

 علی:آروم جوری ک بقیه نشنون گفتم:باز چی شده عشقم...؟!!!

 

رت رفتار رامین یکم عجیب نیس؟!!!خیلی ریلکسه رویا:آروم گفتم:علی بنظ

اصال نمیتونم بفهمم...نه ازاون دعوا و دادوبیداد اولش...نه ازاالن...احساس 

میکنم یه کاسه ای زیرنیم کاسس...حتی اون دخترم مهسا هم همینطور...یه 

جوریه انگار خوشحال نیست...انگار دارن فیلم بازی میکنن...تازه داداشمم خیلی 

 نگاش میکنه من مطمعنم یه چیزی هست... بد

 

علی:ای بابارویا تو چرا اینجوری شدی؟!!!ببین داری به اون دختره حسودی 

میکنی...بیچاره دختر خوب و مظلومیه نسبت بهش بی انصافی نکن...رامینم 

داره بااین قضیه کنار میاد...به مرور زمان عادت میکنه...توهم لطفا انقد منفی 

 عشقم...لطفااانگر نباش 

 

 رویا:باناراحتی گفتم باشه...

 

 مریم:دخترم بیا یکم استراحت کن...کمکت میکنم بری تواتاقت...

 

مهسا:مامان لطفا...مثل مریضا باهام رفتار نکن خوبم دیگه....روتختم نشستم و 

 ادامه دادم:لطفا به باباچیزی نگو مامان جون الکی نگرانش نکن...
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 خترم...صدای تلفنه تو بخواب من برم جواب بدم...مریم:باشه د

 

 مریم:سالم النازجون چیزی شده؟!!

 

 الناز:سالم عزیزم نه نه نگران نشو راستش....

 

 

الناز:سالم عزیزم نه نه اتفاقی نیفتاده راستش یادم رفت بپرسم ازتون شما برای 

 نامزدی دعوتی دارین؟!!

 

همچی یهوویی شد ک من حتی فرصت نکردم به  مریم:راستش النازجون اونقدر

 دخترم اسما هم خبربدم...

 

الناز:حق داری عزیزم..منم همینطور هنوز به هیچکس نگفتم...توکار خیر نباید 

تاخییر انداخت...خب اگه بخوایین نامزدیو بندازیم عقب تا اگه میخوایین کسی رو 

 دعوت کنین؟!!

 

 هسا بپرسم بهتون خبرمیدم...مریم:بزارین من ازمهدی آقا و م

 

 الناز:باشه عزیزم...بازم شرمنده...

 

مریم:نه این چه حرفیه دشمنت شرمنده عزیزم روزخوش خدانگهدار..تلفن و 

 گذاشتمو رفتم پیش مهسا...

 

 مهسا:کی بود؟!

 

مریم:الناز خانم...راجب نامزدی و مهمونی پرسید... دخترم ما هنوز ب هیچکس 

 م حتی خواهرت...خبر ندادی

 

 مهسا:آره خیلی هول هولکی شد...خواهرم ناراحت میشه ک بهش نگفتیم...
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مریم:خواهرت بامن...ازدلش درمیارم...ببین من به خالت و داییت زنگ میزنم 

ک بیان...ببیتم ک خونه موناس)آبجی مریم( اونم میاد...عموتم ک اینجاس 

 دعوتشون میکنیم...

 

 ن هرچی خودت صالح میدونی...مهسا:باشه ماما

 

 مهدی:سالم علیکم کسی خونه نیس؟!!

 

 مهسا:بابااومد مامان راجب آزمایشگاه چیزی نگی بهشا..

 

 مریم:باشه باشه دخترم تو استراحت کن...وبعدم اراتاق اومدم بیرون...

 

 مریم:سالم عزیزم خسته نباشی...

 

 م ممنون خانم درمونده نباشی...مهدی:همونجور ک رومبل تکیه میدادم گفت

 

 مهدی:همونجور ک رومبل تکیه میدادم گفتم ممنون خانم درمونده نباشی...

 

 کاری نکردیم...مریم:اتفاقا درموندم...فرداشب نامزدیه ولی ما هنوز هیچ

 

 مهدی:چرا؟!!مگه میخوای چکارکنی؟!!

 

سو دعوت نکردیم...من مریم:رفتمو کنارش نشستم...ببین عزیزم ماهنوز هیچک

 میگم فقط آشنای نزدیکامونو دعوت کنیم...نظرتو چیه؟!!

 

مهدی:دستامو باالبردمو گفتم من دخالت نمیکنم...ریش و قیچی دست خودت 

 خانم هرکیو میخوای دعوت کن منو وارد این قضیه نکن و آروم خندیدم...

 

همش تلفن ب دست  مریم:منم خندیدمو گفتم باشه پس من برم ک امروز باید

 باشم...فقط به هادی)داداش مهدی(

 توبگو و دعوتشون کن...
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 مهدی:باشه خانم...کاش پدرومادرم و پدرتوهم بودن جای خالیشون حس میشه...

 

 مریم:آره خدارحمتشون کنه...

 

مهدی:واال من ک از داردنیا یه داداش بیشتر ندارم پس دعوتی اون بامن بقیش 

 باخودت...

 

 مریم:خندیدمو گفتم زحمت کشیدی بلند شدم و رفتم سمت تلفن...

 

 الناز:سالم مریم جون بفرما...

 

مریم:سالم عزیزم...خواستم بگم ما فقط چندتا ازآشناهای نزدیکمونو دعوت 

 میکنیم...شماچی؟!

 

الناز:خوبه پس...واال منم دوست داشتم یه مراسم کوچیک و خودمونی باشه...مام 

 نزدیکامونو دعوت میکنیم... فقط

 

 مریم:باشه عزیزم...

 

 الناز:پس بریم ک حسابی کارداریم...

 

 مریم:خندیدمو گفتم آره حسابی...پس فعال خدافظ...

 

 الناز:خداحافظ عزیزم...

 

 مریم:تلفن و گذاشتم و دوباره برداشتم و شماره اسما رو گرفتم...

 

 

 ره برداشتم و شماره اسما رو گرفتم...مریم:تلفن و گذاشتم و دوبا

 

 مریم:سالم دختر نازم خوبی؟!!
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 اسما:سالم مامان جونم...ممنون من خوبم شماخوبین؟!

 

 مریم:مام خوبیم...نوه ی عزیزم چطوره...فداشم ک چقددلتنگشم...

 

اسما:نوه شیطونتونم خوبه...دیگه کالفم کرده...خیلی شیطونه مامان...همش ورج 

 رجه میکنه... و

 

مریم:باخنده گفتم دورش بگردم الهی...بچس بایدم شیطونی کنه...شاهین چطوره 

 خوبه؟!!

 

 اسما:آره خوبه...این روزام ک همش درگیرکارشه خیلی سرش شلوغه...

 

 مریم:راستش دخترم زنگ زده بودم ی چیزی بگم بهت...

 

 اسما:چی شده مامان؟!!اتفاقی افتاده؟!!

 

 م:نه دخترم نگران نشو...راستش راجب مهساس...مری

 

 

 

 الناز:دخترم حاال چکارکنیم کی رو دعوت کنیم؟!!

 

رویا:خاله المیرا ک خارج ازکشوره...خاله سمیراهم ک فک نکنم کارشو ول 

 کنه بیاد ولی بازم زنگ بزنیم دعوتشون کنیم....میمونه دایی احمد و دایی اسد...

مصعود و عمه منور ودعوت کن همین دیگه زیاد شلوغ ازاونطرفم ک عمو 

 نشه...

 

 الناز:آره آره خوبه...

 

 رویا:به بابک و لیالهم میگم بیان...

 

 محمد:میگم به حسین آقام)بابای ستاره( بگیم...
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 الناز:منم توذهنم بود...میترسم یوقت دلخورشن...

 

حسین زنگ میزنم...دوست محمد:به هرحال باید دعوت کنیم...من خودم ب 

 قدیمیمه...

 

 الناز:باشه عزیزم...

 

محمد:خانم توهم خیلی عجله میکنیا...بزار جواب آزمایش بیاد بعد تصمیم گیری 

 میکنیم...

 

الناز:اون مثبته...نگران نباش مطمعنم...حتی خداهم به این وصلت راضیه 

 همچی رو جور میکنه...

 

 ن بیاد شام حاضره...مریم:دخترم باباتو صدابز

 

 مهسا:چشم مامان جون...

 

 

مریم:زنگ زدم به اسما...خیلی گله کرد و ناراحت شد گفت چرازودتر نگفتیم 

گفت عروسی رو حداقل بندازین عقب ک بتونم بیام گفتم نمیشه و زشته...آخرشم 

 گفت باشه امیدوارم خوشبخت شه...گفت خودش بعدا بهت زنگ میزنه دخترم...

 

 مهسا:باشه...

 

مهدی:منم ب هادی زنگ زدم..خیلی خوشحال شد گفت حتما میان...اون دوتا 

دوقلوهای افسانه ای هم هی جیغ میزدن میگفتن مهسا زن داداش ماست ندین ب 

 کسی...

 

 همه زدیم زیرخنده...این دوتا دختردیونن..
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تونه بیاد ولی کلی مریم:به مازیارم)داداش مریم( زنگ زدم گفت شهرستانه نمی

خوشحال شد و تبریک گفت... موناهم گفت حتما میاد عزیزجونم ک پیش اوناس 

 باهاشون میاد...خداروشکر راهشون دورنیس عزیزجون خسته نمیشه....

 

 

 

رامین:اووف باز یه صبح گند دیگه شروع شد بلند شدم و لباسمو پوشیدم و رفتم 

 پایین...

 

 صبحونه...الناز:کجا پسرم؟!!بیا

 

 رامین:کاردارم بایدبرم...

 

علی باخنده:داداش منم یه ساعت دیگه میرم جواب آزمایشو میگیرم وزنگ 

 میزنم مژدشو میدم بهت...

 

رامین:یه نگاه اندرسفینه بااخم بهش انداختم ک خندش رولبش ماسید...رومو 

 گرفتمو بعد خدافظی زدم بیرون....

 

 ا زنگ زدی؟!!الناز:محمد به حسین آق

 

محمد:آره دیشب زنگ زدم...خوشحال شد و گفت نمیتونن بیان گفت ان شاهلل 

 واسه عروسیش میایبم...

 

 الناز:زنده باشن...خداروشکر میترسیدم ناراحت شن..

 

محمد:نه خانم...گفت رامین مثل پسرخودمونه و آرزوشونه خوشبخت شه...کاش 

د و رامین کنارستاره خوشبخت میشد و این سرنوشت انقدر باهامون بازی نمیکر

 خونواده هم انقددرد نمی کشیدن...

 

 الناز:با یه آه گفتم کاش...قسمته دیگه چ میشه کرد...
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رامین:بعد ازیکم پرسه زدن...تو یه پارک رونیکمت نشستم...حالم ازاین بدتر 

حتما نمیشد...گوشیم زنگ خورد...شماره رو ک دیدم یه لحظه خشکم زد...

 شنیدن دیگه...حاال چی بگم؟!! جواب ندمم ک زشته...باتردید تماسو کشیدم...

 

 رامین:سالم

 

 حسین:سالم پسرم خوبی؟!

 

 رامین:ممنون عمو جان...بدنیستم...

 

حسین:تبریک میگم پسرم...خیلی خوشحال شدیم هم من هم پریا...میدونی ک مثل 

 پسرمونی و خوشبختیت آرزومونه...

 

 رامین:پریدم بین حرفش و آروم گفتم اما جای ستاره رو هیشکی نمیتونه بگیره...

 

حسین:بعد یه مکث کوتاه گفتم...پسرم درسته ک غممون بزرگه...اما توهم حق 

زندگی کردن داری...ستاره رفت اما توهستی...مطمعن باش ستاره هم االن 

 خوشحاله...

 

 رامین:سکوت کردمو هیچی نگفتم...

 

حسین:برای نامزدی نمیتونیم بیاییم ولی برای عروسی میاییم پسرم...خوشبخت 

 باشی...

 

 رامین:باشه ممنونم...

 

 حسین:خب دیگه مزاحم نشم...خداحافظ پسرم...

 

رامین:خداحافظ...گوشی روقط کردم...دیگه اعصابم ازاین روزا و حرفای 

 ر....تکراری بهم ریخته بود...هرروز هروز هروز تکرا

 

 دوباره گوشیم زنگ خورد...
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 رامین:چیه علی؟!

 

 علی:داداش ی خبربد...

 

 رامین:باتعجب و نگرانی پرسیدم چی شده؟!!کسی چیزیش شده؟!!

 

 علی:نه نه داداش...راستش....

 

 رامین:باعصبانیت گفتم بگو دیگه...

 

 علی:جواب آزمایشتون روگرفتم منفی بود...

 

دت هیجان سریع ازجام بلند شدمو باخوشحالی گفتم جدی میگی رامین:ازش

 داداش؟!!

 

 

رامین:ازشدت هیجان سریع ازجام بلند شدمو باخوشحالی گفتم جدی میگی 

 داداش؟!!

 

 علی باخنده:داداش غلط کردم...

 

 رامین:خنده رولبم ماسید و آروم گفتم چرا؟!!

 

 دستمه... خوشبختانه جواب مثبته...علی:االن ازازمایشگاه اومدم جوابم تو 

 

رامین:ازشدت عصبانیت دوتافحش آبدار تحویل علی دادمو گوشی روقط 

کردم...مرتیکه گووساله منو مسخره کرده....أه أه لعنتییییییی...خدایا یچیزی 

 خواستم ازتا!!!!دمت گرم رسما برعلیه منی...

 

 

 علی:خاله جان جواب و آوردم...
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 م خودم مطمعن بودم جواب مثبته...الناز:پسر

 

 علی:مگه من گفتم جواب مثبته؟!!

 

 رویا باتعجب:نیست؟!!

 

 علی:راستش متاسفانه....وسرمو انداختم پایین...

 

 الناز:وای خدامرگم بده...آبرومون میره ک من همه رودعوت کردم...

 

ست دارم همیشه علی:بلندزدم زیرخنده...خدایش نمیدونم چه کرمی دارم ک دو

 مرض بازی دربیارم... دکترم رفتم گفتن دارو بخوری خوب میشی ولی نشدم...

 

 رویا:ووا علی چته؟!!چرامیخندی؟!!دروغ گفتی آره؟! جواب مثبت بوده؟!

 

 علی:همونطور ک میخندیدم با سرتایید کردم...

 

 کنم....الناز:ببین من دستم بهت نرسه پسره ی دیوونه...نزدیک بود سکته 

 

علی:دورازجوونت خاله ی خوشگلم...خب تبریک میگم...آها به رامینم خبردادم 

اونم خیلی خوشحال شد...همین ک این حرفو زدم یه چیزی مثل پتک خورد 

 توسرم و یه آخ بلندگفتم....

 

 آخ بلندگفتم....سریع برگشتم ک ببینم کی بود...

 

ه دیگه منو اسکول خودت نکنی و یکی رامین:بااخم گفتم این باشه واسه اینک

دیگه زدم پشت گردنش و گفتم اینم واسه اینکه جای من اظهار خوشحالی نکنی 

 حاالم گمشو اونور....وبعدم رفتم سمت اتاقم...

 

 علی:پسره ی وحشی گاووو...
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 رامین:برگشتمو بااخم نگاش کردمو ودوباره رومو برگردوندمو رفتم...

 

 ه مریضی؟!!چکارش کردی ک اینجور عصبی بود؟!!رویا:خب علی مگ

 

علی:هیچی بابا...بی جنبس خاک بر سرش...همینجور ک پشت گردنمو میمالیدم 

 رفتم و رومبل نشستم...

 

 الناز:پسرم ب نظرم حقت بود و بلند زدم زیرخنده...

 

 علی:باشه خاله جان باشه...شمام طرف اون شازدتونو بگیرین...

 

 مو کنار علی نشستمو خیلی باعشوه گفتم إ شوهرمو اذیت نکنین دیگه...رویا:رفت

 

 علی:فدای خانمم بیا بغلم عشقم...

 

 الناز:خب حاال من برم ب مریم خانم خبر بدم...

 

 مریم:سریع رفتم تو اتاق مهسا..

 

 مهسا:روتخت نشسته بودم ک دریهو بازشد....وا مامان چی شده؟!

 

از خانم زنگ زد جواب آزمایش مثبت بوده...اصال وقت نداریم مریم:دخترم الن

 جشن نامزدی شروع میشه...۸ساعت 

 

مهسا:چقد دوست داشتم ازاین حرفا ذوق کنم و تودلم جشن به پاشه...اما حتی ذره 

 ای خوشحال نبودم... 

 

مریم:باتوام دخترم...زنگ بزن آرش لباستو ازخشکشویی بیاره...ووای ساعت 

 اباتم ک نیومده هنوز...س ب۲۱

 

 مهسا:مامان جان آروم باش...چرا انقد نگرانی؟!
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مریم:دخترم تو چرا انقد ریلکسی؟!! انگار نه انگار نامزدیته...خالت گفت 

میرسن عزیزجونم هست...زن عموت اینام گفتن زودترمیان برای ۴ساعت 

 کمک...

 ...توهم پاشو کمک کن شیرینی و شربت و.....درست کنیم

 

 ...۵ساعت

 

 

 آرزو:زن عمو کیک و آوردن...

 

 مریم:باشه دخترم به آرش و عموت بگو برن بیارن...

 

 آرزو:چشم....

 

 مهسا:رفتم سمت آشپزخونه و به مامان گفتم:عزیزجون هنوزخوابه؟!!

 

مریم:آره دخترم خسته راهه...وای شیدا داره گریه میکنه...خالت حمومه برو 

 آروم کن تاخالت ازحموم میاد بیرون...شیدارو 

 

مهسا:باشه باشه....وووای چقد خونه شلوغ و همچی درهم ورهمه....شیدا رو 

بغلش کردم یه دختریه ساله و نازبود...اما زیاد جیغ جیغو بود...یکم توحال 

 چرخوندمش تاساکت شد...

 

مهسا آرش:کیکو آوردمو بردم توآشپزخونه رومیزگذاشتم... چشمم به 

افتاد...باخنده گفتم:عروس خانم مارو ببین...روزنامزدیش داره بچه داری 

 میکنه...

 

 مهسا:خب ناراحتی بیا تو نگهش دار؟!!

 

آرش:دستامو بردم باال و گفتم نه نه غلط کردم...من ازاین گودزیالها 

 فرارمیکنم...آدمو میخورن...ولی بهت میادا مهسا...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  173  

 ش یه چیزی بهت میگماااامهسا:با داد گفتم:آر

 

 آرش باخنده:باشه بابا بی جنبه...

 

 مونا:إ شیدا بیدارشد...مهساجان خاله بدش ب من توهم زود برو ی دوش بگیر...

 

مهسا:منم ک ازخداخواسته سریع باشه ای گفتم و شیدارودادم بهش و رفتم سمت 

 حموم...

 

هاموخشک میکردم ک دوقلوها مهسا:تواتاقم روبروی آینه ایستاده بودمو مو

 پریدن داخل....

 

 مهسا:بلد نیستین دربزنین؟!!!

 

 آسمان:فک کن نههه...باآرزو رفتیمو گوشه تخت نشستیم....

 

آرزو:آروم گفتم : آسمان واقعا حیف شد...ببین چ خوشگله؟!!کاش زن داداش 

 خودمون میشد...

 

 آسمان:اوف آره نگووو...

 

 شون نگاهی انداختمو گفتم شما چی پچ پچ میکنین؟!!!مهسا:از آینه به

 

آسمان:ببین مهسا هنوز دیرنشده...بیا مثل این فیلما نامزدیو بهم بزن و بگو من 

 عاشق آرشم....

 

 مهسا:خندم گرفت اینا واقعا دیونن...باخنده گفتم شما قصد ندارین بزرگ شین؟!!

 

 ون اومد داخل...آسمان خواست جواب بده ک دربازشد و عزیزج

 

 عزیزجون:اومدم موهای نوه خوشگلمو براش شونه بزنم....

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  174  

آسمان و آرزو رفتم بیرون رو به عزیزجون گفتم من ک ازخدامه...برس مو 

 روبرداشتمو رفتم جلوی عزیزجون پایین تخت نشستم...

 

عزیزجون:فدای نوه ی خوشگلم بشم همینجور ک موهای بلندش و شونه میزدم 

تم...دخترکوچولوی ناز من...مهسای دردونه من...کی انقد بزرگ شدی ک گف

 حاالداری عروس میشی....واسه خودت خانم شدی نازنینم...

 

مهسا:سرمو روپای عزیزجون گذاشتم...چشمام پرشده بود و تالشی برای 

نریختنش نکردمو آروم آروم اشکام یکی پس ازدیگری سرازیر میشد و ازچشم 

 ورنموند....عزیزجونم د

 

عزیزجون:وای وای...نبینم اشکتو دخترنازم...چرا گریه میکنی؟!!اشک شوقه 

 آره...ازهیجانه...

 

مهسا:یه پوزخندزدمو گفتم آره خیلی خوشحالم.... خییییلی....عزیزجون آروم 

 بوسه ای به موهام زد و گفت:خب دیگه زود پاشو آماد شو دخترنازم...

 

 دمو گفتم چشم...مهسا:اشکامو پاک کر

 

مهسا:اشکامو پاک کردمو گفتم چشم...عزیزجون رفت بیرون و منم رفتم سمت 

کمد و لباسمو درآوردم...یه لباس بنفش خییلی کمرنگ و بلند ک روی سینش 

باسنگای سفید کارشده بود و آستین گیپور بلندش خیلی زیبا بود....لباسمو 

 پوشیدمو رفتم پشت میزم نشستم....

م آرایش رو درآوردم و خیییلی مالیم آرایش کردم...یه سایه ی کمرنگ لواز

بنفش و یه رژگونه مالیم و خطچش و ریمل و یه رژ صورتی زدم...موهامو 

جمع کردمو و باال بستم یه شال طوری و هم رنگ لباسمم حالت دار دورسرم 

ادم ک ایست بستم و ازگوشه شالم موهامو یکم بیرون ریختم....بلندشدم و جلو آینه

دریهو بازشد....اوووف هیچکس اینجا درزدن بلد نیست باحرص رومو سمت 

 درچرخوندم ک دیدم آرش بادهن باز داره نگام میکنه...

 

 مهسا:ببند فکوو...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  175  

آرش:دختررر ترکوووندی...انقد خوشگل بودیو نمیدونستم؟!!!آقا بیا پشیمون شو 

 زنم پایه ای؟!!!و بامن ازدواج کن.  خودم مراسمو بهم می

 

مهسا:سرمو انداختم پایین و آروم خندیدم...البته خجالتم کشیدم...این پسر آدم بشو 

 نیست...سرمو بلند کردمو گفتم:حاال چکارداشتی؟!!

 

آرش:دستمو پشت گردنم گذاشتمو قیافمو جمع کردمو گفتم آره واقعا چکار 

 داشتم؟!!!دیدمت یادم رفت!!

 

 دیوونه... مهسا:خندیدمو گفتم

 

 آرش:آها...اومدم بگم مامانت گفت وقتی صدات زد بیایی بیرون...

 

 مهسا:آها باشه...ساعت چنده؟!!

 

 آرش:هفت و نیم...

 

مهسا:یه نفس عمیق کشیدم و چشامو روهم گذاشتم ک دستی روروصورتم حس 

 کردم...سریع چشامو بازکردم....

 

 ی خوب پیش میره...منم پیشتم...آرش:اصال نگران نباش خوشگلم...همچ

 

مهسا:یه لبخند به صورت مهربونش زدمو سرمو تکون دادم...آرشم یه چشمک 

 زد و رفت بیرون و دروبست

 

 

رفتم سمت میزم و روصندلی نشستم...دفترخاطراتمو درآوردم و ازفرصت 

 استفاده کردم و امروزمو نوشتم...

 

 

باکسی ک تموم دنیامه و تموم دنیاش یکی  امروز روز نامزدیمه...نامزدیم»»

دیگس...کسی ک کل آرزومه و کل آرزوش یکی دیگس...کسی ک قراره 
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شوهرم شه اما خانمش یکی دیگس...کسی ک عاشقشمو اما اون عاشق یکی 

دیگست...بغضمو قورت دادم...وقت اشک ریختن نبود...ادامه دادم...امروز 

ه کسی میشم ک هیچوقت مطعلق به من زندگیم تغییر میکنه...امروز مطعلق ب

نمیشه....خدایا به دیدنش و بودنش راضیم حتی اگه نخوادتم...اما فقط باشه بفهمم 

هست بفهمم مال منه بفهمم ک کسی دیگه ای بغیراز من نمیتونه تو زندگیش 

 ««باشه... البته فقط توزندگیش...نه تو قلبش...

 

 ستمو گذاشتمش داخل کشو و چندتا نفسازترس اینکه اشکم بریزه سریع دفترو ب

 عمیق کشیدم...

 

 

 الناز:دخترم مهمونا همه اومدن؟!

 

 رویا:آره مامان...

 

 الناز:حلقه ها و ست طال کجاست؟!

 

 رویا:دست منه...

 

 الناز:گل و شیرینی؟!!

 

 رویا:رومیزه...مامان آروم باش چراانقد هولی...

 

 کجاست؟! الناز:باشه باشه...رامین

 

 رویا:پیش علیه....

 

 الناز:رو به طرف مهمونا گفتم خب عزیزان بریم دیگه...

 رامین پسرم اون گل و شیرینی رو بردار...

 

رامین:اووف اوووف...ای خدا وضع منو ببین...چقد دوست داشتم این جشن و 

 برای ستارم بگیرم...
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دم... خیلی برات کم خانمم ستارم ببخش درحق تو خیلی کم کاری کر

گذاشتم...کاش این مراسمارو برای تو میگرفتم...باصدای مامان به خودم 

 اومدم...

 

 الناز:بریم دیگه پسرم....

 

 مریم:مهدی عزیزم دارن درمیزنن زود برو دروباز کن... زشته منتظر نمونن...

 

 مهدی:سالم...خیلی خوش اومدین بفرمایین...

 

 مهدی جان...بااجازه... محمد:سالم ممنونم

 

 مهدی:خواهش میکنم بفرمایین...

 

مریم:سالم انازجون خوش اومدین بفرمایین...بعد روبوسی و احوال پرسی رو 

به رامین گفتم:پسرم برو اونجا بشین و به مبل دونفره ک مهسا نشسته بود روش 

 اشاره کردم...

 

صبرم بده....بالبخند زورکی  رامین:تودلم به زمین و زمان فحش میدادم خدایا

سرمو تکون دادمو رفتم کنار دختره نشستم...حتی نمیتونم توخیالمم به اسم 

 صداش بزنم...خدایا خودت کمکم کن...

 

مهسا:کنارم نشست سالم ک هیچ حتی نگامم نکرد...دلم به حال خودم 

 سوخت...النازخانم اومدو بوسیدمو ازم تعریف کرد ک چقد خوشگل شدم...

 

رامین:یکم کراواتمو شل کردم دیگه داشتم خفه میشدم ک باصدای آقامهدی رومو 

 سمتش برگردوندم...

 

 مهدی:پسرم یه لحظه میای؟!!!

 

 رامین:ازخداخواسته سریع بلندشدم و گفتم بله حتما.... دنبالش رفتم تواتاق...
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 رامین:بفرمایین...

 

ن این حرفارو بزنم توخودت سرد و مهدی:ببین پسرم میدونم نیازی نیس ک م

گرم زندگی روچشیدی و میدونم اینارو میدونی...اما وظیفه پدریم ایجاب میکنه 

ک اینارو بگم بهت...من دخترمو ازامشب به دست تو میسپرم... امانتی ک 

خدابهم داده رو االن دارم به دست تو میدم مهسا دخترحساس و زودرنجیه و 

.درسته ک توزندگی دعوا و مشکالت هست و آدم باید خیلی زود ناراحت میشه..

صبورباشه...اما اگه یه روزی اشک دخترمو یادل شکستشو ببینم دلتو 

 میشکونم...

 

رامین:تمام این مدت ک مهدی آقا حرف میزد ازشدت شرم سرمو باال نیوردمو و 

توچشماش نگاه نکردم..واقعا خونواده باشخصیت و آبروداری بودن و اینکه 

بخوام اینجوری براشون نقش بازی کنم خیلی عذابم میداد... اماتقصیر دختر 

دیوونه خودشونه...چطورراضی میشه ک اینجوری خونوادشو تحقیر 

 کنه...باصدای مهدی آقا سرمو بلندکردم...

 

مهدی:حرفامو واضح زدم بهت پسرم...میدونم ناامیدم نمیکنی...پسر خوب و 

 آقایی هستی...

 

ه نفس عمیق کشیدمو بایه لبخند زورکی گفتم راستش باید یچیزیرو رامین:ب

بدونین...حتما درجریان هستین ک من کارو زندگی و خونم شیرازه و اونجا 

 زندگی میکنم بخاطرهمین....مهدی آقاحرفمو قط کردو گفت...

 

مهدی:ببین پسرم من یه دخترم اون سردنیا داره زندگی میکنه...دیگه شیراز ک 

نیست...من فقط و فقط به خوشبختی مهسا فکر میکنم...حتی اگه دورازمن  راهی

باشه پس ازت میخوام ک دخترمو خوشبخت کنی...دستمو روشونش گذاشتمو 

 گفتم باشه؟!!!

 

رامین:بایه لبخندی ازروی شرم وعصبانیت سرمو به نشانه تایبد تکون دادم و 

مام رفتم و دوباره کنار دختره بعدم باهم ازاتاق رفتیم بیرون... باعصبانیت ت
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نشستم... اعصابمووو بهم ریخته این دختر...آخه یهو ازکجا پیداش شد و اومد 

 توزندگیمو و شد بالی جوونم...

 

 موزیک مالیمی ک درحال پخش شدن بود قط شد...

 

الناز:خب خب االن دیگه وقتشه حلقه هارو بندازیم... ورفتم سمت رامین و مهسا 

 و گرفتمو بلندشون کردم...و دستشون

 

 مهدی:بفرمایین آقامحمد افتخاربدین و حلقه هاشونو بندازین...

 

محمد:ازروی احترام روبه بزرگ جمع ک عزیزخانم بود گفتم شما بفرمایین 

 مادرجان...

 

 عزیزجون:نه پسرم...مگه میشه...برو پسرم برو ک دست خودتو میبوسه....

 همه آروم خندیدن...

 

محمد:باخنده سمت بچه ها رفتم و حلقه هارو ازسینی ک دست رویا بود 

 برداشتمو انداختم دستشون...

 

محمد:باخنده سمت بچه ها رفتم و حلقه هارو ازسینی ک دست رویا بود 

 برداشتمو انداختم دستشون...

 

دست مهسارو گرفتمو گفتم به خونوادمون خوش اومدی دخترم و پیشونیشو 

 و رامینم بغل کردمو گفتم خوشبخت باشین پسرم...بوسیدم...

 

 رامین:زیرلب آروم جوری ک نشنوه گفتم :بدبخت شدم نه خوشبخت...

 

الناز:فدای عروس نازم بشم سرویس طالرو بازکردم و جلوی رامین گرفتم و 

 گفتم پسرم بنداز براش...

 

به ماست...لبامو  رامین:اخمامو توهم کشیدم سرمو چرخوندم ک دیدم همه نگاها

 گزیدمو به ناچار گردنبندو برداشتم و بااخم به مهسا نگا کردم...
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مهسا:ووای خدا...چرا انقد بااخم نگام میکنه چراانقد تونگاهش تنفره...مگه من 

چکارش کردم...سرمو نزدیک بردم و دستای رامین دورگردنو حلقه شد اما 

با درفاصله یک سانتی گردنش سعی میکرد ک بدنش ب بدنم نخوره سرم تقری

بود چشمامو بستمو عطرتلخ مردونشو عمیق بوکشیدم...چه حس خوبی 

بود...شاید دیگه هرگز این فرصت گیرم نیاد...چندبار نفس عمیق کشیدمو 

عطرشو باتمام وجود به روحم و جسمم بردم ک ازم جداشد و منم خودمو سریع 

 عقب کشیدم...

 

 ..الناز:دستبندم بندازپسرم.

 

مهسا:دیدم رامین واقعا داره اذیت میشه بخاطر همین گفتم:دستبند باشه خاله جون 

 زیاد با دستبند راحت نیستم...

 

الناز:اول متعجب نگاش کردمو بعدم ک چهره رامین و دیدم گفتم باشه 

عزیزم...خب بیایین کیکو ببرین...چاقو رو برداشتمو دادم دست رامین...رامین 

ببره ک گفتم:صب کن پسرم باهم ببرین...مهسا دخترم دستشو خواست کیکو 

 بگیر...

 

 

 دستشو بگیر...

 

مهسا:یه لحظه خشکم زد...وای خدا حاال چکارکنم به رامین نگاه کردم سرش 

پایین بود به دستش نگاه کردم ک ازشدت مشتی ک کرده بود رگای دستش 

گرفت...سریع روب النازخانم بیرون زده بود....یه ترس بد سرتاسر وجودمو فرا

 گفتم:اما....

 

 الناز:امانداره دخترم دیگه شوهرته...زودباشین مهمونا منتظرکیکن...

 

 عزیزجون:فدای دخترخجالتیم بشم...
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رامین:ازشدت عصبانیت نفسامو محکم و باخشم بیرون میدادم...دست مشت 

نکه به مهسا نگاه کنم شدمو ک چاقورو توش گرفته بودمو باالآوردم و بدون ای

 منتظر موندم....

 

مهسا:باتردید دستمو باالبردم و آروم آروم به دست رامین نزدیک کردم هم 

ازهیجان اینکه اولین باره دستشو میگیرم ذوق داشتمو هم ازترس اینکه رامین 

عصبانیه ترس داشتم...چشمامو بستم و دلوزدم ب دریا و دستمو رودستش 

ن کل بدنم یخ زد ازسرمای دستش...اونقدر دستاش سرد بود گذاشتم ک تو یک آ

ک تمام بدنم لرزید سریع کیکو برید و دستشو کشید و چاقوروباحرص رومیز 

گذاشت...متعجب نگاش کردم بااخم به گوشه ای خیره شده بود...چراانقد سرد و 

بی روحی؟!من چجوری این سردی رو تبدیل به گرمای عشق کنم؟!!دلم لرزید 

و برگردوندم ک نگام بانگاه آرش گره خورد...چقد به حرفای امیدوارکنندش سرم

 احتیاج داشتم...آروم و مهربون لبخندی بهم زد و چشماشو روهم فشرد...

 

 النازخانم ومحمداقا مامان و بابا رفتن سمت مهمونا...

 

 آرش:تودلم همش به رامین بدوبیرا میگفتم ازوقتی ک اومده مثل برج زهرمار

کنار مهسا نشسته دریغ ازیک لبخند و نگاه...برای اینکه بفهمه حواسم بهش 

هست رفتم سمتش و باخشم دستمو سمتش دراز کردمو گفتم تبریک میگم رامین 

 خان...

 

رامین:دستمو تو دستش گذاشتم ک فشاری به دستم آورد...این یارو دیگه کیه 

 .؟!!چرا بااخم نگام میکنه دستموازدستش کشیدم..

 

آرش:رومو از رامین گرفتمو به مهسا نگاه کردم و بالبخند گفتم تبریک میگم 

 خوشگلم و بغلش کردم آروم درگوشش گفتم آروم باش عزیزم...

 

رامین:این پسره چش بود؟!!نکنه عاشق همن؟!خب پسره ی احمق اگه عاشقش 

 بودی چرا نگرفتیش؟!!اصال ب من چه...

 

تم هرکی داشت بایکی حرف میزد منو دختره هم رامین:نگاهی ب جمع انداخ

کنارهم مث یه زوج به ظاهر خوشبخت نشسته بودیم ک چشمم افتاد به کسی ک 
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واقعا دوست داشتم ببینمش...بااومدنش سریع ازجام بلند شدمو بالبخندی 

 گفتم:سالم عزیزم خوش اومدی؟!!

 

اپرواز یکم تاخیری لیال:سالم رامین جان ببخشید بخدا میدونم دیرکردم... ام

داشت...یه نگاه به سرتا پای رامین انداختم...ناخودآگاه اشک توچشمام حلقه بست 

رامین دستشو باز کرد و منم رفتم تو آغوشش و آروم تو گوشش گفتم:با 

 خواهرمن ک خوشبخت نشدی امیدوارم اینبارخوشبخت شی...

 

یگه کی بود...اخمام توهم مهسا:متعجب به اون دختر نگاه کردم...لیال؟!!!این د

 رفت....این کیه ک رامین بادیدنش انقد خوشحال شد وحتی بغلش کرد؟!!

باصدای لیال ب خودم اومدم دستشو سمتم گرفته بود دستمو تودستش گذاشتم آروم 

گفت مبارک باشه و بعدم دستشو پس کشید و روبه رامین شروع کردن به حرف 

 زدن...یعنی این دخترکیه؟!!

 

مین:لیال خیلی دارم اذیت میشم...واقعا ازاین نقشی ک توشم حالم داره بهم را

 میخوره...

 

لیال:اینجوری نگو رامین...امشب شب توه...شبی ک دوباره قراره ی زندگی 

 جدید بسازی...

 

رامین:من زندگی جدید نمیخوام...دردمو به کی بگم زندگی بی ستاره رو 

 نمیخوام...

 

 شمم جوشید...آروم گفتم مطمعن باش ستارم خوشحال داداشی...لیال:اشک تو چ

 

 رامین:سرمو پایین انداختمو گفتم:اما من خوشحال نیستم...

 

 

 رامین:بعد چندساعت کسل کننده...باالخره موهمونا کم کم داشتن میرفتن...

 

 گیم...بدوو...آسمان:آرزو بیا بریم تبریک ب
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آرزو:همراه آسمان رفتیمو روبروی رامین و مهسا وایسادیم و بعد یدفه باهم گفتم 

 تبریک میگم بهتون...

 

 وبعدش متعجب بهم نگاه کردیم...

 

مهسا:خندم گرفته بود...خودشون میگن و تعجب میکنن و میخندن...نگام به 

ره....این معجزس...رامین لبخند رامین افتاد...چشام چهارتاشد وووای امکان ندا

 زد؟!!!!!!!

 

رامین:واقعا دوقلوهای بامزه ای بودن...ناخودآگاه لبخندی کمرنگ رولبم 

نشست...سرمو برگردوندم ک دیدم دختره متعجب و بادهن باز دارم نگام 

میکنه....سریع لبخندمو جمع کردمو باهمون اخم رومو ازش برگردوندم ک دیدم 

 ..دوقلوها رفتن..

 

 علی:خب داداش تبریک میگم بت...به جمع ما خوش اومدی....

 

رامین:یه نگاه بهش انداختمو خیلی سرد گفتم ممنون... بااحساس نگاه سنگینی 

 سرمو چرخوندم ک دیدم آرش بااخم نگام میکنه...

 

 علی:پسرباحالیه...

 

 رامین:سمت علی برگشتمو گفتم چی؟!!!

 

 ش آرشه پسرعموی مهساس پسرباحال و خون گرمیه...علی:همون پسره...اسم

 

 رامین:با یه پوزخند گفتم:بله آشناشدیم...ازش خوشم نمیاد...

 

 علی:چیه نکنه حسودیت شده؟!!

 

 رامین:کتکای امروز بست نبود نه؟!!!باز زر زیادی زدی؟!!
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قت ین اخالعلی:خعلللی خب توهم...ببین اخالقتو درست کنا... دختره بیچاره باا

 دوروزه ولت میکنه...

 

 رامین:خداکنه...من ک ازخدامه...

 

 علی:چیزی گفتی؟!!چرا آروم حرف میزنی؟!

 

 رامین:هیچی هیچی...

 

علی:هاراستی داداش بابک زنگ زد گفت نتونسته بیاد اماکلی تبریک گفت 

 بهت...

 

 رامین:باشه

 

 ه الناز من دیگه برم...لیال:خال

 

 الناز:کجا دخترم؟!!

 

 لیال:میرم هتل...فردام برمیگردم...

 

الناز:این حرفتو نشنیده میگیرم دخترم...هتل چیه؟!! مگه من مردم بزارم بری 

 هتل؟!!

 

 لیال:اما خاله...

 

 رامین:لیال اصرارنکن...مامانم بزاره من نمیزارم بری هتل...

 

توهم رفت...چرااین دخترانقد براش مهمه!! من ک نامزدشم انقد بهم  مهسا:اخمام

 توجه نمیکنه اونوقت....با حرص نفسمو بیرون دادم...

 

 لیال:باشه پس قبوله...
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 رامین:خوبه...مامان خودمونم بریم دیگه دیروقته...

 

 الناز:باشه پسرم...بریم خدافظی کنیم...

 

بعد کلی بوسیدنو قربون صدقه رفتن رضایت دادن ک رامین:باالخره مامان خانم 

 بریم...منم خدافظی کردمو بعدم رفتیم...

 

 مهسا:مامان من برم لباسمو عوض کنم بیام کمکت وسایالروجمع کنی...

 

 مونا:نه خاله جون...توبرو استراحت کن ماانجام میدیم....

 

 مهسا:اما....

 

 .مونا:برو دختر...برو استراحت کن..

 

مهسا:لبخندی زدمو تشکرکردم و رفتم تواتاقم...امشبم تموم شد..آرایشمو پاک 

کردمو لباسمم درآوردم ساعت یک و نیم بود...حسسابی خسته بودم روتختم 

درازکشیدم و یه نفس عمیق کشیدم...احساس کردم بوی عطررامینو هنوز دارم 

 م به خواب رفتم...بو میکنم...آروم لبخندی زدم....چشمام گرم شد و کم ک
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 دوروزبعد...

 

 

 هادی)داداش مهدی(:الو سالم زن داداش خوبی؟!!

 

 مریم:سالم داداش ممنون خوبم شما خوبین!!!؟

 

هادی:بله ماهم خوبیم...راستش زنگ زدم اگه موافق باشین فردا باهم بزنیم به 

 طبیعت و یکم بگردیم...

 

 ریم:وهللا ما ک ازخدامونه...چراکه نه...م
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هادی:باشه پس به خونواده نظرزادم بگین...اونام بیان باالخره عضو 

 جدیدخانواده ان یکم بیشترباهم صمیمی شیم و رفت آمد کنیم...

 

 مریم:باشه داداش...

 

 میریم...تافردا خدافظ...۹هادی:خب پس فردا ساعت 

 

 مریم:خدافظ...

 

 :به زن داداش زند زدم گفتن میان خانم...هادی

 

 فریبا)زن هادی(:باشه عزیزم...

 

 دوقلوها:آخ جوووون میریم گردش...

 

 فریبا:پسرم آرش لیست خریدارو نوشتم برو بگیر...

 

 آرش:چشم مامان...چیزی یادتون اومد زنگ بزنین...

 

 

******** 

 

.تو این چندروز مهسا واقعا آرش:سوار ماشین شدم...خداروشکر ک میان..

حالش خیلی گرفته بود...به طبیعت و هوا آزاد نیاز داشت...همشم تقصیر اون 

برج زهرماره بااون قیافه اخموی نحسش همش مهسارو ناراحت میکنه اووووف 

خاک توسرمن کاش این فکرو تو سرمهسا نمینداختم وگرنه اون ک به همچین 

گنددماغی ک من دیدم کارمهسا چیزایی فک نمیکرد....بااون پسر 

غیرممکنه...خیلی مهسامو ناراحت میکنه مهسا زودرنجه تحمل نداره...اگه مهسا 

چیزیش شه من هیچوقت خودمو نمیبخشم هیچوووفت...باید کاری کنم فردا 

 حسابی بهش خوش بگذره و ناراحتیش یادش بره...
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:رفتم سمت پذیرایی مهدی و مهسا نشسته بودن روبهشون گفتم:داداش هادی مریم

 زنگ زد..

 

 مهسا:خب

 

مریم:دعوتمون کرد فردا بریم طبیعت و بگردیم و خوش باشیم...گفت 

 محمدآقااینارم دعوت کنیم...

 

 مهدی:خیلیم خوبه...

 

ک بریم  مهسا:عمو همیشه همین کارو میکرد هرازچندگاهی دعوتمون میکرد

تفریح و گردش و تاب میبستیم و شطرنج بازی میکردیمو....خالصه خیلی خوش 

میگذشت لبخندی رولبم نشست و بافکراینکه قراره فردا بازاخم و تخم رامین و 

 ببینم خندم محو شد...باصدای مامان ب خودم اومدم...

 

 مریم:دخترم پاشو به النازخانم زنگ بزن بگو...

 

 مهسا:من؟!!!

 

مریم:آره...دخترم تو عروسشونی یکم باهاشون صمیمی ترشو...پاشو زنگ بزن 

 میریم...۹پاشو...بگو فرداساعت 

 

مهسا:باشه ای گفتمو بلند شدم رفتم سمت تلفن...شماره موبایل النازخانمو 

 گرفتم...بعد چندبوق جواب داد..

 

 الناز:سالم مریم جون...

 

 مهسا:سالم خاله من مهسام...

 

 الناز:سالم عروس نازم خوبی؟!!
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 مهسا:ممنونم خوبم...انگار بدموقع مزاحم شدم؟!

 

 الناز:نه دخترم بازار بودم االن دارم برمیگردم خونه...

 

مهسا:ببخشید راستش زنگ زدم بگم عموم فردا دعوتمون کرده ک بریم گردش 

 وشحال میشیم...گفتیم شمارم دعوت کنیم اگه بیایین خ

 

 الناز:چراکه نه عزیزم...خیلیم خوبه...خب ما چی بیاریم؟!!

 

مهسا:حضورتون کافیه خاله جان...همچی محیاس فقط به علی ورویاجانم بگین 

 فرداساعت نه تشریف بیارین اینجا ازاینجاباهم میریم...

 

 الناز:فداتشم عروس عزیزم باشه...

 

 دم خونه و خودمو انداختم رو مبل و بلند گفتم حسابی خسته شدما...الناز:رسی

 

 محمد:خسته نباشی عزیزم...

 

 علی و رویا:خسته نباشین...

 

 الناز:ممنون رامین جان توهم خسته نباشی...

 

 رامین:سرمو ازگوشی درآوردمو گفتم چی؟!!

 

 ...الناز باخنده هیچی هیچی...آها راستی مهساجان زنگ زد

 

 رامین:یه آه کشیدمو دوباره سرمو بردم توگوشی...

 

 محمد:خب عروسم چی میگفت؟!

 

 الناز:دعوتمون کرد فردا بریم گردش باعموش اینا...منم قبول کردم...
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 علی:ایول خوبه...

 

 رامین:خب مامان چرا اول ازما نمیپرسی و قبول میکنی؟!!شاید نتونیم بیاییم...

 

 م زشت بود دیگه دعوتمون کردن...تازه همه موافقن...الناز:پسر

 

 محمد:کارخوبی کردی خانم...و بااخم روبه رامین گفتم:منم بودم قبول میکردم...

 

رامین:بلندشدمو رفتم تواتاقم...خدایاااا مثل توپ دارم شوت میشم 

قد االن اینوراونور....حالم داره ازخودم بهم میخوره...ستارم خانمم چکارکنم؟!!چ

بهت احتیاج دارم کاش شیراز بودم و میومدم به دیدنت اینجاواقعا دارم اذیت 

میشم...نظرم برای هیچکس مهم نیس...ازترس ناراحت کردن عزیزام جرات 

ندارم دَم بزنم...لعنت به این زندگی...خودمو پرت کردم روتخت و 

 بلندترگفتم:لعنننننت...

 

 

 هادی:خانم وسایالرو بزارم توماشین؟!!هنوز تموم نشده کارات؟!!

 

فریبا:بزار گوشتارو توماست بخوابونم...االن تمومه... آرش پسرم توهم اونارو 

 بزارتو ماشین....

 

 آرش:چشم...

 

 

******* 

 

زار دم در بمریم:دخترم برو چندتا بالشت وچندتا شال و فالسک و لیوانارو ببر

 منم برم ببینم برنج دم کشیده...

 

 مهسا:چشم مامان...
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 مهدی:دخترم سررات اون شطرنجم بردار...

 

 مهسا:باشه باباجون...ساعت هشت و نیم بود ک صدای دراومد...دروبازکردم...

 

 آرش:سالم به همگی...

 

 مریم:سالم پسرم...

 

 ن...آرش:وسایالرو بدین زن عمو ببرم پایی

 

 مریم:صب کن پسرم باعموت ببر سنگینه...

 

مهسا:من میرم حاضرشم و رفتم سمت اتاقم...خیلی خوشحال بودم داریم میریم 

گردش...یه امروزو بیخیال غم و غصه...باخوشحالی رفتم سمت کمد و یه 

مانتوی سبزتیره و شال و شلوار مشکی پوشیدم یکمم موهامو دادم بیرون و یه 

 م کردم ک آرش اومد داخل...آرایش کم

 

 مهسا:پسر درزدن و یاد بگیر باورکن بدردت میخوره...

 

آرش:حرف زیادی نباشه بیادیگه ملت منتظرتون... ووواااای وووای باز ک 

 ترکوندی خوشگلم تیپ اسپورتت منو کشششته...

 

 مهسا:خیلی ممنونم داداش جونی...

 

. 

 

.... 

 

 ود باش هممون لَنگ توییم بیا دیگه دیرشد...الناز:رویا دخترم زو

 

 رویا:باشه اومدم ژاکتمو یادم رفته بود...خب اومدم بریم...
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 رامین:بابی حوصلگی سوارماشین شدم و بابام بغلم نشست و مامانم پشت...

 

 رویا وعلیم باماشین خودشون...

 

 

.... 

 

 هادی:داداش وسایال زیاد بود من جا ندارم ماشین توهم ک پره چکارش کنیم؟!

 

 مهدی:ماشین محمد آقا هست...االن میاد...آها اوناهاش دارن میان...

 

رامین:ازماشین پیاده شدیمو رفتیم سمتشون و سالم و احوال پرسی کردیم...داشتم 

باصدای خنده دخترپسری رومو برگردوندم و وقتی با آقاهادی حرف میزدم ک 

 دیدمشون اخمام بیشترتوهم رفت...

 

 مهسا:خب آرش بریم پایین فقط خودمون جا موندیم...

 

 آرش:واال بخدا وسایالرو بردن یکی نیومد دنبال ما ببرتمون...

 

یم تو تمهسا:آروم خندیدم و گفتم واقعا...دروقفل کردم وکفش اسپرتمم پوشیدم و رف

 آسانسور...

 

آرشم ک طبق معلمول شیرین بازیاش گل کرده بود بس مسخره بازی درآورد 

مردم ازخنده...همونجور باآرش بلند میخندیدیم همین ک رسیدیم پایین و 

ازدررفتیم بیرون چشمم به رامین افتاد ک بایه اخم بد داشت نگام میکرد...یه 

م...سریع خودمو جمع وجور کردمو لحظه توهمون حالت خیره بهم نگاه کردی

رفتم سمت النازخانم و عمومحمداینا و سالم کردم و روبه رامینم آروم گفتم سالم 

 چون توجمع بودیم اونم فقط یه سرتکون داد...

 

مهدی:خب بریم...فقط محمدجان ماشین ما پرشده میشه اینارو توماشین شما 

 بزاریم...
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 محمد:آره آره حتما...

 

ا:مریم جون این دوقلوهارو ببر پیش خودت توروخدا منو له کردن تو فریب

 ماشین...

 

 مریم:باخنده گفتم هی وروجکا شما بیایین توماشین ما...

 

 الناز:مهسا عزیزم توهم بیا پیش من تنهام...

 

مهسا:ااایییی ووووای...حاال چکارکنم؟!یجوری گفت ک نمیشد ن بگم...بایه خنده 

کردم و خالصه همه سوارشدیم وعموهادی جلوترو سه تاماشین زورکی قبول 

 دیگم پشتش راه افتادیم...ماشاهلل جمعیت...

 

romane.man[ ,.21.62.42 66:12] 

مهسا:ازتوآینه به رامین نگاه کردم...بااون ژست جذاب و مردونش واون اخمش 

ردم یکک جذابیتشو چندبرابر میکرد داشت رانندگی میکرد...حتی فکرشم نم

روزی بیاد ک انقد بهش نزدیک باشم...تویک آن رامینم چشاش چرخیدو ازآینه 

نگام کرد ک من سریع نگامو گرفتمو به دستم خیره شدم و باحلقم َور میرفتم و 

 بعدم به بیرون چشم دوختم...          

 

 

 

ه ارامین:نگامو از آینه گرفتمو به دستم ک روفرمون بود دوختم...به حلقم نگ

کردم...ستارم خانمم نمیدونی این حلقه برام حکم طناب دارو داره...دستمو 

 ازروفرمون گرفتمو سمت گردنم بردمو گردنبندمو تو مشتم گرفتم...       

 

 

 

.... 

 

 

 علی:ایول...واقعا دم آقاهادی گرم...خیلی بااین ایده تفریحش حال کردم...
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تفریحی نیازداشتیم تاحال و هوامون عوض  رویا:آره واقعا هممون به همچین

 شه...

 

 علی:واقعا خانواده خوب و دوست داشتنی هستن...

 

رویا:آره...درسته باهامون خیلی فرق دارن ازلحاظ سنت و رفتار ولی خانواده 

 خوبی هستن...

 

 علی:درسته...من ک به شخصه خیلی ازشون خوشم میاد....

 

 رویا:آره فقط....

 

 :حرفشو قط کردمو گفتم توروخدا نگی باز مهسا مشکوکه...علی

 

 رویا:نه...اصال بیخیال...

 

رامین:بعد یک ساعت ونیم رانندگی باالخره رسیدیم و همه پیاده شدیم...جای 

 قشنگی بود پرازدرخت...

 

 محمد:به به عجب جایی...میبینی الناز؟!

 

 اییم...الناز:آره واقعا...ازاین به بعد بیشتر می

 

هادی:محمدجان دیگه بامافامیل شدی کارت دراومده ماهی یه بار میزنیم به دل 

 طبیعت...

 

 محمدباخنده:من ک ازخدامه...

 

 

 فریبا:زیراون درخت خوبه بشینیم؟!
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          مریم:آره خوبه...دخترا برین زیراندار رو بیارین...

 

 

مهسا:بادوقلوها رفتیم سمت آرش ک به ماشین تکیه داده بود و زیراندازارو 

 ازش گرفتیمو رفتیم تاپهن کنیم...           

 

رامین:درماشینو بازکردمو پاهامو روزمین گذاشتمو آرنجمم روزانوهام گذاشتمو 

  باگوشیم ورمیرفتم ک باصدای بابام سرموبلندکردم...    

 

 

محمد:پسرم چرااینجا نشستی؟!!توروخدا یه امروزو اخم نکن ببین همه 

 خوشحالن زشته یه گوشه بشینی...بیا یکم حرف بزن صمیمی شو...    

 

رامین:یه نفس عمیق کشیدمو سرمو تکون دادمو ازجام بلندشدم دروبستم و رفتم 

م میکردیم...نمیدون کنار علی نشستم...آرش داشت نگام میکرد و منم بااخم نگاش

 چراازاین پسرخوشم نمیومد...      

 

 آسمان:داداش بلندشو تاب درست کن برامون...                

 

آرش:بلند گفتم:ایییی خدددا دودقیقه یادم رفته بود ک دوتا آبجی سه ساله 

 دارم...همه زدن زیرخنده...               

 

داره....تفریح بدون تاب ک نمیشه...تازه آرزو:إ داداش خب چ ربطی به سن 

 مهساجونتم دوست داره...                    

 

 

 مهسا:بااین حرف آرزو خندمو جمع وجور کردم..             

 

 

مهدی:آره واال....دخترمنم دست کمی از دوقلوها نداره....بازهمه زدن 

 زیرخنده...
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 ستش میکنم...آرش:باشه باشه...بعد ناهار در

 

مهسا:جوری ک کسی نبینه به رامین نگاه کردم ببینم داره چکار میکنه...به جمع 

چشم دوخته بود...اخم نکرده بود اما لبخندم نمیزد...ناخودآگاه لبخندی رولبم 

نشست... آخه وقتی بدون اخم انقد جذاب میشی چرا همیشه اخم میکنی 

 عشقم؟!!باصدای مامان ب خودم اومدم...

 

 فریبا:دخترا...بیایین ببینم ساالد داره شماروصدا میزنه... بیایین درست کنین...

 

 مهسا:باخنده بلندشدیمو و بادقلوها رفتیم کمک...

 

 رویا:منم بلندشدمو رفتم کمک...

 

 فریبا:هادی و مهدی بیایین ک سیخام داره شمارو صدامیزنه...

 

ادی:خانم تو ک حرف این وسایالرو میفهمی بگو بهشون ک چندلحظه دیگه ه

 میاییم...

 

 همه زدن زیرخنده...

 

فریبا:سیخارو همراه دیگ گوشتو برداشتمو رفتم سمتشونو گفتم:بهشون گفتم 

 سیخا گفتن شمازحمت نکشین خودمون خدمت میرسیم....

 

 بازهمه زدن زیرخنده...

 

 ل شدیم...هادی:بامهدی مشغو

 

 محمد:بزارین منم کمک کنم...

 

 مهدی:نه داداش...دستتو کثیف نکن ما انجام میدیم زودتموم میشه...
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هادی:آرش پسرم برو اون منقل و ازپشت ماشین درار علَم کن...زغالم 

 بریزتوش آتیش بزن...

 

 ردموآرش:چشمی گفتمو رفتم سمت ماشین و منقل و درآوردم و پایه هاشو بازک

 گذاشتم روزمین و زغاالرم ریختمو آتیش زدم...

 

 فریبا:پسرم ببر اونورتر دودش نیاد سمت ما...

 

 هادی:آره پسرم ببر اونورتر یوقت پوستش چروک نشه...

 بازهمه زدم زیرخنده...

 

آرش:باشه باشه...یکم منقلو کشیدم دورتر و ولش کردم تا زغاال خوب سرخ شه 

 ا ک ساالد درست میکردن و گفتم:هی دخترا ُسسش بامن...و رفتم سمت دختر

 

مهسا:إ نه بابا...ما جون کندیم درست کردیم خب سسشم خودمون حاضرمیکنیم 

 دیگه...

 

آرش:ِد نه ِد...ببین سس درست کردن مهارت میخواد الکی ک نیس...باید یکی 

 باشه ک استاد باشه تواینکار... باید حرفه ای باشی...

 

 سا:االن مثال تو حرفه ای هستی؟!!مه

 

آرش:برگشتمو اینور و اونورو نگاکردمو گفتم:مگه حرفه ای دیگه ای اینجا 

 میبینی...کو کجاس بگو بیاد بااستادش آشناشه...همه خندیدن....

 

 مهسا:سرمو به نشانه تاسف تکون دادم...

 

 آرش:دماغ مهسارو گرفتمو گفتم آره خوشگلم اینجوریاس....

 

 مهسا:سرمو عقب کشیدمو گفتم ول کن دماغمو کندی دیوونه...
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 رویا:بلند خندیدمو گفتم:خوشبحالت مهسا چه پسرعموی بامزه ای داری...

 

آرش:مخلص شماییم آبجی لطف داری...واال بخدا یکی نیست به این مهسا 

 بفهمونه تا قدرمو بدونه...

 

 رویا:باززدم زیرخنده...

 

ااخم داشتم به آرش نگا میکردم...نمیدونم چرا اصال به دلم نمیشینه این رامین:ب

 پسر...

 

 علی:خودمو سمت رامین کشوندمو آروم گفتم:داداش برو بزنش خب...

 

 رامین:رومو چرخوندم سمت علی و گفتم تودیگه چی میگی؟!!

 

حال اعلی:خب چرا به اون بدبخت اینجوری نگا میکنی!؟؟؟ خدایش خیلی پسر ب

 و پایه ایه...

 

 رامین:کجاش باحاله...پسره ی نچسب همش نمک میپاشه و دوروبر دختراس...

 

 علی:تودلم گفتم پ بگوووو قضیه حسودیه...آروم خندیدم...

 

 رامین:چته نیشت چرا بازشد؟!!

 

 علی:یکی زدم به شونشو گفتم هیچی داداش هیچی...

 

 

 رومنقل... هادی:آرش بیا این سیخارو بزار

 

آرش:رفتمو سیخارو گذاشتم رومنقل و روبه علی گفتم:داداش اگه زحمتی نیس 

 میشه بیای حواست به اینا باشه...

 

 علی:خندمو جمع و جورکردمو بلند شدم و گفتم اومدم داداش...
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 مهدی:بلندشدم ک دستمو بشورم روبه رامین بلند گفتم داماد یه لحظه بیا...

 

 ع بلندشدمو گفتم بفرمایین...رامین:سری

 

 مهدی:پسرم اون ظرفو بردار آب بریز ما دستمونو بشوریم...

 

 رامین:چشم االن...

 

مهدی:دستمو شستمو همینجور ک دستمو میتکوندم تا خشک شه رو به رامین 

 گفتم:اخمات توهمه رامین جان نکنه بهت خوش نمیگذره؟!!

 

 تم نه اتفاقا خیلیم داره خوش میگذره...رامین:به زور یه لبخند زدمو گف

 

 خالصه کبابا آماده شد و سفره روپهن کردیم و همه نشستیم...

 

مهسا:من روبروی رامین نشسته بودم و رویا و علیم کنارم...شروع کردیم به 

 غذاخوردن...

 

 رامین:رویا اون نمکو بده...

 

 یفه داداش...مهسا بی زحمت بده بهش...رویا:دستم کث

 

مهسا:بامکثی کوتاه نمکدونو برداشتمو گذاشتم روبروش...بدون اینکه نگام کنه 

برداشت...رامین خان امروز اخما و بی محلیاتم نمیتونه ناراحتم کنه...امروز 

خیلی خوشحالم...چون کنار کساییم ک دوستشون دارم امروز بهترین روز 

 ه اخم کنی و نگام نکنی...عمرمه حتی اگ

 

 ناهارمونو خوردیمو سفره روجمع کردیم...

 

 دوقلوها:داااااداااششش؟!!!!
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آرش:آبجیای خوشگلم بخدا یادمه بزارین این ناهار از ِمری من بره پایین برسه 

 به معده ی بدبختم بعد درخدمتم...

 

 رامینه...همه بلند خندیدن...البته منظورازهمه...همه به غیراز 

 

فریبا:اصن انگار نه انگار دوتادختر دم بخت دارم احساس میکنم هنوز 

 مهدکودکن....

 

 بازهمه خندیدیم...

 

 مریم:خب خب بفرمایین چایی و سینی چایی رو گذاشتم وسط...

 

 محمد:خانم میدونی چندساله چایی رو زغال نخوردیم...

 

 الناز:آره واال...خیلی وقته...

 

 حمد:به به چه بویی داره.... دستتون دردنکه...م

 

 مهدی:نوش جونتون...

 

آرش:یه چایی برداشتمو بعد از نوشیدنش بلند شدمو گفتم خب من برم واسه این 

 کوچولوها تاب ببندم بریم یه درخت مناسب پیداکنیم...

 

 دوقلوها مثل فنر پاشدن و گفتن آخ جون بریم...

 مهسام بلند شد...

 

 آرش:روبه مهسا گفتم:آره آره بدو تا جانموندی...

 

 مهسا:یه اخم مصنوعی کردمو گفتم بدجنس...

 

آرش:بعد یکم اینورو اونور چرخیدن چشمم به یه درخت مناسب افتاد و گفتم 

 آهان این خوبه....طنابو انداختمو به یه شاخه محکم و تاب و بستم...
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 ام سوارشم...آرزو:آخ جوون خب برین کنار میخو

 

 آسمان:نخیرم اول من سوار میشم...

 

 آرزو:حرف نزن من دودقیقه ازتو بزرگترم...

 

 آسمان:اصن بیا سنگ کاغذ قیچی...

 

آرش:خب بچه های گلم شما درگیرباشین من برم یه چایی دیگه بزنم به بدن و 

 برگردم...شیطونی نکنینا...

 

 مهسا:خندیدمو گفتم لوووس...

 

رش:همین ک عمو منو دید گفت بیا پسرم یه دست شطرنج بزنیم...تو دلم گفتم آ

ای خددااا باز منو گیرآورد باحالتی ملتمس گفتم:عموجان میدونی ک میبازم پس 

 بیخیال شو با بابام بازی کن...

 

مهدی:نه آخه احتمال اینکه بابات ببره زیاده واسه دست گرمی یه دورباتو بازی 

 ت....کنم بعد بابا

 

 همه زدن زیرخنده...

 

آرش:سرمو انداختم پایین و گفتم دمت گرم عمو ممنون از محبتت...یه هییییییی 

 بلند کشیدمو نشستم...

 

 علی:آروم روبه رویا گفتم:بیچاره نابود شد و باهم زدیم زیرخنده...

 

م گفت رامین:دیگه داشت حالم ازاین نمک پاشیدنای یارو بهم میخورد روبه علی

من میرم یکم قدم بزنمو بلند شدم...ولی انصافا جای قشنگی بودا...همینطور 

واسه خودم قدم میزدم ک صدای آخ بلندی رو شنیدم... ناخودآگاه سریع رفتم 

 سمت صدا...
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مهسا:باالخره بعد کلی دعوا نوبت رسید به من همین ک نشستم روتاب دوقلوها 

ب خیلی شدت گرفته بود چندبارگفتم بسته اما شروع کردن محکم هولم دادن... تا

گوش ندادن ک یهو تعادلمو ازدست دادمو افتادم زانوم خورد به سنگ و بلندگفتم 

 آخ....

 

 

مهسا:اونقدر دردم گرفت ک اشک توچشمام جمع شد... آرزو:سریع باآسمان 

 رفتیم سمت مهسا...

 

 بخشید...خیلی درد داره؟!!آسمان:مهسا ببخشید بخدا نمیخواستیم اینجوری شه ب

 

 مهسا:لب پاینمو گاز گرفتمو سرمو به نشونه آره تکون دادم...

 

 آرزو:وای االن میرم به آرش خبرمیدم....

 

 

 مهسا:هرسه مون باصدای کسی سرمونو بلند کردیم...

 

 رامین:چی شده؟!!

 

 دادو افتاد... آسمان:بخدا ما نمیخواستیم اینجوری شه...یهویی تعادلشو ازدست

 

رامین:سرمو سمتش چرخوندم ک بایک جفت چشم اشکی روبرو شدم...برای 

اولین بار مستقیم توچشماش خیره شده بودم...دلم به حالش سوخت مثل بچه ها 

داشت گریه میکرد...رفتم سمتش و کنارش نشستم و گفتم ببینم پاتو...بدون اینکه 

اره شده بود و زانوش زخمی شده چیزی بگه پاشو دراز کرد... سرزانوش پ

 بود... دستمال پارچه ای ازجیبم درآوردمو بستم به پاهاش...

 

مهسا:ازتعجب داشتم شااخ درمیاوردم نه تنها باهام حرف زد و نگام کرد تازه 

نگرانمم شده بود؟!!مات و مبهوت نگاش میکردم...همونجور به صورتش خیره 

یلی قشنگ بود دقیق ترشدم انگار یه چیزی بود ک چشمم به گردنبندش افتاد...خ
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روش نوشته بود...باخوندن حروف روش یه پوزخند رولبم نشست...دلت خوشه 

مهساخانم...اون هنوز گردنبند ستاره توگردنشه اونوقت توهنوز داری خیال بافی 

میکنی....امکان نداره بتونی قلب رامینو بدست بیاری...کار غیرممکنی رو 

 ی...میخوای ممکن کن

 

 باصدای رامین به خودم اومدم....

 

 باصدای رامین به خودم اومدم....

       

 

 رامین:خوبی؟!میتونی راه بری؟!!

      

 

مهسا:متعجب بهش زل زده بودم...اخم نکرده بود اما ازچهرش نمیشد هیچی 

تشخیص داد اینکه نگرانه عصبیه یا.....دوباره صدام زد و سریع خودمو جمع 

 وجورکردم...

 

 

 

 

رامین:کم کم داشت اعصابمو خراب میکرد انگار زبونشو قورت داده بود بلندتر 

 گفتم باتوام؟!!

     

 

 

 مهسا:سرمو تکون دادمو گفتم آره...اومدم بلند شم ک آخم بلند شد...     

 

یم رامین:دختره ی احمق...اوووف حاال چکارش کنم اون دوتا دوقلوهای افسانه ا

وایسادن برو بر فقط نگا میکنن...یه اووف بلندی گفتمو بازوشو گرفتمو کمکش 

 کردم بلند شه...
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مهسا:اگه بگم هم شاخ و هم دم درآوردم دروغ نگفتم... برای دومین بار گرما ک 

 نه اما سردی دستاشو حس کردم همونم برام لذت بخش بود...

 

یکنین؟!! بیایین کمکش کنین رامین:رو به دوقلوها گفتم خب چرانگا م

دیگه...باالخره به خودشون اومدن منم بازوشو ول کردمو اون دوتا دوطرفشو 

 گرفتن و لنگ لنگان بردنش...منم پشت سرشون راه افتادم...

 

 مریم:خدامرگم بده دخترم چت شده؟!!

 

 مهسا:ازخجالت آب شدم آخه تورو چ به تاب دست و پاچلفتی....آروم گفتم خوبم

 مامان خوبم...ازتاب افتادم....

 

 آسمان:تقصیر مابود محکم هولش دادیم افتاد...

 

مهسا:نگاشون کردم دیدم چشم دوتاشون پرازاشکه... گفتم:إ إ این دیوونه هارو 

 ببینا بابا یه خراشه...اینقدارم بی جنبه نیستم دیگه...

 

 مهدی:ای بابا چیزی نشده دیگه...انقد بزرگش نکنین...

 

 آرش:آره بابا بچه باید زمین بخوره تا بزرگ شه...

 همه زدن زیرخنده...

 

 مهسا:بچه عمته...

 

 آرش:متاسفانه یا خوشبختانه من عمه ندارم...و باز همه زدن زیرخنده...

 

 

 مهسا:رفتم و یه گوشه نشستم...

 

تادی ی افآرش:بلند شدمو رفتم کنارمهسا نشستمو آروم گفتم:خب چی شد؟!!وقت

 رامین چکارکرد؟!!
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مهسا:یه نگاه به جمع انداختم...کسی حواسش به مانبود روبه آرش همچیو 

 تعریف کردم...

 

 آرش:ولش کن بابا...پسره گنددماغ...مهسا خدایش ازچی این خوشت اومده؟!!!

 

مهسا:به رامین نگاهی انداختم به یه نقطه خیره شده بود...لبخندی رولبم نشستو 

 روم گفتم نمیدونم اما اونقدردوستش دارم ک حاضرم بخاطرش هرکاری بکنم...آ

 

 آرش:خب حاال خوردیش...

 

 مهسا:ازخجالت سریع چشمامو دزدیدمو سرمو پایین انداختم...

 

 آرش:کاش ویالونتو آورده بودی...

 

 مهسا:حاال ک نیوردم...

 

 آرش:یعنی اگه آورده بودی میزدی؟!!

 

 ه چرا ک نه...مهسا:آر

 

 آرش:اوکی یه لحظه بصبر...ازجام بلندشدم...

 

 مهسا:کجامیری؟!!

 

آرش:میرم أجی َمجی کنم...رفتم سمت ماشین و گیتار خودمو و ویالون مهسارو 

 درآوردم...

 

 مهدی:ای خدا اینا بازم مرغوناشونو آوردن...

 

 همه خندیدن...

 

 رداشتی ک من ندیدم؟!!!!!!مهسا:باتعجب گفتم توکی ویالونو ب
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آرش:مااینیم دیگه...ویالونو دست مهسا دادم و خودمم روبروش نشستم...بقیم به 

 ماچشم دوخته بودن...

 

 آرش:من میزنم توهم همراهیم کن...

 

مهسا:لبخندی زدمو سرمو به نشانه باشه تکون دادم... آرش شروع کرد به زدن 

ناخواگاه چشمامو بستمو منم شروع کردم  همون آهنگ غمگینی ک عاشقش بودم

 به زدن...

 

 چشمامو بستمو منم شروع کردم به زدن...

 

رامین:درسته ک ازدختره خوشم نمیاد اما واقعا داره قشنگ میزنه هوایکم سرد 

بود ساعت نزدیکای چهارونیم بود...چشمامو روهم گذاشتم ودرحالی ک غرق 

..کاش ستارمم کنارم بود و باهم ازاین آهنگ شده بودم توافکار خودم رفتم.

 موسیقی و طبیعت لذت میبردیم...

 

 مهسا:باصدای دست زدن بقیه چشامو باز کردم...

 

 آرش:دختره دیوونه توبازگریه کردی؟!!

 

مهسا:سریع دستی به صورتم کشیدم اصال متوجه نشدم ک اشک 

 ریختم...باخجالت سرمو پایین انداختم...

 

 عالی زدین...دمتون گرم واقعا...علی:خدایش 

 

 محمد:آفرین بچه ها واقعا لذت بردم...

 

 الناز:ماشاهلل به عروسم از هرانگشتش یه هنر میریزه...

 

 مهسا:لبخند تشکرآمیزی بهشون زدم...
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آرش:بلند گفتم:ایییی خددا انگار نه انگار من بدبختم داشتم میزدم وبه مهسا اشاره 

دم همه دارن از این تعریف میکنن....باز صدای خنده همه کردمو ادامه دا

 بلندشد...

 

 رویا:شمام واقعا قشنگ زدی دستت دردنکنه...

 

 آرش:مخلص شماییم آبجی...

 

 الناز:روبه مریم جون گفتم:فردا بریم خریدکنیم؟!! عروسی نزدیکه ها...

 

 مریم:باشه حتما...چرا ک نه...

 

گو خنده و شوخی و خوش گذرونی بلندشدیمو و اماده خالصه بعد کلی گفت و

 رفتن شدیم...همه ی وسایالرو جمع کردیم و سوارماشین شدیم...

 

romane.man[ ,.21.62.42 66:60] 

مهسا:برای بار صدم چشمامو روهم گذاشتم تا بلکه خوابم ببره ساعت یک شب 

وبی بود...چقد بود و من هنوز توفکر اتفاقات خوب دیروز بودم...چه روزخ

همچی خوب بود...خدایا ازت ممنونم...همه اتفاقاتو تو دفترخاطراتم ثبت 

کردم...مو به موشو...ازشوق گرفتن دست رامین گرفته تا لحظه خداحافظی 

ازش...لبخندی ک روی لبم بود بافکر اینکه دوهفته دیگه قراره ازدواج کنم و 

 و شد...بارامین برم شیراز و تنها باشیم ازرولبم مح

 

یه اووف گفتمو چشامو محکم روهم فشار دادم...بخواب مهسا بخواب فردا قراره 

 بری خرید عروسی...

 

 

.... 

 

 

 مریم:دخترم بیا دیگه پایین منتظرخودمونن...
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 مهسا:ازاتاق اومدم بیرون و گفتم اماده ام اماده ام... مگه کیا هستن؟!!

 

 لنازورویا...مریم:زن عموت و دوقلوها و ا

 

 مهسا:باشه بریم...

 

 الناز:سالم...سالم...زود بریم ک دیرمیشه ها...

 

 مهسا:چی دیرمیشه؟!!

 

 ونیم واسه خیاط نوبت گرفتم...۴الناز:دخترم ساعت 

 

 مهسا:خیاط؟!!

 

 الناز:دخترم چرا گیج میزنی؟!!واسه دوخت لباس عروست...

 

 مهسا:آهان...ببخشید...

 

 با:ما باماشین خودمون میاییم...فری

 

 الناز:مریم جون شمام بیایین باما ماشین نیارین دیگه...

 

 مریم:باشه عزیزم...

 

مهسا:تودلم گفتم یکی ندونه انگار چه عروسی خوبی قراره باشه ک این همه آدم 

دنبال هم راه افتادن... سوارماشین شدیم و منو رویا پشت نشستیم و مامانم 

 ...بعد نیم ساعت به خیاطی ک النازجون گفته بود رسیدیم...جلو.

 

 فریبا:شما برین مام بادوقلوها میریم پاساژ روبرویی کارتون تموم شد بیایین...

 

 مریم:باشه عزیزم...
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مهسا:بامامان و الناز ورویا رفتیم داخل...ِمزون بزرگ و مجللی بود داخلش 

اما پسند من نبود زیادی شلوغ و جینگل  پرازلباس عروسای شیک و قشنگ بود

 مینگلی بودن...

 

 سهیالخانم:سالم النازجان خوش اومدی...

 

الناز:سالم سهیال جان ممنون...روبه بقیه گفتم ایشون سهیالخانم خیاط 

هستن...مهسا دخترم قراره لباستو ایشون بدوزه...لباس عروس رویارم ایشون 

 دوختن توکارش حرفه ایه...

 

سهیال باخنده:نظر لطفته النازجون...روبه مهسا گفتم چه عروس نازی بشی تو 

 دخترم...ماشاهلل هیکلتم ک باربیه ولی یکوچولوو الغری یکم بخوری حله...

 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم چشم...

 

 سهیال:خب شما بفرمایین بشینین من...

 

 

یال:خب شما بفرمایین بشینین من برم کاتالوگ لباس عروسو بیارم تاعروس سه

 خانم لباسشو انتخاب کنه....

 

مهسا:بعد چندلحظه سهیال خانم باچندتا کاتالوگ تو دستش برگشت و 

رومیزگذاشت و روبه ماگفت چایی یاقهوه؟!!هممون قهوه سفارش دادیم...سهیال 

بیاره و خودشم پیشمون نشست...خب روبه یکی  ازشاگرداش گفت ک قهوه 

 دخترم نگاکن ببین کدوم پسندته...

 

مهسا:رویاکه بغلم نشسته بود یه کاتالوگ و برداشت و منم یکی دیگه و مشغول 

 نگاه کردن شدیم...

 

 بعد چند لحظه...

 

 رویا:روبه مهسا گفتم اینو ببین خیلی قشنگه...
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 ی شلوغه...منم یه چیزخیلی ساده میخوام...مهسا:آره واقعا خیلی نازه اما زیاد

 

 رویا:آها باشه پس مشغول باش...

 

مهسا:خندیدمو دوباره مشغول ورق زدن شدم نچچ تواین ک چیزی چشممو 

نگرفت کاتالوگو گذاشتمو یکی دیگه روبرداشتم و مشغول نگاه کردنش شدم 

ظه ود...بعد ازچند لحتقریبا تند تند رد میکردم تو همشون ازاین پفیا و شلوغا ب

 چشمم رو یه لباس قفل شد و با ذوق گفتم ایناهاش...

 

 همه سرشونو جلو آوردن تا ببینن...

 

 رویا:واقعا خیییلی شیکه...

 

 الناز:اما خیلی سادست...

 

 مهسا:آخه منم دوست داشتم ساده باشه...

 

وس فوق العاده سهیال:النازجون عجب عروس باسلیقه ای داری...این لباس عر

 میشه...

 

 الناز:آره دخترم باسلیقس...خب پس همین باشه...

 

 سهیال:خب پاشو دخترم اندازتو بگیرم...

 

مهسا:مانتومو درآوردم زیرلباسم یه تاپ پوشیده بودم سهیالخانم همینجور ک 

اندازمو میگرفت نظرمو میپرسید ک دوست دارم تغییری تولباس بدم یا 

هر ایده ای توذهنم بود و دادم...خالصه کارمون تموم شد و ازمزون نه!!؟...منم 

اومدیم بیرون...و رفتیم برای خرید لباس شب برای بقیه...همه یه دست لباس 

بود ک خسته و کوفته برگشتیم ۹شیک برای خودشون گرفتن...حدود ساعت 

 خونه...
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 یک هفته بعد...

 

 الو مهسا آماده ای؟!!آرش:

 

 مهسا:من آماده ام توکجایی؟!!

 

 ...آرش:پنج مین دیگه میرسم رسیدم میتکم بیا پایین

 

مهسا:اوکی...بعد خدافظی گوشی روقط کردم و روبه مامان گفتم آرش 

 نزدیکه...کاش توهم میومدی مامان...

 

روسیه امشبم ک مریم:دخترم میبینی ک کلی کارریخته سرم یه هفته دیگم ع

النازخانم اینا میان تاراجب مراسم صحبت کنیم...خیاطم ک امروز وقت 

 گیرآورده بود ک زنگ بزنه بیا برای پُرو...

 

 مهسا:اوف باشه مامان...خاله الناز کی میان؟!!

 

 مریم:ساعت هشت...

 

 مهسا:خب االن ساعت سه ونیمه من سعی میکنم تا هشت برگردم...آها آرش داره

 زنگ میزنه...رسیده من رفتم فعال خدافظ...

 

******* 

 

 آرش:سالم به خوشگل خودم...

 

 مهسا:سالم داداشی خوبی؟!!

 

 آرش:عالیم دارم عروس میبرم میخوای خوب نباشم...

 

 مهسا:خندیدمو گفتم دیوونه...
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 آرش:خب االن کجا بریم؟!!

 

کنم بعدشم باید برم خرید واسه لباس مهسا:مزون.....باید لباس عروسمو پرو 

 خونگی برای شیرازم....لباس ندارم...

 

آرش:شما دخترا هیچوقت لباس ندارین...خب پس بزن بریم ک حسابی 

 کارداریم...

 

 

.... 

 

 

 مهسا:سهیال خانم میشه کمک کنین زیپو ببندم...

 

 سهیال:باشه دخترم...بیا...آها تموم شد...ببینمت!!

 اهلل ماشاهلل دختر معرکست...ماش

 

 آرش:اقا منم میخوام ببینم پرده رو بکشین..

 

 مهسا:باخنده گفتم نخیرم...

 

 آرش:لطفااااا...

 

 مهسا:باشه...پرده روکشیدم...

 

 آرش:همین ک دیدمش دهنم باز موند...مات و مبهوت بهش نگاه میکردم...

 

 ست بگو...مهسا:درویش کن....خوب شدم ؟!!!فقط را

  

 

 

 مهسا:درویش کن....خوب شدم ؟!!!فقط راست بگو...
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آرش:خوووب شدی؟!!!!!!دختر معرکه شدی...فوق العاده شدی...بجووون خودم 

 رامین ببینتت درجا عاشقت میشه...

 

 لند شد...مهسا:آروم گفتم خداکنه...پرده روکشیدم ک صدای آرش ب

 

 آرش:داشتم نگا میکردماا...

 

مهسا:پسره پرو رو ببینا مگه فیلمه...سهیال خانم میشه یکم اینجاشو باالتر ببری 

 یکم پایینه...اینجاشم یکم بیشتر روش کارکن بی زحمت...

 

 سهیال:باشه دخترم اون با من...

 

 مهسا:تا هفته دیگه حاضره دیگه آره؟!!

 

 ترم...نگران نباش...سهیال:آره دخ

 

 مهسا:بعد نظردادن و تشکر خدافظی کردیمو رفتیم بیرون وسوار ماشین شدیم...

 

 آرش:خب حاال کجا تشریف میبرین عروس خانم؟!!

 

 مهسا:یه نگاه به ساعت انداختم چهارونیم بود...بریم یه پاساژ همین نزدیکیا...

 

هسا گفتم یعنی جدی جدی هفته دیگه آرش:چشم...ماشین روشن کردم...توراه به م

 میری شیراز؟!!دیگه نمیبینمت؟!!!

 

 مهسا:به چهره مظلومش نگاهی انداختمو گفتم متاسفانه...

 

 آرش:ازاین به بعد من کیو اذیت کنم آخه؟!!

 

 مهسا:خیلی بدجنسی...
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آرش:مهسا خدایش ازاالن داره دلم برات تنگ میشه... دختره ی دیوونه خیلی 

 هت عادت کردم خب...ب

 

مهسا:الهییی فدای داداش دل نازکم بشم من...قول میدم هرروز زنگ بزنم بت 

تازه توهم میای اونجا دیدنم منم میام...قرار نیست ک کال همو نبینیم...اگه من 

 شمارو نبینم ک دق میکنم آخه...

 

 آرش:باشه خوشگلم...

 

 امشب میریم خونه مریم جون راجب مراسم صحبت کنیم...الناز:

 

 رامین:چه مراسمی؟!!بااین حرفم همه متعجب به من نگا کردن...

 

 رویا:یعنی چی چه مراسمی داداش؟!!!

 

 علی:فک کنم این هنوز درجریان نیست ک قراره هفته دیگه ازدواج کنه...

 

 همه زدن زیرخنده...

 

 توهم کشیدمو بلندترگفتم:پرسیدم چه مراسمی؟!!رامین:اخمامو بیشتر

 

 الناز:پسرم یعنی چی چه مراسمی؟!!عروسی دیگه...

 

 رامین:یعنی چی؟!!مگه قراره مراسم بگیریم؟!!

 

 محمد:پسرم انگار حالت خوب نیست!!!!!

 

 الناز:پس چی نکنه میخوای همینجوری دست دختره روبگیری بیاریش خونه؟!!

 

ص شمرده شمرده گفتم:مامان جان ببین من اصال نمیخوام مراسم رامین:باحر

 چیزی باشه...محضری یه عقد ساده میکنیم تموم شه بره دیگه...
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الناز:باعصبانیت کنترل شده ای گفتم:پسرم شوخیت گرفته؟!!دخترمردم آرزو 

داره حق نداریم ک خشک وخالی بیاریمش خونمون...اونم دل داره دوست داره 

بگیره لباس عروس بپوشه برات...درسته ک توقبال ازدواج کردی ولی عروسی 

 اون ک نکرده...

 

رویا:یه لحظه همه جارو سکوت گرفت...انگار مامان تازه متوجه شد چی 

 گفت...

 

رامین:دستامو مشت کردموبا عصبانیت ازجام بلند شدم و پشت کردم ک برم 

برگردم گفتم:آره قبال ازدواج سمت اتاقم وسط راه ایستادمو و بدون اینکه 

کردم...ازدواجی ک توروز عروسیم هم عروسم مرد و هم خودم...و راهمو 

 ادامه دادم و رفتم سمت اتاقم...

 

رویا:آروم اشک ریختم و سریع بلند شدمو روبه مامانم گفتم:خیالتون راحت 

 شد؟!!و با دورفتم سمت اتاقم...

 

مهسا:بعد کلی خررید خسته و کوفته برگشتم خونه... ازآرش یه تشکرحسابی 

کردمو بعد خدافظی رفتم سمت خونه...ساعت هشت و نیم بود...حتما مهمونام 

اومدن دیگه...کلیدو انداختم تودرورفتم داخل...درست حدس زدم همه نشسته 

 بودن...رفتم سمتشون و سالم کردم...

 

 ته نباشی...الناز:سالم دخترم خس

 

 محمد:سالم دخترم...

 

مهسا:ممنون...یه بااجازه گفتمو رفتم سمت اتاقم تا وسایالرو بزارم...رامین 

نیومده بود...یه آه کشیدمو و وسایالرو گذاشتم و بدون اینکه مانتومو دربیارم 

 ازاتاق اومدم بیرون...

 

 

آقا اومده بودن...قرار بود  رفتم و کنار مامانم نشستم...فقط خاله الناز و محمد

 راجب مراسم صحبت کنیم...
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 الناز:خب عروس خوشگلم لباس عروستو پرو کردی؟!! پسندت بود؟!!

 

 مهسا:بالبخند گفتم بله خیلی قشنگ شده بود...همونی بود ک میخواستم...

 

 الناز:خب خداروشکر...

 

اباهم بریم ببینیم شمام محمد:مهدی جان ماهم یه سالن گرفتیم برای عروسی فرد

 نظربدین؟!!!

 

 ...مهدی:شما پسندیدین دیگه...نظرمام نظر شماست

 

 محمد:لطف داری داداش اما دوست دارم شمام تایید کنین...

 

 مهدی:باشه حتما...

 

 محمد:پس فردا میام دنبالت باهم بریم ببینیم...

 

 یشه دیگه؟!!الناز:مریم جون لیست مهموناتون تافردا اماده م

 

 مریم:آره عزیزم...فردا میارم برات...

 

الناز:باشه...دخترم مهسا فرداهم بریم کارت دعوت بگیریم و زودتر شروع کنیم 

 کارارو ک یوقت چیزی ازقلم نیوفته...

 

 مهسا:چشم خاله...

 

مهسا:بعداز کلی صحبت و نظر... النازومحمد رفتن... خیییلیی خسته بودم و منم 

 فتم تواتاقم تا بخوابم...ر

 

 

 یک روز قبل عروسی.....
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مهسا:اونقدر استرس داشتم ک نمیتونم توصیفش کنم... فقط یه امشب 

مونده...خدایا ازفرداشب دیگه کنار رامینم...باورم نمیشه...به ساعتم نگاه 

رو روشن کردم نوری کوتاه قسمتی  بود...چراغ مطالعه۲۱کردم...ساعت

ازمیزو روشن کرد...دفترخاطراتمو درآوردم و شروع کردم به نوشتن آخرین 

گفته هام تو اخرین شبی ک تواتاق و خونه خودم بودم...یه نگاه گذرایی به اتاق 

 تقریبا تاریکم انداختم...

 

امشب شب آخره...آره شب آخری ک قراره با آرامش و بی دغدغه »»»

بخوابم...از فرداشب یه تحول بزرگ یه تغییر بزرگ توزندگیم اتفاق 

میفته...تغییری ک مسبب و باعث و بانیش خودمم...راستش برام خیلی عجیبه ک 

رامین تواین مدت چرا ازم نپرسید ک بااینکه شرط گذاشته هیچوقت عاشقم 

سید چون نمیشه و نمیخوادتم چرا جواب مثبت دادم و واقعا ازش ممنونم ک نپر

هیچ جوابی براش نداشتم...بهش چی میگفتم آخه میگفتم سه ساله دیوونه وار 

عاشقتم؟!!میگفتم سه ساله ک تنها دیدنت از پشت پنجره کارم بوده؟!!میگفتم ک 

قبل عشقت عاشقت بودم؟!!!میگفتم ک من قبل از ستاره عاشقت بودمو و 

 میخواستمت؟!!

 

یکرد...اون نباید بفهمه ک من عاشقشم...نباید مطمعنا اگه اینارو میگفتم ترکم م

بفهمه ک بخاطر اینکه دوستش دارم جواب بله دادم...البته فعال نباید بفهمه حداقل 

تاروزی ک بتونم اندکی ازسردیشو نسبت به خودم ازبین ببرم...اما....اما اگه 

 «««توشیراز ازم پرسید چی؟!!!

 

ه فکر...اگه پرسید چکارکنم؟!!!ووای ببااین فکر سریع دفترمو بستمو رفتم تو

این فک نکرده بودم...چه جوابی بدم بهش؟!!!!باید سکوت کنم آره تنهاراحش 

سکوته... حتی اگه رامین سرم داد بکشه هم نمیگم هرگزنمیگم اگه بگم ازدستش 

 میدم...

 

 الناز:رویا لنگه ظهر شد داداشت کجاس؟!!

 

 رویا:خوابه...
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الناز:خوووابه؟!!!من میخوام اتاقشو برای امشب حاضر کنم اونوقت هنوز 

 خوابه؟!!

 

 رویا:وای مامان هنوز ساعت نه نشده نزاشتی منم بخوابم...هنوززوده...

 

الناز:دختر تنبل من هیچکاری نکردیم هنوز...هزارتا کارریخته 

 اکنم...سرمون...اوووف اووف من میرم داداشتو صد

 

.... 

 

الناز:دراتاقو بازکردمو رفتم داخل توروخدا پسره شلخته منو ببین چجوری 

خوابیده...رفتمو گوشه تختش نشستم وآروم صداش زدم...رامین...پسرم بلندشو 

 دیگه... تکونش دادمو بلندترصداش زدم...رامین باتوام...

 

 رامین:بزور چشامو بازکردمو گفتم:چیه مامان...

 

 الناز:پسرم پاشو میخوام اتاقتو درست کنم تزیین کنم واسه امشب..

 

رامین:توخواب و بیداری بودم...توهمون حال گفتم تزیین برای چی؟!!!مگه 

 تولده؟!!!

 

الناز:پسرم پاشو دیگه...توخوابی حواست نیس کلی کارریخته سرمون...پاشو 

 دیگه باید واسه امشب اتاقت حاضرشه...

 

:یهو خواب ازسرم پرید...تازه آیکیوم افتاد و منظورمامانو فهمیدم...آهی رامین

 کشیدمو بلند شدمو بدون حرف حولمو برداشتمو رفتم سمت حموم...

 

الناز:زود باش پسرم من نیم ساعت دیگه میام سروقتتا نبینم دوباره خوابیده 

 باشی...

 

یکنه قراره بین منو اون رامین:زیر دوش بودم...مامانم دلش خوشه ها!!!فک م

احمق خبری باشه...یه پوزخند زدمو گفتم آره آره به همین خیال باشین...دوشو 
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بستمو حوله رو دورکمرم پیچیدمو اومدم بیرون ک چشمم به علی افتاد ک گوشه 

 تختم نشسته بود...

 

 

 ای داخل دربزنی؟!!رامین:یادت ندادن قبل اینکه بی

 

 علی:جوونم داداش خوشتیپم چقد سکسی شدی...

 

رامین:بالشتو برداشتم و پرت کردم سمتشو باعصبانیت گفتم گمشو برو بیرون 

 علی تا یه بالیی سرت نیوردم...

 

 علی:باشه بابا بی جنبه...نیومدم ک قیافه نحس تورو ببینم ک حاضرشو بریم...

 

 رامین:کجا؟!

 

 ی:تو گور من میای؟!!عل

 

 رامین:تو بمیرر من حاضرم تا جهنمم باهات بیام فقط توبمیر...

 

 علی:پیش مرگمم شدی پسره ی گاوو...حاضرشو بریم آرایشگاه واسه اصالح...

 

 رامین:من نمیام...موهامو تازگیا کوتاه کردم...صورتمم زدم...

 

چسپیده به صورتت موی علی:اها ک صورتتو زدی!!!!!؟...په اونایی ک 

 دماغته؟!!!

 

 رامین:علی زر زر نکن پاشو برو گفتم نمیام...

 

علی:باش اصال به من چه...بدرک...منو باش ک به فکر توهم آخه امشب اون 

 دختر....
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رامین:میدونستم میخواد چی بگه باحرس گفتم علی خفه شوووو بالشتو برداشتمو 

 سریع ازاتاق پرید بیرون و درو بست...پرت کردم سمتش ک جاخالی دادو 

 

پسره ی گاوو بی مزه...گوشه تخت نشستمو سرمو بین دستام گرفتم...اوف ستارم 

کجایی ک حالمو ببینی...آخه من چجوری امشب عروس دیگه ای روبجز تو 

کنارم و تویه اتاق ببینم...چجوری به غیر تو اسم کسی دیگه ای رو توشناسنامم 

یقمو بادستام فشار دادم...سرم بدجور درد میکرد اعصابم ازاین قبول کنم...شق

همه فیلم بازی کردن بهم ریخته بود...حالم ازخودمو زندگیم بهم میخورد... 

کسومیزو بازکردمو جعبه سیگارو درآوردم...تنها راه آروم شدنم همین سیگار 

 لعنتی بود...

 

 ش توهم باهام میومدی آرایشگاه...آخه تنهام...مهسا:مامان کا

 

مریم:دخترم من ک نمیخوام آرایش کنم تازه دیروزم اصالح کردم...دخترم الناز 

و رویا هستن دیگه ولی اگه بخوای باهات میام ولی کلی کارریخته اینجا...زشته 

 ک خاله و دایی و عزیزجونو ول کنم توخونه...

 

ود...اون تنهام نمیزاشت سرمو انداختم پایین و یه نفس مهسا:اووف کاش آبجیم ب

 عمیق کشیدم...

 

عزیزجون:نوه ی خوشگلم تواین روز نبینم ناراحتیا... حق داری دخترم واقعا 

 جای اسما خالیه ولی خب چکارکنه بیچاره دخترم اون سردنیاس نتونسته بیاد...

 

 مریم:خب دخترم زنگ بزن دوقلوها بیان...

 

:بالبخند گفتم آره خوبه...پس برم زنگ بزنم و رفتم سمت گوشی...بعد مهسا

 دوبوق...

 

 مهسا:الو...

 

آرش:ای بابا ازدست تو دختر روز عروسیتم دست ازسر کچل من 

 برنمیداری؟!!!
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مهسا:خب چکارکنم میخوام برم آرایشگاه آبجیمم ک نیست دوست چیزیم ندارم 

 نمیخوام تنها برم...

 

 عنی منم باهات بیام آرایشگاه؟!!آرش:ی

 

 مهسا:نه دیوونه...آرزو و آسمانو بیار...

 

 آرش:آهااا...یه لحظه خودمو باآرایش تصور کردم...

 

 مهسا باخنده:پسره ی خل...

 

 آرش:باشه میارمشون...آدرس؟!

 

 مهسا:آرایشگاه ..... خیابان....

 

 آرش:اوکی بای...

 

 ک خالم صدام زد... مهسا:گوشی روقط کردم

 

مونا:خاله بیا خواهرشوهرت اومدن دنبالت بری آرایشگاه...بدوو زشته پایین 

 منتظرن...

 

 مهسا:باشه باشه...سریع خدافظی کردمو رفتم پایین...

 

 الناز:علی پسرم همینجا نگه دار...ماپیاده میشیم...

 

 علی:چشم خاله...

 

 

.... 
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مهسا:داخل ک شدیم خشکم زد...خییلی جای بزرگ و قشنگی بود...باصدای 

 النازجون سرمو سمتش چرخوندم...

 

 الناز:

 سالم گندم جان خوبی...مهسادخترم ایشون گندم آرایشگرت هستن...

 

 مهسا:دستمو تودستش گذاشتم بالبخندی گفتم خوشبختم...

 

تو...خب من عروس خانمو باخودم میرم قسمت  گندم:ماشاهلل چه عروسی بشی

 آرایش عروس شمام بفرمایین اون قسمت بشینین همکارام آرایشتون میکنن..

 

 مهسا:ببخشید دخترعموهامم قراره بیان...

 

 گندم:باشه عزیزم مشکلی نیس...خب باهام بیا...

 

مهسا:همراهش سمت قسمت دیگه ی سالن رفتیم ک مخصوص آرایش عروسا 

 بود...رو صندلی ک گندم اشاره کرد نشستم خودشم روبروم ایستاد و گفت...

 

 گندم:ببینم چجور آرایشی دوست داری عزیزم؟!!

 

 مهسا:اصال نمیخوام آرایش غلیظی باشه یه آرایش ساده و مالیم...

 

 گندم:عالیه خودمم همین مد نظرم بود لباس عروست کجاس؟!!

 

ره کردمو گفتم اونه...رفتو لباس عروسو ازجعبش مهسا:به جعبه رومیز اشا

 درآورد...

 

گندم:به به چه لباسی...ژاله جان بیا این لباسو اونجا آویز کن...خب بریم سراغ 

آرایش ...اول ازموهات شروع میکنم باید رنگشون کنم تواین فاصله ماسک 

 صورتتم میزنم...بعدم پدیکور و مانیکور و بعدمیکاپ و شنیون...

 

 آرزو:مااومدیم...
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 مهسا:باخوشحالی سرمو سمتشون برگردوندم...خوش اومدین...

 

 آسمان:وووااایییی چه لباس عرووسی خیلی خوشگله... منم میخوام عروس شم...

 

 مهسا باخنده:شما اول بزرگ شین بعد انشاهلل عروس میشین...

 

 ریم...آرزو:ما بریم دیگه...کاری داشتی صدامون کن ما اونو

 

 مهسا:باشه عزیزم

 

 

 

الناز:رویا دخترم کار من تموم شد زنگ زدم بابات بیاد دنبالم ساعت پنج شده 

 میرم ببینم چیزی توسالن کم و کسر نباشه شمام وقتی مهسا حاضرشد بیایین...

 

راحت برو...مامان رفت و منم با  رویا:باشه مامان جون خیالت ازبابت اینجا

 دوقلوها رفتم پیش مهسا تاببینم چجوری شده...

 

 آرزو:ووووای مهسسا این تویی.؟!!!

 

 مهسا:راستشو بگین خوب شدم؟!!

 

 رویا:خوب چیه دختر؟!!!عاالی شدی...

 

 آسمان:خیلی خوشگل شدی بخدا...

 

 

.... 
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ودمو سرمو به پشت تکیه دادم و مشغول رامین:تواتاقم روتخت دراز کشیده ب

 وررفتن باگوشیم بودم ک یهو درباز شدو جناب گاو پرید داخل...

 

 علی:داداش پاشو...

 

 رامین:یه نفس عمیق کشیدم و جوابشو ندادم...

 

علی:پاشو دیگه بریم ماشین عروس و تحویل بدیم گل بزنن بهش...آرایشگاهم ک 

 نیومدی پاشو بیابریم...

 

 رامین:بدون اینکه نگاش کنم گفتم:خودت برو...

 

 علی:واال دیگه دارم احساس میکنم شب عروسی منه و بلند خندیدم...

 

 رامین:بایه اخم نگاهش کردم ک الل شد...

 

 علی:آره مث مرغ همش یه جا بشین تا تخما زیرت جوجه شن...

 

 مشو برو بیرون...رامین:علی بخدا پامیشم دک و پوزتو بهم میزنما...گ

 

 علی:جرات میخواد این کار؟!!

 

 رامین:دلت کتک میخواد آره؟!!

 

علی:بدبخت تو ک نمیتونی بزنی همش میخوری حیف ک نمیخوام باهات شاخ 

 به شاخ شم روز دامادیت نمیخوام سیاه و کبودت کنم...

 

 ه...میش رامین:خیز برداشتم سمتشو گفتم االن نشونت میدم کی سیاه و کبود

 

علی:مثل تیری ک ارتفنگ درمیره پریدم بیرون و درو بستم...پسره ی هاارو 

 ببینا...ازپشت در داد زدم به جهنم تو نیا خودم میرم...وحشی
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رامین:کت و شلوارمو پوشیدمو جلو آینه با تنفر به خودم نگا میکردم...واقعا من 

جا رسیدم؟!!! اووووووووف لعنت به این زندگی و بازیای چجوری به این

 مزخرفش دراتاقمو باز کردمو رفتم پایین همه رفته بودن سالن...

 

علی:بازم ک ترکوندی داداش خوشتیپم...خب داداش زودباش دیرشد دیگه اول  

 بریم ماشین و گل عروسو تحویل بگیریم بعدم بریم دنبال عروست...

 

ه علی گفتم:ساکت شو...و تودلم ادامه دادم عروس من فقط رامین:بااخم ب

 ستارس...

 

 علی:اینم دیوونستا....باشه حاال بریم دیگه...

 

 

.... 

 

 

مهسا:لباس عروسمو به کمک گندم خانم پوشیدم...پرده روکنار زد ک باز 

 دوقلوها جیغ جیغ کردن و شروع کردن به تعریف کردن...

 

 

گل عروسو گرفتم و علیم سوار ماشین خودش شد و حرکت رامین:ماشین و 

کردیم سمت آرایشگاه بعد نیم ساعت رسیدیم....ازماشین پیاده شدم علی هم اومدو 

کنارم ایستاد چشمم به پسره ی لوس افتاد روبه علی گفتم:أه این نچسپم ک 

 اینجاس...

 

 علی:زشته داداش...بریم سالم کنیم...

 

رش تکون دادم و رفتم داخل آرایشگاه و پشت سرم علی رامین:یه سربرای آ

 وآرش اومدن...

 

 مهسا:شنلمو انداختمو رفتم سمت پله ها و رویا و دوقلوهام پشت سرم اومدن...
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آرش:بادیدن مهسا دهنم بازموند...وای آبجی منو ببین شده مثل فرشته ها...تواون 

وشیده و آستین دارش مثل لباس عروس زیباش دامن پفی وبراقش و باالتنه پ

ستاره میدرخشید...درسته لباسش ساده بود اما همین سادگی وخاص بودنش اونو 

 ...فوق العاده زیباتر میکرد

 

رامین:باصدای ِکل کشیدن کارکنای آرایشگاه فهمیدم ک باالخره تشریفشو داره 

 د...میاره...باحرس و اخم به پله ها خیره شدم ک دریک آن بادیدنش خشکم ز

 

بادیدنش خشکم زد...فقط درحد چندثانیه مات و مبهوت نگاش کردم اما سریع 

پایین انداختم و تودلم اخمامو توهم کشیدمو دستامو مشت کردمو سرمو

 گفتم:هرکاریم کنی یه تاری موی ستارمم نمیشی...

 

 مهسا:ازپله ها اومدم پایین...

 

 ی خدا چه خوشگل شدی تودختر...آرش:ووا

 

رامین:بااخم به آرش نگا کردم...الحق ک چقد لووس و نچسپه...باصدای علی 

 رومو برگردوندم...

 

 علی:داداش برو دسته گلو بده بهش دیگه...

 

رامین:یه نفس عمیق کشیدمو رفتم سمتش و بدون اینکه نگاش کنم گل و سمتش 

 گرفتم...

 

رفتمو آروم گفتم ممنون...اما جوابی نداد...به تیپش نگاه کردم مهسا:گل و ازش گ

یه لحظه دلم ضعف رفت... چقدخوشتیپ و خواستنی شده بود...کاش مال من 

 بود... کاش به غیراز جسمش روحش و قلبشم مال من بود...

 

 آرزو:ووای یخ کردم بریم دیگه....

 

 آرش:باشه خوشگلم بریم...
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 ویا گفتم:چقد خوشگل شدی عشقم....علی:آروم درگوش ر

 

 رویا:لبخندی زدمو گفتم توهم هینطور...

 

 خالصه رفتیم سمت ماشین و هرکی سوار ماشین خودش شد...

 

مهسا:انتظار نداشتم رامین دروبرام بازکنه و منم سوارشم بخاطر همینم خودم 

ظه ا داد و چند لحدروباز کردمو نشستم تو ماشین رامینم چندتا تراول به آرایشگر

 بعد سوار شد...بخاری رو روشن کردو بعدم حرکت...

 

 

 علی:مهسا خوشگل شده بودا...

 

 رویا:آره واقعا...

 

.... 

 

 آرزو:داداش دیدی چقد مهسا خوشگل شده بود؟!!

 

 آرش:اوهوم...

 

 آرزو:خب یکم زودتر میجنبیدی وگرنه االن زن داداشمون شده بودا...

 

:باخنده گفتم دیوونه ها اونم مثل خواهرمه درست مثل شما البته هرچند اونو آرش

 یکم بیشتر دوست دارم اما...

 

 

 آرزو آسمان:إإإإ داداششش...

 

 آرش:بلند زدم زیرخنده..

 

 رویا:الو مامان...مانزدیکیم تا چنددقیقه دیگه میرسیم......باشه خدافظ
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علی:تند تند و پشت سرهم شروع کردم به بوق زدن و آرشم پشت سرم بوق 

میزدم...بلند گفتم خاک برسرت رامین توهم دوتا بوق بزنی بوقدونت خراب 

 نمیشه ها...

باماشین رفتم کنار ماشینشو داد زدم گفتم بوق بزن وهمینجور ک بوق میزدم 

 بلندتر گفتم  بووق...

 

 

:یه نگاه تاسف آمیز به علی انداختمو سرمو براش تکون دادم واونم یه رامین

 زبون دراز کردو جلو زد...

 

مهسا:ازیه طرف ازمسخره بازیای علی خندم گرفته بود و ازیه طرفم بخاطر 

 ناراحتی وخشکی رامین دلم گرفته بود...

 

گاهی به بغلم رامین:یه دستی به موهام کشیدمو دندونامو روهم ساییدم...نیم ن

کردم...این دختره ی احمق جای ستارم نشسته...این لباس این جشن این عروسی 

باید برای ستارم میبود...براش ازهمچی کم گذاشتم... خدالعنتم کنه...ببخش ستارم 

ببخش...اما فردا دارم میام پیشت خانمم..آره فردا میام...امروز بلیط گرفتم برای 

فاصله تموم میشه...فردا میام خانمم اما ببخشید ک دارم  فردا صبح...باالخره  این

با این دختره میام... باورکن مجبور شدم عشقم...اما بزودی اززندگیمون میره... 

 خیالت راحت...دستمو ازروفرمون گرفتمو گردنبندمو تودستم گرفتم...

 

مهسا:رد دست رامینو گرفتم ک دیدم گردنبندشو تو دستش گرفت...قلبم 

فت...احساس کردم دریک آن بااین کارش خواست بهم بفهمونه دختری هستم گر

که حتی ذره ای غرور ندارم...سرمو پایین انداختمو به گلم خیره شدم...امشب 

 شب عروسیمه اما نه ذوقی دارم نه شوقی....یه پوزخند به حال خودم زدم...

 

و صدا زدم بریم دم در الناز:مریم جون رویا گفت دارن میرسن چندتا از فامیالر

 بدرقشون...

 

 مریم:باشه عزیزم بریم....
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رامین:به سالن رسیدیم...دم در چندنفری جمع شده بودن و دست میزدن...بلند 

اووفی گفتم و سرمو سمت دختره چرخوندم ک متعجب نگام میکرد...بااخم رومو 

 ازش برگردوندم...

 

سرمو پایین انداختم...جوری اوف کشید ک تنم لرزید...رسما گفت ک مهسا:

حالش داره ازم بهم میخوره... خودت کردی ک لعنت برخودت باد 

 مهساخانم...راه برگشتی نیست...پس بکش...

 

رامین:ازماشین پیاده شدم برای حفظ آبروهم ک شده درو براش باز کردم تا پیاده 

بدجوررومخم بود...درماشین و محکم بستمو  شه...صدای کل کشیدن و دستا

دستامو توجیبم فروبردم...ایستاده بودیم تا این مسخره بازیا و گل ونقل ریختنا 

 تموم شه...

 

الناز:خب بریم داخل سرده...چشمم به دست رامین افتاد ک توجیبش بود...باخنده 

 تلخی گفتم پسرم دست عروسو بگیر بیایین داخل دیگه...

 

ن:تودلم گفتم همینم مونده دستشو بگیرم...یکم دستمو شل کردمو بازومو دادم رامی

 باال تا دختره بازومو بگیره...

 

مهسا:منتظر واکنش رامین بودم ک دیدم بازوشو سمتم گرفت باخوشحالی دستمو 

دوربازوش پیچیدم و باهم رفتیم داخل....توراهم مامان و باباهامون اومدن و 

 روبوسی کردیم...

 

رامین:تند تند راه میرفتم ک هرچی زودتر برسیم و این عذاب تموم شه...تقریبا 

نزدیک جایگاه بودیم ک بازومو آروم ازدستش کشیدم و روبه بقیه گفتم میرم 

 پیش مردا دوقدم برداشتم ک مامان صدام زد...

 

 الناز:پسرم اونا ک فرار نمیکنن بیا اول یکم بامهسا بشینین زشته...
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رامین:تودلم گفتم اووف مامان اووف ک دیگه بدجور داری اعصابمو خراب 

میکنی باحرص برگشتمو و رفتم کناردختره اومدم برم بشینم ک بادیدن پریا خانم 

 ک روبروم بود سرجام میخکوب شدم...

 

 

 رامین:آروم گفتم خاله پری!!!؟

 

دم دیگه سمت رامین برداشتم صورتشو بین دستام گرفتمو پیشونیشو پریا:یه ق

بوسیدم...چشمام پرازاشک شد تودلم گفتم بادختر من ک خوشبخت نشدی...و 

 ادامه حرفمو بلندتر گفتم:امیدوارم خوشبخت شی پسرم...

 

رامین:گلومو بغض گرفت ازشدت شرم سرمو پایین انداختم ک باصدای حسین 

 دم...اقا سرمو چرخون

 

 حسین:تبریک میگم پسرم...

 

مهسا:متعجب داشتم به رامین و اون زن ومرد نگاه میکردم...اینا کی بودن ک 

 رامین بادیدنشون انقد ناراحت شد؟!!

 

 رامین:حسین آقارو بغل گرفتم...و آروم گفتم ممنون...

 

م رفتیحسین:از بغلش دراومدمو دوبار به شونش زدم و دست پریا روگرفتم و 

 نشستیم...

 

رامین:بغضمو قورت دادمو یه نفس عمیق کشیدمو و رفتم نشستم ک همراه من 

دختره هم کنارم رومبل دونفره ای ک برامون تزیین شده بود نشست...عاقدم 

 روبرومون نشست و خطبه رو خوند...

 

 عاقد خطبه رو خوند و درآخر گفت وکیلم؟!!!

 

 ره...الناز:عروس گلم رفته گل بیا
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 عاقد:برای بار دوم...وکیلم...

 

 مهسا:آروم گفتم :بله....همه دست زدن

 

 عاقد روبه رامین...

 

 عاقد:وکیلم؟!!!

 

 رامین:دستامو مشت کردم و چشمامو روهم فشردمو تودلم گفتم ببخش خانمم...

 

 داشتمهسا:به رامین نگاه کردم سریع نگامو دزدیدمو به گلم خیره شدم...قلبم 

 ازجا کنده میشد...بعد مکث طوالنی گفت بله...نفس عمیقی کشیدم

 

 همه دست زدن و کل کشیدن...عاقد رفت...

 

 رامین:بعد چند لحظه باصدای آشنایی ازجام بلندشدم...

 

 لیال:سالم عزیزم...

 

رامین:لبخندی غمگین زدم و لیالرو تو آغوشم گرفتم... اومدی؟!!لیال به دادم 

 دارم دیوونه میشم...برس 

 

مهسا:باز این دختره پیداش شد...چرا رامین انقد باهاش راحته؟!!نکنه دوستش 

 داره؟!!سرمو تکون دادم تا افکار منفی ازذهنم بیرون بره...

 

لیال:ازبغل رامین دراومدمو دستشو تودستم گرفتمو گفتم خوشبخت شو 

 رامین...توروخدا حداقل تو خوشبخت شو....

 

هسا:یعنی چی حداقل تو خوشبخت شو؟!!مگه خودش خوشبخت نیس؟!!نکنه م

اینا همو میخواستن....اوف بسه مهسا بسه...چرا فکرای چرت میکنی رامین 

 عاشق ستارس...خب شاید االن عاشق لیال شده؟!!باصدای لیال ازفکر دراومدم...
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 لیال:به توهم تبریک میگم مهساجان...

 

 گفتم ممنون...مهسا:باخنده زورکی 

 

 لیال:خب دیگه توبشین منم میرم پیش رویا...

 

 رامین:منم میخوام برم سالن مردا...اینجا راحت نیستم...

 

مهسا:بااین حرفش برای بارصدم صدای خرد شدن غرورمو قلبمو شنیدم...سرمو 

 گه معلومه کنارمن راحت نیس...پایین انداختمو بادسته گل ور رفتم...آره دی

 

رامین:رفتم سمت آقایون ک چشمم به بابک و علی واون آرش نچسب افتاد ک 

 دوریه میزایستاده بودن...رفتم سمتشون...

 

 بابک:به به آقادوماد خوشتیپ....

 

 رامین:پوزخندی زدمو مردونه بغلش کردم...

 

 بابک:تبریک میگم داداش...خوشبخت شی...

 

امین:پوزخندی زدمو گفتم خوشبخت؟!!چشمم به آرش افتاد ک بااخم نگام ر

میکرد...من آخر چشای این یارورو درمیارم متقابال بااخم رومو ازش گرفتمو با 

 بابک مشغول حرف زدن شدم....چندساعتی گذشت...

 

 بابک:داداش برو پیش عروس زشته چندساعته اینجایی...

 

اشق چش و ابروشم ک برم پیشش؟!!!دارم ازش رامین:ول کن توروخدا...ع

 فرار میکنم...

 

 بابک:بلند زدم زیرخنده...

 

 رامین:کوفت...به چی میخندی؟!!
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بابک:االن دقییییقا حال دومادفراری روداری داداش... خب پس بیا ب عشقم 

 معرفیت کنم...

 

بینم این رامین:بالبخندی ازسررضایت گفتم جدی؟!!اونم اومده؟!! بریم ب

دخترخوشبخت کیه...همراه بابک سمت دختری ک دم درمنتظر بابک بود 

 رفتیم...

 

 بابک:ایشون باران نامزدم هستن اینم شاه دوماد رامین....

 

 رامین:مودبانه سالم کردم...

 

 باران:سالم...خوشبختم...پس رامینی ک انقد تعریف میکردی ایشون بود...

 

 حاال جدی تعریف میکرد؟!! رامین:بالبخندی گفتم

 

باران باخنده:راستش بابک ازشما و ستاره خیلی تعریف کرده....مخصوصا 

ازستاره...خدارحمتشون کنه...چون باعث شد بابک برای امتحان عشق دومش 

 منو انتخاب کنه و االن من خوشبختترین دخترروی زمینم...

 

 بابک:دست باران و گرفتمو بوسیدم...

 

 لبخندی رولبم نشست...میبینی خانمم میبینی چقد همه مدیونتن...رامین:

 

 

 رامین:لبخندی رولبم نشست...میبینی خانمم میبینی چقد همه مدیونتن...

 

 بابک:خب دیگه داداش ما بریم...

 

 رامین:زوده ک...بودی حاال...
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ن و فرار علی رو گیربنداز داره ول میچرخه و بلند زد بابک:بروواسه حرف زد

 زیرخنده...

 

 رامین:نبخدا منظورم اون نبود...

 

شد دیگه دیروقته تازه به مامان ۲۱بابک:باشه داداش...شوخی کردم...ساعت 

 بابای باران قول دادم زود برش گردونم...

 

 ام نزاشتی...رامین:باشه داداش...بازم ممنون ک تواین روز نحس تنه

 

بابک:لبخندی پرازدرد رولبم نشست...منم این روزارو تجربه کرده 

بودم...توآغوش گرفتمشو چندبار به کمرش ضربه زدمو بعد خدافظی وتبریک 

 مجدد...رفتم...

 

 رامین:اومدم برم پیش علی ک رویا صدام زد...

 

 رویا:داداش بیا مامان کارت داره...

 

میدونم چه کاری داره...حتما بازمیخواد بگه بیا بشین بغل رامین:اوووف آره 

طرف...باکالفگی رفتم داخل تقریبا بیشتر مهمونا رفته بودن...علی و آرشم پشت 

 سرمن اومدن داخل....مامان تامنو دید سریع سمتم اومد...

 

 الناز:پسرم بیا یکم بامهسابرقصین باهم زشته...

 

ه شد...من بعد رفتن ستارم تاحاال حتی به رقص رامین:احساس کردم قلبم فشرد

فکر نکردم...ستارم تودستم موقع رقصیدن پرکشید اینا چی میگن واسه 

خودشون؟!!...بدون توجه به علی و آرش ک کنارمون وایساده بودن باعصبانیت 

 گفتم چی میگی مامان؟!!!

 

ت میکنن و غیب الناز:پسرم زشته...فقط یه دور برقصین همه مهمونا دارن پچ پچ

 میکنن ک چرا دوماد انقد سرد و خشکه...
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 رامین:گفتم ک نمیخوام برقصم...

 

 الناز:باید برقصی...

 

 الناز:باید برقصی...وگرنه...

 

رامین:همونطور باعصبانیت گفتم:وگرنه چی؟!!چی مامان؟!!!ببین تااالن 

هرکاری گفتی کردم...اما بخدا بخوای رواین قضیه  هرچی گفتی هیچی نگفتم

اصرار کنی پامیشم همین االن برمیگردم شیراز و عروسی و همچیو بهم 

 میزنم...هیچیم برام مهم نیس...

 

آرش:متعجب به رفتار رامین نگا میکردم...سرمو چرخوندم ک دیدم  عمو مهدی 

 هم باناراحتی و عصبانیت به رامین نگاه میکنه...

 

 

رامین:باعصبانیت رومو برگردوندم ک نگام بانگاه آقا مهدی گره خورد...باشرم 

 سرمو انداختمو سریع از کنارشون رد شدم و رفتم بیرون...

 

 مهدی:النازخانم اینجا چه خبره؟!!میشه توضیح بدین؟!!

 

الناز:با من من گفتم...من واقعا شرمندم آقامهدی اما راستش...یعنی تقصیر من 

 بود رامین و عصبی کردم...

 

مهدی:یه قدم نزدیکترشدم مریم و محمداقام به جمع منو و الناز و علی و آرش 

 اضافه شدن...

 

مهدی:میشه بگین رامین چرا ازرقصیدن بادخترم انقد ناراحت شد؟!!قضیه 

 چیه؟!!نکنه دخترمو نمیخواد؟!!

 

ن باعث شدم یه خاطره تلخ الناز:نه نه اینطور نیست...باورکنین راست میگم م

یادش بیاد...درجریان هستین ک گفته بودم روز عروسی رامین دخترم ستاره 

 فوت کرد...
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 مهدی:خب؟!!!

 

الناز:وقتی ک رامین داشت باستاره میرقصید...یعنی درحال رقصیدن بودن ک 

 ستاره فوت کرد...

 

امین دخترمو دوست نداره مهدی:باحالتی متاثر گفتم:و واقعا...اما احساس کردم ر

 ک نمیخواد باهاش برقصه....

 

الناز:نه نه...باورکنین مهسارو دوست داره اونجوری ک فکر میکنین 

نیست...اگه نمیخواستش مطمعنا باهاش ازدواج نمیکرد...آروم قطره اشکی 

ازچشمم ریخت و ادامه دادم:  ازاون روز به بعد رامین رو رقصیدن خیلی 

رقص متنفره...تقصیر من بود نباید بهش اصرار حساس شده و از

 میکردم...وگرنه اون مهسارو دوست داره...نگاهی به محمد کردم...

 

 مریم:باشه عزیزم آروم باش...

 

محمد:آقا مهدی پسرم دخترتونو دوست داره...مطمئن باشین...متاسفم اما رامین 

 از رقص دوری میکنه لطفا درکش کنید...

 

 ...باشه معذرت میخوام ک زود قضاوت کردم...مهدی:درسته

 

 محمد:شما ببخشید مهدی جان...

 

مهسا:اووف یعنی چی شده؟!!...النازخانم قراربود رامینو بیاره ک برقصیم ولی 

 چرا رامین انقد عصبی رفت؟!!

 

نو بیاره ک برقصیم ولی مهسا:اووف یعنی چی شده؟!!...النازخانم قراربود رامی

 چرا رامین انقد عصبی رفت؟!!

یعنی نخواست بامن برقصه؟!!!اشک توچشمام جمع شد... آخه این چه 

عروسیه!!!؟عروسی ک حتی دوماد یه ساعتم کنارش ننشست...سعی میکردم 

اشک نریزم اما نتونستم سرمو پایین انداختم ک هماهنگ باهاش قطره ای اشک 
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و رودسته گلم فرود اومد...سریع خودمو جمع کردم...بسه  ارچشمم پایین ریخت

 مهسا بسه...

 

آرش:دلم به حال رامین سوخت...اما هرچیم باشه اون مرتیکه اجازه نداره 

 مهسای منو ناراحت کنه...چشمم به مهسا افتاد...غریب و تنها نشسته بود...

 

رامین بااخم  مهسا:احساس کردم کسی کنارم نشست..سرمو چرخوندم ک دیدم

نشسته و با گوشیش ور میره... بیشترمهمونا رفته بودن و فقط چندتا ازآشناها ک 

 سروجمع سی چهل نفری میشدن نشسته بودن...

 

 آرش:مهسا خانم افتخار رقص میدین؟!!

 

 مهسا:بیخیال آرش بلد نیستم...

 

 آرش:نخیر تانرقصی ول کنت نیستم...

 

 کردم...آخه چقد تو َکنه ای... پسره ی دخترنما...رامین:بااخم به آرش نگا 

 

مهسا:به اصرار آرش باالخره مجبورشدم قبول کنم... دوست داشتم باصدای بلند 

اشک بریزم...آخه چرا نباید بادومادم برقصم چرا اولین رقصم تولباس عروسم 

 نباید باعشقم باشه؟!!باآرش نرم و آروم میرقصیدیم...

 

 سرده مهسا...آرش:چقد دستات 

 

مهسا:به آرش نزدیک ترشدم باصدایی بغض آلود و چشمای اشکی تو گوشش 

گفتم دیدی آرش؟!!!اینم عروسی من...عروسی که با عذا فرقی نداشت رامین 

 حتی حاضرنشد باهم برقصه...

 

 آرش:خب به اونم حق بده...عشقش روزعروسیش موقع رقص توبغلش مرده...

 

 چی؟!!جدی میگی؟!!کی گففت؟!!!مهسا:باتعجب گفتم 
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 مهسا:وباتعجب گفتم چی؟!!جدی میگی؟!!

 

 آرش:آره...نمیدونستی؟!!

 

 مهسا:نه...وای چه بد...

 

آرش:اره...پسره ی گنددماغ...ولی دلم براش سوخت توهم خودتو ناراحت نکن 

 اول راهی...صبورباش...خوشگلم...باشه؟!ببین تازه 

 

مهسا:باشه...قلبم به درد اومد...یه لحظه خودمو جای رامین گذاشتم...نه نه 

حاضرم رامین هیچوقت مال من نشه اما زنده باشه بدونم ک هست ک حالش 

 خوبه...باصدای محمد آقا من و ارش سمتش برگشتیم...

 

 م؟!!محمد:اقا آرش اجازه میدید منم یدور با عروسم برقص

 

 آرش:بلند گفتم بزارین فک کنم....اوووووم باشه...     همه بلند زدن زیرخنده...

 

مهسا:باحالتی بین خنده وگریه زدم به شونه آرش و گفتم دیونه...دست 

عمومحمدو گرفتمو شروع کردیم به رقصیدن یکمم بااون رقصیدم...و بعدم همه 

فقط خانواده ما و رامین بودن البته دور میز بزرگی نشستیم...همه رفته بودن و 

بالیال...لیالیی ک هنوز برام مجهول بود و جرات نداشتم ازش بپرسم ک چه 

 سنمی بارامین داره....

 

 الناز:خداروشکر این عروسیم باخیرخوشی گذشت...

 

 مریم:درسته خداروشکر...

 

 مهدی:انشاهلل بچه ها خوشبخت شن...

 

 محمد:انشاهلل...
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 ال:رامین جان من فردا برمیگردم شیراز...لی

 

 رامین:ماهم فردا برمیگردیم...

 

 مهسا:متعجب به رامین نگا کردم...تو دلم گفتم:وای فردا؟!!

 

 مریم:چیی؟!!فردا؟!!دخترم تو میدونستی؟!!چرا نگفتی؟!!

 

 رامین:منتظر بودم تا دختره بگه نه نمیدونستم ک گفت...

 

کردمو گفتم:اول فرصت نشد بگم مامان جون...بعدم ک کال مهسا:خودمو جمع 

 یادم رفت...

 

رامین:یک ثانیه متعجب نگاش کردمو بعد سریع رومو برگردوندم...این دختر 

هدفش چیه؟!!چرا همه جوره میخواد کارا و رفتارمو برای دیگران توجیه 

 کنه...اصال ازاین کاراش خوشم نمیاد...

 

 ساعت چنده؟!!لیال:پرواز فرداتون 

 

 رامین:نه صبح...

 

 لیال:پس باهمیم...

 

 الناز:پسرم خب چه عجله ای بود...

 

رامین:خیلی وقته ازکارام عقب افتادم...باید زودتر برگردم کاراروهم تلنبار 

 شده...

 

م کاراروهم تلنبار رامین:خیلی وقته ازکارام عقب افتادم...باید زودتر برگرد

 شده...
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مهسا:خداروشکر ک لباسامو جمع کرده بودم و ساکمو بسته بودم...البته به این 

فکر ک قراره چندروزی خونه رامین ایناباشیم ساکمو بسته بودم اما انگار 

 موندنی نیستیم...

 

 رامین:لیال پس امشب بیا خونه ما...فردا صبح باهم میریم...

 

 زیزم...لیال:باشه ع

 

مهسا:دستامو مشت کردم و تورومو تو مشتم گرفتم... دیگه این دختر اعصابمو 

 بدجور خراب میکنه...

 

 الناز:ساعت یک و نیمه پاشین بچه ها پاشین برین...

 

 مریم:یعنی دخترم قراره فردا بره؟!!ناخودآگاه اشکام شروع به چکیدن کرد...

 

دشدمو رفتم ازپشت مامانمو بغل کردمو صورتشو مهسا:إ مامان گریه میکنی...بلن

بوسیدم...چشمای خودمم پرازاشک شد...انگار دنبال بهونه ای برای اشک 

 ریختن بودم...آروم بی صدا اشکام سرازیر میشد...

 

مهدی:خانم چرا دخترمو ناراحت میکنی؟!!خب قرار نبود ک تاآخر عمر 

 وردلمون بمونه...

 

 و توآغوش گرفتم...مریم:بلند شدمو مهسام

 

مهدی:بزار منم دخترمو بغل کنم خانم...مهسارو محکم توبغلم گرفتمو بعدش 

ازبغلم درش آوردمو صورتشو بین دستام گرفتمو گفتم:دخترم خوشبخت 

 شو...خیلی خوشبخت شو...تمام آرزومم همینه...اینکه ناراحتیتو نبینم...

 

روهم قفل کردم...بیچاره مهدی آقا رامین:سرمرمو پایین انداختم و دندونامو 

وخانمش چه گناهی دارن ک من دارم باهاشون این کارو میکنم...لعنت بهت 

 دختر چرا بهم جواب مثبت دادی آخه...
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مهدی:پیشونی مهسارو بوسیدمو روبه رامین گفتم:ببین پسر دخترمو دستت 

 ..تت میکنم.سپردم...آخرین داراییمو دستت سپردم ناراحتش کنی بدجور ناراح

 

رامین:باشرم نگاهش کردمو سرمو تکون دادم...بلند شدمو بعد کلی روبوسی و 

 خدافظی رفتیم بیرون...

 

مهسا:دوباره سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم چندلحظه بعد رامین دستش رفت 

تر یستاد...صداشو بلندسمت ضبط برد و بعد یکم باالوپایین کردن رویه آهنگ ا

کرد و آرنج دست چپشو گوشه پنجره گذاشت و پشت دستشم جلوی دهنش 

گرفت...نگاهی بهش انداختم چهرش خیلی عصبی بود سریع رومو 

گرفتم....آهنگ تموم شد امادوباره رامین همون آهنگ و پلی کرد...حتما آهنگ 

 موردعالقشه...اینبار منم بادقت گوش دادم...

 

 

 ود که یه روزی منو دوست داشت حاال رفته.../یکی ب

 

 یکی نبود بدونه بی خبر اون کجا رفته.../

 

 همه ی قصه این بود چقد آسون چقد زود.../

 

 یکی قلبت روبرده سرمون چی آورده.../

 

 ازدست تودلگیرم ازقصه ی توسیرم.../

 

 دیوونه شدم بی خونه شدم ازدست تو میمیرم.../

 

 ه ی ما دوتاست میبینی چقد کوتاس.../این قص

 

مهسا:دوباره ازگوشه چشم نگاهی به رامین انداختم دستشو ازروچونش ُسردادو 

تاگردنش برد و بعدم گردنبندشو تو دست گرفت...پس انقد غرق این شعرشده 

یعنی اینکه توفکر ستارس...رومو سمت پنجره برگردوندم و آروم آروم به 
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دادم بی صدا باریدم...درست مثل همین بارون نم نمی ک  اشکام اجازه باریدن

 میبارید...

 

 

 تقصیر توه اشک تو چشام دیوونه ی بی احساس../

 

 یکی بود که از امروز شده عکسه تواتاقم.../ 

 

 یکی نبود بدونه دیگه نمیاد سراغم.../

 

 چقد این قصه تلخه بخدا اشتباهه.../

 

 که بی گناهه.../توچکار کردی بااین دلی 

 

 ازدست تودلگیرم ازقصه ی توسیرم.../

 

 دیوونه شدم بی خونه شدم ازدست تو میمیرم.../

 

 این قصه ی ما دوتاست میبینی چقد کوتاس.../

 

 تقصیر توه اشک توچشام دیوونه ی بی احساس.../

 

 

مین ماشین و توحیاط پارک کرد و پیاده شد و دنبالش من مهسا:رسیدیم خونه و را

پیاده شدم...بعدما خاله الناز وعمومحمد اومدن...رفتیم  داخل...به قسمت سخت 

کاررسیده بودم..حاال کجا بخوابم؟!!چکارکنم؟!!از استرس دستام یخ کرده بود که 

 باصدای خاله الناز به سمتش برگشتم...

 

رو کال خالی کردیم برای شما تاراحت باشین...اتاق رامینم  الناز:دخترم طبقه باال

 حاضره...برین باال عزیزم... منم میرم بخوابم شبخوش...
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مهسا:آروم گفتم شبخوش...چشمم به رامین افتاد بااخم نگاه گذرایی بهم انداخت و 

 رفت باال...االن باید دنبالش میرفتم؟!!!!!!!

 

م بالشتمو بردارمو بیام بیرون ک وسط راه منصرف رامین:رفتم تواتاقم و خواست

شدم...اگه مامان خانم میدیدتم بدبخت میشدم...راهمو به سمت کاناپه گوشه پنجره 

 اتاقم کج کردمو رفتم روش خوابیدم...

 

مهسا:وای خدا چکارکنم؟!!مهسا آروم باش معلومه ک باید دنبالش بری 

خوشه!!!!دلو زدم به دریا و رفتم باال  ناسالمتی زنشی...کدوم زن بابا توهم دلت

دراولین اتاق بازبود...آروم سرک کشیدم ووای چقد قشنگ اتاقو تزیین 

کردن..از.باالی تخت دوتا پرده آویزون بود و ازسقف چندتا بادکنک همینجور 

داشتم چشم میچرخوندم ک  دیدم رامین روکاناپه ای ک تواتاقشه دراز کشیده و 

ته و آرنجشم روچشماشه...لباسشو عوض نکرده بود و فقط پاهاشم روهم انداخ

کت شو درآورده بود...باتردید رفتم داخل و لبموگاز گرفتمو و آروم دروبستم 

 جوری ک صدا نده...

 

خب االن چکارکنم؟!!!اول باید برم حموم موهامو آرایشمم ک بدجور 

اخل اتاق بود رواعصابمه تمیز کنم...پاورچین پاورچین رفتم سمت حمومی ک د

و رفتم تو و دروپشتم بستم و یه نفس عمیق کشیدم...بعد ازبازکردن موهامو پاک 

کردن آرایشم یه حموم حسابی کردمو حولمو دورم پیچیدم...رفتم سمت لباس 

 خوابم که به گیره حموم آویزون بود بادیدنش خشکم زد...

 

romane.man[ ,.22.62.42 40:61] 

دیگه؟!!!!برش داشتمو جلو خودم گرفتمش...دوتا تکه نخ بسم هللا...این چیه 

بود...الناز خانم گفته بود لباس خوابت با من...منظورش این بوود!!!!!!!!!سریع 

مچالش کردمو پرتش کردم یه گوشه...همینم مونده اینو بپوشم برم بیرون اونوقت 

ا حاال چی مطمعنا رامین منو میکشت دیگه نیازی به زجر دادنمم نبود...ای خد

بپوشم چجوری برم بیرون و لباسامو ازتوساکم بردارم؟!!اگه رامین بیدارباشه 

چی؟!!اه لعنتی راهی نیس...چراغ حمومو خاموش کردم و آروم ازحموم به 

بیرون سرک کشیدم اتاق تاریک بود...یواش یواش رفتم سمت ساک و 

یه لبخند  درشووبازکردمو لباسمو برداشتمو سریع با دو رفتم توحموم و

 پیروزمندانه زدم...لباسمو پوشیدمو اومدم بیرون...
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اومدم بخوابم ک چشمم به رامین افتاد هواسرد بودو پتو نکشیده بود 

روخودش...رفتم سمت کمد و یه پتو درآوردم و باتردید بهش نزدیک 

شدم...پتوروآروم کشیدم روش ک دریک آن بدون اینکه نگام کنه بادستش 

ازروخوش کشیدو انداخت پایین...ازترس یه قدم عقب رفتم...اشک پتوروکامال 

توچشمام جمع شد...آروم آروم عقب رفتموگوشه تخت نشستم...اصال 

بدرک...بزار ازسرما یخ بزنه...به قول آرش واقعا گنددماغه... خوبی بهش 

نیومده...باحرص پشت دستمو به صورتم کشیدمو اشکامو پاک کردمو روتخت 

 ین درازکشیدمو پتومو روخودم دادم...پشت به رام

 

یه ساعت این پهلو اون پهلو شدم دیدم نخییییرررر...جام عوض شده به این 

راحتیا خوابم نمیبره...سرمو سمت رامین چرخوندم روش سمت من بود و از 

سرما خودشو توهم گره زده بود...معلوم بود خوابه...بلندشدمو دوباره 

 ش کشیدم...عمیقا خواب بود...پتوروبرداشتم و اروم رو

 

 باتردید کنارش زانو زدم...

 

 باتردید کنارش زانو زدم...

 

صورتم بافاصله مقابل صورتش بود...لبخندی رولبم نشست..چقدتوخواب قشنگ 

 و معصوم بود...تاحاال انقد ازنزدیک ندیده بودمش ازاین فرصت استفاده کردمو

تک تک اجزای صورتشو تماشا کردم بالبخند اول به موهای خوش رنگش ک 

توخواب بهم ریخته شده بود چشم دوختم....چشم و ابروی پرجذبش حتی توخوابم 

اخمی کمرنگ بین ابروهاش بود...بینی متناسب باصورتش و درآخرچشمام 

صتمو خیره رولباش موند...بعدچندثانیه آروم دستمو باال آوردم و انگشت ش

نزدیک لبش بردم... نزدیک و نزدیکتر سرانگشتم به لبش خورد ک...درآن  

رامین تکون خورد و منم سریع عین برق بلندشدمو و پریدم روتخت و خوابیدمو 

و چشامو بستم...اونقدر سریع ک خودمم ازاین سرعت عمل تعجب کردم...قلبم 

میشد چی؟!!!اگه به شدت میکوبید... خااااااک توسرت مهسا...اگه بیدار 

میدیدتت؟!!بدبخت میشدی...به ساعت روی میز نگاهی انداختم...وااای نزدیک 

چهارصبحه...بگیربخواب دیگه دختره احمق...خب خوابم نمیبره...درازکش 

خوابیدمو به سقف خیره شدم...توروخدا شب عروسی ماروباش چی فک 
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کنیم؟!!منو و  میکردیمو چی شد...خدایا چی میشد یه زندگی باعشقو شروع

رامین...یه زندگی خوب وخوش...به رامین نگاهی انداختم...همینطور بهش 

خیره بودم ک صدای اذان منو به خودم آورد...نمازمو بخونم بعد به امید خدا اگه 

خوابم برد بخوابم...بلندشدمو رفتم وضوگرفتم سجاده روپهن کردم و شروع 

 کردم به نمازخوندن...

 

م ک دردی توکمرم حس کردم... آروم چشامو بازکردمو لبامو رامین:چرخی زد

روهم فشردم و بادستم کمرمو ماساژ میدادم ک چشمم به دختره افتاد...تو تاریکی 

اتاق زیاد واضح نبود اما باکورسوی نوری ک ازماه میتابید میشد تشخیص 

تم گف داد...داشت نماز میخوند؟!! اول متعجب نگاش کردم و بعد بیتفاوت تودلم

خب ب من چه؟!!!روسجاده نشسته بودو دستشو باالبرده بودو دعا 

میکرد...رومو برگردوندمو چرخیدم ک تازه متوجه پتوی روم شدم...این باز پتو 

انداخته رومن؟!!خیلی پروه...اومدم پتوروبردارم ک پشیمون شدم...االن میفهمه 

 بیدارم...ولش کن بابا...

 

کاناپه سرمو سمت رامین برگردوندم...حتما  مهسا:باصدای چیریک چیریک

تااالن بدنش خشک شده...ببخشید دیگه رامین خان من جاتو گرفتم...سجاده 

 روجمع کردمو رفتم سمت تخت تاحداقل یکم بخوابم...

 

 

 

 کاناپه انداختم کمهسا:آروم چشامو بازکردمو ودستی به چشمام کشیدم نگاهی به 

دیدم رامین نیست و پتوشو تاکرده و گذاشته گوشه کاناپه... به ساعت نگاهی 

انداختم ساعت شش ونیم صبح بود...سریع بلندشدمو بعدازاینکه آبی به دست و 

صورتم زدم مانتومو پوشیدم ورفتم پایین همه دورمیزنشسته بودن و صبحانه 

 .میخوردن البته به غیراز رویا وعلی..

 

 الناز:صبح بخیر عروس نازم...بیا بیا بشین صبحونه بخور تا دیرنشده...

 

 مهسا:آروم صبح بخیری گفتمو روبروی لیال نشستم...
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.... 

 

 

رامین:همه ایستاده بودیم ک گفتم خب ما بریم دیگه دیرمیشه ازپروازجا 

 میمونیم...

 

 میشه کرد...الناز:کاش انقد زود نمیرفتین آخه...ولی چه 

 

مهسا:بعد خدافظی ازالنازجون اینا و رفتیم دم درخونه مامانم تاازاونام خدافظی 

 کنیم...

 

مهدی:خدابه همرات دخترم...نگران کارای دانشگات نباش این ترم ک مرخصی 

 گرفتی االنم دنبال کارای انتقالیت به شیرارم...

 

 مهسا:ممنون بابایی و بغلش کردم...

 

مواظب خودت باش هرکاری داشتی هرچیزی خواستی زنگ بزن مهدی:

 خوشگلم...پیشونیشو بوسیدم...

 

مریم:مهسارو بغل کردمو زارزار اشک ریختم...همدمم مونسم داشت میرفت 

دیگه تنها میشدم...بعد کلی بغل و بوس و اشک ازاونام خدافظی کردیم و مامانم 

شتم ازخونوادم از کسایی ک ازجونم کلی گریه کرد البته منم کم زار نزدم...دا

عزیزتربودن جدامیشدم کسایی ک تاحاال لحظه ای ازشون دورنبودم...توراه 

 همش هق هق میکردم ک دستی روشونم نشست...

 

توراه همش هق هق میکردم ک دستی روشونم نشست سرموازچرخوندم ک دیدم 

م گذاشته و لبخندی کمرنگ میزنه...متقابال منم بهش لیال ازپشت دستشو روشون

لبخندی زدم...بنظر دختر خوبی میومد...اماخب این دخترکیه؟!!!چراانقد با 

رامین صمیمیه؟!!این سوال مثل ُخره به جونم افتاده بودو کسی هم نبودتا بپرسم 

 ازش...  بعدنیم ساعت به فرودگاه رسیدیم...

 

... 
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شدیم من رفتمو کنار پنجره نشستم و لیالهم روبروم ک  مهسا:سوارهواپیما

رامینم روصندلی بغلی کنارلیال نشست دوباره بغضم گرفت...اون باید پیش من 

بشینه اونوقت... گوشیمو درآوردمو باهاش ور رفتم تا افکارمزخرفم ازم 

دورشه...من نباید روی رامین احساس مالکیت میکردم چون اون مال من 

ازبازیای گوشیمو باز کردمو شروع به بازی کردن  نبود...یکی

کردم...بیکاربودم دیگه... نمیدونم چنددقیقه گذشت ک سرمو باال آوردم و بادیدن 

صحنه روبروم خشکم زد....رامین سرشو به پشت کیه داده بود و چشاشو بسته 

 بود و لیالم سرشو روشونه رامین گذاشته بود و چشماشم بسته بود...قطره اشکی

 ازچشمم چکید ک سریع پاکش کردم و بغضمو قورت دادم...

 

 خانمی سمتم اومد وگفت چیزی میل ندارین...

 

مهسا:آروم گفتم نه ممنون...به رامین و لیال نگاه کردو گفت چه زوج بامزه ای و 

بعدم رفت...زوج؟!!خدایا من انتظار هرچیزی روداشتم اما نه اینکه رامین کنار 

شه واونو باکسی دیگه ببینم...دیگه تحمل نشستن اونجارونداشتم یه زن دیگه با

بلندشدمو رفتم سمت دستشویی...اشک ریختمو اشک ریختم...حق من این 

نیست...این نیست...به آینه نگاهی انداختم قوی باش مهسا...یه مشت آب به 

صورتم زدم...مشت دوم... مشت سوم...چشمامومحکم روهم فشردمو و 

یق کشیدم و رفتم بیرون...نزدیک صندلیم ک شدم متوجه شدم چندتانفس عم

 رامین ولیال بیدارشدن و هردوبه من نگاه میکنن...

 

 بی توجه بهشون رفتمو سرجام نشستم ک لیال پرسید..

 

 

 لیال:خوبی؟!!رنگت پریده...

 

 

 و گرفتم...مهسا:به سردی گفتم چیزی نیس خوبم و روم

 

 

 رامین:این دختره روانیه...معلوم نیس چشه خودرگیری داره...
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******* 

مهسا:ازهواپیما پیاده شدیم و رفتیم وسایلمونو تحویل بگیریم...دوتا چمدون منو 

یکی لیال و یکی رامین...رامین رفت سمت چمدونام دستش رفت سمت دسته کیفم 

تم و دستشو کشیدمو روزمین کشیدمش و اون ک قبل اینکه اون برداره من برداش

 یکیم تودستم گرفتم...

 

رامین:متعجب بهش نگاهی انداختم...بدرک...انگار کشته مرده اینم ک وسایلشو 

 بیارم...ساک لیالرو برداشتم...

 

 لیال:خودم میارم رامین...

 

 رامین:نه عزیزم سنگینه...

 

..رفتیم سمت درخروجی...وسایالم مهسا:باحرص داشتم بهشون نگاه میکردم.

سنگین بود دستم خسته شد... رامین و لیال جلوتر و منم باکمی فاصله پشت 

سرشون میرفتم...یکم ایستادم و چمدونمو گذاشتم زمین و دستمو تکوندم ک 

 باصدای پسری سرمو بلند کردم...

 

 پسره:کمک میخوایید خانم؟!!

 

ازکارکنای اونجا بود و یه نگاه به لیال و  مهسا:یه نگاه به پسره ک انگاریکی

رامین ک داشتن نگام میکردن انداختم وروبه پسره گفتم ممنون میشم تا پیش 

 ماشینم بیارین...

 

 پسره:چشم خانم...

 

 رامین:ازشدت عصبانیت دوست داشتم خفش کنم... دختره ی نچسب احمق...

 

ت ازتوکیفم یه تراول درآوردمو مهسا:رسیدیم به ماشین و پسره چمدونامو گذاش

دادم بهش و گفتم ممنون پسره بعد تشکر رفت نگاهی به رامین انداختم ک بااخم 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  248  

غلیظ داشت نگام میکرد نگامو سمت لیال چرخوندم ک کنارش ایستاده بود و 

 بالبخند نگام میکرد...

 

نم ک پشیمون شدمو درعقب و مهسا:رفتم سمت ماشین خواستم جلو بشی

بازکردمو عقب نشستم...بعد من لیال سوارشد و جلو نشست و برگشت 

 سمتم...رامین داشت وسایلو پشت ماشین جا میداد...

 

لیال:به سمت مهسا چرخیدمو گفتم:مهساچیزی شده؟!! ازچیزی 

 ناراحتی؟!!عصبی به نظرمیرسی؟!

 

 

؟!!من؟!نه عزیزم تواینجوری فکر میکنی مهسا:باحرص کنترل شده ای گفتم:کی

 من خیلیم خوشحالم...بعد این حرفم رامینم سوارشد و روبه لیال گفت:

 

 رامین:اول تورو میرسونم لیال...

 

 

 لیال:باشه عزیزم..

 

 مهسا:تودلم گفتم عزیزمو درد عزیزمو کوفت...دختره ی پرووو...

 

 

 میبینمت...و بعدم خدافظی کردم...رامین:لیال رو رسوندمو گفتم فردا 

 

 

مهسا:فردا میبینتش؟!!چرا؟!!وای خدا دارم دیوونه میشم من هرچی زودتر باید 

 بفهمم این دخترکیه...

 

 

رامین:توراه بودیم...ازآینه جلو نگاهی به دختره انداختم ک به بیرون چشم 

داد...چرا هم منو  دوخته بود...خیلی دوست دارم بدونم ک چرا بهم جواب مثبت

هم خودشو بدبخت کرد...یعنی االن ازش بپرسم؟!!نه نه اگه بپرسم فک میکنه 
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خیلی برام مهمه...همون نقشه خودمو اجرا میکنم...کاری میکنم بی سروصدا 

 شرشو اززندگیم گم کنه...خانمم رسیدما...تاچندساعت دیگه پیشتم عشقم من...

 

وحیاط پارک کرد... پیاده شدم...نگاهی به حیاط مهسا:رفتیم داخل خونه...رامین ت

انداختم حوض تقریبا بزرگی گوشه حیاط بودو و سمت دیگه چندتا درخت و گل 

ک بینشون نیمکتی گذاشته شده بود...خیلی حیاط قشنگی بود زیاد بزرگ نبود 

 امادلباز بود...

 

 

 

من داره میره  برگشتم ک چمدونمو بردارم ک دیدم رامین برداشته و جلوتراز

داخل...لبخندی زدمو منم پشت سرش راه افتادم...رفتم داخل خونه رامین 

چمدونامو پشت دراتاقی گذاشت و چمدون خودشو برداشت و رفت اتاقی ک 

بافاصله بغل اتاق من بود...نگاهی به خونه انداختم ک بادیدن قاب عکسایی ک 

یکی ازقابا و برش داشتمو  جاجای خونه گذاشته بودم دلم لرزید...رفتم نزدیک

روبروی خودم گرفتمش...رامین و ستاره... متعجب به عکس نگاه میکردم 

رامین داشت میخندید!!! روصورتش چال داشت مثل من...اما من تاحاال ندیده 

بودم چون نخندیده بود...به ستاره نگاه کردم...چقدر زیبا بود اونقدر زیبا ک 

ندم...قاب و گذاشتمو رفتم سمت قاب بعدی برش چندثانیه همینطور بهش خیره مو

داشتمو نگاش کردم ستاره لباس عروس پوشیده بود توعکس تنها بود و رامین 

کنارش نبود...ازتوعکس میشد فهمید حالش خوب نیس...رنگش پریده بودو 

زیرچشماش گود بود اما همچنان جذاب و زیبا بود...دریک لحظه قاب ازدستم 

 یین کوتاهی گفتم و به رامین نگاه کردم...کشیده شد ازترس هِ 

 

 

رامین:باصدای تقریبا بلندی گفتم:هیچووقت هیچووقت دیگه به عکسای ستاره ی 

من دست نزن و بعدم رفتم تواتاقم باحرص روتخت نشستمو و سیگاری ازجیبم 

 روشن کردم...خدایا این دختر از االن میخواد تو همچی دخالت کنه... درآوردمو

 

 

مهسا:خشکم زده بود...همونطور به دربسته اتاق رامین خیره بودم آشکام یکی 

پس ازدیگری سرازیر میشد... سریع رفتم سمت اتاقمو دروبازکردمو وسایلمو 
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بردم داخل و دروبستمو خودمو روتخت ولوکردم و آروم و بی صدا اشک 

 ریختم...آخه مگه من چکارت کردم ک باهام این کارو میکنی...

 

 

بود لباسمو عوض ۲۲مهسا:ازروتخت بلندشدم و نگاهی ب ساعت کردم نزدیک 

کردمو یه لباس آستین سه رب که تاباالی زانوم بود و یه شلوار جذب پوشیدم و 

یه شالم انداختم روسرم و رفتم بیرون...چشم چرخوندم ببینم کجاس اما نبود حتما 

اسه ناهاردرست کنم...دریخچالو تواتاقشه...رفتم سمت آشپزخونه تا یه چیزی و

بازکردم تا خرخره پر بود انگار اصال دست نخورده بود...خونه هم کلی خاک 

گرفته بود...مونده بودم چکار کنم ک باصدای دربرگشتم...رامین از اتاقش اومد 

بیرون و بدون نگاهی به من رفت سمت حیاط...باصدای روشن شدن ماشین 

روصندلی نشستم و دوباره نگاهی به خونه  فهمیدم ک داره میره...آروم

انداختم...تقریبا خونه بزرگی بود...سه تا اتاق داشت ووسایل مرتب و شیک چیده 

شده بود...چشمم رواتاق رامین خیره موند...لبمو گاز گرفتمو سعی کردم به حس 

کنجکاویم غلبه کنم اما نشد...بلندشدمو و رفتم سمت اتاقش دستگیره درو گرفتم 

استم بازش کنم ک منصرف شدم اومدم برگردم ک نتونستم...تردید داشتم ک خو

 برم تویا نه...خب میرم اون ک نمیفهمه رفتم داخل اتاقش ازکجا میخواد بفهمه؟!!

 

آروم دستگیره رو کشیدمو رفتم داخل...با دیدن اتاقش دهنم باز موند...کل اتاقش 

مشکی بزرگ روش مشکی بود...کاغذ دیواری سفیدی ک طرح گالی 

بود...پرده مشکی تخت و کمد مشکی...چشمم به قاب عکس نسبتا بزرگی ک 

باالی تختش بود افتاد...روبروش ایستادمو بهش خیره شدم...لبخندی زدمو 

همزمان اشک ازچشمم سرازیرشد...تواون عکس ستاره لپ رامینو میبوسید و 

ره بود...خوشبحالت رامینم لبخند زیبایی رولباش بود و دستش دور کمرستا

ستاره...چقد عشقتون قشنگ بوده... کاش زنده بودی تارامین انقد داغون نبود 

حتی به دیدنش راضی بودم اما حداقل خوشحال بود کنارتو... به میزکنارتخت 

نگاهی کردم چندتا قاب عکسم رومیز بود و یه زیرسیگاری ک توش پراز 

نسبتا کوچکی ک گوشه میزبود سیگارای کشیده شده بود... چشمم به جعبه 

 افتاد...

 

چشمم به جعبه نسبتا کوچکی ک گوشه میزبود افتاد... باقدمایی کوتاه نزدیک 

میزشدمو دستمو روجعبه گذاشتم اومدم بازش کنم ک دیدم قفل کوچیکی بهش 
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وصله... لب و لوچم آویزون شد...یعنی چی توشه؟!!نزدیک گوشم گرفتمو آروم 

خاصی نداد جعبه روگذاشتم سرجاش و یکم اینوراونور تکونش دادم صدای 

میزو نگا کردم تا شاید کلید قفلو پیدا کنم اما نبود...بعد کمی جستجو کلید زیر 

بالشتش بود جعبه رو برداشتمو گوشه تخت نشستم قفل و باز کردمو با تردید 

 درجعبه رو باز کردم پرعکس بود روی عکسا یه حلقه بود حتما حلقه ستارست

دیگه...عکسا رو برداشتمو و نگاشون کردم...تماما عکسای ستاره بود چشمم به 

دلتنگتم خانمم کاش بودی »پشت یکی از عکسا افتاد...پشتش نوشته شده بود

آروم قطره ای اشک از چشمم ریخت نمیتونستم درد « یاحداقل کاش منم نبودم

درد مرگ رامینو درک کنم من فقط درد دوریشو کشیده بودم اما اون 

عشقشو...خدا نصیب هیچکس نکنه بعد دیدن عکسا درجعبه رو بستم و گذاشتم 

سرجاش و کلیدم گذاشتم زیربالشت وبلندشدم...دوباره به عکس باالی تخت 

 نگاهی کردمو بعدم ازاتاق اومدم بیرون و درو بستم...

 

 

ا برامین:ازگل فروشی یه دسته گل بزرگ ازگل رز قرمز و سفید گرفتمو و 

خوشحالی رفتم سمت ماشین...بعد یک ماه دارم میرم پیش خانمم...بعد یک ربع 

به بهشت زهرا رسیدم و رفتم سمت قبرستاره...بالبخندی کنارش نشستم...سالم 

خانمم...سالم دلیل زندگیم...سالم تنهاعشقم...آخ ک چقد دلتنگت بودم...یه ماه شده 

؟!!!ببین...   ببین برات گل ک نیومدم دیدنتا...توهم دلت تنگ شده آره

آوردم...گالی سفیدو یکی یکی روسنگ قبرش گذاشتمو و گالی قرمزو برگ 

 برگ کردم...

 

 

کجایی ک ببینی داره چی به روزم میاد خانمم...میخوان به زور یکی دیگه 

روجای تو بفرستن توقلبم...اما نگران نباش تا زندم و نفس میکشم این اتفاق 

بد توتنها عشق من و تنها صاحب قلب من میمونی...مطمعن باش... نمیفته...تاا

اون دختره َکنه هم بزودی اززندگیم میره بیرون...فعال به ناچار مجبورم باهاش 

 زندگی کنم...اما میره به همین زودیا...

 

مهسا:به ساعت نگاهی انداختم نزدیک نه شب بود... ناهاردرست کردم اما نیومد 

 میاد...شاید رفته پیش لیال!؟...شامم ک حتما ن
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نه بابا...توهم فکرایی میکنیا مهسا اصال به رامین نمیاد همچین آدمی 

باشه...رفتمو و روکاناپه نشستم و تلوزیونو روشن کردم کاناالرو یکی یکی باالو 

پایین کردم حسابی خسته بودم از وقتی اومدم ناهار درست کردمو خونه رو برق 

ماشین اومد...باالخره رامین پیداش شد...زود ازجام بلند شدم و انداختم...صدای 

رفتم دم دراستقبالش زود پشیمون شدمو برگشتم سرجام روکاناپه نشستم دوباره 

پاشدم وایسادم...اوف چراانقد دست پاچم من!؟؟برم آشپزخونه بهتره...داشتم می 

د به نظر میرسی رفتم سمت آشپزخونه ک رامین اومد داخل...خیلی کالفه و خسته

 رفت سمت اتاقش و قبل اینکه بره داخل گفتم...

 

مهسا:شامت حاضره گرمش کردم رومیزه...شبخوش و سریع رفتم تواتاقم...قلبم 

 تند تند میزد اولین باربود ک باهاش حرف میزدم...آروم گوشه تخت نشستم...

 

 

 

 یاخودت صبرم بده...رفتمرامین:بااخم و تعجب به دربسته اتاقش خیره شدم... خدا

تواتاقمو دروبستم و خودمو انداختم روتخت...چنددقیقه گذشت ک صدای 

قاروقور شکمم بلند شد...انصافا گشنم بود...فقط صبحونه خورده بودم ظهرم ک 

تا ساعتای سه مشغول حرف زدن باستاره شدم و بعدم رفتم شرکت...اصال 

صن چکار به دختره دارم باالخره چیزی نخوردم برم شاممو بخورم ها؟!!!...ا

قراره یه مدت تحملش کنم نمیشه ک تواین مدت هیچی نخورم ک...بلندشدمو 

رفتم سمت آشپزخونه و پشت میز چهارنفره ای ک تو آشپزخونه بود نشستم... 

نگاهی به غذا انداختم ته چین گوشت بود...قاشق و برداشتمو شروع کردم 

 به وگرنه بدرد دیگه ای ک نمیخوره...خوردن...خوبه حداقل دستپختش خو

 

خوبه حداقل دستپختش خوبه وگرنه بدرد دیگه ای ک نمیخوره...همینطور 

توافکار خودم بودم و به همه چیز فکر میکردم که به خودم اومدم دیدم بشقاب 

خالی شده... خب گشنم بود همشو خوردم دیگه نوش جونم...بلندشدمو رفتم 

تم خوابیدم امروز کلی خسته شدم احساس میکنم خستگی این تواتاقم و دوباره گرف

 یه ماه بدجور تو تنم مونده...
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مهسا:یه ساعت تواتاقم بودم...یعنی تااالن شامشو خورده؟!!آره دیگه حتما 

خورده...اما اگه ازلج من نخورده باشه چی!!اصال بدرک میخوام صدسال سیاه 

شم چرخوندم اما رامین و ندیدم...رفتم سمت نخوره...ازاتاق اومدم بیرون چ

آشپزخونه همین ک چشمم به بشقاب افتاد لبخند گشادی رولبم 

نشست...خورده...نوش جونش...باخوشحالی میزو جمع کردمو ظرفارو شستم و 

 برگشتم سمت اتاقم...روتخت دراز کشیدم...

 

 

 

 ..مهسا:آخیش اولین قدممو به سمتش برداشتم شاممو خورد.

 

 

 رامین:امروز وقتی قاب و ازدستش کشیدم اولین قدمو برداشتم...

 

 

 مهسا:همینجور ادامه بده مهسا انشاهلل به هدفت میرسی...

 

 

 رامین:باید همینجوری به رفتارم ادامه بدم بزودی به هدفم میرسم...

 

 

 ارم...مهسا:اون عاشقم میشه...باید بشه...من ایمان د

 

 

 رامین:بزودی ازاین خونه میره باپای خودش میره...باید بره...

 

مهسا:برام پیام اومد گوشیمو برداشتم آرش بود نوشته بود همچی 

خوبه؟!!روبراهی؟!!جوابشو دادمو گفتم آره داداشی نگرانم نباش من خوب 

 میقی کشیدموخوبم...برو بخواب شبخوش....گوشی رو کنارگذاشتم و نفس ع

 چشمامو بستم...
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رامین:عکس ستارمو برداشتمو بوسیدمش...حسابی خستم خانمم خیلی دوستت 

 دارم عکس و روقلبم گذاشتم...شبخوش خانمم شبخوش عشقم

 

 

مهسا:نگاهی به ساعت انداختم نزدیک هشت بود هرروز کارم همین بود م صبح 

کنم ساعت هشت الی نه صبح  زود بیدارشم تا برای رامین صبحونه درست

میرفت و دو برمیگشت و ناهارمیخورد و میرفت تواتاقش بعضی وقتام ک زیاد 

کار داشت تا شش نمیومد خونه و بعضی شبام تا دیروقت بیرون بود...یه هفته 

گذشت حتی دریغ از یک کلمه حرف و نگاهی بدون اخم...نه سالم نه خدافظی 

ار من اصال تواین خونه نیستم نمیبینتم انگار فقط غذاشو میخوره و میره...انگ

کلفتشم...انتظار نداشتم انقد زود خسته شم...خیلی خستم ازرفتارش از 

کاراش...هفته دیگه هم ک کالسام شروع میشه من تواین شهر جایی رو بلد 

 نیستم...چکارکنم؟!!

ورتم صکالفه دستی به چشمام کشیدمو بلند شدم...رفتم دستشویی و آبی به دست 

زدم و اومدم بیرون صبحونه رو حاضرکردم...پشت میز نشسته بودم و منتظر 

رامین بودم...ازاتاقش اومد بیرون داشت کتشو میپوشید و میرفت سمت 

 در...ناخودآگاه بلند شدمو گفتم صبحونه نمیخوری؟!!

 

 

گم ب رامین:به سمتش برگشتمو بااخم بهش خیره شدم یه قدم سمتش رفتم تا چیزی

بهش اما سعی کردم خودمو کنترل کنم چشمامو روهم گذاشتمو نفس عمیقی 

کشیدمو رومو گرفتمو رفتم بیرون...من ازدست این دختره چکارکنم؟!!یه هفته 

شده...یه کلمه هم باهاش حرف نزدم یکم غرور نداره ک پاشه بره شرشو از 

 زندگیم گم کنه...

 و تحمل کنی... بچرخ تا بچرخیم...باشششه...ببینم تا کی میتونی این وضع

 

 

مهسا:روصندلیم ولو شدم و سرمو بین دستام گرفتم... چقدنقش بازی کنم؟!!اسما 

چندروز پیش زنگ زدو کلی تبریک گفت و منم باذوق گفتم خوشبختم...مامانم 

هرروز زنگ میزنه و مجبورم به اونم بگم ک خوشبختم...آرش مدام ازم میپرسه 

!به اونم میگم خوبم... خدایاتوکه حالمو میدونی...داغونم کالفم ک خوبی؟!

 خستم...سرمو رومیز گذاشتمو شروع کردم هق زدن و گریه کردن...
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 رامین:أه سوییچ ماشین یادم رفت...

 

رامین:أه سوییچ ماشین یادم رفت...برگشتم سمت خونه و رفتم داخل داشتم به 

توجهمو جلب کرد نزدیکتر شدم دیدم سرشو رومیز سمت اتاق میرفتم ک صدایی 

گذاشته و داره گریه میکنه...برای یک لحظه دلم سوخت براش...ببخشید اما 

مقصر خودتی باید بیشترازاینارو بکشی... شرمندم ولی تازه اول راهی کاری 

میکنم خودت از اینجا بری درسته گناهی نداری اما نباید بامن ازدواج 

اول همچیو بهت گفتم...بخاطر خودت گفتم اماخودت خواستی میکردی...من از

 پس بکش...رومو گرفتمو رفتم سمت اتاقم و درو باز کردم...

 

 

 

مهسا:از ترس سریع سرمو ازرومیز گرفتمو و به اتاق رامین خیره شدم...یعنی 

 کیه؟!!با دیدن رامین ک ازاتاق میومد بیرون سریع اشکامو پاک کردم...منتظر

بودم نگام کنه و چشمای سرخم رسوام کنه...اما...امانگام نکردو رفت...به همین 

راحتی رفت...دوباره سرجام نشستمو بی صدا و آروم اشک ریختم...کار 

 هرروزم بود...اگه اشک نمیریختم عجیب بود...

 

 

وزحسابی سرم شلوغ رامین:ماشین و روشن کردمو و ازخونه زدم بیرون امر

 بود...گوشیم زنگ خورد...

 

 رامین:جانم لیال؟!

 

 لیال:کجایی تو آخه...چنددقیقه دیگه جلسه شروع میشه...همه اومدن...

 

 

 رامین:نزدیکم االن میرسم یکم معطلشون کن...

 

 لیال:باشه زوود...دفه دیگه دیرکنی اخراجت میکنم...
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 گی زدمو گفتم چشم خانم مدیر...رامین:لبخند کمرن

 

 لیال:خب دیگه خدافظ..

 

رامین:خدافظ...گوشی رو قط کردمو نفس عمیقی کشیدم...خوبه حداقل لیال هست 

وگرنه دیوونه میشدم... مثل یه همدم و خواهر کنارمه و دلداریم میده...واقعا 

 مدیونشم درهمه شرایط پشتمه...

 

ر به خیرخوبی گذشت  قراردادو ببندیم عالی لیال:جلسه خوبی بود خداروشک

 میشه...مگه نه؟!

 

رامین:آره...اگه این قرارداد بسته شه جداازسودش  کلی شرکت پیشرفت 

 میکنه...

 

 لیال:خب خوبه من برم به کارام برسم...بلندشدمو رفتم بیرون...

 

 ن تواتاقم...رامین:تلفن دستیو برداشتم:آقای سعیدی لطفا بیایی

 

 سعیدی:بفرمایین آقای نظرزاد!!؟

 

رامین:برو بانک و یه کارت اعتباری بگیر و مقداری پول بریز به حساب...و 

هرماهم پول واریزشه به حسابش...بعدم یه ماشین جمع وجور بخر...فقط لطفا 

 کارارو تاعصر انجام بده...

 

 !سعیدی:چشم...امردیگه ای ندارین؟

 

 رامین:ن ممنون برو...
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مهسا:داشتم شام درست میکردم ساعت نزدیک هشته و رامین خان هنوزتشریف 

نیوردن...مگه چکار میکنه ک انقد کاراش طول میکشه!!؟...شامو حاضرکردمو 

منتظر رامین نشستم بعد چنددقیقه اومد سریع بلند شدمو خودمو مشغول نشون 

ن چیزی رو ُاپن رومو برگردوندم رامین رفت سمت دادم...باصدای گذاشته شد

کاناپه و نشست و تیوی روروشن کرد...رفتم سمت اُپن یه سوییچ ماشین و یه 

کارت اعتباری بود...اول متعجب نگاه کردم...یعنی اینا برای منه؟!کارتو 

برداشتم ک دیدم اسم من روش نوشته...االن یعنی رسما بهم گفت ک کاری به 

و هرکاری میخوام بکنم؟!!!واقعا ک...با حرص کارتو سرجاش  کارم نداره

 گذاشتم و خواستم برم سمت یخچال ک گوشیم زنگ خورد...گوشیمو برداشتم...

 

 مهسا:سالم باباجون خوبی؟!

 

 

 مهدی:سالم دخترنازم...خوبم...توخوبی چه خبرا؟!

 

 

 مهسا:سالمتی..میگذره دیگه خبرخاصی نیس...

 

:زنگ زدم بگم ک کارای انتقالیتو انجام دادم دخترم فقط توهم پس فردا مهدی

 برو دانشگاه ببین همچی مرتبه یوقت اشتباهی نشده باشه...

 

 

 مهسا:چشم باباجون ممنونم..

 

 مهدی:دوماد کجاس؟!خوبه؟!..

 

 مهسا:اونم خوبه نشسته...

 

 رامین:میشنیدم داره با باباش صحبت میکنه...

 

 هدی:گوشی رو بده بهش یکم باهاش صحبت کنم...م
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 مهسا:مکثی کردمو گفتم...

 

 

 

مهسا:مکثی کردمو گفتم:باشه...رفتم سمت رامین و بی حرف گوشی روسمتش 

 گرفتم...

 

رامین:بدون اینکه بهش نگا کنم گوشی رو ازش گرفتمو و صدامو صاف کردمو 

 گفتم:سالم آقامهدی خوب هستین؟!!!!!

 

 مهدی:سالم پسرم ممنون...ببینم تو آخر نمیخوای به من بگی بابا؟!!

 

 رامین:سکوت کردمو هیچی نگفتم ک ادامه داد...__

 

مهدی:ببین رامین جان من پسری ندارم بخاطر همین تورو مثل پسرخودم 

میدونمو دوستت دارم بخاطر همین خوشحال میشم ک ماروهم مثل پدرومادر 

 دت بدونی وصداکنی...خو

 

 رامین:چشم...وبعد مکثی گفتم بابا...

 

 مهسا:متعجب به رامین نگاه کردم این گفت بابا؟!!!

 

رامین:یکم دیگه حرف زدمو بعدم گوشی روقط کردمو گذاشتم رومیز...رفتم 

اده وتوفکر...بیچاره آقا مهدی ک منو مث پسرش میبینه...واقعا نسبت به این خون

عذاب وجدان بدی دارم...من حق ندارم باهاشون این کارو کنم اونا مثل پسرشون 

بهم احترام میزارن و من دارم بهشون بزرگترین بی احترامی رو میکنم دارم 

باآبروی خونوادشون بازی میکنم...اگه یروزی همچیو بفهمن چجوری 

م آرش رو صفحه توروشون نگا کنم؟!!باصدای گوشی به خودم اومدم بادیدن اس

گوشی اخمام توهم رفت...زیرلب زمزمه کردم چندش و بعدم بلندشدم رفتم 

 تواتاقم...

 

 مهسا:گوشی روبرداشتم وسرجای رامین نشستم...
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 سالم آرش خوبی؟!!

 

 آرش:سالم آبجی خوشگلم...چه خبرا؟!

 

 مهسا:سالمتی خبری نیست...توچکارامیکنی؟!

 

کاری دارم...همش فرارمیکنم ک عمو و بابا گیرم  آرش:منم بیکار دیگه چه

 نندازن و نبرنم سرکار...

 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم خیلی دیوونه ای...

 آرش:...مهسا؟!!

 

 مهسا:جانم...

 

 مهسا:جانم؟!

 

آرش:اذیتت نمیکنه ک؟!!ببین اگه ناراحتت میکنه بگو بخدا حالشو میگیرم خودم 

 ...میام برتمیگردونم

 

مهسا:لبخندی غمگین رولبم نشست...صدامو آروم کردمو گفتم:من میدونستم ک 

قراره ناراحت شم...خودم پاتو این راه گذاشتم...برای رسیدن به عشقم برای 

بودن باعشقم...درسته ک تااالن حتی یه قدمم نتونستم بردارم اما ناامید 

پیش دارم اگه قرار بود به این نمیشم...ازتالشم دست نمیکشم...راه طوالنی در

 زودی ناامید شم پاتواین راه نمیزاشتم...نگران من نباش داداشی...خوبم...

 

 

آرش:پوزخندی زدمو گفتم آره میدونم چقدخوبی... ببین هرچی خواستی به من 

 بگو...پول داری؟!ببین اگه چیزی خواستی و نگفتی مدیونمی...

 

س ازاون لحاظ درحقم کوتاهی نمیکنه...باشه داداش چیزی مهسا:آره دارم...نتر

 خواستم اولین نفربه تو میگم...
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 آرش:باشه خوشگلم...زیادم کارای اون گنددماغو جدی نگیروناراحت نشو...

 

 

  مهسا:باشه..

 

 آرش:مواظب خودت باش...شبخوش عزیزم

 

 مهسا:شبخوش داداشی

 

آشپزخونه میزوچیدم بعد چندلحظه رامین اومدو پشت مهسا:رفتم تو

میزنشست...شامشو کشیدمو گذاشتم روبروش...شروع کرد به خوردن...االن 

وقتشه قدم دومو بردارم غذامو ک میخوره االن باید به بودن من موقع 

غذاخوردن عادت کنه...برای خودمم یه بشقاب کشیدمو با تردید پشت میز نشستم 

 نگاش کنم شروع کردم به خوردن...و بدون اینکه 

 

رامین:زیرچشمی بااخم نگاهی بهش انداختم...دختره ی پرو رو ببینا...االن اگه 

بلند شم فک میکنه خیلی آدم مهمیه...اصن من چرا باید بلند شم؟!!اون اومده 

روسرمن و شده بالی جون وخونه م...کسی ک باید پاشه و بره اونه نه 

عصبانیتمو کنترل کنم...تند تند غذامو کوفت کردمو بلند شدم من...سعی کردم 

 رفتم تواتاقم...

 

مهسا:چه عجییییبببب...انتظار داشتم وقتی نشستم بلندشه.. لبخندی زدم...پس 

 اونقدرام ازم متنفر نیس...

 

 

 دوروزبعد...

 

 مهسا:ببخشید خانم دانشگاه...کجاست؟!!

 

 یم برو سر دومین پیچ برو داخل...خانم:همین خیابونو مستق
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مشکی ای  ۳مهسا:باشه ممنون...بعدیکم جستجو باالخره رسیدم... ماشین مزدا

 رو ک رامین برام گرفته بودو پارک کردم و رفتم داخل...

 

 مهسا:سالم خانم ببخشید برنامه ریزی کدوم قسمته؟

 

 طبقه سوم اتاق آخرسمت راست...-

 

 مهسا:ممنون...

 

.... 

 

مهسا:کارامو انجام دادم...خداروشکر برای رشته مدیریت ظرفیتشون پرنشده 

بود...توراه برگشت بودم ک چشمم به یه فروشگاه افتاد...به ساعتم نگاه کردم یه 

رب به یازده بود...هنوز زوده رامینم ک حتما دیرمیاد برم یه چرخی بزنم 

اساژ پارک کردم....رفتم حوصلمم سررفته...ماشینو یه گوشه نزدیک پ

 داخل...چه پاساژ بزرگیه ها...

 

وواای چه کفشای پاشنه بلند خوشگلی داره...منم ک عاشق پاشنه بلند...رفتم 

داخل و یکم چشم چرخوندم ک چشمم رویه کفش پاشنه دار مشکی خشک 

 ...این عااالیه...روبه فروشنده گفتم:میشه اینو بیارین امتحان کنم...شد

 

 وشنده:چشم حتما سایزچند؟!فر

 

کفشو و آورد نشستم و پام کرده پاشنش ده سانتی میشد...بدجور به ...۳۸مهسا:

 دلم نشسته بود...روبه فروشنده گفتم همین خوبه...میخرم...

 

 فروشنده:مبارکتون باشه...

 

مهسا:کارتی ک رامین داده بودو درآوردم...نه نه ازکارت اون استفاده 

.یعنی فعال استفاده نمیکنم...کارت خودمو درآوردمو دادم به فروشنده نمیکنم..

 بعداینکه حساب کرد اومدم بیرون...
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رفتم طبقه دوم پاساژ همین ک رفتم باال خیره موندم رویه لباس...وای اینجا چقد 

وسایالی قشنگی داره تاحاال توتهران ندیده بودم...روبروی ویترین وایسادمو به 

دم...یه لباس مجلسی ساده و درعین حال شیک...قرمز تیره و کامال لباس خیره ش

پوشیده تا گردن پوشیده بود... باسنگای مشکی روی سینه و آستین تا مچ دست 

کارشده بود...من این لباسو میخوام تمماامم..رفتم داخل و بعد اینکه پروو کردم و 

راحتی گرفتم و یکمم دیدم اندازمه گرفتمو اومدم بیرون... یه چند دست لباس 

خرت و پرت واسه خونه گرفتم و رفتم سمت ماشین...وسایلو پشت ماشین 

 گذاشتمو لباسمو روصندلی عقب گذاشتم...

 

با دیدن ساعت برق ازسرم پرید...ساعت سه شد به این زودی؟!!!سریع ماشین و 

کجا ارروشن کردم اومدنی سعی میکردم جاده هارو بشناسم و یاد بگیرم تا بفهمم 

برگردم...رسیدم خونه خدا خدا میکردم رامین نیومده باشه آخه ناهارهیچی 

درست نکردم...وسایلو برداشتم و رفتم داخل...خبری ازرامین نبود خداروشکر 

ماشینشم نبود حتما نیومده نفس راحتی کشیدمو رفتم سمت اتاقم خریدامو روتخت 

حاال کی حال ناهار درست گذاشتمو مانتومو درآوردمو رفتم بیرون....اوف 

 کردن داره؟!! ماکارونی درست میکنم...آره هم ساده هم خیلی وقته نخوردیم...

 

 

 یک روزبعد...

 

 رامین:جلسه تموم شد...خسته نباشین..._

 

 آقای ضیایی)طرف قرارداد(:شمام همینطور..._

 

 رامین:بلندشدمو تا دم درهمراهیشون کردم..._

 

 یی:خوشحالم ک باشما قرارداد بستم... مطمعنابهتراز شما پیدانمیشد..._آقای ضیا

 

 رامین:نظرلطفتونه جناب...برای ماهم همینطور... باعث افتخاره..._

 

آقای ضیایی:امشب به مناسبت این قرارداد بزرگ جشنی تدارک دیدم...خوشحال 

 میشم تشریف بیارین
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 اکمال میلرامین:لبخندی زدمو گفتم:حتما ب

 

آقای ضیایی:مشتاقم خانمتون روهم ببینم و باهاشون آشناشم...شاید باخانم من 

 دوستای خوبی شدن

 

 رامین:لبخند رولبم ماسید...همینجوربهش زل زدم

 

آقای ضیایی:دستمو سمتش بردم و گفتم پس منتظرتونم حتما باهمسرتون تشریف 

 اربیارین خوشحال میشم خدانگهد

 

 رامین:دستشو گرفتمو گفتم بله حتما خدانگهدار و بعدم رفت...برگشتم تواتاقم

 

 خانم منشی:بچه ها شنیدین؟!!ریئس ازدواج کرده

 

پونه:ووای آره...لعنت به این شانس...خوش به حال زنش یعنی چجوری تونسته 

 ؟!!این بداخالقو تور کنه

 

یدی هم ک داشتیم پرید...گند بزنن به این شانسمون...اه ژاله:همون یک درصد ام

 اه به کارتون برسین بابا طرف پرید

 

رامین:پشت میزم نشستم...سیگاری روشن کردم...حاال چکارکنم؟!!همینم مونده 

برم بهش بگم بیا بریم مهمونی...پک محکی ازسیگار گرفتم ک گلوم 

اصله بگیرم نمیشه...حاال چه خاکی سوخت...اوف من هی هرچی میخوام ازاین ف

 بریزم سرم... من ک عمررررا بهش بگم بیا بریم مهمونی

 

 لیال:یه ساعته دارم درمیزنم حواست کجاس؟!!

 

 رامین:هاا؟!بامنی؟!

 

گار کشیدی !مرردی بس سیارم...کجا سیر میکنی واسه خودت؟!لیال:نه با دیو

 دل و رودت داغون شد...
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 :لیال یه کاری واسم انجام میدی؟!رامین

 

 لیال:چی؟!!

 

 تره بگو امشب جشنه اونم دعوته...رامین:توزنگ بزن به دخ

 

 لیال:خب چراخودت نمیگی بهش؟!

 

 م نمیاد...نمیخوام یوقت پرو شه..رامین:میدونی ک زیاد ازش خوش

 

 داختمو گفتم باشه...شمارشو بده..لیال:ابروهامو باال ان

 

 رامین:ندارم...

 

 لیال:شوخی میکنی دیگه؟!!

 

 رامین:زنگ بزن تلفن خونه..

 

لیال:بابا تودیگه آخرررشی...شماره زنتو نداری؟!! بنظرم برو سرتو بکوب ب 

 دیوار..._

 

 رامین:حرف نزن بابا...زنگ بزن...

 

م خوام مطمعن شیلیال:یبار دیگه حرفتو تکرار کن!!!احساس کردم دستور دادی م

 اشتباه حس کردم...

 

 رامین:لییالااا...

 

لیال:أه باشه بابا توهم...بداخالق...گوشیمو درآوردمو زنگ زدم بعد سه بوق 

 جواب داد..._
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 مهسا:الو بفرمایین...

 

 لیال:سالم مهساجان خوبی؟!

 

 مهسا:سالم ممنون...شما؟!

 

 لیال:منم لیال...

 

 رما..چیزی شده؟!مهسا:آها...بف

 

لیال:نه چیزی نشده...راستش زنگ زدم بگم امشب به مناسبت قرارداد جدیدمون 

 یه جشن گرفته شده توهم آماده شو با رامین شب بیایین..._

 

مهسا:ذوق کردم...اما به روی خودم نیوردم...خیلی ریلکس گفتم 

 باشه..حتما...ممنون...

 

 لیال:خواهش عزیزم خدافظ...

 

مهسا:خدافظ و گوشیو قط کردم...آخ جوون اولین مهمونی ک قراره بارامین برم 

 عاالیه...

 

 رامین:ممنون...

 

ن چاره درست رفتار کلیال:قابلی نداشت داداش گنددماغ خودم یکم بااین دختر بی

 گناه داره...

 

 رامین:گنددماغ شوهرته...

 

نم ه اون ماهی و خوش اخالقی...نبیلیال:هی سینای من کجا گنددماغه؟!!پسر ب

 ه به آقام بگی گنددماغ...دیگ

 

 رامین:لبخندی زدمو گفتم چشم
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لیال:چشمت بی بال...خب دیگه ساعت نزدیک پنجه برم خونه آماده شم توهم 

 پاشو برو دیگه یوقت دیرمیرسی به جشن

 

 رامین:یکم دیگه کاردارم یه ساعتی اینجام

 

 :اوکی هرجورراحتی...پس تا شب بابایلیال

 

 رامین:مواظب خودت باش...خدافظ

 

مهسا:باید برم آماده شم...حاال چی بپوشم؟!!آهاان خداروشکر دیروز اون لباسو 

گرفتم...خب اول برم یه دوش بگیرم...رفتم حموم و بعد نیم ساعت اومدم بیرون 

ری روزیرلب زمزمه میکردمو ازخوشحالی توپوست خودم نمیکنجیدم...شع

موهامو خشک میکردم...  هنوززوده...وای چکار کنم ک بگذره؟!!آها یکم 

 ویالون بزنم...روتختم نشستمو شروع کردم به زدن

 

رامین:اومدم خونه داشتم میرفتم سمت اتاقم ک صدای موزیک قشنگی 

گ روشنیدم...رفتم پشت اتاقش ایستادم... چشمامو بستمو غرق آهن

 شدم...چقدقشنگ میزنه... صدا قطع شد سریع رفتم تواتاقم

 

مهسا:ویالونمو کنارگذاشتم و رفتم سمت کمدم...لباس قرمزخوش رنگمو پوشیدم 

و توآینه به خودم نگا کردم عالیه...جلوی آینه نشستم و آرایش کمرنگی کردم یه 

زدم...قرمز سایه و خط چش و رژ گونه مالیم...اما رژمو هم رنگ لباسم 

تیره...نه خیلی تیرس اومدم پاکش کنم ک پشیمون شدم...بیخیال مهسا همین خوبه 

موهامو دم اسبی بستم و یه شال هم رنگ لباسم انداختم روسرم ازپشت کمی از 

 موهام ک دم اسبی بسته بودم از زیرشال اومده بود بیرون...

 

دم و کراوات قرمز پوشی رامین:یه دوش گرفتمو کت شلوار مشکی باپیرهن سفید

 و موهامو دادم باال
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مهسا:ساعت هفت و چهل و پنج بود...پس چرارامین نیومد؟!!پالتومو برداشتمو 

کیف دستی مشکیمم برداشتمو ازاتاق اومدم بیرون دراتاقمو بستم همین ک 

 برگشتم رامین و دیدم ِهیین کوتاهی کشیدمو یه قدم رفتم عقب

 

یره شدم...پوزخندی زدم...توروخدا اینو ببین...مث بچه هایی ک رامین:بهش خ

منتظرن ببریشون مهمونی ذوق کرده...به لبش خیره شدم...رژش همرنگ 

رژستاره بود همون رژی ک وقتی برای اولین بار بوسیدمش زده بود اخمی 

 روپیشونیم نشست و سریع رومو گرفتمو رفتم بیرون

 

 بزنتم...االن دنبالش برم یعنی؟!!؟!!مونده بود بیاد مهسا:واا...این چش بود

 

 رامین:توماشین منتظربودم...اوف پس چررانمیاد دوباربوق زدم

 

مهسا:بوق زد فهمیدم ک باید برم سریع پالتومو پوشیدمو کفش پاشنه دارمو 

پوشیدمو دروقفل کردم و باعجله رفتم سمت ماشین دروبازکردم نفس نفس 

 شستم توماشین و آروم گفتم ببخشید و کمربندمو بستممیزدم...ن

 

رامین:نفس عمیقی کشیدمو دندونامو روهم ساییدم... ماشین و روشن کردمو رفتم 

 سمت سالن موردنظر

 

مهسا:سکوت بدی توماشین بود...جرات نداشتم بگم ضبط و روشن کن...باتردید 

صله بعدش رامین خاموشش دستمو سمت ضبط بردمو روشنش کردم...بالفا

کرد...بااخم و ناراحتی نگاش کردم اما اون بااخم به جلو خیره شده بود...آروم 

 زیرلب جوری ک انتظارداشتم نشنوه گفتم بداخالق

 

رامین:این چی گفت؟!!به من گفت؟!!بااخم بهش نگاهی انداختم ک دیدم به 

ایا این داره زبونم درمیاره بیرون خیره شده...دستامو روفرمون مشت کردم...خد

واسه من...تحمل کن رامین...کم مونده...میره...شرش به زودی اززندگیم گم 

 میشه...دختره ی پروو
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مهسا:بعد نیم ساعت ماشین متوقف شد...رامین پیاده شد و منم دنبالش پیاده 

م یشدم...مث جوجه اردک دنبالش راه افتادم...به سالن بزرگی رسیدیم ازدررفت

 داخل...

 

 _:پالتوتونو بدید خانم...

 

مهسا:نگاهی به پسری ک این حرفو زد انداختم...کیف و پالتومو دادم بهش 

رامین دست توجیب آروم آروم راه میرفت  یجوری ک انگار منتظر من بود 

لبخندی زدمو رفتم کنارش و باهم رفتیم سمت مهمونا...تقریبا شلوغ بود و 

 ل پخش شدن بود...موزیک مالیمی درحا

 

مردی مسن اما شیک پوش همراه دختری ک خیلی جون ترازخودش بود به 

 سمتمون اومد...

 

 آقای ضیایی:سالم رامین جان...خوش اومدی...

 

 رامین:سالم آقای ضیایی تشکر...

 

 آقای ضیایی:ایشون همسرتون هستن؟!!

 

فت قرارمیدی رامین:خدایا دمت گرم چقد منو تو دوراهی ذلت و خ

 آخه!!!بالبخندزورکی گفتم بله...

 

مهسا:مرده مودبانه سالم کرد و به دخترکناریش اشاره کردو گفت ایشونم خانم 

 زیبای من هانا هستن...

 

مهسا:تعجبمو بروز ندادم...یاخدا همسرر...دستمو سمتش گرفتمو گفتم خوشبختم 

 منم مهساهستم...

فتم:فک کردم دخترشه...همچین بااخم نگام کرد ناخودآگاه آروم درگوش رامین گ

 ک زبونم قفل شد...
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..تازه ست هم هانا:منم همینطور...رامین خان چه خانم زیبایی دارین.

 کردین...خیلی زوج بامزه ای هستین...

 

 رامین:باتعجب به دختره نگا کردم ست؟!!

 مهسا:منم متعجب به رامین خیره شدم اصال متوجه نشدم...

 

 رامین:کارد میزدی خونم درنمیومد فقط به یه لبخند اکتفا کردم...

 

آقای ضیایی:رامین جان بیا ما بریم به مهمونای دیگه خوش آمد بگیم خانما شمام 

 راحت باشین....

 

 منم همراه هانا رفتم و پشت یه میزایستادم...مهسا:رامین رفت و

 

 هانا:چندوقته ازدواج کردین عزیزم؟!!

 

 مهسا:هنوز یه ماه نشده...

 

 هانا:آ آ جدی؟!!بالبخندی گفتم پس هنوزتوماه عسلین...

 

 مهسا:لبخند زورکی زدمو گفتم یه جورایی...

 

 رامین:الو جانم لیال؟!کجایی نیومدی هنوز؟!

 

 لیال:سینا سرماخورده زیاد حالش خوب نیس زنگ زدم بگم نمیام...

 

 ک نیس؟!میخوای بیام بریم دکتر؟!رامین:آها باشه...مشکلی 

 

 لیال:نه نه...فعال خوابیده تبشم پایین اومده...خب دیگه خوش بگذره...فعال بای...

 

 رامین:باشه...امیدوارم زود خوب شه خدافظ...
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مهسا:بعدکلی حرف زدن باهانا...شمارمو گرفت و رفت سمت مهمونای 

ده وربع بود...حوصلم حسابی دیگه...به ساعت نگاهی انداختم ساعت دواز

سررفت دستمو زیرچونم زدمو به زوجایی ک بااهنگ مالیم میرقصیدن نگاه 

میکردم...بااحساس حضورکسی پشت سرم رومو برگردوندم...فک کردم رامینه 

اما نه...یه پسرخوش چهره بود ک یه دستش توجیبش و دست دیگش گیالس 

 بود..._

 

 پسره:سالم خانم زیبا

 

 هسا:خیلی سرد جواب دادمو گفتم سالمم

 

رامین:حواسم بهش بود...هرازچندگاهی نگاهی بهش مینداختم...دیدم ک باپسری 

 ...حتما سالم علیک میکنه دیگهصحبت میکنه

 

 پسره:اسمم شایانه...ازآشنایتون خوشبختم

 

 صدام کردمهسا:بدون جواب سری تکون دادم رومو برگردوندم.. .دوباره 

 

 جالبه...میتونم اسمتونو بپرسم؟!!شایان:نوع پوششتون خیلی زیبا و

 

مهسا:نمیدونستم چی بگم...خب همه اینا همکارای رامینن میترسم چیزی بگم 

برای اون زشت شه...دوباره برگشتمو نگاش کردمو گفتم نخیر...دستشو 

رم میگفت:افتخار رقص ازجیبش درآورد و آروم سمت بازوم میاورد  همونجو

 میدین؟!!

 

مهسا:قبل اینکه دستش بهم بخوره خودمو عقب کشیدم و بااخم بهش خیره 

شدم...مرتیکه راجب من چی فک کرده فک کرده من از اون 

 چیزی بگم ک صدای رامینو شنیدم...دخترام؟!!...خواستم 

 

 رامین:مشکلی پیش اومده؟!!

 

 ن گرفتمو گفتم سالم آقای نظرزاد مشتاق دیدارشایان:به به دستمو سمت رامی
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 رامین:دستشو گرفتمو گفتم بجا نیوردم؟!

 

 شایان:مدیرعامل شرکت پوشاک شیوان هستم

 

 رامین:آها بله شناختم...

 

 شایان:داشتم به این خانم زیبا پیشنهاد رقص میدادم ولی قبول نکردن...

 

 د محو گفتم:جدا؟!!اما همسرم رقص بلد نیستن...رامین:خیلی ریلکس با یه لبخن

 

 رامین:خیلی ریلکس با یه لبخند محو  گفتم:جدا؟!!اما همسرم رقص بلد نیستن..._

 

شایان:متعجب گفتم:همسرتون هستن؟!...عذرمیخوام... خوشحال شدم دیدمتون 

 فعال..._

 

 رامین:لبخند کمرنگی زدم و سرمو تکون دادم...و رفت

 

مهسا:اشک توچشمام حلقه زد هرکسی دیگه ای بود غیرتی میشد اما رامین 

اصال براش مهم نبود...درسته دوستم نداره اما باالخره ک زنشم ناموسشم...سعی 

 داری گفتم:خسته شدم میشه بریم؟! میکردم اشکم نریزه باصدای بغض

 

ظلوم گفت رامین:متعجب نگاهی بهش انداختم چشماش پرازاشک بود اونقدر م

 .گاه سری تکون دادمو گفتم باشه..ک ناخوادآ

 

بموداد؟!!!،نکنه مهسا:باتعجب بهش چشم دوختم...همینطور نگاش میکردم... جوا

 اشتباه شنیدم...

 

رامین:دریک لحظه اخمامو توهم کشیدم رومو گرفتم و رفتم ازبقیه خدافظی 

 کردم

 

.... 
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وت بینمون بود و من هنوز توفکر کلمه ای بودم ک مهسا:توراه خونه بودیم...سک

 رامین منو مخاطبش قرارداده بود...بامتوقف شدن ماشین به خودم اومدم

 

رامین:أه لعنتی االن چه وقت بنزین تموم کردن بود... چندباراستارت زدم...یبار 

 محکم دستمو به فرمون کوبیدم و آروم گفتم گندت بزنن

 

 چیکارکنیم؟! مهسا:حاال

 

 رامین: ازماشین پیاده شدم

 

مهسا:پشت سرش منم پیاده شدم...انگار قصد داشت باقی راهو پیاده بره تقریبا 

سرد بودو نم نم بارونم نزدیک بودیم یه رب ساعتی پیاده راه بود...هوا بدجور 

 .میبارید..

 

ژست فوق جذاب راه رامین درماشین و قفل کردو دستشو تو جیبش بردو بایه 

و بافاصله کم پشت سرش  افتاد...لبخندی زدمو منم پشت سرش راه افتادم

 میرفتم...

 

رامین:صدای خفیفی به گوشم رسید به دختره نگاه کردم دستاشو دورخودش 

حلقه کرده بود و ازسرما دندوناش بهم میخورد...بدون فکرو تویه حرکت کتمو 

 سمتش گرفتم... درآوردمو بدون اینکه نگاش کنم

 

 ون اینکه نگاش کنم سمتش گرفتم...بدون فکرو تویه حرکت کتمو درآوردمو بد

 

مهسا:امشب من ازتعجب سکته نکنم خوبه...همونجور بادهن باز کتو برداشتمو 

انداختم روشونم...چه بوی عطری میداد...یقه کتشو عمیقا بو میکشیدم...فاصلم 

کفشم بلنده...صدای پارس سگ شنیدم...ازترس  ازرامین زیاد شد...خب پاشنه

 دوو خودمو به رامین رسوندم... بادرد پامو فراموش کردمو 

 

رامین:متوجه حرکتش شدم...بااخم سمتش برگشتمو گفتم تندتر راه بیا یخ 

 یبم درآوردمو مشغول کشیدن شدم...کردم...سیگاری ازج
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و دست گرفتمو خودمو به رامین مهسا:سرجام خشکم زد...سریع کفشمو درآوردم

رسوندم....باز سیگار میکشید براش ضرر داره آخه جراتم ندارم ک چیزی 

 بگم..._

 

رامین:دیدم کفششو درآورد...خوبه حداقل حرف گوش کنه...نه بابا چی چیرو 

حرف گوش کنه اگه حرف گوش کن بود ک مث بچه آدم قبول میکرد تا باهام 

 م و پشت بندش سومو کشیدم..._ازدواج نکنه...سیگار دو

 

مهسا:کف پاهام یخ کرده بود و بی حس شده بود... امااینکه کنار رامین راه برم 

چقد حس خوبی بود دوست داشتم این مسیر اصال تموم نشه... باالخره رسیدیم 

خونه...سریع رفتمو روکاناپه نشستم... خم شدمو تند تند با کف دست به کف پام 

 م شه..._میکشیدم تاگر

 

رامین:نیم نگاهی بهش انداختم کف پاهاش قرمز شده بود...رفتم سمت شومینه و 

 روشنش کردم و بعدم رفتم تواتاقم..._

 

مهسا:به رفتنش نگاه کردم...لبخندی زدم امشب خیلی شب خوبی بود...بااینکه 

قلب  نبااخم جوابمو میداد و نسبت بهم بی تفاوت و سرد بود اما بازم نتونست او

مهربونشو پنهون کنه....یکم ک پاهام گرم شد بلند شدمو رفتم تواتاقم کت رامین 

هنوز رو دوشم بود...برش داشتمو دوباره یقشو بوکشیدم...گوشه تختم 

گذاشتم...خیس شده فردا میشورمش و میدم بهش...لباسمو عوض کردمو سریع 

 رفتم زیرپتو...خیییلی سررد بود...

 

ز کردمو یه کش و قوصی به بدنم دادم چشمم به کت رامین افتاد مهسا:چشمامو با

برش داشتمو دوباره عمیقا بو کشیدمش...لبخندی زدمو بلندشدم...چشمم به ساعت 

افتاد...وای ساعت نه شده چقد خوابیدم...حتما رامین تااالن رفته...صبحونه هم 

رفتم بیرون و یه  ک نخورده...االن باخودش میگه چقد تنبلم...بلندشدمو ازاتاق

آبی به دست صورتم زدم...رفتم سمت آشپزخونه...همینجور مشغول بود ک 

صداهایی ازاتاق رامین شنیدم...با ترس نزدیک شدم...یعنی کی تواتاقه؟!!شاید 

رامینه...اما رامین االن باید سرکارباشه...آروم دراتاقو بازکردمو به داخل سرک 

ه و پشتش به منه...باتردید رفتم داخل احساس کشیدم ک دیدم رامین هنوز خوابید
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کردم داره میلرزه...نزدیکش شدمو و به صورتش نگاهی انداختم عرق کرده بود 

و صورتش ُگر گرفته بود...آروم پشت دستمو به پیشونیش گذاشتم ک دستم داغ 

 شد...سریع دستمو پس زد و بااخم بهم خیره شد

 

 انگارسرماخوردیمهسا:بدنت خیلی داغه تب داری 

 

 رامین:به توچه...برو بیرون

 

 مهسا:سریع ازاتاق رفتم بیرون و با قرص و یه لیوان آب برگشتم

 

 مهسا:بیا این قرصو بخور

 

 ....بهت گفتم نمیخوام...بروبیرونرامین:وای خدایا

 

بورشد مهسا:قرصو بایه حرکت کردم تو دهنش و آب و دادم دستش ک مج

 بخوره...لیوانو گرفتمو ازاتاق اومدم بیرون تا براش سوپ درست کنم

 

یک ساعتی گذشت....سوپ و آماده کردم و دوباره رفتم بهش سربزنم...چشماش 

 بسته بود آروم دستمو به پشت پیشونیش زدم

 

 رامین:صورتمو عقب کشیدمو بااخم بهش نگاه کردم

 

 الس...حاال چکارکنم.؟!!آها حوله خیسمهسا:هنوزم تبت با

 

 

مهسا:هنوزم تبت باالس...حاال چکارکنم.؟!!آها حوله خیس...سریع ازاتاق رفتم 

بیرون و با یه کاسه آب و حوله برگشتم...حوله رو خیس کردم و خواستم بزارم 

 روپیشونیش

 

ه تم:مگرامین:سرمو عقب کشیدمو باحرص و عصبانیت و صدایی گرفته گف

نمیگم نمیخوام...دست ازسرم بردار...اصال کی به تو اجازه داد بیای تو 

 اتاقم...پاشو برو بیرون...ورومو برگردوندمو خوابیدم
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مهسا:باناراحتی نگاش کردم...آخه مگه من چکارکردم ک این رفتاروباهام 

میکنه...دوباره کاسه چشمام پرازاشک شد...بلند شدمو خواستم برم 

ما...نمیشد...نمیتونستم تواین حال ولش کنم...هرچی میخواد بزاربگه اون ا

بخاطرمن سرماخورد دیشب کتشو داد به من... برگشتمو و روبروش گوشه تخت 

 نشستم چشماش بسته بود دریک حرکت حوله روپیشونیش گذاشتم

 

داد رامین:چشمامو باتعجب باز کردم...بادیدنش تعجبم جاشو به اخم غلیظی 

 تزنم ک دستشو محکم رو پیشونیم گرفخواستم دستشو پس ب

 

مهسا:دارم بخاطر سالمتی خودت این کارو میکنم پس لج نکن...داری تو تب 

 میسوزی...فشاردستمو کم کردمو دستمو برداشتم

 

رامین:خدایا این بالی آسمونی چی بود ک نازل کردی روسرم؟!!!حیف ک حال 

وگرنه به خدمتت میرسیدم...ترجیح دادم سکوت کنم و چشمامو حرف زدن ندارم 

 ببندم

 

مهسا:نیم ساعتی گذشت و منم تند تند حوله رو خیس میکردمو میزاشتم 

 روپیشونیش...اما ذره ای تبش قط نشد

 

 مهسا:فایده نداره باید بریم دکتر

 

دست ازسرم بردار بالی رامین:تمام توانمو جمع کردمو باداد گفتم نمیخوام 

 آسمونی

 

 مهسا:باشه میرم مانتومو بپوشم االن میام...وسریع رفتم بیرون

 

 رامین:خنده حرصی و بی جونی کردمو گفتم اینم مث پسرعموش َکنه ست

 

یدمو رفتم سمت اتاقش...پتورو کشیده بود مهسا:زود مانتومو پوش

روخودش...رفتم جلوش و گفتم پاشو دیگه... جوابمو نداد...پتورواز روش 

 کشیدمو گفتم:پاشو حالت خوب نیس
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رامین:دستامو مشت کردمو باهمون حالت عصبی گفتم تواززندگی من بری 

 خوب میشم...میگم نمیخوام دست ازسرم بردار

 

ه حالت بدترشد چی؟!چکارت کنم؟!!....بازوشو گرفتمو گفتم کمکت مهسا:اگ

 میکنم بلندشی

 

دم میتونم...آروم سرجام رامین:بازومو ازدستش کشیدمو گفتم ولم کن...خو

 نشستم..

  

 مهسا:لباست ک خوبه پاشو بریم...

 

 ند شدم ک سرم گیج رفت...سرجام بلرامین:نگاه خشنی بهش انداختمو از

 

 ازوشو گرفتم ک باز دستشو کشید...مهسا:برای اینکه نیفته ب

 

 رامین:توحرف تو سرت نمیره نه؟!!

 

مهسا:دوباره دستشو گرفتمو پشت گردنم انداختمو گفتم:توروخدا اذیتم نکن...اگه 

افتادی زورم نمیرسه بلندت کنم بزار کمکت کنم تا سرپایی زود بریم دکتر... 

رفتن کردم و اونم راه افتاد... نشوندمش تو ماشین یکم  آروم شروع به راه

دم...حاال صندلیو عقب دادم تا راحت باشه...کمربندشو بستمو خودمم سوارش

 بیمارستانش کجا بود؟!!

 

مهسا:میگم بیمارستان کجاست؟!!جوابی نداد نگاش کردم چشماش بسته بود...بعد 

بیمارستان...پیاده شدم و درو براش از اینکه ازدوسه نفرسرراه پرسیدم رسیدم به 

م و شد...دروبست باز کردم دستمو سمتش گرفتم ک دستمو پس زد و خودش پیاده

 بازوشو گرفتم...

 

 رامین:چشمامو ازحرص روهم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم...

 

 خیلی پایینه... بهش سرم زدیم... دکتر:آنفالنزای شدید گرفته و فشارشم
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نسخه ای رو سمتم گرفتو گفت اینم داروهای همسرتونه...لطفا منظم مهسا:دکتر 

مصرف کنه دوروزم استراحت نوشتم براش غذاهای مقوی مصرف کنه و بعد 

چندتا تذکر دیگه...تشکر کردمو بعدم دکتررفت...به رامین نگاه کردم به یه 

دستش سرم و دست دیگش رو چشمش بود...کنارش نشستم و باناراحتی بهش 

ه کردم بخاطر من حالش اینجوری شده کاش کتتو نمیگرفتم...بعد یک رب نگا

 ار سوزنو ازدستش درآورد و رفت...سرمش تموم شد و پرست

 

 مهسا:میتونی راه بری؟!!

 

رامین:عصبی گفتم نه فلجم بیا بچسب بهم...و تودلم گفتم َکنه...بلند شدم...حداقل 

ته هنوز سرم گیج میرفت اما به روی خودم توان راه رفتنمو به دست آوردم...الب

 نیوردم وگرنه دوباره میچسبید بهم

 

مهسا:سوار ماشین شدم و رفتم سمت خونه...توراهم داروهاشو گرفتم و چندتا 

گرفتم براش...رسیدیم خونه...رامین سریع ازماشین پیاده شد  cکمپوت و ویتامین

رفتم رفت تواتاقشو و درومحکم مشخص بود ک داره بزور راه میره...دنبالش 

 بهم کوبید..._

 

مهسا:رفتم سمت آشپزخونه و سوپی ک درست کرده بودمو گرم کردم...االن یکم 

حالش سرجاش اومده نزدیکش شم دوباره آتیشی میشه...اما مجبورم باید 

مواظبش باشم حالش خوب نیس...اشکال نداره بزار هرچی میخواد بگه...کم 

 م روش...گفته مگه؟!!بقیش

سوپو تو کاسه ای ریختمو و گذاشتم تو سینی و برداشتم رفتم سمت 

اتاقش...چندتقه به درزدم...جواب نداد... دوباره درزدم...بازم جواب نداد...آروم 

 دروبازکردم...

 

آروم دروباز کردم...درازکش روتخت خوابیده بودو آرنجشو روچشمش گذاشته 

خوابی؟!!جوابی نداد...سوپو رومیزگذاشتمو گوشه بود...رفتم داخل و آروم گفتم 

تختش نشستم میدونم بیداری پاشو یکم سوپ بخور باید قرص بخوری باشکم 

 گرسنه ک نمیشه...بازم جواب نداد بازوشو تکون دادمو گفتم باتوام
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رامین:بلندشدمو سرمو به پشت تخت تکیه دادمو خیلی ریلکس اماباحرص 

م زود پروشدی...نه سوپ میخوام نه دارو...شرتو کم کن گفتم:یکم بهت روداد

 تواگه از زندگیم بری من خوب میشم

 

مهسا:سعی کردم خودمو کنترل کنم بغضی ک به گلوم چنگ میزدو قورت 

دادم...سینی رو از رومیز برداشتمو گذاشتم روپام...قاشق و پرکردمو نزدیک 

روزمین...نگاش کردم بااخم  دهنش گرفتم...دست زد زیرقاشق و سوپ ریخت

نگام میکرد...دوباره قاشق و پرکردم... بازدست زد زیرش...همینطور قاشق 

سوم و چهارم... قاشق پنجمو پرکردم و روبهش گفتم:اگه میخوای ازشرم راحت 

 شی سوپتو بخور بعد میرم

 

دن ررامین:تودلم گفتم یعنی چی؟!!یعنی اززندگیم میره؟!! فقط بخاطر سوپ خو

 من...بعدش میره؟!!این ک عالیه...توهمین فکربودم ک قاشق رفت توحلقم...

به خودم اومدمو بازباخشم نگاش کردم...تحمل کن رامین خودش گفت ک 

 میره...پس بزور کوفت کن

 

مهسا:بیشتر سوپو دادم بهش ک روشو برگردوندو گفت دیگه نمیخوام...قرصشو 

احت کن عصرم داروهاتو میارم برات...تا دادم بهش و گفتم تا عصراستر

دوروزم باید استراحت کنی...این دوروزم دکتر گفت باید مایعات وسوپ بخوری  

 باید سوپ درست کنم برات._..

 

 :مگه نگفتی میری؟!!و باداد گفتم رامین:متعجب

 

مهسا:باتعجب نگاش کردمو گفتم:دارم میرم دیگه... تاعصرمنو نمیبینی راحت 

 ..رفتم بیرون و دروبستم....باش.

 

رامین:ای خاک برسرت پسر این ک منظورش اونی ک توفکر می کردی 

 نبود...محکم بالشتو کوبیدم روصورتمو به خودم فحش دادم...

 

مهسا:رفتم توآشپزخونه و سینی رو رومیزگذاشتم... حرفاش یکی یکی توسرم 

.بهم گفت شرتو کم اکو میداد..انگار االن متوجه تلخی حرفاش شدم..

کن...اززندگیم برو...پاهام سست شد...نشستمو زانومو بغل گرفتمو به کابینت 
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تکیه دادمو اشک ریختم...چجوری شرمو کم کنم وقتی بدون تو نفس کم میارم 

آخه...چجوری اززندگیت برم وقتی توتمام زندگی منی...چجوری ولت کنم وقتی 

فت و به هق هق افتادم ک گوشی زنگ انقد دوستت دارم آخه...اشکام شدت گر

خورد...خودمو جمع و جور کردمو دستی به صورتم کشیدمو بلند شدم...صدامو 

 صاف کردمو جواب دادم..._

 

 مهسا:بله...

 

 لیال:سالم مهساجان خوبی؟!

 

 مهسا:سالم لیال ممنون خوبم....

 

ز نیومد بود امرولیال:ببخشید مزاحم شدم زنگ زدم به رامین گوشیش خاموش 

 شرکت نگرانش شدم...کجاس؟

 

لش زیاد خوب نیست نتونست مهسا:نفس عمیقی کشیدمو گفتم سرماخورده حا

 بیاد...

 

 خوب بود...میشه باهاش حرف بزنم؟!لیال:آ آ دیشب ک صداش 

 

 مهسا:کالفه گفتم االن خوابه بیدارشد میگم زنگ بزنه

 

 یه سر میام دیدنش...فعال خدافظ لیال:باشه عزیزم...پس عصر

 

مهسا:باشه...خدافظ...گوشیو قط کردم...دختره پرو چراانقد خودشو میچسپونه به 

رامین؟!!یکم خجالت نمیکشه نمیگه طرف زن داره...یکم حیاهم خوبه آدم داشته 

باشه...باقدمایی تند عصبی رفتم سمت آشپزخونه و ظرفارو شستم خودمم گشنم 

حال ناهار خوردن نداشتم یه سیب از جامیوه ای برداشتمو رفتم تواتاقمو بود اما 

روتختم دراز کشیدم...چقد روز خسته کننده ای بود... رامینم ک....بیخیال دوباره 

حوصله اشک ریختن ندارم سیب و گذاشتم روکمد بغل تختو دفترخاطراتمو 

 مو به مو نوشتم...درآوردمو مثل هرروز اتفاقاتو 
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مهسا:بلند شدمو ازاتاقم رفتم بیرون...رفتم سمت اتاق رامین لبمو گاز گرفتمو 

آرووم دروباز کردم به شکم خوابیده بود...خیلی بامزه شده بود معلوم بود 

خوابه... بی صدا رفتم داخل و آروم دستمو روپیشونیش گذاشتم تبش پایین اومده 

ه پارچه خیس برداشتمو دوباره بود اما هنوزم تب داشت...ازاتاق اومدم بیرون ی

برگشتم تواتاق رامین و سوپی ک کف سرامیک ریخته شده بودو پاک کردم 

واومدم بیرون ک صدای زنگ آیفون اومد...بفرما تشریف آورد...به ساعت 

نگاهی کردم نزدیک پنج بود بدون اینکه بپرسم کیه دروباز کردمو منتظرموندم 

 بیاد داخل...

 

 ان خوبی...لیال:سالم مهساج

 

 مهسا:لبخندی اجباری زدمو گفتم سالم ممنون خوبم بفرما...

 

 لیال:همونطور ک میرفتم داخل گفتم رامین چطوره؟!! خوبه؟!

 

 مهسا:هنوز یکم تب داره...خوابه...

 

 لیال:یه سربهش بزنم...رفتم سمت اتاقش...

 

 مهسا:دختره ی پرو خوبه گفتم خوابه...

 

 روباز کردم و رفتم داخل...کنارش گوشه تخت نشستم...لیال:آروم د

 

 مهسا:توچارچوب درایستادمو نگاش کردم...

 

 لیال:آروم دستی به موهاش کشیدم و بعدم دستمو روپیشونیش نگه داشتم...

 

 مهسا:دستامو مشت کردمو دندونامو روهم قفل کردم...
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دستشو گذاشت رو پیشونیم  رامین:بیدارشدم اما چشامو باز نکردم...بازاین

دستشو پس زدمو چشامو باز کردم ک دیدم لیالس...آروم گفتم تویی؟!کی 

 اومدی؟!

 

 لیال:خیلی وقت نیس...تازه رسیدم...

 

 رامین:بلندشدمو به تخت تکیه دادمو گفتم:خوش اومدی...

 

 گرفتمو گفتم:چرا یهو سرماخوردی؟!! دیشب ک خوب بودی...لیال:دستشو

 

هسا:به دستشون نگاه میکردم ک تودستم هم بود...حاال اگه من بودم سرم داد م

 میزد...بغضمو قورت دادم...

 

رامین:به دختره نگاه کردم ک دیدم به دستم خیره شده پوزخندی زدمو دست 

دیگمو رودست لیال گذاشتمو به لیال نگاه کردمو با مالمیت گفتم:چیز مهمی نیس 

 ن خوبم...عزیزم خودتوناراحت نک

 

مهسا:رومو برگردوندمو رفتم تو آشپزخونه...کمپوت و درآوردمو سرشو باز 

 کردمو ریختم تو کاسه...ازحرص جای کمپوتو تو دستمو فشار دادم...

 

ازحرص جای کمپوتو تو دستمو فشار دادم...منو باش ک به فکر توام و 

ازم نگرانشم... کاسه رو نگرانتم....واقعا احمقم...بااین ک همش تحقیرم میکنه ب

تو سینی گذاشتمو رفتم داخل اتاق... هنوز دست تو دست بودن رفتم سمتشون ک 

 باصدای رامین متوقف شدم...

 

 رامین:برو بیرون...

 

 مهسا:برات....حرفم تموم نشده بود ک بلندتر گفت:میگم برو بیرون...

 

 لیال:رامین چته؟!دیوونه شدی؟!بیچاره برات...

 

 امین:لیال دخالت نکن...ر
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مهسا:اشک توچشمام حلقه زد سرمو پایین انداختم ببین حتی لیالم دلش برام 

 سوخت...منو جلوی اون تحقیر کرد...خردم کرد...

 

لیال:بلندشدم و سینی رو از مهسا گرفتمو گفتم باشه عزیزم خودم بهش 

 میدم...توبرو...

 

دادمو سریع ازاتاق اومدم بیرون و رفتم مهسا:بدون اینکه نگاش کنم سینی رو 

 تواتاقم خودمو انداختم روتخت و به حال خودم زار زدم و اشک ریختم...

 

لیال:رامین این چه کاری بود!!؟چکار اون بیچاره داشتی؟!!چرا انقد باهاش 

 بدرفتار میکنی؟!گناه اون چیه؟!!

 

زندگیم..دیگم ازاون  رامین:با عصبانیت گفتم:گناهش اینه ک نباید میومد تو

 حمایت نکن...مار هفت خطه...بالی آسمونیه ک افتاده وسط زندگی من...

 

 لیال:باشه باشه...آروم باش...بیا حاال اینو بخور چه خوشمزه بنظرمیرسه...

 رامین:نمیخوام...

 

لیال:خب بهتر...قاشقو پرکردمو گذاشتم تودهن خودم دوتاقاشق خوردمو همش 

به میکردم رامینم عین گشنه ها نگام میکردو آب دهنشو قورت چه چه و به 

میداد... باخنده گفتم:خب تو ک چشمت میسوزه چرا الکی ناز میکنی!!؟قاشقو 

پرکردمو بردم سمت دهنش...باز کن پسرم آفرین اون دهن گشادتو بازکن پسر 

 گنددماغم...

 

وم گفته دختره رامین:خندم گرفته بود اما جلو خودمو گرفته بودم... آر

 دیوونه...دهنمو بازکردمو خوردم...

 

مهسا:دراتاقم زده شد...سریع اشکامو پاک کردمو رفتم سمت در...دروباز کردم 

 لیال بود...

 

 لیال:من دارم میرم عزیزم...کمپوتشم خورد...توهم خودتو ناراحت نکن...
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 مهسا:میشه لطفا قرصشم بدی بهش؟!

 

 !لیال:باشه...کجاست؟

 

 مهسا:رفتمو قرصو ازتو یخچال درآوردمو همراه یه لیوان آب دادم بهش...

 

 لیال:قرصو گرفتمو رفتم سمت اتاق رامین...بیا این قرصم مهسا داد گفت بخور...

 

 رامین:میخوام صدسال سیاه نده...

 

لیال:قرصو بزور به خوردش دادمو گفتم:رامین اون دخترگناهی نداره...باهاش 

جوری رفتار نکن...خیلی دخترخوبیه...اون ک گناهی نداره حقش نیست انقد این

 تحقیرش کنی...

 

 رامین:رومو برگردوندمو خوابیدمو چشامو بستم و گفتم خب دیگه برو خدافظ...

 

لیال:پسره ی گنددماغ...حیف دختره...من جای اون بودم ولت میکردم تو حال 

 م...خودت دق کنی مثل اون نگرانت نمیشد

 

 رامین:باچشمای بسته گفتم:واال ازخدامه اون َکنه ولم کنه و بره...

 

لیال: یه مشت آروم به بازوش زدم و گفتم:ناالیق و رفتم بیرون و 

دروبستم...مهسا تو آشپزخونه بود رفتم سمتش...من دیگه میرم مهساجان...توهم 

تی ک ستاره رفته خودتو ناراحت نکن اخالق رامین کال اینجوریه یعنی ازوق

اینجوری شده...آدم خشنی نیس وانمود میکنه خشنه...توبه دل نگیر خب دیگه 

 خدافظ...

 

مهسا:زیرلب خدافظی کردمو تا دم درهمراهش رفتم... رفت...این چکارشه ک 

انقد صمیمیه و خوب میشناستش؟! دیگه دارم عصبی میشم...یعنی عاشق 

 ووف نمیدونم...کاش ازش میپرسیدم...رامینه؟!!رامین چی اونم عاشقشه؟!!ا
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مهسا:برای شام براش آش رشته درست کردم...حاال چجوری ببرم براش؟!باز 

دعوام میکنه...رفتم سمت اتاقش دراتاق نیمه باز بود سرک کشیدم داخل سرشو 

به پشت تخت تکیه داده بودو به عکسی خیره شده بود... گوشیشو برداشت و 

 وباره به عکس خیره شد...آهنگی روپلی کرد و د

 

 یه پاییز زردو زمستون سردو.../

 

 یه زندون تنگو یه زخم قشنگو.../

 

 غم جمعه عصرو غریبی حصرو.../

 

 یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی.../

 

 جهانی دروغو یه دنیا غرورو.../

 

 یه درد عمیقو یه تیزی تیغو.../

 

      یه قلب مریض و یه آه غلیضو.../

                 .... 

 

 

مهسا:رامین آهی کشیدو عکس و به لبش نزدیک کردو بوسید...حتما عکس 

 ستارس...لبخندی غمگین زدم و اجازه دادم اشکام سرازیر شه...

    ... 

 

 

 یه دنیا محالو توسینم گذاشتی.../

 

 رفیقم کجایی دقیقا کجایی؟.../

 

 ی من کجایی.../کجایی تو بی من توب
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 رفیقم کجایی دقیقا کجایی.../

 

 کجایی توبی من توبی من کجایی.../

 

     ..... 

 

 

مهسا:عکسو روقلبش گذاشتو و چشماشو بست و همزمان دستمو رودهنم گذاشتم 

 و باشدت بیشتری اشک ریختم...

 ..... 

 

 

 یه دنیا غریبم کجایی عزیزم.../

 

 چشمات بریزم.../بیا تا چشامو تو 

 

 نگو دل بریدی..خدایی نکرده.../

 

 ببین خواب چشمات باچشمام چه کرده.../

 

 همه جارو گشتم کجایی عزیزم.../

 

 بیا تا رگامو توخونت بریزم.../

 

 بیا روتو روکن منو زیرو روکن.../

 

 بیا زخم هامو یه جوری رفوع کن.../

 

 رفیقم کجایی دقیقا کجایی؟.../

 

 کجایی تو بی من توبی من کجایی.../
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 رفیقم کجایی دقیقا کجایی.../

 

 کجایی توبی من توبی من کجایی.../

 

 

مهسا:باتموم شدن آهنگ سریع ازاتاق فاصله گرفتم و رفتم سمت دستشویی...به 

صورتم آب پاشیدم...تو آینه به خودم نگاه کردم...ازخودم خجالت کشیدم... 

... ببخشید ک انقد اجازه میدم .ببخشید ک انقدر دارم زجرت میدمببخشیدَمن..

 غرورتو له کنه...

 

 دوروزبعد...

 

مهسا:شروع کردم به تمیزکردن خونه...شیشه ها و میزو کمدو...با دستمال خیس 

پاک میکردم عکسای ستاره رو یکی یکی برمیداشتمو خاکای روشو پاک 

قاب هایی ک کنار میزتلوزیون بودو میکردمو میزاشتم سرجاش...یکی از 

برداشتم همون قابی ک ستاره بالباس عروس ایستاده بود...آروم دستمالو کشیدم 

روشیشش ک دریک آن از دستم ُسر خورد و افتاد و شکست...یه هین کوتاهی 

گفتمو دستمو رو لبم گرفتم:وای رامین ببینه منو میکشه...حول کردم سریع 

 ن خورده شیشه ها شدم..._نشستم و مشغول جمع کرد

 

رامین:تواتاقم داشتم پرونده هارو مرور میکردم ک صدای شکستن چیزی 

اومد...ای بابا این دختره دست و پاچلفتی باز چی شکوند...بلند شدمو رفتم سمت 

پذیرایی دیدم بادستپاچگی داره چیزی رو اززمین جمع میکنه نزدیکتر شدم ک با 

 خمام توهم رفت..._دیدن عکس ستاره روزمین ا

 

مهسا:همین ک رامین و دیدم با ترس ازجام بلند شدم بزور و با من من کردن 

 گفتم بخدا عمدی نبود از دستم... حرفم تموم نشده بود ک رامین سرم داد زد..._

 

رامین:با صدای کامال بلندی گفتم:تو به چه جراتی به عکسای ستاره دست 

ه اینا دست نزن... لعنت بهت دختره ی دست و میزنی مگه بهت نگفته بودم ب

پاچلفتی...ازکجا اومدی توزندگیم؟!!آخه دختره ی احمق مگه من بهت نگفتم 
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نمیخوامت؟!هااان...چرا باهام ازدواج کردی لعنتی؟!!صدامو باالتر بردمو گفتم 

 باتوام._..

 

و با دو مهسا:اول آروم اشک ریختمو کم کم هق زدم و با صدای بلند گریه کردم

 رفتم سمت اتاقم..._

 

 رامین:خدا لعنتش کنه...خم شدمو عکس ستاره رو برداشتمو رفتم سمت اتاقم...

 

 

رامین:خدا لعنتش کنه...خم شدمو عکس ستاره رو برداشتمو رفتم سمت 

اتاقم...روتخت نشستمو به عکس خیره شدم...من چکار کردم خانمم...هرچی از 

.فهمیدم ک ازعمد این کارو نکرده امانتونستم خودمو دهنم دراومد بهش گفتم..

کنترل کنم...انگار...انگار منتظر فرصتی بودم تا عقده هامو سرش خالی 

کنم...اشتباه کردم آره خانمم؟!!صدای بلند گریش تا اتاقم میومد حس عذاب 

وجدان و پشیمونی اومد سراغم صدای گریشم ک اعصابمو خرابتر 

گوشه میز گذاشتمو سوییچمو برداشتم و زدم  میکرد...عکس ستاره رو

 بیرون..._

 

مهسا:اونقدر اشک ریختم ک دیگه نایی نداشتم... نفساموبالرز بیرون میدادمو 

هق هق میکردم...خدایا اخه چقد خرد شم چقد له شم...رامین این دفه دیوونه شده 

 قد دردو تحملبود...خیلی ترسیدم خدایا...آخه چرا برای رسیدن به عشقم باید ان

 کنم؟!!...._

 

اشکامو پاک کردم...بسه مهسا...خودت این راهو انتخاب کردی...حق نداری 

ازخدا گله کنی...میدونستی... میدونستی ک قراره درد بکشی و پاتواین راه 

گذاشتی پس تحمل کن...دوباره پشت دستمو به گونم کشیدمو ازجام بلندشدمو 

فهمیدم رامین رفته...رفتمو خرده شیشه هارو رفتم بیرون...ازصدای ماشینش 

جمع کردم و ریختم دور...رفتم سمت اتاق رامین عکس ستاره رو برداشتمو تو 

 یه قاب قشنگ دیگه انداختمو گذاشتم گوشه میز رامین..._

 

 گوشیم زنگ خورد..._
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 مهسا:الو سالم مامان جون..._

 

 مریم:سالم دخترنازم...خوبی مامان؟!!_

 

 مهسا:خوبم...شما خوبی بابا خوبه؟!!_

 

مریم:آره دخترم جزدلتنگی شما ک درد دیگه ای نداریم...اونم تحمل میکنیم فقط 

 شما خوشبخت باشین._..

 

مهسا:نتونستم جلو خودمو بگیرم و زدم زیر گریه...چقد دوست داشتم االن 

 مامانمو بغل کنمو تو بغلش اروم شم._..

 

 تم:دخترم داری گریه میکنی؟!!چی شده؟!!مریم:بانگرانی گف

 

 مریم:بانگرانی گفتم:دخترم داری گریه میکنی؟!!چی شده؟!!_

 

 مهسا:چیزی نشده مامان...خیلی دلتنگتونم...دلم براتون یه ذره شده..._

 

 مریم:فداتشم دختر نازم...خب یه سربارامین بیایین تهران..._

 

 _مهسا:پوزخندی زدم...با رامین؟!!

 

 مریم:کجارفتی دخترم؟!میگم بیایین یه سرتهران خب؟!_!

 

مهسا:نمیشه مامان جون...رامین کلی کارداره...تواون یه ماهی ک نبوده حسابی 

 کاراش روهم انبارشده..._

 

 مریم:باشه دخترم...پس توهم خودتو ناراحت نکن..._
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تم...سالم رامین:بایه دسته گل رفتم سرقبرستاره...کنارش نشس

خانمم...خوبی؟!!...احساس میکنم ازم دلخوری...راستش خودمم حالم خوب 

نیس...ازخودمو کارام دیگه داره حالم بهم میخوره...میدونی ک هیچوقت دوست 

نداشتم دل کسی رو بشکنم...دوست نداشتم کسی رو خرد کنم و تحقیرش 

خودمو کنترل  کنم...نمیدونم چم شد...وقتی عکستو روزمین دیدم نتونستم

کنم...قبول دارم کارم اشتباه بود...اون دختر مقصرنبود اما چکارکنم...توروخدا 

 ازم دلخور نباش خانمم..._

 

رامین:بعد از کلی حرفو دردودل بلند شدم و رفتم سمت ماشین...توراه 

بودم...دوست ندارم برم خونه...نه میتونم ازش معذرت خواهی کنم و نه میتونم 

گاکنم...مسیرمو به سمت خونه لیال تغییر دادم...بعد یه رب رسیدم توروش ن

 ساعت ده شب بود...در زدم و رفتم داخل...

 

 سینا:سالم داداش خوش اومدی..._

 

 رامین:سالم ممنون...ببخشید این موقع شب مزاحم شدم..._

 

 سینا:دیوونه شدی پسر...خونه خودته...بیاتو.._

 

آشپزخونه میومدم بیرون گفتم کی درمیزد عزیزم ک بادیدن لیال:همونطور ک از 

 رامین متعجب گفتم:آ آ رامین ؟!!ازاین طرفا؟!راه گم کردی؟!!_

 

 رامین:سالم...تقریبا..._

 

 لیال:بیا بشین...خوش اومدی..._

 

 سینا:خب داداش چه خبرا؟!دیگه کم میبینمت نیستی؟!_

 

رجریانی... یکم با سینا صحبت کردم و رامین:مشغول کارم دیگه...خودت ک د

بعدم روبه لیال با من من گفتم... رامین:اگه مزاحم نیستم میشه امشب اینجا 

 بمونم؟!_
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 لیال:البته داداش...خونه خودته...من برم اتاق مهمونو برات حاضر کنم..._

 

رامین:لبخند تشکر آمیزی زدم...چیزی نمیپرسیدن ازم ک دلیلش چیه وازشون 

ممنون بودم ک نمیپرسن... واقعااین زن و شوهر نمونه ندارن...خیلی بهشون 

 مدیونم ازوقتی اومدم شیراز لحظه ای تنهام نزاشتن..._

 

 

مهسا:وای دیروقته چرا نیومد پس؟!!من تنهایی میترسم تواین خونه...جراتم 

ک ندارم بهش زنگ بزنم...ای خدا...  حتما نمیخواد بیاد دیگه ساعت نزدی

یکه...تاحاال سابقه نداشته انقد دیرکنه...درارو قفل کردمو رفتم تواتاقمو ازپشت 

درو قفل کردم...ازبچگی از تنهایی میترسیدم... حاالهم تواین خونه بزرگ و 

توشهر غریب المپ و روشن گذاشتم...دفترخاطراتمو درآوردمو برای سرگرم 

لخی ک افتادو امشب و ترسی کردنم شروع کردم به نوشتن از امروزو اتفاقات ت

ک ازتنهایی داشتمو و دلواپسیم برای نیومدن رامین و مجبور به سکوت بودن و 

 دَم نزدنم...چشمام کم کم گرم شد و....

 

 

مهسا:قفل اتاقمو بازکردمو رفتم بیرون...یعنی هنوز نیومده؟!!ساعت نه 

م ...روکاناپه نشستصبحه...دروبازکردمو توحیاط نگاهی انداختم... ماشینش نبود

 و پاهامو بغل گرفتمو یه آهنگ دروصف حالم گذاشتم..._

 

رامین:رفتم خونه تا لباسمو عوض کنم و برم شرکت... رفتم داخل پذیرایی ک 

 بادیدن دختره ک روکاناپه نشسته بود و آهنگی روگوش میداد ایستادم..._

 

 

نت بشینه/برای دل من گناهی ندارم ولی قسمت اینه/که چشمای کورم به راه

 واسه جسم خستم/منی که غرورو توچشمات شکستم..._

 

مهسا:اشکای آرومم تبدیل به هق هق شد...سرمو روزانوهام گذاشتم و باهق هق 

بیشتری اشک ریختم به حال و روز داغون و دردآورم ک فکر میکردم هق هقم 

 بیشتر میشد....
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ی توروخواست یه روزی بد سرازکار چشمات کسی درنیاورد/که هرک

 آورد/برای دل من واسه جسم خستم/ منی که غرورو توچشمات شکستم..._

 

رامین:چرا داره همچین شعری گوش میده؟!!... منظورش چیه..درد این 

 دخترچیه؟!!یعنی بخاطر حرفای من داره اینجوری گریه میکنه؟!!_

 

روبدونه/گناهی ندارم  واسه من که برعکس کار زمونه/یکی نیست که قدر دلم

 ولی قسمت اینه/که چشمای کورم به راهت بشینه/_

 

رامین:درسته توگناهی نداری...گناهت اینه ک اومدی توزندگیم...نمیدونم چرا 

 اومدی تو زندگیم و هدفت چی بوده اما کاش نمیومدی...._

 

 

م ساز هنوزم زمستون به یادت بهاره/توقلبم کسی جزتو جایی نداره/صدای دل

ناسازگاره/سکوتم بجز تو صدایی نداره/توخواب وخیالم همش فکر اینم/که 

دستاتو بازم تودستام ببینم/ولی حیف  ازاین خواب پریدم که بازم با چشمای کورم 

 به راهت بشینم...._

 

 

رامین:دیگه تحمل جوو سنگین خونه رو نداشتم یه جوری که انگار بی تفاوتم 

 رفتم داخل اتاقم..._

 

مهسا:بادیدن رامین سریع ازجام پریدم...آهنگو قط کردمو سریع اشکامو پاک 

 کردم...همونجوری وایسادم...

 

رامین:رفتم تواتاقمو دروبستم ک چشمم به عکس ستاره افتاد...تویه قاب قشنگ 

و جدید ک گوشه میز گذاشته بود...یعنی کاراونه؟!...این دختر میخواد منو از 

وونه کنه...دستی به صورتم کشیدمو پووفی کردم...لباسمو عذاب وجدان دی

عوض کردمو رفتم بیرون...تو پذیرایی ایستاده بود...ازکنارش رد شدم و 

 خواستم برم بیرون ک با صداش متوقف شدم..._
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مهسا:ازکنارم رد شد...باترس و هزار برابر تردید و صدایی بغض دار 

 گفتم:واسه ناهار میای؟!!_

 

ین:انگار سرجام میخکوب شدم نتونستم هیچ جوابی بدم حتی رومو رام

برنگردوندم...چقد صداش پرازاضطراب بود...یعنی من باعث شدم انقد بترسه و 

 مضطرب شه؟!!....باجمله بعدیش قلبم آتیش گرفت..._

 

مهسا:همونطور بابغض ادامه دادم:ببخشید...بخدا ازعمد ننداختمش ازدستم سر 

 دورفتم سمت اتاقم و دروبستم و به درتکیه دادم..._ خورد...و با

 

رامین:بابسته شدن دراتاقش رومو سمت اتاقش برگردوندم...بجای اینکه من 

ازش معذرت خواهی کنم اون....خدایا من دارم بااین دختر چکار میکنم؟!!اگه 

بخاطر من و کارام بالیی سرش بیاد هیچوقت خودمو نمیبخشم...باید هرچی 

 ر ازش جداشم تا بیشترازاین ناراحتش نکردم...اما چجوری؟!!_زودت

 

 باکالفگی رفتم بیرون..._

 

مهسا:دستام ازشدت ترس میلرزید و انگشتام یخ کرده بود...صدای ماشینش 

 اومد...رفت...بازم رفت...

 

 

رامین:خودمو مشغول پرونده ها میکردم اما ذهنم درگیر دختره بود...پرونده 

احرص بستمو به پشت صندلی تکیه دادمو دستی به صورتم کشیدم...من هارو ب

چکارکنم خدا؟!!بااین دختر چکارکنم!!؟این همه تحقیرش کردم بازم مظلومانه 

رفتار میکنه و ترکم نمیکنه...هدفش چیه؟!!چرا انقد سمجه...دختر بدی 

.ازجام نیست...اما نمیخوام توزندگیم باشه...نه اون و نه هیچ زن دیگه ای..

بلندشدم...خیلی مظلومانه پرسید واسه ناهار میای...حق داره همش تو خونس 

 حوصلش سرمیره ولی چاره ای نیست باید تحمل کنه...رفتم سمت خونه..._
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مهسا:واسه ناهار نمیاد دیگه...آهی کشیدمو بلندشدمو واسه خودم یه بشقاب 

ذام شدم...اصال اشتها کشیدم و نشستم پشت میز و مشغول بازی کردن با غ

نداشتم...صدای ماشین اومد...باخوشحالی ازجام بلند شدم...اومد... سریع 

 میزوچیدم...._

 

رامین:رفتم داخل دیدم تو آشپزخونست و منتظرمنه... رفتم تواتاقمو لباسمو 

 عوض کردم ورفتم سمت آشپزخونه صندلی رو کشیدمو نشستم..._

 

 گذاشتم جلوش..._ مهسا:سریع بشقابشو پرکردمو

 

رامین:بدون توجه بهش مشغول خوردن شدم و بعد ازناهار بلندشدمو رفتم سمت 

 اتاقم..._

 

مهسا:ظرفارو جمع کردمو شستم و رفتم تواتاقم...ساعت دونیمه...امروز ساعت 

چهار دانشگاه دارم...بیشتر درسام خودخوانه و هفته ای دوبار بیشتر کالس 

دوش گرفتم و اومدم بیرون و حاضرشدم...اولین جلسه نباید نداشتم...رفتمو یه 

دیر میرفتم...کیفمو برداشتمو رفتم بیرون... باید به رامین خبربدم ک دارم 

میرم...رفتمو پشت درنیمه بازش ایستادم...خوابیده ک...کاغذی روازکیفم 

 ...و کاغذودرآوردمو نوشتم ک دارم میرم دانشگاه ساعت شش ونیم برمیگردم

 گذاشتم رومیز داخل پذیرایی...

 

رامین:کش وقوسی به خودم دادمو چشامو بازکردم... اوه ساعت ششه چقد 

خوابیدم...بلندشدمو ازاتاق اومدم بیرون...سروصدایی نبود...یه چشم چرخوندم 

دیدم نیس...بی تفاوت رفتم سمت پذیرایی خم شدم کنترل تیوی رو بردارم ک 

اد برش داشتمو خوندمش...پس رفته دانشگاه گذاشتمش چشمم به کاغذ رومیز افت

 سرجاش و نشستمو مشغول تماشای تلوزیون شدم..._

 

 

مهسا:کالسم تموم شد....سوار ماشین شدم و روندم سمت خونه...عجب هوای 

زمستونی و سردی بود...آخ ک دلم لک زده واسه برف...نم نم بارون 

ازم سبقت گرفت و جلوی من به حالت  میبارید...یهو یه ماشین با سرعت زیاد
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زیگزاکی حرکت میکرد...بسم هللا این چشه دیگه... چندبار بوق زدم تا کنار بره 

 و ردشم اما نه...فایده نداشت...اومدم ازش سبقت بگیرم ک یهو ترمز کردو..._

 

 

رامین:نگاهی به ساعت انداختم...ساعت هشت شد چرانیومد پس؟!!...به من چه 

 .حتما رفته خرید.._بابا..

 

 

پلیس:لطفا کنار برین...دوستان کنار برین اجازه بدین آمبوالنس رد شه...لطفا 

 خلوت کنین اجازه بدین کارمونو انجام بدیم..._

 

مهسا:آروم چشامو باز کردم...درد بدی تو وجودم حس کردم...توآمبوالنس 

 بودم...آروم آروم شروع کردم به ناله کردن..._

 

رستار:آروم باشین...االن میرسیم بیمارستان لطفا دستتونو تکون ندید احتماال پ

 شکسته..._

 

 مهسا:سوزنی به دستم زده شد و کم کم بدنم بی حس و چشمام تار شد..._

 

دکتر:دستش ازدوجا شکسته...شکستگی دیگه ای نداره...باید پالتین گذاشته شه... 

 اتاق عملو حاضرکنین...

 

تند تندکف پاهامو به زمین ضرب گرفته بودم... ساعت یازده شبه پس این رامین:

دخترکجا موند...نکنه چیزی شده...رفتم سمت تلفن...أه من ک شمارشو ندارم... 

خاک برسرت رامین چرا شمارشو نداری آخه...شاید لیال داشته باشه...زنگ زدم 

 به لیال..._

 

 لیال:جانم رامین..._

 

 و بهش گفتمو گفتم شمارشو داری؟!!/رامین:قضیه ر

 

 لیال:نه...ولی بزار ازرویا میگیرم االن...بعد میفرستم برات..._
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رامین:باشه...خدافظ...بعد چنددقیقه لیال شماره رو فرستاد...بدون معطلی زنگ 

 زدم...بعد چندبوق جواب داد...سریع و عصبی گفتم:معلوم هست کجایی؟!!_

 

 ..من پرستارم...آروم باشین لطفا..._پرستار:سالم آقا.

 

 رامین:پرستار چیه؟!این شماره همسرمنه..._

 

 پرستار:همسرتون مهسا عباسی هستن؟!!_

 

 رامین:متعجب گفتم بله!_

 

 ...پرستار:ایشون تصادف کردن...االنم تواتاق عملن

 

 طوره؟!!!رامین:باترس ازجا پریدم...وگفتم تصادف؟!اتاق عمل؟!حا...حالش چ

 

 پرستار:نگران نباشین فقط دستشون شکسته...

 

رامین:کدوم بیمارستان؟!....سریع قط کردمو لباسمو پوشیدمو باعجله رفتم سمت 

 بیمارستان...

 

 رامین:ببخشید مهساعباسی کدوم اتاقه؟! تصادف کرده...

 

 مسئول پذیرش:هنوزاتاق عملن...

 

 م:یعنی چی؟!!این همه وقت تواتاق عمله؟!!رامین:باصدای تقریبا بلندی گفت

 

_:لطفا آروم باشین آقا...اینجا بیمارستانه صداتونو بیارین پایین...مطلقا فقط 

 بیمارشما نیستن که...

 

 رامین:کالفه دستی به سرم کشیدمو گفتم اتاق عمل کجاس؟!!
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 _:انتهای راهرو..

 

یه دادم... خداروشکر ک اتفاق رامین:پشت دراتاق عمل ایستادمو به دیوارتک

بدتری نیفتاد...وگرنه جواب خونوادشو چی میدادم؟!!اگه میفهمیدن بادخترشون 

 چه رفتاری داشتم هرگز منو نمیبخشیدن....

 

 بعد چنددقیقه دکتر اومد بیرون...سریع به سمتش رفتم...

 

 بعد چنددقیقه دکتر اومد بیرون...سریع به سمتش رفتم..._

 

 :چی شد آقای دکتر؟!!چطوره؟!!_رامین

 

 دکتر:شما همسرخانم عباسی هستین؟!!_

 

 رامین:بله...حالش چطوره؟!!_

 

دکتر:دستشون ازدوجا شکسته...پالتین گذاشتیمو گچ گرفتیم تادوهفته باید توگچ 

بمونه...به غیراز کبودگیا و خراشای جزیی مشکل دیگه ای نیست...االنم به 

بعد تموم شدن سرمش بهوش ک اومد میتونین بخش منتقل میشه...

 ببرینش...نسخه داروهاشم میدم به پرستار بیاره براتون..._

 

رامین:نفس عمیقی کشیدم و تشکرکردم...دکتر رفت... بعددکتر برانکاردی ک 

 مهسا روش خوابیده بودو بیرون اومد...ناخواگاه اسمشو زمزمه کردم..._

 

نگاش کردم...یه طرف صورتش کبود و طرف رامین:ووای مهسا....متعجب 

 دیگه خراش برداشته بودو دستش توگچ بود...ازاین حالش قلبم به درد اومد..._

 

همراهش رفتم بردنش تو اتاق و منم از دم در نگاش میکردم...باصدایی کسی 

 رومو برگردوندم...دوتا پلیس بودن..._

 

 پلیس:شما همسر مهساعباسی هستین؟!!_

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  297  

ین:سرمو به نشونه تایید تکون دادم...پرونده ای رو باز کردو جلوم گرفتو رام

 گفت:این ماشین همسرتونه خدابهش رحم کرده ک جون سالم بدر برده..._

 

 رامین:جلوی ماشین کامال رفته بود...واقعا خدارحم کرده...مقصر کی بوده؟!!_

 

از خانمتون سبقت _:ماشین شاسی بلندی ک رانندش الکل مصرف کرده بوده 

 میگیره وسط خیابون ترمز میکنه و همسرتونم از پشت بهش میخوره..._

 

 رامین:اون احمقو گرفتین دیگه؟!!_

 

 _:بله...فقط اصرار داره ک دیه رو پرداخت میکنه و خسارتو جبران میکنه..._

 

 رامین:باصدای بلندی گفتم:مرتیکه زده دست همسرمو داغون کرده و انداختتش

 تواین حال...دیش بخوره توسرش...باید تاوان این کارشو پس بده...._

 

_:بله...آروم باشین...لطفا فردا همراه همسرتون برای تکمیل پرونده تشریف 

 بیارین اداره آگاهی..._

 

 رامین:باحرص سرمو تکون دادم...وتشکرکردم و بعدم رفتن...

 

 تم....رامین:رفتمو قرصای مهسارو گرفتم و برگش

 

مهسا:کم کم چشامو باز کردم...به ساعت نگاهی انداختم...ساعت نزدیک دوشب 

بود...درباز شد و رامین اومد داخل...باترس گفتم:بخدا تقصیرمن نبود...اون 

 ماشین پیچید جلوم...ماشین داغون شد...ببخشید...

 

 کالنتری...رامین:باشه...باشه آروم باش...مهم نیس...بخواب فردا بایدبریم 

 

 مهسا:باشه ای گفتمو چشمامو بستم....

 

رامین:روی صندلی کنارپنجره اتاقش نشستمو سرمو به دیوار تکیه دادمو 

 چشامو بستم...
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مهسا:چشمامو بازکردم...کم کم به خودم اومدم...چشمم به رامین 

افتاد...روصندلی خوابش برده بود...واقعا تو خواب خیلی تماشایی 

 ه...پرستار اومد داخل...میش

 

 پرستار:صبح بخیر...خوبی؟!!

 

 مهسا:لبخندی زدمو گفتم خوبم...

 

رامین:باصدای پرستار چشامو بازکردم...محکم دستی به صورتم کشیدمو با 

 صدایی گرفته گفتم:مشکلی ک نیست؟!!

 

جام نپرستار:نه...میتونین ببرینش خونه...فقط تشریف بیارین کارای ترخیص و ا

 بدین...

 

 رامین:باشه ای زیرلب گفتمو بلندشدم...

 

مهسا:باکمک پرستار لباسامو پوشیدم...رامین اومد داخل ازتخت اومدم پایین 

 همین ک ایستادم کل بدنم درد گرفت و چشمامو روهم فشرمو آخی گفتم...

 

 رامین:سریع سمتش رفتمو زیربغلشو گرفتمو گفتم خوبی؟!

 

 م درد میکنه...مهسا:کل بدن

 

 رامین:بااین حال ک نمیتونی بیای کالنتری میرسونمت خونه خودم میرم...

 

 مهسا:باشه ای زیرلب گفتمو به کمک رامین رفتم سوارماشین شدم...

 

 

رامین:به خونه رسیدیم...کمکش کردمو ازماشین پیادش کردمو آروم آروم سمت 

ومدم بیرون...بااین حال ک نمیشه اتاقش بردمش...روتختش درازکشیدو منم ا
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تنهاش بزارم...زنگ بزنم لیال بیاد پیشش...گوشیمو درآوردمو به لیال زنگ 

 زدمو همچیو گفتم بهش..._

 

 لیال:چرا زودتر نگفتی رامین؟!میومدم کمکت..._

 

 رامین:به ذهنم نرسید..._

 

 لیال:باشه من تا نیم ساعت دیگه اونجام...._

 

 

 ک اومد رفتم...به کالنتری رسیدم...رفتم سمت اتاقی ک نگهبان رامین:لیال

 اشاره کردو در زدم..._

 

 سروان:بفرمایین..._

 

 رامین:رفتم داخل..._

 

 سروان:آقای نظرزاد؟!!_

 

 رامین:بله..._

 

 سروان:بفرمایید بشینین..._

 

گفت رامین:روصندلی نشستم و سروان رو به نگهبانی ک ایستاده بود 

بیارینش...بعد چنددقیقه درباز شد و پسرجونی دستبند به دست اومد 

داخل...ناخودآگاه ازجام بلندشدمو یه قدم به سمتش رفتمو با داد گفتم: مرتیکه 

 بیشور...._

 

 سروان:آقای نظرزاد لطفا آروم باشین..._

 

 رامین:معذرت میخوام اما بهم حق بدین...اخه مرتیکه عوضی تو ک مشروب

خوردی غلط میکنی پشت فرمون بشینی...خودت به جهنم بقیه رو به کشتن 
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میدی...برو خداروشکر کن ک همسرم چیزیش نشد...جناب سروان من ازاین 

 یارو شکایت دارم باید تاوان کارشو پس بده تا دیگه با جوون مردم بازی نکنه...

 

برای فرداهم  لیال:مشغول درست کردن ناهارشدم...یکم بیشتردرست کردم ک

 بمونه...داروهای مهسارو ک دادم االنم خوابیده..._

 

 رامین:سالم..._

 

 لیال:سالم داداش...اومدی چی شد؟!!_

 

 رامین:هیچی...بیخیال مرتیکه روانمو بهم ریخت... حالش چطوره؟!!_

 

و شلیال:داروهاشو دادم...خوابیده...بیا توهم ناهارتو بخور اونم بلند ک شد ناهار

 میخوره..._

 

 رامین:باشه...ممنون لیال توهم توزحمت افتادی..._

 

 لیال:وظیفم بود داداش...ناهار رامینو کشیدمو و بعد خدافظی رفتم..._

 

مهسا:چشمامو بازکردم...معدم بدجور میسوخت...خیلی گشنم بود...بلند 

اتاق اومدم شدم...دردام بخاطر داروهایی که خورده بودم کمتر شده بود...از

 بیرون و رفتم سمت آشپزخونه...ناهار آمادس؟!!حتما لیال درست کرده دیگه..._

 

رفتم سمت قابلمه و بشقابی رو برداشتم...وای حاال چجوری بکشم؟!!بشقابو تو 

دست چپم گرفتمو بادست شکستم کف گیرو آروم بلند کردم ک ازدستم افتاد و 

...ای خدا تا کی این وضعیت ادامه صدای بدی داد...اشک توچشمام حلقه زد

 داره؟!باصدای رامین سریع رومو برگردوندم..._

 

 رامین:چی شد؟!!_

 

 مهسا:من...راستش...چیزه...
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 رامین:باشه...تو بشین من برات میکشم_...

 

 مهسا:سرمو تکون دادمو نشستم..._

 

 رامین:بشقاب و جلوش گذاشتم...و باال سرش ایستادم._..

 

مهسا:قاشق و تودست چپم گرفتم و پرش کردم آوردم باال که ریخت...دوباره 

پرش کردم و دوباره ریخت...باحرص قاشقو رومیز کوبوندم وبابغض به دست 

 شکستم نگاه کردم...._

 

رامین:دلم بدجور به حالش میسوخت...بیا و یبارم توخوبی کن رامین...بیچاره کم 

شستمو قاشق و برداشتمو پر کردمو سمت درحقت خوبی نکرده... کنارش ن

 دهنش گرفتم..._

 

مهسا:متعجب نگاش کردم...هیچ حالتی تو صورتش نبود نه اخم نه ناراحتی نه 

عصبانیت...دهنمو بازکردمو شیرین ترین و خوشمزه ترین غذایی ک توعمرم 

برای اولین و شاید آخرین بار بود رو خوردم...چندقاشق خوردم ک سیر 

روم گفتم ممنون...سری تکون داد و بلند شد و بااخم رفت سمت اتاقش شدم...آ

لبخندی رولبم نشست اما سریع محو شد...رامین االن داشت بهم ترحم میکرد... 

 نفرت انگیز ترین کلمه توی عشق یک طرفه ترحمه...

 

رامین:روتختم درازکشیدمو به عکس ستاره خیره شدم... خانمم یوقت فک نکنی 

عیه وضاش خوب رفتار میکنم یعنی قبولش کردما...نه...مجبورم فعال توچون باه

ک دلم بدجور بحالش میسوزه...اووف خدا دمت گرم آخه چرا وقتی میدونی 

دوست ندارم کسی رو برنجونم و ناراحت کنم بازم یچیزی میشه ک مجبور میشم 

م رم... نمیتون... دختربدی نیست...نمیخوام برنجونمش...اما مجبواون کارو بکنم

اجازه بدم بین منو ستارم قرار بگیره...باید برنجه ازمن...باید ازم 

دلخورشه...ازم زده شه...باکارام ازم متنفرشه و بره...ترکم کنه...ولی 

خداروشکر ک براش اتفاقی نیفتاد...وگرنه جواب خونوادشو چی باید 

 میدادم؟!!!_
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ک چشمم به آینه افتاد...وای خدا  مهسا:رفتم تواتاقم...خواستم درازبکشم

...چقد ترسناک شدم... پمادی روکه دکترداده بودو برداشتمو به صورتمو ببین

صورتم زدم... خداکنه ک زود خوب شه...ای خدا چقد زشت شدم... رامین 

همینجوریشم ازم بدش میاد دیگه بااین قیافه داغونم حتما چندشش میشه... 

 م زنگ خورد..._توهمین افکار بودم ک گوشی

 

 آرش:سسالم به خوشگل خانم خودم...خوبی؟!!_

 

 ...ممنون خوبم توخوبی؟!!_مهسا:سالم داداشی

 

 آرش:توپم عااالی...مگه میشه بدباشم فقط دلم برای اذیت کردن تو تنگ شده..._

 

مهسا:آرش مسخره بازی درمیاوردو منم میخندیدم نگفتم بهش ک تصادف 

درجا پامیشد میومد و به خونوادمم میگفت...نمیخواستم  کردم...میفهمید

 نگرانشون کنم..._

 

 یهو ازدهنم دررفت و گفتم:آرش بسته منو نخندون دردم میگیره نمیتونم بخندم...

 

یهو ازدهنم دررفت و گفتم:آرش بسته منو نخندون دردم میگیره نمیتونم 

 بخندم..._

 

ا چی شده؟! نکنه اون مرتیکه دست آرش:چی؟!یعنی چی دردم میگیره؟!مهس

 روت بلند کردم...زود بگو...راستشو بگو تا بیام دماراز روزگارش دربیارم...._

 

مهسا:خاک توسرت مهسا سوتی دادی...خودمو کنترل کردمو خیلی ریلکس 

گفتم:چقد قدرت تخیلت باالستا...کتک چیه؟! بابامنظورم اینه ازدل درد نمیتونم 

 _بخندم عزیزمن...

 

رامین:ازاتاق اومدم بیرون ک صدای شنیدم پشت درش ایستادم...چه عزیزمی 

هم راه انداخته...باز داره بااون َکنه حرف میزنه...مطمعنم اینا یه سروسری 

دارن... نکنه اینا عاشق همن؟!احتمالش هستا!!!اما اگه عاشقشه چرا 

ه منو مسخره نگرفتتش؟!!تا هم خودشون هم من راحت میشدم... یعنی دختر



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  303  

کرده؟!!ولی به قیافش نمیاد همچین آدمی باشه...چی میگی رامین مگه به 

قیافس؟!! خدایاوضعیت منو ببین...عین پیرزنای فضول فال گوش 

...اصال به من چه...کاش عاشقش باشه و بیاد از زندگیم ببرتش...هم من وایستادم

و افکار مزخرفشو راحت شم هم خودش... رفتم سمت حیاط تایکمی قدم بزنم 

 ازذهنم بیرون بریزم..._

 

مهسا:بعدکلی بگو بخند باآرش خدافظی کردم...خب االن چکارکنم؟!!...بشینم 

درسمو بخونم بااین حال تادوهفته ک نمیتونم برم دانشگاه...ازاالن شروع کنم به 

خوندن ک عقب نیفتم...جزوه هامو برداشتمو رو تخت لم دادم و بالشتی روزیر 

شکستم گذاشتم و مشغول خوندن شدم....دوساعتی خوندم...اوف خسته  دست

 شدم... بلندشدمو رفتم بیرون...

 

 رفتم سمت آشپزخونه تا شام درست کنم...خوابیدن بسته دیگه..._

 

رامین:برگشتم داخل و تو پذیرایی رومبلی ک روبروی آشپزخونه بود نشستمو 

ختره خیره شدم...یعنی بااون َکنه رابطه دستمو متفکرانه زیرچونم گذاشتمو به د

داره؟!!  یعنی منو مسخره خودش کرده؟!!خب چرا طالق نمیگیره بره؟!....باید 

بفهمم اینا چه َسرو ِسری باهم دارن...اگه بفهمم شاید راحتر بتونم کاری کنم 

 دمشو بزاره روکولش بره..._

 

میدادم خودمو به نفهمی  مهسا:احساس میکردم نگاه سنگینش رومنه...اما ترجیح

 بزنمو و روخودم نیارم..._

 

 رامین:توافکارخودم غرق بودم ک باصداش به خودم اومدم...._

 

مهسا:همونطور که داشتم میزومیچیدم بدون اینکه نگاش کنم گفتم شام 

 حاضره..._

 

 رامین:بعد مکثی بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه و پشت صندلی نشستم..._

 

:خودمم نشستم...سعی کردم بتونم بادست چپم غذا بخورم تا فک نکنه دارم مهسا

 سواستفاده میکنم تا بزاره دهنم...آروم و بادقت شروع کردم به خوردن..._
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رامین:زیرچشمی بهش نگاه میکردم...خداروشکر حداقل یادگرفته چجوری 

ردن بخوره...مثل بچه ها هی نزارم دهنش...نگامو گرفتم و مشغول خو

 شدم...بعدم بلندشدمو رفتم سمت اتاقم..._

 

مهسا:به رفتنش نگاکردم...باز اخالقش داره مثل قبل میشه...بازبهم بی محلی 

 میکنه...

 

 

 

 دوهفته بعد...

 

 

مهسا:سوارماشین شدیم. و رفتیم سمت کلینیک تا گچ دستمو بازکنم...رسیدیم و 

 پیاده شدیم..._

 

تمو منتظربودم تا دکتربیاد...بعد چندلحظه پسری جوون مهسا:گوشه تخت نشس

بادستگاهی تو دستش اومد داخل... بالبخندسالمی کرد و کنارتختم ایستادو دستگاه 

و روشن کرد ک صدای بدی داد...ترسیدمو دستمو عقب کشیدمو گفتم:دستم نبُره 

 یوقت؟!!_

 

 دکتر لبخند پررنگی زد و گفت:نه نترس حواسم هست..._

 

رامین:داشتم به دختره نگا میکردم...اخمام رفت توهم چه حرکاتش 

بچگانس...چشمم به دکترافتاد ک نیشش بازبودو بهش نگاه میکرد...اخمام 

 بیشترتوهم رفت بلندگفتم:لطفا زود کارتونو انجام بدین عجله داریم..._

 

 دکتر:بله بله حتما..._

 

دمو چشامو بستم...بعد چنددقیقه دستم مهسا:دستمو به دکترسپردمو رومو برگردون

سبک شد...چشمامو بازکردمو به دستم نگاه کردم...لبخندی زدم...آخیش راحت 

 شدم...ممنون آقای دکتر..._
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دکتر:خواهش میکنم...فقط زیاد به دستتون فشار نیارین چون یه مدت بی تحرک 

 بوده خشک شده...ورزشای سبک انجام بدین..._

 

 منون...مهسا:باشه م

 

 رامین:خب دیگه بریم...

 

رامین:ازکلینیک اومدم بیرون...ماشین اون دست خیابون بود...اول خواستم 

 منتظرشم تا بیاد اما بعد پشیمون شدمو رفتم..._

 

مهسا:نگاش کردم بی توجه به من رفت...بداخالق نمیشد یکم منتظرم 

دوهفته رامین شده بود بمونه؟!اخمی ظریف روپیشونیم قرار گرفت...تواین 

همون رامین بداخالقی ک اخم ازچهرش نمیرفت و بی توجه بود بهم...چه 

 انتظاری داشتم...منو باش امیدوارشدم... امیدبرای من حرومه....

 

منو باش امیدوارشدم... امیدبرای من حرومه....به خیابون نگاهی انداختم خیابون 

 دوطرفه و شلوغی بود.._.

 

دوخیابون ایستادمو به پشتم نگاه کردم...هنوز واستاده دختره ی دست  رامین:بین

 و پاچلفتی..._

 

مهسا:چقد خیابون شلوغه...منتظرموندم تایکم خلوت شه...آروم قدم برداشتمو 

حرکت کردم...بیشتر راه و رفته بودم ک باصدای بوق های پیاپی سرجام خشکم 

گا میکردم... اینباردیگه زنده زدو به ماشینی ک باسرعت به سمتم میومد ن

 نمیمونم...چشمامو محکم بستم ک دریک آن دستم کشیده شد..._

 

رامین:این دختره احمق چرا وسط خیابون وایساده... سریع سمتش رفتمو دستشو 

گرفتمو محکم کشیدمش ک آخ بلندی گفت...متوجه شدم ک دست آسیب دیدشو 

گه کوری؟!چرا مثل آدم راه گرفتم بدون توجه سرش فریاد زدمو گفتم:م

 نمیری؟!!بازوشو گرفتمو کشوندمش تا ازخیابون بعدی ردشیم..._
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مهسا:رامین تمام عرض خیابونو غر میزد...سوارماشین شدیم و راه 

افتادیم...رامین هنوز سرم داد میزدو میگفت:دختره ی گاو احمق...مث چی وسط 

 یه راه بهترپیداکن...فعال امانتی خیابون وایساده...اگه میخوای خودکشی کنی برو

 دستم وقتی رفتی پیش خونوادت خواستی بمیر..._

 

مهسا:توسکوت به حرفش گوش میدادم...خندم گرفته بود.حس خوبی بود ک 

نگرانمه..آروم خندیدم...خیلی بامزه میشد وقتی حرص میخورد...نگاه رامین بهم 

ریدن و گفت:دختری روانی داره افتاد دید دارم لبخند میزدم بازشروع کرد به غ

میخنده...باید میزاشتم بری زیرماشین و بمیری ببینم اونوقتم اینجوری 

 میخندیدی..._

 

مهسا:سعی میکردم جلو خودمو بگیرمو بلند نخندم... تمام طول مسیر داشت سرم 

 داد میزد...باالخره_ رسیدیم...

 

 رامین:پیاده شووو...

 

 ده شدم..._مهسا:خدافظی کردمو پیا

 

...این دختره مریضه...مشکل روانی داره...داشت رامین:روندم سمت شرکت

 میرفت زیرماشین اونوقت داشت میخندید...

 

مهسا:رفتم سمت خونه...کلیدو تودر چرخوندم هنوزم مثل دیوونه ها 

میخندیدم...رفتم سمت اتاقم و دروبازکردم و لباسمو عوض کردم...بدون معطلی 

مت دفترخاطراتم برش داشتمو ازاتاق رفتم بیرون و توپذیرایی رفتم س

نشستم...دوهفته بود ک ازاتفاقات روزانه هیچی ننوشته بودم...کللی حرف بود و 

کلی درد و نوشته...نمیدونم چرا اما همچنان لبخند رو لبام بود... شروع کردم به 

 نوشتن..._

 

 

د دوهفته میخوام بنویسم بازم از عشقم امروز بعد دوهفته دست به قلم شدم...بع»»

از کسی ک همه ی دنیامه ازکسی که بخاطر به دست آوردن قلبش و بودن بااون 

دارم نفس میکشم...ازکسی ک توقلبمه ولی تو قلبش نیستم...اما دست ازتالش 
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برنمیدارم برای رسیدن بهش همچنان امیدوارم...درسته بهم اخم میکنه اما وقتی 

خیره میشم وقتی محو صورتش میشم اون مهربونی ک درونش  به عمق چشماش

پنهان کرده رو میبینم...اون روی قشنگشو اون اخالق پنهونیشو اون رامین 

مهربونی  که توی جلد یه آدم خشن و سرد پنهون شده رو میبینم...من اون رامینو 

 خواداز وجودت بیرون میکشم...تمام تالشمم همینه اصالعاشقم نشه بازم منو ن

فقط بخنده شاد باشه به زندگی برگرده امیدوارباشه...قبل اینکه عاشق من شه باید 

رامین و از حصاری که دور خودش و خود واقعیش ساخته بیرون بکشم...باید 

اونو به زندگی و عشق دوباره امیدوارکنم...امروز وقتی سرم داد میزد چقد 

ته بدوبیراه بهم گفت اما خوشحال شدم...احساس امنیت بهم دست داد...درس

همونام برام لذت بخش بود...مثل دیوونه ها خندیدم االن باخودش چه فکری 

 «««_میکنه؟!!!

 

 

بازلبخندی رولبم نشست...من واقعا دیوونه بودم...به ساعت نگاه کردم نزدیک 

پنج بود...نوشتن بسه دیگه... بلندشدم تا دستی به خونه بکشم...حسابی خاک 

 ود...گرفته ب

 

بلندشدم تا دستی به خونه بکشم...حسابی خاک گرفته بود...مثل کولیا یه دستمال 

به سرم بستمو دستامو زدم به کمرمو به خونه نگا کردم...خب االن ازکجا شروع 

 کنم؟!!!..._

 

 

 لیال:بیا اینارو امضا کن..._

 

 تو..._رامین:توآخر یاد نگرفتی دربزنی...مث...سرتو میندازی میای 

 

لیال:دستی به کمرم گرفتم و چشامو تنگ کردمو گفتم جرات داری بگو مث 

 چی؟!!!_

 

 رامین:نگامو به پرونده ها دوختمو گفتم:اگه جرات داشتم ک میگفتم..._
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لیال:بلند زدم زیرخنده....مگه چکارت کردم ک انقد ازم میترسی؟!!بابا فقط گاز 

 باش دیگه..._میگیرمو مو میکنم...جنبه داشته 

 

رامین:خندم گرفته بود...خودمو کنترل کردمو با اخم تصنعی بهش نگاه کردمو 

 سرمو به نشانه تاسف تکون دادم..._

 

 لیال:خب حاال...مهساچطوره؟!!_

 

رامین:اخم تصنعیم به یه اخم جدی تبدیل شد و با یه آه بلند گفتم:فعال ک نگهش 

زودتر بیان بچشونو ببرن منم از شرش داشتم دارم بزرگش میکنم منتظرم 

 راحت شم..._

 

لیال:بازبلند زدم زیرخنده...دیوونه...ولی خدایش دخترخوبیه رامین...خودت 

 مرض داری ک اذیتش میکنی..._

 

 رامین:ممنون نظرلطفته..._

 

لیال:قابلی نداشت...خب حاال زود امضاکن کاردارم باید برم همه ک مثل تو 

 .امروز حسابی خسته شدم..._بیکارنیستن..

 

رامین:برگه هارو امضا کردمو گرفتم سمتش و گفتم بیا بعدشم برو خونه...انقد 

 کارنکن ک سینا سرمن خالی کنه بگه اززنم کار میکشی..._

 

لیال:برگه هارو با حرص ازدستش کشیدمو گفتم:نکه کار نمیکشی ازم...پرو 

میکنم...رومو برگردوندمو رفتم یجوری میگه انگار ک اصال عین خر کارن

سمت درو بازکردم به رامین نگاهی انداختمو یه زبونک بهش انداختمو رفتم 

 بیرون..._

 

رامین:لبخندی زدم و سرمو تکون دادم...دختره دیوونه قصد بزرگ شدن 

 نداره...
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مهسا:وووای ک از کمر درد مررردم...خودمو انداختم روکاناپه...دیگه جوونی 

م...یهو مثل فنرپاشدم ازسرجام...واایی غذا رو آتیشه...باسرعت رفتم سمت ندار

 آشپزخونه و زیرقابلمه رو خاموش کردم..._

 

 

رامین:برگشتم خونه...نگاهی انداختم به خونه داشت برق میزد...خوبه حداقل 

واسه تمیزکاری بدرد میخوره...رفتم سمت اتاقم لباسمو برداشتمو اومدم بیرون و 

تم سمت حموم...بعد یه دوش لباسامو توحموم پوشیدم...اگه این دختره مزاحم رف

نبود راحت با حوله میرفتم بیرونا...آسایش و آزادیمو گرفته دختره ی َکنه...  

 رفتم سمت آشپزخونه..._

 

مهسا:ناخودآگاه گفتم موهاتو خشک کن سرمامیخوری... همچین نگاهی بهم 

ا من من کردن گفتم:آخه چیزه...نکه شدید انداخت ک تنم لرزید سریع ب

سرمامیخوری واسه همین گفتم...زیرلب غرغرکنان چیزی گفت ک نفهمیدمو 

اومد پشت میزنشست...سریع بشقاب روبروشو برداشتمو پر کردمو گذاشتم 

 روبروش..._

 

رامین:لیوانو برداشتم تا آب بخورم با چشم رومیز دنبال پارچ آب میگشتم ک 

فاصله داره و اونور دختره گذاشته یکم منتظرموندم شاید عقلش برسه و دیدم ازم 

 پارچ و بده بهم..._

 

مهسا:دیدم به پارچ خیره شده...منم یکم حس بدجنسیم گرفته بود...منتظر بودم 

بگه پارچو بده...دیدم بلند شد و پارچو برداشت و نشست سرجاش...یعنی بدفررم 

 ودم نیارم و مشغول خوردن شدم..._ضایع شدم ترجیح دادم به روی خ

 

 

 رامین:شاممو خوردمو بلندشدم و رفتم روکاناپه روبروی تیوی نشستم..._

 

مهسا:ظرفارو جمع کردمو شستم و رفتم رو مبل کناری رامین نشستم داشت فیلم 

اکشن میدید...منم ک متنفررر از خشونت و کتک مونده بودم چکارکنم ک گوشیم 

 زنگ خورد..._
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تماسو برقرارکردمو روگوشم گذاشتمو همزمان بلندشدمو گفتم سالم آرش 

 جان...رفتم سمت اتاقمو دروبستم...

 

 

تماسو برقرارکردمو روگوشم گذاشتمو همزمان بلندشدمو گفتم سالم آرش 

 جان...رفتم سمت اتاقمو دروبستم.._.

 

ست اینارورو رامین:مشکوک نگاش کردم رفت تواتاقو دروبست...من باید د

 کنم...آروم بلندشدمو پشت درفالگوش وایسادم..._

 

 آرش:چه خبرا؟!_

 

 مهسا:سالمتی...خبر خاصی نیس...توچه خبرا؟!خوش میگذره بدون من؟!!_

 

رامین:بیا این اولین نشونش...بدون من خوش میگذره چه معنی دیگه ای میتونه 

 داشته باشه؟!!_

 

 

 ی زیادم خوش نمیگذره..._آرش:ای بد ک نمیگذره ول

 

 مهسا خندیدمو گفتم بدجنس..._

 

 آرش:خب آبجی خوشگلم فردا چکاره ای؟!!_

 

 ..._مهسا:فردا بیکار...فقط عصردانشگاه دارم

 

 آرش:چه ساعتی؟!!_

 

 مهسا:سه..._

 

 آرش:تاکی؟!!_
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 مهسا:چرا میپرسی؟!!_

 

 آرش:توبگووو..._

 

 مهسا:تاساعت پنج..._

 

 آرش:خوبه..._

 

 مهسا:بگو دیگه...چرا پرسیدی؟!!_

 

 آرش:سوپرایزه خوشگلم...._

 

مهسا:آرش اذیت نکن دیگه...بگو چرا پرسیدی؟!چیزی شده؟!!چه سوپرایزی 

 داری؟!!_

 

 آرش:فردا میفهمی...بابای...._

 

مهسا:اومدم چیزی بگم ک قط کرد...بلندگفتم إ قط کرد دیوونه...بعنی چه 

 سوپرایزی داره؟!!_

 

رامین:هه...دختره احمق معلومه چه سوپرایزی داره دیگه...خودم فردا دست 

دوتاتونو رومیکنم...سریه برگشتمو سرجام نشستم ک چشمم به دفتری ک 

رومیزبود افتاد...شبیه دفترخاطرات بود...یعنی مال اونه؟!! لبخندمرموزانه ای 

 زدم و خم شدم و ....

 

ق اومدم بیرون ک چشمم به رامین افتاد... دستشو سمت میزدراز کرد مهسا:ازاتا

و چیزیرو برداشت دستشو باال آورد بادیدن دفترخاطراتم تو دستش برق ازسرم 

پرید....ووای من یادم رفته بود ازرو میز برش دارم همونجا گذاشتمش و بعدم به 

 کل فراموش کردم..._
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دش نگا کردم یه دفترقرمز رنگ ک روجلدش یه رامین:دفترو برداشتم یکم به جل

قلب برجسته قرمز داشت و طرحشم قلبای قرمز مشکی بود خب دفترقشنگیه... 

همین ک خواستم بازش کنم یه پلک زدم و چشامو بازکردم ک دیدم تو دستم 

 نیس.._.

 

 مهسا:مثل تیر پریدمو دفترمو از دستش کشیدم و گفتم این مال منه..._

 

ستمو که توهوا بودو پایین آوردمو مشکوک و بااخم نگاش کردمو رامین:د

 گفتم:حاال چراانقد ترسیدی؟!!_

 

مهسا:هول کردم...وای چقد ضایع رفتار میکنم...نفس عمیقی کشیدمو 

گفتم:دفترخاطراته دیگه...چیزای شخصی توشه...و سریع رومو برگردوندمو 

وای ه دادم و یه نفس عمیق کشیدم...باقدمایی تندرفتم تواتاقم دروبستمو به درتکی

اگه میخوند چکارمیکردم؟!!بدبخت میشدم اگه میخوند... بدبخخخخت...رفتم 

 سمت کمد و کشوی کمدو کشیدمو دفترو زیر خروار لباسام گذاشتم.._.

 

رامین:مطمعنم تمام جوابام تواون دفتره...رنگ از رخسارش پرید وقتی دفترو 

گیرمیارم حاال توهرکاری میخوای بکن...بزار تروتودستم دید...من ک اون دف

کوفتتون کنم بعد به خدمتتون میرسم... کنترلوبرداشتمو اول فردا سوپرایزو

 تلوزیونو خاموش کردمو رفتم سمت اتاقم...

 

رامین:صبح زود بلند شدمو رفتم شرکت تاکارامو زودترانجام بدم و برای 

 سوپرایزشون یوقت دیرنکنم.._.

 

 

سا:باصدای ماشین چشمامو بازکردم...بافکر اینکه خواب موندم سریع ازجام مه

پریدمو به آالرم گوشیم نگا کردم...هنوز زوده ک...ساعت هفت و نیم نشده 

هنو... چراانقد زود رفت؟!!دوباره خودمو پرت کردم روتخت.. حتما کارداره 

سمت  دیگه...اووف ازترس خوابمم ک ازسرم پرید...بلندشدم و رفتم

دستشویی...اومدم بیرون...یه نگاهی به جزوه های امروزم بندازم دوجلسه اولو 

ک نتونستم برم حداقل بخونم ک عقب نیوفتم... جزوه هامو با به قلم برداشتمو 

 روتختم نشستمو مشغول خوندن شدم..._
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 رامین:لیال من دارم میرم...کاردارم..._

 

 لیال:باشه داداش...خدافظ..._

 

رامین:رفتم پایین و سوارماشین شدم توراه نگاهی به ساعتم انداختم...یک و نیم 

 بود...سرعتمو باالتربردم... باالخره رسیدم.._.

 

مهسا:آ آ چقد امروز رامین زود برگشت....نکنه چیزی شده؟!!...اومد 

داخل...قیافش ک مثل همیشه بود... خب شاید کارش زود تموم شده چراالکی 

 میشی دختر... _ نگران

 

رامین:بدون اینکه لباسمو عوض کنم رفتم سمت دستشویی و آبی به دست و 

 صورتم زدم و اومدم بیرون...._

 

مهسا:ناهارمونو خوردیمو میزوجمع کردم و رفتم سمت اتاقم تاحاضرشم ساعت 

دونیم بود...تندتند حاضرشدم و اومدم بیرون...روبه رامین ک روکاناپه نشسته 

 گفتم من میرم دیرم شد...._ بود

 

 رامین:بلندشدمو گفتم خودم میرسونمت..._

 

مهسا:بادهن بازنگاش کردم...این چی گفت االن؟!!! گفت منو 

میرسونه؟!!!ازکنارم ک رد شد فکمو بستمو همونطور متعجب دنبالش رفتم و 

 سوارماشین شدم...

 

 .._مهسا:رسیدیم...خدافظی کردمو ازماشین پیاده شدم.

 

رامین:خیابونو دورزدمو اون دست خیابون یکم دورتر از دردانشگاه ایستادم و 

 باانگشت اشارم فرمونمو ضرب گرفته بودم... _
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مهسا:کالسم تموم شد ازدردانشگاه اومدم بیرون و منتظر آژانس وایسادم ک 

 دستی روشونم نشست...._

 

 _:جایی میرین برسونمتون خانم؟!!!_

 

 :بااخم برگشتم ک بادیدن آرش جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم آررررش؟!!!!_مهسا

 

 آرش:بعله...اگه جائز میدانید بپر بغلم ببینم ک دلم بدجورتنگته...._

 

مهسا:دلو زدم به دریا و پریدم بغلش و گفتم منم همینطور داداشی...ازبغلش 

 دراومدم و گفتم تواینجا چکارمیکنی؟!!!_

 

م برنامه ریختیه بودیم بریم گردش... باالخره تصمیم گرفتیم بیایم آرش:بادوستا

 شیراز و منم گفتم بیام دیدن خوشگلترین آبجی دنیا...._

 

 

رامین:بااخم بهشون خیره شدم...درسته ک نمیخوامش اما اسمش توشناسناممه تا 

 وقتیم ک اسمش تو شناسناممه حق نداره با هیچ پسری بهم خیانت کنه...هرچی

 باشه منم واسه خودم غرور دارم...باعصبانیت از ماشین پیاده شدم...._

 

 مهسا:خیلی خوب کردی ک اومدی..._

 

آرش:اومدم چیزی بگم ک لباسم کشیده شد همین ک برگشتم یه مشت اومد 

 توصورتم..._

 

 مهسا:باترس گفتم رامین چکارمیکنی؟!!!_

 

 خفه شو... رامین:باصدای بلندی رو بهش گفتم تویکی

روبه آرش گفتم:مرتیکه توغلط میکنی بازن من الس میزنی....این دختره احمق 

متاهله...بیجا میکنین ک باهم رابطه داشته باشین...اگه میخواستیش چرا قبل 

اینکه بیاد توزندگیم نگرفتیش تا منم بدبخت نشم...باصدای بلندتری گفتم:باتوام 

 مرتیکه..._
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لباسشو گرفتمو گفتم:توچی زرزر میکنی  آرش:بلندشدمو یقته

 آشغال؟!!هااان؟!!چی میگی واسه خودت...

 

آرش:بلندشدمو یقته لباسشو گرفتمو گفتم:توچی زرزر میکنی 

آشغال؟!!هااان؟!!چی میگی واسه خودت ُمشتی حواله صورتش کردم وحولش 

 دادم یه قدم عقب رفت..._

 

 

قدم جلو رفتمو دست آرشو گرفتمو مهسا:ازترس نمیدونستم چکارکنم... یه 

گفتم:آرش ولش کن...بانگاه رامین یه قدم عقب رفتم احساس کردم بانگاهش 

 سیلی به گوشم زد... تاحاالهرگزاین نگاهو خشمشو ندیده بودم..._

 

آرش:مرتیکه میفهمی چی میگی؟!!اخه عوضی چرا وقتی چیزی نمیدونی الکی 

 بیشوری مثل تورو...._ زر میزنی....حیف مهسا ک آدم احمق و

 

مهسا:باصدای بلند اسم آرشو داد زدم تا ادامه حرفشو نزنه...ساکت شد...رفتم 

سمتشو و دستشو کشیدم روبروش وایسادم پشتم به رامین بود دستمو روسینش 

گذاشتمو فشاردادم وباگریه گفتم:آرش برو...لطفا برووو  التماست میکنم 

شده بودن...ای خدا آبروم رفت...هق هقم برو...دوروبرمون چندنفری جمع 

 بیشترشد..._

 

 آرش:مهسا بزار دهن این آشغالو آسفالت کنم..._

 

 رامین:سمتش خیز برداشتمو گفتم آشغال تویی مرتیکه عوضی.._.

 

مهسا:دستمو بین دوتاشون گرفتمو باصدای بلندی گفتم: بسسسسسسسسه....آرش 

 برووووو...توروخدا برو..._

 

ش:دستمو تهدیدوار جلوی رامین تکون دادم و با عصبانیت رفتم سوارماشین آر

 شدم._..
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مهسا:بدون اینکه به رامین نگا کنم خودمو تواولین تاکسی ک ایستاد انداختمو 

باهق هق گفتم حرکت کن....اشک ریختم زار زدم...رامین چی باخودش فک 

ری کنه... آرش مثل کرده؟!! اون چجوری به خودش اجازه میده همچین فک

برادرمه...اونوقت اون فک میکنه ما...بلندتر گریه کردم...لعنت به این 

 زندگی..._

 

رامین:یقه لباسمو ک جرخورده بودو باحرص تکوندمو رفتم سمت 

ماشین...سوارشدمو پامو روگاز فشردم ک باصدای جیغ الستیکا ماشین ازجاش 

وشن میکنم...نشونش میدم... حالیشون کنده شد...امروز تکلیفمو بااین دختره ر

 میکنم باکی طرفن...به سرعت پشت سر تاکسی ک سوار بود روندم

 

 مهسا:رسیدم خونه سریع کرایه رو حساب کردمو ازماشین پیاده شدم...._

 

رامین:نزدیک خونه ک رسیدم دیدمش سریع ماشینو یه گوشه پارک کردمو پیاده 

 ._شدم و باعصبانیت رفتم سمتش...

 

مهسا:رامینو دیدم ک داره به سمتم میاد رفتم داخل و تقریبا با دوو رفتم سمت 

اتاقم احساس میکردم رامینم پشت سرم داره میدووه...دستگیره رو ک گرفتم 

 دستم کشیده شد...._

 

رامین:قبل اینکه بره تواتاقش دستشو کشیدم و باداد گفتم:حق نداری فرار 

 .._کنی...باید جوابمو بدی.

 

مهسا:باهق هق بیشتری اشک ریختم ک رامین منو کشوند سمت پذیرایی و 

 محکم هولم داد..._

 

رامین:لعنتی تو چرا وقتی بااون مرتیکه بودی اومدی تو زندگی 

من؟!!!هاان...چرا گند زدی به زندگی من... توکه عاشق اون بودی و باهاش 

 لندداد زدمو گفتم چرررا؟!!!_رابطه داشتی چرابامن ازدواج کردی.؟!!!!....ب

 

 مهسا:باگریه گفتم:من بااون رابطه ندارم...بفهم چی میگی..._
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رامین:بلند و باحرص خندیدم...پروو روببین هنوزم حرف میزنه...خوبه خودم 

 ...تو بغل هم الوومیترکوندین..._مچتونو گرفتم

 

 

ودت کم بالیال الو مهسا:منم جوش آوردمو باداد گفتم:پس خودت چی؟!! خ

 میترکونی؟!!کم توبغل هم و دست تودست همین.._.

 

رامین:احمق اون فرق میکنه...اون شوهر داره شوهرش رفیقمه...لیال دوست 

صمیمیه زنمه دوست ستارمه... باصدای بلند گفتم فهمیدی؟!!....اما جنابالی 

میزنی چی؟!! آرش زن داره؟!! نه...پسر سنگینیه؟!! نه....کی روگول 

 هااااان؟!!_

 

 مهسا:من نمیدونستم اون اینجاس...بخدا به جون مادرم اون مثل برادرمه..._

 

رامین:پوزخندی زدمو گفتم:ٱوو واقعا همه دخترا وقتی بایه پسرن همینو 

 میگن...داداشمه..._

 

مهسا:اونقدر این حرفش سنگین بود ک دستم ناخودآگاه روصورتش فرود 

 اومد....

 

ا:اونقدر این حرفش سنگین بود ک دستم ناخودآگاه روصورتش فرود اومد و مهس

محکم سیلی بهش زدمو و کنارش زدمو باصدای بلند هق هقم رفتم تواتاقم...دیگه 

بسه تموووم شد...رفتم سمت کمدمو ساک کوچکی روبرداشتمو چندتا لباس 

...ازاتاق زدم ریختم توش...تحملم حدی داره...هرچی گفت هیچی نگفتم اما تهمت

بیرون هنوز شارشار ازچشمم اشک میریخت...رامین هنوز همونجا ک وایساده 

 بود خشکش زده بود...ازکنارش رد شدمو رفتم بیرون..._

 

رامین:باصدای بسته شدن در به خودم اومدم...دستی به صورتم 

 کشیدم...رفت...آره رفت...لبخندی زدم... باالخره شرشو گم کرد....روی مبل

افتادمو سرمو به پشت تکیه دادمو چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم 

 خوشحالم؟!!!آره خوشحالم...اما چرا تو دلم آشوبه... نه نه مهم اینه ک رفت..._
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 مهسا:تاکسی گرفتمو رفتم سمت فرودگاه..._

 

 

 

 _مهسا:ببخشید آقا یه بلیط واسه شیراز میخواستم...

 

 ..درحال حاظر بلیط نداریم....__:جاها رزرو شدس خانم.

 

 مهسا:وای نه...من باید حتما برم...چکارکنم االن..._

 

_:اسمتونو تو لیست انتظار بنویسم؟!!تا دوساعت دیگه مشخص میشه ک اگه 

 کسی بلیطشو کنسل کرد شماجاش برین..._

 

 مهسا:باشه باشه خوبه...پس من همینجا میشینم بهم خبربدین..._

 

 خانم... _:چشم

 

مهسا:رفتمو رویه صندلی نشستم اشکام لحظه ای بند نمیومد...اون چطور راجبم 

اینجوری فک میکنه؟!!مگه چکارکردم ک این فکرو راجبم کرد...دستمو 

 روصورتم گذاشتمو دوباره هق زدم..._

 

 _:ببخشید خانم..._

 

 مهسا:بله...

 

 ودن اما گفتم بدم به شما انگار_:یه نفر بلیطشو کنسل کرد...خیلیا تو صف ب

 وضعیتتون اضطراریه بفرمایین هواپیما یه ساعت دیگه پرواز میکنه..._

 

 مهسا:لبخند تشکرآمیزی زدم...پول بلیط و پرداخت کردمو رفتم سمت هواپیما....
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رامین:همش سرجام ُول میخوردم...اوف من چمه؟!! بگیربخواب پسر...امشب 

ندگیتو قراره بخوری...رفت...اون مزاحم رفت راحت شیرین ترین خواب ز

شدی... باید هرچی زودتر طالقش بدم...حتی نمیخوام وسایلش تواین خونه 

باشه...بلندشدمو روتخت نشستم...حتی بودن وسایلش تواین خونه هم اذیتم 

میکنم...بلندشدمو رفتم سمت اتاقش درکمدشو باز کردمو همه ی لباساو کتاباشو 

رون...یه چمدون بزرگ درآوردمو لباساشو ریختم توش...رفتم سمت ریختم بی

میز و کشاب هاشو باز کردم اوووف چقد لباس داره هیچیم ک نبرده 

باخودش...همه لباسارو بلندکردمو ریختم تو ساک ک چشمم به دفتر خاطراتش 

افتاد...پوزخندی زدم دیگه برام مهم نیس چی توش نوشته من ک دیگه همچیو 

م...دفترو برداشتمو پرتش کردم توساک...برگشتم ک برم اما حس فهمید

کنجکاویم نزاشت....دوست داشتم بفهمم وقتی داشته منو بازی میداده چی راجبم 

 فک کرده....برگشتمو گوشه تخت نشستم...دفترو برداشتم..._

 

 

 

 مهسا:باالخره رسیدم...ازفرودگاه اومدم بیرون و سوارتاکسی شدم..._

 

 اننده:کجا برم خانم؟!!_ر

 

مهسا:اومدم آدرس خونه رو بدم...نگاهی به ساعت انداختم نزدیک دوازده 

چکار؟!!اگه ازرامین بود...االن اگه برم خونه چی بگم؟!!!بگم اومدم

پرسیدن؟!!نه خونه نه...فردا میرم خونه و همچی رو میگم بهشون... روبه 

 راننده گفتم هتل...._

 

ردد بودم ک بخونم یا نه...خب شاید چیزای شخصی توش نوشته رامین:هنوز مُ 

باشه...نه بابا چه چیز شخصی آخه...همچنان باتردید دفترو باز کردمو صفحه 

 اولشو آوردم...شروع کردم به خوندن..._

 

 

االن یه ماهه ک اومدیم تواین محله....خیلی خوشحالم خیلی زیاد آخه عاشق »»»

ه بهم میگفتن بچه ای و کوچولو...آره من عاشق شدم...من دختری ک هم

شدم...خب منم دل دارم...مگه میشه اون پسرو دید و عاشقش نشد؟!!..این عشق 
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باعث شده ک شروع کنم به نوشتن... عشق کسی ک وقتی برای اولین بار 

دیدمش دلمو بهش باختم...وقتی برای اولین بار بااون اخم جذابش ازکنارم رد شد 

مم نکرد...راستش هنوز اسمشو نمیدونم اما میدونم خونشون و حتی نگا

کجاست...خونشون دوتاکوچه جلوتر اوندست خیابونه...هرشب ازپنجره به 

خونشون نگا میکنم...خونه ای ک بهم زندگی میداد...هفده سالمه شایداگه کسی 

بفهمه عاشقم مسخرم کنه...خب حقم دارن ک مسخرم کنن فقط یبار ازنزدیک 

توهمون نگاه اول دلم لرزید...بهش دل باختم...اگه به کسی میگفتم حتما  دیدمش

مسخرم میکرد...ازاون روز به بعد فقط ازپشت پنجره میدیدمش اونم نه هرروز 

هرازگاهی...یادمه وقتی برای اولین بار دیدمش تازه یه هفته بود ک اومده بودیم 

کنارم رد شد حتی نگامم تواین محل...داشتم ازمدرسه برمیگشتم ک توراه از 

نکرد تاحاال ازکنار هرپسری ک رد شدم نگام میکرد و تیکه میپروند اما اون بی 

تفاوت از کنارم رد شد...خیلی پسرجذاب و دوست داشتنی بود به کسی نگفتم 

خجالت میکشیدم بخاطرهمین بادفترم دردو دل میکنم و حرفای دلمو 

 «««_میزنم...

 

 

ته؟!!آرش ک خونشون تو محله ما نیست؟!!تازه پسرعموشه رامین:اینا چیه نوش

 اولین بار دیدتش چیه اینا یعنی چی؟!!ازکنجکاوی داشتم میمردم..._

 

 زدم صفحه بعدی...

 

مهسا:رفتم سمت شماره اتاقی ک روی کلید نوشته شده بود...دروبازکردم و رفتم 

خت و باز شروع داخل...چمدونمو گوشه ای پرت کردمو خودمو انداختم روت

کردم بلند بلند زار زدن...خدایا حاال چکارکنم؟!!به خونوادم چی بگم؟!!اگه بابام 

بفهمه چه ذلت و خفتی رو به خونوادم تحمیل کردم اگه بفهمه رامین نمیخوادم و 

من احمق مقصر همه ی اتفاقا بودم سکته میکنه...هیچوقت 

 نمیبخشتم...هیچوقت..._

 

ارو دیوونه وار میخوندم زیرهر متن تاریخ اون روز و _رامین:همینطور متن

زده بود...فقط دنبال یه اسم بودم...اسم پسری ک شخصیت اصلی این رمانیه ک 

این دخترنوشته...تند تند صفحه هارو میخوندمو رد میشدم ک رسیدم به صفحه 

 ای ک جمله اولش و خط اولش سوال من بود...تند تند شروع کردم به خوندن_
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امروز خیلی خوشحالم...چون اسم عشقمو فهمیدم بعد چندهفته ک با دیدن »»»

چهرش آروم میشدم امروز اسمشم فهمیدم...بابام امروز ک از سرکار برگشت 

گفت ک با خونواده ای ک خونشون دوکوچه جلوتره آشنا شده...یعنی انگار 

پسرش وایساده  اتفاقی با صاب خونه آشنا شدن... توکوچه همو دیدن دیده ک با

بوده پسرش باتلفن حرف میزده...رفته و ازروی ادب سالم علیک کرده...اون 

آقاهه هم مودبانه دست داده و خودشو معرفی کرده...اسم عشق من....اسم کسی 

ک تو رویام هزاران اسم بهش نسبت داده بودم رامین بوده...رامین 

 «««_نظرزاد...

 

رفش قلب کشیده شده بود چشم رامین:مات مبهوت به اسمی ک دوط

دوختم...چندبار چشمامو بازوبسته کردم ک شاید اشتباه دیده باشم...اما نه اسم من 

 ...️❤رامین نظرزاد️❤بود... اسم من بین اون دوتا قلب بود...

 

 

رامین:کل دفترو دیوانه وار و تندتند خوندم متوجه نشدم کی صبح شد... 

تخت...اینا چیه تواین نوشته؟!!!یعنی دفترومحکم بستمو انداختمش رو

چی؟!!یعنی سه ساله عاشق منه؟!! یعنی قبل ستاره عاشقم بوده؟!!!عاشق 

من؟!!!آرش بهش گفته بام ازدواج کنه تاشاید بتونه منو عاشق خودش کنه؟!!! 

اونقدر عاشقم بوده ک حاضرشده غرور خودشو خونوادشو زیرپا بزاره؟!!!فقط 

 !!!!!!!_برای اینکه کنارم باشه

 

مغزم داشت سوت میکشید..چشمام میسوخت سرمو بین دستم گرفتمو با انگشت  

شصتم شقیقمو ماساژ دادم... دارم دیوونه میشم خدا...من انقد بدوبیرا گفتم بهش 

حتی... حتی بهش تهمت زدم ک با آرش رابطه داره اما توجا جای این دفتر 

بودن اما به چشم خواهرو برادری نوشته بود ک بااینکه از بچگی به اسم هم 

همو میدیدن...من چکارکردم!؟؟بسته رامین خووب کاری کردی...مگه قرار 

نبود کاری کنی بره...رفت دیگه...رفت...اما بااین حس عذاب وجدان 

چکارکنم؟!!با چه قیمتی رفت؟!! ستاره خانمم چکارکنم؟!!یعنی من آدمیم ک انقد 

ختری ک عاشقم بوده اینجوری بازی پست باشم؟!!!با غرور و آبروی د
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کنم؟!!خودش به درک...خونوادش چی؟!! بااین حس عذاب وجدان چجوری 

 زندگی کنم؟_!!

 

صدای گریه ی اون دخترهمش توگوشم بود...جای سیلی ک بهم زده بود 

سوخت...درد گرفت...انگار تازه اون سیلی به گوشم خورده...انگار تازه به 

من کاراشتباهی نکردم...رفت...تنها چیزی ک مهمه خودم اومدم... نه نه 

همینه...اون عاشقم بود من ک عاشقش نبودم...مقصر همه این اتفاقا 

خودشه...میخواسته منو عاشق خودش کنه اما فهمید ک چه اشتباهی کرده...حقش 

 بود...باید میرفت...

 

 کم کم بهمهسا:چشمامو بازکردم و دستی به صورتم کشیدم... اینجاکجاست؟!!

خودم اومدم دوباره چشمه اشکم جوشید...بسسه مهسا بسسه احمق گریه بسته... 

گوشیمو برداشتم ساعت ده بود...زنگ زدم به مامانم سعی کردم خودمو 

 خوسحال نشون بدم..._

 

 مریم:سالم دختر یکی یدونم..._

 

 مهسا:سالم مامان خوشگلم...خوبی؟!!_

 

 وچطوری خوبی؟!رامین خوبه؟!_مریم:خوبم عزیزم خوبم...ت

 

مهسا:بغضمو قورت دادمو گفتم:خوبه...راستش زنگ زدم بگم یه سورپرایزت 

 برات دارم..._

 

 مریم:باخوشحالی گفتم چیه؟!!_

 

 مهسا:تا دوساعت دیگه میرسم تهران..._

 

 مریم:بلندگفتم چییی؟!!_

 

 فتم بیام..._مهسا:آره مامان خوشگلم...دلم براتون تنگ شده بود گ
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 مریم:رامینم میاد؟!!_

 

مهسا:سواال شروع شد...سعی کردم حالت شاد صدام تغییرنکنه...نه مامان جون 

درجریانی ک خیلی کارداره تازه خیلی اصرارکردم تا اجازه داد تنها بیام...منم 

 گفتم تانظرش عوض نشده بیام...اگه ناراحتی نیام؟!!_

 

یوونه...وای خدا شکرت باالخره روی ماه دخترمو مریم:چی میگی دختره ی د

 میبینم...االن غذاهایی ک دوست داری رو حاضر میکنم...فداتشم مادر..._

 

مهسا:دیگه بغضم اجازه حرف زدن نمیداد سریع گفتم:باشه مامان جون من برم 

سوارهواپیماشم...تا ساعت دوازده اونجام...خدافظ...گوشو ک قط کردم هق هقم 

اتاقو شکست...من چقد بدبختم خدا مجبورم دروغ بگم منی ک حتی اگه سکوت 

همچی به ضررم بود بازم راستشو میگفتم االن...االن دارم به عزیزام دروغ 

میگم و مجبورم این دروغو فعال ادامه بدم...بخاطر چی؟!!پسری ک منو زنشو 

ا انقد به بدترین شکل ممکن از خونش بیرون کرد...با تهمت و تحقیر...چر

بدبختم و بی ارزشم!!؟یعنی تموم شد؟!!آره آره تموم شد نتونستم مقاومت کنم 

 نتونستم...صورتمو بادستام پوشوندمو اشک ریختم...

 

 مریم:الو مهدی خوبی عزیزم؟!!_

 

 مهدی:علیک سالم خانم...خیره؟!!_

 

 مریم:ببخشید عزیزم سالم...آخه خیلی خوشحالم سالم یادم رفت..._

 

 مهدی:چی شده؟!!_

 

 مریم:حدس بزن کی داره میاد؟!!!..._

 

 مهدی:من چه بدونم خانم...بگو دیگه سکتم دادی..._

 

 مریم:دخترم مهسا داره میاد االن زنگ زد گفت تا دوساعت دیگه میرسه..._
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مهدی باخوشحالی:جداا...؟!!آخ ک چقد دلم برای دخترم تنگ شده بود...با رامین 

 ه؟!_میاد دیگ

 

مریم:نه گفت رامین کارداشته...بزور اجازه داده تا مهسا تنها بیاد...خب حاال 

زنگ زدم بگم شیرینی و میوه هایی ک دخترم دوست داره بیار تاقبل ساعت 

 هم خونه باش عزیزم..._۲۱

 

 مهدی:چشم خانم...چشم..._

 

 مریم:چشمت بی بال...فعال خداحافظ عزیزم..._

 

 .._مهدی:خدافظ.

 

 

 

مهسا:یه تاکسی گرفتمو رفتم سمت خونه...حاال چی بگم بهشون؟!!!...نه االن 

نمیتونم بگم...فعال نباید بگم...باید کم کم بگم ک باهم تفاهم نداریم و میخواییم 

جداشیم... ووای اگه بابام موضوعو بفهمه هیچوقت نمیبخشتم...  خدایاتوبد راهی 

زدواج نمیکردم...بازاشکام گونه هامو خیس کرد افتادم...کاش ازاول باهاش ا

سریع دستی به گونم کشیدم...باید اشکامو کنترل کنم نباید اشکام رسوام کنه... من 

نمیتونم به خونوادم بگم...حداقل فعال...اگه بفهمن روشونو ازم برمیگردونن 

دم به نمیخوام ازاونجا رونده و ازاینجا مونده شم...باصدای گوشیم به خودم اوم

 صفحش نگاه کردم...اخمی روپیشونیم نشست بدون مکث ریجکتش کردم...

 

 

اخمی روپیشونیم نشست بدون مکث ریجکتش کردم... االن اصال نمیخواستم 

باآرش حرف بزنم...اما اون ک مقصر نبود...چکار میکردم آخه...فعال نمیخوام 

ل بسوزونه...دوباره باهیچکسی درمورد دردم حرف بزنم...نمیخوام آرش برام د

گوشیم زنگ خورد باز آرش بود قطش کردمو گوشیمو خاموش کردم...ببخش 

آرش تومقصرنیستی اما درحال حاضر حتی نمیخوام باتو صحبت کنم...فقط به 

 تنهایی نیاز داشتم..._
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 راننده:رسیدیم خانم..._

 

ش داشتم مهسا:کرایه رو حساب کردمو پیاده شدم...به خونه ای ک توش آرام

نگاه کردم...چقد دلم تنگ شده بود براش...لبخندی زدم...دوباره برگشتم نفس 

 جاشو به اخمعمیقی کشیدم...چشمم ک به خونه رامین افتاد خندم رولبم ماسید و

داد...راستش انتظار کشیدن برای دیدنش خیلی بهتر از بودن درکنارش 

و هیچوقت تو زندگیم پا بود...کاش همیشه همونجور منتظر دیدنش میموندم 

نمیزاشت...فقط میدیدمش همین برام کافی بود...دیگه اون موقع مثل االن 

درمونده نبودم خودم بودمو خدای خودم ودردام...اما االن با رو شدن این قضیه 

تمام خونوادم میسوزن و خاکستر میشن...خونوادم ازم متنفر میشن... نگامو 

 گرفتمو رفتم سمت خونه. .. _

 

 سوارآسانسورشدم و بعد چندثانیه رسیدم...درزدم..._

 

مریم:اومد...دخترم اومد مهدی...سریع دروبازکردم و بادیدن مهسا پریدم بغلش 

 آییی دختر نازم آیییی خوشگلم...چقد دلم برات تنگ شده بود..._

 

مهسا:ازبغلش دراومدمو صورتشو بوسیدم و گفتم منم همینطور مامان 

 خوشگلم..._

 

 مهدی:زن اجازه بده منم دخترمو ببینم...بیا اینجا ببینمت دردونه بابا..._

 

مهسا:بی اخیار خودمو تو آغوش مردی ک عشق اول و آخر زندگیم بود...مردی 

ک تنها تکیه گاهم بود..پدرم عشقم تکیه گاهم رها کردم...دلم برات تنگ شده بود 

 بابایی..._

 

 نم همینطور عزیزکم...مهدی:سرشو بوسیدمو گفتم:م

 

 مهدی:سرشو بوسیدمو گفتم:منم همینطور عزیزکم...

 

 بیابشین بابا بیا...
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 مهسا:همونطور ک میرفتم داخل گفتم شماچطورین خوبین؟!!

 

 مریم:خوب بودیم تورودیدیم بهترشدیم عزیزدلم...

 

نگ شده مهسا:ساکمو گوشه ای گذاشتمو نشستم...آخ ک چقد دلم برای اینجات

 بود...

 

مهدی:کنارش نشستم ودستمو پشت گردنش انداختم... خب دخترم دامادم 

 چطوره؟!!انقد سرش شلوغه ک یه زنگی هم نمیزنه؟!!

 

مهسا:پوزخندی زدم...تودلم گفتم اون حتی بامنم حرف نمیزنه دیگه...سرمو پایین 

 انداختمو گفتم مشغول دیگه شمابه بزرگی ببخشش باباجون...

 

 مهدی:فدای سرش...همین ک خوب و خوش باشین کافیه...

 

مریم:روبروی مهسا نشستمو بهش خیره شدم و گفتم: دخترم چراانقد الغر 

 شدی؟!!زیرچشات گود آفتاده ورنگتم پریده...چیزی شده؟!!

 

 مهسا:نه مامان...کجا الغر شدم...شمااینطورفکر میکنین...

 

ی الغر شدی...نکنه دومادخوب بهت مهدی:حق بامادرته دخترم...خیل

 نمیرسه؟!!باخنده گفتم بگو برم به حسابش برسم...

 

مهسا:بغض کردم...باز بغض کردم بغضی ک نباید میریخت باید همونطور خفه 

میموند...تودلم توگلوم میموند...باصدای تحلیل رفته ای گفتم:نه باباجون اتفاقا 

 رامین باهام خوب رفتار میکنه...

 

ریم:پاشو برو لباستو عوض کن دخترم خسته ای ازراه رسیدی ناهارتو بخور و م

 بخواب...
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مهسا:چشمی گفتمو بلندشدم دسته ساکمو گرفتمو بردم تواتاقم...اتاقی ک منو 

باهمه دردام هربار به آغوش میکشید...اتاق عزیزم...چقد دلم تنگ شده 

 قبال بود،بود...بود...هیچی تغیرنکرده بود...همچی همونجوری ک 

 

مهسا:لباسمو عوض کردمو ازاتاق اومدم بیرون...حسابی گرسنه بودم...دیشب 

ک هیچ نخوردم صبحونم نخوردم...رفتم پشت میز...بابا نشسته بود...روبه 

 مامانم گفتم:کمک نمیخوای مامان؟!!_

 

 مریم:نه عزیزم بشین همچی آمادس..._

 

و ساالد و غذایی ک دوست داشتم و برام مهسا:پشت میزنشستم ماست و ترشی 

حاضرکرده بود...ممنون مامان جون حسابی توزحمت افتادیا...ولی چرا قبلنا 

اینجوری نمیکردی؟!!حتما باید یه چندهفته ای نباشم بعدبیام و اینجوری 

 کنی؟!!!بابام بلند خندید..._

 

جوری مریم:دختره ی چش سفید مگه هربار نون خشک میدادم بهت ک این

 میگی؟!!_

 

 مهسا:آروم خندیدمو گفتم:باشه مامان جونم شوخی کردم..._

 

 مریم:بشقابتو بده ببینم..._

 

مهسا:بشقابمو دادم بهش دوتاکفگیر برنج ریخت گفتم بسته اما یکی و نصف دیگه 

ریخت همینطوری میگفت:شدی پوست و استخون...اونجا فک کنم اصن غذا 

ید همشو تموم کنی...بشقابو گرفتمو تشکرکردم...فسنجونم نمیخوردی بیابگیر...با

یه تیکه ماهیچه همراه گوشت برداشتم و گذاشتم توبشقابم...اشتهام پرید...انگار 

 معدم بسته شده بود...انگار بوش سیرم کرده بود..._

 

 مریم:بخور دیگه دختر..._

 

..قاشقی رو نیمه مهسا:معدم درد میکنه...انگار گرسنمه ولی اشتها ندارم..

 پرکردمو گذاشتم دهنم...
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 مریم:باخوشحالی گفتم نکنه حامله ای..._

 

مهسا:بااین حرف مامان...لقمه ای ک تودهنم بود پرید گلوم و تند تند سرفه 

 زدم...لیوان آب و برداشتمو سرکشیدم و لقمه رونجوییده قورت داد..._

 

 مریم:آروم دخترم چته؟!!_

 

 گفتم:چی میگی مامان؟!!_ مهسا:متعجب

 

 مریم:چیه دخترم مگه...انگار چیزعجیبیه...خب شاید._..

 

مهسا:سریع حرفشو قط کردمو قاطع گفتم نیستم...به بابام نگاکردم ک بالبخند 

 نگام میکرد...خجالت کشیدمو سرموپایین انداختمو مشغول خوردن شدم...

 

 

 خودم... خوبی؟!!_ رامین:سالم به خانم خوشگل و یکی یدونه

 

دلتنگت بودم بدجور...امروزحسابی خوشحالم...رفت ستاره...آره باالخره 

رفت...لبخندی زدم... ازشرش راحت شدم...بایادآوری حرفا وکارایی ک کردم 

لبخند رولبم محو شد...خانمم راهی نداشتم...باور کن خودمم ازرفتار و کارام 

م اماشدم...برای اینکه بره مجبورشدم پست ناراحتم...من همچین آدم پستی نبود

باشم...اما گناه اون چی بود؟!...بایادآوری حرفایی ک تودفترخاطراتش بود 

دوباره ذهنم درگیرشد...خانمم میدونستی اون دیوونه عاشق من بوده؟!!تازه 

تودفتر خاطراتش نوشته بود ک بااین ک چندبار مارو باهم ازدور دیده اما بازم 

راموشم کنه...نوشته بود به دیدنمم راضی بوده درکش میکنم منم وقتی نتونسته ف

ازتودور بودم همین حس و داشتم...اگه االن کنارم بودی و این حرفارومیشنیدی 

حتما اونو میکشتیش...باناراحتی گفتم:اما نیستی...اونم دیگه نیست...ولم کرد و 

رم باتو یکی میکنم؟!!مگه رفت... به خودم اومدم...من دارم چی میگم؟!!اونو دا

گاوی رامین...ببخشید خانمم ازدهنم دررفت میدونی ک منظوری 

نداشتم...نمیدونم چرااون حرفو زدم ناخواگاه بود...اما باورکن ازش خوشم 

نمیاد....باحرص ازجام بلند شدم...من چمه...چرا اون دختر انقد ذهنمو 
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تووجودم ک داره دیوونم  درگیرخودش کرده...این حس عذاب وجدان لعنتی چیه

میکنه... واقعاحس عذاب وجدانه رامین؟!!!...آره حس عذاب وجدانه...خفه شو 

وجدان خفه شوووو...من یه زن دارم اونم اینجاس اینجااا...باید هرچی زودتر 

اونو طالقش بدم و اززندگیم بیرونش کنم تا بیشترازاین روح و روانمو بهم 

میام پیشت...االن کلی کاردارم...خب دیگه فعال نریخته...خانم خوشگلم بازم 

 خدافظ تنها عشقم...

 

مهسا:ناهارمو خوردم و ظرفارو جمع کردم...خواستم ظرفارو بشورم ک مامانم 

نزاشت و گفت برو استراحت کن...تشکرکردمو رفتم تواتاقم...درساکمو بازکردم 

ه لباسا باشه...همو دنبالش گشتم...یکی یکی لباسارو میتکوندم ک شاید الی 

لباسارو تندتند ریختم بیرون...نبود... دستمو رولبم گذاشتم:وای یادم 

رفته...دفترخاطراتمو نیوردم...ازجام بلندشدم...حاال چکارکنم؟!!اگه یوقت 

بخونه؟!!!نه بابا زیرخروار لباس گذاشتم...نمیتونه پیداش کنه...تازه اون سمت 

خواد بره بگرده و دفترمو پیدا کنه...نفس اتاق و وسایل منم نمیره چه برسه ب

عمیقی کشیدم خوب شد قایمش کردما...حاالچکارکنم من دفترمو میخوام...تنها 

راه آروم شدنم نوشتنم بود...اووف لعنت به این شانس...رفتم سمت گوشیم...یادم 

افتاد هنوز خاموشه...روشنش کردم...بعد چندلحظه صداش دراومد...به پیاما 

دم...اووهووو آرش ده بارزنگ زده...چقدم پیام فرستاده...آخرین پیامشو نگاه کر

 بازکردم..._

 

آرش:آبجی خوشگلم...مهسا توروخدا بامن این کارو نکن دارم دیوونه 

میشم...خوبی؟!!!خدالعنتم کنه مقصرمنم ک گذاشتم این کارو انجام بدی خدا منو 

عذاب وجدان میمیرم...ببخش که اون پیشنهادو بهت دادم لعنت کنه دارم از 

 عزیزدلم... ببخش آبجی نازم..._

 

مهسا:بازاشکام سرازیر شد...الهی فداتشم ک دارم توروهم مثل خودم عذاب میدم 

داداشی...توک گناهی نداری آخه...چرا داری اذیتش میکنی مهسا.... بیچاره اونم 

رشو گرفتم و عذاب وجدان میگیره...باید بهش بگم ک مقصر اون نیست...شما

 گوشی روگوشم گذاشتم درجا جواب داد...

 

 آرش:الو مهسا؟!!خوبی؟!!
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 مهسا:سالم داداشی...

 

آرش:فدای داداشی گفتنت بشم...آخه کجایی دیوونه شدم هرچی زنگ میزنم 

 خاموشی...کجایی خوبی؟!!_

 

مهسا:آروم باش آرش من خوبم خیلیم خوبم...اونقدر خوب ک به خودم 

 ...عقلم اومد سرجاش..._اومدم

 

 آرش:چی میگی؟!!چی شده؟!!کجایی بگو بیام پیشت من هنوز شیرازم..._

 

 مهسا:من تهرانم...آرش داد زد چی ک گوشی رو یکم ازگوشم فاصله دادم..._

 

آرش:چی؟!!!کی رفتی؟!!!چرارفتی؟!!نکنه اون مرتیکه روت دست 

 ش میشونم..._بلندکرده.؟!!!بگو بخدا میرم مادرشو به عزا

 

مهسا:نه آرش...هیچی نشده...فقط برگشتم...ترکش کردم...دیگه تحمل اون وضع 

و نداشتم...یکم تنهایی برای دوتامون الزم بود ک بتونیم درست تصمیم بگیرم 

بیشترازاون من به این تنهایی نیازدارم...باید خودمو جمع وجورکنم و یه تصمیم 

 درست بگیرم..._

 

اشو مهسا...خواهش میکنم جداشو... ببین دارم از عذاب وجدان آرش:ازش جد

میمیرم...مقصر منم ک اون فکر مسخره رو انداختم توسرت...خوشگلم خودم 

 پشتتم تاآخرش کنارتم ازش جداشو..._

 

مهسا:فعال نمیخوام به چیزی فک کنم...بعدا بهش فک میکنم...خیلی خستم دیگه 

د جا بزنم داداشی...توچرا عذاب وجدان داشته بریدم...انتظارنداشتم انقد زو

باشی؟!!!اتفاقا از تو ممنونم...بنظرم اون تصمیم باعث شد که االن چشمامو 

بازکنم و حقیقتو ببینم...حتی اگه تو نمیگفتی من بازم جواب بله میدادم...پس 

 خودتو ناراحت نکن...باید این اتفاقا میفتاد..._

 

فتم:باشه عزیزم...من امروز برمیگردم نمیزارم آرش:باناراحتی و کالفگی گ

 تنهاباشی و خودخوری کنی..._
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مهسا:نه نه...اصال برگردی من میدونمو تو...بادوستات رفتی گردش 

ناسالمتی...برو حالشو ببر...بیای ناراحت میشما...باخنده زورکی ادامه دادم:تازه 

ه شدم ک میخوام یه سال من این یه ماه بس باسروکله زدن بااون بداخالق خست

 بخوابم...نگران نباش وقت خودخوری پیدا نمیکنم..._

 

آرش:پوزحندی زدم و گفتم لعنت بهش...باشه خوشگلم...گوشیتم خاموش 

 نکن...مردم ازنگرانی دردسترس باش..._

 

 مهسا:چشم...

 

 مهسا:چشم..._

 

زاینجا بیارم آرش:چشمت بی بال خوشگلم...کاری نداری؟!!چیزی نمیخوای ا

 برات؟!!_

 

مهسا:خواستم بگم دفترخاطراتم ک پشیمون شدم...همینم مونده بازاینارو رودرو 

 کنم اونوقت همو میکشن..._

 

 آرش:الو کجا رفتی؟!!_

 

 مهسا:نه داداشی...چیزی نمیخوام...بهت خوش بگذره...روزخوش بابای..._

 

 آرش:خدافظ خوشگلم..._

 

کردم...و روتختم دراز کشیدم... خوابم نمیومد اما برای مهسا:گوشی روقطع 

 فراراز افکار پریشونم چشمامو محکم روهم فشردم..._

 

 

 

 الناز:الو سالم مریم جون خوبی؟!!_
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 مریم:سالم النازجان...ممنون خوبم...شماخوبین؟!! محمدآقاخوبن؟!_

 

امروزم انجمن  الناز:سالم دارن خدمتتون ممنون...راستش زنگ زدم بگم

 هست؟!!!اگه هست باهم بریم..._

 

 مریم:آره عزیزم هست اما من نمیتونم بیام...

 

 الناز:خیره...چیزی شده؟!!_

 

 مریم:مگه خبرندارین؟!!!

 

 الناز:نه چی رو؟!!

 

 مریم:امروز مهسا اومد...ظهر رسید...

 

 الناز:إ إ...جددی میگی؟!!پس چرا ب من چیزی نگفتن؟!!

 

مریم:واال خودمم سوپرایزشدم...یهویی اومده...گفت دلتنگتون شدم اومدم 

 ببینمتون..._

 

الناز:خیلی دلخورشدم ازبچه ها....یه خبرندادن... گوشی رو بده ب عروسم تا 

 گله کنم ازش..._

 

 مریم باخنده:چشم...مهسا دخترم میوه هاروول کن بیا تلفن...

 

 مامانم صدام زد...رفتم سمتش و آروم گفتم کیه؟!! مهسا:داشتم میوه میشستم ک

 

 مریم:مادرشوهرت...

 

مهسا:لبمو گاز گرفتمو تلفن و ازدستش گرفتم نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

 الو...سالم خاله جون خوبین؟!!
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 الناز:سالم دخترم...اصالنم خوب نیستم...این چ کاریه کردی؟ 

 

 ه؟!!!مضطرب گفتم چکارکردم مگه خاله؟!!مهسا:وای یعنی رامین همچیو گفت

 

 

 مهسا:وای یعنی رامین همچیو گفته؟!!!مضطرب گفتم چکارکردم مگه خاله؟!!_

 

الناز:دیگه میخواستی چکارکنی؟!!ازدستت دلخورم چرا بی خبراومدی؟!!حتی 

یه سر به من نزدی؟!!اصال چرا رامین نیومد؟!!از دست شماها...خیلی ازت 

 میگفتی ک داری میای..._دلخورم باید 

 

 

مهسا:نفس عمیقی کشیدم و گفتم آها...نه بخدا نمیخواستم ناراحتتون کنم خاله 

جون...خواستم خونوادمو سوپرایزکنم...رامینم ک میدونین کلی کارداره اصال 

 نتونست بیاد...حتما میام دیدنتون...مگه میشه نیام..._

 

.باشه ایندفه رو میبخشم...دفه بعد اول الناز:فداتشم عروس ناز و مهربونم..

 مستقیم میای خونه ما...دیگم به من نگو خاله...بگو مامان...فهمیدی دخترم؟!!_

 

مهسا:لبخندی غمگین زدم آخه چطور من به محبت خونواده هام اینجوری خیانت 

 کنم؟!!!آروم گفتم چشم مامان..._

 

 یم..._الناز:فداتشم دخترم...پس واسه شام منتظرتون

 

 مهسا:زحمت نکشین مامان جان...برای دیدن خودتون میایم..._

 

الناز:زحمت نیست دخترم رحمته...عروسم داره میاد خونم چه زحمتی...خب 

 دیگه پس به مامانت بگو امروز منم انجمن نمیرم...شب منتظرتونم..._

 

 مهسا:چشم مامان..._

 

 .فعال خدافظ..._الناز:چشمت بی بال دخترم...عصربخیر..
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 مهسا:خدانگهدار...

 

 مریم:چی گفت؟!!

 

 مهسا:گفت شب برای شام منتظرمونه...دلخور بود ک چرانرفتم دیدنش..._

 

 مریم:خب حق داره دخترم مادرشوهرته...به اندازه ما حق داره..._

 

مهسا:بدون حرف بلندشدم و رفتم سمت آشپزخونه... آخه کدوم 

ک با بی رحمی تمام بهم ننگ بدنامی زد و حتی از دیروز یه  شوهر؟!...شوهری

 زنگ نزده ببینه مردم یازنده...چه شوهری؟!!دلم به چی خوش باشه...

 

رامین:ازسرکار خسته و کوفته برگشتم...خودمو انداختم روکاناپه...خیلی گرسنم 

رد ته بدبود...نگاهی به آشپزخونه انداختم وقتی میومدم غذا حاضر بود تنها نک

بخورش همین بود ک غذا درست میکرد گشنه نمیموندما...ازاین فکر سری از 

تاسف برای خودم تکون دادم...سه روز گذشته ک رفته...اما حس میکنم هیچی 

درست نشده ک هیچ بدترم شده...یعنی تااالن همچیو گفته؟!!!نه بابا فکرنکنم آخه 

...گوشیم زنگ خورد...بفرما حالل اگه گفته بود ک االن مامانم سرمو خورده بود

 زاده مادرهمیشه درصحنه...گوشی روبرداشتم._..

 

 رامین:سالم مامان جان...خوبی؟!_

 

 الناز:سالم عزیزدلم...خوبم...توخوبی مادر.!؟؟_

 

 رامین:ممنون...چه خبر؟!!!_

 

ا ب الناز:زنگ زدم بگم بیای پسرم...دلتنگتم...زنتم ک اینجاس...یه سربیا بعد

 زنت برگردین..._

 

 رامین:ای بابا اینکه نگفته؟!!حاال چکارش کنم؟!!_
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 الناز:پسرم باتوام...میای؟!!_

 

 رامین:نمیدونم مامان...سرم شلوغه..._

 

الناز:پسرم اگه به کار بچسبی ک تموم نمیشه...یکمم بجای کار به فکر ما باش به 

یه ماهم نشده ازدواج کردین مردم فکر خونوادتت...زنتو تنها فرستادی هنوز 

 چی میگن باخودشون؟!!_

 

 رامین:باشه مامان باشه...بزار فک کنم ببینم چی میشه._..

 

 الناز:پسرم تا آخر هفته اینجاباش..._.

 

 رامین:خب دیگه مامان جون سالم برسون..._

 

الناز:آها یعنی دیگه حرف نزنم؟!!پسری بی ادب این چه طرز حرف 

 ؟!!منو ازسرت وا میکنی؟!!_زدنه

 

 رامین:مادر من مگه چی گفتم آخه؟!!باشه ببخشید._..

 

 الناز:میخوای ببخشم باید تا آخرهفته اینجاباشی...خدافظ..._

 

 رامین:اومدم چیزی بگم ک گوشی تاالپ قط شد... عجباااااچه گرفتاری شدم..._

 

عجباااااچه گرفتاری رامین:اومدم چیزی بگم ک گوشی تاالپ قط شد... 

شدم...فک کنم یه سرباید برم... خب شاید دختره نمیتونه بگه قراره جداشیم...حق 

داره بیچاره...خودمو کامال کنار کشیدم همه ی فشارا رو اونه خیلی تواین مدت 

اذیتش کردم...حداقل تواین مورد همراهیش میکنم...میرم اونجاوباهم میگیم 

.آره حتی شده تقصیرارو گردن میگیرم به جبران همچیو...اینجوری بهتره..

 بالهایی ک سرش آوردم... بایدبرم...

_ 

 گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به لیال..._
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 لیال:جونم داداشی؟!!_

 

رامین:سالم عزیزم...ببین لیال من آخر هفته میخوام برم تهران...جلسه های 

فردا یا پس فردا تا تموم شه و کارا  آخرهفته رو کال لغو کن...مهماشم بنداز واسه

 روهم انبارنشه..._

 

 لیال:باشه ولی چی شده یهو داری میری؟!!_

 

رامین:لیال ازهیچی خبرنداشت اگه میفهمید رفته سرمو میخورد بس غر 

 میزد...بخاطرهمین گفتم:مامانم اصرارمیکنه برم...میدونی که..._

 

 لیال:بامهسا میرین دیگه؟!!_

 

 ین:اوهوم...رام

 

 لیال:میخوای بلیط بگیرم براتون؟!_

 

 رامین:نه نه...خودم حلش میکنم...فقط همون کارایی ک گفتمو انجام بده..._

 

لیال:باشه...نگران نباش وقتی من تو شرکتم باخیال راحت برو و صدسالم 

 برنگرد...__

 

 رامین:باشه سعی میکنم زود برکردمو زیاد نمونم..._

 

 ال:برو به عمت تیکه بپرون پسره ی احمق...ناالیق..._لی

_ 

 رامین:آروم خندیدمو گفتم باشه بابا کاری نداری؟!!!

 

 لیال:ازاولم کاری نداشتم شما مزاحم شدی..._

 

 رامین:دختره ی دیوونه باشه خدافظ...
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 لیال:بسالمت..

سمت درخروجی...به  رامین:ازهواپیما خارج شدم و دسته ساکمو گرفتم و رفتم

کسی نگفتم ک قراره بیام بخاطر همین منتظرنموندم کسی بیاد دنبالم یه تاکسی 

 گرفتم و رفتم..._

 

 

 

مهسا:روتختم جابجا شدم...اوف دیشب تاصبح ک نخوابیدم...دم دمای صبح 

خوابم برد ک باز ازخواب پریدم...سردرد گرفتم دیگه تواین مدت یه خواب 

..چقددلم براش تنگ شده بود...احمقی دیگه مهسا...باید حتما فحش راحت نداشتم..

و کتک بخوری ک دست ازسرش برداری؟!!!نمیخوووادت 

میفهمممی....هرروز این جمله روباخودم تکرار میکردم ک نمیخووادتم تا شاید 

کم کم ازش دلزده شم و ازقلبم بیرونش کنم اما تااالن ک موفق نشده بودم این 

جلوی خونوادم نقش بازی میکردم...الکی تلفن خاموشو روگوشم  چندروز همش

میگرفتم و به بهونه اینکه دارم بارامین حرف میزنم میرفتم تواتاق تا یوقت بهم 

شک نکنن...روتختم نشستم...ساعت نه صبح بود...کاش حداقل دفترخاطراتم 

بود...سرگرمی بوودا...ازجام بلندشدم و بعداز دستشویی رفتم سمت 

 شپزخونه...صبح بخیر مامان جون..._آ

 

 مریم:صبح بخیردختر نازم..._

 

 مهسا:چکارمیکنی؟!!کمک نمیخوای؟!!_

 

مریم:نه مامان جون ...راستش امروز انجمن جلسه دارم االن میخوام برم تا 

 عصر کارم طول میکشه...دیگه باباتو ناهارشو و به تومیسپرم.._.

 

 ان جون...نگران اینجا نباش...مهسا:باخنده گفتم چشم مام

 

 مریم:باشه دخترم...
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مهسا:مامان لباس و پوشید و رفت...نشستم جلوی تیوی هنوززود بود واسه 

درست کردن ناهار...یکم کاناالرو باال پایین کردم و روسریال شهرزاد نگه 

داشتم و مشغول دیدنش شدم....بعد از چنددقیقه گوشیم زنگ خورد...مامان 

 ین بود..._رام

 

 مهسا:سالم مامان جون خوبین؟!!_

 

 الناز:سالم دخترنازم خوبم...چه خبر؟!!خوبی؟!_

 

 مهسا:ممنون خوبم..._

 

 الناز:مامانت کجاست؟!!_

 

 مهسا:رفت انجمن گفت تاعصر کاردارن..._

 

 الناز:آها آره آره...خب پس ظهر با بابات بیایین اینطرف..._

 

 مان جون نیازی نیست دارم درست میکنم..._مهسا:ممنون ما

 

 الناز:حرف نباشه...واسه ناهار منتظرم با بابات بیایین..._

 

 مهسا:اما....پرید توحرفم_

 

 الناز:اما بی اما...ی سوپرایز دارم برات...خدافظ..._

 

مهسا:اومدم بگم چه سوپرایزی ک گوشی رو قطع کرد... ای بابا...ولی خوب 

وصله ناهار درست کردن نداشتم...بعد دوساعت بابام اومد و بهش گفتم شدا...ح

الناز خانم دعوت کرده و اونم گفت بریم...رفتم تواتاق و حاضرشدم اومدم بیرون 

 بابام منتظرم بود.._.

 

 مهدی:حاضری دخترم؟_
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 مهسا:آره باباجون بریم..._

 

 روی هم میشه..._ مهدی:پیاده بریم بابا...راهی ک نیست...یه پیاده

 

مهسا:باشه باباجون بریم...ازساختمون اومدیم بیرون و رفتیم سمت خونه آقای 

نظرزاد...بعد پنج دقیقه رسیدیم آیفون و زدم بعد چندلحظه دربازشد...رفتیم داخل 

محمدآقا و الناز دم درمنتظربودن رفتیم سمتشون و سالم کردیم بعد سالم و 

اخل ک با دیدن رامین سرجام خشکم احوال پرسی خواستم برم د

 زد...این...این...اینجا؟!!_!

 

مهدی:به به دوومادمم ک اومده...چرا خبرندادین گاوی گوسفندی چیزی 

 قربرونی میکردیم؟!!

 

 

مهدی:به به دوومادمم ک اومده...چرا خبرندادین گاوی گوسفندی چیزی 

 قربرونی میکردیم؟!!_

 

ین...امروز بی خبر اومده خواسته سوپرایزمون الناز:آره واال راست میگ

 کنه...حاال نمیدونم خواسته مارو یا مهساجونو سوپرایزکنه..._

 

مهسا:ازتعجب داشتم شاخ درمیاوردم...بابام رفت سمتشو سالم کرد...اما من 

 همچنان خشکم زده بود..._

 

الخره تازه الناز:خب مابریم داخل...اینام راحت سالم و احوال پرسی کنن با

عروس دامادن...بلند خندیدم و با مهدی آقا و محمد ک اونام آروم میخندیدن رفتیم 

 داخل..._

 

مهسا:نگاه متعجبم جاشو به خشم داد...رامین فقط نگام میکرد حتی اخمم نکرده 

بود...تونگاش ترحم و حس کردم...اخمامو بیشتر توهم کشیدمو نگامو گرفتم و 

 ا صداش متوقف شدم..._ازکنارش رد شدم ک ب
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رامین:نگاه سردی بهم انداخت...عجیبه االن ک فهمیدم عاشقمه چقد این نگاش 

برام سخته...حق داره زدم تخریبش کردم چه انتظاری داری...اتفاقا خوبه بزار 

دلزده شه...اینجوری شاید بتونه عاشق کسی دیگه شه... ازکنارم رد شد ک 

 _سریع گفتم:چرا نگفتی بهشون؟

 

مهسا:بعد چندثانیه بااخم به سمتش برگشتمو گفتم:راست میگی تو بگو...آره دیگه 

اگه گفتنش برات راحته االن بریم داخل همچی رو بگو تاهم توازشر من راحت 

شی هم من ازتو...تا ازشر کنایه ها و اخما و تهمتات راحت شم... آروم و بی 

گرفتمو پاک کردم و رفتم اختیار اشکی از چشمم جاری شد...سریع رومو 

 داخل..._

 

رامین:سرجام خشکم زده بود...برای اولین باربود انقد سرد و عصبی 

میدیدمش...بیچاره باهاش چکارکردم ک اینقد داغون شده...به خودم اومدم و 

 سریع دنبالش رفتم داخل...یعنی من بگم؟!!چجوری بگم؟!!اصال چی بگم؟!!

 

 شستم...رامینم بعد من اومد...مهسا:رفتم و کنار بابام ن

 

مهدی:بیا اینجا ببینمت دوماد...بیا بغل خودم بشین یکم ازوجودت فیض 

 ببریم...یهوو میای یهو میری بزار حداقل درست حسابی ببینمت..._

 

 رامین:همه خندیدن...به جز من و دختره..._

 

 باشرمندگی لبخندی زدمو رفتم کنارش نشستم..._

 

 وبار چطوره پسرم خوبه؟!!/_مهدی:کار

 

 رامین:بله...خداروشکر همچی خوبه..._

 

 الناز:من برم به آشپزخونه ی سربزنم..._

 

 مهسا:سریع بلندشدمو گفتم:منم میام کمک...
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 الناز:نه دخترم بشین پیش شوهرت حتما دلتنگشی...

 

 ._...و سریع رفتم سمت آشپزخونه..مهسا:سریع گفتم نه میام کمک

 

 الناز:بلندگفتم:فداش شم این دخترچقد خجالتیه..._

 

 مهدی:درسته..._

 

رامین:پیشونیم عرق کرده بود...من االن چی بگم؟!! چجوری میتونم به این 

مردی ک انقد مهربون و قابل احترامه بگم من بادخترت بازی کردم؟!چه 

تردم  واکنشی نشون میده؟!!هرگز نمیبخشتم...حتی خونواده خودمم

 میکنن...باصدای مامان به خودم اومدم..._

 

 الناز:تشریف بیارین ناهار آمادس..._

 

 رامین:همراه بابا و مهدی اقا رفتیم و پشت میز نشستیم...

 

 الناز:مهسا دخترم برو پیش شوهرت بشین..._

 

مهسا:کالفه شدم...نفس عمیقی کشیدمو و رفتم کنار رامین نشستم...بالبخند 

صی نگاش کردم ک اونم نگام کرد آروم باهمون لبخند گفتم:چیه؟!!نمیتونی حر

 بگی!؟ روموگرفتم...گلی خانم بشقابارو پرکرد..._

 

رامین:رومو ازش گرفتمو کالفه دستی به موهام کشیدم...همه مشغول خوردن 

 شدیم..._

 

 الناز:خب بچه ها خبری نیست؟!!

 

 مهسا:چه خبری؟!

 

 ت نوه دارشم؟!!الناز:قرارنیس
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 رامین:لقمم توگلوم پرید و شروع کردم به سرفه...

 

 مهسا:سریع یه لیوان آب پرکردموبااخم دادم به رامین... 

 

 رامین:آب و گرفتمو یه نفس خوردم...بااخم به مامانم خیره شدم..._

 

 الناز:چت شد پسرم خوبی؟!!_

 

نه آره تکون دادم...اوف اینا رامین:خدایا خودت صبرم بده...سرمو به نشو

منتظربچن نمیدونن ما حتی... ای بابا...باید االن همچیو بگم...هم خودمو راحت 

 کنم هم اینارو...

 

رامین:خدایا خودت صبرم بده...سرمو به نشونه آره تکون دادم...اوف اینا 

راحت منتظربچن نمیدونن ما حتی... ای بابا...باید االن همچیو بگم...هم خودمو 

 کنم هم اینارو..._

 

 مهسا:برای اینکه بحث عوض شه گفتم رویا کجاس؟!!_

 

 الناز:خونشون...گفتم بیان اما گفت علی سرکاره دیرمیاد نمیتونه بیاد..._

 

مهسا:یه سرتکون دادمو مشغول خوردن شدم...ناهارمونو خوردیمو 

بااصرار فرستادم بلندشدیم...خواستم ظرفارو جمع کنم ک گلی خانم نذاشت...

 بیرون...منم تشکر کردمو رفتم پیش بقیه توپذیرایی نشستم..._

 

مهدی:خب پسرم چرا اومدی تهران؟!!حتما اومدی دنبال مهسا ک دخترمو ببری 

 آره؟!!_

 

 رامین:هنگ زده نگاش کردمو لبخند محوی زدم..._

 

ن بهش نرسیدی مهدی:باخنده گفتم:اما بگم من دیگه دخترمو نمیدم بهت...ببی

 چقدالغرشده دخترم..._
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الناز:آره خیلی مهساالغر شده...نگران نباشین مهدی آقا خودم گوش این پسرو 

 میکشم تا بیشتربه دخترم برسه.._.

 

 محمد:منم کمکت میکنم خانم..._

 

مهسا:همه خندیدن...بعد تموم شدن خندشون همه اعتماد ب نفسمو جمع کردمو 

 میخواییم ی چیزی بگیم..._گفتم منو رامین 

 

 رامین:وووای خدا...آخه االن وقتشه احمق؟!_

 

 محمد:خیره...بگین ببینم..._

 

مهسا:به رامین نگاه کردم اونم به من نگاه کرد تو نگاش ترس وتردید بود 

 مطمعنا تونگاه منم همین حس بود اماباید این مسخره بازی تموم میشد..._

 

 ی شده؟!!_الناز:بگین دیگه چ

 

 مهدی:دخترم اتفاقی افتاده؟!!_

 

مهسا:سرمو پایین انداختم...اشک توچشام حلقه زد سرمو تکون دادم و گفتم 

 راستش بابا من..._

 

مهسا:سرمو پایین انداختم...اشک توچشام حلقه زد سرمو تکون دادم و گفتم 

 راستش بابا من...رامین حرفمو قط کرد..._

 

یه دانشگاشه...این ترم نتونست منظم کالساشو بره بخاطر رامین:راستش قض

 همین درساشو پاس نکرد و یه ترم عقب افتاد..._

 

 مهسا:باچشمای ازحدقه دراومده به رامین نگا کردم..._

 

مهدی:جدی!!!!؟فدای سرت باباجون...بخاطر این انقد ناراحت بودی؟!!این 

 !!_چندروزم نکنه بخاطرهمین توفکر بودی بابا؟
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 مهسا:همونطور متعجب نگامو ازرامین گرفتمو کفتم:ها!! آها آره آره..._

 

الناز:وای گفتم چی شده حاال...فدای سرت دخترم خب تازه عروسی انشاهلل ترم 

 بعد جبران میکنی..._

 

 محمد:آره دخترم خودتو ناراحت نکن..._

 

خرج بدی و همچیو رامین:خاک برسرت رامین...نتونستی مثل مرد جرات به 

بگی؟!...کارارو سختر کردم... نتونستم...نتونستم این کارو با خونواده ها 

 بکنم...نتونستم خوردشون کنم...چکارکنم لعنتیییییی..._

 

مهدی:خب دیگه مارفع زحمت کنیم...خیلی ممنون بابت پذیرایی توزحمت 

 افتادین..._

 

 الناز:این چه حرفیه...وظیفه مون بود..._

 

 مهدی:لطف دارین..._

 

 مهسا:بلندشدیم..._

 

 الناز:دخترم خب توبمون...نرو..._

 

 مهدی:آره باباجون اگه میخوای بمون..._

 

مهسا:با من من گفتم:نه من چیزه...لباس راحتیمو نیوردم...خالصه رفتیم سمت 

نکه .بدون ایدر بابام و محمد آقا و النازجلوترمیرفتن من و رامینم باهم میرفتیم..

نداد نگاش کردم بااخم به راهش نگاش کنم گفتم:چرا نزاشتی بگم؟!!...جوابی

 ادامه میداد...دوباره پرسیدم باتوام...

 

 دوباره پرسیدم باتوام..._
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 رامین:هنوززوده..._

 

مهسا:ازریلکسی حرفش خندم گرفت...خنده ی عصبی خنده ای دردناک...آروم 

! چرازوده؟!!آهااا نکنه تهمت دیگه ای هم مونده بزنی گفتم زووده؟!!زوود؟!

بهم؟!! میخوای حرفی رودلت نمونه هرچی دلت خواست بگی بعد همچیو به 

همه بگی؟!!آره آره زوده...کم تهمت و بدوبیرا نگفتی بهم بقیشم روش...راحت 

 باش..._

 

بهش  رامین:شرمنده نگاهش کردم اما نگام نکرد...حق داشت یه معذرت خواهی

بدهکاربودم...سرمو پایین انداختمو نفس عمیقی کشیدم...من عمرا معذرت 

 خواهی کنم..._

 

مهسا:قدمامو تندتر کردم و خودمو به بابام رسوندم... بعدتشکر و خدافظی رفتیم 

 بیرون...__

 

 

 رامین:سالم بابک جان خوبی؟!!_

 

؟!!خورشید ازکدوم طرف بابک:به به سالم...چی شده یاد ما افتادی و زنگ زدی

 دراومده؟!!_

 

 رامین:خودتو مسخره کن...اومدم تهران گفتم یه سربهت بزنم..._

 

بابک:إ جدی؟!!من خونه خواهرتم با نامزدم...علی اینا میخواستن بیان خونتون 

 مام داشتیم بلندمیشدیم بریم... پس بارویا اینا یه سرمیایم خونتون..._

 

کاری میکنین...حوصلمم سررفته بود...باشه پس رامین:جدا؟!...خوب 

 منتظرم..._

 

 بابک:باشه داداش...خدافظ..._
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رامین:گوشی روقط کردم...بعد این روز مزخرف بدجور حالم گرفته شد...روبه 

 مامان گفتم:بابک و نامزدش و علی ورویا واسه شام میان..._

 

 الناز:باشه پسرم...قدمشون روچشم_

 

 

 

 ن:خودم باز میکنم خاله گلی...رامی

 

 گلی خانم:باشه پسرم..._

 

رامین:درو باز کردم و دم در پذیرایی همراه مامان و بابا منتظر ایستادیم...با 

 دیدن دختره خشکم زد...آروم گفتم این ازکجا اومد..._

 

 الناز:زنگ زدم رویا گفتم سرراهشون مهسارم بیارنش..._

 

شیدمو بیخیال به بابک دست دادم و بعدم علی و رویا رامین:نفس عمیقی ک

 بابارانم سالم علیک کردیم اومدن داخل..._

 

 رویا:ووای داداشی چقد دلتنگت بودم..._

 

 رامین:منم همینطور خوشگلم...خوبی؟!این یارو ک اذیتت نمیکنه؟!!_

 

 علی:با منی؟!!_

 

 رامین:نه با دیوارم..._

 

ن نگا کردم...اولین باره بعد مرگ ستاره داشت مسخره علی:متعجب به رامی

بازی درمیاورد...معجزس فک کنم...رویاهم انگار متوجه شده بود و متعجب 

 نگاش میکرد..._

 

 رامین:چرا مثل ندید پدیدا نگام میکنین؟!!_
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 علی:ندید پدید عمته..._

 

 محمد:چیزی گفتی پسرم؟!!با خواهر من کارداری؟!_!

 

رنگ از رخم پرید با من من گفتم:نه منظورم عمه رامین نبود...عمه علی:

عمومی بود...همه زدن زیرخنده البته رامین فقط لبخند میزد...این خودش نشونه 

 خوبی بود._..

 

 رامین:همه نشستیم...خب بابک شما چطورین خوبین؟!!

 عروسی کیه؟!!_

 

ومده یکمی انگار سرحال شده علی:آروم روبه رویا گفتم:انگار این به حرف ا

 مگه نه؟!!_

 

رویا:یه جورایی آره...ولی هنوزم نمیخواد خوشحال باشه و اخمش 

 روصورتشه..._

 

علی:اونم درست میشه...مهسا درستش میکنه مطمعنم اینا اثرات با مهسا بودنه 

 ک روش تاثیرگذاشته..._

 

 گه..._بابک:عروسی ماه دیگس...انشاهلل دعوتتون میکنیم دی

 

مهسا:باحسرت بهشون نگاه کردمو آروم گفتم خوشبخت باشین...به دستشون ک 

 تودست هم بود نگاه کردم... چقدخوبه کسی ک عاشقشی عاشقت باشه..._

 

رامین:نگام سمت مهسا رفت ک داشت باحالتی غمگین به دست قفل شده ی 

همه وقت االن تونستم بابک و باران نگاه میکرد...من گفتم مهسا؟!!چرا بعد این 

 توافکارم مهسا صداش کنم؟!!...بیخیال رامین یه اسمه دیگه...

 

مهسا:همه سرمیز نشسته بودیم و داشتیم شام میخوردیم ک باصدای بابک همه 

 نگاها سمتش چرخید..._



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  348  

 

بابک:رامین داداش به علیم گفتم فردا قراره یه تفریح دوسه روزه بریم...میریم 

توومهسا بیایین خوشحال میشیم...علی و رویا و زهراهم میان  لواسون...اگه

 خوش میگذره..._

 

مهسا:رامین درسکوت نگاش میکرد سریع گفتم:نه ما نمیاییم...راستش یعنی من 

 نمیتونم بیام..._

 

 باران:اما خوش میگذره دورهمی...خوشحال میشم بیایین..._

 

یه جا باشم... معذرت میخوام عزیزم مهسا:اصال دوست نداشتم دوباره بارامین 

 اما....حرفم تموم نشد ک رامین گفت..._

 

 رامین:باشه میریم...روبه مهسا با حالتی ریلکس گفتم: دوروزه دیگه...میریم..._

 

مهسا:این رامین قصدش کشتن منه...امروز چقد رفتارش عجیبه اون از ظهر ک 

 بحثو پبچوند اینم ازاین..._

 

تش دوست نداشتم قبول کنم اما یجورایی میخواستم بااین کار ازش رامین:راس

معذرت خواهی کنم...نمیشه ک مستقیم برم بگم بهش ببخشید من دفترخاطراتتو 

 خوندم همچیو فهمیدم...باید غیرمستقیم بفهمونم بهش.._.

 

 بابک:عالیه پس...فردا عصر میریم..._

 

 باران:حتما خیلی خوش میگذره..._

 

 ی:باوجود من مگه میشه خوش نگذره؟!!_عل

 

 همه خندیدن..._

 

مهسا:کال ذهنم قفل شده بود...مخالفت کرده بودم اما بخاطر رامین مجبور به 

 سکوت شدم...نمیخواستم ناراحتشون کنم...
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 بابک:الو رامین حاضری؟!!بیایین اینطرف بریم علی اومده اینجاس..._

 

 نه حرکت کردم..._رامین:باشه من االن ازخو

 

 بابک:باشه منتظریم..._

 

رامین:باشه فعال...گوشی روقطع کردم و دم درخونه مهسا وایستادم...دوتابوق 

زدم...بعد چندلحظه اومد و رفت عقب نشست...متعجب از رفتارش ازآینه بهش 

 ..._نگا کردمو...اخمامو توهم کشیدمو گفتم بیاجلو

 

 مهسا:عقب راحترم..._

 

رامین:منم اینجوری راحترم ولی حوصله جواب این و اونو دادن و 

 ندارم...درضمن رانندتم نیستم..._

 

 مهسا:بعد مکثی پیاده شدمو رفتم جلو نشستمو دروباحرص بستم..._

 

رامین:خوبی بهش نیومده...داره کم کم عصابمو خراب میکنه...یکاری میکنه ک 

 _پشیمون شم باهاش خوب رفتار کنم...

 

مهسا:باالخره رامین حرکت کرد...سعی میکردم وقتی کنارشم بی تفاوت 

باشم...میخواستم عادت کنم ک دیگه مال من نیست و قراره جداشیم...میخواستم 

 ازش دل بکنم...تمام تالشمو میکردم ک ازقلبم بیرونش کنم..._

 

 رامین:بعد یه رب رسیدیم...الو بابک دم دریم..._

 

 ن باال استراحت کنین؟!!_بابک:میایی

 

 رامین:نه بیایین بریم زود برسیم..._

 

 بابک:اوکی االن میاییم پایین..._
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رامین:باشه منتظرم...گوشی رو قط کردمو نگام به مهسا افتاد...من چرا اسمشو 

تو ذهنم صدا میکنم؟!!ای بابا این دختر دیوونم کرده...روانمو بهم ریخته...به 

م سرشو به پشت تکیه داده بودو به جلو خیره شد... دخترخیلی چهرش خیره شد

خوبی بود...اصال نمیخواستم اینجوری اذیتش کنم کاش کسی دیگه سرراهش 

قرارمیگرفت...کاش عاشق کسی دیگه میشد...رسم زندگیه دیگه منم به عشقم 

نرسیدم...توهم نمیرسی و خیلیای دیگه هم هستن ک به عشقشون 

 ازش گرفتمو به جلو خیره شدم...نمیرسن...نگامو 

 

 علی:خب بزنین بریم..._

 

 بابک:بریم...من جلوتر میرم شما ازپشت بیایین...تا ساعت هفت میرسیم..._

 

رامین:باشه بریم...بابک جلووعلی و من به ترتیپ پشت سرهم باسه ماشین جدا 

پخش شد  میرفتیم...حدود نیم ساعتی راه بود...ضبط و روشن کردم و آهنگی

 صدای آهنگ و بلند کردم..._

 

مهسا:سردرد داشتم...صدای بلند آهنگم رومخم بود... دستمو سمت ضبط بردمو 

صداشو کم کردم و آرنجو به پنجره ماشین و کف دستمو به سرم تکیه دادم و 

 چشامو بستم..._

 

 ش بیرامین:نیم نگاهی بهش انداختم...انگار زیاد روبراه نبود...سعی کردم به

 توجه باشم...ضبطو خاموش کردم تا راحت باشه..._

 

مهسا:سردردم شدیدتر شد...قرصی از کیفم درآوردم بطری آبی ک زیرپام بودو 

برداشتم آب نداشت... قرص و درآوردمو بدون آب قورتش دادم مزه تلخش 

 باعث شد صورتم جمع شه..._

 

یادستاره  افتادم ک وقتی  رامین:بادیدن صحنه ای ک قرص خورد دلم لرزید...

 قلبش تیرمیکشید قرص میخورد ناخودآگاه نگران گفتم خوبی؟!!_
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مهسا:تعجب کردم اما بی تفاوت سرمو به پشت تکیه دادمو به بیرون خیره شدم 

 و جوابشو ندادم..._

 

رامین:اخمی کردمو فرمونو تو دستم فشردم...جواب نداد...احمق به تو چه ک 

اصال چرا این اینجوری رفتار میکنه؟!!چه انتظاری داشتی خوبه یا نه...

رامین؟! اگه اون تهمتو به هرکس دیگه ای میزدی رسوای عالمت میکرد اما این 

بیچاره ریخت توخودش...بایدم ازم ناراحت باشه...ازعمد این کارو 

میکنه...میخواد عذاب وجدانم بیشترشه...باالخره رسیدیم رفتیم داخل ویالیی ک 

ل پدربزرگ بابک بود...ویالی بزرگ و قشنگی بود و حیاط باصفایی ما

 داشت...

 

 ماشین و پارک کردیم و پیاده شدیم..._

 

 علی:آقا دلم کباب خواست..._

 

بابک:داداش منقل اونجاس منم ک پایه رامینم ک بادزدنش خوبه...حله 

 دیگه...همه خندیدن..._

 

 .._رامین:مگه بادبزن توهم بچه پرو.

 

بابک:خب داداش یه گوشه کارو بگیری ک بد نمیشه... هوابه این توپی...حال 

 میده واسه کباب زدن..._

 

 باران:اما خیلی سرده..._

 

 بابک:رفتمو بغلش کردم...االن گرم میشی خوشگلم..._

 

 رویا:علی منم سردمه..._

 

 علی:آره منم خیلی سردمه..._
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یشه مثل بابک جنتلمنانه بیای بغلم کنی؟!!...أداشو رویا:پسره ی دیوونه نم

 درآوردمو گفتم:میگه منم سردمه... همه زدن زیرخنده..._

 

 علی:فدای خانمم بشم بغل میخواد..بیا بیا بغلم رفتمو بغلش کردم..._

 

 مهسا:بالبخندی بهشون خیره شدم..._

 

 شده..._ علی:رامین توهم مهسارو بغل کن ببین سردشه توخودش جمع

 

 رامین:بااخم به علی نگاه کردم خواستم چیزی بگم ک مهسا گفت..._

 

مهسا:اتفاقا من گرممه...میرم زغاال رو بزارم...و بدون حرف رفتم سمت 

 منقل..._

 

 زهرا:ای بابا منم سردمه کسی نیس بغلم کنه؟!!باز همه خندیدن_

 

و خونگرمی ک توشیراز بود رامین:به رفتنش نگاه کردم...اون دختر مهربون 

تبدیل شده به یه آدم سرد و بی روح...من باعثش شدم؟!!...سرمو پایین انداختم... 

چکارکنم ک از دلش دربیاد؟!!...اصال چرا باید کاری کنم؟!!مگه همینو 

 ...؟!!_نمیخواستم؟!!این حس عجیب و بد چیه ک مثل خوره افتاده به جونم

 

کنیم...خانما شمام برین ی گوشه کاروبگیرین علی:خب بریم بساط و پهن 

 مهسارو ببینین چه فعاله...

 

 

 بعد شام...همه دور آتیشی ک توحیاط زده بودیم نشستیم..._

 

مهسا:علی و رویا و همینطور بابک و باران با یه پتو همو پوشونده 

 بغلبودن...زهرام خودشو بایه شال پوشونده بود و رامینم با دستش زانوهاشو 

کرده بود...همه ساکت بودن...جو خوبی برقرار بود...یه حس آرامش بخش یه 

حس خوب...ساعت نزدیکای یازده شب بود...بابک ازجاش بلند شدو گفت من 
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االن برمیگردم...بعد چند لحظه با یه پاکت تو دستش اومد و دوباره کنارباران 

 م..._عشق زندگی نشست و پاکت و سمتش گرفت و روبهش گفت:ولنتاین مبارک

 

 باران:هییییینی گفتم و دستمو جلو دهنم گرفتم...وااای بابک..._

 

 بابک:خوبه ک اومدی توزندگیم...خوبه ک دارمت عشقم...ممنون ک هستی..._

 

باران:پریدمو محکم بغلش کردم و گفتم:عاشقتم بابک خیلی دوستت دارم 

گردنبند الماس همراه با گوشواره خییلی...ازبغلش درومدمو پاکت و باز کردم یه 

 هاش... وووای بابک خیلی قشنگه...ممنون..._

 

 رویا:باحرص بلند گفتم عللللییی؟!!!_

 

علی:داداش توامشب قصد داری کاری کنی رویا منو بکشه آره؟!!همه 

 خندیدن..._

 

رویا:باقهر رومو گرفتمو گفتم واقعا ک...بعد از چندلحظه جعبه کوچیکی جلو 

 ورتم گرفته شد..._ص

 

 

 علی:یه درصد فک کن یادم رفته باشه امروز روز عشقمونه!!!!_

 

رویا:جیغ کوتاهی کشیدمو گفتم وووای عاشقتم علی سریع جعبه رو گرفتمو 

بازش کردم ک دیدم خالیه... خنده رولبم ماسید همزمان قهقهه بقیه رفت هوا 

 باحرص به علی نگا کردم..._

 

 م...بیا...دستمو سمتش گرفتمو مشتمو بازکردم..._علی:غلط کرد

 

رویا:با دیدن گردنبندی ک تو دستش بود ذوق کردم... همون بود...یبار باعلی 

رفتیم خرید چشمم این گردنبندو گرفت اما چیزی نگفتم...اما خریدش پریدمو 

 کردم...مرررسی عشقم...صورتشو ماچ
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 لی...بازهمه زدن زیرخنده..._زهرا:ای داد بیداد...بسوزه پدرسینگ

 

 زهرا:خب رامین نوبت سوپرایزتوه..._

 

 رامین:چه سوپرایزی..؟!!!._

 

 زهرا:یعنی چیزی نگرفتی برای مهسا؟!!_

 

رامین:اخمی کردمو چیزی نگفتم...امروز روز عشاقه من ک عاشقش نیستم ک 

 چیزی بگیرم..._

 

کال ازاحساسات هیچی سرش علی:مهساجان به دل نگیر این پسرگاو ما 

 نمیشه..._

 

 رامین:خفه..._

 

 مهسا:لبخند غمگینی زدمو سرمو انداختم پایین..._

 

رامین:به مهسا نگاه کردم...دلم براش سوخت...چرا این دختر انقد مظلوم و 

معصومه...چرا نمیتونم درقبالش بی تفاوت باشم...کاش به عنوان معذرت 

ش...حتما خوشحال میشد...اره کادو دادن ک حتما خواهی چیزی میگرفتم برا

 نباید ازرو عشق باشه..._

 

مهسا:گوشیم زنگ خورد...بادیدن اسم آرش لبخندی زدم و بلندشدم و گفتم 

ببخشید...از جمع فاصله گرفتم و رفتم سمت حوض بزرگی ک سمت دیگه ی 

 حیاط بود..._

 

 مهسا:الو سالم داداشی خوبی؟!!_

 

 به خوشگل خودم...من خوبم توخوبی؟!!_آرش:سالم 
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رامین:منم ازجام بلندشدمو رفتم سمت مهسا فضولیم گل کرده بود...آروم ازپشت 

 نزدیک شدمو به حرفاش گوش دادم..._

 

 مهسا:توچه خبر آرش خان  برگشتی تهران؟!!_

 

 آرش:نه فردا برمیگردم...

 

 رامین:بازم اون نچسبه...

 

 نتاین و به عشقم تبریک بگم...آرش:زنگ زدم ول

 

 مهسا:فک کنم اشتباه زنگ زدی پس..._

 

آرش:نه خوشگلم...آبجی من بزرگترین عشق منی تو البته به اون دوتا دوقلوهای 

افسانه ایم گفتم... ولنتاین مبارک...کادوتم باشه بعد میدم بهت...اولین نفربودم ک 

 تبریک گفتم دیگه آره؟!!_

 

داشی...کی رو دارم ک ولنتاینو تبریک بگه آخه؟!!کو عشق و مهسا:آره دا

عاشقی؟!!همش کشکه همش خیاله... امروز بادیدن عاشقای واقعی فهمیدم عشق 

 من بدرد هیچی نمیخوره...عشق یه طرفه و پووچ..._

 

رامین:شرمنده سرمو پایین انداختم...عشق پووچ!!!   کاری کردم ک این 

 ...دخترازهرچی عشقه زده شه

 

رامین:شرمنده سرمو پایین انداختم...عشق پووچ!!!   کاری کردم ک این 

 دخترازهرچی عشقه زده شه..._

 

مهسا:خب داداش جونم مغزتو بدرد نیارم...برگشتم ک بادیدن رامین خشکم 

 زد...آروم گفتم رامین؟!!توو...تو کی اومدی؟!!_

 

 آرش:چی شد؟!!اون گنددماغ اومده؟!!_
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بعدا میزنگم داداش...فعال خدافظ...سریع گوشی روقطع کردم...مضطرب مهسا:

 به رامین نگاه کردم... دوباره زمزمه کردم کی اومدی؟!!چ..چی شنیدی؟!!_

 

 رامین:داشتم قدم میزدم...االن اومدم...چی باید میشنیدم مگه؟!!!._

 

ه ؟!!....بمهسا:نفس عمیقی کشیدم وگفتم هیچی...اومدم برم ک پرسید کی بود

 سمتش برگشتمو باتعنه گفتم عشقم بود... همون ک باهاش بهت خیانت کردم..._

 

رامین:عصبی بهش نگاه کردمو و یه قدم جلو رفتمو با دندونای قفل شده 

 گفتم:ببین من نمیخو....حرفم تموم نشده بود ک زهرا اومد..._

 

 زهرا:شما کفترا چی میگین؟!!_

 

..من میرم داخل سرده...و بدون توجه به نگاهای بقیه رفتم مهسا:چیز مهمی نبود.

 سمت خونه...رفتم داخل و روکاناپه نشستم...بعد من بقیه هم اومدن داخل..._

 

بابک:علی اون اتاق واسه توورویا...رامین اون یکیم واسه توومهسا...زهرا اون 

 یکی اتاقم واسه تو..._

 

 ._زهرا:اما من تنها میترسم بخوابم..

 

مهسا:هم اتاقی میخوای؟!!همه متعجب نگام کردن... باخجالت گفتم:آخه 

چیزه...آها رامین زیاد خروپف میکنه راحت نیستم...همه زدن زیرخنده...به 

 رامین نگاه کردم اونم لبشو گاز گرفته بود تا نخنده اما بااخم نگام میکرد..._

 

. هرچندکه میدونم قضیه ناز علی:خاک توسرت داداش...زنتم ازدستت فراریه..

 کشیدنه آخه ولنتاین چیزی نخریدی براش امااا..._

 

مهسا:من برم بخوابم خوابم میاد...شبتون خوش و سریع رفتم سمت اتاقی ک 

 برای زهرابود...
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رامین:همه رفتن تواتاقشون...منم رفتمو روتخت درازکشیدم...افکارم پریشون و 

 ه چیزخاصی فکر کنم..._بهم ریخته بود نمیتونستم ب

 

 

 مهسا:دوساعت گذشت اما خوابم نبرد آروم زهرارو صدازدم..._

 

مهسا:زهرا خوابی؟!!!....جوابی نداد...آروم ازجام بلند شدم من روزمین و زهرا 

روتخت خوابیده بود...ازاتاق رفتم بیرون...رفتم سمت آشپزخونه و یه لیوان قهوه 

توحیاط...رو نیمکتی ک روبروی حوض بود  درست کردم و برداشتم رفتم

 نشستم..._

 

رامین:گلوم خشک شد...ازجام بلندشدمو رفتم بیرون تا آب بخورم...چشمم به 

درافتاد...باز بود...یعنی یادشون رفته ببندن...رفتم سمت در خواستم ببندم ک 

رفتم .چشمم به مهسا افتاد توتاریکی زیرنور کمی ک ازماه میتابید میشد دیدش..

 بیرون پشت سرش ایستادمو گفتم: چرا بیرونی؟!!_

 

 مهسا:هینی گفتمو برگشتم عقب...دستمو روقلبم گذاشتم ک بشدت میکوبید..._

 

 رامین:رفتمو کنارش بافاصله رونیمکت نشستم..._

 

 مهسا:اووفی کشیدمو قهومو برداشتمو یه قلپ خوردم...

 

 ه...تقصیرخودت بود..._رامین:ببین من نمیخواستم اونجوری ش

 

مهسا:قهوه روکنار خودم گذاشتمو گفتم:برام مهم نیست اصال چرا برام توضیح 

 میدی؟!!افکارتم مثل خودت پریشون و بیماره..._

 

 رامین:بااخم بهش نگاه کردمو گفتم:درست صحبت کن._..

 

مهسا:پوزخندی زدمو گفتم:مگه وقتی درست حرف میزدم باحرفات تحقیر و 

 خردم نمیکردی؟!!ازخودت یاد گرفتم این حرفارو بلند شدم و رفتم..._
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رامین:دختره ی بیشوور...خواستم معذرت خواهی کنم...خوب شد نکردم...قهوه 

 ای ک کنارم بود و برداشتمو یه قلپ خوردم..._

 

مهسا:متوجه شدم لیوان قهوه مو فراومش کردم برگشتم تا برش دارم دیدم نیست 

 ین نگاه کردم دیدم قهوه تودستشه...با حرص گفتم خوشمزس؟!!!_به رام

 

 رامین:تازه متوجه شدم قهوه مال کی بود...مثل اسکوال یدفه گفتم آره..._

 

 مهسا:بااخم رومو گرفتمو رفتم داخل..._

 

رامین:یه قلپ دیگه ازقهوه خوردم...أه قهوشم مثل خودش نچسبه...باقی مونده 

 وزمین و ازجام بلند شدمو منم رفتم تو...قهوه رو ریختم ر

 

مهسا:طبق معمول صبح زود پاشدم...خوابم نمیبرد ازاتاق اومدم 

بیرون...سروصدایی نبود انگار هنوز همه خواب بودن...رفتم سمت آشپزخونه تا 

میزصبحونه رو حاضرکنم انگار نه انگار کسی تواین خونه نبوده یخچال 

 پره..._

 

یی رم دم کردم...باالخره بابک و باران و بعدم زهرا و رامین و میزوچیدم و چا

 علی و رویا اومدن..._

 

باران:واای مهسا چه کردی...شرمندمون کردی ناسالمتی تومهمونی ولی ببین 

 بابک چه سفره ای چیده... خوشبحالت رامین چه زن کدبانویی داری... _

 

 مهسا:لبخندی زدم و گفتم ممنون..._

 

 ین:نگاه گذرایی بهش انداختم...و پشت میزنشستم... _رام

 

مهسا:بشینین براتون چایی بریزم...برای همه چایی ریختم رسیدم به رامین 

 قوری رو کنارش گذاشتمو نشستم..._
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رامین:دختره ی بی ادب برای همه چایی ریخت برای من....اصال بدررک انگار 

 خودم چایی ریختم..._محتاج اینم...قوری رو برداشتموبرای 

 

بابک:خانما امروز با اقایون میریم واسه خونه یکم خرت و پرت بگیریم...اگه 

 حوصلتون سررفت شمام برین ی دور بزنین..._

 

 باران:باشه عشقم...

 

 

مهسا:مردا رفتن خرید و خانما موندن توخونه...دورهم نشسته بودیم و صحبت 

 فتیم...__میکردیم...ازهرطرف ی چیزی میگ

 

 

 

رامین:همینطور میچرخیدم ک چشمم به یه مغازه افتاد...نگاهی به بچه ها کردم 

و گفتم شما برین من االن میام...جوری ک نبینن رفتم داخل مغازه... یه چشم 

چرخوندم...اصال من چرااومدم اینجا؟!!اومدم برم ک صدای موزیک قشنگی 

یدنش لبخندی رولبم نشست رفتم سمتش متوقفم کرد به سمت صدا چرخیدم...باد

یه جعبه موزیکال کوچک و قشنگ ک وقتی درش روبازمیکردی یه دخترپیانو 

به دست باال میومد و آهنگ مالیم و قشنگی پخش میشد...ناخودآگاه چهره ی 

 زیبای مهسا جلوی صورتم تداعی شد...__

 

 نکردیم..._باران:اوومدن ووای گرم صحبت شدیم هیچی واسه ناهار درست 

 

 علی:ناهار آوردیم به خودتون زحمت ندین..._

 

 زهرا:آخ جون چی آوردین؟!!_

 

 علی:چلو کباب..._

 

 باران:باشه پس خوبه تاشما یه آبی به دست و صورتتون بزنین ما میزوچیدیم..._

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  360  

 مهسا:ناهارمونو خوردیم و ظرفارو جمع کردیم..._

 

 یرم ی چرت بزنم..._علی:من دیشب خوب نخوابیدم م

 

 بابک:آره بریم استراحت کنیم یکم عصر بریم گردش..._

 

مهسا:همه رفتن تو اتاقشون زهرام رفت حموم...منم رفتم توآشپزخونه و یه لیوان 

آب خوردم و رفتم سمت اتاقم دروک باز کردم خوردم به کسی...باترس یه قدم 

ستمو ازرودماغم برداشتموگفتم عقب رفتم و دماغمو مالیدم...بادیدن رامین د

 تواینجا چی میخوای؟!!

 

 .بادیدن رامین دستمو ازرودماغم برداشتموگفتم تواینجا چی میخوای؟!!_

 

 رامین:من؟!!چیزه...هیچی...ازکنارش سریع ردشدم و رفتم بیرون..._

 

مهسا:متعجب ازرفتار رامین دروآروم بستم...این جدیدا یه چیزیش میشه 

م سمت تختم ک بادیدن جعبه کادوپیچ شده ای ک روتختم بود دهنم وا ها...رفت

موند...این چیه دیگه؟!!!یعنی؟!!!!رامین؟!!!!!نکنه بمبه؟!!!ازاین بعید نیست 

ک بخواد منو بکشه آخه..!!!آروم گوشه تخت نشستمو جعبه رو برداشتم کارت 

بیارم همون روشو خوندم...نوشته بود برای مهسا:)...کم مونده بود شاخ در

شکلک غمگینم کشیده بود خندم گرفته بود از یه طرفم ذوق کرده بودم و هیجان 

زده بودم...بازش کردم یه جعبه طالیی رنگ ک طرح های خیلی قشنگی روش 

بود...یعنی چی توشه؟!!!آروم درجعبه روباز کردم ک خشکم زد...دستمو 

ت ک دورخودش رودهنم گذاشتمو با ذوق به موسیقی و دخترویالون بدس

میچرخید نگاه میکردم...ازشدت ذوق اشک توچشمام حلقه بست... این 

عاالیه...فوق العادس...یعنی رامین وقتی اینو دیده یادمن افتاده و خریدتش؟!!!اما 

چرا خریده؟!!!نکنه عاشقم شده؟!!!نه نه دوباره به خودم امیدواهی نمیدم امااین 

خیره بودم...چه آهنگ قشنگی بود...آدم  خیلی قشنگه...همچنان باذوق به جعبه

 آرامش میگرفت.._.

 

رامین:تواتاقم عین دیونه ها قدم میزدم...أه اصال من چکارکردم؟!!چرا خریدم 

براش؟!!به چه مناسبت؟!!  االن باخودش چه فکری میکنه؟!!میگه این پسره 
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فک روانیه یه روز دعوا میکنه یه روزکادو میخره...اصال هرجور میخواد 

کنه...من محض معذرت خواهی خریدم براش...یه معذرت خواهی 

 غیرمستقیم..._

 

مهسا:آروم در جعبه رو بستم و توآغوش گرفتمش...آخه چرا وقتی دارم سعی 

میکنم قیدتو بزنم بازکاری میکنی ک دیوونه ترت شم...ممنونم رامین...توواقعا 

 ن هدیه زندگیمه...خوبی... کاش مال من بودی...این هدیه باارزش تری

 

مهسا:بااسترس ازجام بلندشدم...زهرا آماده بود اما من هنوز نه...اصال 

 چرااسترس دارم؟!!_

 

 زهرا:تنبل خانم پاشو دیگه همه حاضرن فقط توموندی... _

 

مهسا:سرمو تکون دادمو بلندشدم...یه تیپ اسپرت زدم و رفتم بیرون...خبری 

 وسایالرو میبرد تو ماشین...روبه من گفت..._ازرامین نبود...بابک داشت 

 

 بابک:آقات توماشینه...منتظرته بپر بریم منتظرتوییم..._

 

مهسا:باشه...رفتم بیرون بابک دروقفل کرد رفتم سمت ماشین رامین باهرقدم ک 

برمیداشتم استرسم بیشترمیشد...االن یعنی باید ازش تشکرکنم؟!!نه بابا خب شاید 

خواهی کادو خریده برام...اما چرابخواد معذرت خواهی برای معذرت 

 کنه؟!!آروم درماشین و بازکردم و نشستم...رامین به جلو خیره شده بود..._

 

 بابک:بریم..._

 

 رامین:باشه داداش..._

 

مهسا:توراه بودیم..باخودم درگیربودم ک تشکر بکنم یانه...چشامو بستم و آروم 

منون...صدایی نیومد...چشامو بازکردم...نیم نگاهی گفتم:بابت هدیه قشنگت م

 بهش انداختم...بی تفاوت به راهش ادامه داد...آروم گفتم بداخالق..._
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رامین:چه مودب...تشکر کرد...دستی به موهام کشیدم...سعی کردم بی تفاوت 

 باشم صدای ضبط و بلندتر کردم..._

 

اد سردی به صورتم خورد ک لرزی مهسا:اخمی کردم و شیشه رو دادم پایین...ب

 به تنم افتاد خودمو جمع کردمو و آروم گفتم چه هوای خوبیه کاش بارون بیاد..._

 

رامین:تودلم باپوزخند گفتم آره چون جنابعالی خواستین االن بارون میاد...آروم 

قطره ای رو شیشه ماشین ریخت و به دنبالش قطره های دیگه...قیافمو توهم 

مهسا نگاهی انداختم بالبخند به بیرون نگاه میکرد...باید ازاین دختر کردمو به 

 ترسید...دعاش چقد گیراس..._

 

مهسا:خدایاشکرت...بارون نم نم و یواش میبارید دستمو ازپنجره بیرون بردمو 

 نفس عمیقی کشیدم...

 

 بعدیه رب رسیدیم..._

 

 

 علی:به به چه هووواییه...آدم جوون میگیره..._

 

 بابک:آره واقعا...عالیه..._

 

 زهرا:این هوا حال میده واسه والیبال..._

 

 علی:توباز جو ورزشکاریت گرفت...بابا فهمیدیم والیبالیستی....همه خندیدن..._

 

 زهرا:خیلی بدی داداش..._

 

 رامین:آره اتفاقا والیبال میچسبه..._

 

 

ن پسر حالش خوبه؟!!!!تا دیروز علی:همه متعجب به رامین نگا کردیم...ای

 حرف نمیزد امروز پیشنهاد بازی میده؟!!_
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 بابک:همونجور متعجب گفتم:باشه توپم ک هست...کیا بازی میکنن!!!؟_

 

 مهسا:همه داوطلب شدن بجز من..._

 

 علی:مهسا تو دوست نداری؟!!_

 

 مهسا:راستش نه..._

 

ازیم و یه چایی بزنیم به بدن یکم گرم بابک:باشه...اول بیایین زیراندازو بند

 شیم...بعد بازی میکنیم..._

 

مهسا:بابک و رامین زیراندازو انداختن و علیم وسایالرو آورد...نشستیم و برای 

 همه چایی ریختم..._

 

 باران:نزدیک مهسا نشستم و آروم گفتم خوبی؟!!انگار بیحالی؟!!_

 

 مهسا:خوبم عزیزم..._

 

 هست یه سوال بپرسم؟!!_ باران:اجازه

 

 مهسا:اره عزیزم راحت باش..._

 

 باران:رابطت با رامین خوبه؟!!!_

 

مهسا:جاخوردم...یعنی انقد ضایع بودیم!!!بالبخند مصنوعی گفتم:آره 

 چطورمگه؟!!_

 

 باران:نه آخه رامین یکم رفتارش عجیبه..._

 

 مهسا:رامین کال اینجوریه...چی بگم واال...
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 هرا:شما چی پچ پچ میکنین؟!!،ز

 

 مهسا:به جمع نگاه کردم همه به ما نگاه میکردن..._

 

 باران:خصوصیه عزیزم...خصووصی..._

 

 مهسا:به رامین نگاه کردم مشکوک و بااخم نگام میکرد...

 

 علی:خب پاشین بریم تور و یه جا ببندیم بازی کنیم..._

 

 ریم...بابک:پاشو داداش...اونجا خوبه ب

 

مهسا همه ازجاشون بلندشدن و رفتن برای بازی...یه چندمتر اونورتر جوری ک 

 کامال تو دیدمن بود تورو بستن ...._

 

 بابک:خب کی با کی باشه؟!!_

 

 باران:خانما یه گروه...بازنده هام یه گروه...._

 

 بابک:داشتیم عشقم؟!!!؟_

 

 لم...بازیه دیگه...همه خندیدن..._باران:باخنده گفتم:چه میشه کرد عزیزد

 

 علی:باشه پس خانما شما برین اونطرف...._

 

مهسا:عاشق تماشای بازی بودم...یاد بابام و آرش افتادم وقتی شطرنج بازی 

میکردن...چقد دلم تنگ شده برای اون روزا....باصدای جیغ و دست دخترا 

 حواسم سمت بازی رفت...._

 

 ماشد...آقا اصال صب کنین ما داورنداریم..._ رویا:خب یکی به نفع
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زهرا:مهسا خانم بجای اینکه با نیش بازنگاه کنی حواست باشه چندچنده...آقایون 

 جرزنن..._

 

مهسا:باخنده گفتم باشه...دوباره مشغول بازی شدن باهرتوپی ک دخترا تو زمین 

م باهمون اخم جذاب پسرا میخوابوندن با ذوق دست میزدم... به رامین نگاه کرد

 داشت بازی میکرد...اینبار صدای هوووی مردا بلندشد..._

 

 علی:مهسا یکیم بزن پای ما...این خانما جرزنن...همه خندیدن...._

 

مهسا:خیلی داشت خوش میگذشت...بازیم شش پنج به نفع خانما بودو منم مثل 

 خال بانیش بازنگاشون میکردمو دست میزدم..._

 

شمم به مهسا افتاد...باذوق و هیجان داشت به بازی نگاه میکرد...مثل رامین:چ

بچه های معصوم...لبخندی رولبم نشست ک یه چیزی مثل پتک خورد تو 

 صورتم و سرم گیج رفت و افتادم روزمین..._

 

مهسا:زهرا توپو پرت کرد توهوا و محکم سرویس زد باخنده رد توپو گرفتم ک 

ین خنده رولبم خشک شدو سریع بلندشدم و باپای دیدم خورد تو صورت رام

دوییدم سمتش...افتاده بود روزمین و بچه هام دورش بودن....باال سرش برهنه 

ایستادم چشماش نیمه باز بود و دماغش خونی...سریع برگشتم بطری آب و 

دستمال و برداشتم و رفتم سمتش....علی دستشو گرفت و آروم بلندش کرد رامین 

ربدنش ستون کردو نشست سریع کنارش نشستم اشک تو چشمم جمع دستشو زی

 شده بودو نمیتونستم درست چهرشو ببینم...بابغض گفتم خوبی؟!!!

 

 

 بابغض گفتم خوبی؟!!!_

 

رامین:سرمو تکون دادم کم کم به خودم اومدمو سرمو باالگرفتم ک با یه جفت 

.بخاطر من گریه چشمای اشکی وبراق روبرو شدم غرق اشک چشماش شدم..

 میکنه؟!!_
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مهسا:سریع دربطری رو باز کردمو به رامین گفتم:دستتو بگیر آب بزن به 

صورتت...جوابی نداد مثل دیوونه ها نگام میکرد...دست خودمو پرآب کردمو 

 پاشوندم به صورتش..._

 

رامین:آب سردی به صورتم خورد...چشمامو محکم روهم گذاشتمو دستی به 

 دمو آروم گفتم چکارمیکنی؟!!_صورتم کشی

 

مهسا:دستشو ک برداشت دستمالو گذاشتم رو دماغش... یه طرف صورتش 

قرمز شده بود...ازترس گفتم بریم بیمارستان؟!!....بااین حرفم همه پقی زدن 

 زیرخنده... رامینم باچشمایی خندون و چهره ی اخمو نگام میکرد..._

 

ش بخاطر این ببریمش بیمارستان؟!!!....باز علی:بابا باد توپ خورده تو صورت

 قهقهه ها بلندشد..._

 

مهسا:باحرص و خجالت گفتم:بادش خورده ک دماغش خونی و صورتش قرمز 

 شده؟!!_

 

رامین:متعجب به مهسا خیره شدم...چقد براش مهمم... حس خوبی بهم دست 

 داد...سریع به خودم اومدمو بلند شدمو و گفتم چیزی نیست..._

 

 علی:پس بازیو ادامه بدیم!؟؟_

 

 مهسا:سریع گفتم:نه دیگه...یعنی چیزه...خون دماغش بند بیاد بعد..._

 

 زهرا:الهییی چه خانم دلسوزی...._

 

 رامین:نفس عمیقی کشیدمو گفتم:شما بازی کنین...و رفتم سمت زیرانداز...._

 

تم سمت ماشین و بالشت مهسا:دنبالش رفتم...رامین رو زیرانداز نشست منم رف

مسافرتی رو درآوردمو گذاشتم کنارش و گفتم:بخواب سرتو باال بگیر...درکمال 

ناباوری بدون اعتراض کاری رو ک گفتم انجام داد همونطور متعجب بودم ک 
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سوزشی کف پام حس کردم به کف پام نگاه کردم خاکی شده بود و یه خار 

 وم گفتم اووف...کوچک دقیقا وسط پام فرو رفته بود...آر

 

 آروم گفتم اووف..._

 

رامین:سرمو سمت مهسا چرخوندم چهرش درهم و به پاش خیره بود...به پاش 

نگاه کردم...بادستش کف پاشو تکوندو و آروم چیزی رو ازپاش درآورد و آخ 

کوتاهی گفت...بخاطر من با پای برهنه...؟!!!!!این دختر دیوونس...آره رامین 

 عاشق توه...تو لیاقت عشقشو نداری...آروم گفتم خوبی؟!!_دیوونه ای ک 

 

 مهسا:متعجب نگاش کردمو گفتم:من؟!!!!!!!!_

 

 رامین:نه با درختام..._

 

مهسا:اخمامو توهم کشیدمو گفتم:جدا!!؟همین دیگه نکه خودتم مثل درخت خشک 

 و بی روحی زبون همو میفهمین...و دوباره به پاهام چشم دوختم..._

 

رامین:از لحن به اصطالح خشنش خندم گرفته بود... دختربامزه ای بود...اصلنم 

بامزه نبود...أه رامین چه مرگته تا دیروز نمیخواستی سربه تنش باشه االن بامزه 

شده؟!!!اصلنم بامزه نیست...دختره نچسب...راستی ببینم این به من گفت 

 درخت؟!!!!!باصدای بابک ازافکارم دراومدم..._

 

 بابک:اووف ک مردیم..._

 

 مهسا:حاال کی برد؟!!_

 

 رویا:آخه مهساجان پرسیدن داره؟!!؟!معلومه ک مااا... اونم بااختالف...._

 

 علی:آره دو به سه میخواستین نبرین؟!!!_

 

زهرا:باشه بابا اصال شما برنده...آخه مصدوم داشتین دلم بحالتون سوخت برد و 

 ..همه خندیدن...._تقدیم میکنم به شما..
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 رامین:اینو داشته باش زهرا خانم بعدا تالفی میکنم.._.

 

 زهرا:به من چه...مگه من گفتم وسط بازی مثل عاشقا به زنت خیره شی؟!!!!_

 

 رامین:رنگ ازرخم پرید....بااخم گفتم:کی گفته داشتم نگا میکردم؟!!_

 

 مهسا:متعجب گفتم به من نگاه میکرد؟؟!!_

 

 امین گفت نخیر و همزمان باهاش زهرا گفت بعله..._ر

 

 بازهمه خندیدن..._

 

باران:ای بابا....باشه حاال زنشه خب نگاش میکنه...رویا اون سبدو باز کن کیک 

 و دربیار بخوریم گرسنم شد..._

 

 بابک:آخ گفتی....عین خرس گرسنمه...

 

اعت ندیدم بلندشدیم تا بریم سمهسا:بعد یه تفریح حسابی ک کلیم خوش گذشت و خ

 نه شب بود...همه سوار ماشین شدیم..._

 

 مهسا:اگه هنوز سرگیجه داری میخوای من رانندگی کنم؟!!_

 

 رامین:الزم نکرده..._

 

 مهسا:باناراحتی رومو سمت پنجره برگردوندم...بخاطر خودش گفتم اما اون...._

 

رامین خب نگرانته بیچاره...مرده  رامین:بهش نگاه کردم...بدحرف زدم...أه

شور زبونمو ببرن..نمیخوام نگران باشه...باکالفگی ماشین و روشن 

 کردم...رسیدیم خونه_...

 

 علی:شما برین داخل خانما...خسته شدین ما وسایالرو ازماشین درمیاریم..._
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 باران:باشه...حسابی خسته شدیم بریم تو...._

 

 

 و ببرتو برگرد بقیشم ببر..._علی:بیا رامین تواین

 

 رامین:آره تو به خودت زحمت نده...سبدو برداشتمو رفتم داخل...._

 

علی:بابک نظرت راجب رامین چیه؟!!بنظرتوهم رفتارش تغییرکرده یا من 

 اینطور فکر میکنم؟!!!_

 

 بابک:نه موافقم...انگار یکم از ِجلد رامین قبلی دراومده...._

 

رو اپن گذاشتمو برگشتم ک برم بیرون اما باشنیدن حرفای بابک و رامین:سبدو 

 علی سرجام خشکم زد..._

 

 بابک:حس میکنم رامین به مهسا عالقه مندشده..._

 

علی:درسته...اما رویا میگه رفتارشون عجیبه...مشکوکن واقعاهم 

همینطوره...دیدی چجوری باهم برخورد میکنن؟!!!اما من مطمعنم رامین ی 

 سی به مهسا داره یه حسی ک داره ازش فرارمیکنه...._ح

 

رامین:باهرحرفشون اخمام بیشتر بهم گره میخورد... من چکارکردم ک اینا 

همچین فکری میکنن باخودشون؟! من غلط کنم به کسی بجز ستارم عالقمند 

باشم...باهمون اخم رفتم سمتشون و چندتا دیگه ازوسایلو برداشتمو رفتم 

 داخل..._

 

 بابک:این چش بود؟!!_

 

 علی:نکنه شنید؟!

 

 بابک:نمیدونم...بیخیال بردار بریم داخل حسابی خستم..._
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 علی:بریم داداش

 

 باران:صبحونه رو تو حیاط بخوریم...هواهم ک خوبه.._.

 

 بابک:شما جون بخواه خانمم..._

 

 باران:سرت سالمت عشقم..._

 

 ...همه زدن زیرخنده..._علی:بسه بسه...توجمعینا.

 

 باران:شما برین توحیاط ماهم میاییم میزو میچینیم..._

 

مهسا:به کمک دخترا میز و تو حیاط کنار حوض چیدیم...مشغول صبحونه 

 خوردن بودیم...._

 

 رامین:شکر و نیوردین؟!!_

 

 مهسا:بلندشدمو گفتم االن میارم..._

 

فتمو به بشقابم خیره شدم...این دختر بااینکه رامین:نگاش کردم...سریع رومو گر

من بدی رودرحقش تموم کردم اما بازم از احترامش به من کم نشده...مثل یه 

 خانم واقعی رفتارمیکنه..._

 

مهسا:رفتم سمت آشپزخونه و شکر و برداشتم و اومدم بیرون داشتم میرفتم سمت 

 خر..._میز ک پام لیز خورد و تو به حرکت پرت شدم تو است

 

رامین:مهسا داشت به سمت مامیومد ک پاش لیزخورد و افتاد تو استخر و 

همزمان همه زدن زیرخنده...متعجب نگاش کردم...همچنان همه 

 میخندیدن...داشت توآب دست و پا میزد...همه ساکت شدن..._

 

 رویا:بلند گفتم ووای...ن..ن...نکنه شنا بلد نیست؟!!!!_
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م بلند شدم ک صندلی ازپشت افتاد رفتم سمت استخر و پریدم رامین:سریع ازجا

توش...دستشو گرفتمو کشیدمش سمت خودم...تکون نمیخورد رودستام بلندش 

 کردمو گذاشتمش لبه ی استخر..._

 

 رویا:همه باالسرش ایستادیم..._

 

 باران:آروم اشک ریختمو گفتم:چرا تکون نمیخوره!!!؟_

 

اومدمو ایستادمو دستی به موهای خیسم کشیدم...همه رامین:ازاستخر بیرون 

مات و مبهوت نگاش میکردن... خودمم ترسیده بودم نمیدونستم چکارکنم...تویه 

حرکت کنارشون زدمو و کنارمهسا زانو زدم دستمو روقلبش گذاشتمو دوسه بار 

م کتند تندماساژ دادم...بازم تکون نخورد...به یه پهلو خابوندمش و دوسه بار مح

زدم تو کمرش ک به سرفه افتاد و هربار آب ازگلوش بیرون میومد...به بچه ها 

نگاه کردم...هنوز خشکشون زده بود...تقریبا باداد گفتم:چرا خشکتون زده...رویا 

 برو یه پتو بیار...رویا تکون نمیخورد بلندتر گفتم:رویا باتوام.._.

 

 و یه پتو آوردم...زهرا:م..من االن میارم و بادورفتم سمت خونه 

 

 زهرا:م..من االن میارم و بادورفتم سمت خونه و یه پتو آوردم..._

 

مهسا:کم کم به خودم اومدم به کمک رامین نشستم سرجام...ازسرما عین بید به 

 خودم میلرزیدم...کم کم اشکامم جاری شد..._

 

 رامین:پتو رو گرفتمو پیچیدم دورش..._

 

 و هق زدم ک رامین منو به آغوش کشید..._ مهسا:اشکام بیشترشد

 

 رامین:آروم بغلش کردمو گفتم باشه باشه...تموم شد..._

 

 مهسا:تعجب زده اما باگریه آروم گفتم خیلی ترسیدم..._
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رامین:ازبغلم درش آوردمو بلندش کردم دستمو دورشونش انداختمو گفتم:بریم 

 داخل...لباستو عوض کن تاسرمانخوردی..._

 

 رویا:باگریه گفتم:مهسا بخدا فک میکردیم شنا بلدی... ببخشید توروخدا..._

 

 مهسا:به سمتش برگشتمو لبخند بی جونی زدم..._

 

 رامین:کمکش کردم وتااتاقش بردمش...خوبی؟!!_

 

مهسا:به چشمای نگرانش نگاهی انداختم و لبخندی زدم و سرمو تکون دادم به 

مدم دیدم رامینم داره میلرزه...اون چرا خیسه؟!!پس اون نشانه بله...به خودم او

منو ازآب دراورد....آروم گفتم:ممنون...لطفا توهم برو خودتو خشک کن اگه 

 دوباره بخاطر من سرمابخوری..._.

 

رامین:حرفشو قط کردمو گفتم:باشه...و سریع ازاتاق اومدم بیرون و رفتم سمت 

شیدم...خدایا اگه چیزیش میشد چکار اتاق خودم...دستی به موهای خیسم ک

میکردم؟!!یعنی چی چکار میکردی رامین!!!؟نه نه منظورم این بود ک جواب 

 خونوادشو چی میدادم... باحرص دکمه های پیرهنمو باز کردم..._

 

مهسا:لباسمو عوض کردم و یه شال انداختم روشونم و ازاتاق اومدم 

 _بیرون...علی شومینه رو روشن کرده بود 

 

 علی:بیا اینجا مهسا...بیا بشین تاگرم شی..._

 

مهسا:رفتمو کنارشومینه نشستم...همه بچه ها هم اومدن و نشستن...بعد چندلحظه 

رامینم اومد و نشست...همه به من خیره بودن...سرمو پایین انداختمو 

گفتم:راستش من توبچگی رفتم کالس شنا اما یبار توعمق زیاد شنا یادم رفت 

بی هم حواسش بهم نبود و درحال غرق شدن بودم....ازاون موقع دیگه سمت مر

 شنا و آب نرفتم یعنی میترسم...االنم ک...._

 

باران:باشه مهسا تموم شد...خداروشکر ک چیزیت نشد خیلی ترسیدیم...خیلی 

 زیاد...
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 ._.باران:باشه مهسا...خداروشکر ک چیزیت نشد خیلی ترسیدیم...خیلی زیاد.

 

علی:آره بیچاره ها...بجای اینکه آب قند واسه مهسا درست کنیم داشتیم این 

 خانمای ترسو رو باد میزدیم... همه زدن زیرخنده..._

 

 رویا:علی االن وقت شوخیه!!!!_

 

مهسا:آره مگه وقتش چشه...زندم دیگه نمردم...به رامین نگاه کردمو گفتم:البته 

 به لطف رامین..._

 

 ._ین:سرمو پایین انداختمو چیزی نکفتم.رام

 

بابک:اوهوو مهسا تازه رامین و ندیدی ک چقد ترسید... کم مونده بود تنفس 

 مصنوعی بده ک بهوش اومدی... بازهمه خندیدن..._

 

 مهسا:ازخجالت سرمو پایین انداختم..._

 

و  رامین:دندونامو ازحرص روهم قفل کردم...این پسره ی احمق چرا چرت

 پرت میگه...._

 

علی:آقا تاکشته ندادیم بیایین برگردیم...اون از کله رامین ک توپ خورد اینم از 

 مهسا...تفریح نخواستیم  عصر برمیگردیم..._

 

 

 علی هی میگفت و ماهی میخندیدیم...تصمیم گرفتیم عصر برگردیم..._

 

 

سوارشدیم...و حرکت  ساعت پنج و ربع بود همه وسایالرو توماشین گذاشتیم و

 سمت خونه..._
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 الناز:سالم عزیزای دلم خسته نباشین...خوش گذشت؟!_

 

 علی:آره مامان جون...عااالی بود..._

 

 

 الناز:عااالی تو یعنی افتضاح....همه خندیدن...._

 

 علی:داشتیم مامان؟!!!_

 

ربراین بود رویا:مامان آقامو اذیت نکن...راست میگه خوش گذشت....قرا

 هیشکی راجب اتفاقا هیچی نگه...._

 

 الناز:توخوبی مهساجان؟!!

 

 مهسا:ممنون خوبم....

 

 الناز:خب برین استراحت کنین...

 

 مهسا:خب من بااجازتون برم دیگه...

 

 الناز:آ آ...کجا دخترم؟!!

 

 مهسا:چیزه...آخه لباسامو وسایلم خونست..._

 

 رامین میرسونتت تنها نرو..._الناز:باشه عزیزم...

 

مهسا:نگاهی ب رامین انداختم ک بااخم سرش پایین بود...خدافظی کردمو رفتیم 

 سمت حیاط..._
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مهسا:نمیخواد بیای...ممنون خودم میرم...جوابی نداد...ادامه دادم خب توحیاط 

 پرسه بزن تا فک کنن منو تورسوندی...نمیخواد مجبورشی بیای..._

 

:بااخم بهش نگاه کردم...این راجب من چی فک کرده...هرچی باشه غیرتم رامین

 اجازه نمیده ک تنها بره...فعال آره فعللال همسرمه...

 

 

 مهسا:اینم ک انگار زبونشو خورده...رفتم سمت در..._

 

 رامین:کجا میری بیا سوارشو..._

 

 ..._میتونم پیاده برم مهسا:بدون اینکه برگردم گفتم:دوقدم راه بیشتر نیست...

 

رامین:باحرص لبمو گاز گرفتم...دختره ی لجباز... دنبالش رفتم...توراه حرفی 

نمیزدیم...ماشینی باسرعت ازکنارمون رد شد و پسره تو ماشین ی متلک به 

مهسا پروند....دستامو مشت کردم و بااخم به رفتن ماشین نگاه کردم...جرات 

 شغال...._داشتی وایمیستادی مرتیکه آ

 

 

 مهسا:آروم پرسیدم کی میگی بهشون..._

 

 رامین:باهمون اخم باحرص گفتم چی رو؟!!و نگامو ازماشین گرفتم_

 

 مهسا:اینکه قراره جداشیم...بهتره زودتر بگی..._

 

رامین:جوابی ندادم...این مگه عاشقم نیست؟!!پس چرا هی میگه بگو بگو 

ن باهاش دارم معلومه ک میخواد جداشیم...خب بااین رفتاری ک م

جداشیم....خیلیم خوبه منم ازخدامه جداشیم...بخاطر همین گفتم:امروز فردا 

 میگم..._

 

مهسا:بغض کردم و چیزی نگفتم...فقط سرمو تکون دادم...رسیدیم به خونه 

 خدافظی کردمو سریع رفتم داخل..._
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دن و فکر کردن راجب رامین:سیگاری درآوردم و قدم زنان مشغول سیگارکشی

همچی و همه کس شدم...چجوری بگم؟!!به کی بگم ک درک کنه؟!!خانمم ستارم 

یوقت فک نکنی بین من و این دختر چیزیه ها... اونروز ک افتاد تواستخر واقعا 

ترسیدم درسته اما ازروی غریزه انسانیم بود نه چیز دیگه...امکان نداره من جز 

جز تو هیشکیو نمیخوام... هیچ دختری جای  تو عاشق کسی دیگه باشم...من

تورو تو زندگیم نخواهد گرفت... گردنبندو تو دستمو فشردمو دودسیگارو تا 

عمق وجودم فروبردم جوری ک به سرفه افتادم...سیگارو انداختم و زیرپام لهش 

 کردم...دستامو تو جیبم کردمو و آروم سمت خونه رفتم...

 

 ن باخودم رفتم سمت اتاق بابام و درزدم..._رامین:بعد کلی کلنجار رفت

 

 بابا:بیاتو..._

 

رامین:رفتم داخل و آروم گفتم:بابا اگه وقت داری می خواستم باهاتون صحبت 

 کنم..._

 

 

 محمد:بیا خیره پسرم...چیزی شده؟!_

 

 

رامین:رفتم داخل و دروبستم و روبروش نشستم... راستش آره...یعنی اتفاق 

 ست...آروم زیرلب گفتم ازنظرمن البته..._مهمی نی

 

 

 محمد:مشکوک بهش نگاه کردم و گفتم خب؟!!!!_

 

 رامین:راجب من و دختر...یعنی منو مهساس..._

 

 

 محمد:شک کردم...میترسیدم بخواد راجب چیزی ک توفکرمه حرف بزنه..._
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 ._رامین:بابا مهسا واقعا دخترخوبیه...باباحرفمو قطع کرد..

 

 

محمد:برای اینکه حرفی رو ک نباید بزنه روبزنه سریع گفتم:آره 

واقعا...خداروشکر همچین عروسی دارم... تازه خودش به کنار...چه خانواده 

مودب و متشخصی دارن...آقامهدی باهات مثل پسرش رفتار میکنه...مریم خانمم 

قت روسیاهمون خیلی دوستت داره...پسرم هوای دخترشونو داشته باشیا...یو

نکنی...اون دختر جواهره... اگه یوقت اونو برنجونی یا کاری کنی خونوادش 

ناراحت شن مارو ازدست میدی...هرچند میدونم این کارو نمیکنی پسرم...و 

 آروم دوباربه شونش زدم..._

 

 

رامین:دهنم بسته شد...یابه عبارتی سرویس شد... ببین من اومدم چی بگم..چی 

 خدا رسما تهدید کرد...دستی به صورتم کشیدم..._شد...ای 

 

 محمد:خب پسرم تو میخواستی چیزی بگی انگار؟!!!_

 

 رامین:بیحال گفتم:بیخیال چیز مهمی نبود...بلندشدمو گفتم:شبخیر بابا..._

 

 محمد:شبخیرباباجون..._

 

گم تم برامین:رفتم تواتاقم...یه لگد به تخت زدم...أه گندت بزنن خیرسرم رف

میخوام جداشما...همینطور مثل دیوونه ها دورسرم میچرخیدم ک صدای گوشی 

 منو به خودم آورد...

 

 رامین:الوو..._

 

 لیال:بیا بزن؟!!!!!!_

 

 رامین:سالم..._
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 لیال:سالم...خوبی؟!!چراانقدعصبی هستی؟!!_

 

 

 رامین:چیزمهمی نیست..._

 

 .._لیال:خب زنگ زدم تا عصبیت کنم.

 

 رامین:یعنی چی؟!!_

 

لیال:راستش ی مشکلی پیش اومده...اما زیاد جدی نیست یعنی قابل حل شدنه 

 نمیخواد عصبانی شی..._

 

 

 رامین:چقد حاشیه میری بگو دیگه لیال..._

 

 لیال:اون شرکت تبلیغاتیه بود ک قراربود هفته قبل باهاش قراردادببندیم؟!!!!_

 

 

 _رامین:خب!؟؟!!!

 

لیال:قراردادشو لغو کرد...امروز زنگ زدن گفتن بایه شرکت دیگه قرارداد 

 بستن..._

 

 

 رامین:خدالعنتشون کنه....مگه میشه؟!!ضرر میکنیم ک...._

 

 

لیال:آره...ببین تا آخر هفته برگرد...دست تنهام نمیدونم چکارکنم باید هرچی 

 ه ضرر میکنیم..._زودتر یه قرارداد دیگه رو جاش بگیریم وگرن

 

 

 رامین:باشه باشه...من چهارشنبه برمیگردم..._
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 لیال:باشه داداش..._

 

 رامین:کاردیگه ای نداری؟!!_

 

 لیال:نه...سالم برسون فعال خدافظ..._

 

رامین:خدافظ.....عالیه...همه ی عالم و آدم دست به دست هم دادن من بدبخت 

ازمهسا جداشم اونوقت پس فرداهم باید برگردم...  شم...من هنوز نگفتم میخوام

کالفه دوتادستمومحکم به موهام و بعدم چندباربه صورتم کشیدم...عجب 

گرفتاری شدما....فردا میگم. آره فردا همچیو میگم جهنمش هرچی میخواد بشه 

بشه...عین خر تو گل گیرکردم بگم هم خودمو راحت کنم هم بقیه رو...فردا میگم 

 فرداهمچی تموم میشه ستارم...خانمم 

 

 مریم:دخترم فردا رامین و پدرومادرشو دعوت کنیم بیان واسه ناهار؟!!_

 

 مهسا:چرا؟!!_

 

 

 مریم:چرا نداره دخترم میگم دعوت کنیم دیگه...دورهم باشیم..._

 

مهسا:خودانی مامان جون...رفتم تواتاقم جعبه موزیکالی ک رامین هدیه داده 

ه میز گذاشته بودم برای بارهزارم برداشتمش و بازش کردم و باذوق بودو گوش

به موسیقی زیبایی ک پخش میشد گوش میدادم...رامین نبود و من با شنیدن این 

 موسیقی دلتنگی نبودنش روتحمل میکردم...این هدیه رامینم بود..._

 

 

 

م قبول الناز:محمد مریم خانم زنگ زد گفت واسه ناهار بریم خونشون من

 کردم..._
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 محمد:خوب کاری کردی خانم..._

 

 

رامین:دستی به صورتم کشیدمو چشمامو بازکردم بزوربلندشدمو رفتم یه دوش 

گرفتمو و اومدم پایین رفتم پشت میزتا صبحونه بخورم ک مامان خانم صدام 

 زد..._

 

 

 الناز:پسرم امروز برنامه ای نداری ک؟!!_

 

 

 !!_رامین:نه چطور؟

 

 

 الناز:ظهرخونه مریم جون دعوتیم..._

 

 

رامین:اخمام توهم رفت...اما بالفاصله بعدش جرقه ای توسرم 

زد...عالیه...بهترازاین موقعیت گیرم نمیاد...تازه خودمهسام هست باهم 

 میگیم...روبه مامان گفتم باشه میریم..._

 

 مهسا:مامان سس ساالد کجاس؟!!!_

 

 تویخچال دخترم..._مریم:گذاشتم 

 

مهسا:باشه...رفتم سمت یخچال درشو ک باز کردم آیفون به 

 صدادراومد...بازاسترس کل وجودمو گرفت..._

 

مهدی:من بازمیکنم...بلندشدمو دروبازکردم...به به سالم خوش آمدید بفرمایید 

 لطفا..._

 

 محمد:سالم ممنون..._
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 الناز:سالم خوبین_

 

 نده باشین...رویاوعلی کجان پس؟!!_مریم:سالم ز

 

 الناز:نتونستن بیان...عذرخواهی کردن..._

 

 

مهدی:فدای سرشون...خوش اومدی جناب دوماد خان. بفرمایین بشینین لطفا 

 بفرمایین..._

 

 

رامین:شرمنده سالم علیک کوتاهی کردمو نشستم... همه  نشستیم...مهسا بلندشدو 

 د دقیقه گفتم:بااجازتون من برم آب بخورم و بلندشدم..._رفت توآشپزخونه بعد چن

 

 مهدی:برو دوماد برو میدونم دلتنگ خانومتی آب کیلوچند؟!!!_

 

 همه خندیدن...

 

 

رامین:لبخند زورکی زدمو رفتم آشپزخونه مهسا پشتش به من بودو داشت چایی 

 میریخت...سرفه کوتاهی کردم ک سریع برگشت..._

 

 

اصدای سرفه کسی سریع برگشتم...رامین بود.... آروم گفتم چیزی مهسا:ب

 میخوای؟!!_

 

 

 رامین:آب..._
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 مهسا:سریع لیوانی برداشتمو پرکردم و دادم دستش... _

 

رامین:لیوان و برداشتمو یه قلپ خوردمو و بامن من کردن گفتم:راستش 

 من....یعنی االن باید بگیم..._

 

 

 تواین وضع؟!!_مهسا:االن؟!!!

 

 رامین:فردا باید برگردم شیراز کار دارم...باید هرچی زودتر بگم..._

 

 

 مهسا:سرمو پایین انداختم و آروم وباصدایی بغض آلود گفتم:باشه..._

 

رامین:پس بیابریم...من میگم همچیم من گردن میگیرم...مقصرهمه این 

 اتفاقامنم..._

 

طر.....سکوت کردمو و سریع به خودم مهسا:دراصل مقصر منم ک بخا

 اومدم...وای نزدیک بود بگم دوستت دارم...._

 

 

رامین:مهسا گفت دراصل مقصر منم ک بخاطر... باهیجانی عجیب منتظرادامه 

جملش بودم خیلی دوست داشتم بقیه حرفشو بزنه اما نزد...چرا دوست داشتم 

آبو باحرص تویه نفس  بگه؟!!!اوف رامین چرا انقد احمق شددی...لیوان

 سرکشیدمو گذاشتم رومیزو رفتم بیرون..._

 

 

مهسا:انگار سنگی سنگین تو گلوم بود نه پایین میرفت نه باال میومد...گیرکرده 

بود و جلوی نفس کشیدنمو گرفته بود لبام میلرزید و چشام میسوخت چندتا نفس 

آخرین نفس عمیقمو  عمیق کشیدم و لبامو محکم روهم فشرمو و چشامو بستم...

کشیدمو گفتم تموم شد...تاهمینجا بود مهسا...دیگه تموم شد...چایی هارو برداشتم 

و رفتم بیرون...بعد تعارف به همه سینی رو گذاشتم و خودمم نشستم به رامین 

 نگاهی انداختم و اونم نیم نگاهی بهم انداخت....چنددقیقه گذشت..._
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 _مریم:خب بفرمایین ناهار...

 

مهسا:همه بلندشدیمو رفتیم سمت میز...غذاهارو کشیدمو و نشستم...همه شروع 

 کردن به خوردن و محمد آقاهم ازغذا تعریف میکرد..._

 

رامین:به مهسا نگاهی انداختم باغذاش بازی میکرد ازقیافش مشخص بود 

ش تیناراحته داغونه...این دختر تمام حالتاش توصورتش نمایانه...شادیش ناراح

غمش... متاسفم مهسا میدونم دوستم داری... دارم درحقت نامردی میکنم...اما 

نمیشه من دوستت ندارم من و تو متعلق به هم نیستیم...نگامو گرفتمو و به بشقابم 

 خیره شدم...دوستش ندارم!!!آره اصال دوستش نداررم...

 

و روبروی مهسا:میزو جمع کردم و رفتم سمت مهمونا ک توپذیرایی بودن 

 رامین نشستم..._

 

 

رامین:منتظربودم مهسا بیاد تا شروع کنم...مهسا اومدو روبروم نشست بهش 

نگاه کردم لبخندی زد...لبخندی ک آرامشو به تمام وجودم منتقل کرد لبخندی ک 

بادیدنش تنم لرزید...چطورمیشه؟!!چرااین دختر انقد خوبه؟!!بااینکه نامردی رو 

بازم بهم لبخند میزنه لبخندی ازجنس ناامیدی...متعجب  درحقش تموم کردم

نگاش کردم سری تکون داد به معنی بگو....شرمنده ازنگاه و لبخند مهربونش 

 نگامو گرفتمو و نفس عمیقی کشیدم..._

 

 

مهسا:بااینکه وجودم داشت میسوخت...بااینکه قلب و روحم داشت آتیش 

حال برای اینکه رامین قراره ازاین میگرفت...اما خوشحال بودم... آره خوش

اصارت آزاد شه وازدستم راحت شه مسلما خیلی خوشحاله... و من قراره دوباره 

...شاید آخرین اسیر دلتنگیا و ندیدناش بشم...لبخندی به صورت رامین زدم

باربود ک میدیدمش...کاش حداقل میدونست چقد دوستش داشتم...کاش...باصدای 

 هزاربرابر شدو نگامو به دستای لرزونم دوختم..._ رامین بغض تو گلوم
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 رامین:ببخشید...میخواستم ی چیزی بگم...._

 

 

 مهدی:بگو دامادم بگوو..._

 

 

 محمد:تنم لرزید...میدونم این حرف رامین حرفای خوبی به دنبالش نیست..._

 

حترام زیادی رامین:مهدی آقا راستش میدونین ک من برای شما و خونواده شما ا

 قائلم...اونقدر ک شمارو مثل پدرومادر خودم میدونم..._

 

 

 مهدی:ارادت داری پسرم...نظر لطفته..._

 

 

رامین:احساس سرما میکردم عرق پیشونیمو بادست پاک کردمو نگاهی به مهسا 

 انداختم ک به دستاش خیره بود._..

 

 

ببره...قبل اینکه رامین چیزی بگه  محمد:نباید بزارم این پسره ی احمق آبرومونو

سریع گفتم:ببین مهدی خان این پسرما یکم توابراز احساساتش مشکل داره 

 بخاطرهمین انقد رنگش پریده خجالتیه...و بلندخندیدم..._

 

مهدی:منم خندیدمو روبه رامین گفتم:ببین پسرم توجای پسرنداشته ی 

به تو سپردم...دخترمو..دختری  منی...اونقدر دوستت دارم ک تکه ای ازوجودمو

ک اونقدر حساسه ک دلم نمیومد حتی ازگل نازکتر بهش بگم و به توسپردم چون 

بهت اعتماد داشتم...چون هم به تو هم به خونوادت مطمعنم...میدونم منو 

ودخترمو ناراحت نمیکنی...نیازی نیست درمقابل ماشرمنده و خجالت 

 فتو راحت بزن پسرم..._بکشی...مثل پسرمایی راحت باش...حر
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مریم:حق بامهدیه رامین جان...خدا به ما دوتا دختر ک هرکدوم بهتراز دیگری 

بودن داد و حاالهم یه پسر مودب و متشخص مثل تو به ماداد البته دوماد بزرگم 

شاهینم مثل تو آقاست...دوتاداماد خوب ومودب دارم...من ک دیگه ازخدا چیزی 

رمیکنم ازالنازجان و محمدآقا بابت تربیت همچین نمیخوام...واقعا تشک

 پسری...تواین مدت کمترین بی احترامی ندیدیم ازش..._

 

 

الناز:فداتشم خواهرجان...نظرلطفته دخترشما فرشته بود و هست...درواقع ماباید 

 تشکرکنیم..._

 

 مهدی:خب حاال بزارین ببینم دومادم چی میخواست بگه...بگو پسرم...

 

ناز:فداتشم خواهرجان...نظرلطفته دخترشما فرشته بود و هست...درواقع ماباید ال

 تشکرکنیم...

 

 مهدی:خب حاال بزارین ببینم دومادم چی میخواست بگه...بگو پسرم...

 

 

رامین:اونقدر خجالت زده و شرمنده بودم ک زبونم قفل شده بود...دوباره به 

ماهمچنان ب دستش خیره بود...دندونامو مهساچشم دوختم تاشاید همراهیم کنه ا

روهم فشردم و نفس عمیقی کشیدمو گفتم راستش من فردا قراره برگردم 

 شیراز...کارا بهم گره خورده...

 

 

مهسا:سریع سرمو بلندکردم جوری ک گردنم صداداد... باحالتی ملتمس به رامین 

 ری بگم آخه؟!!!چشم دوختم...وای بازم نگفت االن میفته گردن من...من چجو

 

 

 مریم:وای باز قراره دخترم بره...من هنوز ک ازدیدنش سیرنشدم...
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مهدی:خب خانم قرارنیست ک همش پیش ماباشه... شوهرداره خونه زندگی 

 داره...مسوؤلیت داره دیگه فقط دخترمانیست ک...

 

 

ی محبت محمد:بله درست دیگه فقط دخترشما نیست دختر ماهم هست...و لبخند

 آمیزبه مهسازدم....

 

 

 مهسا:منم لبخندی درمقابل زدم و آروم گفتم لطف داربن بابا...

 

 

محمد:دستمو آروم روپاهام زدمو گفتم خب دیگه حضورتون گرمه مام ک 

 پرحرف...دیگه رفع زحمت کنیم....

 

 

 مهدی:این چه حرفیه داداش...خیلی خوش آمدین هنوززوده تشریف داشتین...

 

 

 محمد:نه دیگه ممنون...انشاهلل دفه بعد شما تشریف بیارین...

 

 الناز:بله تشریف بیارین خوشحال میشیم....

 

 

 مریم:ان شاهلل...

 

 

مهسا:تادم درهمراهیشون کردیم...به رامین نگاه کردم اونم نگام کردو لباشو بهم 

ک خودم بایدبگم...حق فشرد وشرمنده سرشو تکون داد... فهمیدم منظورش اینه 

داشت بااون حرفای مامان و بابام هرکی بود روش نمیشد بگه....بعدخدافظی و 

 روبوسی رفتن...

 

 مریم:آخ دخترم باز فردا قراره بری...تازه داشت دلتنگیم برطرف میشدا..._
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مهسا:لبخند زورکی زدم ک مامانم اومدو بغلم کرد... وای خدا چجوری بگم بهش 

!!!!چکارکنم.؟؟!  لعنت بهت مهسا ک همه رو تو چاه بی عقلی خودت حاال؟

 انداختی...._

 

 

 مهسا:من میرم حموم مامان جون..._

 

 

 مریم:باشه دخترم...مهسا ک رفت حموم تلفن زنگ خورد..._

 

 

 جون خوبی؟!!_الناز:سالم مریم

 

 

 مریم:سالم عزیزم ممنون...شماخوبی؟!_

 

 

ن...زنگ زدم بگم رامین یه ساعتی دیگه حرکت میکنه مهسا الناز:ممنو

 حاضره؟!!!_

 

 

 مریم:رفته دوش بگیره منم االن میرم وسایلشو جمع کنم..._

 

 

 الناز:آها باشه عزیزم...پس فعال خدافظ..._

 

 

مریم:خدافظ...گوشی روقط کردمو رفتم سمت اتاق مهسا...زیاد باخودش وسایل 

 ارو جمع کردمو گذاشتم تو ساکش..._نیورده بود همون
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مهسا:ازحموم اومدم بیرون و رفتم تواتاقم ک دیدم مامانم چمدونمو بسته...گنگ 

 نگاش کردم..._

 

 

مریم:آروم اشک ریختمو گفتم داری میری...بازم تنهامیشم...آخ دخترنازم 

 آخ...._

 

 

 مهسا:مامان من نمی...._

 

اشه دخترم میدونم نمیخوای ناراحت شم مریم:بغلش کردمو گفتم ب

 اماچکارکنم...تواهمیت نده...ببینم رامین میاد دنبالت؟!!_

 

 

 مهسا:با مکثی گفتم نه...مامان من نمیتونم...صدای در اومد...._

 

 

مریم:باباته فک کنم...زود حاضرشو....من رفتم بیرون بابات اومده خدافظی 

 _کنه...زود آماده شو دیرنشه...

 

مهسا:خدایا چکارکنم...رفتم سمت کمدو آماده شدم... فعال راهی ندارم...باهمین 

وضع پیش میرم ببینم چی میشه...مانتومو پوشیدمو اومدم بیرون باباو مامان 

 منتظرم بودن..._

 

 مهدی:اومدی بابا...بیابریم میرسونمت..._

 

رخیابون منتظرش باشم مهسا:نه نه...خودم میرم...چیزه رامین زنگ زد گفت س

 شمانیایین دیگه..._

 

 مهدی:باشه دخترم...هرجورراحتین...
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رامین:دسته چمدونمو گرفتمو رفتم پایین مامان توآشپزخونه بودو علی و 

گفت پسرم میری دنبال مهسا؟!!...خودمو رویاوبابا توپذیرایی...مامان صدازد و

 م..._به نشنیدن زدم و رفتم سمت بابا تاخدافظی کن

 

بعد خدافظی ازهمه رفتم بیرون ماشینو تو خیابون پارک کرده بودم درحیاط و 

چمدون به دست پشت دردیدم...متعجب نگاش کردمو ک بازکردم مهسارو

 گفتم:نگفتی مگه؟!!_

 

مهسا:باز خرد شدم بازتحقیرشدم...بازکوچک شدم بااین حرفش بهم گفت ک بازم 

ین انداختم و آروم و کم کم بلندتر گریه کردم مثل کنه چسبیدم بهش سرمو پای

باهق هق گفتم:ببخشید بخدا نتونستم بگم...اما نگران نباش باتو نمیام برای اینکه 

بابام شک نکنه مجبورشدم بیام اینجا میرم هتل دیگه کم کم خودم همچیو میگم 

 بهشون رومو برگردوندم ک برم...._

 

 

دسته ساکشو گرفتم جوری ک باعث شد دستم رامین:روشو برگردوند ک بره اما 

به دستش گره بخوره... باحالتی عصبی گفتم:چی داری میگی؟!!هتل چیه؟!! 

توفعال زن منی نسبت بهت مسوؤلیت دارم...میریم شیراز اونجا ی فکری 

میکنیم...چمدونو ازدستش گرفتمو و گذاشتم تو ماشین و روبهش گفتم 

 سوارشو..._

 

 

م اشک میریختم...دیگه جلوی رامین غروری برام نمونده مهسا:توراه آرو

 بود..._

 

 

رامین:صدای هق هقش دیوونم میکرد...خدالعنتم کنه نتونستم جلوی زبونمو 

بگیرم باز اشکشو درآوردم... آخه حق داره گناه اون چیه...منم دیروز نتونستم 

 ...بگم دیگه چه انتظاری ازش داشتم...کالفه چنگی به موهام زدم
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 رامین:بعد یه راه طوالنی و خسته کننده رسیدیم خونه...._

 

 مهسا:دسته ساکمو گرفتمو رفتم سمت اتاقم..._

 

 

رامین:به رفتنش نگاکردم...رفتم توفکر...دفه قبل اتاقشو بهم ریختم اما بعدش 

همچیو جمع و جور کردم...یوقت نفهمه رفتم دور وسایلش...یه حس بدی 

گرفت اگه بفهمه ک من همچیو میدونم؟!!!نه بابا ازکجا بفهمه همچیو وجودمو 

 سرجای خودش گذاشتم..._

 

 

مهسا:رفتم تواتاقمو دروبستم...بی معطلی پرواز کردم سمت 

دفترخاطراتم...کشوی میزو کشیدمو و زیرلباسام دنبالش گشتم....آخیشش 

عوض کردمو سرجاشه...نفس عمیقی کشیدم و گذاشتمش سرجاش...لباسمو 

ازاتاق اومدم بیرون...خبری ازرامین نبود...رفتم سمت آشپزخونه دریخچالو 

بازکردم...جز چندتا تکه نون و میوه و پنیر کپک زده چیزی توش نبود...لب و 

لوچمو جمع کردم و برگشتم ک بادیدن رامین هین کوتاهی کشیدم...پشت سرم به 

زده بود به داخل یخچال خیره شده  دیوار تکیه داده بود و دستاشو روشکمش گره

 بود.._.

 

 مهسا:متاسفانه جز کپک چیزی برای خوردن نداریم!!_

 

رامین:ازلحن صحبتش خندم گرفته بود لبامو روهم فشردم تا یوقت خندم 

 نگیره..._

 

 

 

کردم...چراحالت صورتشو همچین میکنه!!!!با صداش به مهسا:باتعجب نگاش

 خودم اومدم..._

 

 

 رامین:زنگ میزنم غذا سفارش میدم...فردا میرم یکم خرت و پرت میگیرم..._
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 مهسا:سرمو به نشانه تایبد تکون دادم..._

 

 رامین:رومو گرفتمو رفتم سمت تلفن و توهمون حالت گفتم چی میخوری؟!_

 

 مهسا:متعجب گفتم من؟؟!!_

 

 

م: کسی دیگه ای رواینجا رامین:نگاه عاقل اندرسفینه ای بهش انداختمو گفت

 میبینی؟!!!_

 

 مهسا:لبخند کمرنگ و زورکی زدمو گفتم فرقی نداره..._

 

 رامین:بی تفاوت نگامو گرفتم و زنگ زدم ودوپرس برگ سفارش دادم...

 

مهسا:سفارشو آوردن و منم میزو چیدم...مشغول خوردن بودیم ک گوشی رامین 

 زنگ خورد..._

 

 _رامین:جانم لیال؟!

 

مهسا:باشنیدن اسم لیال ازخجالت آب شدم...بیچاره چه فکرایی راجبش 

 کردم...نگو شوهرداشته..._

 

 لیال:سالم برگشتی؟!!_

 

 

رامین:به مهسا نگاه کردم ک سرش پایین بود...یعنی باز حسودی میکنه ک دارم 

 بالیال حرف میزنم؟!!!ناخودآگاه گفتم...آره آبجی برگشتم..._

 

بلندشدم سیرشده بودمو بشقابمو برداشتم و ظرفمو شستم...ازاشپزخونه مهسا:

 اومدم بیرون رامین هنوز مشغول حرف زدن بود مستقیم رفتم تواتاقم..._
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رامین:متعجب به حرکات مهسا نگاه میکردم...اووفی کشیدم و به صحبتم ادامه 

 دادم.._

 

 

 لیال:چته تو؟!!_

 

 نمت..._رامین:هیچی...فردا میبی

 

 لیال:باشه...شبخوش...بای..._

 

 

رامین:خدافظ...بلندشدمو و بشقابمو شستم...جدیدا مسوؤلیت پذیرشده بودم وگرنه 

 من کجا و ظرف شستن کجا...منم رفتم تواتاقم..._

 

 

مهسا:لباسمو درآوردمو یه لباس راحت و آزاد پوشیدم موهای بلندمم پریشون 

من گرمم بود...همونجوری ولو شدم روتخت...دلم  کردم عجیبه تواین سرما

برای نوشتن تنگ شده بود...دفترخاطراتمو درآوردمو مشغول شدم خییلی اتفاقا 

افتاده بودو من ننوشته بودم و مشغول نوشتن اونا شدم...از دعوا گرفته تا نقش 

 بازی کردن و دوباره مجبورشدن و برگشتن به اینجا...و درآخرنوشتم دیگه دست

ازتالش برداشتم و سعی نمیکنم رامینو عاشق خودم کنم...بزودی ازش جدا 

میشم...بزودی...لبخند غمگینی زدم...به ساعت نگاه کردم...نزدیک دوشب بود و 

من خوابم نمیاد...بلندشدم و رفتم سمت آشپزخونه یه گل گاوزبون دم کنم و 

 بخورم و راحت بخوابم...

 

لیوان و پرکردم و برداشتمش و داشتم مهسا:کتری رو خاموش کردمو 

ازآشپزخونه میرفتم بیرون ک خوردم به چیزی و محتویات لیوان خالی شد رو 

دستم و جیغ کوتاهی کشیدم...آخ دستم سوخت...تند تنند دستمو تکون 

میدادم...اشک توچشمام حلقه بست به چیزی ک بهش برخورد کردم نگاکردم 

 ستم خیره شدم و دستمو تند فوت کردم..._رامین بود... بااشک دوباره به د
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رامین:دستپاچه گفتم ببخشید ندیدمت...چی شد؟!! همه جا تاریک بودو و فقط 

 برق اشکی ک توچشماش بودو وناله هاشو میشنیدم..._

 

 مهسا:گل گاوزبون ریخت رودستم...خیلی میسوزه..._

 

ردمش و پشت میز نشوندمش رامین:باشه...بشین االن پماد میارم میزنم برات...ب

توهمون تاریکی رفتم سمت یخچال و دروبازکردم به کمک نوریخچال پمادو پیدا 

کردم...چه احمقیما خب برق و بزن پسره ی خرر...سریع چراغ آشپزخونه 

روزدم و همونطور ک به پماد نگا میکردم روبروی مهسانشستم...سرمو ک 

ن و یه تاپ صورتی و شلوارک بلندکردم بادیدنش خشکم زد...موهاش پریشو

پوشیده بود محو تیپ بچه گانه و عروسکیش بودم...آب دهنمو صدادار قورت 

دادم ک باعث شد مهسا سرشو بلند کنه اینبار توچشماش زل زدم انگار ک مهسا 

تازه به خودش اومده بود یه نگاه به سروضع خودش انداخت ک سریع سرخ 

تازه متوجه موقعیتش شده...سریع پمادو شد...انگار نمیدونست چی پوشیده و 

ازدستم کشید و گفت خودم میزنم و بلند شد و چرخی زد ک موهاش به صورتم 

 برخورد کرد و ناخودآگاه چشمامو بستمو نفس عمیقی کشیدم..._

 

مهسا:بادوو رفتم سمت اتاقم...دروبستم و بیشتر زار زدم از یه طرف بخاطر 

آبروم ک رفته بود...خدالعنتم کنه...وووای سوزش دستم و ازیه طرف بخاطر 

فقط آبرو داشتم ک اونم رفت...دیگه غرور و آبرویی نمونده برام...سوزش دستم 

 بیشترشد بلندشدمو و باهق هق مشغول پماد زدن شدم...

 

رامین:به دراتاق مهسا خیره شده بودم...تنم داغ و قلبم تندتند میزد...نمیتونستم 

چم شده... سریع ازجام بلندشدمو و دوتا دستمو محکم  حتی پلک بزنم...من

چندبار به صورتم کشیدم و باحرص از کارا و حرکات مزخرفم رفتم سمت 

اتاقم...درو محکم بهم کوبیدم...به عکس ستاره ک گوشه تخت بود نگاه کردم 

رومو گرفتمو و چشمامو محکم روهم گذاشتم و خودمو درازکش پرت کردم 

ز کردمو به سقف خیره شدم...انگار تصویر دختربچه زیبایی روتخت چشمامو با

ک اشک توچشماش حلقه بسته بود رودیوار افتاده بود بااون موهای پریشون و 

لباس عروسکیش....ای خدا من چم شده چشمامو محکم بستم تا تصویرش ازذهنم 

دورشه اما زیر پرده چشمامم تصویرش حک شده بود کالفه و عصبی بالشتو 

 شتمو کوبیدم توصورتم...خدالعنتم کنه من چه مرگمه...._بردا
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مهسا:صدای کوبیده شدن در نشون میداد رامین حسابی ازدستم عصبیه...اشکام 

بیشترشد...وای حاال چه فکری راجبم میکنه...درپمادو بستمو گذاشتم گوشه میز 

ب شد به دست سرخ شدم نگا کردم پشت دستم کال قرمز شده بود... االن خو

مهسا خانم؟!!؟گل گاوزبون کووفت ک نکردی هیچ آبروتم ک رفت هیچ ازدرد 

نمیتونی بخوابی حقته... دیگم عمرا تو زندگیم ازاین لباسا بپوشم یه امشب 

پوشیدما ببین چجوری آبروم رفت...بایاد آوریش دوباره دلم لرزید و سرمو 

 توبالشت فرو کردمو و دوباره مشغول هق زدن شدم...

 

مهسا:چشمامو بازکردمو به سقف خیره شدم...بایادآوری اتفاقات دیشب نفس 

لرزونی کشیدمو چشمامو روهم فشردم...بلندشدم و لباس مناسبی پوشیدم و رفتم 

بیرون...به ساعت نگاه کردم نزدیک نه بود...رفتم سمت آشپزخونه...تکه های 

م به کاغذ رو ٱپن خرد شده ی لیوان هنوز روزمین بود...رفتم سمتشون ک چشم

افتاد برش داشتم و خوندمش نوشته بود تا شب نمیاد...نفس عمیقی 

 کشیدم...خداروشکر ک نمیاد روم نمیشه نگاش کنم...

_ 

پس واسه ناهارم نیست دیگه!!منم ازهمون غذای دیشب میخورم حوصله ندارم 

زده  لچیزی درست کنم...به دست بدبختم نگاه کردم...قسمتی از پشت دستم تاو

بود و بقیه جاهاش قرمز شده بود...رفتم سمت پذیرایی و نشستم و تیوی 

روروشن کردم...اووف هیچی نداره... دانشگامم ک این ترمم پرید...بلندشدمو 

 .._رفتم سمت حیاط تایکم قدم بزنم.

 

 

لیال:رامین دوسه تا شرکت داوطلب شدن تا باهامون کارکنن...امروزم با 

 داریم..._دوتاشون قرار 

 

رامین:خوبه...ولی من بعدا به خدمت اون نامرد ک زد زیرقول و قرارا 

میرسم...مگه مسخره بازیه قول بده بگه قراردادو میبندیم بعد یه هفته بیاد بگه 

 بایکی دیگه قراردادبسته!!!_
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لیال:ولش کن داداش...اگه این کارو کنی فک میکنن چه ادمای مهمین...ولشون 

ار به کارخودمون برسیم بهتر ک بهم خورد...ازاولشم از اون مرتیکه قُد کن بز

 خوشم نمیومد..._

 

 رامین:خب حاال جلسه کیه؟!!_

 

 لیال:یه ساعت دیگه..._

 

 رامین:خب آمارشونو گرفتی؟!!پرس و جو کردی ک خوبن یا نه؟!!_

 

م االن برات لیال:منو دست کم گرفتیا...اون پوشه سفید آمار دقیقشون خودم

 توضیح میدم..._

 

 

 رامین:بگو...

 

 

 رامین:بنظرم این شرکت موقعیتش ازهمه مناسبتره..._

 

 

 لیال:آره موافقم...توپرونده شرکت قبلیه روبده توجلسه خیلی بدرد میخوره..._

 

 

 رامین:آروم به پیشونیم زدمو گفتم:ای بابا...یادم رفت بیارم...خونس..._

 

 چکارکنیم حاال؟!!_لیال:

 

 

 رامین:االن میرم میارم..._

 

لیال:دیوونه شدی یه رب دیگه جلسه شروع میشه...نمیشه بری زنگ بزن مهسا 

 بیاره..._
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رامین:باشه...گوشیمو برداشتمو خواستم زنگ بزنم ک بااون اتفاق دیشب 

 پشیمون شدم...چیزه لیال میشه توزنگ بزنی؟..._

 

 

بابا خودت زنگ بزن من کار دارم زوودباش رامین مسخره بازی لیال:برو 

 درنیار دیرمیشه ها زنگ بزن... بلندشدمو و رفتم بیرون..._

 

رامین:أه...گوشیو برداشتمو شمارشو گرفتم...نفس عمیقی کشیدم و گوشی 

 رودرگوشم گذاشتم...بوق اول...بوق دوم...سوم...چهارم... الوو..._

 

 ف کردمو گفتم سالم..._رامین:صدامو صا

 

 مهسا:سالم..._

 

 رامین:...._

 

 

 مهسا:الو رامین خوبی؟!!چیزی شده؟!!_

 

 

رامین:بالحنی جدی گفتم:نه...فقط من پروندمو خونه جا گذاشتم...االنم جلسه دارم 

 میشه لطفا برام بیاریش؟!!_

 

 

 مهسا:باشه حتما...کجاست؟!!__

 

 اول...یه پوشه آبیه..._ رامین:تواتاقم...کشوی
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مهسا:یه لحظه صبرکن...رفتم تواتاق رامین و کشوی اول میزو کشیدم و پرونده 

رو برداشتم و گفتم آها پیداش کردم...چشمم به عکسای زیرپوشه افتاد...عکسای 

 ستاره...همجا پره از عکساشه...کشو رو بستمو و ازاتاق اومدم بیرون..._

 

 برات اس ام اس میکنم...فقط زود بیارش..._ رامین:آدرس شرکتو

 

 

 مهسا:باشه...خدافظ..._

 

رامین:خدافظ...گوشی رو قط کردمو لبخندی زدم آدرسو براش فرستادم ک لیال 

 اومد تو..._

 

 لیال:رامین چی شد؟!! اومدنا تواتاق جلسه منتظرتن..._

 

 

 ه....رامین:گفت میاره...بریم جلسه امیدوارم ک زودبیار

 

 مهسا:باقدمایی تند وارد شرکت شدم سوار آسانسورشدم و طبقه دومو زدم..._

 

 منشی:بفرمایید؟!!_

 

 

 مهسا:چیزه...من..._

 

 

 لیال:سالم اومدی مهسا...خیلی بموقع بود زود پرونده روبده..._

 

 مهسا:پرونده رو دادم به لیال...خب من برم..._
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االن میام...رفتم سمت اتاق و پرونده رو دادم به رامین و اومدم لیال:نه نرو وایسا 

گفتم بریم تواتاق رامین...بلندشدیمو رفتیم تواتاق بیرون...رفتم سمت مهسا و

 رامین نشستیم..._

 

 مهسا:جلسه دارین مزاحمت نشم برو به کارت برس..._

 

ی باهم لیال:نه عزیزم به من احتیاج ندارن...رامینم گفت منتظرباش

 برمیگردین...._

 

 

 مهسا:متعجب گفتم رامین گفت؟!_

 

لیال:آره...خب چه خبرا.؟!!ناسالمتی زن داداشمی اما چقد کم همدیگرو 

 میبینیم..._

 

 

مهسا:شرمنده لبخندی بهش زدم...خیلی دخترخوبی بود و من چجوری راجبش 

 قضاوت میکردم...حق باتوه لیالجان.._

 

 

 زاین به بعد بیشترباهم درارتباط باشیم.._.لیال:خب پس ا

 

 

 مهسا:حتما...چراکه نه..._

 

 

 لیال:پس فردام ک تولد رامینه...نقشه ای نداری؟!! تولدمیگیری براش دیگه؟!!_

 

 

مهسا:تعجب کردم وای پس فردا تولدشه...بروی خودم نیوردمو گفتم آره 

 آره...شمام دعوتین..._
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کم بهم زدمو و گفتم آخ جون ک همزمان دربازشد و رامین اومد لیال:دستمو مح

 داخل.._.

 

 

 رامین:چی شده؟!!خوشحالی؟!!_

 

 لیال:خصوصیه عزیزم...خب چکارکردی؟!!نتیجه؟!!_

 

رامین:روبه مهسا سری تکون دادمو رفتم پشت میزم نشستم...باهمون شرکت ک 

 گفتم شرایطش بهتره قرارداد بستم..._

 

:خب خوبه...چشمم به دست مهسا افتاد بلندگفتم:آ آ مهسا دستت چی لیال

 شده؟!!سوخته؟!!

 

مهسا:نگاهی به رامین انداختم ک به دستم خیره شده بود دستمو پوشوندم...آروم 

 و شرمنده گفتم:آره... چیزمهمی نیست...

 

 

 لیال:دختر پشت دستت کال قرمز شده تاول زده میگی مهم نیست چیه؟!

 

 

 مهسا:جدی میگم...چیزی نیست درد نداره...

 

 

 لیال:ای بابا...خب دقت کن حاال چجوری سوخته؟!!

 

 

مهسا:گل گاوزبون جوشونده بودم بعد خوردم به)به رامین نگاه کردم ک سرش 

 پایین بود(...به دیوارخوردم...
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رم رامین:دستمو جلوی دهنم گرفتم و لبخند کمرنگی زدم...ای خدا دیوا

 شدیم...آروم گفتم:کدوم دیوار؟!!دیوار متحرک؟

 

 

 مهسا:باحرص گفتم:آره همون ک توتاریکی تو آشپزخونه میچرخه...

 

 رامین:بااخم مصنوعی نگاش کردم...

 

 

 لیال:چی میگین شما؟!!چقد رمزی حرف میزنین...

 

 

 رامین:نگاهی به ساعت انداختم شش و سی و پنج...

 بریم... بلندشدمو گفتم

 

 

 لیال:مهسا راجب اون قضیه کمکی خواستی بخبر...

 

 رامین:مشکوکانه گفتم:کدوم قضیه؟!!

 

لیال:همون قضیه خصوصیه...خب دیگه بابای بامهسا روبوسی کردمو یه 

 چشمک بهش زدمو رفتم بیرون...

 

 

 رامین:متعجب به رفتار اینا نگا میکردم...اینا کی باهم صمیمی شدن؟!!!

 

 مهسا:رفتم بیرون و پشت سرم رامین اومد...رفتیم پایین و سوارماشین شدیم...

 

 

 رامین:بریم خرید؟!!
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مهسا:متعجب نگاش کردم...باهمون حالت گفتم باشه... داره باهام خوب رفتار 

میکنه چون قراره بزودی ازهم جداشیم...درواقع داره بهم ترحم میکنه...ته دلم 

 ه حس بد بهم دست داد...خالی شد و ی

 

 رامین:روبروی یه پاساژ ایستادیم ازماشین پیاده شدیمو رفتیم داخل...

 

مهسا:به اولین چیزی ک فک میکردم کیک رامین بود باید برم مواد کیک و 

پرت گرفتن باالخره اومدیم بیرون و رفتیم سمت بگیرم...بعد کلی خرت و

 خونه...

 

رت کردم روکاناپه و خودمم پرت کردم روش...اووف رامین:کتمو درآوردمو پ

 چه روز خسته کننده ای بود..._

 

 

تو یخچال جا دادم...حاال چی درست کنم...!؟؟؟نگاهی به رامین مهسا:خریدارو

انداختم روکانپه نشسته بودو چشاشو بسته بود...خب معلومه خسته و گرسنست... 

 ده میشه..._الزانیا درست کنم هم راحته هم زود آما

 

بعد یه ساعت میزوچیدمو و یه تیکه ازالزانیا رو تو بشقاب گذاشتم و روی 

الزانیارو با رب گوجه دوتاچشم و یه لبخند کشیدم...خودمم لبخندی زدم بزار 

حداقل این روزای آخر به خوبی و خوشی بگذره...حداقل این روزای آخر 

 حاضره....بعد مکثی بلندشد..._خاطرات قشنگی بسازم...روبه رامین گفتم شام 

 

 

رامین:رفتم سمت آشپزخونه...پشت میزنشستم چشمم روبشقابم خیره موند چه 

ساده و بامزه...لبخند کمرنگی زدم...به مهسا نگاه کردم رو غذای خودش همون 

شکلکو اما با لبایی غمگین کشیده بود ناخودآگاه اخمام رفت توهم...انگار متوجه 

 با چنگال سریع شکلکو خرابش کرد..._نگام شد چون 

 

 

مهسا:وقتی دیدم نگاه رامین ب بشقابمو سریع شکلکو پاکش کردم...و مشغول 

 خوردن شدم..._
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رامین:نگامو گرفتم خودمم مشغول خوردن شدم... چجوری این دخترو 

خوشحالش کنم؟!!چجوری دلشو ک هزاربار شکستم ترمیم کنم؟!!...نفس عمیقی 

.. دستپختش عالیه...چقد الزانیاش خوشمزه شده بود... هنوزگرسنم کشیدم.

 بود..._

 

خوردم و سیرشدم بشقابمو یکم به عقب بردم و یه لیوان آب مهسا:نصف الزانیامو

 برداشتم..._

 

 

 رامین:دیگم هست؟!!گشنمه_

 

 

و سمت نمهسا:آب پرید گلوم...باسرفه بلندشدمو گفتم االن میارم...رامین بشقاب م

خودش کشیدو گفت نمیخواد همینو میخورم...فکم به زمین چسپید و همونطور با 

چشمایی ازحدقه دراومده نگاش میکردم...خیلی ریلکس خورد و بلند شد و 

درکمال تعجب گفت ممنون و رفت تو اتاقش...چندبار پشت سرهم پلک زدم... 

حس خوبی بهم دست ناخودآگاه اخمام توهم رفت نمیدونم چرا ازاین رفتارش 

نمیداد آخه تاحاال باهام این رفتارو نداشت انگار مجبوره بامن خوب رفتار 

 کنه...نفس عمیقی کشیدمو و بشقابارو جمع کردم و شستم و منم رفتم تواتاقم...

 

رفتم تواتاقم...لباس راحتی اما پوشیدمو رو پوشیدم و روتختم نشستم 

به نوشتن...دیگه از عشق و عالقم  دفترخاطراتمو برداشتمو و شروع کردم

نمینوشتم فقط و فقط از تالشم برای دل کندن و دوری از رامین مینوشتم اینکه 

نمیخوام دیگه عاشقش باشمو و میخوام عشقشو تو قلبم بکشم...نوشتم ک باالخره 

قراره ازهم جداشیم و درتالشم تا اون موقع اونقدر نسبت بهش سرد شم تا از 

تنش دیوونه نشم...اما جمله آخرمو ک نوشتم بغضم ترکید...نوشتم نبودنش و نداش

قطره ای اشک روی کلمه دوستش دارم «  اما هنوزم دیوونه وار دوستش دارم»

چکید و در ادامش قطره های دیگه دفترو بستم و گذاشتم سرجاش وروتختم دراز 

 کشیدمو و چشمامو آروم روهم گذاشتم......._
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رامین از سرکار برگرده و من برم خرید...باید براش یه  مهسا:منتظربودم تا

کادوی مناسب میگرفتم...فردا تولدش بودو ومن هنوز هیچ کاری نکردم...آماده 

نشسته بودم ک رامین اومد داخل...سریع بلندشدمو و درمقابل نگاه متعجب و اخم 

 همیشگیش گفتم من میرم بیرون...از کنارش رد شدم ک پرسید..._

 

 

 رامین:کجا؟!!_

 

 مهسا:من...اوووم...چیزه میخوام برم قدم بزنم..._

 

 رامین:مشکوک نگاش کردمو گفتم باشه...بسالمت..._

 

 مهسا:لبخند زورکی زدمو گفتم ممنون و سریع رفتم بیرون..._

 

 

رامین:مهسا ک رفت..رفتم سمت اتاقم دستگیره رو ک گرفتم چشمم رو دراتاق 

د...یعنی جدیدا تو دفترخاطراتش چی نوشته؟!!!باتردید رفتم مهسا خیره مون

سمت اتاقش و دروباز کردم....من دارم چکار میکنم؟!!اصال ب من چه ک تو 

دفترش چی نوشته؟!!من چرا دارم به این دختر انقد حساس میشم؟!!باعصبانیت 

از دست رفتارم رومو برگردوندم ک برم اما نتونستم...نفس عمیقی کشیدمو 

فتم:همین یبارو میخونم دیگه نمیخونم آره آره آخه میخوام بدونم االن چه حسی گ

بهم داره بعد اون قضیه هنوزم دوستم داره؟!!!بااین حرفا خودمو قانع کردمو 

 رفتم سمت کشوی میزش...

 

رفتم سمت کشوی میزش...میدونستم دفترخاطراتش کجاس خدا خدا میکردم 

دن لباساش پیداش کردم...لبخندی زدم و سریع همونجا باشه...بعد زیرورو کر

برش داشتمو و گوشه تخت نشستم کنجکاوانه شروع کردم به ورق زدن و به 

آخرین صفحه ای ک قبال خونده بودم رسیدم...شروع کردم به خوندن صفحه 

های بعدی تند تند میخوندمو رد میشدم...صفحه بعد...بعد...بعد.. و درآخرصفحه 

..اما هنوزم........ جوهرخودکار پخش شده بودو ادامه جمله آخر...جمله آخر.

مشخص نبود جای قطره ای ک باعث شده بود جوهرپخش شه خشک و کمی 

مچاله شده بود...یعنی وقتی داشته مینوشته اشک میریخته؟!!!!قلبم به درد اومد 
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 نمیدونم چرا دیگه دوست نداشتم اشکشو ببینم...دفترو محکم بستمو و سرمو بین

دستم گرفتم...اشک نریز لعنتی بخاطر من آشغال اشک نریز من ارزششو ندارم 

ارزش تو و عشق پاکتو ندارم...آره درسته داری کار درستی میکنی...تالش کن 

تا فراموشم کنی...تالش کن تا عشقمو ازقلبت بیرون کنی...خوبه منم همینو 

قو از نظر گذروندم و میخوام...دفترو برداشتمو گذاشتم سرجاش یبار دیگه اتا

 رفتم بیرون...

 

مهسا:همینجور قدم میزدم...حاال چی بگیرم براش؟!! چشمم به یه گردنبند افتاد 

پوزخندی زدمو گفتم عمرا بندازه اون گردنبند ستاره رو ازگردنش 

درنمیاره...دوباره به راهم ادامه دادم...یکم ک قدم زدم چشمم رو یه ساعت 

... این عالیه...یه لحظه تودستای مردونه و جذاب رامین مردونه و شیک قفل شد

تصورش کردم خیلی بهش میاد...همینو میگیرم...رفتم داخل مغازه ک مغازه 

دارش یه مرد مسن بود...بعد سالم به ساعت پشت ویترین اشاره کردمو گفتم 

 میشه اون ساعتو ببینم..._

 

 

 _:بله حتما..._

 

 .._مهسا:رفت و ساعت و آورد.

 

 _:سلیقتون عالیه خانم...این ساعت فوق العادس..._

 

 

مهسا:مرده یکم از کیفیت و جنس و شرکت ساعت گفت ک کالفه گفتم باشه 

 میگیرم فقط میشه پشتش اسم حک کنین؟!!همینو

 

مهسا:مرده یکم از کیفیت و جنس و شرکت ساعت گفت ک کالفه گفتم باشه 

 اسم حک کنین؟!!_ میگیرم فقط میشه پشتشهمینو

 

 _:حتما....اسم خودتون و همسرتونو ؟!!!_
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مهسا:لبخند غمگینی زدم...اگه دوستم داشت آره اما نداره...اون اسمش به اسم 

 ستاره گره خورده...آروم گفتم نه فقط اسم همسرم باشه...رامین..._

 

 

 _:حتما...لطفا چندلحظه صبرکنین..._

 

 

ومد و ساعتو سمتم گرفت و گفت خوبه؟!!به پشت ساعت نگاه مهسا:بعد یه رب ا

کردم رامین خیلی ظریف و ساده نوشته شده بود لبخندی زدمو گفتم خوبه میشه 

 کادوش کنین..._

 

 _:البته...

 

 مهسا:کارت خودمو گرفتم سمتش و گفتم بفرمایین..._

 

 _:میشه دو و هشتصد...با تخفیف دو و شصدوسی...

 

بخندی زدمو و گفتم ممنون و بعد حساب کردن ساعتو برداشتمو و اومدم مهسا:ل

بیرون...خب اینم از این... حاال یه دست لباسم واسه خودم بگیرم...یکم چرخیدم 

و بعد دیدزدن لباسا یه کت و دامن خاکستری ک دامنش بلند و با رگه های 

 مشکی طراحی شده بود گرفتم..._

 

نه بود...گوشیم زنگ خورد بااسترس برش داشتم  به ساعت نگا کردم نزدیک

 رامین بود...وای باز عصبانی شده ک دیرکردم..._

 

 

رامین:سه ساعته ک رفته...از آخرین باری ک دیرکرده بود خاطره خوبی بیاد 

ندارم...بانگرانی گوشی رو برداشتمو زنگ زدم بهش...اووف جواب بده دیگه... 

گوشی پیچید...نفس عمیقی کشیدم...خداروشکر  داشتم قط میکردم ک صداش تو

 مردم از نگرانی...سعی کردم آروم باشم بعد سالم گفتم کجایی؟!!_
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مهسا:سالم...من...یعنی...ببخشید حواسم به ساعت نبود مشغول قدم زدن و خرید 

 شدم دیدم ساعت نه شده االن میام خونه..._

 

 رامین:باشه مواظب خودت باش خدافظ..._

 

 

مهسا:خدافظ..گوشی رو قط کردم ومتعجب أبرو و شونه ای باال انداختم و 

 ازپاساژ زدم بیرون..._

 

برداشتی نکرده...یعنی داره از رامین:تا حاال از کارتی ک بهش داده بودم هیچ

کارت خودش استفاده میکنه!! چراآخه؟!! بیخیال بابا هرکاری دلش میخواد 

 بکنه...

 

و کیفم گذاشتم ک یوقت نبینه...رفتم داخل رومبل نشسته بودو مهسا:ساعتو ت

تلوزیون تماشا میکرد...درو ک بستم سرشو به سمتم چرخوند یه نگاه به من و یه 

نگاه به پاکتای تو دستم انداخت و دوباره روشو برگردوند...این پسره یه روز 

تو  عتو گذاشتمابریه یه روزم آفتابی...رفتم تواتاقمو و لباسمو عوض کردم سا

 کمد و ازاتاق اومدم بیرون داشتم میرفتم سمت آشپزخونه ک گفت..._

 

 رامین:من شام خوردم..._

 

 

 مهسا:چی خوردی؟!!_

 

 

 رامین:....._

 

 

مهسا:اخمی کردمو ورومو گررفتم...انگار جواب بده چیزی ازش کم 

ن جامیوه ای و دوتا میشه...رفتم تو آشپزخونه خودمم گرسنه نبودم بخاطر همی

پیش دستی برداشتمو و رفتم با فاصله از رامین نشستم یه سیب و پرتقال برداشتم 

 گذاشتم تو بشقاب و گذاشتم رو پام و مشغول پوست کندن شدم..._
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رامین:به پرتقاال نگاه کردم...دلم میخواستا اما حال نداشتم پوست بکنم...دوباره با 

 تلوزیون نگاکردم..._

 

 

و پرتقالم پوست کندم و گذاشتم تو  مهسا:سیب و پوست کندمو تکه تکه کردم

 بشقاب و گذاشتم روبروی رامین..._

 

 

رامین:متعجب به مهسا نگاه کردم...بدون اینکه نگام کنه برای خودش یه سیب 

برداشت و شروع کرد پوست کندن....به بشقاب روبروم نگا کردم چقد باسلیقه 

پرتقاال یذره هم له نشده بود دهنم آب افتاد پرتقاال میگفتن بیا منو  پوست کنده بود

 بخورر بیامنو بخور...خم شدمو و بشقابو برداشتم و اروم گفتم ممنون..._

 

 مهسا:نوش جان..._

 

 

رامین:مهسا داشت تلوزیون تماشا میکردو منم مهسا رو موشکافانه نگا میکردم 

ب و برد سمت لبش نگام رو لبش ثابت و مشغول خوردن بودم...مهسا سی

موند...لبخندی بخاطر فیلم طنزی ک میدیدم رو لبش نقش بست ک باعث شد منم 

ناخودآگاه لبخندی بزنم...یه لحظه نگام به عکس ستاره افتاد...حس بدی کل 

وجودمو گرفت...سریع ازجام بلندشدمو و رفتم تواتاقم در تقریبا محکم بستم و 

کیه دادمو سرمو پایین گرفتم...من چم شده...خدایا کف دستامو به درت

نمیخوام...این حال بدو نمیخوام...این حسی ک بعدش عذاب وجدانو به دنبالش 

داره رو نمیخوام...تکیمو ازدرگرفتمو و سیگاری از رومیز برداشتم و شروع 

 کردم به کشیدن و پشت بندش سیگارای بعدی.._

 

 

خیره شدم...این چشه؟! چه مشکلی داره آخه...مگه  مهسا:بااخم به دراتاق رامین

چکارش کردم ک باز عصبی شد؟!!تلوزیونو خاموش کردمو خودمم رفتم 

تواتاقم... رفتم سمت دفترخاطراتم یادم نبود ک راجب تولد رامین چیزی 

 بنویسم...بخاطرهمین شروع کردم به نوشتن ازتولدش...
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امروز تولد عشقم بود و چقد خوبه ک مهسا:صبح باخوشحالی ازخواب پاشدم...

 من پیششم و میتونم تولدشو تبریک بگم..._

 

 

رامین:چشمامو بازکردمو دستی به صورتم کشیدم... به به رامین خان امروز 

روزتولدته اما بنظر چرت ترین و مزخرفترین روز زندگیمه...بابی حوصلگی 

 بلندشدمو و حاضرشدم برم شرکت..._

 

 

چیدمو و منتظر رامین موندم باالخره ازاتاقش اومد  مهسا:میزو

 بیرون...باخوشرویی سمتش رفتمو و گفتم صبح بخیر..._

 

 

رامین:باتعجب نگاش کردمو و ابروهامو دادم باالو گفتم صبح بخیر...رفتم سمت 

 میز و همونطور ایستاده چایی خوردم..._

 

 

 مهسا:خب بشین راحت بخور..._

 

 

 ن نگاه بهش به سردی گفتم عجله دارم..._رامین:بدو

 

 

 مهسا:کی برمیگردی؟!!!_

 

 

 رامین:بااخم نگاش کردم..._

 

 مهسا:آخه خواستم بدونم واسه ناهار میای یانه؟!!_
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 رامین:نمیام..._

 

 

 مهسا:خوبه..._

 

 رامین:چایی پرید گلوم و سرفه زنان بااخم بهش نگا کردم..._

 

 

اک برسرم...چ سوتی دادم...با من من گفتم آخه منظورم این بود مهسا:خ

ک...حرفم تموم نشد ک رامین روشو گرفت و رفت بیرون...آخیشش 

رفت...وگرنه چی میگفتم...ازهمون بچگی تو دروغ گفتن مشکل داشتم... خب 

 االن چکارکنم؟!!آها به لیال زنگ بزنم...رفتم سمت گوشی..._

 

 

 جان خوبی؟!!_مهسا:سالم لیال 

 

 

 لیال:سالم عزیزم ممنون توخوبی؟!!_

 

 

مهسا:بدنیستم...راستش امروز تولد رامینه نمیدونم ازکجا شروع کنمو 

 چکارکنم..._

 

لیال:من تاظهر شرکتم...ظهر رامینو میپیچونمو میام کمکت...کیکم بخرم 

 سرراه؟!!_

 

کیک شکالتی دوست  مهسا:نه خودم کیک درست میکنم...فقط چیزه رامین

 داره؟!!!_

 

 

 لیال:بیشتر کیک میوه ای دوست داره آخه ستارم.....

 ببخشید یعنی میوه ای دوست داره..._
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 مهسا:نفس عمیقی کشیدمو گفتم باشه..._

 

 

 لیال:مهسا بخدا منظوری نداشتم ازدهنم پرید..._

 

 مهسا:مهم نیست لیالجان...ظهرمیبینمت..._

 

 

 :باشه عزیزم فعال خدافظ..._لیال

 

 

 مهسا:خدافظ...

مهسا:گوشی رو گذاشتمو رفتم سمت آشپزخونه...امروز باید بهترین کیک و 

درست کنم...دستامو بهم کوبیدمو و گفتم:خببب ازکجا شروع کنیم....اوول 

کیک...همه مواد کیکو رو میز گذاشتمو و مشغول مخلوط کردنشون شدم....بعد 

فرو روشن کردمو کیک و گذاشتم داخلش...رفتم سمت یخچال....خب نیم ساعت 

توت و موز داریم دیگه...اوووم آها پرتقالم هست رامین دوست داره همینا 

 بسته... _

 

کیکو ازفر درآوردمو و گذاشتم خنک شه...بعد خنک شدنش با خامه پوشوندمش 

اگه از االن بزارم  و دورشو توت چیدم و بغلشم با پرتقال تزیین کردم...موزو

سیاه میشه کیکو گذاشتم تو یخچال...مثل همیشه آشپزخونه رو به گند 

کشیدم...مشغول تمیز کردن آشپزخونه شدم کارم ک تموم شد نفس عمیقی کشیدم 

ک صدای آیفون بلند شد...به ساعت نگاهی انداختم نزدیک یک بود...اوه اوه 

رفتمو دروبازکردم لیال بود مشغول شدم ببین چه زود گذاشت حتما لیالس 

 بادوسه تا پالستیک تو دستش اومد داخل...._

 

 

 مهسا:خوش اومدی..._
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لیال:ممنون عزیزم...اینارو بگیر...خم شدمو و مشغول درآوردن کفشم 

 شدم....ناهار درست کردی؟!!_

 

 

 مهسا:باشرمندکی گفتم:مشغول کیک درست کردن شدم به کلی یادم رفت..._

 

 

 لیال:خب خوبه وگرنه ساندویچا میموند رودستم..._

 

 

 مهسا:ساندویچ خریدی؟!!_

 

 لیال:رفتم داخل و گفتم:آره...حدس زدم درگیرباشی..._

 

 مهسا:کار خوبی کردی ک حدس زدی و باهم زدیم زیرخنده...رامین کجاس؟!!_

 

 

قراره وقتی دستور لیال:نگران نباش سینارو انداختم به جونش امروزو باهمن 

 دادم سینا بیارتش خونه..._

 

 مهسا:سینا کیه؟!شوهرت؟!!_

 

 

 لیال:بعلله آقامونه...حاال باهاش آشنا میشی...لباسمم آوردم همینجا عوض کنم..._

 

 

 مهسا:کارخوبی کردی...واقعا ممنون لیال توزحمت افتادی..._

 

ه زحمتی دیوونه...بپر کارارو لیال:اگه رامین شوهرتوه داداش منم هستا...چ

 انجام بدیم ک کلی کارداریم...
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 رامین:خب سینا دیگه چه خبر؟!!کاراخوبه خوب پیش میره؟!!_

 

 سینا:آره همچی خوبه...خداروشکر راضیم..._

 

 رامین:چی شده امروز یاد من افتادی؟!!_

 

قل من تم حداسینا:دیدم جنابعالی ک بی معرفتی سراغی از کسی نمیگیری...گف

 بیام دیدنت..._

 

 رامین:راست میگی...دمت گرم...خب پاشو بریم خونه..._

 

 

 سینا:نه نه..._

 

 

 رامین:متعجب به سینا گفتم چرا؟!!!

 

 

 سینا:خب چیزه دیگه...تازه ساعت هفته...یکم دیگه بشینیم..._

 

 رامین:باابروهای باالرفته گفتم باشه!!!_

 

ی آمادس...قورمه سبزی و الزانیا... ژله و مهسا:خب همچ

 بستنی...کیک...شربت...._

 

 

لیال:آره...خب اینجام خیلی خوب شده...همین بادکنکایی ک ریختیم این وسط 

 کافیه دیگه چیزی نمیخواد...همچی تو سادگی زیباست..._

 

 

 مهسا:درسته...خب زنگ بزن بگو بیان..._
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 لیال:باشه زنگ میزنم..._

 

 

 سینا:بله لیال؟!!!.....

 

 لیال:سالم عشقم بیایین...

 

 سینا:إ....جدی؟!کی رفتی اونجا؟!باشه منم میام...با رامینم میاییم...خدافظ..._

 

 

 رامین:چی شده؟

 

 سینا:لیال زنگ زد گفت خونه شماست...گفت برم اونجا...

 

 رامین:خوبه بریم پس...

 

 

 اش...سینا:باشه بریم داد

 

لیال:خب بدوو خودمونم بریم حاضرشیم...اصل کاریا خودمونیم ک همینطور 

 شلخته موندیم...

 

 

 مهسا:خندیدم و گفتم باشه بریم...

 

 رامین:مطمعنی گفتن خونن؟!!برقا خاموشه انگار کسی نیست!!_

 

 سینا:آره نقشه پلیدی کشیدن!!!_

 

ان موسیقی مالیمی پخش شد و به رامین:متعجب به سینا نگا کردم ک همزم

دنبالش برقا روشن و دست زدن... هنگ زده به اطراف نگا میکردم ک صدای 

 لیال قضیه رو مشخص کرد برام..._
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لیال:توولد توولد توولدت مبارررررک...الهی فداتشم داداشی...پریدمو و بغلش 

 کردم..._

 

ل لیال دراومدمو و گفتم رامین:لبخند زورکی زدم هنوز تو کف بودم...از بغ

 ممنون..._

 

 لیال:سوپرایز همسرگرامیتونه..._

 

رامین:به مهسا نگاه کردم...مثل همیشه خیلی شیک و جذاب و خانم یه گوشه 

ایستاده بود و بهم لبخند میزد آروم لب زد و گفت تولدت مبارک...سرمو به نشانه 

 ممنون تکون دادم..._

 

 .._سینا:تولدت مبارک داداش

 

 رامین:آره دیگه توهم سردسته این نقشه پلید بودی!!! _

 

 سینا:بلند خندیدمو گفتم:شررمنده...ماموریمو معذور..._

 

 

 مهسا:بیایین بشینین دیگه...چرا سرپا وایستادین..._

 

رامین:شما بشینین من برم لباسمو عوض کنم میام... رفتم تواتاقمو درو 

شست...یادش بود...بافکر اینکه من حتی روز تولدشو بستم...لبخندی رولبم ن

نمیدونم لبخندم محو شد...خدایااین دختر چراانقد خوبه...سرمو بلند کردم ک 

جعبه ی کوچک قرمزی رو مقابلم رومیز دیدم...نزدیک شدم و برداشتمش...یه 

همون شکلک خنده روهم پایین :(«....برای رامین »کارت روش بود خوندمش

ده بود...ازطرف مهساس...بازش کردم یه ساعت مردونه و کارت کشی

شیک...خیلی قشنگ بود...درش آوردم داشتم نگاش میکردم ک چشمم به نوشته 

زیر ساعت افتاد...رامین...اسممو روش حک کرده بود... چقدرباسلیقه....ساعتو 

 انداختم تودستم و لباسمو عوض کردم و ازاتاق خارج شدم...

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  415  

شدم...بچه ها دورهم نشسته بودن و تخمه میشکستن...رفتمو وکنار ازاتاق خارج 

 سینا نشستم..._

 

مهسا:چشمم به ساعت تو دستش افتاد...انگار دنیاروبهم دادن...به چشماش ک به 

 چشمام خیره شده بود لبخندی زدمو و رومو سمت لیال برگردوندم..._

 

 

یش ک ازطرف منو و سیناس ک لیال:خب رامین من دوتا هدیه برات دارم...اول

 اونجا رو میزه...دومیشم از طرف خودمه ک توشیکممه...._

 

سینا:آها یعنی اون از طرف من نیست؟!!ازهوا اومده... لیال وسینا بلند زدن 

 زیرخنده..._

 

 رامین:هنگ زده بهشون نگاه میکردم به مهسا نگا کردم ک اونم متعجب بود..._

 

 ااااا منظورت اینه ک....!!!؟_مهسا:یعنی چی؟!!!آه

 

 

 لیال:بعلللله حاملم...رامین داره دایی و مهسام داره زن دایی میشه..._

 

مهسا:مهسا اومدم چیزی بگم ک بادیدن رامین خشکم زد....خندید؟!!!رامین 

داشت میخندید؟!!!چشمام تا بیشترین حد ممکن بازشده بود...رامین چال داره 

من خیلی کمه...اولین باره ک لبخندشو ازنزدیک دیدم...چقد مثل من البته مال 

قشنگ میخنده...به هیچی فکر نمیکردم فقط و فقط اون لحظه تصویر رامین و 

خندش توچششمم بود...نگاه رامین به من افتاد و درثانیه لبخندش محو شد...سریع 

 روبه لیال گفتم تبریک میگم عزیزم و صورتشو بوسیدم..._

 

 نون عزیزم انشاهلل قسمت توورامین..._لیال:مم

 

مهسا:درکسری ازثانیه تبدیل به لبوو شدم سریع ازجام پریدمو گفتم میرم 

 آشپزخونه..._

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  416  

 لیال:منم میام...رفتیم تو آشپزخونه...شمعا کجاس؟!!_

 

رو ۱۸مهسا:تواون کمد...کیکو درآوردمو موزارو چیدم روش لیال شمع عدد

 ...آتیش زد...روبه لیال گفتم:تو ببر منم االن میام..._آورد و گذاشت روکیک

 

 لیال:باشه..._

 

 مهسا:لیال کیک و برداشت و منم پیش دستیارو برداشتم و پشت سرش رفتم..._

 

لیال:تولد تولد تولد مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن تا 

 صدسال زند باشی...

 

مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن تا لیال:تولد تولد تولد 

 صدسال زنده باشی..._

 

 رامین:ای بابا بچه نیستم ک..._

 

لیال:از بچه هم بچه تری...کیکو گذاشتم رومیز روبروی رامین و خودمو 

 ومهساهم نشستیم...خب رامین یه آرزو کن و فوت کن..._

 

 

بردم جلو و لحظه آخر نگام به نگاه مهساگره  رامین:بدون اینکه آرزو کنم سرمو

 خورد و درهمون حال شمعو فوت کردم...بچه ها دست زدن..._

 

 

 لیال:خب کیکو ببر..._

 

 

 رامین:چاقو رو برداشتمو و کیک و بریدم..._

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  417  

مهسا:بعد کلی بگو بخند...باالخره این تولدم به پایان رسید...لیال و سینا خدافظی 

تن منو رامین تا دم درهمراهیشون کردیم...رفتن...داشتم میرفتم سمت کردن و رف

 آشپزخونه ک..._

 

 رامین:داشت میرفت سمت آشپزخونه ک گفتم:بابت امشب ممنون..._

 

مهسا:برگشتم سمتش و لبخندی زدمو و گفتم:نیازی به تشکرنیست...خوشحالم ک 

 ._خوشحال شدی...رومو برگردوندمو رفتم تو آشپزخونه..

 

رامین:روکاناپه نشستمو و تلوزیون و روشن کردم... نگام به عکس ستاره افتاد 

خم شدمو و ازرومیز برش داشتم...  خانمم خوبی؟!!دیدی سه سال گذشت؟!!سه 

ساله ک نیستی...سه ساله ک عمر بی ارزشم داره بدون تو میگذره...سه سال کم 

 ین سیگارمو به لبم زدم..._نیستا بی معرفت...بسته سیگارمو درآوردمو اول

 

مهسا:ظرفارو شستمو و ازآشپزخونه اومدم بیرون... چشمم به رامین افتاد عکس 

ستاره به دست سیگار میکشید و بینش سرفه میزد رفتم سمتش سه تا سیگار تو 

 جاسیگاری و یکی دیگم تو دستش بود...خم شدمو و پاکت سیگارو برداشتم..._

 

 رامین:بزارسرجاش...

 

 

 

 خم شدمو و پاکت سیگارو برداشتم..._

 

 رامین:بزارسرجاش..._

 

 مهسا:سینت داره خس خس میکنه...لطفا انقد نکش..._

 

 

رامین:به عکس ستاره نگا کردم...من هیچکسو جای تو نمیارم خانمم...دوباره 

 رو به مهسا گفتم:نزار ناراحتت کنم گفتم بزار سرجاش..._
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م...برگشتم برم ک مچ دستمو گرفت بلند شدو روبروم مهسا:نمیزار

ایستاد...همونطور ک به چشمام خیره بود دست دیگشو سمت پاکت سیگار برد تا 

ازم بگیره ک دستمو بردم پشت کمرم و گفتم لطفا ولم کن...دریه حرکت 

دوتادستامو قفل کرد و پشت کمرم گرفت ومنو به خودش چسپوند پاکت ازدستم 

 وم گفتم ولم کن داری اذیتم میکی..._افتاد...آر

 

رامین:با پوزخندی گفتم:چیه؟!!!!!!مگه عاشقم نبودی؟!!!!چرا باید اذیت 

 شی؟!!_

 

مهسا:متعجب گفتم:چی داری...حرفم تموم نشد ک تویه لحظه رامین لباشو رولبم 

قفل کرد و محکم بوسید... خشکم زد چشمام ازحدقه بیرون زده بود...رامین 

ومحکم منو میبوسید و منم مات و مبهوت تو ُشک این لحظه و اتفاق بودم سریع 

 حتی نمیتونستم پسش بزنم کامال خشکم زده بود..._

 

 

رامین:سریع ازخودم جداش کردمو به عقب هولش دادم...وای خدا من 

چکارکردم...بادودستم چنگی به موهام زدم و داد زدم همینو میخواستی 

 کتمو برداشتمو و باقدمایی تند ازخونه بیرون رفتم..._لعنتی؟!!!    سریع 

 

مهسا:همچنان مات و مبهوت و تو شک بودم پاهام سست شد و روزانو 

افتادم...دستای لرزونمو رو لبم گذاشتمو و همزمان قطرات اشک ازچشمم 

سرازیر شد...چ...چ...چی شد!!!چه اتفاقی افتاد؟!!!رامین ازکجا میدونه دوستش 

!صورتمو با دستام پوشوندمو بلندتر زار زدم....وای خدا چرررا بامن دارم؟!!

 این کارو میکنی؟!!چرا هروقت فکر میکنم همچی داره درست میشه بدتر میشه!

 

رامین:پامو روپدال گاز فشردم و باتموم سرعت رانندگی میکردم و ازبین ماشینا 

قانه ای ک انجام دادم... الیی میکشیدم...داد زدم سر خودم داد زدم...سرکار احم

خدالعنتم کنه چی شد!!!من چرا اون کارو کردم؟!! چرادوست داشتم 

ببوسمش...ماشین و نگه داشتم خودمو تو بهش زهرا پیداکردم...باشرم رفتم کنار 

.. روم نمیشه حتی سرمو بلند کنمو خاک ستاره... زانو زدم...خانمم غلط کردم.

و ازدست دادم دوباره اشک ریختم...بعدسه سال نگات کنم...کم کم اختیار اشکام

خانمم باز اشک ریختم...بررای چییی....برای کار احمقانم...داد زدم... منننن یه 
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اااحممممقمممم....خدا لعنتم کنه...ستاره منو ببخش توروخدا ببخش....بد کردم 

 باتو و خودم و اون دختربد کردم...باهمه بد کردم...باورکن من اونو دوست

ندارم...داد زدم نددددداررررم...بیشتر زار زدم و خاک و تومشتام گرفتم...ستاره 

خانمم چکارکنم؟!!به دادم برس دارم دیوونه میشم...نمیخوام بعد تو عاشق شم... 

دادزدم نمیخووووووام....نمیخوووام باز شکست بخورم نمیخوووام خدداااا...چرا 

ید باورت نشه اما منم هستمما منم بندتممممم بازندگیم این کارو میکنی... خدایا شا

پس چرررا باهام این کارومیکنی...چرا زندگیمیو جهنم کردی؟!!باتموم وجودم 

فریاد زدم...چرررررراااااا.... گلوم و چشمام به شدت میسوخت تا میتونستم 

اشک ریختم سرمو رو سینه ستارم گذاشتم روسینه سنگی و سردش... خانمم 

ون...چقد بهت نیاز دارم چقد به آرامش صدات و آغوشت نیازدارم داغوونم داغو

چقد به رامینم گفتنت نیازدارم...کاش بودی...کاش...شونه هام ازشدت زارزدنم 

 میلرزید... دیگه تحمل ندارم خانمم کاش میشد بیام پیشت...کاش...

 

 

هام  مهسا:همونطور سرجای خودم نشسته بودم...کم کم به خودم اومدم گونه

هنوز خیس بود به ساعت نگا کردم ساعت دو شبه پس کجاس....وای بااون حال 

داغونش بالیی سرش نیاد...توان بلندشدن نداشتم...انگار کوه کندم...دسته مبلو 

 گرفتمو بزور بلندشدم...چیکارکنم حاال؟!!!بهش زنگ بزنم؟!!چکارکنم خدا...

 

 مهسا..._

 

 

نشستم...یاد اون بوسه افتادم بوسه ای ک شاید برای زانومو بغل کردمو یه گوشه 

رامین یه هوس بود اما برای من زندگی...لبخندی زدم ک همزمان قطره اشکی 

روی دستم چکید...پیشونیمو روزانوم گذاشتم ساعت هشت صبح شده و هنوز 

 نیومده...اتفاقی نیفتاده باشه؟!!! گوووشی لعنتیشم نبرده...به کی بگم خدا...دردمو

به کی بگم...لیال...آره لیال سریع بلندشدمو و گوشیمو برداشتم و بی معطلی 

 .._شماره لیالرو گرفتم

 

 

 لیال:سالم عزیزم خوبی؟!_
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 مهسا:سالم...لیال میشه بیای اینجا...؟!!_

 

 لیال:چی شده؟!!_

 

 

 مهسا:فقط بیا لطفا...بهت میگم...._

 

 

 مین چیزیش شده؟!!!_لیال:مهسا نترسون منو...را

 

 

 مهسا:نمیدونم رامین خوبه یا نه..._

 

 لیال:الالن مییام...خدافظ..._

 

مهسا:گوشی روقط کردمو با پشت دست اشکمو پاک کردم...بعد نیم ساعت لیال 

 اومد سراسیمه اومد داخل و بادیدن وضعم باترس گفت چی شده؟!!_

 

 آروم اشک ریختم..._ مهسا:باهم نشستیمو سرمو پایین گرفتمو

 

 لیال:مهسا دیوونم کردی بگوو دیگه..._

 

مهسا:همچی رو به لیال گفتم ازسیر تا پیاز قضیه رو اینکه این ازدواج یه بازیه 

با رامین حتی یبارم رابطه نداشتم اینکه اون قبل ازدواج بهم گفت نمیخوادمو من 

نو بوسیدو بعدم گذاشت بخاطر عشق سه سالم بهش قبول کردم...اینکه دیشب م

رفت...تمام این مدت لیال اشک میریخت و با هق هق و بغض نگام میکرد وقتی 

 حرفم تموم شد پرید و بغلم کرد..._

 

لیال:با شنیدن این حرفا داغون شدم...مهسا چه زجری کشیده و دم نزده...پریدمو 

و ریختی تو بغلش کردم همراهش زار زدمو گفتم الهی فداتشم انقد درد داشتی 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  421  

خودت و به کسی نگفتی؟!!وای مهسا چقد ازخودت گذشتی بخاطر چی؟!!عشقت 

 به رامین...تحسینت میکنم مهسا...

 

مهسا:ازبغل لیال دراومدمو...اونقدر حرف زدیم ک متوجه گذر زمان نشدیم شب 

شده بود...لیال رامین نیومده...چکارکنم؟!!نکنه چیزی شده؟!!کجا میتونه باشه 

 !_آخه؟!

 

 

 لیال:بزار به سینا زنگ بزنم..._

 

 مهسا:باشه...._

 

 

لیال:الو سالم عشقم.....کجایی؟!!.....رامین و ندیدی امروز؟!!.......نه 

همینجوری پرسیدم آخه امروز نیومد شرکت......باشه عزیزم.....من پیش مهسام 

 یزم خدافظ...._امشب شاید اینجا موندم.....نه نه چیزی نشده........باشه عز

 

 

 مهسا:اووف چکار کنیم؟!!_

 

 

 لیال:نمیدونم..._

 

 مهسا:شاید رفته تهران؟!!!_

 

 

 لیال:فکر نکنم....بزار به رویا زنگ بزنم...._

 

 

 مهسا:لیال به رویا زنگ زد اما اونجام نبود...دیگه داشتم دیوونه میشدم..._
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نشده...خودم اون احمقو درستش  لیال:آروم باش عزیزم...مطمعنم چیزی

میکنم....پسره ی گاوو چطور تونسته انقد اذیتت کنه....مهسا چطور انقد زجر 

 کشیدی و دم نزدی؟!!..._

 

 

مهسا:به چشمای لیال ک پراز اشک بود نگاه کردمو و آروم گفتم:خیلی دوستش 

و دوباره دارم لیال...بااین حرفم چشمه اشک لیال پرشد و قطره ای اشک ریخت 

 منو تو آغوشس کشید...._

 

لیال:الهی بمیرم برات...حتی فک کردی من عاشق رامینم اما بازم دم نزدی بازم 

باهام خوب برخورد میکردی... یه آدم چقدر میتونه خوب باشه...تو یه فرشته ای 

 مهسا یه فرشته...

 

 سه روزبعد...__

 

 

دیوونه و سرگردون بودم...هرروز به مهسا:سه روزه ک از رامین خبر نداشتم...

لیال زنگ میزدم تا شاید خبری داشته باشه اما دریغ...گوشیم زنگ خورد لیال 

 بود سریه برش داشتم..._

 

 مهسا:الو لیال خبری شد؟!!_

 

 

 لیال:نه عزیزم...زنگ زدم حالتو بپرسم..._

 

 

 مهسا:پوزخندی زدم...حالمو؟!!!...عالیم..._

 

 

 اوف خاک برسرم منم سواالیی میپرسما..._لیال:
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مهسا:لیال احتمالش هست رامین بره سرخاک ستاره میشه بگی قبرستاره 

 کجاس؟!!_

 

لیال:آره راست میگی چرا به فکر خودم نرسیده بود... بهشت 

 زهرا...ردیف....قطعه..._

 

 

 مهسا:باشه عزیزم ممنون..._

 

 لیال:میخوای منم بیام؟!!_

 

 

مهسا:نه نه...تورو به اندازه کافی خسته کردم شاید اصال اونجا نباشه الکی 

 توروهم بااین وضع نکشونم اونجا..._

 

 لیال:باشه عزیزم خبر بده..._

 

مهسا:باشه خدافظ...گوشی روقط کردمو سریه رفتم سمت اتاقم...تند تند یه تیپ 

بعد نیم ساعت رسیدم...رفتم سیاه زدم و رفتم بیرون... ساعت پنج عصر بود...

سمت خاک ستاره جز دوتا خانم مسن و چادری و یه پیرمرد ک اومده بودن 

سرقبر عزیزاشون کسی دیگه نبود ناامید سمت قبر ستاره رفتمو کنارش 

نشستم...انگشت اشارمو رو قبرش گذاشتمو و فاتحه ای براش فرستادم...بعد 

و آروم گفتم سالم...حتما االن  فاتحه چندلحظه توسکوت به قبرش خیره شدم

میگی من کیم؟!!،من مهسام... مهساعباسی...همسر همسرت...همسر 

عشقت...همسر کسی ک عاشق توه...دستی به سنگ قبرکشیدم... آروم زمزمه 

کردم میدونی ستاره توخیلی خوشانسی...خیلی زیاد...کاش رامین یکصدم 

اما نداره...قطره ای اشک همونقدری ک تورو دوست داشت منم دوست داشت...

رو دستم ک روسنگ سرد قبر بود ریخت...تورفتی و اون هنوز عاشق 

توه....اون عاشق تو و منم عاشق اون... چه تقدیرعجیبی...باصدای نزدیک شدن 

قدمای کسی سریع رومو برگردوندم بادیدن رامین اشکامو پاک کردمو خوشحال 

 ازجام پریدم...
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و پریشون رامین نگاه انداختم موهاش بهم ریخته و چهرش مهسا:به چهره آشفته 

افسرده بود...سریع چندقدم به سمتش برداشتمو باناراحتی گفتم:معلوم هست 

کجایی؟!!چند روزه دیوونه شدیم...هیچ خبری ازت نبود...فک کردیم چیزی 

 شده...نباید یه خبر بدی ک کجایی؟!!_

 

 

اره نگاهی انداختم ک اخمام توهم رفت رامین:متعجب نگاش کردم...به خاک ست

و با داد رو به مهسا گفتم:به تووووچه؟!!!!اصال اینجا چه غلطی میکنی؟!!!کی 

بت گفته بیای سرخاک ستاره...ببین فک نکن بخاطر اون کاراشتباه و احمقانم 

االن خبریه هاا...نه اون یه اشتباه بود یه هوووس...یه اشتباه بززرگ...دستمو به 

اک ستاره گرفتمو داد زدم...ببین این زن منه...این زندگی منه... این سمت خ

 خانم منه....و بلندتر فریاد کشیدم نه تووووو...._

 

 

مهسا:از فریادی ک کشید ترسیدمو یه قدم به عقب رفتم....دیگه سکوت بسته 

مهسا...تمام انرژیمو جمع کردمو مثل خودش داد زدمو گفتم من همسرررتم... 

تی ستاره نیسسست رفففته...ببین منو توییم اینجا فقط ماییم...من ک نمیگم لعن

ستاره رو ازقلبت بیرون کن میگم منم دوست داشته باش...منو به عنوان 

همسرت و شریک زندگیت قبول کن...ببین من برای عشقت ارزش زیادی قائلم 

!!!داد زدم درکت میکنم میدونم دوستش داری اما گناه من چیه ک دوستت دارم؟

میفهمیییی من دوستت دارم خیییلی زیاد  میخوام توهم یذررره)سرانگشتمو 

باالآوردمو به نشونه خیلی کم آروم گفتم:(انننقد...یه کووچولو دوستم داشته 

 باش..._

 

رامین:متعجب نگاش کردم اولین باره ک توچشمام نگا میکنه و عشقشو اعتراف 

؟!!!من دوستت دارم اونم نه یذره لعنتی...سریع میکنه...یذره دوستت داشته باشم

افکارمو جمع کردمو به خودم اومدم...چه افکار مزخرفی نه من دوستش ندارم 

اصالااا ندارم...افکارمو به زبون آوردمو داد زدم...نددداررررم....مننن دوستت 

ندارممم.... قلللب منم همراه قلب ستارم خاموش شده...دیگه عاشق 

 .هرررگز... ازاینجا برووو..._نمیششششم..
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مهسا:اشکام شارشار از چشمم میریخت...تواون تاریکی میتونستم برق اشکو تو 

چشمای رامین هم ببینم....چند قدم عقب رفتمو سرمو به نشونه باشه تکون دادم 

 رومو برگردوندمو با دوو از اونجا دورشدم...

 

 

زنان عرقایی ک روپیشونیم بودو رامین:با ترس از خواب پریدم...نفس نفس 

پاک کردم...دستی به گردنم کشیدم...خدایا این چه کابوساییه ک این چندروز مثل 

خوره افتاده بجونم؟!چرا ستارم تو خواب داره بااخم و ناراحتی نگام 

میکنه؟!!!چرا هرچی صداش میزنم و میپرسم چراناراحته ازم دورتر 

دم روتخت به سقف خیره شدم...خانمم میشه!!!؟محکم خودمو دوباره پرت کر

نکنه بخاطراون کار احمقانم ازم دلخوری؟!!توروخدا حداقل این چندروزی ک 

میای توخوابم باهام حرف بزن...بدادم برس بگو چکارکنم...دارم دیوونه میشم... 

به ساعت نگاهی انداختم شش صبح بود...چندروزه نرفتم شرکت همش تواین 

ب کارام برسم باید به زندگی عادی و کسل کننده ی همیشگیم  هتلم دیگه بسته باید

برگردم...باید هرچی زودتر مهسا از زندگیم بره... باااااایدبرره...اکه بره بدون 

اون چیکار کنم؟!اگه اونم بره دیگه هیچوقت خودمو نمیبخشم...محکم چندبار به 

میگن...این  صورتم دست کشیدم...از عقل و دلم خسته شدم هرکدوم یه چیزی

تناقض بیش ازحد داره دیوونم میکنه باید تکلیفمو باخودم روشن کنم...بلندشدمو 

رفتم سمت حموم...ازامروز کارامو شروع میکنم...چند روزه ک خونه نرفتم 

اون دخترتنها اونجا چکار میکنه...سریع یه دوش گرفتمو لباسامو پوشیدمو از 

تم داخل ماشینو تو پارکینگ پارک هتل زدم بیرون و رفتم سمت شرکت....رف

کردم اومدم برم ک یه نفر دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند...متعجب به 

اون شخص نگا کردم و دنبالش رفتمو و مانعش نشدم....منو به یه گوشه برد و 

روبروم ایستاد و بدون حرف کشیده ای به صورتم زد متعجب از رفتارش آروم 

 دیوونه شدی؟!!!.. لب زدم چی شده؟!!چته؟

 

لیال:آره دیوونه شدم...از دست تو و کارات دیوونه شدم...به چه حقی رامین؟!!تو 

به چه حقی اینقد به مهسا بد کردی؟!!تو انقد پست و بی غیرت بودی و من 

نمیدونستم؟!!انقد ظالم و سنگدل بووودی؟!!تو حواست هست چه بالیی سراون 

تو زجرش دادی!!!توکی انقد بی احساس  دختر آوردی؟!اون عاشقت بوده و

 شدی؟!!_
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 رامین:داد زدم ازوقتی ستاره رفت...اون نباید میومد جای ستاره..._

 

 

لیال:بلندتراز خودش داد زدم...توخیال کردی بااین کارت ستاره خوشحال میشه 

 هاااااااان؟!!!!من ستاره رو بهتراز تو میشناسسم اون االن جای تو داره زجر

میکشه بخاطر بالهایی ک سراون دختر بیچاره آوردی...حتی چندشبه ک نرفتی 

خونه... میددددوووونی ک اون دختر از تنهایی میترسه و این چندشب من پیشش 

بوودم؟!!میدونی ک هرشب کارش گریه و زار زدن و دلوواپس توبودن 

وه؟!!ببین بوده؟!!!هااان؟!!به چه حقی اونو اذیت میکنی؟!!مگه اون برده ی ت

رامین یچیزو مطمعنم ک توهم اون دخترو دوست داری اما باخودت لج کردی 

یه چیزی بگم بهت؟!!دستمو تهدیدوارجلوی صورتش گرفتمو گفتم اگه به این 

رفتارت ادامه بدی مهسا رو ک هیچ منم از دست میدی اگه اون دختر بره منم 

بم برمیگردی خونت وگرنه ازاین شرکت میرم هم ازاینجا هم اززندگیت...از امش

به همین بچه ای ک هنوز ندیدمش قسم دیگه باهات حرررف نمیزنم....رومو 

برگردوندمو سریع چندقدم ازش فاصله گرفتم ایستادمو دوباره به سمتش 

برگشتمو گفتم:حیف مهسا....تواصال لیاقت اونو نداری... آدم باش و ازاین به بعد 

 .._اذیتش نکن...ورومو گرفتمو رفتم.

 

 

رامین:سرجام خشکم زده بود...حتی توان راه رفتن نداشتم...حق بالیالس من 

واقعا پستم حیف مهسا...اما مجبورم پست باشم...نمیشه نمیتونم...نفس عمیقی 

 کشیدم...خدایا خودت کمکم کن...باقدمایی سست رفتم سمت آسانسور...

 

پریدم...اسماس...سعی  مهسا:توافکارخودم غرق بودم ک باصدای تلفن ازجا

 کردم ناراحتیمو نشون ندم..._

 

 مهسا:به به خواهرخوشگل خودم سالمم..._

 

 اسما:سالم عزیزدلم خوبی؟!چه خبر؟رامین جان خوبه؟!!!_

 

 مهسا:ممنون عزیزدلم ماخوبیم...عزیزدل خاله چطوره؟!!!_
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 اسما:اونم خوبه...همچنان شیطوون و فضوول..._

 

 

 هی فداشششم ک چقد دلتنگشم..._مهسا:ال

 

 اسما:دل مام تنگ شده عزیزم..._

 

 مهسا:خب آبجی یه سربیایین دیگه ازدلتنگی مردیم..._

 

 اسما:یعنی دعوتم میکنی؟!!_

 

 مهسا:روچشمم جاداری خواهرم..._

 

 اسما:پس سوپرایز دارم برات...برای تحویل سال پیشتم...._

 

 جددددی میگی؟!!_مهسا:باخوشحالی گفتم 

 

اسما:آره عزیزم...منو و آندیا قراره پونزده روز دیگه بیاییم ایران...اول میایم 

شیراز دیدن تازه عروسمون بعد یه هفته میریم تهران...عیدم ک بیست 

 روزدیگست تحویل سال و باهمیم..._

 

 !!!_مهسا:توُشک حرفاش بودم....بیاد اینجاا!!!!وووای تواین وضعیت بیاد؟!

 

 اسما:الو قطع شد؟!!_

 

 مهسا:نه نه هستم...خیلی خوشحال شدم بی صبرانه منتظرتونم...شاهینم میاد؟!!_

 

 اسما:نه االنا سرش شلوغه...فقط منو آندیا میاییم برای یه ماه..._

 

 مهسا:باشه خواهری...بسالمتی...آندیا رو ازطرف من کلللی ببوس..._

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  428  

 .پس بزوودی میبینمت سالممو به آقاتم برسون..._اسما:باشه عزیزدلم..

 

 مهسا:لبخند تلخی زدمو و گفتم چشم توهم سالم برسون...

 

 اسما:خدافظ گلم..._

 

مهسا:خدافظ...وووای خدا دیدی چی شد؟!!!حاال چکارکنم؟!!اسما یه روزه 

میفهمه ک منو رامین....اوووف صورتمو بادستام پوشوندم و آهی سوزناک 

دم... لعنننت به این شانس...آخ ک چقد دلتنگتم اسما اما تواین وضع چجوری کشی

 خوشحال باشم؟!!

 

رامین:بعد ازکلی کار تازه نصفی ازکارایی ک این چندروز روهم ریخته بودو 

انجام دادم...خسته و کوفته یه قلپ دیگه از قهوه تلخمو خوردم نگاهی به ساعت 

بسته...گردنمو چرخوندم ک صدای ترق ترقش  انداختم...ده شبه...واسه امروز

بلندشد ازجام بلندشدمو و کتمو ازروصندلی برداشتم...رفتم پایین سوار ماشین 

شدم و رفتم سمت هتل...حرف لیال توسرم اکو میداد بجون بچش قسم خورد اگه 

 نرم باهام حرف نمیزنه!!

 

 

 

 مهسا:الو سالم لیالجون خوبی؟!!_

 

 م ممنون من خوبم...زنگ زدم ببینم خوبی؟!!_لیال:سالم عزیز

 

 مهسا:اره عزیزم خوبم..._

 

 لیال:رامین نیومده؟!!_

 

 مهسا:مگه قراربود بیاد؟!!_

 

 لیال:کالفه گفتم پسره ی بیشور...راستش..._
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 مهسا:باترس ازجام پریدمو هییینی بلندگفتم..._

 

 لیال:چی شد؟!!!الووو مهسا؟!!_

 

وبازکردمو رفتم داخل ک مهسا بادیدن من ترسیدو ازجاش پرید...نیم رامین:در

 نگاهی بهش انداختمو بدون حرف رفتم تواتاقم..._

 

 لیال:الللووو مهسا باتوام..._

 

 مهسا:دستم هنوز رو قلبم بود...آروم گفتم اومد..._

 

 لیال:کی؟!!رامین؟!!_

 

 مهسا:آره..._

 

یزم برو به کارت برس مزاحمت نشم شبخوش لیال:لبخندی زدم...باشه عز

 بای..._

 

 مهسا:صبرکن لیال...چی شده چرا رامین اومد؟!!_

 

 لیال:من چه بدونم دختر...برو برو ک سینا صدام میزنه خدافظ..._

 

مهسا:اومدم چیزی بگم ک لیال گوشی رو قطع کرد...  هنوزبه دراتاق رامین 

سیدمو گوشی ازدستم افتاد رامین اول متعجب خیره بودم ک یهو درباز شد باز تر

و بعد بالفاصله بااخم روشو گرفت و رفت سمت حموم...خاک برسرت مهسا 

آروم باش...گوشی رو از روزمین برداشتم و گذاشتم رومیز و رفتم توآشپزخونه 

نیم ساعت بعد رامین ازحموم اومد بیرون و بدون نگاه ب من رفت سمت اتاقشو 

 زخونه اومدمو منم رفتم سمت اتاقم...دروبست...ازآشپ

 

مهسا:دوهفته گذشت فرداهم اسما میاد به رامینم ک گفتم بی تفاوت سری تکون 

داد...رامین تواین دوهفته شده بود بدتراز قبل خشن و بداخالق باهام حتی حرفم 

نمیزد... ازگردگیری خسته شدم و روکاناپه نشستم...شش روز دیگه...آره فقط 
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دیگه میریم توسال جدید... خداجونم میشه این سال جدید خوبی و شش روز 

شادی همراهش باشه؟!!!خدایا خسته شدم میشه کادوی سال نومو یه دل خوش و 

یه دنیا آرامش بدی بهم؟!!!کش وقوسی به خودم دادمو بلند شدم حولمو برداشتمو 

ز مده با حوله ارفتم سمت حموم بعد یه دوش جانانه به فکر اینکه رامین هنوز نیو

حموم اومدم بیرون داشتم میرفتم سمت اتاقم ک رامین ازاتاقش اومد بیرون 

 رسمممما سکته زدم سرجام خشکم زده بودو به رامین نگامیکردم..._

 

رامین:لباسمو عوض کردمو ازاتاق اومدم بیرون ک بادیدن مهسا میخکوب 

ردن خیس وقفسه سینش که شدم...ناخودآگاه سرتاپاشو ازنظر گذروندم...موها وگ

قطره های آب روش خودنمایی میکرد و پاهاش ک تا زانو بیرون بود...حرارت 

 بدنم لحظه به لحظه بیشتر میشد..._

 

مهسا:متوجه نگاهای رامین شدم مثل تیر پریدم تواتاقم... وای آبروم...وای باز 

 م..._آبروم رفت...وای واااایییی... چندبارمحکم بادستم کوبیدم توسر

 

رامین:بارفتن مهسا به اتاقش به خودم اومدمو منم سریع رفتم تواتاقم...چنگی به 

موهام زدمو و لبمو گزیدم... خدالعنتم کنه...چنددقیقه گذشت ک ازاتاق اومدم 

بیرون...فردا خواهرش میاد عکسای ستاره هم ک توکل خونه هست...حوصله 

تو اتاقم بزارم وقتی خواهرش رفت بحث ندارم بهتره عکسارو جمع کنم و ببرم 

دوباره عکسارو سرجاش میزارم...رفتم سمت عکسای ستاره و همشونو جمع 

کردم داشتم میرفتم سمت اتاقم ک مهسا ازاتاقش اومد بیرون...بادیدن من سریع 

 سرخ شد اما من بروی خودم نیوردمو جدی پرسیدم:فردا کی خواهرت میاد؟_

 

 ...پروازشه۲۱مهسا:صبح ساعت 

 

 پروازشه..._۲۱مهسا:صبح ساعت 

 

 رامین:سری تکون دادم و دراتاقمو بازکردم..._

 

 مهسا:شام حاضره..._
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رامین:سریع گفتم گرسنه نیستم...درو بستم...عکسای ستاره رو تواتاقم 

چیدم...یبار دیگه تمام عکساشو ازنظر گذروندم...شده تا حاال دلت اونقدر برای 

اشه ک از خدا بخوای تمام زندگیتو بگیره اما اونی ک دوستش کسی تنگ شده ب

داری رو فقط یبار دیگه برای چندلحظه کوتاه ببینیش؟؟...نفس عمیقی کشیدم و 

گوشه تختم نشستم.. خودمو ولو کردم روتخت و دستامو ازهم باز کردم و به 

 سقف خیره شدم..._

 

 

 ال و خودمم رفتم تواتاقم..._مهسا:غذایی ک درست کرده بودمو گذاشتم تو یخچ

 

مهسا:توفرودگاه منتظر مهسا بودیم ک بیاد رامین رو صندلی کنارم نشسته بودو 

باپاهاش زمینو ضرب گرفته بودو به جمعیت نگاه میکرد...نیم ساعتی گذشت ک 

 بادیدن اسما خوشحال ازجام پریدمو و گفتم:اومدن..._

 

 گفتم:کدومه؟_رامین:ازسرجام بلندشدمو و بی تفاوت 

 

 مهسا:چی کدومه؟!

 

 رامین:نگاه خشنی بهش انداختم اصال حال و حوصله گیج بازیای اینو نداشتم..._

 

مهسا:آها...اسما رومیگی...دستمو سمت جایی ک اسما ایستاده بود گرفتمو و گفتم 

ای یاوناهاش...چشمم به اندیا افتاد لبخند بزرگی زدمو گفتم الهی فداشممم اونم آند

 منه..._

 

رامین:به قیافه ذوق زده مهسا نگاه کردم ناخودآگاه لبخندی کمرنگ رولبم 

 اومد...خوشحالی خیلی بیشتر از ناراحتی وغم بهش میومد..._

 

مهسا:اسما منتظر بود تا ساکشو تحویل بگیره اون هنوز مارو ندیده بود...ساکشو 

مارو پیدا کنه منم مثل بچه  برداشت و اومد سمت سالن انتظار سرمیچرخوند تا

 ها هی دست تکون میدادمو و میپریدم باال ک رامین گفت..._

 

 رامین:همین دست تکون بدی کافیه باال پایین پریدنت چیه دیگه؟!!!_
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مهسا:رسسسسما وآ رفتم...سرجام ایستادمو فقط دست تکون دادم ک باالخره 

 اسما مارو دید...

 

و بعد کلی روبوسی اسما منو ازخودش جدا کرد و گفت  مهسا:پریدم توبغل اسما

 زشته دختر توهنوز مثل بچه ها ذوق میکنی!._

 

مهسا:چشمم به اندیا افتاد ک بالبخند نازی نگام میکرد رفتمو و روبروش 

نشستمو و گفتم:بپر بغل خاله ببینمت اونم ک منتظر بود اینو بگم با ذوق پرید تو 

دنم حلقه کرد چندبار محکم لپشو بوسیدم... آخ ک بغلمو دستاشو محکم دورگر

خاله فداتشه چقد دلتنگت بودم خوبی خاله؟!! توهم دلت تنگ شده بود 

 برام؟!!بالبخند نگام میکردو چیزی نمیگفت...چرا چیزی نمیگی خاله؟!!_

 

اسما:فعال مثال داره خجالت میکشه بزار روش بازشه... سالم رامین جان 

 فتخار آشنایی باشما نصیبمون شد..._خوبی؟!!باالخره ا

 

 رامین:لبخندی زدم:سالم...ممنون لطف دارین شما خیلی خوش اومدین..._

 

 آندیا:خاله اون آقا خوپشیته کیه؟!_

 

 اسما:شوهرخالته دخترم..._

 

 آندیا:یعنی جی؟!یعنی شوهل خاله مهساس؟!_

 

 ._رامین:لبخندی بهش زدم و گفتم سالم خوشگل خانم..

 

مهسا:خندیدمو محکم بغلش کردم:آره عزیزدلم اون آقا خوپپپشیته شوهل 

منه...نگاهی به رامین کردم ک متعجب نگام میکرد...تازه فهمیدم چی گفتم سریع 

 گفتم:خب بریم دیگه..._

 

 رامین:ساکشونو برداشتم و گفتم بفرمایین..._
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 اسما:خودم میارم رامین جان زحمت میشه..._

 

 مین:نه خواهش میکنم بفرمایین..._را

 

مهسا:سوار ماشین شدیم من پشت پیش اسما نشستم و آندیارو بغلم گذاشتمو و فقط 

میبوسیدمش اونم هی دست میکشید به لپش ک یوقت نکنده باشم...اسما هم هی 

چش غره میرفت ک جلوی رامین زشته اما من توجه نمیکردم....رسیدیم 

 خونه..._

 

خودمو برای اسما و آندیا حاضرکردم چون اتاق مهمون کوچک بود  مهسا:اتاق

و میخواستم احساس راحتی کنن...لباسای خودمم بردم تواتاق مهمون تا این مدتی 

ک اینجان من اونجا بمونم...روبه اسما گفتم:آبجی جون اون اتاقو برای شما 

 ..این. حاضرکردم برین لباستونو عوض کنین و بیایین ناهار حتما گرسنه

 

مهسا:داشتیم بااسما میزو میچیدیم هرچی اصرار کردم اسما بشینه قبول 

 نکرد...آندیاهم بارامین تو پذیرایی نشسته بودن..._

 

رامین:روکاناپه نشسته بودم و ک دیدم یکی داره پیرهنمو میکشه...رومو 

 برگردوندم سمتش دیدم آندیاس لبخندی زدمو گفتم جانم عمو؟!!_

 

 ا:میشه لو پات بسینم؟!!_آندی

 

 اسما:دخترم عمو رو اذیت نکن..._

 

رامین:لب و لوچه آندیا آویزون شد و رفت رو کاناپه روبرویی نشست...خیلی 

دختر بامزه و شیرین و خوردنی بود...آروم گفتم پیس خوشگل خانم...نگام کرد 

م ید و اومد پیشاشاره کردمو و گفتم بیا رو پام بشین...با خوشحالی از جاش پر

بغلش کردمو و روپام نشوندمش صورتش مقابل صورتم بود بدجور وسوسه 

میشدم ک ببوسمش سرشو گرفتمو لپشو محکم بوسیدم سرشو عقب کشید و 

گفت:واای لپمو کندی آقاهه...ازلحنش خندم گرفت آروم خندیدم ک دیدم متعجب 

دستشو باال آرود و و باچشماو دهن باز داره نگام میکنه آروم گفتم چیه؟!!!

 انگشت اشارشو رولپم گذاشت و گفت:_
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 آندیا:وووای عمو لپت سوالخ ُسده...وقتی میخندی سوالخش معلوم میشه..._

 

 رامین:بااین حرفش نتونستم جلوخودمو بگیرمو پقی زدم زیرخنده ک گفت..._

 

 آندیا:ووای ببین دوباره سوالخ ُسد..._

 

کردم اولین باره ک صدادار میخنده...باصدای اسما  مهسا:متعجب ب رامین نگا

 به خودم اومد..._

 

 اسما:چرا اونجوری نگاشون میکنی؟!!_

 

مهسا:چی؟!من؟!!هیچی هیچی...هنوز متعجب بودم معلوم نیست آندیا چکار 

 کرده ک خندوندتش..._

 

رامین:همونجوری ک میخندیدم محکم بغلش کردم توهمین چندلحظه ک دیدمش 

اشقش شدم بچه خیلی دوست داشتم واین ک حد واندازش چقدره رو االن ع

 فهمیدم وقتی ک آندیارو دیدم خیلی بامزه بود..._

 

 آندیا:آخ له ُسدم آقاهه..._

 

 رامین:ازبغلم درش آوردمو گفتم تو چرا آقاهه صدام میکنی؟!!خب بگو عمو..._

 

 آندیا:نمووخوام..._

 

!انگشتشو به نشونه هیس گذاشت رودهنشو گفت بعدا رامین:متعجب گفت چرا؟!

 میگم بهت...خندیدمو گفتم باشه خانم کوچولوی خوشگل..._

 

 مهسا:بیایین ناهار...

 

 مهسا:بیایین ناهار..._
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رامین:آندیا رو بغلش کردمو باهم رفتیم توآشپزخونه آندیارو نشوندم روصندلی 

وم بود و قدش به میز نمیرسید...مهسا وخودمم رفتم نشستم فقط َکله آندیا معل

 غذارو برای همه کشید و خودشم نشست..._

 

 اسما:دهنتو باز کن مامان جون..._

 

 آندیا:نچ...من از دست تو نمیخولم..._

 

 اسما:پس از دست کی میخوری؟!!_

 

 مهسا:بیا خاله من بهت بدم..._

 

 آندیا:نچ...من از دست این آقاهه میخوولم..._

 

 اسما:دخترم آقاهه چیه؟؟!زشته بگو عمو..._

 

 مهسا:آندیا شونه ای باال انداختو و بااخم سرشو پایین انداخت..._

 

رامین:تویه حرکت آندیارو بغل کردمو گذاشتمش روپامو و گفتم خب من بهت 

 میدم چرا ندم؟!!_

 

 آندیا:آخ جوووون..._

 

و بخور... بااخم روبه آندیا گفتم:بیا اسما:رامین جان بدش ب من توراحت غذا ت

 اینجا ببینمت زودباش..._

 

رامین:وقتی اسما دعواش کرد آندیا صورتشو به سینم چسپوندو گفت 

نمیام...لبخندی زدمو گفتم من راحتم اسماجان شما بفرما به ماکاری نداشته باشین 

 ماخودمون غذامونو میخوریم مگه نه خوشگل خانم؟!!_

 

 تند سرشو تکون دادو با لبخند گفت اوهوم..._آندیا تند
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مهسا:متعجب به رامین نگا میکردم چقد بچه دوست داره ازوقتی با آندیاس لبخند 

از لبش جدا نشده...یه قاشق گذاشت دهن آندیا و همون قاشق و پرکرد و گذاشت 

 ادهن خودش...رسما شاخ درآوردم دلشم پاکه الهی فداتون شم چقد بهش میاد باب

 بودن...افکار منو اسما به زبون آورد..._

 

 اسما:رامین بابا بودن چقد بهت میاداا...ببینم مهسا خبری نیست؟!_

 

مهسا:بالبخند زورکی گفتم نه..چه خبری...به رامین نگا کردم بی تفاوت به آندیا 

 لبخند میزد و بهش غذا میداد....._

 

 آندیا:من سیل سدم...ملسی..._

 

 نوش جانت خوشگلم..._رامین:

 

مهسا:دوردهن آندیا کامال کثیف شده بود ک یدفه آندیا پرید و صورت رامین و 

بوسید...سریع لبمو گاز گرفتم ووای االن رامین جوش میاره...اما درکمال تعجب 

اونم آندیا رو بوسید و یه دستمال برداشت و دوردهن آندیا رو پاک کرد و 

 برو بازی کن....._ گذاشتش رو زمین و گفت:بدو

 

 مهسا:یه دستمال برداشتمو...

 

مهسا:یه دستمال برداشتمو آروم کشیدم به لپ رامین ک کثیف شده بود...اول 

 متعجب و بعد سریع دستمال و از دستم گرفت..._

 

اسما:زیرچشمی نگاشون میکردم...الهییی فدای مهسام بشم چقد حواسش ب 

ست دارن...رامینم بنظر خجالت میکشه...ریز رامین هست انگار خیلی همو دو

خندیدم و گفتم:مهسا دستپختت شبیه مامانه دستت دردنکه آبجی گلم خیلی 

 خوشمزه بود..._

 

 مهسا:نوش جونت خواهری..._

 

 اسما:وووای آندیا بخواب دیگه کشتی منو نصف شبه..._
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 آندیا:میخوام پیش المین بخوابم..._

 

..بخواب وگرنه من میدونمو تو... باقهرروشو ازم گرفت و اسما:دخترم زشته.

چشاشو بست...نفس عمیقی کشیدمو پتو رو دادم روش...اوووف باالخره 

 خوابید... ازاتاق اومدم بیرون مهسا و رامین روکاناپه نشسته بودن..._

 

 مهسا:خوابید؟!!_

 

خوابم...بزور اسما:وووای کشت منو این دختر هی میگفت میخوام پیش المین ب

 خوابوندمش..._

 

رامین:لبخندی زدم...خیلی قشنگ میگه المین...خب بااجازتون منم میرم 

 بخوابم..._

 

 اسما:خواهش میکنم...ببخشید دیگه مزاحم شمام شدیم...._

 

 رامین:این چ حرفیه خونه خودتونه..._

 

 مهسا:آبجی اینجوری نگو دیگه..._

 

 .._اسما:باشه عزیزم باشه.

 

 رامین:شبخیری گفتمو رفتم تواتاقم..._

 

اسما:پاشو دختر توهم برو بگیر بخواب ازهمین روز اولی شوهرت نگه ک 

 خواهرش اومد و زن منو اراتاق فراری دادی

 پاشوپاشو برو پیش شوهرت..._

 

 مهسا:لبخند مصنوعی زدمو گفتم توبروبخواب آبجی من فعال بیدارم..._
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ختر...من باید هی بیام بیرون و برم تو آندیا شبا دستشویی زیاد میره اسما:پاشو د

 نصف شبم باید شیر گرم کنم بدم بهش...توبرو بخواب..._

 

مهسا:لعنتی میدونستم اینجوری میششششه...ازجام بلندشدمو گفتم:باشه پس 

 شبخوش..._

 

 اسما:شبخوش عزیزم..._

 

دروگرفتم... برگشتمو به اسما نگا کردم  مهسا:رفتم سمت اتاق رامین و دستگیره

 داشت بالبخند نگام میکرد آب دهنمو قورت دادمو آروم درو باز کردم...

 

آروم درو باز کردم ورفتم داخل برقو زدم رامین روتخت دراز کشیده بود با باز 

شدن در سریع روشو سمتم چرخوند...رفتم داخل و درو بستم...رامین بااخم 

 ی شده؟_کمرنگی گفت چ

 

مهسا:چیزه...اسما گفت برم بخوابم خودشم گفت زیاد باید بره و 

 بیاد...منم...خب..._

 

 رامین:فهمیدم ک چی میخواد بگه رومو گرفتمو و پتوروکشیدم روم..._

 

مهسا:بااخم بهش نگا کردم...بی ادب نزاشت حرفم تموم شه روشوگرفت 

بابا حاال من کجا بخوابم؟!!اتاقو ازنظر خوابید...حاال مگه حرفم چی بود؟ بیخیال 

گذروندم جز زمین سرد و تخت گرم جایی برای خوابیدن نبود... همونجور 

 خشکم زده بود ک رامین برگشت گفت:_

 

 رامین:بگیر بخواب دیگه برقم خاموش کن خوابم میاد..._

 

 مهسا:توافکار خودم بودم آروم گفتم کجا بخوابم؟_

 

 ._رامین:رو سرمن..
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مهسا:اصال حواسم به حرف رامین نبود برای ادامه حرف قبلم گفتم:جا نیست 

ک...دیدم رامین بااخم نگام کرد فهمیدم باز گندزدم...لبمو گزیدم و رفتم سمت 

تخت بالشتو برداشتمو و گذاشتم رو زمین و خوابیدم روش ازسرمای زمین بدنم 

 گزگز شد...لرزی به تنم افتاد..._

 

رق خاموش شد وتخت تکون نخورد پس این کجا خوابید؟!!! برگشتمو به رامین:ب

 جای خالی تخت نگاه کردم دیدم نبود آروم گفتم پس این کجا رفت؟!!_

 

 مهسا:اینجام..._

 

رامین:یه چرخ زدمو به پایین تخت نگا کردم رو زمین خوابیده بود و با چشمای 

رد...ناخودآگاه لب زدم چرا جذابش ک تو تاریکی برق خاصی داشت نگام میک

 پایین خوابیدی؟!_

 

 مهسا:ابروهامو دادم باال و متعجب گفتم پس کجا بخوابم؟!!!!!_

 

 رامین:به من چ بابا...برگشتم سرجام و چشامو بستم..._

 

 مهسا:بی اعصاب..._

 

 رامین:خودتی..._

 

.سردمم بود اما مهسا:چشامو بستم صبح زود پاشده بودمو شدیدا خوابم میومد..

 چاره ای نبود یه امشب و باید تحمل کنم...کم کم چشام گرم شد..._

 

رامین:یه ساعتی گذشت احساس خوبی نداشتم ک مهسا روزمین سرد و سخت 

خوابیده...دوباره به پایین تخت نگاهی انداختم...توخودش پیچ خورده بودو 

 خوابیده بود...نفسای منظمش نشون میداد خوابه...

 

نفسای منظمش نشون میداد خوابه بلند شدمو و روتخت نشستم دوباره بهش نگاه 

کردم...اووفی گفتمو و پتورو کنار زدم...آروم کنارش نشستم یه دستمو 

زیرکمرش و یه دست دیگمو زیر زانوش زدمو بلندش کردم...چقد سبک وزن 
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م و کشیدبود...خیلی ضعیف و بی جونه...آروم گوشه تخت خوابوندمش و پتور

روش خودمم رفتمو و کنارش خوابیدم...نگام به صورت معصومش افتاد اونقدر 

 تماشایی بود ک دوست داشتم ساعتها نگاش کنم...

آروم دستمو به پیشونیش کشیدمو و موهای روی صورتشو کنار زدم محو تماشا 

کردنش بودم...تک تک اجزای صورتش...چقد زیبا بود...دماغ عروسکیش 

کشیدش و چشمم رو لبش ثابت موند...سرمو نزدیک کردم...نزدیک و ابروهای 

نزدیکتر...فاصله لبم با لبش اونقدر کم بود که نفسای آرومش رو میتونستم 

روصورتم حس کنم...چشمم به عکس ستاره افتاد که گوشه میز کنارتخت بود... 

دم سریع به خودم اومدمو ازش فاصله گرفتم...باحرص و خشم از کاری ک کر

 محکم خودمو روتخت انداختم و پتو رو روسرم کشیدم..._

 

 

مهسا:نور خورشید مستقیم تو چشمم بود...دستمو جلو چشمم گرفتمو آروم چشامو 

 باز کردمو کم کم متوجه موقعیتم شدم...من ک روزمین خوابیدم!!!!!پس...؟!!!_

 

ه امینم خوابیدسریع سرجام نشستم...تخت تکون خورد سرمو چرخوندم ک دیدم ر

و پتورو کامال کشیده روش... نمیدونم چرا اما آروم گوشه پتو رو گرفتم باال 

ویواشکی و به رامین نگاه کردم ک سریع چشاشو باز کرد ترسیدمو و پتو رو 

 دوباره گذاشتم روسرش و ازجام پریدمو و باقدمایی تند ازاتاق اومدم بیرون..._

 

 اسما:به به صبح بخیر..._

 

هسا:تازه متوجه اسما شدم ک توآشپزخونه بود میزو چیده بود و صبحانه رو م

 آماده کرده بود...آ آ آبجی چیکار کردی ناسالمتی مهمونی!!!_

 

 

 اسما:آدم خونه خودش مهمونه؟!!!_

 

 مهسا:جا خورده گفتم نه آبجی منظورم...._

 

 .صورتتو بشور بیا.. اسما:خندیدمو گفتم:بله پروام دیگه...خب حاال برو دستو
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 مهسا:باشه...فسقلی کجاس؟!!_

 

 

 اسما:توپذیرایی بود ک...نمیدونم دیگه..._

 

 

رامین:مهسا هی تکونم میداد و اعصابمو خراب میکرد از زیرپتو داد زدم 

چته؟!!.....باز تکونم داد کالفه گفتم ولم کن بزار بخوابم.......باز تکونم داد با 

 تورو کنار زدم ک با دیدن آندیا خشکم زد...تویی؟!!_حرص گرفتمشو پ

 

 آندیا:اوهوم..._

 

 رامین:لبخندی زدم و گفتم خب خوشگل خانم کوچولو چرا نمیزاری بخوابم؟!!_

 

 آندیا:خب زیاد خوابیدی...بسه دیگه پاشو بازی تونیم..._

 

 رامین:مگه من هم بازی توام بچه؟!!_

 

 نی دیگه ای نیست ک باس بازی تونم..._آندیا:آخه اینجا ک نی 

 

 رامین:خندیدمو گفتم باشه چه بازی کنیم؟!!_

 

 آندیا:ٱووم...آها...واجیگ دالین؟!!_

 

 رامین:متعجب یه تای ابرومو باال دادمو گفتم:واجیگ چیه؟!!_

 

 آندیا:واجیگ دیگه همون ک دالزه لنگ میده باالشم دَل داله..._

 

 ک...از تو کشو ماژیکی مشکی درآوردمو دادم بهش..._رامین:آها ماژی

 

 آندیا:میخوام صولتتو نکاشی تونم..._

 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  442  

رامین:بااخم گفتم:چییییی؟!!!نخیر...پاشو برو بیرون ببینم وروجک....این حرفو 

ک زدم چشماش پر شد و سرشو پایین انداخت قلللبم آتیش گرفت الهی چقد تو 

م پشیمون شدم سریع گفتم باشه بیا ببینم خواستنی هستی...از حرفی ک زد

میخوای چ بالیی سرم بیاری...خوشحال ازجاش پرید و نشست رو 

شکمم....خواست درماژیک و باز کنه اما زورش نمیرسید بامظلومیت ماژیکو 

 طرفم گرفت و گفت..._

 

 آندیا:بازش میتونی؟!!!!_

 

روع کرد به نقاشی رامین:آروم خندیدمو درشو باز کردمو دادم بهش... ش

صورتم یه جور بادقتم میکشید ک انگار  داره اثرپیکاسو خلق میکنه...کارش ک 

تموم شد شروع کرد به خندیدن...از رو شکمم بلندش کردمو برگشتم از تو آینه 

ک رومیز بود به خودم نگاه کردم آندیا همچنان میخندید خودمم خندم گرفته بود 

ا دیگش پایین بود بین ابروهامم نامنظم خط خطی یه تای سیبیلم تو هوا و یه ت

کرده بود گرفتمش و خوابوندمش روتخت...منو زشت میکنی نه؟!!االن نشونت 

 میدم شروع کردم به قلقلک دادنش ک جیغش و خندش رفت هوا...

 مهسا:این صدای آندیا نیست ابجی؟!!_

 

 

 نه؟!!_اسما:خدا مرگم بده چی شده؟!!صداش ازکجاس؟! چراجیغ میز

 

مهسا:همراه اسما سریع سمت صدا رفتیم ازاتاق رامین بود سراسیمه درو 

بازکردیم و پریدم داخل...رامین داشت آندیا رو قلقلک میداد و آندیاهم جیغ میزدو 

میخندید... متوجه چهره رامین شدم فهمیدم قضیه چیه ک با اسما بلند زدیم 

 زیرخنده..._

 

  

 دشدمو رفتم بیرون..._رامین:سریع ازجام بلن

 

 اسما:دخترم چکارکردی تو؟!!_

 

 مهسا:همچنان میخندیدم..._
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 آندیا:من کالی نکلدم...خودس اجازه داد منم صولتسو ٱوجل کلدم..._

 

مهسا:هنوز میخندیدم رفتم سمت آندیا و بغلش کردم الهی من فداتشم عزیزدلم 

 رامینو تو به خنده آوردی..._

 

 ب گفتم یعنی چی تو به خنده آوردی مهسا؟!!!!!_اسما:متعج

 

مهسا:متوجه وضعیت شدم اسما حواسش به عکسای ستاره نبود و جوری 

وایساده بود ک به عکس بزرگی ک باالی تخت بود دید نداشت سریع بلند شدمو 

 از اتاق بردمشون بیرون..._

 

 اسما:وا مهسا چته؟!!!_

 

 

 اتاق یکم بهم ریخته بود...تازه متوجه شدم..._ مهسا:هیچی آبجی...راستش آها

 

اسما:متعجب گفتم باشه عزیزم من ک اصال حواسم به اتاق نبود...راستی بزار 

 ببینم اتاقتون چجوریه..._

 

 

مهسا:خواست بره سمت اتاق ک سریع جلوی در وایسادمو گفتم بعدا ببین 

 آبجی...بزار یکم جمع و جورکنم..._

 

 

 ه عزیزم..._اسما:باش

 

 

 مهسا:رفتیم و مشغول خوردن صبحونه شدیم..._

 

 رامین:خب من برم سرکار..._
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 آندیا:نه نلووو..._

 

 رامین:کار دارم خوشگِل کوچولو..._

 

 آندیا:باشه پس بالم اوجوالت و پاستیل بخل..._

 

 

 رامین:بروی چشششم خوشگلم...چیز دیگه هم میخوای؟!!!_

 

 آها...بستنی هم میخووام..._آندیا:

 

 رامین:لپشو  بوسیدمو گفتم حتما...خب دیگه خدافظ..._

 

 آندیا:ٱودافظ...

 

 آندیا:ای بابا پس المین کی میاد؟_

 

 مهسا:واسه ناهار نمیاد عشق خاله...کار داره..._

 

 اسما:مهسا تو با رامین مشکلی داری؟!_

 

 گفتم نه چه مشکلی آخه؟!!!_مهسا:جاخورده ازسوال اسما سریع 

 

اسما:از وقتی اومدم ندیدم بارامین حرف بزنی اونم فقط به آندیا میخنده و باتو 

 اخم و بامنم فقط مودبانه رفتار میکنه!!!_

 

 مهسا:نه آبجی تو اینجوری فک میکنی...منو و رامین همو دوست داریم..._

 

 ن و بهم احترام بزارین..._اسما:خداروشکر...همیشه همو دوست داشته باشی
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لیال:دراتاق رامین و زدم و رفتم داخل پرونده هارو گذاشتم رو میزش و بدون 

 و خواستم برم بیرون ک صدام زد...نگاه بهش برگشتم 

 

 رامین:لیال؟

 

 لیال:.....

 

 و و رفتم روبروی لیال وایسادم...رامین:ازجام بلند شدم

 

ی میشه دیگه تمومش کنی؟!!دوهفتس جزسالم و خدافظی باهام رامین:لیال آبج

 حرفی نمیزنی...میدونی ک چقد دوستت دارم نمیخوام ازم دلخور باشی ببین رفتم

 خونه دیگه...چرا اینجوری میکنی؟

 

ل اون دختر لیال:دست به سینه وایسادمو و بهش نگاه کردمو و گفتم تاازد

 درنیوردی نمیبخشمت...

 

 ن:یعنی چی؟!!رامی

 

لیال:باید به مهسا احترام بزاری هم به خودش هم به عشقش...یکم فک کن رامین 

دختری ک سه سال تموم عاشقانه پات نشسته و دوستت داشته حقشه ک این 

برخوردو باهاش داشته باشی؟!؟!رامین میدونم دوستش داری....رامین اومد 

دم....هیسس باش میدونم میخوای چیزی بگه ک دستمو به نشانه سکوت باال آور

بگی دوسش ندارم اما به قلبش چندبار آروم ضربه زدمو گفتم عقلتو ول کن به 

این گوش کن...باورکن اگه از دستش بدی دیگه به دستش نمیاری...اشتباه نکن 

عزیزدلم...ستاره جزخوشبختی تو چیزی نمیخواد باخودت روراست باش...از 

 ن...کنارش ردشدمو و رفتم بیرو

 

رامین:کالفه دستی به صورتم کشیدم....اوووف خدایا چه گرفتاری شدم...آره 

 دوسش دارم آره دارم باخودم روراستم اما نمیخوامش...

 

 

 اسما:دخترم کجا میری؟!!
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 آندیا:میلم تو حیاط بازی تونم...

 

 اکی نکنیا...به چیزیم دست نزن...اسما:خودتو خ

 

 :باسه...آندیا

 

 بره بازی کنه آبجی چکارش داری...مهسا:بزار 

 

آندیا:یه توپ دالم کلکلیه...سلخ و سپید و آبیه...میزنم هوازمین میله...نمدونی تا 

 ا میله...اووووم بقیس چی بود!!!کج

 

 ..آندیا باخوشحالی سمتم برگشت...رامین:من این توپو نداشتم.

 

 مدی آقاهه....آندیا:آخ جوووون او

 

رامین:اومدم خوشگله...بپربغلم ببینم...بغلش کردمو و رونیمکت گوشه حیاط 

 نشستم گذاشتمش رو پامو و گفتم ببین سفارشاتو گرفتم..._

 

 دیا:ملسی آقاهه تو خیلی خوبی....آن

 

 ویزون گفت:چال آخه؟!!اذیت کدم؟!!رامین:اما نمیدم بهت...آندیا با لب و لوچه آ

 

 بهم میگی آقاهه بعد میدم بهت... رامین:نچ اذیت نکردی اول بگو چرا

 

لگ شدم نیتونم بات آندیا:خب آخه اگه بهت بگم عمو یا شوهل خاله وقتی بز

 علوسی تونم...

 

رامین:اول چندثانیه متعجب به گودزیالی روبروم خیره بودم...یهو زدم زیرخنده 

 ه تمام معناس...باید ازشون ترسیدعا این بچه گودزیال برسما ترکیدم ازخنده...واق
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مهسا:اومدم دنبال آندیا ک دیدم با رامین رو نیمکت نشستن بالبخند از پشت 

 یک شدم و به حرفاشون گوش دادم...بهشون نزد

 

 آندیا:چال میخندی؟!!

 

م شوهر رامین:ببین خوشگلم من شوهر خالتم نمیشه ک هم شوهر اون باشم ه

 تو...

 

 آندیا:خالمو خیلی دوس دالی؟!!

 

ی میشه رامین:لبخندی بهش زدم...بزار حداقل این بچه بدونه ک دوسش دارم چ

 مگه...آروم گفتم ٱوهوم...

 

 اووووف باسه پس بهت میگم عموو...آندیا:

 

 رامین:خندیدمو محکم بغلش کردم...

 

 مهسا:خوبه خیلی صمیمی شدیدن...

 

 ا داد با استرس گفتم کی اومدی؟!!رامین:سریع سرمو چرخوندم ک ترق صد

 

 .الکیم ب بچه نگو ک دوسم داری...مهسا:همه حرفاتو شنیدم..

 

رامین:اخمی کردمو و به آندیا نگاه کردم...خب یه بوس بده بعد سفارشاتو 

اخل و گفتم بریم دبگیر...آندیا محکم لپمو بوسید و منم دادم بهش...بغلش کردمو 

 خوشگلم و رو به مهسا گفتم آخه اینجا پشه زیاده...

 

 بااخم گفتم:پشه خودتی بی ادب... مهسا:متعجب ب رامین نگا کردم

 

ردن به حرص رامین:برای جلوگیری ازخنده لبمو گاز گرفتم و بدون نگاه ک

 دناش رفتم داخل...خور
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 ین...اسما:بیا دخترم دهنتو باز کن...آفر

 

 ک میخوای از دست رامین بخوری؟!! مهسا:عجیبه اینبار نمیگی

 

 ذا میخوله نمیخوام اذیتس تونم...آندیا:آخه عمو خودش داله غ

 

 ی آقاهه چی شد االن میگی عمو؟!!!اسما:متعجب گفتم:دخترم تو اول میگفت

 

 رامین:خب آخه آندیا...

 

 گه بین خودمو بمونه..آندیا:هیسسس...عمو المین نگو دی

 

 فتم:چشم خوشگل خانم....مو و گرامین:چشمکی بهش زد

 

 آندیا:آفلین...

 

 رامین:آروم خندیدمو سرمو تکون دادم وگفتم شیطون مشغول خوردن شدم..._

 

 

مهسا:شاممونو خوردیمو ظرفارو جمع کردمو شستم... سینی چایی روبرداشتم 

ندیا روپای رامین نشسته بودو لپ رامین و میکشید و رفتم سمت پذیرایی...آ

موهاشو بهم میریخت رامینم صبورانه بهش لبخند میزد...الهی فداشون 

شم...رامین چقد بچه دوست داره...ازوقتی آندیا اومده ازاین رو به اون رو 

شده...کاش بچه خودمون بود...چایی رو به اسما تعارف کردمو و سینی 

..رفتم سمت آندیا بغلش کردمو و ازروی پای رامین روگذاشتم رومیز.

برداشتمش و با حرص گفتم از وقتی اومدی با من بازی نکردی خاله چرا همش 

بااین آقاهه بازی میکنی....به رامین نگاه کردم ک زیر لب زمزمه کردو گفت 

حسود و خم شد و چایی برداشت...رفتم و کنار رامین با فاصله یه وجب 

 ..یا آروم تو گوشم گفت.نشستم...آند

 

 اله تو المینو خیلی دوسش دالی؟!!آندیا:خ
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ه د...آندیا دوبارمهسا:آره خیییلی زیاد...به رامین نگا کردم ک متعجب نگام میکر

 تو گوشم گفت...

 

 نم دوسس دالم...یس به من؟!!آخه مآندیا:میسه بد

 

 میدمش به تو...مهسا:با اخم مصنوعی گفتم:نخیرم مال خودمه ن

 

 آندیا:باسه بابا باسه...

 

 یرخنده و چندبار محکم بوسیدمش...مهسا:بلند زدم ز

 

 ..آندیا:عموالمین دستتو بده..

 

 :باتعجب و لبخندی محو گفتم چرا؟!رامین

 

 آندیا:توبده...

 

 کرده بود گذاشتم و گفتم بفرما...دراز  رامین:دستمو تو دست کوچکش ک سمتم

 

و خاله چال  آندیا:مامانمو و بابام وقتی پیس هم میسینن دست همو میگیلن...تو

 دست همو نمیگیلین؟!!

 

رامین:متعجب به مهسا ک اونم باحالت من نگام میکرد نگا کردم ک دستم به 

 دستش گره خورد...نگاه هردومون به سمت دستمون رفت...

 

 آندیا:آها اینجولی خوبه؟!!

 

مهسا:دوباره باترس و استرس به رامین نگاه کردم ک هنوز نگاهش میخ 

دستمون بود...نگاهی به آندیا کردم خواستم دستمو بکشم ک رامین انگشتاشو به 

 و روبه آندیا گفت:بفرما خوبه؟!!!انگشتام قفل کرد و دستمو محکم گرفت 

 

 مامانمو میبوسه....توهم ببوس... بعضی وقتا پست دستآندیا:تازسم بابام 
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مهسا:درکمال تعجب رامین دستمو نزدیک لبش برد و لبای داغشو به پشت دستم 

زد و بوسه کوتاهی رودستم نشوند تمام تنم داغ شد...متعجب نگاش کردم ک با 

چشماش به اسما اشاره کرد...سرمو چرخوندمو به اسما نگاه کردم ک نگاهش 

رو دستامون بود و حرکاتمونو زیرنظر داشت...پس داره نقش بازی میکنه ک 

اسما شک نکنه...ته دلم خالی شد انگار ک غرورم باز و باز و باز برای 

هزارمین بار شکسته شد....دستمو از دستش آروم کشیدمو و بالبخند زورکی لپ 

ر ن و بابات چکاآندیا رو کشیدمو گفتم:توهم خیلی شیطون شدیا خاله دیگه ماما

 میکنن؟!!!

 

آندیا دستشو توهوا تکون دادوبلند گفت:اوووهووو خیلی کاال میتونن....بااین 

حرفش همه منفجرشدیم اسما رسما سرخ شد...رامینم دستشو جلو صورتش 

 ونه هاش مشخص بود داره میخنده...گرفته بود از لرزش ش

 

 لکی حرف میزنی....و بخواب چراااسما:دختره ی بی ادب پاشو ببینم پاشو بر

 

مهسا:هنوز داشتم میخندیدم ک اسما آندیارو از رو پام بلندکرد و بردش 

تواتاق...رامینم با صدایی ک ته مونده خنده توش بود گفت میرم بخوابم ورفت 

 تواتاقش...

 

فتم ر ومهسا:اوف باز شب شد...تااسما تواتاقه برم تواون اتاقم بخوابم...بلندشدمو

خند و بالب ک گرفتم اسما صدام زد...لبمو گزیدموسمت اتاق مهمون دستگیره درو

 زورکی سمتش برگشتم...

 

 اسما:کجا میری؟!

 

 و اتاق پرونده هاشو ببرم براش...مهسا:چیزه...من...رامین گفت ازت

 

 اسما:آها خب ببر...

 

 میبرم براشتم: ولش کن فردا مهسا:وای حاال پرونده ازکجا بیارم...با من من گف

 االن خستس میخوابه...
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 اسما:رفتم سمت آشپزخونه و گفتم:باشه عزیزم توهم برو بخواب...شبخیر..._

 

مهسا:شبخیر...رفتم سمت اتاق رامین دروباز کردم و رفتم داخل ک با دیدن 

 مورامین آب شششدم...باباالتنه لخت از توکمدش لباسی رو درآورد سریع رو

 گرفتم....

 

 بزن...تو ک خجالت میکشی قبلش در رامین:خب 

 

مهسا:دوست داشتم زمین دهن بازکنه برم توش...با بسته شدن درکمد فهمیدم ک 

خت خوابیده و باگوشیش ور لباسشو پوشیده رومو برگردوندم ک دیدم رو ت

 میره...

 

 ن بخوابه؟!!!رامین:تودلم گفتم:االن این باز میخواد بره رو زمی

 

کشیدم و پشت ب  مهسا:آروم رفتمو گوشه تخت نشستم...باتردید روتخت دراز

 رامین خوابیدم...

 

 بنده خدا رو زمین می خوابید.... رامین:با پوزخندی گفتم دیشب یه

 

مهسا:بدون اینکه برگردم گفتم آره اما صبح ک پاشدم دیدم یه پشه بلندم کرده 

 خفیفی پیدا کرد...برگشتم به رامین..با این حرفم تخت لرزشگذاشتتم روتخت.

نگا کردم ک با دیدن من سریع لباشو تودهنش جمع کرد و بااخم نگام کرد شونه 

 انداختمو رومو گرفتم خوابیدم... ای باال

 

رامین:منم چرخیدمو پشت بهش خوابیدم...بعد پنج دقیقه ورج و ورجه های مهسا 

ص روبهش گفتم:چقد میخورد و نمیزاشت بخوابم...باحر شروع شد هی تکون

 تکون میخوری؟!!

 

 این سنگای لباس میره تو کمرم... مهسا:خب لباس راحتیمو نیوردم

 

 ن:خب برو بپوش...رامی
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 ابمو از یه اتاق دیگه برداشتم؟!!مهسا:آخه اسما ببینتم نمیگه چرا لباس خو

 

 منو بپوش...رامین:خب برو یکی از لباسای 

 

 مهسا:باتعجب و بلند گفتم چی؟!!!

 

 مهسا:باتعجب و بلند گفتم چی؟!!!

 

رامین:چته داد میزنی گوشم کر شد...پس بگیر باهمین بتمرگ انقدر هم تکون 

 ر بخوابم...فردا باید زودپاشم...نخور بزا

 

د نه مهسا:بااخم نگاش کردم پتوروکشید روسرش...واقعا لباس اذیت میکر

میذاشت خودم بخوابم نه میذاشتم رامین بخوابه بلندشدمو رفتم سمت کمدش یه 

پیرهن درآوردم به رامین نگاه کردم پتو رو سرش بود...پشت درکمد لباسمو 

درآوردمو پیرهنو پوشیدم...آخرین دکمشم بستمو درکمدو بستم...به خودم نگاه 

 نم داره نگام میکنه...کردم خندم گرفته بود سرمو باال آوردم دیدم رامی

 

رامین:اونقدر تو اون لباس بامزه شده بود ک نمیشد ازش چشم برداری...پیرهنم 

 آگاه لبخندی زدم...ار میزد ناخودتو تنش ز

 

 مهسا:باخجالت گفتم چرا میخندی؟!

 

 رامین:به خودم اومدمو با یه إهم دستمو زیرسرم زدم و درازکش خوابیدم..._

 

م و منم درازکش روتخت خوابیدم و دستامو روشکمم گره زدم...نفس مهسا:رفت

عمیقی کشیدم...به رامین نگاه کردم به سقف خیره شده بود...آروم گفتم من خوابم 

 وروشنمیبره...رامین با نیم نگاهی بهم گفت گوسفند بشمار خوابت میبره و

 من خوابید... برگردوند و پشت ب

 

دقیقه...بیست دقیقه...نیم ساعت...نخیررررر هزارتا  پنج دقیقه گذشت....ده

گوسفند شمردم بازم خوابم نبرد...رامین چرخید سمتم چشماش بسته بود معلوم 
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بود خوابه منم چرخیدم سمتش فاصله صورتم با صورتش یه وجب بود لبخندی 

زدم چقدر صورتش توخواب معصوم و جذابه...آروم انگشت اشارمو رو 

و و همینجوری کشیدم پایین تا نوک دماغش ک یهو گفت پیشونیش گذاشتم

بیدارم....هینی کشیدمو دستمو برداشتم و لبمو گاز گرفتم...چشماشو باز کرد 

 ریه....باصدای دورگه و آرومی گفتمعلوم بود تو خواب و بیدا

 

 رامین:قصد نداری بخوابی نه؟!...

 

بستم و لبمو محکم  مهسا:چرخیدمو و پتوروکشیدم روسرمو چشامو محکم

گازگرفتم تودلم همش به خودم و حرکات غیرارادیم فحش میدادم...اونقدر 

 ترسیدم ک سریع خوابم برد...

 

 رامین:لبخندی زدم و چشمامو بستم...

 

مهسا:بااحساس چیز سنگینی روبدنم چشامو باز کردم... یه دست رامین دورکمر 

ندم ک محکم خورد توسررامین سریع و پاهاشم دورم پیچیده بود... سرمو چرخو

 عصبی و خوابالود گفت چته؟!!!!!! چشاشو بازکردو باحالتی

 

مهسا:فقط نگاش میکردم...کم کم جوری ک انگار تازه متوجه موقعیت شده یه 

 انداخت و سریع خودشو عقب کشید...نگاه به وضعیتمون 

 

 یعنی خواب بودم...عمدی نبود.....رامین:من.

 

 میدونم...خواب افتادیم ساعت نه! هسا:بلندشدمو گفتمم

 

 ع توجام نشستمو گفتم چییی؟!!نه!؟رامین:سری

 

 هسا:باحالت شرمنده ای گفتم آره!!م

 

 

 ک....أه لعنتی سریع بلندشدم.... رامین:من نه جلسه داشتم
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هن پیرمهسا:رامین بلندشدو رفت سمت کمدش تویه حرکت لباسشو درآورد و یه 

وارش ک سریع گفتم ازکمد درآورد و پوشید دستش رفت سمت شل

 چکارمیکنی؟!!!!

 

 رامین:تو مگه نرفتی؟!!!

 

 مهسا:کجا برم بااین لباس؟!!

 

 ن:روتو برگردون بابا دیرم شده...رامی

 

مهسا:رومو برگردوندمو دستمو جلوی صورتم گرفتم... بعد چنددقیقه با بازو 

فهمیدم رفته...نفس عمیقی کشیدمو چشامو بازکردم...خودمم بسته شدن در 

 لباسمو عوض کردمو رفتم بیرون... بلندشدمو

 

 اسما:رامین چش بود؟!!

 

 واب مونده ساعت نه جلسه داشتن...مهسا:خ

 

 .اسما:حتما دیشب دیرخوابیدین..

 

ی و چشمک مهسا:بی توجه به منظور حرفش گفتم آره نگاش کردم ک دیدم خندید

 ادم باال... عجبا...آندیا کجاس؟!زد...یه تا آبرومو د

 

 وابه...توهم بیا صبحونتو بخور...اسما:هنو زخ

 

دی تو مگه ساعت چی مهسا:آبجی بخدا شرمندم میکنی هرصبح ک پامیشم میزو

 چندپا میشی؟!!

 

 اسما:تو بگو من اصال میخوابم؟!!از دست این دختر شیطون دیشب تاصبح

نخوابیدم براش قصه میخوندم تا بخوابه بعضی شبا بی خوابی میزنه ب سرش تا 

 قصه نخونم براش نمیخوابه...دیشبم ک بهونه باباشو میگرفت...
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 ببینم آبجی دیگه بچه نمیخوای؟!!!مهسا:بچه داریم دردسریه ها...

 

 اسما:نه دیگه توبه کردم...

 

 نشستم...مهسا:باخنده پشت میز روبروی اسما 

 

 نی بیاری برامون منم خاله شم... اسما:االن دیگه نوبت توه...انشاهلل بزودی به نی

 

 سا:پوزخندی زدمو گفتم انشاهلل...مه

 

 اسما:پوزخندت چی بود؟!!

 

 ه ک رامین فعال بچه نمیخواد.....مهسا:چی؟!نه منظورم این

 

 دم عاشق بچس...اسما:جدی؟!!انقد با آندیا صمیمی شد فک کر

 

 بخندی زدمو گفتم:آره عاشق بچس...مهسا:ل

 

 ما:خب؟!!!اس

 

 مدمو گفتم:ولی میگه االن زوده...مهسا:به خودم او

 

اسما:آره خب...یه سال اول برای خودتون بچه دست و پاگیره یکم تفریح و 

 دین دیگه رنگ آرامشو نمیبینین...گردش کنین ک وقتی بچه دار ش

 

 مهسا:انقد بده؟!!

 

اسما:بد نیست عزیزم...من ی چیزی میگم حاال...بچه واقعا نشاط وشادی 

زندگیه...درسته ک دردسر داره اما به هردردسری میارزه ازوقتی آندیا اومده تو 

زندگیمون نه تنها منو شاهین بیشتر عاشق هم شدیم بلکه زندگیمونم رنگ خوشی 

نی و ازاینشاهلل توهم بچه دارمیشی خوشگلم گرفته...خداروشکر ک خوشبختم ا

 ک هستی خوشبختر میشی...
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مهسا:دلم گرفت...چقد اسما خوشبخت بود...وقتی داشت تعریف میکرد چقد 

باذوق بود.. یه لحظه به خوشبختیش حسودیم شد...اونوقت من مجبور به وانمود 

م کردن به خوشبختیم درحالی ک بزودی قراره زندگی دروغینم ازه

یروز به اندازه بپاشه...لبخند محزونی زدمو و گفتم انشاهلل خواهری...امیدوارم 

 شما خوشبخت شم...

 

 عزیزم انشاهلل خوشبخترم میشی... اسما:میشی

 

 آندیا:سالم...صبخیل...

 

مهسا:من فدای توی فسقلیم بشم سالم بیا اینجا ببینمت... همونجور ک چشاشو 

 ...میمالید اومد توبغلم

 

 آندیا:عمو المین کجاست؟!

 

 مهسا:رفت سرکار...

 

 آندیا:اوف اونم مث بابام همش میله سل کال من دلم بالش تنگ میسه..._

 

اسما:من حاال اینو چجوری جدا کنم ازرامین؟!!مغزمو میخوره...وقتی به یکی 

 عادت کنه دیگه جداکردنشون گرفتاریه...

 

معطلشون کردم ک هست کجایی رامین ده دقیقس الکی لیال:اوووف معلوم 

 جنابعالی برسی...

 

رامین:نفس نفس زنان گفتم بریم تو بعد میگم بهت... رفتم داخل...واقعا معذرت 

 میخوام دوستان یه مشکلی برام پیش اومده بود..._

 

آقای عسکری:مهم نیست جناب...همیشه سروقت میمودین یبارم دیرکردن ک 

 ست...مهم نی
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 رامین:لطف دارین تشکر...

 

 بعد دوساعت جلسه تموم شد....

 

 یال:خب میشنوم؟!!چرا دیرکردی؟!!!ل

 

 رامین:خواب افتادم...

 

به موقع میومدی خواب لیال:تووو!!!!!تویی ک همیشه سحرخیز بودیو 

 افتادی؟!!!!

 

 رامین:خب چیه مگه!!!؟

 

 !!لیال:متعجب گفتم نمیدونم

 

 دوتقه به درخورد...

 

 بیا تو...رامین:

 

 سینا:چشم قربان....سالم...

 

 دم...خیره آقاسینا ازاین طرفا؟!!رامین:بالبخندی بلندشدمو و بهش دست دا

 

مم سینا:چیه مگه اومدم با زن و بچم برم ناهار بخورم... البته جا برای یه مزاح

 داریما....لیال بلند خندید...

 

 م...رک و راست گفتی نیام دیگه...رامین:ممنون از لطفت داداش مزاحم نمیشی

 

 و بابا زود بیایین بریم گشنمه...سینا:بیا بر

 

 ناهار نخوردیم کاش مهسام بود... لیال:بریم رامین...خیلی وقته دورهمی
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اتعنه ..برامین:نگاهی به لیال کردم ک مشکوک نگام میکرد و منتظر واکنشم بود.

بهش گفتم کاااش...ولی میبینی ک نیست...برگشتمو کتمو برداشتم و گفتم خب 

 رزادم بریم ناهار پس مهمون من...بریم...اولین باره ک قراره با خواه

 

 سینا:بریم...

 

 :بزارین زنگ بزنم مهسام بیاد...لیال

 

 رامین:نمیاد...مهمون داره...

 

 لیال:کی؟!

 

 ن:خواهرش از خارج اومده یه چندروزی اینجاست....._رامی

 

 لیال:آهااا...اوکی بریم پس...

 

 :پشت یه میز چهارنفره نشستیم...لیال

 

 سینا:چی میخورین؟!!

 

ل ترخوشگلیال:بزارین از دخترم بپرسم...دستمو روشکمم گذاشتمو گفتم:دخ

 واد؟!!!مامان دلش چی میخ

 

 میدونی دختره؟!! رامین:حاال ازکجا

 

 لیال:باید دخترشه...

 

 رامین:چرا؟!

 

لیال:دستمو روشکمم گذاشتمو به شکمم نگاه کردم وبا ناراحتی گفتم:آخه دوست 

دارم دخترشه و اسم ستاره رو بزارم روش...شاید کمی از دلتنگیم کم شه...تا با 

ه ای اشک ازچشمم ...آروم قطرستاره ی خودم دلتنگی نبود خواهرمو کم کنم
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ریخت...چه سخته ک رفیقتو خواهرتو همدمتو ازدست بدی...همه فکر میکنن 

چون میخندم فراموش کردم اما این غم اونقدر توقلبم عمیق و دردناکه ک تا عمر 

 باید دخترشه...باید ستارم شه... دارم زخم نبود ستارم روقلبم میمونه...این بچه

 

 

وشکمش بود گذاشتم و گفتم:خوشبحال ستارم ک رامین:دستمو رودستش ک ر

 ری داره...و لبخندی غمگین زدم...همچین ماد

 

 ک دستای رامین اشکامو پاک کرد...لیال:قطره های بعدی ازچشمم سرازیر شد 

 

ی منم بشه...جونمم  رامین:گریه نکن...خداکنه دخترشه تا ستاره ی تو ستاره

 براش میدم...

 

 ین؟!!سینا:شنید

 

 گشتیمو و گفتیم چی رو؟!!!!ینا برلیال:با رامین متعجب به سمت س

 

مش حرف میزنن و سینا:دخترم داره جیغ میزنه میگه گشنمه گشنمه ولی اینا ه

 غذا نمیدن بهم...

 

 یال:آروم خندیدمو گفتم دیوونه...ل

 

 یاد...رامین:خنده کوتاهی کردمو گفتم باشه...روبه گارسون گفتم ب

 

 یه پرس برگ و چلوکباب میخوریم...لیال:منو و ستارم 

 

 :خانمم نترکی؟!!ماشاهلل اشتها...سینا

 

 برای من و سینام چلوکباب بیار...رامین:چکار خواهرم داری داداش 

 

 ا:کی میگه من چلوکباب میخوام؟!!!سین
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ی بخور لیال هوس رامین:من میگم...اگه چیز دیگه ای میخوای برو تنهای

 میکنه...

 

 لیال:ای فدای داداش فهمیدم...یاد بگیر سینا یاد بگیر...

 

 یا:آخ جووووون عموالمین اومد....آند

 

رامین:آندیا بادو اومد سمتم خم شدمو دستمو باز کردم ک پرید بغلم....بلندش 

 به خانم خوشگِل کوچولوی خودم... کردمو گفتم سالم

 

 الم به عموالمین بززلگ خودم...آندیا:س

 

 مین:خندیدمو لپشو محکم بوسیدم...را

 

 مهسا:سالم...

 

 ..اسما:سالم...خسته نباشی

 

 م ممنون...رامین:سال

 

 سما:دخترم بیا پایین عمو خستس...ا

 

 آندیا:آخه دلم بالس تنگ سده ک...

 

شده برات...رفتمو روکاناپه نشستم رامین:من راحتم...خانم خوشگل منم دلم تنگ 

 از جعبه درآوردمو جلوش گرفتم... عروسکی ک گرفته بودمو

 

 دیا:وووواااایییی این بال منه؟!!آن

 

رامین:بله برای خوشگلترین دختر دنیا...آندیا محکم لپمو بوسید و گفت ملسی 

 یلی خوبی عروسکو از دستم گرفت...عمو تو خ
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 چه ٱوجله... آندیا:مامان ببین

 

 ....ون رامین جان چرا زحمت کشیدیاسما:آره خیلی قشنگه....ممن

 

 زاده خودمه...خیلی دوستش دارم...رامین:این چه حرفیه...آندیام مثل خواهر 

 

 اسما:نظرلطفته...ممنون...

 

رامین:خواهش میکنم...بلندشدمو گفتم من برم لباسمو عوض کنم...ورفتم 

 تواتاقم...

 

 م و منتظرموندیم ک رامین بیاد...مهسا:میزو چید

 

 رامین:پشت میز نشستم...

 

مهسا:برای رامین غذا کشیدمو گذاشتم جلوش اومدم بشینم ک گوشی زنگ 

خورد...رفتم و ازرومیز برداشتمش آرش بود...برای اینکه رامین دوباره 

 ..عصبانی نشه رفتم تواتاق رامین تا باهاش حرف بزنم

 

 

اسما:ای بابا این دختر کجا موند...من برم صداش کنم بلندشدمو رفتم سمت 

اتاقشون درو باز کردمو و رفتم داخل...مهسا کجا مون....با دیدن عکس بزرگی 

 ک باالی تخت بود دهنم واموند...

 

چشمش به عکس  مهسا:خداحافظ آرش جان...اومدم بلندشم ک اسما اومد داخل...

 روهم گذاشتمو لبمو گاز گرفتم... ماموافتاد چش

 

اسما:به کل اتاق نگاهی انداختم رو میز و دیوارش همه عکسای ی دختر بارامین 

 این کیه مهسا؟!!نگاه کردمو گفتم بود...متعجب به مهسا 

 

 .این...زن سابق رامین...ستاره...مهسا:چیزه..
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 عکساش اینجا چکار میکنه؟!!!ا:خب اسم

 

 ا بلند اسما منوهسا:وای خدا چی بگم....دنبال جواب توذهنم بودم ک صدای نسبتم

 به خودم آورد...

 

 اسما:باتوامممم...

 

 ..آروم باش آبجی رامین میشنوه...مهسا:رفتم سمتشو درو بستم.

 

 اسما:دختر جواب منو بده...

 

 :خب رامین عاشق ستاره بوده...هسام

 

 بم منو خراب نکن درست جواب بده میگم این عکسا چیه؟!!_اسما:مهسا اعصا

 

مهسا:اگه اسما موضوعو میفهمید بدون شک ب مامان و بابا میگفت و من 

بدبخت میشدم...سریع اولین چیزی ک توذهنم اومدو گفتم راستش آبجی رامین 

قبل ازدواج بهم گفته بود ک همیشه عاشق ستاره میمونه گفت منو به عنوان 

دومش میخواد یعنی عاشقمه و دوستم داره اما برای ستاره و خاطراتش عشق 

ین یشد به اارزش زیادی قائله منم همینطور عشقشون خیلی بزرگ بوده مسلما نم

 راحتی فراموشش کرد...

 

 چی میگی؟!!! اسما:دختر تو میفهمی

 

 ثیریمهسا:آبجی باورکن من بااین قضیه مشکلی ندارم... آخه روزندگیمون تا

  نداره تودلم ادامه دادم)هه آره تاثیری نداره واقعا چون رامین اصال منو نمیبینه(

 

 از دست تو...من بهت چی بگم اخه؟ اسما:آخ مهسا

 

مهسا:آبجی من رامینو دوست دارم اونم منو دوست داره لطفا بروش نیار و 

ه نزاشتم جمع کنه دیدم براش سختچیزی نگو تازه خواست عکسای ستاره رو
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جمعش کنه...بعد کلی اصرار باالخره قانعش کردم اما هنوز شک داشت و میشد 

 اینو فهمید برگشتیم سرمیز نگاه اسما همراه اخم کمرنگش رو رامین بود...

 

 روز قبل عید...

 

 میشورم...مهسا:آبجی ولش کن خودم 

 

وشه از م یه گیکنی گفتاسما:ای بابا مگه کار میکنم از صبح داری خونه تکونی م

 کارو بگیرم دیگه...

 

 مهسا:باشه آبجی ممنون...

 

 :منم دالم کال میتونمااا خاله...آندیا

 

مهسا:الهی من فدای تو بشم باشه دست توهم درد نکنه... آندیا دستمالی به سرش 

 بسته بود و با یه پارچه خیس میزو تمیز میکرد خندیدمو دوباره مشغول شدم..._

 

رامین:خانمم...ستاره...فردا عیده ها...اما بازم تو نیستی بی معرفت...بازم یه 

سالو بدون روی ماه تو تموم کردمو و وارد یه سال دیگه بدون وجود تو 

شدم...امروز دلم بدجوری گرفته خانمم....بدجووور گرفته...نمیدونم چرا  شاید 

.. کاش سال جدید و باهم شروع برای اینکه زیادی دلتنگتم...خانمم کاش بودی.

میکردیم انگار ک اتفاقی نیفتاده و تو هنوز هستی هنوز پیشمی...کاش...دستی به 

سنگ سرد قبرش کشیدم...خانمم امروز رفتم دیدن مامان و بابات اونام خوب 

بودن...مامانت هنوز داغدارته و باباتم مشغول کار...لیالهم خوبه هم خودش هم 

ته ک...گفتم بهت قبال اسم بچشو اگه دخترشد میخواد بزاره ستارش...یادت نرف

ستاره...ستاره ی من خیلی دلتنگتم...خیلی...یک ساعتی با ستاره حرف زدمو 

عد ود...ببلندشدم...رفتم سمت خونه...حالم اصال خوب نبود یه حس بد تووجودم ب

 نیم ساعت رسیدم خونه...

 

ک رامین و دیدم اخماش توهم بود یعنی باز  مهسا:رفتم توحیاط تا به گال آب بدم

 شده؟!!رفتم سمتش و گفتم خوبی؟!! چی
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 :حوصلتو ندارم برو اونور...رامین

 

مهسا:باتنه ای از کنارم رد شه ک آستینشو گرفتمو کشیدم به سمتم برگشت بااخم 

من... ن باگفتم حداقل تا فردا مثل آدم رفتار کن....انقد جلو خواهرم اخم و تَخم نک

 میره تا فردا یکم خوددآر باش... فردا

 

 رامین:تقریبا باصدای بلندی گفتم:کاش تووهم میررفتی...

 

رامین:تقریبا باصدای بلندی گفتم:کاش تووهم میررفتی...از زندگیم چی میخوای 

لعنتی؟!!!با خواهرت برو از زندگی منو ستاره برووو...تو مگه غرور 

وووامت...میفهمی؟!!!دوستت ندارم از همون روزاووول نداری؟!! میگم نمیخ

بهت گفتم...گفتم تو زن من نیستی به غیر ستاره کسی نمیتونه توقلب من باشه اما 

تو نفهمی نمیفهمی ک...روزخواستگاری اینارو بهت گفتم گفتم کاری باهات 

ندارم گفتم نمیخوامت اما تو جواب بله دادی بخاطر عشقت ب من...اما من 

 ییی....شقت نیستم لعنتیعا

 

مهسا:اشکام لحظه به لحظه تندتر میشد...چشمم به اسما افتاد ک متعجب و با 

چشمایی سرخ شده نگامون میکرد....آروم لب زدم آبجی؟!!!!!رامین سریع 

 شو برگردوندو به اسما خیره شد...رو

 

نه نه  !!خندیدم و گفتم شوخی میکرد نه؟! اسما:مهسا رامین چی میگه؟؟!!

 شوخی نبود...

 

مهسا:دوقدم به سمتش برداشتمو گفتم آبجی بخدا اشتباه میکنی بزار برات 

 اختیارمو از دست دادمو افتادم...توضیح.....با سیلی ک خوردم 

 

سته شد و دندونامو روهم رامین:باسیلی ک مهسا خورد چشمام ناخوآگاه ب

 فشردم...

 

ی بیشووور...خدا لعنتت کنه تو چکار  اسما:تو چیکار کردی دختره

کردی؟!!!مگه تو آبرو نداری؟!!!کی انقد بی آبرووو شدی ک با مردی زیر یه 

سقفی ک نمیخوادت و حتی تورو زن خودشم نمیدونه؟!!!کی انقد پست و 
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حقیرشدی؟!!!هاااان....اگه بابا بشنوه سکته میکنه احمممق....تو چطور تونستی 

 بکنی؟!!!_ باخونوادمون این کارو

 

مهسا:با هق هق همونجور ک نشسته بودم گوشه لباسشو گرفتمو زار زدم...آبجی 

 لطفاا...توروخدا اشتباه فکر میکنی...من دوستش دارم..._

 

 اسما:داد زدمو گفتم اوووون چییی؟!!!هااان؟!!اون میگه نمیخوادت احمممق...._

 

انیت و صدایی بلند رامین:دست مهسا رو گرفتمو بلندش کردم با عصب

 گفتم:سرش داد نزن...

 

اسما:دستمو تهدیدوار جلوی رامین گرفتمو گفتم:تو یکی ساکت باش....حق حرف 

زدن نداری...اصال تو کی هستی؟!!!یکم غیرت نداری؟!!!هااان...چطور 

تونستی باخونوادم این کارو بکنی...اینجا دیگه جای ما نیست... دست مهسا رو 

داخل رامینم همراهمون اومد داخل مهسارو هول دادم سمت  کشیدم و بردمش

ع جا میریم...سریاتاقش و گفتم: زووودباش...وسایلتو جمع کن...همین االن از این

 رفتم تواتاقم...

 

 

مهسا:همچنان هق هق میزدم...به رامین نگاه کردم ک باترحم نگام 

 م...میکرد...سرمو پایین انداختمو صورتمو بادستام پوشوند

 

و گرفتم و ازاتاق اومدم اسما:مانتومو پوشیدمو و ساکمو برداشتم دست آندیا ر

 بیرون...

 

 مهسا:آبجی لطفا...

 

اسما:تو چرا هنوز آماده نشدی؟!!!مگه تو غرور نداری؟!!!این مرد بی غیرت 

 ین آدم نه غیرت داره نه آبرو....رسما بیرونت میکنه و توهنوز اینجایی؟!!ا

 

 :بلند گفتم:درست صحبت کن لطفا...رامین
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اسما:دست مهسارو گرفتمو کشیدم...تو بامون میای... همین االن 

 چی رو به مامان و بابا میگیم....برمیگردیم...هم

 

مهسا:اسما دستمو میکشید و منو دنبال خودش میکشوند...التماس کردم ک به 

 ...حرفام گوش کنه ک دست دیگم کشیده شد

 

 مش...بلندگفتم اون جایی نمیاد...رامین:دست مهسارو گرفتمو کشید

 

 اسما:مگه توووکی هسستی؟!!!

 

رامین:من شوووهرشم...ببین دست رو زنم بلند کردی هیچی نگفتم بهم توهین 

کردی بازم چیزی نگفتم اما اجازه نداری زن منو بزور ببری هرچی باشه اون 

 ...صدای گریه ی آندیا بلند شد...من همسرمه همسرقانووونی

 

 آندیا:دعوا نتونین...

 

اسما:دستشو ول کردمو و گفتم:باشه...باشه بمونه اما اینجا دیگه جای من 

نیست...اما جواب بابا رو باید بدی مهسا خانم...آندیا رو بغل کردمو رفتم سمت 

 در...

 

 مو کشید...مهسا:خواستم برم بااسما حرف بزنم ک رامین دست

 

 ش کن بزار بره...رامین:ول

 

مهسا:باهق هق گفتم:بزار برم باهاش حرف بزنم تا چیزی نگه خودم باید همچیو 

به خونوادم بگم...لطفااا... باتردید دستموول کرد...سریع رفتم سمت اسما قبل 

 ...آبجی التماست میکنم گوش کن...اینکه بره دستشو گرفتم

 

 مهسا... اسما:ولم کن

 

 مهسا:با داد گفتم این همون پسر رویاییه ک گفتم

 سمتم برگردوندو متعجب گفت چی؟!! بهت...اسما روشو 
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مهسا:آره آبجی دوسال پیش...یادته یبار ازم پرسیدی چرا جواب همه 

خواستگاراتو نه میدی؟!منم گفتم آخه منتظر پسر رویاییمم...اونروز بهم 

ررویایی کیه...اون پسر رامینه آبجی....با هق هق گفتم آبجی خندیدی...گفتی پس

سه ساله عاشقشم...یادته هروقت میومدی تواتاقم من پشت پنجره بودم هربار 

میپرسیدی پشت پنجره چکارمیکنی؟!!!منم میگفتم به پسررویاییم نگاه 

 رمیکنم...بازم خندیدی...من پشت پنجره به رامین نگاه میکردم... سه سال آزگا

فقط به دیدنش راضی بودم...فقط با دیدنش زنده موندم وقتی اومد خواستگاریم و 

اون حرفارو بهم زد داغوون شدم اما میخواستمش آبجی دیوونه وار دوستش 

داشتم به حدی ک این حقارتو تحمل کردم و قبول کردم باهاش ازدواج کنم تا 

بده...آبجی خودتو جای من شاید عاشقم شه...تاشاید کنار ستاره منم تو قلبش جا 

بزار وقتی یکی رو انقد میخوای مگه میشه ازش جداباشی؟!!!!بخدا دیوونه وار 

میخوامش اگه نباشه میمیرم....به بودن کنارش راضیم فقط بدونم هست بدونم 

خوبه...اما دیگه تموم شد آبجی...قراره ازهم جداشیم تورو خدا بزار خودم 

بگم  ..نمیتونمزبون خودم بشنوه...االن نمیتونم بیام.همچیو به بابا بگم بزار از 

 توروخدااا آبجی...

 

رامین:باشنیدن حرفای مهسا قلبم بدرد اومد...خدالعنتم کنه چرا وقتی انقد دیوونه 

سوخت و اشکی داغ روگونم  وار میخوادم انقد اذیتش میکنم...چشمامم مثل قلبم

 نشست...

 

...الهی فداتشم خواهری الهی بمیرم ک انقد زجر اسما:محکم مهسارو بغلش کردم

کشیدی...آخه چرا این کارو باخودتو و خونوادمون کردی...از بغلم درش 

ه وقت داری همچی رو بگی آوردمو و گفتم باشه...اما فقط یک هفته...یک هفت

 وگرنه...

 

 مهسا:باشه...باشه...قوول...

 

 مهسا:باشه...باشه...قوول...

 

رت مهسارو بوسیدمو رفتم ما من میرم دیگه اینجا جای من نیست...صواسما:ا

 بیرون...
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دم خوال مهسا:درو ک بست روزانوهام افتادم...بلند بلند گریه میکردم...دلم به ح

 سوخت چقدر بدبخت بودم...

 

 کمر مهسا گذاشتمو گفتم خوبی؟!!! رامین:آروم دستمو رو

 

وبا دو رفتم تواتاقم خودمو روتخت پرت کردم و مهسا:سریع ازجام بلندسدمو 

 دامو خفه کنمو آروم اشک بریزم...سعی کردم ص

 

رامین:روتختم نشستمو سرمو بین دستام گرفتم...گند زدم به همچی گند 

 وتخت رهاکردمو و چشامو بستم...ر زدممممم....گنددددد..محکم خودمو

 

ی چرا اخم کردی...خواهش میکنم رامین:ستاره بسه دیگه...چرا ازم دلخور

خانمم حرف بزن...لطفا حرف بزن...توروخدا یه راهی نشونم بده سردرگمم... 

ستاررره نرو خواهش میکنم...ستاره لحظه به لحظه ازم دورتر میشد تاجایی ک 

 دم...داد زدم ستاررررره...گمش کرتوتاریکی 

 

به اطرافم نگاه کردم...همجا  رامین:سراسیمه از جام پریدم...نفس نفس زنان

تاریک بود...تاریک و ساکت....دوباره خودمو روتخت رها کردم...بسه خانمم 

ا توروخدا تو دیگه عذابم نده...میبینی ک دارم دیوونه میشم پس چررر

 ساکتی؟!!چرا به دادم نمیرسی...

 

رفتم مهسا:باصدای ماشین رامین از روسجادم بلندشدم... سریع سمت پنجره 

ساعت پنج صبحه داره کجا میره اخه...آروم اشکمو با پشت دست پاک کردم و 

به آسمون خیره شدم...امروز اول سال جدیده ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه 

سال تحویل میشه...خداجونم من ک فقط ازت آرامش خواسته بودم...یعنی انقد 

صبر کردم بازم سخته ک بدی بهم؟!!!!باشه...بازم شکر...من ک سه سال 

 صبرمیکنم...

 

مهسا:آخرین سین سفره هفت سینم گذاشتم اشکامو پاک کردمو پشت میز 

نشستم...با ناراحتی به سفره ی زیبایی ک چیده بودم نگاه میکردم...به ساعت 

گوشیم نگاه کردم ...ساعت هشت و چهل دقیقه بود...پنج دقیقه دیگه سال تحویل 
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نه...امسال چه سال تلخی بشه...یادمه پارسال کنار میشه و من تنها توی این خو

هم خونوادگی با عمو و خاله چقدر بهمون خوش گذشت چقدر اون روز 

خوشحال بودم...چقدر آرش مسخره بازی درمیورد و ماازته دل میخندیدیم...اما 

االن...االن دارم از ته دل اشک میریزم بخاطر تنهاییم...دوباره به ساعت نگاه 

هشت و چهل و چهار...به درخیره شدم تا شاید رامین بیاد...بیادو و کردم...

حداقل کنار اون سالم تحویل شه هرچند نمیخوادم...باخودم عهد بستم ک فردا 

برگردم تهران و همچی رو به خونوادم بگم...هرچی میخواد بشه....مهم 

طفا توسال نیست...دستامو باال بردم و ازته دل برای خودم دعا کردم...خدایا ل

 جدید یه خوشی ازته دل بهم بده...خدایا ازت آرامش میخوام...

یه زندگی خوب و بدون درد و ناراحتی....صدای موسیقی ک از تلوزیون پخش 

شد منو به خودم اورد...سال تحویل شد...لبخند تلخی زدم و چشمامو روهم 

سال نوت مبارک  گذاشتم ک همزمان ازدوچشمم اشکی سوزان ریخت...

بلند شدمو رفتم سمت اتاق رامین... فرداقراره برم حداقل برای آخرین  هسا...م

بار عطرشو بوبکشم...دروباز کردمو رفتم داخل...گوشه تختش نشستم و 

عطرشو از رو میز برداشتم...عمیق بوکشیدم جوری ک از سردی و تلخی بوش 

 سریع باترس بدنم لرزید... یکدفه دراتاق رامین باز شد...عطر از دستم افتاد

ازجام پریدمو به رامین ک روبروم با چهره ای آشفته و چشمایی سرخ ایستاده 

گیج رفت و دستشو به دیوار بودنگاه کردم...یه قدم به سمتم برداشت ک سرش

گرفت...آروم زمزمه کردم تو مستی؟!!!سرشو به نشونه تایید آروم تکون دادو 

 اشت...گرفتو چشماشو محکم روهم گذدستشو به سرش

 

 دم ازکنارش ردشم ک دستمو گرفت...مهسا:االن برات قهوه درست میکنم...اوم

 

 رامین:نرو...

 

 مهسا:بزار برم برات یه قهوه درست کنم...حالت خوب نیست..._

 

 رامین:حال من باتو خوب میشه...

 

 ...مهسا:االن برات قهوه درست میکنم...اومدم ازکنارش ردشم ک دستمو گرفت

 

 رامین:نرو...
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 هوه درست کنم...حالت خوب نیست...مهسا:بزار برم برات یه ق

 

 رامین:حال من باتو خوب میشه...

 

مهسا:متعجب به رامین نگاه کردم...نگاهشو توچشمام دوخت ک همزمان اشکی 

 رامین؟! رو گونش نشست...تصویر روبرومو نمیتونستم تجزیه و تحلیل کنم...

 گریه؟

فت و با گراروم گفتم:رامین تومستی نمیفهمی چی میگی...دوتا دستامو تو دستش 

 صدایی بغض آلود گفت...

 

 رامین:اتفاقا االن هوشیارم...االن خوبم...دیگه خسته شدم مهسا..._

 

مهسا:اون اسممو گفت؟!!!ب...برای اولین بار اسممو صدا زد...چقد اسمم قشنگ 

 م...همچنان متعجب نگاش میکردم...ون رامین میشنیدبود وقتی ک اسممو از زب

 

رامین:دیگه خسته شدم از وانمود کردن...مهسا خیلی خستم...چرا نباید من یه 

زندگی خوب داشته باشم؟!! چررانباید با افتخار داد بزنم و بگم آره منم مهسارو 

وی ستاره دوست دارم...دیوونه وار دوستش دارم اما میترسم... نه تنها ازر

خجالت میکشم...بلکه میترسم توروهم ازدست بدم...میترسم باز عاشق شم...اما 

شدم باز عاشق شدم لعنتی...عاشق تو...موفق شدی با خوبیات منو عاشق خودت 

کنی...منو دیوونه خودت کردی...آره ازخودم دورت میکردم اما میترسیدم 

 .بری...میترسیدم به حرفم گوش کنی و ترکم کنی...

 

مهسا:اشکام بدون ارادم سرازیر میشد و صورتم مثل صورت رامین خیس اشک 

 ؟!!!ه خوابمنکن بود...حتی توان حرف زدن نداشتم...من دارم چی میشنوم؟!!!!!

 آره حتما خوابم...

 

رامین:محکم مهسارو تو آغوشم کشیدم و سرمو رو شونش گذاشتم...مهسادوستت 

دیگه مخفی نمیکنم اعتراف کردم راحت  دارم...بخدا دوستت دارم

من دیگه میمیرم... شدم...توروخدا توهم مثل ستاره ترکم نکن...توهم بری 

 بخدامیمیرم...
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مهسا:از بغلش دراومدم و توچشمای اشک آلودش نگاه کردم و آروم گفتم:رامین 

توچی داری میگی؟!! حواست هست؟!!تو اینارو به من میگی؟!!؟به منی ک 

 متنفر بودی؟!؟!به منی ک هربار تحقیرم کردی و گفتی نمیخواییم؟!!!ازش

 

رامین:خدا لعنتم کنه....بخاطر همه زجرایی ک بهت دادم خدا لعنتم کنه...دستمو 

آروم روگونه های ُگر گرفته مهسا کشیدمو اشکاشو پاک کردم...بخاطر همه این 

شی مهسا؟!!!توروخدا اشکایی ک بخاطر من ریختی خدا لعنتم کنه...منو میبخ

بگو ک هنوز دوستم ببخش...اشتباه کردم... دوستت دارم مهسا توروخدا ببخش...

 داری...بگو؟!!!

 

مهسا:بین اشکام لبخندی زدم وهمونطورمتعجب گفتم:معلومه ک دوستت 

دارم...مگه میشه نداشته باشم...توهمه ی آرزو و سهم من از خدایی...جزتو 

 .هیچی ازخدا نمیخوام..

 

رامین:دیگه بخاطر من اشک نریز توروخدا بخاطر من ناالیق اشک نریز 

 چشماتو بارونی ببینم عشق من.... نمیتونم

 

مهسا:اونقدر شنیدن این حرفا اززبون رامین برام شیرین بود ک اگه االن 

میمردمم دیگه آرزویی نداشتم...پس دوستم داره...اونم دوستم داره لبخندی زدم 

شت رامین رولبم نشست...نوازش وار انگشتشو رولبم کشید ک ناخوآگاه ک انگ

چشمام بسته شد...انگشتش ک ازلبم جداشد چشمای منم بازشد...سر رامین 

درفاصله چندسانتی ازسرمن بودو لحظه به لحظه نزدیکتر میشد...چشماش میخ 

زمان لبام بود و دستاش دور حصار کمرم حلقه شد... آروم چشمامو بستم ک هم

طعم شیرین و داغ لباشو رولبم حس کردم...تمام تنم ازحرارت لبش سوخت... 

اینبار مثل دفه قبل نبود...ناخواسته نبود...یدفه ای نبود...باعشق بود...با حس...با 

اعتراف به عشق دوتامون...این بوسه بدون شک بوسه ی عشق بود....... مگه 

تو آتیش بهشت رامین داشتم  میشه بهشتم آتیش داشته باشه؟!!!من االن

میسوختم...آروم و نرم منو میبوسید و منم غرق لذت دستامو دورگردنش حلقه 

زدم...چندقدم عقب رفت ک باهم روتخت افتادیم...لحظه ای ازم جداشد و 

باچشمای خمار و به خون نشستش به چشمام خیره شد آروم گفت:معذرت میخوام 

م روی پهلوم قرار گرفت ک باعث شد تمام عشقم... دستای آتیشیش اززیر لباس
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موهای تنم سیخ شه...امکان نداشت یه آدم داغتر ازاین شه... نگاهش دوباره به 

سمت لبام کشیده شد و اینبار با ولع و محکمتر شروع کرد به بوسیدنم...سرش 

 پایین تر رفت و توگودی گردنم قرار گرفت و....

 

حظه گیج و منگ به اطراف نگاه کردم مهسا:چشمامو بازکردم...برای یک ل

مغزم درحال پردازش بود...تواتاق رامینم!یه لباس خواب کوتاه و بازم تنم 

بود...بایادآوری دیشب لبخندخجولی رو لبم نشست...باصدای نفسای تندکسی 

سرمو سمت دیگه اتاق چرخوندم...رامین کنج دیوار روزمین نشسته بود و 

د و یه پیرهن مشکی ک دکمه هاش باز بود تنش صورتشو بادستاش پوشونده بو

بود..متعجب نگاهش میکردم شونه هاش میلرزید!!!!سریع به روپوشم چنگ 

زدمو و برش داشتم و پوشیدمش...ازروتخت بلندشدمو روبروی رامین 

نشستم...موهامو پشت گوشم زدم و با ترس اسمشو صدا زدم...همین ک صداش 

بندش  من شده سریع از جاش بلندشد ک پشتزدم جوری ک انگار تازه متوجه 

 منم سریع باترس ایستادم...

 

 یکنی؟!چی شده؟؟!اتفاقی افتاده؟!!مهسا:رامین خوبی؟!!چر...چررا گریه م 

 

رامین:مهسا اشتباه کردم...دیشب نباید اون اتفاق میفتاد...بادست به سرم ضربه 

 تر گفتم نبایددد خدالعنتم کنه...زدمو و بلند

 

 مهسا:متعجب به حال زارش نگا میکردم...

 تم: اماتو دیشب گفتی دوستم داری!آروم گف

 

رامین:داد زدم آره...آره...دارم...دوستت دارم لعنتی...اما کاش نداشتم...نمیتونم 

خیانت کنم نمیتونم به ستاره و خودم و تو خیانت کنم...نمیشه مهسا....حس بدی 

 شقو تجربه کنم...دارم لعنتی...نمیخوام دیگه ع

 

مهسا:نزدیکش شدمو دستشو گرفتم و بااشکی ک قطره قطره تندتر میریخت 

گفتم:چی داری میگی رامین؟ما اشتباه نکردیم...تو به کسی خیانت نکردی 

عزیزم من زنتم همسرتم...ماکار اشتباهی نکردیم...توروخدا اینجوری نکن ببین 

 ریم...داری میترسونیم لطفا...ما همو دوست دا
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رامین:دستمو آروم ازدستش کشیدم و روبهش آروم اروم به سمت دررفتم و 

 ه وار گفتم نمیتونم...نمیتونم...زمزم

 

مهسا:لحظه به لحظه قلبم فشرده تر میشد...انگار نفسم داشت بندمیومد...حرفای 

ا ام یدیشب رامین باحرفای االنش نمیخونه!!نه...نه...یا دیشب یه رویا بوده بر

امروز یه کابوسه...به خودم اومدم دیدم رامین نیست...بادو سمت در رفتم...رفتم 

سمت حیاط رامین داشت میرفت سمت ماشین سریع از پشت بغلش کردمو باهق 

هق گفتم:توروخدا نکن رامین...باز ولم نکن...توروخدا االن ک بهم زندگی دادی 

 نمیبخشمتزندگیمو نگیر...التماست میکنم... اگه بری 

 

 

رامین:دستشو از دورکمرم بازکردم و به سمتش برگشتم...عمیق پیشونیشو 

بوسیدمو و توچشمای اشکالودش ک بعداز چشمای ستاره بهم زندگی میاد نگاه 

کردمو آروم گفتم:خداحافظ...سوارماشین شدمو پامو روپدال گاز فشار دادم و 

 باسرعت رفتم بیرون...

 

تادمو و به رفتنش نگاه میکردم... فقط نگاه کردم...نگاهی ک مهسا:روزانوهام اف

بااشک و درد همراه بود...رفت بازم رفت...اینبار ک رفت دیگه برگشتی نداشت 

اینبار دیگه نمیبخشمش...بازم خوردم کرد...اصال دوستم داشت؟!!یا فقط براش 

ل روز ی سرگرمی بودم؟!!دستامو مشت کردم و سرمو پایین انداختم و به حا

دردناکم زار زدم...بزور بلندشدمو رفتم داخل...گوشیم زنگ میخورد...رفتم 

برداشتمش به صفحش نگاه کردم...اسما بود...بدون اینکه جواب بدم انداختمش 

روکاناپه...داد زدم ازهمتون متنفرم...همتوون به فکر خودتونین... 

خوام؟!!!سخته یه چرررراهیچکس منو درک نمیکنه...خدایا مگه من ازت چی می

زندگی راحت بهم بدددی؟!! رفتم سمت گلدون و برداشتم زدم به دیوارو داد زدم 

واااقعا سخته...یکی یکی وسایالرو میشکوندم تا آروم شم....اما دیوونه تر 

میشدم...دیگه نا نداشتم به دیوار تکیه دادم ُسر خردم و نشستم...بسه خدا 

تمومش کن...صدای گوشیم برای بار سوم بسه...جونمو بگیر ولی این عذاب و

بلندشد...اعصابمو خراب کرده بود بلندشدمو رفتم تو اتاقم و درو محکم بهم 

 کوبیدم...
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مهسا:یه هفته گذشت از رامین هیچ خبری نبود...شده بود مثل دفه قبل منو بوسید 

فته ن یه هو غیب شد...االنم نیست...مثل یه مرد پای زنش واینستاد...رفت...توای

جواب تلفن هیشکی روندادم اسماومامان وبابا هزاربار زنگ زدن اما جواب 

ندادم...حال وحوصله هیشکی رونداشتم...لیال یبار اومد دیدنم و سراغ رامین و 

گرفت ک گفتم نمیدونم کجاست...ازم پرسید چمه اما هیچی نگفتم...فقط گفتم 

تنها بودم... باصدای زنگ آیفون به  میخوام تنها باشم...اونم رفت...االن تنهای

خودم اومدم سریع ازجا پریدم... یعنی رامینه؟!!با دو سمت در حیاط رفتمو 

دروباز کردم ک بادیدن شخصی ک جلوم بود سرجام خشکم زد... مات و 

 مبهوت نگاش میکردم آروم لب زدم...

 

آروم لب زدم:مامان!این حرف ک از دهنم دراومد یه طرف صورتم 

 م...ورتم گرفتمو سرمو پایین گرفتخت...دستمو روصسو

 

مریم:معلوم هست کدوم گوری هستی دختره ی بی عقل...هااان؟!!!تو باخودت و 

ک هرچی زنگ زدیم  ما چکارکردی؟!!!! این یه هفته کدوم گووری بودی

 جواب ندادی؟!!!

 

ل و جلوترازمن مهسا:ازجلوی درکنار رفتم تا مامان بیاد تو...باسرعت اومد داخ

رفت تو...دروبستم و پشت سرش راه افتادم...رفتیم داخل و مامان باحرص 

 چیزی میخورین؟!!با فریادی گفت.. روکاناپه نشست...آروم گفتم

 

مریم:چیزی بخوورم؟!!!مارو دق دادی اونوقت میگی چیزی بخورم؟!!من 

ااان؟!!!اسما کووفت و زهرمار بخورم...میدونی این چندروز چی کشیدم؟!!!ها

 همچی روبهم گفت...

 

. سرمو باخجالت پایین مهسا:لبمو گاز گرفتم ک همزمان چشمه اشکم جوشید..

 انداختم

 

مریم:آره...آررره...خجالت بکش...واقعا خجالت داره...میدونی چی کشیدم تا 

بابات نفهمه؟!!همش میپرسید میام پیش تو چکار کنم؟؟؟!میگفت چرا زنگ میزنم 
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ت بالجواب نمیده....اگه بفهمه سکته میکنه....سسسکته ...حاضر شو...اومدم دن

 ببرمت... فردا برمیگردیم...

 

 مهسا:اما مام...

 

مریم:ساکت شووو...حررف نباشه...فردا با من بررمیگرردی وگرنه مجبوری 

جواب باباتو خودت بدی... میریم اونجا ی خاکی توسرمون میکنیم و یجوری ب 

 ابات میگیم...ب

 

مهسا:دیگه تقال کردن فایده ای نداشت...رامین تو این یه هفته حتی زنگ نزده 

بود...منتظر موندن برای اون جز نابود کردن غرور و شخصیت خودم چیز 

دیگه ای نداشت...آروم سرمو به نشونه تایید تکون دادم آروم کنار مامانم نشستم 

م ک بااخم به جای دیگه خیره بود نگاه با چشمای اشکالود به صورت مامان

کردم...هق هقم ک بلند شد چشمای مامانمم پرازاشک شد و تو یه آن منو تو 

 آروم به کمرم ضرب میزد و میگفت..آغوش کشید...

 

مریم:آه دختر بدبخت من...دختر پیشونی سوخته من... دختربخت برگشته 

 دی...من...چرا مادر...چرا باخودت و مااین کارو کر

 

مهسا:محکم بغلش گرفتم...آخ ک چقدر به این بغل احتیاج داشتم چقد دوست 

 داشتم تو آغوشش آروم شم...

 اونقدر تو آغوشش موندم تا کمی آروم شدم...

 

 یلتو جمع کن...فردا صبح میریم...مریم:پاشو برو وسا

 

 :چشم...بلندشدم ک برم صدام زد...مهسا

 

 !چرا تااین وقت شب نیومده خونه؟مریم:اون کجاست؟!

 

مهسا:پوزخندی زدم...منی ک ازتنهایی میترسیدم اونقدر تواین خونه تنها موندم 

ک دیگه نه تنها ازتنهایی نمیترسم بلکه بدون تنهاییم احساس تنهایی 

 مت مامانو گفتم:رفته سفر کاری...میکنم...برگشتم س
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مین و ادم حساب کردیم...مثل پسرمون مریم:هه...سفر کاری؟!!مارو باش را

میدیدیمش اما اون چکار کرد؟!! بزار وقتی به بابات گفتم حساب این کارشونو 

 ز رامین هم از خونوادش میگیرم...هم ا

 

 

شک یکی مهسا:سرمو پایین انداختمو رفتم تواتاقم...چمدونمو درآوردمو و باا

 یکی لباسامو تا میکردم...

 

 بریم؟!مریم:حاضری؟!

 

مهسا:دوباره برگشتمو به خونه ای ک تواین مدت پناهم بود نگاه کردم...سرمو 

تکون دادمو گفتم:بریم...از خونه بیرون اومدم و درو قفل کردم...کلید و باالی در 

گذاشتم  وازخونه رفتم و سوارتاکسی شدم توراه به لیال زنگ زدمو و گفتم دارم 

ید رامین پیشش باشه و بیاد و مانعم بشه...نزاره میرم...درواقع زنگ زدم تا شا

برم...اما لیال گفت هنوز ازرامین خبرنداره...عصبانیت و نگرانی تو وجودم 

لحظه به لحظه بیشتر میشد...لیال اصرار میکرد بمونم گفت رامین دوستم داره 

اما دیربود...هق هق لیال بلند شد...ازش بابت این مدت ک بهترین دوستم و 

 اهم بود تشکر کردمو و خدافظی کردم...به فرودگاه رسیدیم...همر

 

لیال:سینا توروخدا رامین و پیدا کن...نباید بزاره مهسا بره...اون پسره ی خر 

 شه... معلوم نیست کدوم گووریه...بیشور دوباره داغون می

 

 هسینا:عشقم توروخدا...آروم باش...ببین استرس برای بچمون خوب نیست...باش

 پیدا میکنم توروخدا آروم باش... رامین و

 

سینا من به ستاره قول دادم...به خواهرم قول  لیال:چجوری آروم باشم؟!!!

 ین چقد همچی بد داره پیش میره...دادم...اما ببین چی شد... بب

 

 

 

 سینا:کجاست؟!!
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 رضا:طبقه سوم اتاق نه...

 

طبقه سه رو زدم... باالخره بعد سه هفته سینا:ممنون...رفتم سمت آسانسور...

تونستم رامین و پیدا کنم...شرکت نمیرفت و سرخاک ستاره هم نبود تااینکه 

یروز یکی از دوستاش تو کلوپ دیده بودتش به همجا سپرده بودم دیدنش خبر 

بدن خالصه بعد پرس و جو کردن پیداش کردم...آسانسور متوقف شد...از 

با مشت تندتند ب در ضربه  عصبی بودم ازدستش کدررفتم بیرون اونقدر 

 زدم...

 

رامین:کیه ک مثل خر درمیزنه!!شیشه رو روی زمین گذاشتم و باحالت نیم 

 باز کردم...و باعصابنیت دروتمومست رف

 

سینا:چشمم ک به سروضش افتاد کامال دیگه جوش آوردم...رفتم داخل و درو 

شت حواله صورت رامین کردم و گفتم:این محکم بهم کوبیدم و همزمان یه م

برای اینکه تواین سه هفته زنمو حرص دادی ومجبورشدم چندبار ببرمش 

بیمارستان...یه مشت دیگه زدم بهش و گفتم:اینم برای اینکه باعث شدی اون 

دختر بیچاره بزاره بره...آخرین مشتو محکمتر زدم ک پخش زمین شد و 

دم ک نمیتونی مثل آ د سست و بی اراده و پستیبلندگفتم:اینم برای اینکه انق

 کنی...زندگی 

 

 

دختره :رامین:پشت دستمو به لبای خونیم کشیدمو فکمو بازو بسته کردمو گفتم

 بزاره بره؟!!منظورت چیه؟!

 

سینا:مهسا...رفت...سه هفته پیش زنگ زد و ازلیال خدافظی کرد...اما هرچی 

مانعش بشی...بیای و  ات نکردیم ک بیای ودنبال توی احمق نفهم گشتیم پید

 نزاری بره..

 

رامین:چندثانیه به گوشه ای خیره شدم...رفت...ازجام بلند شدمو رفتم سمت تخت 

 و گوشه تخت نشستم...آروم زمزمه کردم بهتر ک رفت...از اولم نباید میومد...
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وم زمزمه رامین:ازجام بلند شدمو رفتم سمت تخت و گوشه تخت نشستم...آر

 ک رفت...از اولم نباید میومد... کردم بهتر

 

قد .توکی انسینا:مگه تو آدم نیستی؟!!!...داد زدم:بس کن رامین... به خودت بیا..

 بی عرضه و سست شدی؟!!

 

 د زدم وقتی ک دوباره عاشق شدم...رامین:متقابال دا

 

 ق شدی هاان؟!!بده!؟؟سینا:باز باصدای بلندی گفتم مگه بده؟!!بده ک باز عاش

 

رامین:آررررره...بلندشدمو روبروش ایستادم...آره بده لعنتی...من یبار عاشق 

 دیگه نمیخوام طعم تلخشو بچشم... شدم...بسه

 

سینا:رامین تو داری تلخش میکنی...به واال توداری تلخش میکنی؟!!!مهسا چی 

 اذیت میکنی؟!!کم داره؟!!چرا وقتی اونم عاشقته انقد خودتو اونو 

 

 رامین:دیگه برای این حرفا دیره...رفت دیگم برنمیگرده...گفت

 ...خودمم خودمو نمیبخشمنمیبخشتم...

 

 سینا:خب برو برشگردون...

 

رامین:توواحممقی؟!!!خودم بهش گفتم بره...با چه رویی برم بهش بگم 

 نم؟_برگرده؟چجوری قلبشو ک هزاربار شکستمو دوباره مال خودم ک

 

سینا:رامین تو ستاره رو ازدست دادی...اون نیست... ببین تنهایی...توباز عاشق 

شدی چرا داری باخودت این کارو میکنی؟!!مگه مهسا رو دوست 

نداری؟!!!رامین ازدستش نده...میتونی ببینی ک اون عاشق یکی دیگه 

ه یکی دیگباشه؟!!!هااان؟!!میتونی ببینی بایکی دیگه ازدواج کنه و توآغوش 

 آروم بگیره؟؟؟

 

ییی م چو داد زدم بفهرامین:بااین حرفش اخمامو توهم کشیدمو یه قدم سمتش رفتم

 میگی اون فقط زن منههه...
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سینا:هه...من میفهمم چی میگم...توبفهم ک داری چکار میکنی...اگه نری دنبالش 

م بادستای مال یکی دیگه میشه رامین خان...آره...ستارت ک رفت...مهسات

 ت کمه...تصمیم باخودت خداحافظ...خودت تقدیم کن به یکی دیگه...وقت

 

رامین:با بسته شدن در رفتم توافکارم...مهسای من مال کسی دیگه شه؟!!!هه 

مسخرس اون عاشق منه عمرا عاشق کسی دیگه بشه...اما بااین کارایی ک من 

کشیدم ک تمام گلوم کردم اگه بشه؟!!!بطری رو برداشتمو تو یه نفس سر

سوخت...چشمامو روهم فشار دادم...نه...نه... اون هرگز مال کسی دیگه 

 نمیشه...داد زدم نمیشه و همزمان شیشه رومحکم به دیوارکوبیدم...

 

 کردی؟!!توروخدا ستارم حرف بزن...رامین:خانمم چرا اخم 

 

 ستاره:ناراحتش نکن رامین...

 

ی تورو بگیره...ستاره لبخندی زدو نزدیکم شد...از رامین:خانمم میخواد جا

 شمامو لحظه ای بستم و بازکردم...نورصورتش چ

 

 لی وقته جای منو گرفته رامینم...ستاره:اون خی

 

 رامین:نه خانمم...نه...دستای ستاره رولبم نشست و گفت

 

داره  ستاره:به خودت دروغ نگو...نرنجونش رامین...اون لیاقت خوشبختی رو

 تو...بهت گفته بودم خوشبخت شو...درست مثل 

 

کالمشو  رامین:ستاره آروم آروم ازم فاصله گرفت و با لبخند آخرین

 گفت:خوشبخت شو رامینم...

 

 

رامین:سراسیمه از جام پریدم...نفس نفس زنان به اطرافم نگاه کردم...همجا 

تخت رها کردم...بسه دیگه تاریک بود...تاریک و ساکت....دوباره خودمو رو

بریدم...حاال ک رفته برنمیگرده...اما اگه برمیگشت دیگه اذیتش 



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  480  

نمیکردم...ستاره ببخش ک عاشق شدم...ببخش ک باز عاشق شدم...اما نمیتونم 

ولش کنم...نمیخوام دوباره زندگیمو ازدست بدم...گردنبندو تو مشتم گرفتمو آروم 

رونگرفته اون ذره ذره تو وجودم جاگرفت گفتم:ببخش خانمم...باورکن جای تو

اما تو یکدفه شدی همه زندگیم...تو جدا اونم جدا...خدایا چکارکنم؟!!!چجوری 

 برش گردونم؟!!گفت نمیبخشتم...چجوری قانعش کنم؟

 

آرش:مهسا چی شده؟!!اصال قیافه خودتو تو آینه دیدی؟!!شدی مثل جنازه...یه 

نشستی...االنم بزور آوردمت بیرون...مامانت ماهه ک مثل افسرده ها یه گوشه 

 .ات شک کرده..ه بابات بگه اما بابهنوز نتونسته قضیه رو ب

 

 مهسا:آرش ی اتفاقی افتاده...

 

 ز چی شده؟!!راجب اون مرتیکست؟!!!آرش:دیگه چه اتفاقی؟!!با

 

ره ..قطمهسا:به میزای اطرافم ک بعضیا خالی بود و بعضیا پر نگاهی انداختم.

 ای اشک ازچشمم ُسر خرد...

 

 ِد بگو دیگه چته؟!!دیوونم نکن...آرش:

 

مهسا:نگاهمو به چشمای نگران آرش دوختم و باخجالت سرمو پایین انداختم و 

 گفتم:من حاملم...

 

مهسا:نگاهمو به چشمای نگران آرش دوختم و باخجالت سرمو پایین انداختم و 

 گفتم:من حاملم...

 

 بلند داد زدم:چییییییی؟!!!!!آرش:

 

مهسا:با ترس بهش نگاه کردم...نگاه همه رو ما بود... آروم گفتم:آرش لطفا همه 

کشید و روبه بقیه گفت:سرتون به دارن نگا میکنن...کالفه دستی به صورتش

 کارخودتون باشه...وروبه من آرومتر گفت:

 

 آرش:مهسا مگه نگفتی باهم رابطه نداشتین؟!!!
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مهسا:از رک بودنش خجالت کشیدمو سرمو پایین انداختم ک آرش دوباره داد 

 زد:باتوووام؟!!...لبمو گزیدم و اشکام شدت گرفت صورتمو با دستام پوشوندم...

 

 آرش:نکنه اون مرتیکه بزور....

 

 گارسون:آقا لطفا...دارین بقیه مشتریا رو اذیت میکنین....

 

 ا رو گرفتم و کشوندمش... پاشو بریم...آرش:بلندشدمو و دست مهس

 

مهسا:دنبالش راه افتادم...مچ دستم ازفشاری ک آرش به دستم میورد درد 

 گرفت:آرش داری کجا میری؟!!

 

 آرش:میندازیش...

 

مهسا:دستمو کشیدمو گفتم:تو چی داری میگی؟!!!هاان؟!!چطور دلت میاد؟من 

 س...باوجود این بچه سرپام همه امیدم این بچ

 

آرش:مهسا رواعصابم راه نروووو....مونده بودیم قضیه روچجوری به بابات 

 بگیم حاال اینم اضافه شده بهش

 

مهسا:تاحاال آرش و انقد عصبی ندیده بودم...کارد میزدی خونش 

 درنمیومد...ازش ترسیدم و چندقدم عقب رفتم و گفتم:هرگز...نمیندازمش....

 

میخوای هااان؟!!اگه خونوادت بفهمن چی میخوای آرش:بچه اون مرتیکه رو 

 بگی بهشون؟!!!اون مثل آشغال باهات رفتار کرده اونوقت تووو...

 

مهسا:داد زدم بس کن...بادو سمت خیابون رفتم و اولین آژانسی ک ایستاد 

 خودمو پرت کردم داخلش...هق هق م بیشترشد...

 

 راننده:کجا میرید دخترم؟!!
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 م فقط بروو...مهسا:نمیدون

 

 راننده:خوبی دخترم؟!!

 

 مهسا:تندتند سرمو تکون دادم...

 

آرش:خدا لعنتت کنه رامین...بخدا خودم میکشتم... گوشیمو درآوردم...قبال 

شماره رامین و ازعلی گرفته بودم زنگ زدم جواب نداد دوباره گرفتم دوباره و 

 دوباره...

 

ی گوشیم برای بار چندم بلندشد برداشتم و به رامین:ازحموم اومدم بیرون...صدا

 صفحش نگا کردم...شماره ناشناس بود...

 

 جواب دادم...شماره ناشناس بود...

 

 رامین:بله...

 

 غال بخدا دستم بهت برسه کشتمت...آرش:بله و بال...مرتیکه آش

 

 ه خری هستی ک سرمن داد میزنی؟!!!رامین:تو چ

 

من برادر دختریم ک مثل دستمال ازش استفاده کردی و  آرش:مرتیکه عوضی

 تو شکمش فرستادی خونه باباش.... بابچه

 

رامین:داد زدم:چی زر زر میکنی؟!کدوم دختر؟گمشو بابا اشتباه گرفتی...گوشی 

روقط کردم...مرتیکه آشغالو ببینا اول ببین درست گرفتی بعد زر بزن...خواستم 

بانیت دوباره صداش بلندشد...اینار با عص گوشی رو روی تخت بندازم ک

 .برداشتمو گفتم ببییییین..

 

 آرش:داد زدم آرشم مرتیکه...

 

 ن گفتم:کدوم آرش؟!؟!با من من کردرامین:زبونم بند اومد...آرش
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آرش:آشغال تو چه حیوونی هستی هااان؟!!چقد میتونی پست باشی؟!!!میدونی 

تت کنه...خدامنم لعنت کنه ک گذاشتم مهسا باهات مهسا تو چه حالیه؟!!خدا لعن

 فی تک تک کاراتو سرت درمیارم...ازدواج کنه... به وهللا پیدات کنم تال

 

رامین:مات و مبهوت کلماتی ک آرش گفته بودو تو ذهنم تجزیه 

 وچی میگی؟!! م..م مهسا حاملس؟!!!میکردم...مهسا؟!بچه؟!!...ت

 

زدم:آره دیگه...هر گ*ی دلت خواست بخور آرش:خنده حرصی کردم و داد

برات هرغلطی ک خواستی بکن بعد اینجوری خودتو به نفهمی بزن...دارم 

 آشغال... تلفن و قط کردم...

 

رامین:شک زده تلفن از دستم افتاد...این چی میگه؟!! مهساحاملس؟!!مهسای 

املس...وای من!؟زن من؟!!ناخودآگاه بلند خندیدم... ازحالم متعجب بودم...ح

خدایا شکرت ک یه فرصت نصیبم شد...سریع و دستپاچه سمت کمد رفتم و 

 سمو پوشیدم و زنگ زدم به لیال...لبا

 

 .لیال:الو..

 

 ه و ذوق گفتم:لیال مهسا حاملس...رامین:باخند

 

 ال:داد زدم چییییی؟!!!مگه شما!!!لی

 

ا دیگه اذیتش نمیکنم...ستارمم رامین:دارم میرم دنبالش...برش میگردونم...بخد

گفت ک اذیتش نکنم...میرم دنبالش ولش نمیکنم...زن و بچمو ول نمیکنم...اینبار 

 ست بخاطر اونم ک شده آدم میشم...فقط من و مهسا نیستم بچمم ه

 

 م:الهی فداتشم باشه برو...هق گفتلیال:باهق 

 

 رامین:خدافظ...

 

 لیال:خدافظ...
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 ده؟!!سینا:چی ش

 

 ملس...رامین داره میره دنبالش...لیال:مهسا حا

 

سینا:جدددی؟!!اینکه عالللیه...این رامین عجب جونوری بوده و 

 ..مگه نگفتن باهم رابطه نداشتن؟!رونمیکرده.

 

لیال:خودمو تو بغل سینا انداختمو گفتم:آره عااالیه... اونشونمیدونم... نمیدونی 

...میدونی چندوقت بود اینجوری خوشحال رامین چقد خوشحال بود

 نبوده؟!!...خدایا شکرت...

 

مهسا:خودمو به خونه رسوندم...رفتم داخل...اسما داشت حاضرمیشد بره...خیلی 

 مان و اسما متعجب نگام میکردن...جدی برگشتم گفتم:منم میام باهات...ما

 

 دیا:آخ جوووون...خاله هم میاد...آن

 

 ت چی میگی دخترم؟!!مریم:حواست هس

 

 باره بابیخیالی گفتم:من حاملم...مهسا:دو

 

 اسما:چییییی؟!!

 

مریم:دخترم تو چی میگی؟!!!وای خدا حاال چکار کنم... مونده بودم قضیه تو و 

 ت بگم حاال بچه هم اضاف شد بهش!!رامین و چجوری ب بابا

 

 مهدی:چی رو به من بگین؟!!!

 

 ا ک دم درایستاده بود برگشتیم...اترس به سمت بابمهسا:هممون ب

 

مهدی:باصدای بلندی گفتم باشمام؟!!از اولم بهتون شک کرده بودم پچ پچای 

 تون... زوودبگین ببینم چی شده؟؟؟یواشکی و رفتارای مشکوک
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 مریم:عزیزم من هیچی نش...

 

ه دیگه همه پرده ها کنار مهسا:نه مامان...دروغ بسته منم دیگه خسته شدم... بهتر

بره...رفتمو روبروی بابام ایستادم...بااشک تمام قضیه رو بهش گفتم...گفتم ک 

رامین عاشقمه اما بخاطر عذاب وجدانش نمیخوادتم گفتم حاملم گفتم سه ساله 

دیوونه وار میخوامش گفتم ک روزاول رامین بهم گفت نمیخوادم اما من احمق 

رمو باالآوردم ک دیدم بابام داره قلبشو ماساژ میده و قبول کردم ومقصر منم...س

چشماشو محکم روهم گذاشته...سریع دستشو گرفتمو و گفتم بابا جون 

خوبی؟!!دستشو کشید و بااخمی ک تمام تنمو لرزوند بهم نگاه کردو گفت:تودیگه 

 خترمن نیستی...هق هقم بیشترشد...د

 

نجا بدنیا میاره...اجازه نجا...بچشم همواسما:بابا مهسا بامن میاد...میریم او

 میدی؟!!

 

مهدی:اجازه این دختر دیگه دست من نیست...اگه دست من بود االن تواین وضع 

 ت...ببرش...دیگه این دختر من نیسنبود...همه ی آبرو وشرافتمو برد...

 

مهسا:باهق هق گفتم:باباجون توروخدا...باباروشو ازم گرفت وباکمری خمیده 

 رفت تواتاقش...

 

شده..االن آرش  اسما:برو حاضرشو...دوساعت دیگه پروازه به اندازه کافی دیرم

 میاد دنبالمون...

 

 

رامین:بزور بلیط جور کردم...برای نیم ساعت دیگه پروازداشتم...گردنبند ستاره 

 مرو تو دستم گرفتم و بالبخند گفتم:دارم میرم ک خوشبخت شم خانمم...دارم میر

ک زندگی کنم...ببخش ک قراره این زندگی بی تو باشه اماهمیشه توقلبمی خانمم 

قوول میدم بهت...مهسا جای توروتوقلبم نمیگیره بلکه اونو کنارتو دوست خواهم 

 داشت....سوارهواپیما شدم...
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رامین:از ماشین پیاده شدم...به ساختمون روبروییم نگاه کردم...یعنی اگه برم 

؟!!نه نه اون دوستم داره...بخاطر بچمونم ک شده میبخشتم...آره اون پسم میزنه

قلبش پاکه...میبخشتم...باقدمایی سست وارد ساختمون شدم رفتم سمت 

آسانسور....حتما تااالن خونوادش فهمیدن... به اونا چی بگم؟!!!با چه رویی 

م بهشون نگا کنم؟!!باصدای خانمی ک اعالم کرد رسیدم طبقه سوم به خود

اومدم... از آسانسور خارج شدم...بااسترس زیادی دستمو رو زنگ گذاشتم 

 ...  بعدیک دقیقه دربازشد....دمچشمامو بستمو زنگ و ز

 

رامین:باخجالت به مهدی آقا ک باعصبانیت نگام میکرد نگا کردمو سرمو پایین 

م انداختم و آروم گفتم:سالم... سیلی به گوشم خورد ک چشمامو محکم روه

 ود...خیلی بیشترازایناحقم بود...فشردم... حقم ب

 

 با چه رووووویی اومدی اینجا؟!!! مهدی:داد زدم

 

رامین:سرمو بلندکردمو باحالتی ملتمس گفتم:بخاطر زن و بچم اومدم...مهدی آقا 

خواهش میکنم به حرفام گوش کنین...میدونم پستم میدونم عوضیم اما پشیمونم 

..منم میخوام خوشبخت شم...مهسامو اذیت کردم خدالعنتم کنه...اما بخدا پشیمونم.

بخدا دوستش دارم عاشقشم... االنم ک حاملس...بچه ی من...زندگی من تو 

وجودشه بخدا دیگه نمیرنجونمش...بخاطرمهسا بخاطر بچمون یه فرصت بهم 

 یکنم...بزارین بامهساحرف بزنم...بدین بخدا پشیمونتون نم

 

 ا رفت...مهدی:مهس

 

 و باترس گفتم:ک..کجا؟!!!کجارفت؟!رامین:متعجب 

 

 قیقه دیگم پروازشه....چهل وپنج دمهدی:باخواهرش...رفت لندن..

 

رامین:پرده اشکی جلو چشمامو گرفت...سریع گوشیمو درآوردمو شماره مهسا 

 اره اسما چنده؟!!توروخدا بگین...روگرفتم...خاموش بود... مهدی آقا شم

 

د گفت گوشیهاشونو خاموش مهدی:همونطور بااخم گفتم:چنددقیقه پیش زنگ ز

 میکنن...
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رامین:به دیوار تکیه دادم...سرخوردم و سرمو بادستم گرفتم...آروم گفتم:بازم 

 زندگیم خراب شد...بازم عشقم ازدستم رفت...

 

 وم گفتم:بازمرامین:به دیوار تکیه دادم...سرخوردم و سرمو بادستم گرفتم...آر

زندگیم خراب شد...بازم عشقم ازدستم رفت...خدایا چرا نمیزاری منم خوشبخت 

 بود ک حاال مهسا و بچمم گرفتی؟!!شم؟! ستاره کم 

 

مهدی:بادیدن حال زار رامین دلم بحالش سوخت...حق داشت...اون یبار عشقشو 

ستش عصبیم ازدست داده بود...من حق نداشتم از زن و بچش جداش کنم...ازد

اما بخاطر بچشونم ک شده ناچار بودم یه فرصت بهش بدم....اون بچه گناهی 

 نداشت ک. بخواد بدون پدر بزرگ شه..._

 

رامین:باتکون خوردن چیزی جلوم سرمو باال آوردم... سوییچ ماشین 

 یچو سمتم گرفته بود نگاه کردم...بود...متعجب به شخصی ک سوی

 

..اعتمادم نسبت بهت سلب شد...اما بخاطر نوه ام یه مهدی:هرگز نمیبخشمت.

فرصت میدم بهت...بخدا قسم اینبار پشیمونم کنی زندگیتو سیاه میکنم...االنم پاشو 

 و دنبال زن و بچت تا دیر نشده...بر

 

رامین:ازجام پریدم و بالبخندی تشکر آمیز سوییچ و ازش گرفتمو و آروم لب 

ها دوتا یکی میرفتم پایین...سوار ماشین ک تو زدم ممنون...باسرعت از پله 

کوچه پارک شده بود شدمو و پامو محکم رو پدال فشار دادم...خدایا 

نره...التماست میکنم نره...باسرعت ازبین ماشینا الیی میکشیدم دوجاهم جریمه 

 یم ک داشت از دستم میرفت نبود...شدم اما درحال حاضر هیچی مهمتراز زندگ

 

 ا باتوام حواست کجاست؟!!اسما:مهس

 

 کون دادمو گفتم ببخشید چی شده؟!!مهسا:سرمو ت

 

 یم...بریم دیگه کم کم باید سوارشاسما:
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 رفتیم و کیفامونو تحویل دادیم...مهسا:سرمو تکون دادمو گفتم باشه...

 

رامین:بدون اینکه ماشین و خاموش کنم ودرو ببندم سریع و بادو سمت در رفتم 

رفتم داخل...وای خدا چقد شلوغه چجوری پیداشون کنم...سریع رفتم سمت  و

سالن انتظار و از پشت شیشه به افرادی اون داخل منتظر بودن نگاه 

میکردم...نببووود لعنتی...کجایی مهسا...کجایی عشقم توروخدانرو...هاج و واج 

 مثل دیوونه ها دور خودم میچرخیدم...

 

 

ا ازاین و اون مشخصات مهسا و اسماوآندیا رو میدادمو و رامین:مثل دیوونه ه

میپرسیدم دیدنش یانه... ناامیددستمو به دیوار گرفتم و چندبار باکف دست به 

 هامو چسپید...متعجب نگاش کردم...دیوار ضربه زدم ک کسی پا

 

 موالمین توهم اومدی باما بلیم؟!!آندیا:آخ جووون ع

 

آندیا روبغل کردم و محکم بوسیدمش...فداتشم رامین:با خوشحالی سریع 

 خاله مهسا کجاس؟!!مامانت کجاس؟!!آندیا...

 

 یست حاال مامان و خاله گم سدن...آندیا:نمیدونم ک...من تولو دیدم دوییدم اومدم پ

 

رامین:بلندخندیدم میدونستم اونا تااندیا رو پیدا نکنن نمیرن دوباره محکم 

 لی و خیال راحت دنبالشون گشتم...ته نجاتم... باخوشحابوسیدمش...فداتشم فرش

 

 

 مرگم بده این بچه کجا رفت یهو...اسما باگریه:خدا 

 

آرش:مهسا اسما بسه توروخدا گریه نکنین...ببین باهم میگردیم پیداش میکنیم 

 خبر میدیم...نکردیم به اطالعات  توروخدا آروم باشین...اگه پیداش

 

 م اون سمت...مهسا توهم برو اونورتوبرو اونورو بگرد منم میر اسما:باشه

 

 وشن کن پیداش کردین زنگ بزنین...مهسا:باشه...گوشیتو ر
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 اسما:باشه توهم...

 

مهسا:سری تکون دادمو باقدمایی تند و لرزون دنبالش میگشتم دعا میکردم 

شو ازاین و اون چیزی نشده باشه...تندتند اینورو اونور میرفتم و سراغ

 میگرفتم...

 

و تم ک آندیاررامین:آندیا دستمو ول کرد و بادورفت سمت کسی منم دنبالش رف

 توبغل مهسا دیدم...

 

مهسا:خاله فداتشم توکجا بودی ازترس مردیم ک...آروم قطره اشکی ریختم و 

 تی؟!!رفاندیارو محکم بغلم گرفتم...خوبی خاله؟!!!نگاش کردمو و گفتم آخه کجا 

 

 گلیه نکن خاله...پیس عمو بودم...آندیا:

 

مهسا:عمو کیه؟!!آندیا با دستش به کنارم اشاره کرد رد دستشو گرفتم ک بادیدن 

رامین خشکم زد...سریع ازجام پاشدم و متعجب نگاش کردم...لبخندی بهم زد ک 

 دلم لرزید اما ناخودآگاه اخمام توهم رفت...گوشیم زنگ خورد...

 

 و ازرامین گرفتمو جواب دادم....مگوشیم زنگ خورد...نگا

 

آره آروم باش پیش منه...... ما روبروی درخروجی  مهسا:الو جانم اسما.......

ا دم و گفتم:تواینجقط کردم و دوباره به رامین نگاه کر باشه... هستیم بیا........

 چی میخوای؟!!!

 

ببین باهاش چکارکردم ک مهسای رامین:از  لحن سردش ته دلم خالی شد...

مهربون و گرم زبونم اینطور سرد باهام حرف زد...آروم قدمی سمتش برداشتم 

 و گفتم:اومد دنبال تو..._

 

 

روع مهسا:خواستم چیزی بگم ک اسما وآرش اومدن اسما آندیارو بغل کرد و ش

 کرد گریه کردن و بوسیدنش....
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 س دقم دادی فداتشم...اسما:دخترم کجا بودی؟!!تو ک ازتر

 

 

 هم گفتم پیس عمو المین بودم.... آندیا:وای مامان تولوخدا گلیه نکن به خاله

 

اسما:متعجب ب رامین ک جلوم بود نگاه کردمو گفتم رامین؟!!!!اخمام توهم 

 فت و گفتم تواینجا چی میخوای؟!!!ر

 

 آرش:تواینجا چه غلطی میکنی؟

 

 زن و بچم...رامین:اومدم دنبال 

 

 :چیی؟!!تو...ت..توازکجا میدونی؟!مهسا:متعجب گفتم

 

ه گرامین:دستشو گرفتم و بالبخندی گفتم:آرش گفت... مهساببخش....قول میدم دی

 اذیتت نکنم...بخاطر بچمون....

 

مهسا:بااخم به آرش نگاه کردم ک بااخم به رامین خیره بود...دستمو از دستش 

ه...بخاطر بچه... فقط بخاطر بچه اومدی دنبالم؟!!!...بخاطر کشیدمو گفتم:ه

و این بچه ک برات ارزش احساس مسولیت و عذاب وجدانت؟!!!وگرنه من 

 نداریم...

 

رامین:با بهت گفتم مهسا چی میگی؟!!حواست هست؟!! عذاب وجدان؟!!!من 

 نمیگنجم.... شحالم ک توپوست خودماونقدر از وجود این بچه خو

 

وشکم زنی ک هسا:آره...فقط از وجود این بچه خوشحالی...ببخش ک این بچه تم

 واقعا عاشقشی نیست...

 

 ا بس کن...حواست هست چی میگی؟!!!رامین:اخمام توهم رفت و داد زدم مهس

 

 و داد زدم:سرش داد نزن مرتیکه...آرش:یه قدم سمتش رفتم
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یدمو روبه اسما گفتم:بریم به اندازه مهسا:نگاه همه به ما بود...نفس عمیقی کش

 کافی دیرمون شده...

 

مهسا:نگاه همه به ما بود...نفس عمیقی کشیدمو روبه اسما گفتم:بریم به اندازه 

کافی دیرمون شده...اسما متعجب سری تکون داد...به رامین پشت کردم و چند 

 کشیده شد...آخی گفتم و برگشتم...قدم رفتم ک دستم 

 

 لی هیجا نمیری...تو بامن میای...جنابعارامین:

 

مهسا:دستمو کشیدمو گفتم:من باتو هیجا نمیام...اونقدر منو حقیر و کوچک 

پیشت و کردی...دیگه نمیخوام خودمو خوار کنم...نمیخوام دوباره بیام 

 توباحرفات تحقیرم کنی....

 

 است... مسافرین محترم پرواز.....تا چنددقیقه دیگر آماده پرواز

 

 

 سما:مهسا دیرمون میشه زود باش...ا

 

آرش:دست مهسا رو کشیدمو گفتم:رامین تا یه بالیی سرت نیوردم 

 ناراحت کنی...زه بدم باز مهسارو گمشووو...عمرررا اجا

 

مهسا:دستمو از دست رامین کشیدمو گفتم:ازاین به بعد دیگه 

 دوباره متوقف شدم...نمیبخشمت...هررگز...رومو گرفتم ک باصداش 

 

رامین:مهسا التماست میکنم اینجوری نکن...مگه نمیبینی لعنتی؟؟!نمیبینی عین 

خررر پشیمونم؟!!میخوای جلوت زانو بزنم تا ببخشیم؟!!آررره؟؟؟؟؟؟باشه شده 

بخاطر تو وبچم زانوهم میزنم غرورم به درک االن خوشبختیم ک داره از 

ره حتی غرورم...درمقابل نگاه بعضیا ک به من میره ازهرچیزی برام مهمتدستم

زدم...آروم ادامه دادم:مهسا میدونم درحقت بود چشمامو بستمو لبمو گزیدمو زانو

خیییلی بد کردم حتی خیلی بدتراز بد... من داغونت کردم نابودت کردم قلبتو 
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شکستم...مهسا خواهش میکنم نکن...ولم نکن...بخدا نابود میشم... خودتوازم 

 ریغ نکن...د

 

مهسا:به سمتش برگشتم...دلم داشت آتیش میگرفت... رامین مغرور و اخموی 

من برای بودن من زانو زده بود...بودن من یا این بچه؟! روبروش 

دستشو گرفتمو بلندش کردم...چشماش برق زد...هه فک کرد نشستمو

دم و میکرد بابی رحمی زمزمه کربخشیدمش...آروم مثل خودش وقتی طردم

  گفتم:نمیتونم رامین... نمیتونم...خداحافظ و عقب گرد کردمو رفتم...

 

رامین:ملتمس نگاش کردمو گفتم مهسا نرو...توروخدا نرو...مهسا رفت وآروم 

به آرش چیزی گفت ک اخمای آرش توهم رفت...آرش چمدونارو برداشت و 

تم:مهسسسا همراهشون رفت...چندقدم به سمتش برداشتمو باصدای بلندی گف

توووروخدا...نرووو لعنتی...پاهام سست شد...عقب عقب رفتمو رو صندلی 

 ...افتادم... نمیدونم چقد گذشت ک

 

 پرواز شماره....همین االن به مقصد لندن پرواز کرد 

 

رامین:رفت...روگونه هام خیس شد...باصدای آرش دستی به چشمم کشیدمو 

 بااخم سرمو بلندکردم

  

آرش:فردا برینو کارای طالقتونو انجام بدین... بعدازاینم دوروور مهسا ببینمت 

 خونت گردن خودته

 

رامین:بلندشدمو روبروش وایسادمو گفتم:منو مسخره میکنی مرتیکه...اصال تو 

 هااان؟!! کی هسسستی؟؟

 

 برادرمنه...کسی ک همیشه پشتم بودمهسا:اون 

 

رامین:بابهت به کنارم نگاه کردم...بادیدن مهسا لبخندی رولبم نشست و رفته 

رفته لبخندم بیشتر شد...باقدمایی تند به سمتش رفتمو بغلش کردم و 

گه اذیتت یگفتم:میدونستم نمیری...میدونستم ترکم نمیکنی...عاشقتم مهسا...بخدا د

 نمیکنم...
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مهسا:خودمو ازبغلش بیرون کشیدمو گفتم:موندن من به معنی بخشش تو نیست 

چون برای رفتن اجازه تو الزم بود نتونستم برم...موندم تاازت جداشم...بعدش با 

 وم خندید و گفت:شووخی میکنی نه؟!آرش میرم...نگاه رامین بهت زده شد...آر

 

تم:اصال قصد شوخی باهاتو ندارم...خندش کم کم محو شد گفمهسا:باحرص و اخم

 ه من بمیررررم تا بزارم جداشی...و جاشو به اخم داد و بلندگفت:مگ

 

 ارش:جدا میشی خوبشم میشی...باخودم میبرمش خارج ازکشور...بچشم اونجا به

 دنیا میاره شده پدر بچش میشم...

 

للط میکنی تووو...به چه حقی رامین:سریع سمت آرش برگشتمو داد زدم غل

 خر کی هستی...هااان؟!! !اصال تومیخوای زن و بچه منو ازم جدا کنی؟!

 

 

مهسا:بسسه...رامین ازت جدا میشم...اینو به من بدهکاری... بااون کارایی ک 

باهام کردی هرگز نمیبخشمت اگه میخوای ببخشمت باید ازم جداشی... االنم 

مو روبه م درخواست طالق میدم...ازکنار رامین رد شدمیخوام باآرش برم فردا

 ش گفتم بریم داداشی...آر

 

نداری بااین مرتیکه جایی  رامین:تو یه حرکت دست مهسارو کشیدمو گفتم:حق

 بری...

 

آرش:لبخند حرصی زدمو روبروش وایسادم انگشت شصتمو به گوشه لبم گشیدم 

و دم ک مهسا سریع بینمون ایستاتو یه حرکت مشتی محکم به صورت رامین زد

 با ترس گفت چکار میکنی آرش...

 

 ین مشت بدجور رودلم مونده بود...آرش:باحرص گفتم:خدایش ا

 

فا ملتمس گفت:لط رامین:سمتش خیز برداشتم ک دستای مهسا رو سینم نشست و

 رامین ولش کن...
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 رامین:باشه عشقم باشه نترس برای بچمون خوب نیست...

 

ز فتم بریم ک بامهسا:بااخم دستمو برداشتم ازش فاصله گرفتمو رو به آرش گ

 دستم کشیده شد...

 

 ار میکنی...ولم کن میخوام برم...مهسا:ولم کن...چک

 

ی...جای تو رامین:همونجوری ک دنبال خودم میکشوندمش گفتم: توهیجا نمیر

 پیش منه پیش شوهرت...

 

 آرش:ولش کن مرتیکه...

 

رامین:برگشتمو تهدید وار دستمو جلوی آرش تکون دادمو گفتم:تو یکی حرف 

نزن...پوزخندی زدمو گفتم: مگه جنابعالی نبودی ک بهش پیشنهاد دادی باهام 

ازدواج کنه شاید بتونه منو عاشق خودش کنه؟!!آرش جاخورده نگام 

دش کنه پس کرد...پوزخندی زدمو ادامه دادم:حاال ک موفق شده منو عاشق خو

دخالت نکن وگرنه بد میبینی این قضیه ربطی به تو نداره...مهسا خواست دستشو 

 بکشه ک محکمتر گرفتمشو دنبال خودم کشوندمش...

 

 گرفتمشو دنبال خودم کشوندمش...ر مهسا خواست دستشو بکشه ک محکمت

 

 مهسا:ولم کن نمیخوام باهات بیام...

 

خودم میکشوندمش گفتم:باید با من بیای باهات رامین:همونجوری ک دنبال 

حرف دارم...از فرودگاه خارج شدیم درماشین و باز کردمو و مهسارو نشوندم 

بی تو ماشین هنوز تقال میکرد خودمم سریع سوار شدم نگاش کردم ک عص

 سیلی بهم زد...لبخندی زدم....

 

خوام باهات مهسا:داد زدم چرامیخندی؟!!مگه تو آدم نیستی؟!میگم نمی

ماشین بابامه بیام...میفهممممی...یه لحظه به ماشین نگاه کردم...این....این ک 

 دست توچکارمیکنه؟!!
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 :خودش داد بهم تا بیام دنبالت...رامین

 

مهسا:متعجب به رامین نگا کردم...لبخندی زد و ماشین و روشن کرد وراه 

بینم اما االن این لبخندش داشت افتاد...بااین ک همیشه دوست داشتم لبخندشو ب

 رررم....تو یه خودخواه مغرورییییحرصمو درمیاورد...داد زدم ازت متنفررر

 

 باش دوباره دلتو به دست میارم...رامین:اشکال نداره متنفر 

 

مهسا:اشکام سرازیر شد و کم کم به هق هق تبدیل شد... رامین متعجب سمتم 

 ه ترسیدمو به رامین نگاه کردم...برگشت ک باترمز ماشین یه لحظ

 

 هسا...بخدا نمیخوام اذیتت کنم...رامین:چرا گریه میکنی؟!!خدا لعنتم کنه م

 

مهسا:داد زدم و گفتم:اما داری میکنی...رامین خواست چیزی بگه ک صدای 

بوق ماشینای پشت سربلند شد... کالفه دستی به موهاش کشید و دوباره حرکت 

هوا داشت تاریک میشد...سوکت بینمون رو فقط نفسای عصبی کرد... کم کم 

رامین و هق هق من پرکرده بود...بعد نیم ساعت ماشین متوقف شد...نگاهی به 

 بیرون انداختم... بام تهران بودیم...

 

نگاهی به بیرون انداختم... بام تهران بودیم...مثل پرنده ای ک ازقفس آزاد شده 

مو باقدمایی تند و اشکایی ک بی اختیار میریخت رفتم سریع از ماشین پیاده شد

سمت خلوت ترین جا...اگه این بچه نبود و رامین میومد دنبالم حتما 

میبخشیدمش....چون میفهمیدم بخاطر من اومده...نه بخاطر اجبار و احساس 

مسوولیتش نسبت به من...دوباره هق هقم بیشترشد صورتمو بادستم پوشوندم ک 

نار بکشم اما دش تو آغوش گرمی فرورفتم...خواستم خودمو کبالفاصله بع

 محکمتر بغلم کرد...

 

رامین:مهسا باهام این کارو نکن...توروخدا اشک نریز....توروخدا دیوونم 

نکن...خودم از خودم بدم میاد بخاطر کارایی ک باهات کردم تو دیگه اینجوری 

 کنم...یدم ناراحتت نعذابم نده...غلط کردم...ببخش...توروخدا قول م
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مهسا:محکم خودمو عقب کشیدم و داد زدم نمیخووام... میفهمی پشیمونیتو 

نمیخوام...صدام کم کم تحلیل رفت... نمیخوام بخاطر مجبور بودنت منی ک 

نمیخوای رو کنارت تحمل کنی...کاش بجای ستارت من میمردم دیگه نه تو غمی 

رامین توهم رفت و دستاشو مشت کرد و  داشتی نه من...بااین حرف باز اخمای

چشماشو روهم فشرد... بازادامه دادم:رامین اصال مجبور نیستی بخاطر این بچه 

بامن باشی...خودم بزرگش میکنم...اصال...اصال اگه بخوای میندازمش...بااین 

حرفم صورتم سوخت... دستموروصورتم گذاشتم سرمو باال آوردم و به رامینی 

 میکرد نگاکردم... دادزد و گفت...خون نشسته داشت نگام ک باچشمای به 

 

رامین:توغلط میکنی...این فقط بچه ی تو نیست ک داری راجبش تصمیم 

 وای بچه منووو بندازی هاااان؟!!!میگیری...به چه حقی میخ

 

مهسا:اشکام بیشتر شد و هق هقم بلندتر...از رامین روبروم ترسیدم...قبول داشتم 

خیلی خودخواهانه و این سیلی هم حقم بود...همونجور متعجب و اشک ک حرفم 

 ریزان نگاش کردم ک باز منو توآغوشش کشید...

 

باز منو توآغوشش کشید...نفسای تند تند و حرصیش نشون میداد هنوز ازدستم 

عصبیه...به یقش چنگ زدمو سرمو محکم تر تو سینش فروبردمو و باهق هق 

ت...وقتی تو منو نمیخوای منم نمیخوام بزورخودمو بهت گفتم: رامین نمیخوام

غالب کنم...نمیخوام فقط بخاطر بچه دوستم داشته باشی...آروم به سینش مشت 

 ر خودم دوست داشته باشی لعنتی...زدم میخوام منو بخاط

 

رامین:اشکی از گوشه چشمم لجوجانه رو گونم نشست... محکمترتو آغوشم 

به پیغمبر دوستت دارم...به واال دوستت دارم...قسم  گرفتمشو گفتم:به پیر

میخورم قبل بچه هم خواستم بیام دنبالت اما رو نداشتم نگات کنم تاروزی ک 

آرش زنگ زد و بعد هزارتا فحش بهم گفت حامله... اون لحظه دنیا مال من 

شد...مهسای من بچه ی منو تو شکمش داشت...ازخوشحالی همون لحظه پاشدمو 

رو کنار گذاشتم تا بیام پیش تو...پیش همسرم زنم...با مکثی آروم گفتم  و همچی

خانمم...ادامه دادم:حتی باباتم بهم یه فرصت داد...گفت اگه اینبار ناامیدش کنم 

 .قول میدم عشقمو بهت ثابت کنم...نمیبخشتم...مهسا توروخدا یه فرصت بهم بده..
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ام لبخندی رولبم نشست...سرمو مهسا:حرفاش اونقدر شیرین بود ک بین اشک

ازسینش جداکردمو به چشمای اشک آلودش نگاه کردمو گفتم:چجوری باورکنم 

دوستم داری.؟!!!!...بالفاصله بعد این حرف رامین لباشو رولبم قفل 

کردم... چقدردلم برای گرمای تنش و کرد...چشمام ناخوآگاه بسته شد و همراهیش

بود...ازم جداشد و آروم وباشیطنت  بوسه هاش برای عطر تنش تنگ شده

گفت:اینجوری...به مرور زمان بیشترم بهت ثابت میکنم... لبخند خجولی زدم و 

به  گرفت...نگامو نگامو به گردنش دوختم...چشمم به گردنبندش افتاد...رد نگامو

 چشماش دوختم...

 

م رامین:با نفس حبس شده ای دستمو سمت گردنم بردمو چشمامو محکم روه

 و گردنبندو از گردنم درآوردم... گذاشتم

 

 مهسا:متعجب به رامین نگاه کردم...آروم گفتم:چرا درش آوردی؟!!

 

 دم...آروم گفتم:چرا درش آوردی؟!!مهسا:متعجب به رامین نگاه کر

 

رامین:نمیخوام بهت دروغ بگم مهسا...اما من ستاره رو همیشه تو قلبم داشتم و 

ت...برای اثباتش به این گردنبند نیازی نیست...گردنبندو تو دارمو خواهم داش

جیبم گذاشتم و صورت مهسا رو تو دستم گرفتم و ادامه دادم: ستاره یکدفه توقلبم 

...شدی نشست اما تو ذره ذره به عمق وجودم نشستی...شدی عشقم

م ززندگیم...توروهم کنار ستاره توقلبم دارم...قسمتم این بود ک خدا ستارمو ا

بگیره و بجاش بهم یه ماه بده...مه روی من...قول میدم عشقمو بهت ثابت 

کنم...به قول همه ستاره رفت اما من هستم...دیگه میخوام زندگی کنم کنارتو اما 

ستاره رو فراموش نمیکنم...یادش تو قلبم میمونه...میخوام باتو وبچمون زندگی 

بی هدف خسته شدم...بااومدنت  خوبی داشته باشم...دیگه از بی روحی و زندگی

به زندگیم روح دادی به زندگیم هدف دادی...بابت همه عذابایی ک بهت دادم 

 ...منو میبخشی مهسای من؟!!!یخواممعذرت م

 

مهسا:لبخندی زدم و سرمو تکون دادم...لبای سوزان رامین رو پیشونیم قرار 

کمم گذاشت و گرفت و مهرخوشبختی رو روپیشونیم گذاشت...دستش و روش

گفت بابت سیلی ک زدم معذرت میخوام عشقم اما نمیتونستم ببینم ک میخوای 
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امید زندگیمو ازم بگیری...آروم گونشو ک ازسیلی ک زده بودم قرمز شده بود 

 نه دستم...ببین صورتت قرمزشده...عمیق و طوالنی بوسیدم و دوباره گفتم:بشک

 

دستمو رودستش ک روشکمم بود گذاشتمو و مهسا:شرمنده سرمو پایین انداختمو 

گفتم:از رو عصبانیت ی چیزی گفتم...وگرنه نفسم به وجود این بچه بستس...تنها 

 و باحرف زدن بااون آروم میشدم...امیدم بود...درنبود ت

 

اون فسقلی بیشترازمن توجه رامین:خب حاال دیگه من هستم...الزم نکرده به 

 کنی...

 

چشمای رامین ک شیطون داشت نگام میکرد نگاه کردم...اولین  مهسا:متعجب تو

 د شیطنتشو میدیدم آروم خندیدم...باربو

 

 فدای اون خندهات...همیشه بخند...رامین:ای من به 

 

 مین توروخدا دیگه ترکم نکن باشه؟مهسا:خدانکنه دیوونه...را

 

 ا قسم دیگه هرگز ولتون نمیکنم...رامین:هررگز...بخد

 

 ازم جداشد و پیشونیمو بوسیدو گفتمهسا:محکم بغلش کردم...بعدچندلحظه 

 

 ژده رو به مامان و بابام بدیم...رامین: االنم بریم این م

 

مهسا:سرمو تکون دادم...رامین دستاشو تو دستم حلقه کردو پشت دستمو 

این بوسید...االن خوشبخت ترین آدم روی زمین بودم...خدایا لطفا دیگه 

 خوشبختی رو ازم نگیر...لطفا...

 

 رویا:اومده بودیم خونه مامان اینا دیدنی...ساعتای نه بود ک رفتیم برای شام..._

 

 وی قرمه سبزیت خونه روبرداشته...علی:به به...گلی خانم باز که گل کاشتی...ب

 

 ...گلی جون:نوش جونت پسرم
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 ..مشغول غذاخوردن شدیم ک صدای در اومد.

 

 شب؟!!محمد توکسی رو دعوت کردی؟!!الناز:ووا...کیه این موقع 

 

 ...گلی خانم رفت و دروباز کرد...محمد:نه واال خانم...نمیدونم

 

 الناز:کی بود گلی خانم!!!؟

 

 :باتعجب گفتم:رامینه خانم جون...گلی خانم

 

!!!!همه بلندشدیم ک الناز:چییی؟!!رامین؟!خدا مرگم بده نکنه چیزی شده؟!

 ت تو دست اومد...رفتیم سمتشون...رامین اومد داخل و پشت بندش مهسا دس

 

 رم چی شده؟!!اتفاقی افتاده..؟!!!الناز:پس

 

 ه باشه!! بده اومدیم دیدنتون!!!؟رامین:علیک سالم...نه مامان جون چی شد

 

درگوشش دن...آروم مهسا:همه متعجب به رامین و دستای قفل شدمون نگاه میکر

 گفتم:بو قرمه سبزیه نه؟!!

 

گلی جون قورمه سبزی درست رامین:دماغمو باال کشیدم و گفتم: آره فک کنم... 

 کردی؟!!

 

 گلی جون باتعجب:آره پسرم...

 

رامین:همه بادهن باز مارو نگاه میکردن...خندیدمو گفتم:چرااونجوری نگام 

سمتم اومدو باترس بهم نگاه کردو گفت بسم  میکنین!!!؟مگه جن دیدین؟!! علی

هللا بسم هللا....چشاشو بست و بعدم باز کرد...یکی زدم پس گردنش و بااخم 

 :تو هنوز آدم نشدی؟!!مصنوعی گفتم
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مهسا:میدونستم خانواده رامین ازاین رفتارش جا خوردن...آروم به رامین 

 بگو بهشون نمیبینی تعجب کردن... گفتم:خب

 

 شنمه...میشه بریم غذا بخوریم؟!!!مین:نه زوده...مامان گرا

 

 ش اومدین...خب جاخوردیم یهویی...محمد:ب...ببیا پسرم...خو

 

مان و رویا رامین:انگار ک بااین حرف بابا همه ب خودشون اومده باشن ما

 سریع گفتن:آره آره...

 

 رویا:خوش اومدی داداشی...

 

 یزای دلم...عزالناز:بیایین بیایین 

 

رامین:دست مهسا رو گرفتمو باهم رفتیم سمت آشپزخونه....برگشتم دیدم هنوز 

 همه متعجب نگامون میکنن...

 

رامین:دست مهسا رو گرفتمو باهم رفتیم سمت آشپزخونه....برگشتم دیدم هنوز 

 امون میکنن و به دستمون خیره شدنهمه متعجب نگ

 

 .داشت اذیتشون میکردا..مینم مهسا:آروم خندیدم...را

 

 مهسا عزیزم بنظرت اینا چشونه؟!!!رامین:

 

 علی:جااانم؟!!!عززیزم؟!!!!!!!

 

بگم بهشون رامین:آره دیگه عزیزمه خانممه...اوووف مهسا انگار باید االن 

 تاازاین حال دربیان...

 

 همچنان مات زده گفتم:چی روبگی؟!!الناز:

 

 زیاد منتظرش بزاریم... نشه نبایدرامین:خانمم گش



 

 

  عباسیفاطمه  –لد دوم( خاموش )جقلب                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@Asheqaneroman 

@AsheqaneRoman  501  

 

 محمد:چرا؟!!

 

رامین:ای بابا... مهسا اینا زیادی گیجن!!!بابا خداروخوش نمیاد این همه وقت 

تاه زد و مامان بلند زن و بچمو سرپا نگه داشتین...با این حرفم رویا جیغی کو

 گفت چیییی!!

 

 ا:باخجالت سرمو پایین انداختم...مهس

 

 گی؟!!مد:پسرم چی میمح

 

رامین:ازپشت مهسا رو بغل کردمو دستامو روشکمش گذاشتم و باخوشحالی 

 رم بابا میشم باباجون وخندیدم...گفتم:دا

 

 

مهسا:آروم لبمو گزیدم و لبخندی زدم...سرمو باالاوردم ک مامان و رویا رو 

هتره ک بباچشمای اشکی و بابا رو بابرق گیرایی ک توچشماش بود دیدم...علیم 

 اجب قیافش صحبت نکنم...ر

 

الناز:الهی فداتون شم...خدایا شکرت...الهی قربونتون بشم...دنیارو بهم 

...رفتم سمتشون و دوتاشونومحکم بغل گرفتم...من فدای نوم بشم خدایا دادین

 پیشونی رامین و مهسارو بوسیدم...شکرت ک نمردم و این روزو دیدم 

 

ه آغوش کشیدمشون و تبریک گفتم...به محمد:باخوشحالی سمتشون رفتمو ب

 نم آمادگی پدربزرگ شدنو ندارم...شوخی گفتم:آخه من هنوز جو

 

مهسا:بااین حرف بابا همه خندیدن...صدای خنده ی بلند و ازته دل رامین باعث 

شد همه بالبخند و تعجب به رامین نگاه کنن...مطمعن بودم اونام مثل من ازدیدن 

 متعجب شدن... نده رامین خوشحال وخ

 

 .گلی جون یه بشقاب پر کن بیار...الناز:فداتشم دخترم بیا بشین ببینم..
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 مین:فقط یه بشقاب مامان خانم؟!!!را

 

الناز:خندیدمو ورامینو بغل گرفتم چقد دلم برای خندیدن و خوشحال بودنش تنگ 

شده بود...این خوشحالی رو مدیون دختریم ک زندگی رو به پسرم 

 مهسا و رامینو محکم بغل گرفتم...د...بازاشکام سرازیرشد و بخشی

 

رامین:ازبغل مامان درآومدمو صورتشو بادستم قاب گرفتم و گفتم:دیگه اشک و 

ه نمیخوام دیگه غم نداریما مامان خانم... دیگه از غم و غصه بیزارم...بس

 ناراحتی باشه....

 

 رم...فداتشم مادر...الناز:اشک شوقه پس

 

رامین:بوسه ای رو پیشونی مامان زدمو و بغلش گرفتم و به مهسا نگاه کردمو و 

گفتم:ممنون مامان ک مهسارو آوردی توزندگیمو و شد ماه شبای 

 تاریکم...ممنون...

 

مهسا:بعد شام خوردنو کلی بگو بخند و خوشحالی مامان جون گفت ک من برم 

 زجام بلندشدم ک رامین گفت...مو ااستراحت کنم...واقعا خسته بودم چشمی گفت

 

 رامین:منم یکم دیگه میام عشقم...

 

 ا:لبخندی زدم و سرموتکون دادم...مهس

 

 ازصدای خنده کل خونه روپر کرد...علی:رامین چقد لووووسی....ب

 

ی درامین:تو باز زر زدی؟!!یادم نرفته سرقضیه رویا چجوری منت کشی میکر

 نزار دهنمو بازکنم...

 

نده دم ک باز صدای خلی:دستمو رو لبم گذاشتمو زیپشو کشیدمو دستامو باال برع

 ها بلندشد...
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مهسا:شبخیر گفتمو رفتم تواتاقم...ک درواقع اتاق رامین بود...لباس خواب تاپ 

بلندی پوشیدم خواستم روپوششو بپوشم ک دربازشد رامین تو چهارچوب 

لت کردمو سریع به رامین پشت دروایساده بودو نگام میکرد...احساس خجا

کردمو روپوشمو پوشیدم...رامین اومد داخل و دربست...صدای قفل شدن درو 

زمه کرد م زمک شنیدم قلبم به تپش افتاد...ازپشت منو به آغوش کشید و زیرگوش

 ازمن خجالت میکشی؟!!

 

مهسا:نفساش ک به گوشم میخورد بدجور داغم میکرد بوسه ای رو شونم نشوند 

و منو به سمت  چشمام بسته شد...آروم روپوشمو درآورد و انداخت رو تختک 

 خودش چرخوند و گفت

 

.مگه زن از شوهرش خجالت رامین:نیازی نیست از من خجالت بکشی..

 میکشه؟!!

 

مهسا:بوسه ای کوتاه رولبم نشوند...لبمو گاز گرفتم...رامین همونطور ک 

و بازکردو پیرهنشو درآورد توچشماش روبروم ایستاده بود دکمه های پیرهنش

نگاه کردم ک با شیطنت نگام میکرد دستشو سمت دکمه شلوارش برد ک 

معترض گفتم:إ رااااامییین خیلی بدجنسی!!!!بلند خندید...برای خندش دلم ضعف 

رفت بزور نگامو ازش گرفتم و برگشتمو رفتم رو تخت پشت بهش 

از شدن درکمد اومد و بعد چندلحظه خوابیدم...هنوز رامین میخندید...صدای ب

رامین اومد و روبروی من دراز کشید...دستشو بازکرد تابرم تو آغوشش چقد 

االن خوشحال و خوشبخت بودم...کسی ک عاشقش بودم عاشقم بود و ثمره 

 عشقمونم تو وجودم بود من دیگه ازخدا چی میخواستم؟!!!!

 

من دیگه ازخدا  م تو وجودم بودکسی ک عاشقش بودم عاشقم بود و ثمره عشقمون

 چی میخواستم؟!!!!

 

 کنی؟!!!فک کنم اثرات بارداریه...رامین:چرا بالبخند داری نگام می

 

 م مصنوعی گفتم:خودتو مسخره کن...مهسا:بااخ

 

 اس...ت اینج...به شونم ضربه زدمو گفتم:ازاین به بعد جارامین:بیا بغلم ببینم
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توآغوشش و سرمو روشونش گذاشتم...آروم موهامو مهسا:باکمال میل رفتم 

 ذت چشمام کم کم داشت گرم میشد...نوازش میکرد و منم غرق ل

 

 

 دوماه بعد....

 

 رامین:حاضری خانمم؟!!

 

 مهسا:االن میام یه لحظه صبرکن...

 

 تر دخترمو ببینم...رامین:زووود باش دل تو دلم نیست ک زود

 

 ن و گفتم:ازکجا میدونی دختره؟!!!یرومهسا:ازاتاق اومدم ب

 

 رامین:حس ششم میگه...

 

.رامین بلندخندید و مهسا:إ من تااالن فک میکردم فقط خانما حس ششم دارن..

 اومد سمتم...

 

 دارن...حاال زودباش بیا بریم... رامین:خب حاال بدون ک آقایونم

 

 مهسا:صب کن یه رژ کوچولو بزنم...

 

 گفتم:رژ نزنی نمیشه؟!!مین:بااخم را

 

ین بوسه ای مهسا:لبخندی زدمو کیفمو برداشتم:چرا نشه عزیزم... بریم...رام

 روگونم نشوند و گفت..

 

 نم...دست تو دست بامهسا رفتیم...رامین:فدای خانم حرف گوش ک
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مهسا:امروز قرار بود بریم سونوگرافی تا از سالمت بچمون مطمعن 

رگشتیم شیراز...هرچی مامان مریم و الناز اصرار کردن شیم...دوماهی میشه ب

ک بمونیم رامین قبول نکرد گفت کار داره و خودش مثل چشماش ازم مراقبت 

میکنه...تواین دوماه رامین اجازه نمیداد به چیزی دست بزنم یه خدمتکار گرفته 

ه بود ک هروز میومد و کارارو انجام میداد...رامینم بیشتر کاراشو ازتوخون

 انجام میداد...

 

 و اینجا کاشتن...چرا نمیان پس...رامین:ای بابا مار

 

مهسا:همونطور ک روتخت دراز کشیده بودم گفتم:عزیزم خب فقط ما 

...رامین اومد چیزی بگه ک دربازشد و خانم مسنی نیستیم...میبینی ک شلوغه

 د داخل...اوم

 

 ن باال دخترم...ن...خب لباستو بزدکتر:ببخشید منتظر موندی

 

مهسا:کاری ک گفتو انجام دادمو ژل مخصوص رو روشکمم ریخت دستگاه 

 به صفحه روبروش بادقت خیره شد...روشکمم گذاشت و 

 

 :چی شد خانم دکتر؟!!همچی خوبه؟!!رامین

 

شد...بانگرانی  مهسا:جواب رامینو نداد و بادقت بیشتری به صفحه خیره

 گفتم:چیزی شده؟!!

 

 :خب بچه ها حالشون کامال خوبه...ردکت

 

مهسا:متعجب ب رامین ک اونم متعجب نگام میکرد نگا کردم...آروم گفتم بچه 

 ها؟!!!

 

 دوقلوأن... دکتر:بله...

 

 آورد... مهسا:هنوز متعجب بود ک صدای خنده ازته دل رامین منو به خودم
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خانم دکتر؟!!مشکلی ک  یگهرامین:الهی باباشون فداشون بشه...حالشون خوبه د

 نیست؟!!

 

 کامال خوب...اینم صدای قلبشون...دکتر:بله 

 

مهسا:باپیچیدن صدای ضعیفی لبخند و برق شادی توچشمای رامین پیچید ک 

باذوق داشت به مانیتور روبروش نگا میکرد....آروم گفتم جنسیتشون چیه؟!! 

 م فرقی نداشت اما حس کنجکاویه...درسته برا

 

:خب آقا پسرتون ک خیلی ریلکس خوابیده میشه تشخیص داد...اما اون یکی دکتر

 دختره چون خیلی باحیا خوابیده...کوچولو خودشو جمع کرده اما بنظرم 

 

ر دکت باحیام... ریلکس و دختر مهسا:باز رامین قهقهه ای زد و گفت:فدای پسر

 روتخت نشستم... داد...بلند شدم ودستمالی بهم داد و روبهم توضیحات الزمو 

 

 :بفرمایین اینم عکس بچه هاتون...دکتر

 

 رامین:باخوشحالی عکس و گرفتم و بعد تشکر بامهسا اومدیم بیرون...

 

 وتا؟!!وای خدا شکرت این عالیه...رامین:مهسا باورت میشه!د

 

تو یکیش مونده مهسا بانگرانی:اما مواظبت ازشون خیلی سخته...اسما میگفت 

 ا ک دوتاس...مال م

 

رامین:واال اون آندیا خودش اندازه چهارتا بچه شیطون بود...اما عاشقش 

 باش خودم دوتاشونو بزرگ میکنم...بودم...تو نگران ن

 

چهار سال گذشت...چهار ساله ک خوشبختم...چهار ساله ک خدا زندگیمو »مهسا:

ه پرکنم...ازاین ب بهم بخشید...امروز میخوام آخرین برگه سومین دفترخاطراتمو

بعد نمیخوام خوشبختیمو بنویسم میخوام لحظه لحظه خوشبختیمو نه تو دفترم 

بلکه تو قلبم و ذهنم ثبت کنم...رامینم تواین چندسال اصال ناراحتم نکرده 

جزبحثایی ک توی هرخونه ای ممکنه بوجود بیاد هیچ دعوایی نکردیم همیشه 
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و تماما جمع کرد و گذاشت تو صندوق بهم احترام گذاشتیم... عکسای ستاره ر

امروز منم این دفترخاطراتو باتمام درداش و اشکاش و خوشیاش میزارم 

توهمون صندوق...تا درآینده اگه یروز بچه هامون راجب عشقمون پرسیدن این 

خاطرات تلخ و شیرینو بخونن...رامین ماهی یکی دوبار میره سرقبره 

..از ستاره ممنونم...اون نه تنها رویا و علی و ستاره...چندباری منم باهاش رفتم.

بابک وبارانو بلکه منم به عشقم رسوند...منو به رامین منو به عشق خودش 

خوشبختی االنمو مدیون  رسوند...ازش ممنونم هزاران بار ممنونم...من

 ««اونم...

 

 مانی:إ مامان بیا دیگه...

 

 ...زودباش دیگه...مانا:مامان

 

 یدم و دوباره گفتم باشه دخترم...رامین اومد داخل...مهسا:خند

 

 روجکارو حرص میدی... بیا دیگه...رامین:خانمم آخه چرا انقد این و

 

و مهسا:بزار االن میام یه خط دیگه مونده...رامین ازپشت بغلم کردو چونش

 روشونم گذاشت و گفت...

 

ا بدفرم و به من گفتارامین:همین دفترخاطراتت بود ک اولین بار عشق تور

 مدیونشم و آروم خندید...

 

کم مح مهسا:بااخم مصنوعی تو چشماش نگاکردمو گفتم بدجنِس فضوول...رامین

 لبامو بوسید ک درباز شد...

 

 دارین چکار میکنین؟مانی:ای بابا پس کج....وووواایییی شما 

 

 گاز گرفتم ک رامین قهقه ای زد...مهسا:لبمو 

 

مانی ک توپ به دست توچارچوب وایساده بود نگاه کردم...هیچی رامین:به 

 ...دیرکرد داشتم تنبیهش میکردم پسرم مامانت
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 لت بکش...باز رامین بلندخندید...مهسا:إ رامین خجا

 

 ن منتظریم...رامین:زود بیا ما توماشی

 

 فتم و آخرین خط دفترمو پرکردم...مهسا:باشه ای گ

 

خط از زندگی من ک دراین دفتر نوشته شد...گاهی صبر این هم آخرین »»

معجزه ای همراه خود دارد ک نمیتوان آنرا توصیف کرد...معجزه ای از جنس 

ی  حسرت... معجزه ای ازجنس خوشبختی...معجزه ای ازجنس عشق...معجزه

 ««تولد دوباره ی قلبهای خاموش

 

 

 «««پایان»»»
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 .وقتی ک یک عشق به پایان میرسد..

 عشق دیگر به سختی شکل میگیرد... ودرپی آن

 

 د...نافرجام می مان ٬وقتی ک یک عشْق 

 وعشق دیگر به فرجام میرسد...

 

 درپس یک عشق ناکام قلبی شکسته میشود  کهوقتی 

 قلْب عطش عشق دیگر آغاز میشود.. و درپی ترمیم آن

 

 وقتی ک زندگی تورا با عشق امتحان میکند 

 لین عشق قلبت زخم خورده است...اوو تو در

 

 وقتی ک برای بار دوم قلبت به تپش میافتد 

 س ناکامی عشق اولت سکوت میکنی...اما از تر

 

 شق میشوی و به زندگی امیدوار....و درآخر وقتی دوباره عا

 

 آری این است درد عشق...

 این است زندگی دوباره...

 این است معجزه عشق...

 

قلب خاموش هم تمام شد باهمه ی تلخی ها اشک ها شیرینی ها و لبخندها  رمان

 نمیکند...  کهالنی بودن هایش...این صبر چه ها باهمه ی طو

 صبری از جنس امید...

 

 عباسی فاطمه 




