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 :ہمقدمـــ

 عجب صبری خدا دارد...

 خدا گَر پرده بردارد زِ روی کار آدم ها

 چه شادی ها خورد بر هم

 چه بازی ها شود رسوا

 یکی خندد ز آبادی

 یکی گرید ز بر بادی

 یکی از جان کند شادی

 یکی از دل کند غوغا 

 کاذب ها شود صادق چه

 چه صادق ها شود کاذب

 چه عابدها شود فاسق

 چه فاسق ها شود عابد

 چه زشتی ها شود رنگین

 چه تلخی ها شود شیرین 

 چه باالها رود پایین

 عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمیدارد!!!

 عجب صبری خدا دارد...
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(۱۳۹۵/۳/۱۸) 

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

 «مهسا»

 کجایی؟نکبت منو کاشتی اینجا؟ بیا دیگه .الو بهاره _

 بهاره: ای بابا اه مگه نمیدونی امروز جمعه است ها ترافیکه دیگه!

 توهم که همیشه تو ترافیکی ._

 بهاره:باشه یه لحظه صبر کن ببینم ماشین کناریه چی میگه !..............................

 الوووووو بهاره چی شد؟_

 االن میرسم !بهاره : هیچی ،هیچی 

 اه اعصابمو خورد کردن این نکبتای خاک تو گور ....

 کیمیا : الو مهسا ؟سالم خوبی؟

 ساعته اینجا وایسادم چی که نشنیدم !۱سالم مرسی کجایید پس ؟_

 کیمیا:باشه ول کن مانزدیکیم بهت !بهاره نیومده هنو ؟

 نه توی ترافیکه همیشگیشه _

 د؟کیمیا:ای بابا باز غرغرات شروع ش

 نخیر اصال ولش کن شما هم زود بیاید دیگه اه_

 بهاره :ای جونم شما شوهر نمیخواین یه وقت ؟

برگشتم خواستم یه فش آبدار بهش بدم که دیدم یه اکیپ پسره تیغ تیغی از کنارمون رد میشن هیچی نگفتم و یه ویشگون ازش گرفتم هاها 

ای عادیش کرد ومحل نداد که انگار نه انگار که کاری کردش منم از شدت حرص خوردن ولی طوری جیغ زد که همه نگامون کردن بعد یه دفعه 
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و گفتم دندونامو بهم دیگه فشار میدادم که یکی دستشو گذاشت رو شونم ....قلبم افتاد زمین ،بهاره خندید و برگشتم و یه دونه زدم تو سر کیمیا 

مون خندیدیم و سوار ماشین بهاره شدیم و به سمت دانشگاه را افتادیم و ثبت نام :خاک تو گورت یعنی به معنای واقعی خاک تو گورت . هم

 کردیم . بعد ثبت نام خیلی خوشحال بودیم که یکدفعه تو راهروی دانشگاه یه گندی زده شد داشتیم رد می شدیم که یه پسره پاش خورد به پای

 کیمیا که زخم بود

و بغلش کردم که ببینم چیشده؟ بهارم رفت با پسره کل کل کنه .که دیدیم دوستای پسره ام  شروع به گریه کردن کرد منم زود رفتم پیشش

 اومدن و دارن میخندن . ساورینام خیلی عصبی شد و رفت کمک بهاره  . هیچی دیگه اصال نمیشه جمعشون کرد حاال .اینقدر دعوا کردن که صبرم

ا پاتون خرده به پای خواهر من حاال طلبکارم هستین ؟معذرت خواهی کنید و لطفا دعوارو تموم شد و رفتم جلو و گفتم:بسه دیگه!آقای محترم شم

 تموم کنین . اصال دعوا کردن به شخصیتتون نمیاد! 

 بعد پسره هم گفت :اوه اوه باادبشون اومد.منم یه چشم غره بهش رفتم ،دیگه چیزی نگفتن و کردن و ماهم به سمت خروجی دانشگاه رفتیم. 

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

 «بهاره»

ر*ز*ه همش به استایل بدن -کلی عصبی شده بودم وقتی داشتم با اون پسره ی بیشعور دعوا میکردم لباسمم که  جلوش باز بودش پسره ی ه 

الش جا بیاد . حاال صبر کن اگه یه من نگاه می کرد وووویی کاش مهسا جلومو نگرفته بود یه دونه با کیف پر از وسایلم میزدم توی دهنش تا ح

وقت تو اون دانشگاه باشن بهشون نشون میدم ،چشاشونو از کاسه در میارم که دیگه بد به مردم نگاه نکنن . ای وای حاال دردسر پای این 

م سعی کردم به اعصابم مسلط کیمیام برای ماشد ولی خدایی خیلی بد به پاش خورد کاال خوب شد حالش بد بود پا نشد یارو رو جر بده ... بعد

بشم و ماشین خوشکلمو روشن کنم و بریم بیمارستان. مهسارو جلوی یه فروشگاه پیاده کردم تا بره چیز میز بخره آخه خونه چیزی نداشتیم 

ساعت تو نوبت ۲ت . تقریبا بخوریم. کیمیارو با ساورینا بردیم بیمارستان ای وای اینقد شلوغ بود که نگو ولی چیکار میکردم کیمیا خیلی درد داش

اصی بودیم وقتی رفتیم داخل دکتر پاشو معاینه کردو پرستارا پانسمان کردن و من از دکتر پرسیدم :مشکلش جدیه یا نه؟ که دکتر گفت :نه چیز خ

بکشم . خالاااصه  نیست یه هفته ای خوب میشن .منم خیلی خوشحال شدم و تو دلم گفتم تو این یه هفته چه نقشه هایی واسه پسره هرزه

. برگشتیم خونه و دیدیم مهسا بایه قیافه ی عصبی جلوی دره تا رسیدم خواستش حرف بزنه گفتم :باشه باشه ببخشید یادم نبود کلیدو بدم بهت 

یم رو کاناپه دیگه هیچی نگفت و همگی رفتیم داخل کیمیا خیلی خسته بود و خوابید ،ساورینا هم شروع به غذا پختن کرد و منومهسام لش کرد
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وبستنی خوردیم به مهسا گفتم :فقط بشین و ببین من این پسره رو چیکار میکنم !مهسام گفت: وای تو هنوز داری به اون فکر میکنی ولش کن 

 االن تازه درسامون شروع میشه فکرتو مشغول نکن !

 راست میگی حاال فعال بیخیالش . هوووی ساورینا این غذا چیشد ؟ _

 بخوری تو ایشاهلل یه زره صبرکن اگه میخوای خودت بیا درست کن من دیگه حوصله ی غر غرای تو رو ندااارم ساورینا:کوفت

من باشه باووو حاال من یه چی گفتم توام که سریع باهاش انشا میسازی .بعد از یه ساعت باالخره غذا آماده شد و ماکوفت کردیم بعد کیمیا و _

مانشودر بیاره و دوش بگیره .پانسمان کیمیا رو بستم و کیمی هم از من تشکر کرد و اومدیم بیرون فیلم رفتیم حموم و کمکش کردم که پانس

 دیدیم وشاممون رو خوردیم و خوابیدیم خالصه یه هفته ی معمولی گذشت.

 «مهسا»

شکی با مقنعه ی مشکی پوشیدم . نمی پاشدم و بقیه روهم بیدار کردم و صبحانه خوردیم و رفتیم حاضر بشیم . یه مانتوی م۶شنبه صبح ساعت 

دونم چرا بهاره اینقد خوشحالی میکرد یه جوری نگاش کردم که خودشو جمعو جور کرد بعدم ازم خواست تا لباس براش انتخاب کنم منم بهش 

با آهنگ خوند.هممون گفتم که همه مشکی بپوشیم کیمیاو ساورینا هم سریع حاضر شدن و سوار ماشین شدیم و بهاره آهنگ گذاشت و خودشم 

وقتی  یه جورایی خوشحال بودیم برای اینکه روز اول دانشگاه بود که می رفتیم .بهاره مارو دم دانشگاه پیاده کرد و خودش رفت ماشینو پارک کرد

بعد محل سگم  ?رفت اومد همگی به داخل دانشگاه رفتیم و با اولین نگاه با اون دیونه ها برخورد کردیم کیمیا هم یه چشم غره ی خیلی بد

 بهشون ندادیم و رفتیم شماره ی کالسمونو خوندیم و به سمت کالس رفتیم . وارد که شدیم دیدیم اون اسکول هاهم تو کالس مان وقتی هم مارو

 منم به بهاره گفتم بیخیال چیزی بهشون نگو یه وقت فکر میکنن که برات مهمن?دیدن شروع به خندیدن کردن 

 هشون نمیگم اما اگه چیزی بگن جوابشو رو میدمبهاره: نه چیزی ب

 بیخیال استاد اومد._

ساعت کالس باالخره تموم شد . مغزمون پوکید انقد حرف زد اه ولی بهاره و ساورینا قشنگ متوجه حرفای استاد شدن . کیمیا هم خیلی ۲بعد 

ساسم بهم میگه که یه اتفاقی افتاده و کیمی اون آدم قبل نیست ساکت بود نمیدونم چرا این چند وقته خیلی ساکت شده به ماهم چیزی نمیگه اح

وللش اگه یه چی باشه خودش میگه دیگه . کالس بعدی تشکیل نشد و ماهم رفتیم سلف دانشگاه و خرت و پرت خوردیم که دیدیم باز اونا 
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ظه بیاین اینور کار دارم باهاتون !بهاره هم با یه نگاه پیداشون شده و یکیشون که اسمش امین بود اومد سر میز ما و به بهاره گفت :میشه یه لح

 پر از غرور گفت :االن میام.

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

 «بهاره» 

تو دلم گفتم چیکارم داره حاال؟وقتی رفتیم اون سمت بوفه بهم گفت :میشه یه مدتی باهم رابطه داشته باشیم ؟ با تعجب گفتم : 

 منظورتون نشدم؟ببخشید؟؟؟؟متوجه 

 امین: میگم میشه باهم دوست باشیم ؟ منم گفتم : میشه از جلوی چشمام گورتو کمی گم کنی تا روی سگم باال نیومده

 امین:سخت نگیر بابا یه مدتی باهم باشیم به هم عادت میکنیم .

نیم میزارم پای عقل ناقصت...بعد از این حرف از شدت حرص و عصبانیت داشتم آتیش میگرفتم بهش گفتم ؛ ببین نمیخوام روز اولی دعوا ک

 سریع اومدم و نشستم سر میزمون . ایششش

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

 «امین»

 کردیم .....دختره ی ..............برا من قیافه میاد رفتم سر میزمون و با بچه ها شروع به نقشه کشیدن 

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

 « بهاره»

 مهسا: بهاره چیشد ؟چیگفت؟ وااا چرا قیافت این طوریه ؟ 

 هیچی بابا چیز مهمی نیستش . کیمیا: مگه میشه؟ کارت داشت ها! همونی که فکرشو میکردم رو بهت گفت آره؟؟؟_

 ایم که رمزی حرف میزنین؟؟ خب وقتی میدونی چرا میپرسی ؟ احساس کردم ساورینا و مهسا ناراحت شدند و مهسا گفت: مگه ما غریبه_

 ای بابا خودتون میدونین که پیشنهاد رفاقت داد .مهسا: وااا برم دهنشو آسفالت کنم  ؟ نکبت آشغال _
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نه بابا وایسا بعد چند وقت حالیشون میکنم با کی طرفن !کیمیا: آره بزار حالیشون میکنیم .مهسا: خب پس تصویب شد نزاریم آب خوش از _

ه پسرام با تعجب مارو نگاه کردن و ماهم با شیطنت خندیدیم .از اون روز به بعد همه ی حواس امین به ین . همگی باهم گفتیم : بلگلوشون بره پای

گرفتن من بود و دوستاشم به آجی یام تیکه مینداختن ولی خو ماهم که کم نمیوردیم و جوابشونو میدادیم. یه روز امین و روهام جلوی منو مهسارو 

: خانوما باهم چایی بخوریم؟ مهسا:وا ما باشما چایی بخوریم ؟ جک میگین ! اصن دلم نمیخواد همکالم بشیم چه برسه به چایی و گفتن

خب باشه ما نازنازیم شما برین باهمون دخترای.............چایی بخورین. امین: نکنه به خاطر _خوردن؟روهام : اه چقد شما دخترا ناز نازین ها!

باشیطنت خندیدم و گفتم : اصال من به تو فکر نمیکنم که بخوام از دست  ?ز خانم قدسی جزوه گرفتم ؟ آخی عشقم ناراحتت کردم ؟دیروزه که ا

تو ناراحت بشم . مزاحم نشین این همه . مهسا: آقای مهدوی شما دیگه خیلی از حدتون گذشتید مراقب حرف زدنتون باشین تا مشکلی پیش نیاد 

رف زدن بهشون ندادیم و راهمونو کج کردیم و به سمت کالس رفتیم . کیمیا: شما دوتا یواشکی کجاها میرین هااااااا؟ یه ساعته . دیگه اجازه ی ح

عه چرا دارین چیکار میکنین؟ ای نکنه داشتین شماره میگرفتین ها؟؟ مهسا : نه بابا دلت خوشه ها داشتیم با اون اسکوال دعوا میکردم . کیمیا: ا

باشه _آخه وسط دعوا چطوری بیایم دنبال تو ؟ کیمیا : خب باشه راستم میگی ولی ازاین به بعد دیگه تنهات نمیزارم .  _نو صدا کنین ؟ نیومدین م

 باووووووو کیمیا : بهاره دلم شیطونی میخواد.

کیمیا: آره آخ جوون .مهسا : واای چه حوصله ای جووووونباوو آره منم دلم میخواهد اگه استاد نیومد بیاین یه زره پسرارو سرکار بزاریم بخندیم. _

نیم دارین شما دوتا ! اصن به امتحان هفته ی دیگم فکر نکنین ها؟ ساورینا : آخ آخ راست میگه ها دردسرامون شروع شد! باید این هفته رو بخو

.... !! بعد خندیدیم و منو کیمیا بلند شدیم و رفتیم آره سه شنبه مهسا: باشه بعد اگه از سه شنبه نخوندین_کیمیا : باشه سه شنبه شروع میکنیم 

منم هول هولی  سر میز امین و مهرداد و روهام و پویا گفتند : کاری دارید با ما؟ کیمیا : بله کار داریم.بعدم دستمو فشار داد که یه بهونه جور کنم .

فته پیش کامل نوشته بودید ؟ واای بدبخت شدم ضایع شدم رفت. گفتم : جزوه های هفته پیش درس دین و اخالق رو دارین ؟ امین : شما که ه

یدن وقتی امین این حرفو زد همگی باهم یه نیشخند زدن بهمون و پویا گفت : بچه ها راست میگن که این دخترا مغز فندقی ان ها ! بعد باهم خند

بیا بریم باوو دوباره  _شما دارین نشون میدین کی فندقی تره ! منم باحرص گفتم : آره ما مغز فندقی شما نخبه ! خوبه ؟ کیمیا : هه فعال که 

خخخخخ و بعد از اونا دور شدیم . به مهسا تعریف که کردیم _بهشون خندیدیم پرو شدن . روهام : آره برید شرتون کم .کیمیا: باز............گفت .

میت ندین وحرف نزنین باهاشون ؟ کیمیا: ای بابا مگه ما داریم باهاشون باز شروع به جیغ جیغ  کرد.مهسا : اه مگه بهتون نگفته بودم بهشون اه

الس میزنیم که این طوری میکنی؟ فقط سرکارشون میزاریم تا بخندیم .ساورینا: بچه ها حق با مهساس خیلی مسخره شده دیگه همه ی کالس 
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انگار باهاشون چیکار می کنیم ، بعدم هرکی هرچی گفت دهنش خب باشه دیگه شورشو در نیارین حاال _فهمیدن که ما با اینا دعوا داریم . 

 آسفالته .

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

 «مهسا»

 خالصه بعد از بحثامون از دانشگاه بیرون رفتیم و یهو بهاره و کیمیا شروع به دادو بیداد کردن .

 بهاره : اه حاال چرا این ماشین پنچر شده ؟

کار کی؟ ساورینا: اون پسرا . بهاره و کیمیا هم با حرص و عصبانیت گفتن که: بهشون نشون میدیم . میخواستیم از  _کار اوناس کیمیا: غلط نکنم 

. مانتومو در آوردم تا  ?صندوق ابزار رو دربیاریم که مانتوم گیر کرد به در ماشین و کل و اجمعین ج*ر خورد.وای داشتم از خجالت میمردم واقعا

این آبروم نره و تو ماشین نشستم . یهو صدای بووووق اومد دیدم که اون بیشعوران و دارن به ما میخندن . احساس کردم که یه چیز تو بیشتر از 

و با همون سر و شکل ناجور که شامل یه تاپ و شلوار تنگ بود پریدم  ?ماشینه و سرمو که بر گردوندم و یه موجود چندش حال بهم زن رو دیدم

 سوسک ! سوووووسک ! روهام : ای جوووون مهسارو ._یغ کشیدم بهاره: چته دیونه ؟ چرا این طوری میکنی ؟ بیرون و ج

: جانم  بهاره خیلی عصبانی شدو به کیمیا گفت بره قفل فرمونو بیاره وقتی آورد قایمش کرد و رفتن جلو و کیمیا گفت: پنجره رو بکش پایین ! امین

جانمی نشون بدم حال کنی ! و بعد قفل فرمون محکم زد به شیشه ی ماشینشون که یه لکسوس سفید بود شـروع  چیکار دارین ؟ بهاره: االن یه

به دادو بیداد کردن و ماهم با اون سرو شکل دویدیم و سریع یه ماشین گرفتیم و سوار شدیم و تا یه جایی دنبالمون میومدن ولی بعد مدتی 

بهم دادو گفت : من خجالت نمیکشم تو بپوش .بهاره : آقا لطفا سریع تر برید .ساورینا : بهاره ببین چه  گممون کردن .کیمیا مانتوشو در آورد و

بدبختی رو واسه ما درس کردی ؟ اگه ازمون شکایت کنن چیکار کنیم ؟بهاره: بیخیال فقط یه راه داریم ،الکی اظهار دوستی کنیم باهاشون 

بچه ها لطفا ساکت باشین . آقا نگه دار! وقتی از ماشین پیاده شدیم بهاره گفت خونه ی یکی  _وبه ؟ .کیمیا:معلوم هس چیمیگی بهاره ؟ حالت خ

 از دوستاش اینجاست بریم فعال پیش اون .

 زنگ درو زد و مهشید :بله؟کیه؟

 بهاره :منم !درو بازکن مهشید .
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اورینا گفت: بچه ها تو دردسر افتادیم حاال چیکار کنیم ؟ مهشید :اوا؟تویی؟بیاتو...رفتیم خونش و بعد احوال پرسی و تعریف جریان س

مهشید:نترسید بابا چیزی نمیشه که حاال بیاید یه شربتی چیزی بخورین قول میدم راهنمایی تون کنم .بهاره: مرسی .توزحمت انداختیمت 

تورو خدا خجالتم نده دیگه سرم خیلی شلوغ بود تو مـهشید: نه بابا عشقم چه زحمتی مگه این که یه اتفاقی بیوفته من تورو ببینم .بهاره : 

مهشید:فعال بیخیال فکر نکن . بعد خوردن شربت که بهاره از استرس هیچی نخورد ?دانشگاه هم که به اونا برخوردیم نمیدونم چیکارشون کنیم 

یخوان شاید از صد نفر یکی ماشاهلل شماهم که مهشید شروع کرد به گفتن: ببینن به پسرا اصن نباید رو داد .پسرا شمارو به خاطر خودتون نم

سالین میدونین چی میگم منم دانشگاه میرفتم که بایه پسره دوس شدم هه ازدواج کردیم و بعد ازدواج همه ی پوالمو کشید باال و بعد ۱۹و۱۸

ه دوسال از بهترین لحظه های عمرمو تو بهم خیانت کرد مثل یه تیکه آشغال انداختم یه گوشه . باالخره طالق گرفتم .ولی بایه حال خراب ه

تام کم تیمارستان هدر دادم .باورتون میشه به خاطر یه پسر حالم بد بود دیونه شده بودم شبا با آرامبخش میخوابوندنم . بعد یه مدت یکی از دوس

و رفیق فابریک همدیگه شدیم . بهاره ام کم بهم کمک کرد و بهتر شدم .همون موقعام بود که با بهاره تو عروسیه یکی از دوستام آشنا شدم 

 خیلی بهم کمک کرد . یادش بخیر .......چه زود گذشت 

 ببخشید سرتونو درد آوردم ولی فقط خواستم بگم که الکی به هرکسی اعتماد نکنین و اشتباه منو تکرار نکنین..

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

زندگی میکرد پاشدمو یه دستمال کندمو دادم بهش تا اشکاشو پاک کنه کیمیا هم بغلش کردو سعی  دلم براش سوخت پس به خاطر همین تنها

کرد که حدقل مرهمی رو زخم کهنش که االن سرریز کرده بود بزاره ولی میدونستم که هیچ چیز مرهم زخمش نمیشه هیچ چیز چون جونی و هزار 

ین االن تو همین کره ی خاکی دلشونو به بد کسی میدن و اعتماد الکی میکنن ......نگرانم امیدشو گذاشت پای بد کسی ...میدونم هزاران نفر هم

 نگران فردای همین مردم ...

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

 کیمیا: وای عزیزم متاسفیم ناراحتت کردیم

 مهشید : این چه حرفیه ؟ عیب نداره گلم 

کشید متاسفم که این مدت نیومدم دیدنت دلمم خیلی برات تنگ شده بود ها میخواستم همین چن روزه  بهاره : عزیزم فداتشم که این همه زجر

 سر بزنم بهت ولی نه با این اوضاع .
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ساورینا:الهی چه سرگزشت تلخی داشتی مهشید جون ایشاال آینده ی ?مهشید: قربونت برم عیب نداره همین موقعم اومدی زحمت کشیدی 

 مهشید: مرسی گلم همچنین خودتون خوبی داشته باشی 

مهشید:حتما چرا ?بعد از دلداری دادن به مهشید جون کیمیا به مهشید گفت:عزیزم میتونم برم حموم چون خیلی دویدیم لباسام کثیف شده .

 اجازه میگیری خونه ی خودته

? ***********************************. 

 «بهاره»

شید:االن .وقتی اومدش شروع به گفتن کردم: مهشید حالم اصال خوب نیس احساس بدی دارم واقعا از وقتی مهشید یه لحظه میای تو اتاق.مه_

آره فکر کنم دیدم کیمیا داره در میزنه کیمیا:اجازه هست؟یه لحظه کار دارم _رفتم این دانشگاه آرامش ندارم مهشید:چراا؟به خاطر اون پسرا ؟؟

یه لباس بهم میدین ؟مهشید االن برات میارم ?خودمونه .کیمیا:باشه حاال یه روز خواستم آدم باشم نزاشتی  بیا تو بابا غریبی نکن مهشیدم از?_

ا سروکله .کیمیا:مرسی .بعد دادن لباسا به کیمیا و بستن در گفتم :چیکار کنم حاال؟مابرای درس خوندن رفتیم دانشگاه ولی االن فقط وقتمون داره ب

آخه....مهشید:میدونم واسه خودت _مهشید:بهاره من میگم برو پیش پسره و خسارت ماشینشو بده هیچ حرفیم نزن زدن به این پسرا میگزره .

بیخیال غرور ?غرور داری و دوس نداری شخصیت خودت رو بیاری پایین ولی مطمعن باش اگه این کارو نکنی ،بیشتر دردسر درست میکنی 

بزنم .بعد باهم از اتاق اومدیم بیرون مهسا:ما غریبه شدیم ؟آره که تو اتاق یواشکی حرف میزنین هی باشه ولی باید با بچه ها هم حرف _شو....

نه عزیزم .بچه ها منو مهشید باهم فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بریم خیارتشون رو بدیم و عذر خواهی کنیم .مهسا:الیک ?_؟

نیدی حرفامو؟کیمیا:آره ولی ....مهشید:بچه ها به نظرم این کار،کار درستیه نشون دهنده کیمی ش_مـوافقم.کیمیا:آخیشش حموم چه قدر خوبه ها 

منم همین فکرو میکنم و ازشمام معذرت میخوام که باعث شدم تو دردسر _میدونم واستون سخته ولی بهترین کاره ?سطح شعور و فکریتونه 

کیمی فعال بیخی اهمیت نده .مهسا بیا بریم ببینیم چه خبره ؟مهسا:ایکی _نمیگزرم کیمیا:باشه باشه میریم ولی به همین سادگی ازشون ?بیافتیم 

 پس بدو._ثانیه حاضر شم میام 

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

 «مهسا»
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م سنگینی میکنه وقتی از خونه اومدیم بیرون بهاره گفت که باید یه چیزیو بهت بگم که خیلی واسم سخته .شایدم عصبی بشی ولی خیلی رو دل

خب بگو دیگه دلم هزار جا رفت .بهاره:هولم نکن میگم دیگه _ولی به جز تو به کس دیگه ای نمیتونم بگم چون تو همیشه گوش میکنی به حرفام .

ار حالت خوبه ؟اخه چجوری همش چن ب?مهسا: ?من .......من احساس میکنم دارم به امین جذب میشم یه احساسایی رو تو خودم میبینم 

بهاره:واقعا نمیدونم ولی ?آخه چجوری میشه؟نمیفهممت _بهاره:آره میدونم ولی یه دفعه ای شد نمیدونم چیکار کنم بین دوراهی موندم .?دیدیش 

ان هیچی امن و ام_بعد تا سر خیابون رفتیم و برگشتیم زنگ درو زدیم و رفتیم باال کیمیا: چیشد ؟خبری نبود؟?باشه_فعال به هیچکس چیزی نگو.

نه زیادیم بهت زحمت دادیم همین که کمکمون ?_بهاره :بچه ها جمع کنین بریم دیگه خیلی موندیم مهشید:چیمیگی ؟بمونین دیگه منم تنهام 

به هر حال عزیزم بازم ممنون مهشید:خواهش میکنم کیمیا:ناراحت نباش _کردی واسمون زیادی بودمهشید:کاری نکردم که چه قدر تعاریفین ها 

 طمعن باش بازم میایم ما پروییم مهشید:خوشحال میشم دیگه م

ی بعد کلی حرف زدن که توصیه بود از خونه مهشید باالاااخره اومدیم بیرون وقتیم که اومدیم خونه ی خودمون چون فردا امتحان داشتیم یه کم

یخوندن نمیدونم چرا فضای خونه غمگین دوره کردن میگم کردن چون من اومدم بخونم حسش نبود و همش احساس میکردم بلدم بقیم مــ

 شده بود اصن 

ا داشتم میگفتم همه ساکت و یه جورایی دپرس بودن ولی بالخره خوابیدیم و مثل همیشه اول خودم بیدار شدم و وسایال رو آماده کردم و تن لش

خو امروز تصفیه حساب میکنیم باهاشون و تا جای که رو صدا کردم بـعد خوردن صبحونه آماده شدیم تا بریم دانشگاه بهاره:بچه ها اهمیت ندین 

کیمی:باشه بریم. بعد از اینکه از خونه بیرون رفتیم سوار ماشین شدیم و به سمت ?بزارن باهاشون برخوردی نداریم البته مطمعن نیستم زیاد

تمون .منم اخم کردم و اونطرفو نگا کردم دانشگاه رفتیم بهاره ماشینو پارک کرد وپیاده شدیم یه دفعه دیدیم که روهام داره میاد سم

 روهام:باالخره اومدین ه*ر*ز*ه های........یه پدری ازتون دربیارم مرغای آسمون  به حالتون گریه کنن

درست صحبت کنین آقای محترم نزارین ماهم دهنمونو باز کنیم .هرچقدر خسارت _بیشور هرچی الیق خودشو خوانوادشه به ما نسبت میده 

ونم میشه بگین تا پرداخت کنیم .بعدم یادتون باشه اول شما ماشینمونو پنچر کردین که ما بیخیال شدیم حاالهم برو به دوستای بدتر از ماشینت

بشین بینیم _خودت بگو که بعد یونی بیان کافی شاپ بغل تا حرفامونو بزنیم روهام: ادای خانومای باادبو نیار لطفن بعد یونی میبینمون .

شتم و دیدم اون سه تا مثل اینا دارن منو نگا میکنم گفتم چیشده وا؟بهاره ام گفت:چه قدر خوب حرف زدیا من تو کف حرفات موندم بزن باوو.برگ

 الیکو
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 وای ازم تعریف کرد آخ جون نیشم که داشت باز میشد با حرف بعدیش بسته شد بهاره:البته هرکی نشناستت و با این لحنت فکر کنه آدمی ما که

منم گفتم بیشور و رفتم .خو از شما که پنهون نیس ولی یه خورده ناراحت شدم آخه زود رنجم .یه دفعه دیدم ?و با اونا خندید ?ونیم دیونه ایمید

 که بهاره خانوم بغلم کرده و داره معذرت خواهی میکنه منم خندیدم و بخشیدمش و در همین حال به کالسم رفتیم تا وارد شدیم دیدیم که بچه

تقریبا ۶:۳۰تاساعت ?ی کالس دارن نگامون میکنن ماهم اهمیت ندادیم ونشستیم سر جامون استاد اومدو امتحانم گرفت که من هیچی ننوشتمها

کالس داشتیم خیلیم خسته شدیم ولی باید خسارتشون رو میدادیم اه افتادیم به سمت کافی شاپ و تو راه حرفایی که باید میزدیم رو مرور 

سیدیم دیدم اونا سر یه میز نشستن و دارن به در نگا میکنن تا مارو دیدن نامحسوس اخم کردن تا رسیدیم بهشون بهاره شروع کردیم وقتی ر

 کرد به گفتن.قرار بود همه چیو فقط خودش بگه.بهاره:ببینید آقایون درسته که کار ما اشتباه بود اما اول خودتون شروع کردین ماهم دختری

با کسی بحث یا دعوا کنیم .االنم هرچه قدر خسارت بهتون وارد شده رو بگین تا پرداخت کنیم و هممون ازتون بابت  نیستیم که بدون علت

 رفتارای این چن وقت معذرت میخوام .

:امین این نه نه خوشم اومد آفرین قشنگ حرف زد حال کردم ایول امین: ماهم معذرت میخوایم قبول داریم کارامونو ولی مال شما بدتر بود.پویا

چه طرز حرف زدنه هرطور که الیقشونه حرف بزن .امین: داداش معذرت ولی به هیچ کس ربط نداره و ماشین خودم بوده و دخالت نکنین.پویا: 

چت شده ؟ هه نکنه دلتو برده؟ آره؟امین:پویا ساکت میشی یا ساکتت کنم؟خانم سعادت من ازشما و دوستاتون بابت پنچری ماشین و بی ادبی 

 دوستام معذرت میخوام و برای ماشینمم چیزی نمیخوام چون حقم بوده.

دم وااای این همون امین بود ؟ چه قدر خوب حرف زد جدی بود و یه جورایی با ابهت از حرف زدن این یکیم خوشم اومد .یهو به خودم اومدم و دی

وصی صحبت کنم باهاتون ؟؟ لطفا؟؟؟بهاره:باشه بچه ها صب همه شون رفتن به جز امین که به بهاره گفت:خانم سعادت میشه یه لحظه خص

 کنین بیام.

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

 «بهاره»

وزی بعد از دور شدن از بچه ها گفتم:بفرمایید؟امین: میدونم که شاید این حرفم باعث عصبی شدنتون شه ولی لطفا تا آخر حرفام گوش کنین ،از ر

که شمارو دیدم همش حواسم پیش شماس من نمیدونم چجوری بهتون بگم ولی واقعا دوستون دارم و نمیخوام از دستتون بدم خواهش میکنم 

 ت باهم باشیم بیشتر باهم آشنا شیم ،اگه چیزی ازم دیدین دیگع اصال طرفمم نیان خواهش میکنم . فقط چن وق
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 خو دلم به خاطرش سوخت یه جوری حرف میزد اما..

دونم اگه بخواین همش جلومو بگیرن از این دانشگاه میرم تا دیگه همو نبینیم و شمام زود ترفراموشم کنین ازت خواهش میکنم برو فقط برو می_

 که عشقی در کار نیست و همش هوسه امین: چرا باورم نمیکنی آخه اگه بری هم ول کنت نمی شم مطمعن باش 

وللش خستم بریم خونه دیگه مهسا: ماشینت _میخواست باهم دوس شه کیمی:وا_اهمیت ندادم و اومدم پیش بچه ها مهسا: چیشد؟چیگفت؟ 

 هجلو در بود به ساورینا گفتم ببرتش تعمیر گا

 :باشه پس بریم._

وقتی خونه رسیدیم دوتا مسکن خوردم ورفتم تو اتاق تابخوابم کیمیا هم گفت میخوام برم قدم بزنم میای که مهسا گفت نه چون حسش نی 

خوشم   ساوریناهم که تعمیرگاه بود و هنو نیومده بود.وقتی رفتم تو اتاقم روتخت لش شدم و به حرفای امین فکر کردم خوب میدونم که  ازش

بین اومده ولی من به امید دکتری امدم تهران نه برای شوهر کردن که به مامانم قول دادم دکتر شم برگردم آخ چقد دلم برای مامانم تنگ شده .

؟اصن چن تا راه موندم از یه طرف عقلم میگه درستو بخون و برگرد پیش مامانت و آرزوی بچگیاتم برآورده میشه ولی دلم میگفت امین چی پس؟

س نمیتونم فکر کنم هی.بعد کلی فکر کردن بالخره خوابم برد. نمیدونم چه قدر گذشته بود که احساس کردم یکی داره بیدارم میکنه ودیدم مهسا

جات که میگه کیمیا و ساورینا اومدن و میگن بریم بیرون تا حال و احوالمون خوب شه .به نظرم خوب بود میرفتیم بیرون و از این بی حوصلگی ن

میافتم .گفتم برو تا آماده شم بیام .مهسا که رفت پاشدمو دست و صورتمو شستم و خواستم آماده شم یه ست سفید مشکی زدم و آرایشم کردم 

ما و از اتاق رفتم بیرون دیدم مهسا داره با گوشی بازی میکنه و بی حوصله ساعتو نگا میکنه خخخ حتما باز آماده شدنمون طول کشیده آخه تو 

داد  تنها کسی که زود آماده میشه مهساعه .تا منو دید دستامو بردم باال و گفتم معذرت میخوام خو .اونم یه چشم غره بهم رفت و یه دفعه دیدم

ه ولی دیدم تند اومدن بیرون و اصلن نگا ب?زد:هوووووی بیشورا کجایین پس اه مگع من االف شمام خو. من که سکته کردم رفت اونارو نمیدونم .

مهسا ننداختن چون میدونستن که مهسا عصبی بشه هیچی جلودارش نیس. هیچی دیگه بالخره با چشم غره های مهسا و محل ندادن های اون 

راستی ساورینا دستت درد نکنه ماشینو بردی تعمیر گاه ساورینا: خواهش میکنم آجی گلم . به خودم گفتم فعال فکرو _دوتا بالخره رسیدم پارک .

بزار کنار و با دوستات خوش بگزرون .کلی تو پارک شیطونی کردیم و رفتیم بستنی خوردیم بعد بستنی که خیلی چسبید و مهسا خانم  خیال رو

دن و دوتا گنده رو خورد.داشتیم میومدیم که بارون اومد به حس خوبی پیدا کردم و به بچه ها هم گفتم یخ زره زیر بارون بمونیم اونام قبول کر

یه صندلی نمیدونم چیشد که یه دفعه اون همه حسه خوبی که پیدا کرده بودم همش پر کشید یه دفعه زدم زیر گریه .مهسا اومد بغلم  نشستیم رو

نمیدونم واقعا یه لحظه دلم گرفت . میدونم واسشون غیر باور بود ولی واقعا من دختری _کرد و گفت:واسه چی داری گریه میکنی آخه عزیز دلم؟
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ام به خودم غصه نمیدادم وهمیشه شاد بودم االن بالتکلیف مونده بودم و حتی نمی دونستم چرا گریه میکردم. بعد چن لحظه که که یه لحظه 

سبک تر شدم مهسا گفت:بهاره عزیزم پاشو بریم سرما میخوری ها .راست میگفت تازه خودشو نگفت من که میدونم چه سرما خوردگی بدی 

ودم نمیدونم چرا همیشه دستاش یخه یخه خوشم میومد حال میداد گرفتن دستاش منم که نمیخواستم حالش داشت ولی من عاشق یه چیزش ب

بد شه سریع گفتم:آره پاشین  بریم.وقتی خونه رسیدیم گرفتم خوابیدم چون حالمم خوب نبود فقط لحظه ی آخر شنیدم مهسا گفت بچه ها 

داشتم. صبح که پاشدم مهسا نبودحتما مثل همیشه صبح زود بیدار شده و رفته نون بخره .  بخوابیم صبح زود بیدارشیم . خداروشکر خواب راحتی

سا منم واسه اینکه کسل تر از این نشم رفتم تا یه دوش بگیرم . وقتی اومدم بیرون دیدم کیمیا تازه بیدار شده و طبق حدسیم که زده بودم مه

نه بخوریم . داشتم چایمو میخوردم که صدای گوشیم اومد پاشدم رفتم تا جواب بدم چون نون گرفته بود .سفره رو چید و صدامون کرد تا صبحو

م . که یه تو اتاق بود .یه شماره ی ناشناس بود و اصال واسم آشنا نبود ولی یهو ته دلم دلشوره افتاد به خودم گفتم چرا الکی جو میدی و جواب داد

 ران شدم. صدای آشناگفت: سالم عزیزم باالخره برداشتی؟نگ

 وا یه کسی بهم میگفت همونه ها ولی دوباره پرسیدم: ببخشید شما؟

 خودتونو معرفی کنین وگرنه قطع میکنم._که گفت:واقعا نشناختی؟

شما واسه چی به من زنگ زدین؟اصال شمارمو از کجا آوردین؟امین:همه کار از دست من _امین:اعه قطع نکنی ها وایسا امینم دیگع امین مهدوی

منم به شما گفتم که نزارین یه جور دیگه رفتار کنم.امین: زنگ نزدم تا اینا رو بگیم فقط خواستم بگم از _یاد و بهتم گفتم که ول کنت نیستم.برم

 پنجره جلو خونتون یه نگا بنداز بیرون .

که قطع کرده بودم و سریع رفتم جلو پنجره  هیچی االن میام . تلفنم _همونه لحظه مهسا صدام کردو گفت: کجایی پس ؟ چیشده اتفاقی افتاده ؟ 

 که دیدم امین و پویا تو  ماشینن و دارن منو نگا میکنن همون لحظه اس اومد که چرا دعوتمون نمیکنی داخل؟ منم واسش زدم که چرا باید به

من تا شب اینجا میشینم ببینیم چی  آره بی ارزشی امین: خیلی خب باشه_خونمون دعوتتون کنم؟امین: یعنی واقعا این بد واست بی ارزشم؟ 

نجره میشه.منم درجوابش گفتم : اینقد بشین تا زیر پات جنگل سبز شه . هیچی دیگه جواب نداد منم نگران که ببینم چیمیشه میره یا میمونه هی پ

ده دلم گرفته میخوام حوصلم سرنره . نه آخه یه خور _رو نامحسوس نگاه میکردم تا باالخره کیمیا گفت: چرا همش خیابونو نگا میکنی؟ چیشده؟

وااا دیونه شدی؟ ساورینا: تو _ساورینا: ما دوستای همیم خو میفهمیم که کی دروغ میگه کی راست از چشات میخونم داری پنهان کاری میکنی

 فرض کن من دیونم ولی االن معلوم میشه .
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اینجارو داشته باشین و بعد رو به من گفت که دروغ نمیگی و من دیونم واای بدبخت شدم . ساورینام رفت دید که دروغ میگم و گفت:بچه ها 

.بچه هام اومدنو گفتن چیشده که ساورینا جریانو بهشون گفت .مهسام با یه نگا شماتت گر گفت:خوب این کارای یواشکی چیه مگه ما دعوات 

وبه بی گدار به آب نمیزنه مثل ما با احساس تصمیم نمیگیره و میکنیم که بهمون نگفتی؟خو راستشو بگم من از مهسا خجالت میکشم اون خیلی خ

 همه ی جوانبو در نظر میگیره 

با خجالت بهش گفتم: نه به خدا نخواستم خودتونو درگیر کنین.سر صبحونه امین به گوشیم زنگ زد و گفت تا نیای بیرون همین جا میشینم. 

نه  _نمیدونم به خدا . کیمیا: برم پایین دعواش کنم بره؟_(: شمارتو از کجا آورد ؟؟?یشد مهسا با چشای ریز شده بهم گفت)این میرفت کاراگاه م

نمیدونم ولی تا وقتی نرم پایین هیچ مشکلی پیش نمیاد .ساورینا: باشه اگه این _نرو ولش کن خودش خسته میشه میره کیمیا: واگه نرفت؟؟

 میدونم که عاشق امین شدی نمیخواد ازما مخفی کنی. طوریه که میگی میشینیم میبینیم چی میشه.کیمیا: بهاره

 فهمید؟ ضایع بودم ؟

بچه ها عاشقش نیستم فقط جذبش شدم ولی میدونم همینم اشتباهه و سعی امو میکنم تا فراموشش کنم ساورینا: ولی ضایع بودا عاشقش _

دیونه ها ولی معذرت میخوام  _ا: عشقم عشقای قدیم هییی شدی ماهیچی نگفتیم تا ببینیم تا کی میخوای مخفی کنی از بهترین دوستات؟.مهس

 چی؟ کیمیا: تو که بیشتر از همه از امین متنفر بودی االن چیشد که جذبش شدی؟_اگه نگفتم بهتون.کیمیا: ولی یه چیز واسم تعجب انگیزه.

م و رفتم تو فکر دیگه هیچی نگفت .ساورینا: آخی پسر واقعا چرا؟؟ نمیدونم شاید سرنوشتم این جوریه . کیمیا هم که دید هیچ جوابی واسش ندار

هویی جلبک خودتی ها .ساورینا: بروبابا.مهسا: ساورینا چی میگی موقعیتی بهتر از این گیرت نیومده  _بیچاره دوساعته عالقه به خاطر یه جلبک . 

روزه ام همش غمگین بودیم چرا مثل قبالنا نباشیم  برا شوخی؟ساورینا:خب چیکار کنم بشینم روضع بخونم گریه کنیم؟خو بسه دیگه این چن

 خو؟ مهسا:االن هیچی این قضیه رو درست نمیکنه جز فکر و تصمیم بهاره. 

راست می گفت باید خودم تصمیم می گرفتم که سرانجام این عشق ممنوعه چی میشد مخالف بودم از رابطه برقرار کردن با امین چون شنیده 

 قید و بند یه رابطه درست حسابی نیس منم یه رابطه ی دائمی میخوام نه یه هفته که تا مزم پرید بره بودم آدمه هوس بازیه و 

 هییی باید فکر کنم 

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

 « مهسا»
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 ای خدا فکر کنم بهاره از دست رفت .این که گفت فقط جذبش شدم اگه عاشقش میشد چیکار میکرد.

یرفت می اومد پرده رو میزد کنار به اونا نگا میکرد بعد میخندید بهاره هرموقع که فکر کنه من میدونم که امین رو انتخاب میکنه هـمین بهاره هی م

طور داشتم فکر میکردم که یهو گوشی بهاره زنگ خورد. گوشی که پیش بهاره بود ولی ما سه تا مثل قوم مغول یه دفعه هجوم بردیم سمتش 

و یهو جیغ کشید: وااای چتونه مامانم بود االن فکر بد میکنه که رد دادم. ماهم گفتیم: حرف اضافه نزن به مامانت ?سش سریع رد داداونم از تر

 زنگ بزن بگو ترسیدی رد دادی.

ات تنگ شده.معذرت میخوام دیگه هیچی نگفت ولی غرغر میکرد هی. بهاره: سالم مامان خوبی؟ ......................... آره من خوبم دلمم خیلی بر

الغر نشدم این سه تا یه دفعه اومدن پیشم هول شدم قطع کردم ......................اعه مامان..............باشه باشه حواسم هست آره میخورم نه 

زنم دلم براشون تنگ شده ...........آها گفتم که حواسم هست..............شماهم مراقب خودتون باشین..........اگه اون نزدیکن بده باهاشون حرف ب

................درسامکه روسفیدتون میکنم ولی هنوز اوالشه چیزی معلوم نیست که ................آره منم خوبم .....خوب .........سالم بابایی خوبی؟....

..................باباجونم ؟....... گوشیو میدی به سعید خیلی دلم واسش تنگ .....................حتما موفق میشم با اعتماد هایی که شما به من کردین ..

 خدافظ بابایی خوبم ...............سالم داداش سعید چطوری؟................ منم خوبم ...................شده .................

 یو تحمل کنه دوری داداششو نمیتونه مثل من منم دلم برا داداشم تنگ شده یه دفعه دیدم بهاره زد زیر گریه میدونستم  دوری هرک

الس بودم مجبورشدم ........... نه گریه نمیکنم ........نه اصال دلم براتون تنگ بشه کورخوندی آق داداش ...............................آره ببخشید سرک

.............وااای واقعا اگه بیای که خوشحالم میکنی .................اگه تونستی حتما بیا ...............نه ...قطع کنم و یادمم رفت دوباره بهت بزنگم ........

 بابا.مراقب خودتون باشید ها خیلی دوستون دارم .............................قربونت بشم خدافظ.

ات ماهم بکن دیگه هی قربون صدقه مامان و بابا میری خو لوس بـهاره: حواسم نبود بعد قطع کردن تلفنش زد زیر گریه ساورینا:خب مراع

 ببخشید

میدونیم گلم ماهم دلمون برا مامان باباهامون تنگ شده  _ساورینا: آخی نازی شوخی کردم چرا گریه میکنی حاال بهاره: نه به خاطر اون نیست. 

: آره میدونم بخاطر همینه که ناراحتم مامانم همش نگران درسامه ولی من فکرم هرز میره ولی همگی یه هدف داشتیم که اونم درسمونه .بهاره

بهاره هر تصمیمی بگیری مطمعن باش ما تنهات نمیزاریم و کمکت میکنیم .بهاره: بچه ها ممنون از همه ی کمکایی که تاحال بهم کردین. ?_

کم روحیم باز شه و قدم بزنم ودر ضمن کاری بهشون ندارم بهاره: باشه برو فقط ترو همگی گفتیم خواهش میکنیم.کیمیا:بچه ها من میرم بیرون ی
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موافقم کیمیا: چاکرم بهاره: ?الیک _خدا یه وقت دعوا نکنی باهاشون.کیمیا: باشه بابا مگه میدون جنگه برم شمشیرمو ببرم تیکه تیکه اشون کنم .

 هرکی نشون نده.کیمیا: لووسآفرین عزیزم برو ولی خانوم باش زات وحشی خودتو نه 

 کیمیا رفت آماده شد و رفت وقتی از درخونه رفت بیرون پویا داشت بهش نگاه میکرد بعد چن دقیقه همون سمتی رفت که کیمیا رفته بود من به

.داشتم همین طور حدس  این دوتا مشکوک شدم رفت به من میگن ماربل خواهر کاراگاه مارپل بله حاال سر از کار اینا در نیارم ول کن نیستم

 میزدم تمام راهکارا رو که یه دفعه.........

اعه چه خوب بخون بیام واسم توضیح بدی دیگه نخونم بهاره: باشه حتما. ساورینا:منم یه زنگی به _بهاره گفت: بچه ها میخوام درس بخونم.

 کی بخورمباشه برین منم اینجا میشینم یه خورده خورا _مامانم بزنم و بعد میخوابم  

خب خب هرچی خوندی بسه دیگه یه زره ام واسه  _دیدن و خوردن انواع اقسام خوراکی ها رفتم پیش بهاره تا بهم یاد بده .VTبعد دوساعت 

 بشین بینیم باوو دهنتو کجوکله نکن ایش .بهاره: باشه?_من تدریس کن ببینم چن مرده حالجی بهاره: باشه حاال می بینیم

 بعدش بلند شد تخته وایت برد رو آورد نشست مثل یه استاد واسم توضیح داد ولی خوب بودا باهوش بود تند حفظ میکرد اما من یاد میگرفتم و?

 یادم میموند خوبه که باهاش دوستم ها هاها من فقط به فکر منافع خودم بیدم 

 بهاره: خب چن مرده حالجم؟?

نظر لطفته عیزم بهاره: دوست خوبم میدونم که نگرانمی و میخوای از این حال و  _.بهاره: نمک نشناس بیشور هی بد نبود یه چیزایی یادم موند _

باشه برو منم شام درست میکنم.اعه راستی از این _کاری نمیکنم که بهاره: مرسی خب من برم یه دوش بگیرم. _احوال درم بیاری ممنونم ازت.

 آره این طوری بهتره. _به بریم یونی.بهاره:عوض شد؟ به بعد باید یکشنبه،سه شنبه،پنج شن

اره. بعد رفتن بهاره به حموم ساورینا اومد پیشم و گفت: مهسا این پسره خیلی وقته که بیرونه زشته حداقل یه آبی چیزی بده ببرم واسش گناه د

ختی تو اون خندق بالت.ساورینا: اعه راست میگی ها ایش کوفت بخوره پسره ی نکبت خاک تو گور تو دلت به حال خودت بسوزه هنو کوفتم نری_

 من چه قد گشنمه 

رفتم شربت درست کردم و هم واسه اون شکمو گزاشتم هم واسه امین تو سینی به همراه یه کیک خونگی ساورینا پز که خیلی ام خوشمزه بود 

میگم _.وللش میگم دوباره درست کنه.ساورینا: راستی به بهاره نگو ناراحت میشهولی من دلم نمیاد بدمش به این پسره ی بیشور تا بخوره 

چی ؟ به من میگی پیرزن؟ توهم یه سوسکی که باید با دمپایی  _ساورینا: مهسا اصن حوصله ی غرغراتو ندارم مگه پیرزنی هی غر میزنی اه .
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میفهمی کی پیرزنه. دوید از دستم فرار منه که گرفتمش و موهاشو  بعدم االن که دیگه موتو سرت نموند?ابری بزنی تو سرش تا بمیره 

از همونجایی که تو فرار کردی و حقته سوسک _ساورینا: دیونه موهاااااااااام چیکار میکنی وحشی از کجا فرار کردی؟ ?کشیییییییدددم 

بازم تکرار میکنم که حقته.  _خیرت نده موهامو کندی  ساورینا: خدا?چه زود باختی _ساورینا: باشه باشه هرچی تو بگی تسلیم میشم .?خانم

 باشه االن میبرم. _ساورینا: باشه هرچی تو بگی اون شربتو ببر اون بدبخت کوفت کنه گرم شد.

م که شاید وقتی از درخونه رفتم بیرون دیدم که به ماشینش تیکه داده و داره آسمونو نگا میکنه یه نگا باتعجب به آسموون کردم آخه تو دلم گفت

تو آسمون حوری موری چیزی هست آخه امین جایی نمیخابه که چیزی بهش نماسه . اخم کردم و یه قیافه ی فوق جدی گرفتم و راه افتادم 

بله  _سمتش  وقتی رسیدم بهش صداش کردم و گفتم: آقای مهدوی ؟ امین: اعه شمایید؟ ببخشید مزاحمتون شدم ها خوب هستین؟

هه عشق  _اگه تعارف نمیکنم داخل بیاید خیلی وقته ام که اینجایید .امین: چیکار کنم دیگه تا حاال آدمه عاشق ندیدین؟  منم،مراحمید ببخشید

نیس هوسه اگه عشق بود اول با پدر مادرش صحبت میکردین بعد به خودش میگفتین. امین: نه به خدا اینجوری نیست شمارشونو نداشتم 

خیر من اجازه ای ندارم تا شماره ی کسی که بهم اجازه نداده به شما  _ن لطف میکنین شمارشونو بدین؟ میخواستم از شماها بگیرم. اال

بدم.امین: هرجور میخواین ولی بدونین که من همون طوری که شماره ی خودشو گیر آوردم شماره ی خونواده اشم  حتی از زیر سنگم شده گیر 

من کاری نمیتونم بکنم فقط چن اینجا بودین گفتم یه چیز بیارم بخورین .امین: ممنون راضی به در این باره با خودشون بحث کنین  _میارم. 

 زحمتی نبود. _زحمت نبودم. 

نه من باید برم  _بعد این که خورد سینیو ازش گرفتم و داشتم میومدم خونه که دوباره گفت: میشه بهم بگید بهاره االن داره چیکارمیکنه؟ 

 داره درس میخونه همین شمام بیشتر از این خودتونو االف نکنین.  _یکنم؟ دیگه.امین: خواهش م

این بیشور هی _دیگه هیچی نگفتم و راهمو گرفتم اومدم تا اومدم خونه ساورینا پرید جلوم و گفت:ورا این قدر دیر اومدی انتر گفتی زود میام 

 باشه برو اونور  _میپوشه حرفی نزنی ها. حرف زد اه مغزمو خورد .ساورینا: آها بهاره اومده داره لباساشو

اولن عافیت باشه _و زندگی نداره؟ رفتم ادامه ی غذامو که کتلت بود درست کردم و بهاره اومد تو آشپزخونه و گفت این که هنوز اینجاست کار

 خانم دومن االف شاخ و دم داره برا شناسایی؟ نداره دیگع و پسره هم االف هست 

 منم بحثو ادامه ندادم  هیچی دیگه نگفت و

 داشتم برنجو دم میکشیدم که کیمیا اومد 
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 چه عجب این پیداش شد؟ تا حاال کجابود ایشون ؟ مشکوک میزنه _

 بهاره: دوباره رگه ماربلیت بیدار شد مشکوک واسه چی ؟

 حاال میگم بهت صبر کن  _

 یگه.بهاره: چیشده تازگیا پارک دوست شدی نکنه خبریه و از ما مخفی میکنی؟کیمیا:سالم بچه ها.بهاره: سالم معلومه کجایی؟ کیمیا: پارک بودم د

 اون لحظه کیمیارو زیر نظر گرفته بودم داشتم دید میزدمش تا سوتی بده و منم رو هوا بگیرم که دیدم یه خورده هول شد ولی سریع عادی کرد

 کیمیا: نه بابا چه خبری فعال خبرا دست توعه نه من 

باشه زود بیارش . بهاره: برم یخورده  _کثیف داری بیار میخوام لباس شویی رو روشن کنم کیمیا: چرا همین لباسم خیلی کثیفه  کیمیا لباس _

سیرم  اتاقمو مرتب کنم .ساورینا: منم شام نمیخورم میخوام برم بخوام .مهسا: ده مین صبر کن تا آماده شه دیگه. ساورینا: نه عصرونه که خوردم

 باشه  _عجب شما سیری باشه برو بخواب .کیمیا: مهسا بیا لباسامو گزاشتم رو رخت آویز حموم ورشون دار. چه  _کرده 

گه بهاره رو وقتی رفتم لباسشو وردارم احساس کردم یه بوی خاص میده یه بووویی انگار.......نه امکان نداره کیمیا با پسر در ارتباط باشه و به ما ن

قعا بوی پسره یا نه وقتی بهاره اومد بهش گفتم: بیا اینو بو کن کار دارم.بهاره: وا دیونه شدی لباس کثیف کیمیا رو صدا کردم تا مطمعن شم وا

 اعه بو کن تا بگم . _چرا بو کنم.

م شم کرده بودم من وقتی میگم مشکوکه میگه ماربل بازی درنیار .بهاره: من _بهاره بو کردو گفت :وا چرا بوی عطر پسرو میده؟تازه خیلیم آشناس 

 بهش ولی به روی خودم نیاوردم تاحاال .

نه تو بمون از راه دور حواست باشه. بهاره: با این که خیلی دلم میخواد بیام ولی به _این دفعه که رفت پارک دنبالش میرم. بهاره: منم میام  _

 حرفت گوش میکنم .مهسا: ممنون ازت که اعتماد مبیکنی بهم 

 م وبعد به کارام رسید

خالصه اونشب به همه چیز و همه کس فکر کردم  تاکیمیا و بهاره رفتن بخوابن منم دنبال بهاره رفتم تا هم پیشش بخوابم هم باهاش صحبت 

 کنم. 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

سعی کن با عقل و  _همین طوری خواستم باهات حرفم بزنم. بهاره: خوب بگو گوش میکنم. _بهاره: چیشد امشب اومدی اینجا بخوابی؟ ها؟ 

هر تصمیمی رو بگیری به سرانجام تصمیمتم خوب فکر کن و همه جوانب رو بررسی کنی و بینش به آرزو و خونواده ات فکر کنی.بهاره:  منطق

 باشه ممنون 

 خواهش دیگه بخواب شبت شیک. بهاره: شب بخیر  _

 «بهاره»

 ت نماز بخونم صبح برخالف بقیه ی روزا موقع اذان بیدار شدم یه حس سبکی بهم دست داد دلم خواس

 پاشدم وضو گرفتم و شروع کردم به خوندن 

 با هر خطی که میخوندم دلم یه جوری میشد 

 من که نمیکنم،درسته حجاب من که درسته بدیم، ی بنده من که خدایا،درسته★★وقتی سالم نمازمو دادم دستامو بردم باال و تو دلم گفتم: 

چی گفتی رو گوش نکردم،ولی خدا من به اندازه ی یک عاشقانه ی پاک دوستت دارم.خدا  هررر که درسته نمیخونم، حسابی و درست نمازمو

امیدوارم فقط چیزی رو پیش روم بزاری که به صالحمه،هیچی ازت به زور نمیخوام،فقط هیچ وقت تنهام نزار که اگه بزاری همه کسم تنهام 

 ★★ینگزاشته، پشتم به یاری خودت گرمه ،الهی آمین یا ارحمن الرحیم

 احساس میکردم خدا همون لحظه دست کشید رو سرم ،زیر لب گفتم ممنونم که آرومم کردی خدا جونم .

وا سرفرصت یادم  _مرسی توهم بخون.مهسا: بلد نیستم. یادم رفته  _آره گاهی میخونم.مهسا: آها قبول باشه _مهسا: اعه داری نماز میخونی؟

 د اتاقو مرتب کرد ورفت بیرون بنداز که یادت بدم.مهسا: باشه و بعد پاش

میدونم که دید داشتم گریه میکردم میدونم که ناراحت شد که دید میدونم که به روی خودش نیاورد و نخواست دوستش کوچیک شه میدونم 

میدونم که مهسا دختر دوستام چه لطفا که بهم نمیکنن . همرو میدونم ولی هرجوری بخوام جبران کنم نمیشه چون کارای اونا در برابر من هیچه.

 خیلی آروم وجدیه ایه ولی فقط به خاطر ما خودشو شوخ نشون میده و تا غصه هامون یادمون بره .میدونم مهسا رو از ته قلبم دوس دارم همرو

میدونم که میدونم ولی هیچ تشکری نمیتونم بکنم چون زبونم نمیچرخه بهش بگم میدونم اونقدر بزرگ هست که از نگاهم بخونه همه چیزو.

 فهمیده دلم واقعا برا امین رفته انگار نفسم به نفسش بستس میدونم مهسا اونقدر زرنگه که فهمیده ته دلم به این رابطه جواب مثبت داده 
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 بعد کلی فکر و خیال پاشدم تا برم پیش مهسا تو این چند سال خیلی بهم وابسته شدیم اخالقامون کپیه همه 

یدم سرشو گزاشته رومیزو با نمکدون بازی میکنه معلومه که عمیق تو فکره چون متوجه اومدنم نشد اول خواستم وقتی رفتم تو آشپزخونه د

اهم پت و بترسونمش بعد گفتم گناه داره بیچاره و دوباره برگشتم تو اتاقم تو راه دیدم که کیمیا رفت دشویی و ساورینام نشسته تا کیمی بیاد. این

ساعته تو فکرم قشنگ؟ آخه مگه داشتم به چی فکر میکردم؟ مهسا کجا رفته بود این همه ساعت؟ اه ۴اخوردم اوه من متن ها .ساعتو که دیدم ج

چه قدر خنگ شدم من رفته بود مثل همیشه نون بگیره دیگه به قول مهسا خاک توگورم با این حافظم. بعد کلی سرو کله زدن با خودم صدام 

 کردن تا صبحونه بخوریم.

بچه ها به لحظه به حرفام گوش میکنین؟ مهسا: آره بگو.کیمیا که داشت بلند  _ه خواستم باهاشون حرف بزنم تا خیالشونو راحت کنم .بعد صبحون

بچه ها میخواستم بگم که  _میشد دوباره نشست وگفت: بگو گوش میکنم .ساورینا ام که هنو درحال خوردن بود یه سر تکون بده یعنی زرتو بزن  

 خاطر درسم اومدم اینجا هرکیم منوکه دوس داره چیکار کنم من هنوز سنی ندارم خومن فقط به 

و از این به بعد اگه مشکلی برامون درست کردن به حراست دانشگاه میگیم مهسا: من که گفته بودم هر تصمیمی بگیری پشتت وایمیسم. کیمیاو 

زش قائل باشیم و با کسی درگیر نشیم من حوصله ی نگاه کردن های مسخره ی بعدم بچه ها برای آبرومون ار _ساوریناهم گفتن که فکر خوبیه.

هم کالسی ها رو ندارم.کیمیا: موافقم باهات مهسا: خوشحالم که همه ی جوانب رو بررسی کردی و با منطق فکر کردی.کیمیا: خب امروز یونی 

بهاره: آره میخوام واسه مامانم اینا سوغاتی بخرم بدم سعید که اومد ببره  نداریم آره؟ ساورینا: آررره مهسا:بچه ها چطوره امروز بریم خرید؟ ها؟

هاو تازه باید برای خونه ام خرید بکنیم یخچال خالی شده مهسا: از بس که شکمو این! کیمیا: مهسا خانوم خوبه خوده شما کل آلوچه ها و چیپس 

 بستنی هارو خوردی ها

خب حاال نمیخواد بلد نیستی الکی سوت بزنی. پاشید آماده  _رف زدش،داشت سوت میزد واسه خودشمهسام انگار نه انگار که کیمی با اون ح

شین شید بریم دیگه بدویید ها اگه نیاین خودم میرم .بچه هاهم دیگه هیچی نگفتن ورفتن که آماده شن.وقتی از خونه اومدیم بیرون و به سمت ما

ل رزه .ته دلم میگفت از طرف امینه ولی بدون توجه به نوشتش انداختمش تو جوب.کیمیا: اعه رفتیم دیدم روی شیشه ی سمت راننده یه شاخه گ

 برام مهم نیستش بریم.  _چلمنگ بیشور میدیدی حداقل از کیه. مهسا: آره خو.

اهلل زیر لبی به راه  بچه هام وقتی دیدن که من این طوری گفتم دیگه هیچی نگفتن و سوار ماشین شدن منم ماشینو روشن کردم و با یه بسم

 افتادم.اول رفتیم فروشگاه مواد غذایی مهسا خانم کلی خرید کرد و بعدش رفتیم پاساژ تا لباس بخریم 
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 ساورینا: بچه ها اون لباس سبزه چجوریه؟؟مهسا:خیلی نازه 

ن حال ساده و شیک پسنده ساورینام وقتی که مهسا از ته دلش یه چیزی رو بگه قشنگه یعنی واقعا قشنگه چون بسیار سخت پسند ولی درعی

 دیگه به نظر ما اعتنا نکرد ورفت تا پرووش کنه منو کیمی ام رفتیم تا یه شال بخریم که همش مزخرف بود و برگشتیم پیششون که دیدیم مهسا

و گفت: خیلی خوشحال شدم از این داره با یه پسره میخنده ساورینام بغلش وایساده بود مام رفتیم جلوتر و مهسا با دیدن ما حرفشو تموم کرد 

 که دیدمتون پسر عمه

پسر عمت بود؟ مهسا:  _واین پسر عمه یعنی غلط میکنین تو فکرتون منو بد جلوه بدین و ماهم هیچی نگفتیم تا خدافظی کرد و اومدیم تو ماشین.

آها ولی خوشتیپ  _اومده بود پیش دوستش که بوتیک داره.نه بابا،اینجا چیکار میکرد؟ مهسا:هیچی مثل اینکه  ?_آره بعدم فکر بد که نکردین ها؟

 بودا برو تو کارش. 

ا بعد گفتن این حرف مهسا یه لبخند زد وبا دست محکم زد تو سرم. مهسا: آخه اورانگوتان منه احمق کی از این کارا کردم که بعدددددد برم ب

 من حرفی ندارم  _پسر عمه ام بکنم؟؟

 نکبتم همش داشتن به ما میخندیدن هی ضایعم کرد رفت اون دوتا

 مهسا: مگه خنده داره؟

 کال بچه ها تا خونه خفه خون گرفتن

 و حتی تا موقع خواب هم دیگه نمک نریختیم تا نزنه تو پرمون 

 وکیمی ام مثل این که قصد بیرون رفتن نداشت .

 همه کاری براشون میکنه ولی برا خودش هیچکاری نمیکنه مهسام گرفت رمان بخونه تا به ما فکر نکنه خو گناه داره به همه فکر میکنه 

 ےشب وقتی داشتم می خوابیدم به این که آخر امین چیکار میکنه برای به دست آوردن من؟نه یعنی واقعا منو دوست داره؟ ه

ولی قبل بستن چشام ?ته خوابم برد.صبح طبق یه قرار نانوشته دوباره برای نماز بیدار شدم ولی شدت خوابالودگی زیاد بود که بعد نماز سه سو

 دیدم که مهسا بیدار شده و داره خونه رو جمع میکنه.
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از بعد یه ساعت که خوابیدم پاشدم مهسا گفت: خانم تنبل چرا همیشه من باید زود تراز شماها بیدارشم؟ یه بارم شما زحمت بدین به خودتون و 

به نظرم خوب بود به  کولم رفتم تا آماده شم.یه شلوار کرم با مقنعه و مانتوی مشکی خوببعد صبحونه وجمع کردن ?باشه  _خواب نازتون بزنین.

ز زره موهامو گزاشتم بیرون و مقنعه رو سرم کردم و یه آرایش محوم کردم تو آینه به خودم یه چشمک زدم زیر لب گفتم به امید روزی سرشار ا

بیرون مهسا که دوباره منتظر اونا بود.منم نشستم پیشش و به تیپش نگا کردم. خب یه مانتوی آرامش .بعد کولمو انداختم رو دوشمو از اتاق رفتم 

یاسی با مقنعه و شلوار مشکی خوب بهش می اومد مهسا همیشه خیلی کم آرایش میکرد جوری که تو یه مراسم وقتی آرایش غلیظ داشت همه 

 بود خوب خوب ام. ای قهوه ی مقنعه و شلوار با سفید مانتوی یه��?دیگه بیایم  نگاش میکردن.وقتی ساورینام اومد تیپشو چک کردم تا به هم

 پیدا از انتظاری چه ای شلخته اینقد وقتی: گفت شدن بلند حین در مهساهم?.کردم نمی پیدا جورابامو این معذرت گفت اومد تا کیمیام?میایم بهم

و رفت کفشاشو ورداره. من به ساورینا آروم گفتم : باهاش ?سط بازار شامت پیدا کنم و خودتو بیام روز یه منتظرم من تازه.داری جورابات نکردن

 موافقم دارم لحظه شماری میکنم تایه روز کیمی داد بزنه بیاین منو از زیر اینا پیدا کنین خودم خودمو گم کردم

 اوی هم خندیدتا حرفم تموم شد دیدم یکی زد تو سرم. کیمی بود بعدم پاشد و رفت از خونه بیرون س

نه باالخره بعد سال ها سوار ماشین شدیم و به سمت دانشگاه راه افتادیم که تو راه هیچ اتفاقی نیوفتاد.سعی کردم تو دانشگاه جدی و محترما

 برخورد کنم تا مزحکه ی دست پسرای االف نشم 

تا پسرا فکری هرچند غلط دربارمون نکنن ومن تازه به این  مهسا همیشه بهمون میگه تو مکان های عمومی لطفا این پلشت بازی هارو در نیارین

 حرفش گوش کردم و مطمعنا اون خوش حال از انجام این کار توسط منه.

وقتی تو کالس نشسته بودیم و داشتیم به حرفای استاد گوش میکردیم من که حواسم به استاد و مطالب رو تخته بود ولی مهسا بعدن بهم گفت 

 که امین همش نگام میکرد و انگار تو فکر بود و حتی زمانی که به یه سوال استاد جواب دادمم تعجب کرده بوده که من چقد باهوشم

 م در برابر هوش فوق العاده ی امین مطمعنا یه کاری میکنم تا باهوش به نظر بیام .اگه باهوشم نباش

وقتی کالسمون تموم شد داشتیم میرفتیم سلف که تو راهرو یکی صدام کرد برگشتم دیدم که همین استادی بود که سرکالسمون بود: یه لحظه 

 میتونه داشته باشه؟  چشم استاد.ولی تو ذهنم گفتم که یعنی چه کاری _صبر کن عزیزم.

 راحت باشین._استاد: عزیزم میتونم بهاره صدات کنم؟ 
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همین طوری با اراده و پشت کار ادامه بدی کارآموز بیمارستان خودم میکنمت.خوب چه رشته ای میخوای ۴استاد: خب بهاره جون اگه تا آخر ترم 

 بری؟

 واقعا؟؟دکترزنان زایمان میخوام بشم ._

 در ضمن حواسم بهت هست و انتظار نمره های خوبی ازت دارم و موفق باشی.استاد: بله واقعا.

 چشم ممنون استاد. _

 استاد: به سالمت گلم 

 خدافظ  _

وقتی استاد رفت با خوشحالی برگشتم پیش بچه ها و جریانو واسشون تعریف کردم و یکی یکی بهم تبریک گفتن و کیمیاگفت: تو از اولم خوش 

خخ عزیزم خو شمام باهام میاین دیگه البته  _الن کار هم گیرت اومد ایش بیشور تو همش موقعیت های خوبو رو هوا میزنی شانس بودی نگا از ا

 به شرط نمره ی باال،خوده استاد گفت.کیمیا: باشه 

 وقتی داشتیم میرفتیم سلف امین صدام کرد ولی من محل ندادم و به راهم ادامه دادم .

 دوروز بعد........

که موبایلم زنگ خورد تا برداشتم یه دلشوره افتاد به جونم مخصوصا که دیشبم خواب خوبی ندیده بودم  دیدم سعید  م صبحونه میخوردمداشت

 داداشمه جواب دادم: سالم داداشی سعید: سالم کجایی؟    چرا با این لحن باهام حرف زد هیچ صمیمیتی توش نبود 

اعه واقعا االن بیام پس وایسا .به بچه ها گفتم تا لباس بپوشم که بیاد  _درم درو باز کن کارت دارم  خونم خب واسه چی؟  سعید: هیچی دم _

ضربش  باال و درو باز کردم تا اومد باال بچه هاهم لباساشونو پوشیدن .وقتی سعید اومد تو خونه هنوز سالم نداده بودم که یه سیلی بهم زد شدت

.صدای نفس هیچکس نمیومد نمیدونم واسه چی زدتم که با صدای پر از عصبانیت سعید به خودم اومدم: واسه  اونقدر زیاد بود که افتادم زمین

 درس اومدی آره پس این کثافت کاری چیه؟ ها؟ جوابمو بده 

زنگ زده که ما  با دادی که زد خیلی ترسیدم: مگه من جز درس خوندن چیکار کردم سعید با دادگفت: واسه من بلبل زبونی نکن پس کی به من

 همو دوس داریم و بهاره از شما میترسه ولی خونه ی من اومده! بهاره تو خونه ی کسی رفتی؟ اگع واقعیت باشه دمار از روزگارت در میارم.
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هم بگی داداش به خدا دروغه من کاری نکردم از مهسا که مورد اعتمادته بپرس.سعید: میپرسم الزم نیست که توب_یعنی کی همچین حرفی زده 

؟ .بعد روشو کرد به طرف مهسا که همین طور مبهوت وسط سالن وایساده بود و مارو نگا میکرد: مهسا خانم این بهاره ی ما که پاشو کج نزاشته

 مهسا: نه آقا سعید من مطمعنم یکی خواسته بهاره رو پیش شما خراب کنه وگرنه بهاره چه به این کارا من نمیزارم کاری بکنه که نترسین

 مهسا جوری اینارو میگفت که من آروم شدم چه برسه سعید  این دختر فرشته بود 

 نمیدونم چرا فکرم رفت سمت امین مطمعنم که اون این کارو کرده تا بپرسم ازش و باهاش دوست شم خیلی نامردی ازش بدم اومد

نگفتم میخوام بیام اینجا ممکنه فکر کنن اتفاقی افتاده توهم  وقتی سعید با مهسا کلی حرف زد ازم که مطمعن شد گفت: من میرم به مامان اینا

مواظب همه چیز باش و به حرف های مهسا خانوم هم گوش کن منم چهار چشمی حواسم پیشته ها دست از پا خطا نمیکنی وگرنه حسابت با 

 چشم  _کرام الکاتبینه 

دروغه همش دروغه سعید:  _ه این حرفا راست باشه من میدونم و تو ها سعید:به خاطر سیلی هم معذرت میخوام خواهر گلم ولی اگه بفهمم ک

 باشه. خانوما من معذرت میخوام از همتون  

ن بعد رفتن سعید شروع کردم به گریه کردن یعنی امین با من چه پدر کشتگی داره که حاضر شده منو پیش داداشم بدنام کنه ازت بدم اومده امی

 واقعا 

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

 «مهسا»

 بعد رفتن سعید بهاره زد زیر گریه 

دو ما هنوزم تو هنگ بودیم ولی سریع به خودم اومدم و شروع کردم به دلداری دادن بهاره که من نمی زارم هیچ اتفاقی بیفته دیدی که آقا سعی

 .که نکردم کاری نگو اعه—نمی زاشت که دیگه برم دانشگاه  راضی کردم بهاره:مرسی ازت اگه راضیش نمی کردی مطمعنا منو با خودش میبرد و

 وقتی کلی دلداریش دادم و حرف زدیم به این نتیجه رسیدیم که حتما کاره امین بوده چون بهاره هیچ بدی به دیگران نکرده. 

 وقتی به خودمون اومدیم که وقت ناهار شده بود و اوناهم خیلی وقت بود رفته بودن تو اتاقاشون.

 دم بعد ناهار بهاره رو که خیلی بی قراری میکرد رو خوابوندم و خودم اومدم تو هال رو مبل دراز کشیدم تا یه زرخ به افکار مشغولم ترتیب ب
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 آها خوش بگذره. _کجا؟ کیمیا: پارک،حوصلم سررفته میرم قدم بزنم. _بعد نیم ساعت دیدم کیمی داره تو اتقاقش لباس عوض میکنه 

ه موقع داره میره بیرون .اینا هنوز مهسارو نشناختن به من میگن ماربل خواهر کاراگاه مارپل خونوادمم کلن باهوش و تیزن اوه مامانم بعله درست ب

خب بعله به هوای اینکه پسر عمم زنگ زده کارم داره لباس پوشیدم که شامل یه مانتوی آبی با شال و شلوار مشکی که خیلی ?کال صد برابر منه

ولی این بیشعور نمیدونم به هوای کی یا چی چه تیپی زدش.یع  شال و شلوار قرمز با مانتوی سفید که آرایش تقریبا غلیظی هم  ?گل بود ام خوش

داش شه. کرده بود .برای این که تابلو نشه زود تر از اون از خونه اومدم بیرون و سوار آژانسیم که از قبل گرفته بودم شدم و منتظر موندم تا پی

عد تقریبا یه ربع اومد و یه دربست گرفت .منم به راننده آژانس گفتم دنبالش بره تا گمش نکنه.کیمی اگه بفهمم همه ی حدس هایی که تو ب

 مغزمه، درسته ،خودت میدونی چیکارت میکنم 

قیقا موقعی که تو کارتم هیچی پول بعد کلی تعقیب و گریز از این که یهو نبینتم جلوی در یع کافی شاپ شیک نگه داشت. حاال جا قطع بود د

 نیست اینجا اومدی؟ حاال من چه خاکی تو گورم بریزم؟به کی بگم واسم پول بریزه؟ همین االن؟

 بابا؟ نوچ تازه ریخته

 مامان؟ نوچ میگه این همه پولو چیکار میکنی؟ 

 ؟ به نظرم خوبه ۱داداش 

 ؟ اون نمیده مطمعنم ۲داداش 

سال ومهسا زیاد باهاش جور نیست!(خب پس تصویب شد زنگ میزنم به ۵تقریبا  ۲سا بزرگ تره و مهربون .داداش سال از مه۹تقریبا ۱)داداش 

 داداش بزرگه 

 اهم سالم داداش گل و خوبم  _

 مهدیار:سالم بر خل و چل گل و خوبم 

 اعه داداش؟  _

 مهدیار: تو چی میخوای دوباره به من زنگ زدی؟ 

 ؟ عمرم ؟ اهم داداش خوبم ؟گلم؟عشقم _
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 مهدیار: اه اه اصال به تو نمیاد این طوری حرف زدن ها کارتو بگو

 باشه.داداش یه کاری واسم پیش اومده یه مقدار پول الزم دارم میدی؟_

 مهدیار: اوکی خواهر االن واست میریزم به سالمت 

 االن یعنی هری _

 زنممهدیار: اعه چه خوب فهمیدی تو آموزشگاه ام نمیتونم زیاد حرف ب

 قبال بهت گفته بودم واسه شاگردات متاسفم که تورو تحمل میکنن _

 مهدیار: آره گفته بودی 

 اعه خوب دیگه زیاد حرف زدم فعال _

 مهدیار: خدافظ االن واست میریزم 

 قربونت شم بای _

 خب این از پول وبریم سراغ کارمون 

رفتم تو کافی شاپ و دیدم که همون جلو در ،نوشت سرویس بهداشتی سریع رفتم توش و مانتومو که دورو به رنگه قرمز و آبی  بود وعوض کردم 

ج و قرمزشو پوشیدم رفتم میز بغل کیمی نشستم و سعی کردم تا اونجایی که میتونم گوشامو تیز کنم .هنوز کسی نیومده بود و کیمیا یه آب هوی

 ش داد.من گفتم بیکار نمونم حاال که قراره پول بدم یه بستنی ام بخورم سفار

 یه بستنی شکالتی سفارش دادم.

 تا وقتی بستنی خوشکلمو بیارن به این فکر کردم که من الکی به کیمیا شک کردم و اون هیچ چیزی رو از ما مخفی نکرده.ولی بعد تقریبا نیم

 .طمعن شدم که درست حدس زدم .اه چرا پسره برنمیگرده قیافشو ببینمساعت با اومدن یه پسر به سمت کیمیا م

نــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امکان نداره کیمیا با پویا دوس شده؟گوش دادم به حرفاشون ]]
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 اینقد دیر کردی؟کیمیا: چرا 

 پویا:ببخشید عشقم ترافیک بود.

 کیمیا:منو کلی اینجا معطل کردی اگه دیر برسم خونه مهسا بفهمه بد بخت میشم.

 پویا:چرت اختیارتو میدی دست اون خوب تو یه دختر جونی دوست پسر داشتن تو چه ربطی به اون داره؟

 سالگی باهم دوست بودیم.۶کیمیا: چون خواهرمه چون از 

 پویا: خیلی آدمه نچسبیه ازش خوشم نمیاد.[[

تو واسه چی باید از من خوشت بیاد؟ وااااا پاشدم رفتم پیششون اینقد توهم حل شده بودن که متوجه ی منی که بهشون نزدیک میشدم نبودن 

 ولی با کشیدن صندلی و نشستن روش با چشای از حدقه در اومده منو نگا میکردن ?

 وقع خیلی خوب بود چون که با خونسردی تمام بهشون لبخند زدم و سالم کردم.وعکس العمل من اونم

 کیمیا:مهسا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 عزیزم راحت باشین به حرفاتون ادامه بدین من گوش نمیکنم  _

ر میکنه االن دایه ی مهربان تر از یه دفعه پویا شیر شدوگفت: اصن به تو چه که تو کارای کیمیا دخالت میکنی ها؟اون خودش میفهمه داره چیکا

 مادر شدی واسش ؟ الزم نکرده کیمیا منو دوس داره و به خاطر تو رابطمونو بهم نمیزنه

نه من هیچ کدوم از اینا که گفتی نیستم فقط دلم به حالش میسوزه که یه موقع تو بدبختش نکنی ولی اگه خودش واقعا بخواد دیگه کاری به  _

 کارش ندارم.کیمی؟

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

 واما راوی:

کیمیا در دل میگفت آخه من چیکار کنم تو دوست صمیمی و چند سالمی مگه میتونم بهت بگم که دیگه تو کارتم دخالت نکن. پویا عشقمه 

 احساس میکنم بدون اون نمیتونم به زندگیم ادامه بدم ولی حاال........
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 فت: کیمیا مطمعنم که نمیزاری رابطمون به خاطر یه دوست بهم بخوره بگو بهش.....وپویا در دلش اینگونه میگ

بد نمیخواست در دل گفت: میدونم االن بهم میگی دارم خودمو آماده میکنم برای حرفایی سوزنده که دلمو به ومهسای بیچاره که واسه هیچکس

ودت میگم که روزی که ترکت کرد اونقدر به وجودش وابسته نشده آتیش بکشه میدونم که دوسش داری میدونم ولی فقط واسه خاطر خ

 باشی.......

 وقتی کیمیاشروع کرد به صحبت مهسا میخواست پاشه که با اولین جملش میخکوب شد

ون حرفی :مهسا من متاسفم من نمیخوام که تو منو بزاری کنار چون من خیلی دوستت دارم ولی پویا هم دوست دارم و نمیتونم به هیچ کدومت

 بزنم.

 مهسا از این که دوستش این گونه گفت ته دلش شاد شد 

از پویا هم از این که همان حرف کوچک از زبان کیمیا در آمد تو آسمان ها سیر میکرد چون تا حاال خود را کشته بود تا یک دوستت دارم کوچک 

ویا مهم نبود موجودی مزاحم به نام مهسا در زندگیشان رفت و آمد زبانش بیرون کشد ولی کیمیامقاومت میکردو هیچ گونه حرفی نمیزد برای پ

 میکند فقط مهم بود که کیمی اورا دوست داشته باشد

 و اما کیمیا در دل به خود سرکوفت میزد و دلش میخواست زار زار گریه کند ولی جلوی آنها مطمعنن نمیخواست غرورش را لطمه دار کند. یادش

 ه اتاقش پناه ببرد و یک دل سیر گریه کند.نمیخواست این گونه بگوید باید کمی فکر میکرد.بماند تا رسید به خانه ب

ار با از جا بلند شدن مهسا همگی به خود آمدند و کیمیا با نگاهش پرسید که کجا میروی؟ که جواب شنید: رابطتون به خودتون ربط داره من اخط

 ی دوستی رو انجام دادم دیگه......دادم حاال هرچی بشه به خودتون مربوطه من وظیفه 

 کیمیاباشنیدن این جمالت احساس کرد که در دلش توده ای بزرگ ایجاد شد .مهسا به کیمیا یک لبخند زد و از کافی شاپ بیرون آمد 

 کیمیا هم ناراحت به گلدان روی میز خیره شد

 پویا شاهد لحظات کیمیا بود باخود گفت: یعنی یه دوست ارزشش رو داره؟

این  دستان کوچک کیمیا را میان انگشتان خود پنهان کرد وبوسه ای به روی دستانش زد و کیمیا را از هپروت به دنیا پرتاب کرد .کیمیا با دیدن

 حرکت خجالت کشید و سرش را پایین انداخت ولی پویا لبخندی به لب آورد و گفت: هیج جوره ولت نمیکنم اول و آخر خانم خونه ی خودمی
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 کیمیا با شنیدن این حرف از زبان پویا لبخندی پر از عشق تحویلش داد.و 

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

 « مهسا»

 هی روزگار نگا چیشدم ؟

 من خوبی شونو میخواستم .درسته که کیمیا ناراحت شد ولی من صد برابر بیشتر از اون ناراحت شدم به راحتی صدا شکستن دلمو شنیدم. 

دو ساعتی که تو خیابون راه رفتم بالخره رسیدم خونه .سرم خیلی درد میکرد همون جلو خونه یه مسکن بدون آب خوردم تا بچه ها نبینن یکی 

 .ولی احساس کردم که از خونه یه صداهایی میاد انگار دارن باهم دعوا میکنن 

 بوده ولی منه خر گفتم دوستامن و عیبی نداره خب مسلما االن باید بگم بمن چه من که تا حاال کمک کردم چی دستمزدم 

سریع رفتم تو خونه دیدیم که کیمیا خونس و با دستاش سرشو گرفته و بهاره ام داره باهاش دعوا میکنه ساوریناهم این وسط سعی داشت 

بلندی داره اگع میرفت پلیس آرومش کنه .هیچ کدومشون متوجه ی اومدن من نشدن که با گفتن این جا چخبره؟) دوستان مهسا صدای خیلی 

میشد مطمعنا پلیس خوبی میشد ولی به خاطر دوستاش اومدتو این رشته(بهاره با دیدن من دوید تو بغلم و گریه کرد منم هی میگفتم چیشده؟ 

 . چرا گریه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟چلی هیچ کدوم حرفی نمیزدن که کیمیا گفت: جریان رو بهشون گفتم اوناهم نگرانت شدن

 آها باشه بهاره؟ اعه گریه نکن دیگه نگا اینجام من که اتفاقی واسم نمیوفته سرومرو گنده جلوت وایسادم .آروم باش و بزارین فقط دوساعت _

 خونه ساکت باشه خوب؟

 بهاره: باشع میخوای بخوابی؟

 آره _

 ر کردن به همه چیز و همه کس خوابم برد.بعد به سمت اتاقم راه افتادم و بدون عوض کردن لباسام رو تخت ولو شدم و بافک

فردا میریم اه این کیه داره صدام میکنه صدامو بردم باال و گفتم: ها چیه ؟ دانشگاه نمی یام. بهاره: مهسا بیدار شو شام بخور دانشگاه چیه اوووو 

 باشه باشه برو _.
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ساعت خوابیدی که انتظار داری صبح باشه و بخوای ۳با رفتن بهاره یه دونه زدم تو سرم آخه احمق هیچیت مثل آدمیزاد نیست تو کل و اجمعین ?

 بری یونی ؟ یه دونه دیگه زدم تو سرم به خاطر چلمنگیم 

 وداصن ماجرای ظهر و عصر رو به روی خودم نیاوردم رفتم آشپزخونه غذا یه املت مزخرف ب

 کی زحمت کشیده اینو پخته؟  _

 بهاره: من چطور؟ 

 همچین گفت من انگار فسنجون پخته واال 

 این غذا بود منو صدا کردی؟ خو سنگین تر بودم که نمیخوردمش_

 بهاره: به این ریختش نگاه نکن مزه داره اندازه کباب

 باشه باشه یه زره بریز تو ظرف _

 گفت بخوریه عالمه گذاشت وسط یه پیش دستی و 

 تا اولین لقمه رو بزارم دهنم دیدم ساورینا داره بال بال میزنه 

 ساوی چیشده ؟_

 ساورینا هم که داشت بهم چشم غره میرفت گفت: هیچی کوفت کن 

رم که زوم کرده بود بعله آقا خدا اون روزو نیاره تا گزاشتم دهنم دیدم همه ی معدم جمع شد داره میاد باال از بس که این غذا بد مزه بود این بها

تا روم گفت: خوب بود؟ با سرم به یه تکون دادن اکتفا کردم چون میدونستم که اگع دهنمو باز کنم بدبخت میشم بهاره: میدونستم تو با این دو

 نکبت فرق میکنی

 با نگاهم بهشون گفتم که چرا نگفتین؟?منه خر تازه حواسم به اونا جمع شد که به هیچی لب نزده بودن .

 ساوریناهم لب زد که خاک توسرت داشتم میگفتم دیگه 

 خب حق با اونه من گوش نکردم
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 بهاره میری یه نوشابه بخری از گلوم نمیره پایین  _

 بهاره: باشه االن میرم 

و بعد لم دادیم رو وقتی بهاره رفت سریع دست به کار شدیم و همه ی املتارو تو سطل آشغال ریختیم و مشنباشو گره زدیم تا معلوم نباشه

 صندلی که انگار خیلی خوردیم سنگینیم 

آره من خیلی گشنم بود به خاطر همین همشو خوردم دیگه  چیزی _بهاره که اومد با دیدن بشقاب خالیه هممون تعجب زده گفت همرو خوردین؟

 نداری بخوریم ؟

نم دیگه (تا حرف منو تائید کنه بیچاره قرمز شد ولی گفت:آره منم خیلی وبا پا به زانوی ساورینا زدم) میدونم شدت ضربه ام خیلی بود ولی چه ک

 گشنم کیمی تو چی؟ کیمیا: آره منم 

 بهاره: بچه ها متاسفم هیچی نداریم میخواین خودتون نگاه کنین رفتم تا تو یخچال یه چیزی پیدا کنم بریزیم تو این خندق تا پر شه 

 دم به جز ماست،خیار،نون خشک،پنیر و هیچ چیزی که بشه باهاش غذا خورد ندی

یبا خب پنیر که زیاد خوشم نمیاد ولی بقیشو آوردم بیرون تا حداقل آبدوخیار کوفت  کنیم؟ خوب وقتی چیزی نداشته باشیم مجبوریم دیگه خیلی ز

رفتم اتاقم قبل رفتن از درست کردم خوب اگه واقعیتشو بخواین خوشمزه شدش و اون دوتا نکبتم خوششون اومد بعد شستن ظرفای کثیف 

 جلوی اتاق کیمیا رد شدم و شنیدم که داشت میگفت: نه هیچی نگفت انگار نه انگار اتفاقی افتاده 

ر شدم خوب معلومه که داره با پویا حرف میزنه منم بیشتر واینیستادم و رفتم سراغ گوشیم و تو تلگرام یه دور زدم و یه رمان گرفتم هروقت بیکا

 ز تلگرام میومدم بیرون که یه پی ام واسم اومد .شمارمو داشت یعنی کیه بخونم داشتم ا

 نوشته بود سالم 

 منم زدم: سالم بفرمایید؟ 

 زد: میفرمایم خخخخخخخ

 آوردین؟ کجا از شمارمو بگین کنین ولطف بگین کارتونم نمکی؟ با اینقد میخوابی کجا شب: زدم��
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 رتم نمیگم از کجازد: تو لباسام میخوابم کار خاصی ندارم.شما

 دم: خب پس با بالک شدن که مشکلی ندارین؟ 

 زد: نه چطور؟

 زدم : خب پس بالک شدین!

 و بالکش کردم انتر واسه من نمک میریزه پروفایلشم عکس نداشت ببینم کیه بیشور اه وللش بخوابم خدا ممنونم به خاطر یه روز یه دیگه 

 حونه رو آماده کردم و بیدارشون کردم .بیدار شدم و بعد انجام کارام صب۷صبح ساعت 

 داشتم چاییمو میخوردم که بهاره گفت: بچه ها این کسی که به سعید زنگ زده رو چیکار کنم؟ کیمیا:برو یعقه ی امین رو بگیر. یه چشم غوره

 بهش رفتم و رو به بهاره  گفتم:تا مطمعن نشدی کار اونه هیچ غلطی نمی کنی خوب ؟

 و بگیبهاره:باشه هر چی ت

آخه من از مقنعه های رنگی خوشم نمیاد فقط مشکی ?خوب زود تموم کنین بریم یونی و از سر میز پاشدم رفتم تو اتاق حاال چی بپوشم ؟_

ه میپوشم یعنی یه جورایی خیلی ازمشکی خوشم میاد باالخره بعد کلی گشتن یه مانتوی سبز عروسکی پیدا کردم که با مقنعه و شلوار مشکی با ی

 خونه باشیم دیگه.۳ل سبز که انداختم دور گردنم تا یه موقع یه جا رفتیم شال داشته باشم فکر کنم ساعت شا

 بعد پوشیدن لباسام رفتم بیرون و دیدم که برای اولین بار با من از اتاقاشون اومدن بیرون .آفرین یاد گرفتن 

 نی رو دیدیم:سوار ماشین شدیم و رفتیم دانشگاه تا رسیدیم دختر خودشیرین یو

 رکسانا:اع سالم مهسا جون سالم دوستان خوبین؟؟

 اه اه اوقم گرفت چه طرزه حرف زدنه ایش بایه لبخند مسلحتی جواب دادم:سالم رکسانا جون ممنون ماخوبیم تو چطوری ؟

ش؟وای دختر عقلت کمه همه ی دخترا رکسانا:آره خوبم یعنی خیلی خوبم ،بهاره گون شنیدم که امین از شما درخواست کرده و جواب رد دادی به

 آرزو دارن با امین و اکیپش حتی حرف بزنن اونوقت تو جواب رد دادی؟ واقعا واست متاسفم.
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خوب فهمیدیم که اون موقع بهاره خیلی ناراحت شد ولی هیچی نگفت منم طرفداری کردم از بهاره: خب گلم همه ی دخترا که مثل هم نیستن بعد 

 به نظرم که آقای مهدوی و به قول شما اکیپشون زیاد آش دهن سوزی نیستن که همه ی دخترا واسشون له له بزنن 

 ی دورو برشون میگردیم و کیمیا جون با پویا دوست شدن؟رکسانا: خب پس چجوریه که شماهم ه

 اونش دیگع واقعا خواستیم فوضوالمونو بشمریم ._

 رکسانا:آها باشه ببخشید نیوشا منتظرمه خدافظ.

 به سالمت گلم _

ورت بعد رفتن رکسانا بهاره بهم گفتم دستت درد نکنه ،عشقی، اصن احساس کردم دختره ی انتر  از بلندا پرت شد پایین له و لورده شد با اون ص

 خخخ چون میدونستم خیلی دوسش داری زیاد له اش نکردم  _عملیش ایییییییییشه.

 دختره ی پر فیس و افاده  بهاره: نخیر باید با تمام توانت له اش میکردی حالش جا بیاد

 باشه حاال بیا بریم استاد راهمون نمیده ها .بهاره: بوشع بریم _

تا میز بغل همو انتخاب کردیم ونشستیم .همون موقع امین اینا اومدن و دیدم که بهاره یه چشم غوره بهشون رفت ۴با بچه ها رفتیم تو کالس و 

تن ماهم محل ندادیم بهشون و موقعی که کالس هامون تموم شد سریع سوار ماشین شدیم و .اونام یه نگاه پر از تعجب به هم دیگه انداخ

 اومدیم خونه

 بعد از ظهر بود که بهاره گفت: میخوام برم بیرون یه زره بگردم 

 تو که مثل کیمیا نمیپیچونی منو؟؟؟ بهاره: نه بابا من اول به تو میگم هرچی شد._

 آهاباشه برو _

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

 «بهاره»
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دم اصال حوصله ی تیپ زدن نداشتم یه لباس اسپرت پوشیدم و خدافظی کردم اومدم بیرون نمیدونم چرا تا از خونه اومدم بیرون یاد اونروز افتا

ازی بچه ها نشستم .دلم که امین جلو خونمون بس نشسته بودم و نمیدونم کی رفت. رفتم پارک نزدیک خونمون و رو یه صندلی روبروی جایگاه ب

هاره شور میزد انگار یه اتفاقی قراره بیوفته .بعد مدتی که نشستم خسته شدم گفتم پاشم یه زره قدم بزنم ولی تا پاشدم یه نفر گفت: ببخشید ب

 بله خودم هستم چطور ؟_خانم؟

 گفت: من افسونم میتونم باهاتون به چند لحظه صحبت کنم؟

 ؟خواهش میکنم اما درموردچی_

 افسون:من خواهر آقای امین مهدوی هستم!

 خوشبختم اما االن چیکار کنم؟_

خندندوگفت: وای چقدر تو عجولی تو،داداشم اونور وایساده ازم خواهش کرده بیام باهاتون حرف بزنم. منم گوش کردم منم گوش کردم و اومدم 

 گوش کن بعد اگه خواستی بگو نه ؟م به حرفاشبهاره جون داداشم واقعا دوستت داره چرا باورش نمیکنی ؟ خواهش میکن

من دارم جدی حرف میزنم قصد ازدواج ندارم وتنها برابدرس خوندن اینجام واینکه ما تازه چند وقته هم دیگه رو دیدیم و نمیفهمم چرا این _

 موضوع رو مطرح کردن؟

 ببخشید اما نظر من برای پدر مادرم همه چیزه ._باشم .افسون : من عذر می خوام ولی باید با پدر مادرتونم یه صحبت کوچیک داشته 

 افسون: حداقل میشه دلیل اینکه از برادرم بدتون میاد رو بگین؟ 

 من نگفتم که از برادران بدم می آید گفتم میخوام درسمو بخونم و ازدواج نمیکنم ._

ساله فوت شده به ۲ش فرق کرده میدونم که واقعا دوستون داره.مادرم افسون: مگه بعد ازدواج نمیتونین درستونو بخونین ؟ برادر من خیلی اخالقا

ه خاطر همین من اومدم جلو. میدونم که برادرمم اونقدر خوب و مظلوم نبوده و کارایی هم کرده ولی از وقتی شمارو دیده فکر میکنم متحول شد

 چون دوستون داره .



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

فراموش کنن و میدونم که فراموش میکنن معذرت میخوام اما من باید برم دوستم بابت مادرتون متاسفم و به آقای مهدوی بگین که منو _

منتظرمه.افسون:مهسا رو میگن؟ تعریفشو شنیدم چه قدر آمده مزخرف و نچسبیه خخخ این مهسا چه هیزم تری به اینا فروخته بدبخت اگه 

 ن که ربطی به مهسا هم نداره که من کی میرم خونه بشنوه در بارش چیا میگن آتیش میگیره : اولن به ایشون توهین نکنید دوم

 بعد این حرف رفتم به سمت خروجی پارک.

داشتم می رفتم که احساس کردم قلبم خیلی درد گرفته .قلبمو محکم چنگ زدم ولی خیلی بد بود با زانو افتادم و پخش زمین شدم و سرم خورد 

کردم قبل بسته شدن چشام امین رو دیدم که به سمتم میدویید.و ناگهان دنیا پیش به موزائیک های پارک وجاری شدن خونو بین موهام حس 

 روم تار،و چشام بسته شد .

 نمیدونم چه قدر گذشت که با صدایی که میگفت: آقای دکتر چه اتفاقی واسش افتاده؟  بیدار شدم  

 مهسا بود 

 دکتر: خب ایشون باید رعایت کنه و اضطراب نداشته باشه . دکتر: شما میدونستی قلبشون مشکل داره ؟ مهسا: بله یه مشکل جزئی

 مهسا: چشم سعی میکنیم.

دکتر رفت و مهسا بایه نفس عمیق روی تخت نشست وگفت: خب؟ فکر کردم با منه ولی من که چشامو باز نکردم. تا خواستم یه چی بگم دیدیم 

م بگم حس من جدیه داشت با خواهرم حرف میزد که یه دفعه پاشد یکی داره صحبت میکنه: من نمیخواستم این طوری شه من فقط خواست

 ورفت خواستم بدوئم دنبالش که دیدم یهو افتاد .من متاسفم.

 مهسا: میمونین تا بهوش بیاد یا میرین؟ 

 امین: نه میمونم

 مهسا دیگه هیچی نگفت و دستمو گرفت دستش و نوازش کرد با نوازشاش و اثر مسکن خوابم برد.

 هاره بیدار شو لطفا؟بهاره،ب

باشه برم دستامو بشورم  بریم .وقتی رفتم تو دشویی نگام _با صدا کردن های مهسا بیدار شدم : بهاره بیدارشو سرمت تموم شده باید بریم.

 ون. افتاد به آیینه سرم باند پیچی شده بود و لبام سفید بود کی منو آورد بیمارستان؟امین؟ بعد شستن دست و صورتم اومدم بیر
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 کی دیگه اومده؟ _

 مهسا:نزاشتم کسی بیاد گفتم بمونن خونه 

 کار خوبی کردی.با ماشین اومدی؟_

 مهسا: نه حواسم نبود سوئیچ رو وردارم یه دفعه ای شد.

 خب بریم._

بیدم و گفتم هوی قراره با این وقتی رفتیم پایین دیدم که امین تکیه داده به ماشین و داره با پاش به زمین می کوبه با آرنجم به پهلوی مهسا کو

بریم. بعد هرچی منتظر جواب موندم دیدم هیچی نمیگه برگشتم دیدم کلی عقب تر دستشو به پهلوش گرفته و دوال شده اعه وااای نکنه محکم 

ناقصم کردی چه زده باشم؟ بدبخت شدم رفت تا اونجایی که میتونستم دوئیدم پیشش و پرسیدم:چی شد؟ مهسا: خبر مرگت بیاد الهی زدی 

خوب حاال نمکشو زیاد نکن میخواستم بگم با این باید بریم؟ مگه این همون نبود که زنگ زد به داداشم _مرگته یه دفعه میزنی تو پهلوم؟خخخ 

کاره اونه غلطی منو بدنام کرد ؟مهسا: بشین بینم بابا اه اه کم زر بزن مثال تازه از بیمارستان ترخیص شدی ها بعدم گفتم تا مطمعن نشدی که 

 نمیکنی ! نگفتم؟

 باشه هرجور راحتی راستی که پول بیمارستانو داد مطمعنم که تو ندادی چون خوی خسیسیتت نمیزاره؟?_چه عصبانی 

 مهسا با یه لبخند ملیح: درست حدس زدی من پوالی باارزشمو بیام واسه تو خرج کنم؟ عمرا! ایشون دادن 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مهسا: نه وزهر حالحل خب میگم اون داد  _ـــــه؟ مهسا: آره نــــــــــــ_نه؟ مهسا: آره  _

 دیگه هی میگه نه اه

 باشه خو چه بی اعصاب .مثال من بیمارستان بودم ها _

 مهسا: بیا برو تو ماشین من برم یه آب بخورم و ببینم پهلوم چی شد.

 واهش موکنم ؟منو پیش این جلبک تنها نزار خ_

 مهسا: ایییش برو بشین زود میام.

 تروخدا؟_
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 مهسا: میری یا همچین بزنم دوباره تو بیمارستان بخوابی؟

 باشه_

 نگا تروخدا چه قدر به من لطف داره مجبورم برم تو ماشین دیگه چیکار میتونم بکنم .....

 خب بریم که داشته باشیم ........

به سمت ماشین راه افتادم ،نگاه امین بهم جلب شد تا برسم بهش همین طوری داشت نگام میکرد آخه عزیزم ، من االن چه چیز جذابی دارم که 

 چرخ ده بار از روش رد شده۱۸بهم زل زدی ؟ نه خداوکیلی چی دارم؟ االن که قیافم مثل یه کسیه که تریلی 

 ید.درو واسم باز کردو گفت : سالم بفرمای

 سالم ممنون _

 وقتی سوار شدم درو بست و خودشم سریع دور زد و تو ماشین نشست بعد چن لحظه گفت: چیزی نیاز ندارین؟

 خیر نیاز ندارم _

 امین: میخواستم بگم اگه حاله االنت به خاطر وجوده منه اشکال نداره میرم تا حالت خوب باشه 

 نه به خاطر شما نیست._

 نم که ازم بدت میاد اگه وجودم باعث اذیت و آزارت میشه به خاطر خوشحالیت میرم.امین: انکار نکن میدو

 بحث اذیت و اینا نیستش من حسم بهم میگه که این یه حسه زود گذره و باورت ندارم _

 امین: چجوری بهت ثابت کنم که دوست دارم؟ 

 واسم هیچ جوره مهم نیست ._

 امین: میدونم دوسم داری.

 من؟خخخ عمرا! هه جوک میگی ؟_
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 امین: من هرجور شده بدستت میارم.

 جواشو ندادم و یه نگاه به معنی اگه تونستی حتما همراه با یه پوزخند زدم. 

اعصابش خورد شد خواست چیزی بگه که نتونست و چند بار دهنشو بازو بسته کرد و در آخر دستشو الی موهاش کرد در و باز کردو رفت بیرون 

 آتیش زد. خوب بدبخت، معتاد ،انگل اجتماع،بیشعور سیگار میکشی که عمرا یه جواب درست درمون بهت بدم حاال خود دانی یه سیگار درآورد 

 بعد حدود یه ربع مهسا قدم زنون اومد نشست تو ماشین .

 گفتی زود میای_

 مهسا: جت نیستم که تازه دشویی ام رفتم واای چه جای باحالی بود کلی حال کردم 

 با دشویی حال میکنه ؟مگه آدم 

 من حرفی ندارم _

 مهسا: خوب حاال این چرا این شکلیه ؟

 هیچی زدم تو پرش _

 مهسا: ایول بزن قدش 

 و محکم کوبید تو دستم

 اووووی یابووو دسته ها بالشت که نیست همچین زدی احساس میکنم که استخوانام شکست همش _

 مهسا: ایشه ننر لوس 

 تا اونیکی بیشعور بیاد تا ببرتمون خونه خو گشنمه جوابشو ندادم و صبر کردم

 وقتی اومد انگار آروم شده بود که گفت :چیزی خوردین؟ بریم بخوریم؟

 تا خواستم بگم نه ممنون این مهسای خیر ندیده گفت: آره آره برین.

 به این نمیشه تعارف خوراکی یا غذا کرد رو هوا میزنتش خدایا منو با یه مشت شکمو دوست کردی 
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امینم مصداق این شد که میگن تعارف اومد نیومد داره معلوم بود که یه تعارف الکی زده .و مجبوری برد یه رستوران تا شام بخوریم .ولی 

یمته این مهسام اگه باهاش فامیل شی بدبختت میکنه ها االن به هوای این میخواد غذا بخوره خودمونیما یه تیکه نون خشکم از این امین کند غن

 که امین دوستم داره و میگه من سر جاهازیتم اگه تورو دوست داره باااااید به من باج بده  

تعجب بهش کرد که مهسا پرویانه مهسا گفت واسه من سوپ سفارش بده وخودشم پیش غذاش سوپ و غذاش جوجه باشه امین هم یه نگاه با 

گفت: وقتی بهاره رو دوست داری باید برا من خرج کنی تا نظرشو بهت جلب کنم البته اگه ببینم آدمه خوبی شده باشی  امینم که انگار بهش 

ه اجبار گفت: چشم و رفت شکلی شده بود  ولی ب |تیتاب داده باشن گفت: دسر چی نمیخورین؟ مهسام گفت: چرا بستنی میخورم .قیافه ی امینم=

 تا سفارش بده 

و گفت:  اه اه کوفت بخوری مهسا چه بااشتها داره میلوبونه انتر دلم میخواد خو دستمو دراز کردم تا یه تیکه از جوجه اشو وردارم که زد رو دستم

 دکتر گفته نخوری فعال 

 تروخدا یه دونه؟_

 بکشی نمیدم  مهسا: خودتم

غذاشو تموم کردو تشکرم کرد.و پاشد تا  ?یر نگاه های پر از حسرت من و دعای خیر برای گیر نکردن لقمه در گلوشهی هیچی دیگه باالخره ز

 بریم .وقتی امین حساب کرد و سوار ماشین شدیم دوباره مهسا گفت: ممنون آقای مهدوی زحمت دادیم بهتون ها

 امین : نه بابا چه زحمتی تا بااااشه از این زحمتا 

به من کرد که محل نزاشتم .و باالخره بعد یه ربع رسیدیم خونه و یه تشکر آروم کردم و رفتم باال به هیچ کدوم سواالی بچه ها جواب  ویه نگاه

 ندادم و یه راست خوابیدم رو تخت و رفتم تو یه خواب ناااااز 

بدم بدتر میومد دم گوشم وییز میکرد اه اول صبح اومدی ویییز وییییز اه این چیه هی ویز میکنه با دستم هی خواستم این مگس مزاحم رو پرش 

چیکار دم گوشم انترررررر پاشدم رفتم فندک آوردم بالشتمم ورداشتم دنبالش کردم باالخره زدم روش موقعی که داشت دوباره جون میگرفت 

ه اه اول صبحمو گند زد. ساعتو که نگاه کردم فندکو ورداشتم و آتیشش زدم آخییش راحت شدم ها جسدشو ورداشتم و با چندش انداختم بیرون ا

صبحه خوب االن واسه چی بیدارم کردی آشغال انتر خوب کردم جزغالت کردم تا تو باشی نیای باال سرم ویز ویز کنی .این زخم سرم ۷دیدم 

از کردم و یه نگا به زخمم انداختم خوبه اذیتم میکرد وااای از بچگی از این جور چیزا خوشم نمیومد یه مسکن انداختم ورفتم حموم پانسمانرو ب
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سطحیه یه هفته ای خوب میشه یه دوش دو دقیقه ای گرفتم و نزاشتم که آب بهش بخوره. اومدم بیرون.خیلی آروم موهامو شونه کردم که برس 

شگل که ساورینا چند وقت پیش که نخوره به زخمم بعدن دردسر شه واسم و دوباره پانسمانش کردم .و تمام این مدت با حوله بودم.یه لباس خو

پ بسیار تولدم بود واسم خریده بود رو پوشیدم .رفتم جلو آیینه یه دختر دیدم با رنگ پریده وسر باند پیچی شده و یه لباس خیلی زیبا .ومسلما تی

بود .نگا ترو خدا آدم یه روز که نمیخواد ۸زاقارتی شده بود دیگه.یه برق لب و ریملم زدم تنگش تا از اون قیافه ی بیروح در آم .ساعتو که دیدم 

 م .ساعت بگزره مثل یه باد میگزره ولی االن .... اه حوصلم سررفت خوب آها برم صبحونه آماده کنم تا یه روز زود تر از مهسا بیدار شده باش

نت خوراکی هاست و منطقم میگه که داره وقتی رفتم آشپزخونه دیدم مهسا سرشو کرده تو کابینت وانگار داره یه چیز میخوره .خب اون کابی

 خوراکی میخوره

 مهسا؟_

تا صداش کردم اومد کلشو بیاره بیرون خورد به باالی کابینت و من مطمعنم که مرگ مغزی شد باالخره اون سرشو درآورد و با کله گفت چیه 

 ��چی تو دهنته ؟چی داشتی میخوردی ؟_؟

 سریع قورتش داد و گفت: هیچی 

 را اون شکلی کردی خودتو؟اگه هیچی چ_

 مهسا: هیج جوری نکردم وا به خودت شک داری ها

 االن معلوم میشه_

 کرد.  رفتم در کابینتو باز کردم دیدم یه ظرف آلوچه باز شده و همونطوری مونده یه نگاه کردم بهش که سرشو انداخت پایین واین ور اون ور نگاه

 اینارو دوست داره؟چند میدی به ساورینا نگم میدونی که _

 مهسا: خواهش موکنم؟

 نه دیروز نزاشتی جوجه بخورم منم حاال تالفی میکنم. شب بریم واسم جوجه بخر بخورم ._

 مهسا: الهی گوشت نشه نچسبه به تنت الهییی باشه ولی کوفت بخوری

 اتفاقا اینقد بهم میچسبه گوشتم میشه میچسبه به تنم _
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 .گیری بزار بقیشم کوفت کنم مهسا: حاال که باجتو میخوای ب

 باشه ولی اول یه زره خودم بخورم _

 تا یه زره ازش ور داشتم گزاشتم دهنم کل صورتم جمع شد!

 آخه اسکل چجوری اینو میخوردی ؟ تازه اونقدر بااشتها؟_

 مهسا: طبعم سرده میچسبه 

 آها باشه بیا بخور_

 بعد پس دادن ظرف بهش دیدم که کاری نمیتونم بکنم رفتم تو اینستا یه چن دور چرخیدم واای چه بیتربیتن ایششش واه واه 

 یه دونه دابسمش هم دیدم و سازندشو فالو کردم خیلی باحال بود پسره خیلی تو کانال تلگرامشم رفتم و کل فیلماشو دیدم 

مهسا چند وقت قبل واسم فرستاده بود و گفته بود قشنگه چون خیلی رمان میخونه هروقت حوصلمون سر بعد چند وقت رفتم تو فایل به رمان که 

 بره میریم پیشش و یه رمان باحال معرفی میکنه 

 خونده بودم که مهسا صدام کرد برای صبحونه.سر میز به بچه ها گفتم امروز شب غذا جوجه میخوریم به حساب مهسا ۵۰تا صفحه ی 

 هم کلی خوشحالی کردن وااااال از قدیم گفتن مفت باشه ، کوفت باشه اینام از اونان اون دوتا 

 کیمیا: خوب یه شهر بازی هم بریم دلم لک زده واسه هیجان جیغغغغغ ترررس 

 آره آره خوبه نه؟ بریم_

 مهسا با چشای ریز شده گفت :به حساب من که نیست؟

 ماهم خندیدیم و گفتیم نه دنگی حساب میکنیم 

 مهسا: آخیش خیالم راحت شد پس منم هستم 

 ساوی تو چی ؟_
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 ساورینا: پایم 

 چارپایتم رفیق_

 ساورینا یه چشمک بهم زد و خندید.

 چشم غره های مهسا که میگفت دستم بهت برسه میکشمت،ندادم.از سر میز پاشدم و اهمیتی هم به

بود. خب من خسته شدم و میخوابم.به ۱۱چند بودم که یهو خمیازه کشیدم. ساعت رفتم تو اتاقم و دوباره رمانرو ادامه دادم نمیدونم صفحه ی 

 مهسا یه پی ام دادم که بیدارم نکنن و بزارن خودم بیدار شم و ترووووخدا ساکت باشین

 اون مهساهم که همیشه آنالینه سریع گفت: باشه 

 شتم رو میز .یه دوسه بار این ور اونور شدم و بعد خوابم برد.خب این از این همه ی برنامه های گوشیو خارج کردمو دکمشو زدم و گزا

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

 « مهسا»

اشه و هی خدا نگا پوالی بدبختمو باید واسه چند تا بیشور خرج کنم حاال جوجه چیزی نیست ولی میدونم اون بهاره ی انتر میبره یه جا که گرون ب

. حاال چی درست کنم؟ وللش میرم یه خورده خرت و پرت میخرم  به  ~اینم نشون  |ه من میدونم حاال این خط کلی ام مخلفات سفارش مید

و  ساوریناهم میگم غذا درست کنه .ایده ی بسیار خوبی به ذهنم رسید بعله همین کارو میکنم. به ساورینا گفتم و بی خیال گفت: باشه ولی مرغ

 برنج درست میکنم ها

 رست کن فقط زیاد درست کن گشنمه ایول باشه د_

 ساورینا: باشه بروو

رفتم تو اتاق تا آماده شم حوصله ی تیپ زدن نداشتم.یه مانتو شلوار ساده ی مشکی ورداشتم و بایه شال آبی و چادرمم گزاشتم کنار.یه رژ 

روش خراب نشه.چادرمم سر کردم و کیفمو چک  صورتی کم رنگ هم زدم. لباسارو پوشیدم و شالمو خیلی قشنگ درست کردن تا وقتی چادر میاد

 ��کردم تا چیزی جا نزارم.سوئیچ بهاره ام کش رفتم و گزاشتم تو کیفم به نظرتون بفهمه چند تا موهامو میکنه ؟
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ت واسم کلیم خرج ورداش ۲سوار ماشین شدم و رفتم فروشگاه نزدیک یونی،آخه خیلی بزرگه و تنوع جنساش زیاده .کلی خرید کردم تا ساعت 

تاییم آلوچه و لواشک ورداشتم که قایم کنم تو اتاقم که دیگع یکی مثل بهاره ازم باج نخواد همه وسایالرو تو ماشین جمع کردم و ۲۰.تازه یه 

 دوتا شو هم باز کردم تا بخورم که یه دفعه یکی در ماشینو باز کرد و چاقو رو گرفت سمتم و گفت: برو اونور وگرنه میزنم.

 فقط از صداش فهمیدم که مرده واای خدا چیکار من داره؟

 آقا چیکار میکنی اشتباه گرفتی تروخدا ولم کن ._

 آقاعه: بشین سر جات و سرو صدا نکن.بشین گفتم اگه سروصدا کنی من میدونم با تو ها 

 باشه باشه فقط بگو واسه چی داری منو میبری ؟مگه من چیکار کردم؟_

سمتم یه سیلی بهم زدو احساس کردم دندونم از داخل لثمو برید. بعد یه دسمال از جیبش در آورد و باهاش دهنمو عصبی شد و حمله کرد 

 بست.بعدش گوشیشو در آورد وزنگ زد به یکی.

 آقاعه: سالم آره گرفتمش.

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

 آقاعه: چه چموش بود ها ولی خوشکله 

سالمم نشده .خدایا نزار تنها و بی کس شم خواهش ۲۰ه خودم لرزیدم.نکنه ببرتم بی آبروم کنه؟ وااای نه خدایا من هنوز بازدن این حرف ب

 میکنم.

یعنی که اسمشو هنو نفهمیدم.آها(بلند خندید و یه نگاه بهم کرد.هیچی از _معلوم نشد که اون طرف چی گفت که آقاعه)آقاعه؟خو یعنی چی؟

 نگاهش نفهمیدم 

فشو پوشونده بود با یه ماپوشونده بود ولی چشاش و موهاش معلوم بود.چشای عسلیه خیلی آشنایی داشت ونمیدونم چرا ته چهره اش خیلی قیا

 ��واسم آشنا بود.کجا دیده بودمش ؟

اعت که من داشتم گریه وقتی حرفاش تموم شد ماشینو روشن کرد و به راه افتاد نمیدونستم داره کجا میره و چه بالیی سرم میاره.بعد یه س

 میکردم و اون داشت رانندگی میکرد رسیدیم به یه ویال بدون نگاه کردن بهم گفت: کلتو ببر زیر معلوم نباشه
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 اینو که گفت فهمیدم نگهبانی چیزی این ویال داره که این طوری گفت خواستم نبرم زیر و هرجورشده فرار کنم که دوباره گفت: فکر فرارم به

 من دوتا سگ شکارچی دارم.سرت نزنه 

تیکم خب من اگه در حال مرگم باشم فرار نمیکنم واسه چی فرار کنم وقتی به این خوشی دارم زندگی میکنم غلط بکنم واااال فرار کنم بیان تیکه 

باز کرد .یه بوق واسه  کنن من غلط بکنم کلمو بردم زیر وقتی مطمعن شد که ترسیدم و فرار نمیکنم یه بوق زد و طبق حدسم یه نگهبان درو

 تشکر زد و راه افتاد. چشام از تعجب باز مونده بود چه قدر بزرگ بود حیاطه ویالشون .بعد از رد شدن از یه پیچ گفت: راحت باش.

 آقا این انتر اسکول و شاسکول هم گزشته یکی بیاد نجاتم بده 

 پایین بدووووووقتی جلو ویال نگه داشت و پیاده شد ودرو واسم باز کرد و گفت: 

 خب باشه اعه هولم میکنه 

 در واقعیت که نمیتونم بگم میزنه لهم میکنه بدبخت میشم تو ذهنمم نگم 

 یارو این که سرم تو زدم نامحسوس دونه که شویم باشه داشته توووپ ویالی یه بهتر این از چی میشم خب��اگه منو اورده اینجا زنش بشم 

م نشه.بعد به خودم گفتم: آخه آدم احمق،نفهم،بیشور،.....کدوم بیشورتری وقتی دزدیده میشه به فکر شوهر شوی وقت یه دارم مشکل که نبینه

 کردنه که تو االن داری این طوری میگی

 خب هیچی دیگه خجالتم ندین .

 ��کنار ها منتظرم  وقتی در ویال رو باز کرد و من رو کشوند داخل تو دلم گفتم : خدایا یه شوهر این ریختی و مدلی برام بزار

. اعه انتر نزاشت دکور خونه رو ببینم.برد تو یه اتاق وپرتم کرد رو تخت دونفره .خب مسلما هرکی ام به جای منه احمق بود فکرش هرز میرفت

 ولی من تو دلم گفتم وااای اگه این طوری کنه بعد به زور شوهرم میکنمش بعد کل این ویال مال منه آخ جون 

 شدن در به خودم اومد تمام فکرام پرید اعه خوب من یه شوهر پولدار میخوام واسم از این ویال ها بخره خوب چیکار کنم ولی با بسته 

ش این دسماله رو از رو دهنم ورداشتم تا بتونم نفس بکشم اعه مردم مرتیکه عوضی داشت میکشتتم رفتم پنجره ی اتاقم باز کردم ببینم ارتفاع

 چقده ؟ 
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هم حفاظ داشت هم اون سگاشو بسته بود پایین پنجره از دور که دیدم اندازه ی گودزیال بود از نزدیک فکر کنم اندازه دایناسوری  بعد بستم چون

 \چیزی باشه=

چادرمو درآوردم و قشنگ تا کردم تا چروک نشه و گزاشتم رو عسلی .آدم به خونسردی من دیدین تاحاال .هرکیو دزدیده بودن االن نمینشست 

 چه ای که تو جیبش بوده رو بخوره آلو

 ع .در حال مزه کردن آلوچم بودم که این یارو مثل یابو سرشو انداخت اومد تو خو خره نفهم چه وعضه اومدنه نمیگی من لباس تنم نباشه یه موق

 سریع نشستم رو تخت.با یه نگاه پراز تعجب داشت بهم نگاه میکرد.

 چیزی شده؟_

 .آخه کدوم کسی میاد به دزدش میگه چیزی شده؟ . 

 آقاعه:نخیر فقط کیفتون رو لطف کنین زحمتو کم میکنم 

 همه ی اینا رو با یه لحن مسخره میگفت .خاک تو سرم من چه قد خنگم چه قددددددددد.من کیفم همرام بود میتونستم زنگ بزنم پلیس.

 نتوم قایم کردم و گرفتم سمتشرفتم سمت کیفم و آرووم گوشیمو ورداشتم وتو ما

 یه نگاه پراز شک بهم  و رفت بیرون و درو بستت و قفل کرد .

درصد بود چراااا من که همیشه شارژ موبایلم زیاده االن تو این موقعیت کمه خدا ۱۰گوشیمو در آوردم و یه نگاه کردم بهش شارژش همش 

 |شکرت =

 یکی که بفهمه دزدیدنم . گفتم بزار هروقت اومد یه چی گفت زنگ میزنم به

 دوباره گوشیو قایم کردم

 شب بود که دیدم در داره باز میشه سریع روتخت نشستم وشالمو سرم کردم .۸ساعت 

سرش پایین بود اومد تو اتاق و یه سینی غذا هم دستش بود.وووایی جونم تو جیگر واسم غذا آوردی فدات بشم الهی غذا رو که گذاشت رو تخت 

 یرون که گفتم: ببخشید میشه بگین که من واسه چی اینجام؟برگشت بره ب
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 آقاعه: در همین حد میتونم بهت بگم که یکی بهم گفته بدزدمت همین.

 آها ممنون=]_

 آقاعه: خواهش میکنم.

م که احساس کردم هام و شانسی یکیو گرفتنه خوشم اومد باادب بود. در حین حرف زدن با دستام گوشیو آوردم بیرون و رفتم تو لیست شماره

حاال چیکار کنم ؟قطع کنم؟نه ولش کن ۱جواب داد.فقط شک کردم نکنه روهام رو گرفته باشم آخه تو گوشیم به اینگلیسی اسمشو زدم احمق 

بود اونقدر بیشور نیست که کمکم نکنه .تا حرفای اون یارو تموم شد و رفت بیرون شیرجه زدم رو گوشی خب تازه قطع شده بود یعنی شنیده 

 همرو.دوباره خواستم بگیرم که دیدم داره میگه اعتبار کافی نیست.

 خب بدشانس تر از من هم دیدین ؟نه دیدین؟

 گوشیو خاموش کردم و قایمش کردم تو لباسام.

اتفاقای امروز یعنی پسره اسمش چیه؟ باید فردا ازش بپرسم.غذامو که زرشک پلو با مرغ بود خوردم و روتخت دراز کشیدم و با فکر کردن به 

 خوابم برد.

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

 «بهاره»

 ای خدا چیکار کنم وااای بدبخت شدم رفت یعنی کجاست؟

شبه و هنوز برنگشته .میدونم واسش یه اتفاقی افتاده چون اون تنها هیچ وقت تا ۹وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم مهسا رفته خرید ولی االن 

بیرون نمیمونه .تااازه همین چند دقیقه پیش روهام زنگ زد با یه لحن نگران و پر از اضطراب گفت: مهسا کجاست چرا گوشیش  شب۹ساعت 

 خاموشه .ماهم گفتیم نمیدونیم که گفت االن میاد اینجا.

اشین زده به یکی بعد فرار کرده ؟ وای باید واای مهسا اگه تصادف کرده باشی چی وااای خدایا باید بریم بیمارستانارو بگردیم .وووایی نکنه با م

 بریم کالنتری هارو بگیردیم نه جرعت ندارم بگم اگه خدایی نکرده پزشک قانونی .....

 نه اصال مهسا زرنگه میتونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون میفهمه همچیو
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م ولی با دیدن قیافه های نگران پسرا حالم گرفته تر شد هممون استرس داشتیم که زنگ درو زدن فکر کردم مهساس سریع رفتم درو باز کرد

 .همه که نشستن روهام گفت: هیچ خبری ازشون نشده؟ باچی رفتن؟

 نه هیچ خبری نیست .با ماشین من رفته _

 روهام: میخوام یه چیزی بهتون بگم ولی میترسم ناراحت شین

 نه چی بگین تروخدا_

شماره ی مهسا خانوم افتاده رو گوشیم ورداشتم که شنیدم میگفت: واسه چی اونجاست؟که یه آقایی ساعت پیش بود که دیدم ۱روهام تقریبا 

 جواب داد : که یکی بهم گفته بدزدمتون.یعنی االن مهسا خانم ربوده شدن و ما هیچ مدرک و حتی سرنخی نداریم برای پیدا کردن شون !

 ال راحت اینجا نشستم زدم زیر گریهواای نه آجیه مهربون من دزدیده شده اونوقت من با خی

وان آب بلند بلند گریه میکردم و هیچ کس نمی تونست کنترلم کنه تا امین اومد بلندم کرد بردتم تو اتاق و روتخت خوابوندتم .رفت بیرون و یه لی 

میکرد .با نوازش هاش و اثر قرص  با یه مسکن آورد داد خوردم و کنارم نشست هیچی نگفت فقط گزاشت گریه کنم و اون همش موهامو نوازش

 خوابم برد .ولی یه خواب ناآروم که همش جنازه ی مهسارو میدیدم .

بود احساس کردم دستم سنگینه سرمو که برگردوندم امین رو دیدم که خوابه رو دستم آروم ۵وقتی بیدار شدم هوا تاریک بود فکر کنم ساعت 

دستمو از زیر سرش کشوندم بیرون و پاشدم برم نماز بخونم .وسط نماز بود که احساس کردم یکی داره نگام میکنه .وقتی سالم نمازمو دادم 

 با چادر خیلی خوشگلی  امین گفت:

 به آرومی زمزمه کردم : ممنون

وقتی دید که دیگه هیچی نمیگم پاشد رفت بیرون ولی قبل رفتن دیدم که با گوشی به کسی گفت: آره بهتره. چه 

 .....اعه بیچاره حاال نگران نباش .............................................................اعه؟مطمعنی؟.......خبر؟........................

 وا اون طرف واسه چی باید نگران باشه؟

 وقتی اومد جلوم از فکر در اومدم : پاشو لباس بپوش بریم یه کارای بکنیم و دنبال مهسا بگردیم.
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موهام و اومدم جلو امین  تا اسم مهسا اومد دوییدم رفتم لباسامو پوشیدم یادمم نمیاد چه لباسی پوشیدم همین طوری شالمم انداختم رو

 وایسادم: خب بریم دیگه

 امین: چه زود آماده شدی؟

 اعه بریم دیگه _

 امین: باشه باشه فقط جیغ نزن

که وقتی داشتم کتونیامو میپوشیدم اون رفت در ماشینو باز کرد و منتظرم شد و داشت تیپمو چک میکرد.یه نگا به خودم انداختم .نه بی حواسم 

میپوشم.یه شلوار تنگ آبی آسمونی،یه مانتوی مشکی بلند،یه شال چروک آبی آسمونی که ست شلوارم بود.فقط یه زره رنگ و باشم خوب لباس 

ش روم پریده بود و باند دور سرم پیچیده بود .وقتی تو ماشین نشستم کیفمو در آوردم فکر کنم مثل همیشه یه چند تایی وسایل آرایش باشه تو

ی وسایالمو پخش صندلی کردم و دنبالش گشتم باالخره پیداشون کردم .بقیشو جمع کردم گزاشتم تو کیفم وآیینه رو در اه پیداش نمیکنم .همه 

ه؟ آوردم یه خورده ریمل زدم و یه رژ قرمز که خیلی کمرنگش کردم.تمام این مدتم امین داشت منو نگا میکرد.با یه نگاه پرسشی گفتم: چیزی شد

 چرا نمیرین ؟

 وال شما خانوما همه جا آرایش میکنین؟امین: یه س

 نخیر االن من بیروحم به خاطر همین آرایش کردم وگرنه مهسا نمیزاره زیاد آرایش کنیم _

 با یادآوری مهسا زدم زیر گریه آخی آجیه من االن دست کدوم آدمیه

 امین با تاسف یه سر تکون داد و گفت: مثل اینکه زندگی شما بدون مهسا نمیچرخه ها.

 بزار دلیلشو بگم....با مهسا تو دبیرستان آشنا شدم.دختر خیلی خوبی بود خیلی فکرشو واسه پسر نمیزاشت.هرکاری از دستش برامون بر میومد_

باشه انجام میداد .با غمامون ،غصه خورده.با گریه هامون ،گریه کرده.با شادیامون ،شادی کرده .نمونه ی واقعیه رفیقه واسه من اگه یه روزی ن

 .من همه ی پشت و پناهم مهساعه.مطمعنم از غصه دق میکنم

 و دوباره زدم زیر گریه وای یه روز مهسا نباشه وای نمیتونم بهش فکر کنم که چی میشه 
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امین: باشه فهمیدم مهسارو دوست داری .گریه نکن بزار یه چیزایی رو واست توضیح بدم که رفتیم اونجا تعجب نکنی. اول :روهام مهسا رو 

تو خیلی دوست داره میخواد وقتی اومد بره جلو.دوم :روهام پزشکی نمیخونه در واقع برای ظاهر سازی اومده پزشکی .سوم: روهام پلیسه و اصال 

کثافت کاریای ما نقشی نداشته.چهارم:روهام فکر میکنه برای قضیه ای که مجبور شده بیاد پزشکی مهسا دزدیده شده.پنجم:ولی نمیدونه واسه 

 چون که هنوز کسی ام از عالقش به مهسا نمیدونه. فهمیدی ؟ چی؟

 ووواایی واقعا؟ ولی من میدونم مهسا به هیچ وجه راضی به ازدواج با روهام نمیشه._

 امین: واال خودمم نمیدونم چرا روهام از این دختره ی نچسب خوشش اومده ؟

 البته اینو آروم گفتا ولی من شنیدم.

 ا خیلی پاکه دلش از یه بچه هم پاک تره خیلیم دلش بخواد .مهس_

 دوباره زمزمه کرد: عقلشم اندازه ی بچه هاست.

 چرا همتون از مهسا خوشتون نمیاد بیچاره مهسا گناه داره؟_

 امین: آخه نگاه کن تو زندگی همه فضولی میکنه نمیزاره به عشقاشون برسن مثله پویا.خوب گناه دارن دیگه 

 ه مهسا بد میگی ها دیگه حرف نزن اصال خوشم نمیاد پشت سر_

 امین: باشه

 آشغاله چلغوز واسه من درباره ی عشقم نظر میده تو برو باهمون  دخترای ایکبیری باش ایش 

 دوباره زدم زیر گریه 

 کیمیا زنگ زد بهم گفت االن پاشدم دیدم نیسیتی کجایی دل نگران شدم اتفاقی افتاده؟

 یه زره دنبال مهسا هیچی نشده نگران نباش. نه هیچی نشده با آقا امین اومدم_

 دیگه هیچی نگفت و همین طوری سفارش میکرد که مواظب خودت باش و هرجایی نرو واسه قلبت ضرر داره  خوب؟

 میکنی؟ سفارش مهسا مثله چرا دادم ادامه بغض با بعد باشه —
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 کیمیا هم معلوم بود داره گریه میکنه: عزیزم خدافظ مواظب خودت باش

 طع کرد.ق

 باالخره جلوی یه کالنتری نگه داشت.

ی و گفت: یه زره اون موهاتو بده تو اینجا این موردا واسشون مهمه تازه چون ما با روهام کار داریم واسش بده سرگرد مملکت با همچین کسای

 حرف میزنه .

 یه چشم غره بهش رفتم و شالمو درست کردم 

اقل بپرسیم اتاقش کجاست انگار خیلی میاد اینجا و همه رو هم میشناسه چون تو راه با چند نفرم سالم وقتی رفتیم داخل امین واینیستاد که حد

 علیک کرد.جلوی یه اتاق نگه داشت و در زد یه صدای سرد و جدی گفت بفرمایید.

 وقتی رفتیم تو دیدم که به جز روهام کسی تو اتاق نیست خوب پس اون صدای کی بود؟

 ومدید بفرمایید  بنشینید.روهام: سالم خوش ا

 سالم ممنون _

 روهام: امین داداش به بهاره خانوم توضیح دادی؟

 همچیو گفتم  امین با شیطنت خندید و گفت: آره

 روهام: همه چی؟

 امین با سرش گفت آره.که روهام جلوی من آبروداری کرد و فقط به یه چشم غره اکتفا کرد.

 م ها اول صبح مزاحمتون شدیم.روهام: خب بهاره خانوم معذرت میخوا

 نه بیدار بودم داشتم نماز میخوندم._

 روهام: به هرحال شما تو این چند روز چیزای مشکوک ندیدی ؟

 نه واال خوب من که نمی دونستم که قراره همچین چیزی بشه وگرنه خیلی دقت میکردم._
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 . روهام: بله خوب درست می فرمایید.مهسا خانوم با کسی دشمنی نداشته

 نه واال مهسا به همه تا جایی که بتونه کمک میکنه بعدم بعضی به خصوص آدما از مهسا خوششون نمیاد نه این که وردارن بدزدنش._

 روهام:تو این چند روز با کسی خصومتی چیزی نداشته؟ 

 یه لحظه......_

 روهام: هرچی شده حتی اگه با کسی بد هم حرف زده بگو

مهسا حوصله ی دعوا نداره.ولی اون روزی که اومد دنبال کیمیا و فهمید با پویا دوسته فرداش که رفتیم یونی اون دختره نه چیزی نشده اصوال _

 خودشیرین رکسانارو میگم اومد جلو و مهسا یه خورده تند باهاش حرف زد که فکر نمیکنم این مسئله اصال توش تأثیری داشته باشه .

من هیچی ازش متوجه نشدم و بعد رو به من گفت: خب آره همچین چیزی امکان نداره مطمعنین همه چیزو گفتین روهام یه نگاه به امین کرد که 

 ؟

 آره هرچیزی که میدونستم رو گفتم._

 روهام:کیمیا خانم و ساورینا خانم هم نمیدونن چیزی؟

 بامن حرف میزد  خب اونا که مسلما نمیدونن چون تو این چند روز مهسا بیشتر وقتشو با من گذروند و_

 روهام: آها. ممنون از این که اومدین اینجا.

 خواهش میکنم ولی تمام سعی تون رو بزارین پای پیدا کردن مهسا چون زندگی خیلیا پای مهسا میره اگه نباشه _

 شنیدم که روهام زیر لب گفت:زندگی منم میره 

واد خوشحالم اگه واقعا پسر خوبی باشه مهسا خوشبخته چون که عشق واقعی رو ولی به روی خودم نیاوردم مثله اینکه خیلی خاطر مهسا رو میخ

 تو تمام اجزای صورت روهام دیدم نگران بود خیلی.

 روهام:چشم حتما پیداشون میکنیم.قول میدم 

 باشه پس من رو قوله شما حساب میکنم دیگه._
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 روهام: حتما

 و بهاره خانوم رو برسون .بعد رو به امین گفت: یه چند لحظه کارت دارم بعد بر

 امین: باشه. 

 پس من بیرون منتظرم ؟_

 روهام: ممنون میشم.

وقتی از اتاق اومدم بیرون درو نبستم خیلی آروم یه گوشه اش رو باز گزاشتم و رو صندلی بغل در نشستم.گوشامو تیززز کردم که بشنوم چی 

 کامل گوش کردم. میگن .یه صداهای زمزمه میومد فقط .به در نزدیک تر شدم و

 روهام:بهش گفتی که من دوسش دارم؟

 امین:آره

 روهام:خب؟چیگفت؟

 امین:گفت مهسا راضی به ازدواج نمیشه اونم با روهام 

 روهام یه نفس عمیق کشید .یهو یه جسمی خیلی بد افتاد رو صندلی که معلومه اون جسم روهام بود.

 م میدونم که ته دلش اگه عاشق شه همه کاری واسه میکنه .از رفتارش فهمیدم .روهام:میدونم سرسخته این به خاطر همین عاشقش شد

 امین:نه واقعا از مهسا خوشت اومده؟آخه من موندم تو از چه چیزش خوشت اومده؟

قت روهام:از اخالقای خاصش که به پسرا رو نمیده هیچ وقت.از این که شیطنت رو تو عمق چشاش میشه دید ولی اون جلوی پسرا هیچ و

 شیطونی نمی کنه ،میخوای بازم بگم ؟کلی هست

 امین:ایشاال که بهش برسی

 روهام:اینقدر می رم ومیام تا عاشقم شه میدونم که بهش میرسم .

 بعد یه نفس عمیق کشیدند و رفتن او نور تر چون صدای پاشون میومد  و دیگه صداشون نیومد.
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 کردم و دنبال امین راه افتادم .وقتی به ماشین رسیدیم درو واسم باز کرد.بعد چند دقیقه اومدن بیرون و با روهام خدافظی 

شد  سوار ماشین شدیم .دیدم راه خونه رو نمیریم.هیچی نگفتم و منتظر موندم که ببینم به کجا می رسیم .جلوی یه سفره خونه نگه داشت.و پیاده

 دوباره درو واسم باز کرد.

 ؟ اومدیم چی واسه اینجا—

 بخوریم.امین:غذا 

 خب آها—

 رفتیم داخل و رفت سفارش داد و اومد نشست جلوم

خواست یه چیز بگه که گوشیم زنگ خورد وقتی درش آوردم اسم سعید افتاده بود رو گوشی به امین گفتم:صدات در نمیاد ها اگه چیزی بگی من 

 ��میدونم باتو 

 امین: باشه چرا میزنی

 جواب دادم. یه چشم غره بهش رفتم و با یه لحن عادی

 الو سالم داداش_

 سعید:سالم،چه خبر؟

 هیچی داداش چه خبری باید باشه؟_

 سعید: قرار بود منو مطمعن کنی که تو خونه ی پسر نرفتی!

 اعه یادم رفته بود.ولی من که گفته بودم دروغه _

 سعید:تو هر چیزی میگی من باید باور کنم؟

 داداش به خدا دروغ نمیگم_
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شد اون موقع میفهمم که دروغ میگفتی یا نه!راستی اونروز مهسا دوستت بهم شمارشو داد،االن هرچی بهش زنگ میزنم  سعید:هروقت معلوم

 خاموشه چرا؟

 خب االن چیکار کنم؟

 گوشیش افتاد زمین خراب شده فعال گوشی جدید نگرفته و خطشم خاموشه _

 از من دروغ گو تر دیدین؟

 ارم ها سعید: آها باشه بهشون بگو کارشون د

 باشه میگم _

 سعید: حواسم بهت هست ها!!!!!

 باشه مگه من چیکار میکنم حواست باشه._

 سعید: باشه کار دارم فعال

 خدافظ_

اصن حواسم نبود که اینی که باهاش سر یه میز نشستم امینه و همون کسی که به سعید زنگ زده ومنو پیشش خراب کرد چقد یهویی حالم ازش 

با نفرت بهش انداختم که دیدم آقا اصال حواسش به من نیست و داره سرتاپای دخترارو اسکن میکنه پسره ی هیز چشم چرون بهم خورد یه نگاه 

حالیت میکنم منو جلوی داداشم خراب میکنی حاال؟درسته که مهسا گفت کاری باهات نداشته باشم ولی مگه زات خراب من اجازه میده نووچ 

ارش کنم برم آب بیارم بریزم روش تا انقد چشم چرونی نکنه خاک تو سرت بهاره خواهرتو دزدیدن بعد تو اصال.االن که حواسش نیست چیک

میخوای بری آب بیاری بریزی روی این یالقوز مفنگی از فکر خودم ی لحظه خندم گرفت که همون موقع امین با تعجب بهم نگاه کرد و گفت  

یا اینم منگولیسم از کار در اومد گفتم:نخیرم داشتم به قیافه ی جنابعالی میخندم اخماش رفت تو با خودت میخندی ؟ منم که دیدم االن میگه ب_

به هم منم دیگه دهنمو بستم ولی عروسی داشتم. وای دهنتو بهاره جمله رو داشتی خوب قهوه ایش کردیا امین:به جای اینکه به قیافه من بخندی 

وم گوریه. بی شعور کصافط حالمو گرفت.راست میگه خدایی االن وقتش نیس که من بخوام با این فکر اون مهسا باش که االن معلوم نیست  کد

 یالقوز کل کل کنم
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 ولی بزار بعدا حالتو میگیرم به من میگن بهاره  

 اه چرا روهام زنگ نمیزنه خبر بده خوب من نگرانم.بزار به امین بگم زنگ بزنه. 

 امین جان میشه ی زنگ به آقا روهام بزنی ببینی خبری نشده؟ _

 یه نگاه به قیافه مظلومم کرد و زود خر شد هاها تا گفتم امین جان فاز برش داشت .

نی امین: باشه ولی بزار برم ببینم چرا صبحونه مونو نیوردن. نذاشت من چیزی بگم بلندشدو رفت ای کوفت بخوری ایشاهلل. عزیزم ای خدا یع

االن مهسا کجاست اگه بالیی سرش بیاد من چه غلطی بکنم خدا توی فکر غرق شده بودم که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره و امینم دست 

 خالی با اخمای هفلشتی داره میاد سمتم گوشی رو برداشتم یه نگاه کردم کیمیا بود.

 الو سالم  _

 نی چرا یه زنگ نمیزنی دو بار بهت زنگ زدم جواب ندادی دلم هزارجا رفت کیمیا: الو سالم بهاره کجایی تو ما مردیم از نگرا

ام اوه صبر کن بابا ترمز بگیر رفتیم کالنتری به پلیس خبر دادیم االنم با آقای مهدوی یالقوز جان اومدیم سفره خونه تا صبحونه بخوریم تو _

 خدافظ_زود بیای هامنتظریم فعال خدافظ _کاری باری  ساعت دیگه  میایم خونه باهات حرف میزنم فعال  ۱نگران نباش تا 

 قطع کردم ودیدم که امین وایساده کنارم 

 چیشد امین جان پکری؟_

 بلندشو باید بریم خونه روهام زنگ زدش گفت زود برگردیم خونه میخواد  باهمه حرف بزنه. 

 باشه میریم خونه یه چیزی میخوریم االن مهسا مهتر از همه چیزه     _

ود بلند شدمو کیفمم برداشتمو با امین رفتیم ب سمت ماشین و سوار شدیم توی راه همه ی حواسم به مهسا بود و امینم همش غرغر میکرد که ز

 من گشنمه و اینا منم اصال تا خود خونه باهاش حرف نزدم.

نم زود با آسانسور رفتم باال تااز در رفتم تو خونه کیمیا وقتی رسیدیم خونه  بدون توجه به وجود امین پیاده شدمو زنگ درو زدم سریع باز شد و م

 منو بغل کرد و با گریه گفت: وای خونه بدون مهسا اصال خوب نیست.حاال چیکار کنیم.
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 آره درکت میکنم آروم باش روهام اومده ؟_

 کیمیا:نه مگه قرار بود بیاد اینجا 

 نخوردیمو زود آمدیم. اره امین گفت زنگ زده گفته بیایم خونه ما هم صبحونه _

 کیمیا:نمیدونم به ما که چیزی نگفتن  بیا تو دیگه چرا وایسادی

 باشه اویسا کجاست؟ _

 کیمیا:توی اتاقشه حالش خوب نبود گفت میره بخوابه 

 اها درو نبند اون یالقوز داره میاد_

 کیمیا:یالقوز!!!!

 اره دیگ امینو میگم._

 امین = که من یالقوزم دیگ اره؟

 ن چیزه امم حرف بدی نیست که امین جان _نید خب بشنوه حقیقتو گفتم  وای ش

بخاطر اینکه از اون نگاه پر ازحرص که میگفت دستم بهت برسه کشتمت،فرار کنم زود رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم که دیدم یکی 

 دستشو گذاشت رو شونم زود برگشتم دیدم یالقوز جان پشتمه  

 سوندیم؟ هاااا چیه تر_

 امین:نترس این دفعه باهات کاری ندارم ولی حواست به حرفات باشه ی وقت کار دست خودمو خودت میدیا

 بعدشم ی پوزخند زد و رفت بیشعور اصال حالمو درک نمیکنه بزار مهسارو پیدا کنیم درستت میکنم .

 داشتم واسش نقشه میکشیدم که کیمیا اومد وگفت:کجایی بیا پسرا اومدن  

 باشه اومدم_
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دن از آشپزخونه بیرون رفتم و دیدم آقایون همه حاضرن منم رفتم کنار ساورینا نشستم بعد چند دیقه روهام گفت : خب خانوما ببینید دزدیده ش 

 مهسا خانم یه قضیه عادی نیست منم پلیسمو و وظیفم اینه که ایشونو پیدا کنم .

م بود تو کارش واقعا جدیه همینطور از دزدیده شدن مهسا توضیح می داد وای خدا یعنی یه روهام خیلی جدی بود و با ابهت حرف میزد معلو

 قاچاقچی مهسا رو دزدیده؟اونا با مهسا چیکار دارن

 مهساچرا یه جوری سعی نمیکنی فرار کنی؟نکنه برات اتفاقی افتاده باشه.

 اویسا :آقا روهام خب االن ما چیکار میتونیم بکنیم ؟

ش شما باید کل کارایی رو که اخیرا کردید رو بهم بگید حتی موقع غذا خوردنتونم باید بگید چون جزئیات خیلی مهمه تو کار ما ، خب روهام : راست

 از بهاره خانم شروع میکنیم ،توی این مدت توی دانشگاه با کیا بیشتر حرف میزدید یا دوست بودید؟

صالحی و رکسانا ریاحی دارم و گه گاهی باهاشون حرف میزنیم چند روز پیشام درباره ی  راستش فقط در حد حرف زدن بوده فقط شماره نیوشا _

 نفر باهاشون حرف میزدیم که مهسا جوابشو داد همین فقط.

 روهام:درباره کی حرف میزدین؟؟ 

 خب االن باید چی بگم باز این یالقوز االن جو میگیرتش خو چاره ای ندارم باید راستشو بگم .

 درباره ی آقا امین _

 نیگا قیافشو باز فاز برش داشتاااا از پهنا جرش بدم ای خدا. 

 روهام:خب چیزی ازتون پرسیدن؟ 

 اره رکسانا گفتش ک.......ه چرا با کسی دوست نمیشم منم میخواستم جواب بدم که مهسا جوابشو داد _

 ا خانم صالحی و ریاحی دوستید؟ روهام:خب ممنون ازتون اویسا خانوم و کیمیا خانوم شماهم فقط ب

 کیمیا و ساورینا: اره دیگ اونروزم که مهسا جوابشوداد ما اونجا بودیم 

 روهام: خب من از اولشم به اونا شک داشتم حاال با حرفاتون شکم بیشترشد خب فعال با اجازه 

http://www.roman4u.ir/


 

 
59 

 

 اعه کجا میرین؟_

ردادم میبرم خبری بشه بهتون خبر میدیم امین توام پیش خانوما باش مشکلی روهام:میرم تو اداره به ی سری اطالعات احتیاج دارم پویا و مه

 پیش نیاد براشون . امین: باشه داداش 

 اویسا:آقا مهرداد تو جریان بزارین مارو ها

 مهرداد: باشه خدافظ همگی . 

یری حیف االن وقت تالفی نیست وگرن حالیت میکردم وای این یالقوز مفنگی باید پیش ما بمونه اه آخه این به جز غرغر چیکار میتونه بکنه ایکب 

 اه چقد من فکر میکنمااا خستم نمیشم.  

 کیمی به صبحونه که نرسیدیم  زنگ زدم  غذا بیارن میدونم گشنتونه امین :مرسی 

: باشه برو خبری شد بیدارت کیمی من گشنم نیس میرم بخوابم .کیمیا_اییش مامانم اینا نیگاش کن انگار خونه خودشه لش کرده روی کاناپه.  

 میکنم. 

ای خدا چقدم گشنمه ها ولی بی خیال عمرن دیگ برم پیش اون دیونه بعدا میرم یواشکی ی چی میخورم ایشاهلل که کوفتش بشه نفهم بی 

 نم خودمو ببخشم شعور. مهسا کجایی االن دلم برات تنگ شده همش تقصیر ماست که کارا رو به دوش تو میزاریم اگه چیزی بشه من نمیتو

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

 «مهسا»

صبح با صدای جیغ جیغ ی زن از خواب بیدارشدم ای بابا خوابم نداریم اینجا اه خانم اون گالتو ببند اول صبحی.اصن این کیه درم که قفله 

 نمیتونم ببینم چه خبره؟

)روهام( شنیده حرفارو.  ۱ای بابا من کارو زندگی دارم یکی بیاد منو نجات بده یعنی احمق  یه سوال اصال من اینجا چیکار میکنم چرا منو دزدیدن

 ای بابا چه قدر اینا جرو بحث میکنن.

 یه زنه:  خاک بر اون سرت اشتباهی اوردیش  این مهساس اقاعه:آخه تو همون ماشینی که گفته بودی، بود دیگه من تقصیری ندارم   

 ت کردی چمیدونم فعال برو صبحونشو بده نباید منو ببینه خودتم اون ماکسو بزنزنه :دردسر زیادی درس
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 وا این از کجا اسم منو میدونه؟ یعنی منو با کی اشتباه گرفتن ای وای در داره باز میشه

 سالم  _ 

 اقاعه: سالم صبحونتو بخور 

 آقا از من چی میخواین من اینجا چیکار میکنم؟ _

 ب......ب..اشه _لوله تو اون مخت خالی میکنم  آقاعه خفه شو وگرنه ی گ

 درو دوباره بست و رفت 

 صبحونه کوفطم بشه الهی میخوان با من چیکار کنن من باید فرار کنم هرطوری که شده. 

خودمو میزنم به زنگ بزنم به بهاره؟ نه نمیشه شارژ ندارم که. از پنجرم که نمیشه! چطوری فرار کنم پس؟ آها فهمیدم یکم صبحونه بخورم بد 

 مریضی اره اره خودشه تنها راهه اگه بگیره خیلی خوبه 

شروع کردم به خوردن وای چه خوشمزس این حلیمه دزد این مدلی ندیده بودم که دیدم چقد تحویلم میگیرن دیشب که مرغ خوردم االنم که 

 تره بمونم حلیم ووووی من اصن چرا میخوام فرار کنم از اینجا، اینجا که خرجی نمیدم به

 ای دیونه پس دوستات چی؟ االن البد خیلی نگرانن وای مامان اینا اگه بهم زنگ بزنن ببین خاموشم نگران میشن

 دیگه باید از اینجا فرار کنم اخیش باالخره سیر شدم خب بریم سر بازیمون 

 ایآی آی دلم تروخدا این درو باز کنین باز کنین این درو دارم میمیرم آاااااااااا_ 

یهو درباز شد اومد تو خــــــــــب یابو علفی ترسیدم این چه وضعه در باز کردنه وووی این هلو رو بچسب ای کاش شویم میشدی ها من 

 دخی خوبیم 

 اقاعه:چیشده چرا ناله میکنی؟

 دلم خیلی بد درد میکنه تروخدا ی کاری بکن  _
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جدید بکن دیگم زر زر نکن که کار دستت میدم شیرفهم شد ؟؟؟؟  اقاعه :خانم کوچولو این کلکا دیگه قدیمی شده ی کاری 

 نشنیـــــــــــــــــــــدم ؟؟؟ 

 ا.....اره _

 پسره ی بیشعور تو که تا دیروز مهربون بودی چیشده که پاچه میگیری برو به درک واسه من داد میزنه 

یکی بیاد منو ازاین جهنم دره ی ایکبیری)تو دلت میاد به اون ویال بگی  رسما دیگه نمیتونم هیچ غلطی بکنم بهاره چقد دلم برات تنگ شده آقا

 بابا گمشو رفت سر حوصلم بده نجات(��ایکبیری؟من جاتو بودم خیلــــــــــــــی راحت میشستم واصن تالشی برا آزادی نمیکردم واال

  میخوام مامانمو من تنهام من شده آدم من واسه

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

 «بهاره»

 داشتم خواب میدیم که مهسا پیشمه و داریم بستنی میخوریم باهم که با صدای زنگ گوشیم بستنی ها ریخت روم.از جام پریدم

 بابا ده دقیقه نمیزارن تو حال خودم باشم ها اه 

 گوشی رو برداشتم وای خدا لعنتت کنه یالقوز مرض داری میزنگی تو که اینجایی آخه بیشور 

 الو بنال_

 امین:وقت خواب یه وقت بیدار نشی !

 نه تو خیالت تخت خواب بیدار نمیشم .اصن به تو چه؟ فضولی؟ _

 صبر کن بینم خبری شده  _امین:اره خب به من ربطی نداره، پس مهسام به تو ربطی نداره دیگه. 

 امین:دوست داری بدونی بیا تو حال

 چرخ بیام با کاردک جمعت کنم الهی آمین من راحت بگیرم بخوابم۱۸بری زیر ای نفهم هرچی بهت فوش بدم کمه ایشاهلل 

 فعال برم بینم چی شده بعد بیام دوباره نفرینش کنم از جام بلندشدمو با بی حوصلگی رفتم از اتاق بیرون
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 ر االن یه تیکه بیام براتوقتی رفتم توی حال جا خوردم وای دیگه رسما فکر کرده اینجا هتله با رکابی لش کرده روی کاناپه بزا

 خوش میگذره؟ _

 امین:اره خیلی االن که توام اومدی بیشتر خوش میگذره 

 بلندشو خودتو جمع کن ایشش گفتی خبر داری از مهسا_

 امین: روهام گفت دارن نیوشا و رکسانارو تعقیب میکنن تا ی سرنخ پیدا کنن

 چه ریلکس یه وقت تو زحمت نیوفتن  _ 

 ودت فشار نیار امین:ن تو به خ

 باشه چون تو گفتی راستی کیمیا و ساورینا کجان ؟ _

 امین:رفتن کالنتری مثله اینکه روهام باهاشون کار داشت .  

و وای یعنی من با این یالقوز تو خونه تنهام ای خدا ی بارم یه آدم  درست حسابیو شریک تنهایی ما نکردی ها باشه عیب نداره دیگه میسوزم 

 یمیسازم هیی

 امین:خب اگه حوصلت سر رفته بریم دور دور  

 گمشو بابا خواهر دسته گل من معلوم نیس کجاس بد من با توی گودزیال بیام بیرون _این چی گفت هاااا چی گفت 

 امین: بهت گفتم حواست به حرفات باشه ها می بینی که االن به جز منو و تو کسیم خونه نیست ها

 هااا؟؟ مثال میخوای چه غلطی بکنی _

 امین:ن مثل اینکه تو حرف آدم حالیت نیس االن به صورت فیزیکی حالیت میکنم  

تا دیگه ام قرض گرفتمو الفرار برو که رفتیم من دور کاناپه میچرخیدم اونم ۱۰تا از جاش بلندشد منم که به چیز خوردن افتاده بودم ی پا داشتم 

 دنبالم ای خدا غلط کردم
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برسم رفتم سمت آشپزخونه اون خسته شد و وایستاد منم سریع در یخچالو باز ر میکنم اتفاقا االن وقتشه به حسابشن  ن حاال که دارم فک 

کردمو چندتا تخم مرغ برداشتم وواای اگه مهسا بود میکشتتم ولی وللش فعال تالفی رو بچس تخم مرغارو دونه دونه سمتش پرت میکردم. 

تاش خورد بهش ای جان چه قیافه ی دیدنیی داره اومدم فرار کنم که لیز خوردم  و افتادم وسط  ۳خره بیشعور چندتارو جاخالی داد ولی باال

 آشپزخونه اونم اومد با اون وزن گوریلیش نشست رو شکمم گفت :بگو غلط کردم وگرنه پارچ ابو روت خالی میکنم 

 عمرا منو از آب میترسونی ؟هه _

  اونم توی ی حرکت پارچو خالی کرد روم

 بیشعوررررررر _

 امین:خودت خواستی 

 گوریل بلندشو از روم _

 امین: تو آدم بشو نیستی نه ؟ 

    ��سریع از روم پاشد رفت سراغ کابینتا و داشت میگشتشون اخی بچم دنبال چیه؟

 منم از فرصت استفاده کردمو بلندشدم تا خواستم فرار کنم  دوید سمتمو گرفتتم

 ولم کن_ 

 امین:هنوز تقاص حرفاتو ندادی جوجه کوچولو 

 عووووووضی روغن نریز رو من  _

 امین:گلم صفات خودتو  غالب من نکن 

میخواستم از توی بغلش بیرون بیام که محکم گرفتمو بعـــــــــــــــــــد  صدای در اومد  چند  لحظه بعد کیمیا ساورینا مث اجل معلق 

 من تو بغل این گودزیالم ، منحرفا چه فکرا که نکنن   جلومون ظاهرشدن ای خدا االن 

 کیمیا: اینجا چ خبره؟؟
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امینم که دید اوضاع غروقاطیه سریع منو ول کرد منم گفتم: هیچی ن که ی بچه اینجاس هوس بازی کرده بود منم گفتم یکم باهاش بازی کنم 

 ر میشدآخه گناه داشت ی نگاه به امین انداختم که از عصبانیت داشت منفج

بدمرو بهشون گفتم: من میرم حموم زودم رفتم توی اتاقم صورتمو پاک کردم. خدا لعنتت کنه دفعه دیگه ببین چیکارت بکنم. رو من روغن 

ساعتی حموم بودم داشتم موهامو سشوار  ۲میریزی؟ بزا مهسا رو پیدا کنیم حساب تو یکی رو میرسم مفنگی. بد زود رفتم حموم فک کنم 

 ه کیمیا اومد داخل ن که اینجا کاروان سراست سرشو مث گاو میندازه میاد تو     میکشیدم ک

 هیچی گفتم که اونموقع _کیمیا: شما داشتین چیکار می کردین که اشپزخونه رو هم به گند کشیدین. اینجا چ خبره؟ 

 اینارو بیخیال مهسا چیشد؟امروزم نرفتیم یونی  _کیمیا:مسخره درست حرف بزن 

 یه خبر خوب واست دارم روهام ی سرنخ گیر اورده االنم دنبال خونه ایه که دخترایی رو که قاچاق میکنن میگردهکیمیا: 

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟مگه دخترم قاچاق میکنن؟وای خاک تو سر من ما اینجا راحت نشستیم _

 ن ولی مهسا رو یه مشت قاچاقچی دارن میدزد

 مطمئنی ؟آخه به رکسانا و نیوشا قاچاقچی بودن بهشون نمیاد؟؟؟!!!!!! _کیمیا:اااااای بسه گریه نکن گوشم رفت . اره دخترم قاچاق میکنن  

 کیمیا:ن کامال ولی اونجوری که روهام میگفت از اولش به اونا شک داشته تازه اونا تنها که نیستن کلی دارو دسته دارن ها.

 مهساواای بیچاره _

 کیمیا: آره بیچاره مهسا ولی ما کاری نمیتونیم بکنیم باید صبر کنیم تا پلیس پیداش کنه.

نگ بزنیم بعد چند ساعتی که تو اتاق بودم کیمیا اومد بهم گفت روهام زنگ زده گفته که میخواد بیاد اینجا تا پیش هم دیگه یه بار دیگه به مهسا ز

 اهن .تو هم زود آماده شو خیلی وقته تو ر

پارچه باشه ای گفتم واون رفت .یه تونیک یاسی پوشیدم با شلوار و شال بادمجونی و باند سرمم دیگه باز کردم حوصله اشو نداشتم  اه اه چیه یه 

نگاه هی به سرت بسته باشه .یه آرایشم کردم صورتم از بی روحی درآد .وقتی رفتم بیرون دیدم ساورینا و کیمیا نشستن بغل هم و تلویزیون 

میکنن حوصله ی تجزیه تحلیلشون رو ندارم .واای جای مهسا چقد خالیه .امینم رو کاناپه لم داده و کنترل دستشه ایش پسره ی انتر چلمنگ 
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واستم خ ایشاال با همین دستام موهاتو دونه دونه بکنم. بوکنم تو چشت . نشستم رو کاناپه و یه چشم غره ام به امین رفتم ولی اون اهمیت نداد.تا

 دوال بشم یه میوه کوفت کنم زنگ درو زدن خودم پاشدم تا درو باز کنم.

 روهام اینا بودن .درو زدم و اومدن باال

 سالم_

 پسرا:سالم

 روهام:خوب هستید بهاره خانوم؟

 ممنون میگزره.چه خبر؟_

 روهام:خانوما نگفتن؟

 چرا گفتن ولی چیزه بیشتری عایدتون نشده؟_

خیلی روهام: نه هیچ چیز باز همکاران دارن میگردن واسه نیوشاو رکسانا مامور گزاشتم هرجا برن میفهمیم.مثل اینکه امروزم رفتن تو یه ویالی 

 بزرگ و بعد چند دقیقه اومدن بیرون .ولی ما مطمعنیم که مهسا خانوم اونجا نیستن چون هیچ گروگانگیری،گروگانگیرشو تو هتل نمیبره. 

 بعله درست میگین.خب _

بغل وقتی رسیدیم به هال دیدم کیمیا و ساورینا رو یه مبل سه نفره نشستن و اوناهم گدا از همن.رفتم بغل دخترا نشستم و روهام و هم رو مبل 

 دستم نشست.

 بود و روشنش کردن روهام: خب گفتم همگی اینجا جمع بشیم که یه بار دیگه به گوشیه مهسا خانوم زنگ بزنیم شاید شانس همراهمون 

 مهسا حتما نمیتونه روشنش کنه چون میدونم گوشیش شارژ برقی داره ولی پولی رو نمیدونم _

 روهام: خب این خیلی خوبه اگه روشنش کنه عالی میشه.

 تلفن خونه رو ورداشتم و دادم بهش:با این زنگ بزنین و بزارین رو آیفون.

 روهام: خیلی خوب.
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 گرفت .بیچاره معلوم نیست تو این دوروز چند بار مهسارو گرفته و خاموش بوده . شماره ی مهسا رو از حفظ

 گزاشت رو آیفون: مشترک مورد نظر خاموش میباشد لطفا دوباره شماره گیری فرمایید

 تو چشام اشک جمع شد یعنی چی واقعا مهسا نیست؟

 دوسه بار دیگه ام گرفت و بعد دیگه ناامید شد

 گ بزنین باز شاید یه دفعه جواب دادتروخدا آقا روهام زن_

 روهام: بهاره خانم من خیلی زنگ زدم هر دقیقه ای که تونستم .دیگه کاری نمیشه کرد باید بسپریم به باال دستی یا .

 نه مهسا گناه داره خواهش میکنم لطفا؟؟_

 روهام: متاسفم 

ه گفت خاموشه.ولی من ناامید نشدم و دوباره زنگ زدم .واای بوق یه دفعه هجوم بردم سمت تلفن و سریع شماره ی مهسا رو گرفتم .دوبار

 میخورد بوووق میخورد

 بچه ها_

 بچه ها داره بوق میخوره _دیدم اهمیت ندادن دوباره جیغ زدم 

 همه یه دفعه ساکت شدن و دوییدن سمتم.

 روهام: آیفون بدووو

 م جواب داد.ولی با صدایی که شنیدیم از تعجب خشکمون زد این کی بود؟سریع گزاشتم رو آیفون .کلی بوق خورد و وقتی ناامید شده بودی

یه مرد:هی ازم سوال نپرس،من قبال بهت گفتم که اون خانومی که این بال رو سرت درآورد ازم خواست که تورو بدزدم و منم به خواستش جامه 

 ی عمل دوختم .

 آوردن؟ مهسا سر بالیی چه یعنی��ون شخص ؟همگی با تعجب بهم خیره شدیم واای یعنی کی میتونه باشه ا

************************************ 
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 « مهسا»

اون  بعد چند دقیقه در خیلی بد باز شد و یه دختره که یه ماسک گزاشتم بود اومد تو یه جیغ زدم و عقب عقب رفتم .خو انتر چه وضعه اومدنه با

ت: نمیدونم چرا این احمق تورو دزدیده ون میخواستم بهاره رو بدزده ولی تو همه ی نقشه هامو ماکس خو دلم از دهنم اومد بیرون .اومد تو گف

 بهم ریختی اه 

فشون یه لقد زد تو شکمم واای یه دختر و این ضرب دست ؟همیشه بهاره اینا میگفتن که نزنمون ها بد میزنی باید جنازمونو جمع کنی. حاال به حر

 گفت: میدونم باهات چیکار کنم وایسا.میرسم .موهامو گرفت دستش و 

 هنوز موهام تو دستش بود منم همه ی انرژییم با اون ضربه اش به پهلوم از بین رفت.نمیتونستم موهامو از دستش در بیارم .

 زنه: رادان.رادان بیاااا

 آقاعه که االن فهمیدم اسمش رادانه: بله؟

 زنه: محموله ی دخترا هنوز راه نیوفتاده؟؟

 نه هنوز راه نیوفتاده رادان:

 زنه: خب این تن لشو هم بده ببرن فکر کنم اونقدر ارزش داشته باشه که یه چیزی گیرمون بیاد.

 رادان: ولی خانم این گناه داره. معلومه اصن تو خط این چیزا نیست.

 این زنه یه جیغ زد و گفت: من رئیسم یا تو ؟ها؟جوابمو بده؟

 ت: شمارادان یه دندون قروچه کرد و گف

 زنه: خب پس اینم میبری دبی

 دبی وای یعنی میخوان منو بفروشن به مردای دبی ؟نه خدایا نه خواهش میکنم نجاتم بده 

ر با کشیده شدن موهام توسط اون دیونه به خودم اومدم : به نظرت وقتی دوستات و خوانواده ات بفهمن که شما رو قاچاق کردیم اونور آب چیکا

 میکنن ها؟
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ی فکرکردن درآوردوگفت:خب خوانوادت که خیلی غصه میخورن. دوستاتم که مطمعن بهاره خیــــــــــــــــــــــــــــــــــلی بد ادا

 غصه میخوره و اونیکی هاهم ناراحت میشن.

شور عربی من میخوام نه نمیخوام همچین چیزی بشه خدا من کشورمو دوست دارم.من آیندمو پر از پاکی میخوام نه این که بیوفتم دست یه ک

پیش خوانوادم باشم پیش دوستام. درس بخونم پیشرفت کنم.خدا خواهش میکنم ازت کمکم کن چون اگه من پام از خاک این کشور بره بیرون 

 قید همه چیو میزنم و خودمو میکشم دارم جدی میگم خدا ها حواست بهم باشه 

 هی رو آب بخندیبا صدای خندش به خودم اومدم زیر لب گفتم:زهرمار ال

 به جون خودم آروم گفتم نمیدونم چجوری شنید؟

 زنه: چه زر زدی؟

 جواب ندادم و دوباره جیغ زد : گفتم چه زری زدی احمق؟؟؟؟

اون لحظه هیچ به عواقب کاری که کردم فکر نکردم وفقط خواستم اون حرصی که تو وجودم اومد رو خالی کنم : گفتم زهره مار  روآب بخندی 

 شنیدی؟حاال 

هیچی نفهمیدم فقط موقعی به خودم اومدم که زیر دستو پای اون زنه داشتم کتک میخوردم که رادان باالخره تونست جلوشو بگیره و ببرتش 

 بیرون .بعد چند دقیقه صدای ماشین اومد که معلوم شد اون زنیکه رفت.رادان سریع خودشو بهم رسوند.فکر کنم وعضم خیلی بد بود که داشت با

 گرانی نگام میکرد.شنیدم به یکی زنگ زد و بعد دیگه هیچی نفهمیدم .ن

 با سوزش یه چیز تو بازوم بهوش اومدم خب خر نبودم که نفهمم دارن بهم سرم میزنن.

 چشام و باز کردم و دیدم که رادانه تا چشامو باز دید گفت:نخوابی ها وایسا.

شیمو در آوردم و روشنش کردم خداروشکر شکر گزاشته بودم رو سایلنت تا اومد تو یه بعد دویید رفت بیرون فکر کنم وقت مناسبی باشه گو

قرص و یه لیوان آب بهم داد.با شک نگاه میکردم که گفت:نترس میکنه چون دوباره دزدان شروع نشه خون ریزی معده کرده بودی و سه چهار 

 ساعته بیهوشی 

 پرسیدم:واسه چی منو آوردیم اینجا؟مگه من چیکارتون دارم؟اوه چهار ساعت میگم هوا تاریکه ها .دوبار ازش 
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روشو کرد اونور .منم سریع گوشیو نگاه کردم دیدم از خونه دارن بهم زنگ میزنن.سریع جواب دادم و قایمش کردم .برگشت سمتم نشست جلو 

رد ازم خواست که تورو بدزدم و منم به خواستش پاهام و گفت:هی ازم سوال نپرس،من قبال بهت گفتم که اون خانومی که این بال رو سرت آو

 جامه ی عمل دوختم.

 کلیسا االن که میدونم من.میکنم خواهش کرده کمکم که میدم شهادت برم من بزاری اگه. نزار کنین؟تو قاچاق میخواین منو واقعا یعنی—

 . میندازن گیرتون برین هرجا دنبالتونن

 م زد ناکارت کرده داغونی هارادان:تو به فکر خودت باش نی...اون خان

 داشت اسم زنه رو میگفت مطمئنم .واای یعنی اینقدر داغونم.

 زش.گفتم بزار یه چیز بگم تا راحت تر شه :هی فکر نکنم که کسی دنبالم بگرده .راستی واقعا اسمت رادانه؟ویالت خیلی بزرگه ها خوشم اومده ا

 میتونم بهشون کمک کنم تا بتوننن منو پیدا کنم.نمیدونم میفهمن یا نه ولی من در همین قدر 

رادان: از کجا اسممو فهمیدی؟آها اون موقع که خانوم صدام کرد فهمیدی .آره اسمم رادانه و یه خواهرم دارم.این ویالم واسه خودمه خیلی 

 دوسش دارم .

 آها—

اشتم اه به خوشکی شانس همش دو درصد شارژ داشتم دیگه چیزی نگفتم و رفت بیرون بعد چند دقیقه که مطمئن شدم نیست گوشیو ورد

.سریع گذاشتم دره گوشم و گفتم:کسی هست اونجا یا باید خودم یه فکری به حال نماییم کنم.صدای گریه ی یه نفرو شنیدم.دقت که کردم 

 بهاره بود.

 شده تنگ واست دلم بهاره—

 بهاره:منم خیلی دلم واست تنگ شده.جات تو خونه خالیه

 ن صدای بهاره بغضم ترکید .تا اونجایی که میشد آروم گریه میکردم تا یه دفعه رادان صدامو نشنوه .باشنید

 خواهری آروم باش منم دلم برات تنگ شده ._

 بهاره:حالت خوبه؟
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یخواد برم گردونه ای بد نیستم.بهاره عزیزم گوشیم االن خاموش میشه .فهمیدین؟چی شده هه یه زنه منو دزدیده میگه اشتباه شده حاال نم_

 میخواد بفرستتم دبی .بهاره من....من اگه برم خودمون میکشم .میفهمی ؟من طاقت ندارم .

 موقعه ای که داشتم حرف میزدم لرزش صدام خیلی تابلو بود 

 بهاره:مهسا ما نمیزاریم اتفاقی واست بیوفته مطمعن باش.

 راستی از کجا فهمیدی من دزدیده شدم؟_

 وهام زنگ زدی دیگهبهاره: به آقا ر

 خندم گرفت واای اون گفت؟چجوری؟

 گفت؟یه حسی بهم میگفت،لجبازی میکنه و به هیچ کس نمیگه.خخخ ۱اون احمق شماره _

 بهاره:خب حاال اون پسره کیه؟ 

حیاطش عالیه .ولی واای بهی یه پسره جیگریه ها اولش گفتم اگه خواست دوست بشه باهام با کله قبول کنم چون یه ویال داره اصن بهشت _

 بعدش گفتم پس شماها چی .

 بهاره: خب حاال  هیز بدبخت.آدرس اون ویال رو بلدی؟

بهی مثل خیلی از دزدا چشامو نبست که واسش شر شم.خیلی عادی فقط دهنمو بست تا حرف نزنم .منم اونقدر حواسم پرت بود و داشتم _

 لو ویالش. فقط یادمه در ویالش آبی کم رنگ بود.فوشش میدادم و گریه میکردم اصن نفهمیدم کی رسیدیم ج

 بهاره: خب خاک توسرت 

 اعه چرا....._

 با چیزی که دیدم حرفمو ادامه ندادم .رادان با یه قیافه ی فوق برزخی تیکه داده بود به درو داشت نگام میکرد.

 رادان: ادامه بده

 هیچ حرفی نزدم از اون ورم بهاره هی میپرسید چیشده
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 داد زد: تو گوشی داری با خودت؟منه خرو بگو گفتم این دختره مظلومه گناه داره بزار یه زره باهاش راه بیام حالـــــــــــــــا؟؟یه دفعه 

 هیچی نمیتونستم بگم گوشیو از دستم کشید و پرت کرد به سمت دیوار قبل برخوردش جیغ زدم: کمک کمک کن تروخدا 

 از ترس مثل چی گریه میکردم هیچی حالیم نبود جز این موجودی که داره کم کم نزدیکم میشه 

 رادان:سره منو کاله میــــزاری؟آره؟

 از ترس داشتم قبضه روح میشدم اصن نفهمیدم چیشد موقعی به خودم اومدم که با دستاش موهامو میکشید

 فتم نکن تروخدا نکن درد داره سرم داشت میترکید واای جیغ میزدم گریه میکردم میگ

 موهامو ول کرد وگفت: خانوم زرنگ یه کاری میکنم تا حالت جا بیاد.میخواستم فراریت بدم نری دبی ولی حاال همین االن میفرستمت.

 هیچی نگفتم چون هیچی نمیتونستم بگم .

دستامو بست .بعد دهنمو با چسب بست بعدم با پارچه چشامو  از اتاق رفت بیرون و بعد چند ثانیه اومد.تو دستش طناب و پارچه و چسب بود.اول

 بست.کشون کشون بردتم تو حیاط و در یه ماشینی رو باز کرد و اندختم رو صندلی 

 ووی خو چتونه داغونم کردین  اون از ریخت وقیافم که نمیدونم چه بالیی سرش آوردین اینم از این که باسن مبارکمو له کردین

شست و گازشو گرفت همچین تیک آف زد که از بوی لنتایی که سوخت سردرد گرفتم. آروم اشک می ریختم .خدا آخر و عاقبت اومد تو ماشین ن

 هم برسه حداقل.خدا کرمتو شکر.۲۰سال همش هه نزاشتی که به ۱۹زندگی من این بود 

 نمیدونم چه قدر گذشت که با باز شدن در سمت خودم هواسم اومد سرجام .

 که خانوم گفته؟ :این همونیه

 رادان:آره،کی میفرستیشون برن؟

 :سه شنبه یعنی فردا

 رادان: آها خیلی خوب،فقط حواست به این باشه به این قیافه ی مظلومش نگاه نکن یه مارمولکیه که دومیش زاده نشده.

 باشه بابا حواسم هست
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 رادان:سریع ببرش باید برم خودمو گم و گور منم.

 اوکی

 بیرون جوری که پخش شدم زمین.یارو زیر لب گفت: پلشت  بازومو گرفت کشید

 منم تو دلم گفتم: نزار دهنمو باز کنم ها هرچی بلد بودم بارت کنم

صدای ماشین رادان رو شنیدم .رفت به همین سادگی من رو داد بفروشن هه چه خوش خیال بودم که فکر میکردم کمکم کنه .روحیمو به کل از 

 دست داده بودم.

ه بهم گفتش پلشت بلندم کرد و دنبال خودش کشوندم بعد از گذشتن از چند تا در که من فقط صداشونو میشنیدم یه درو باز کرد و پرتم اونی ک

 کرد تو و درو بست.

ختر خیلی نازو تا د۵اول فکر کردم تنهام ولی نه تنها نبودم یکی اومد دستامو باز کرد.خودم چسبو از رو لبم کندم پارچه ی چشام رو که ورداشتم 

 تا دیگه ام بودن که با بیخیالی باهم منچ بازی میکردن و میخندیدن۵دیدم که نگرانی تو چشاشون پیدا بود.

 یکی از اونایی که نگران بود گفت: سالم اسم من ملیناعه،این رها،این نسترن،اینم هدا.

 منم مهسام_

 ملینا: خوشبختیم از آشناییت تورو واسه چی آوردن اینجا؟

م اهامو بغل کردم و سرمو گزاشتم رو دستام خیلی درد داشتم نمیدونم به خاطر درد بود یا محیطی که توش قرار داشتم به بغض گنده همراه صداپ

 بود :نمیدونم هیچکس بهم نگفت واسه چی منو دزدیده .

بریم وقتی اومدیم اینجا فهمیدیم گولمون زدن و میخوام  رها:دزدیده؟خوبه باز تورو دزدیده .ما رو یه دختره گفت میبره فرانسه ولی باید قاچاقی

 ببرنمون دبیو بفروشنمون.

 بعد حرفش خودشو پرت کرد بغله هدا و زد زیر گریه همشون بغض داشتن تو چشاشون نگرانی وپشیمونی موج میزد .

 بودن اشاره کردم وگفتم:چرا اونا عین خیالشون نیست؟به اونایی که با بیخیالی نشسته بودن و حاال باهم شوخی میکردن و هر و کر راه انداخته 
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و  ملینا:اونا خوشحالن که دارن میرن یه جایی که واسه خودشون راحت باشن چون تو خونه بد باهاشون رفتار شده عقده ای شدن .تا اومدن اینجا

ها با این کار لوندی کردن و به خواسته هاشون موضوع رو فهمیدن مانتوهاشونو در آوردن و جلو مردا این طوری میچرخن .باورت میشه بار

 رسیدن؟

 نه واقعا همچین چیزی امکان داره؟

که هی بعد کلی حرف زدن و از خودمون گفتن و اینکه فهمیدم ملینا میخواسته خواننده بشه که گول حرفاشونو خورده و بقیه ام یه مشکلی داشتم 

اال قیافشو دیدم موهایی بلند که با کش بسته بود اومد تو یه زره غذا انداخت جلو هرکدوممون و رو آوردن به قاچاقی رفتن از ایران،اون یارو که ح

 به یکی از اون دخترای بی خیال  چشمک زد و رفت بیرون دختره ام ذوق مرگ شد

ی خودم تو گورتون خاک خو خره بهتر از این تاحاال بهت محل نداده که با یه چشمک بی ریختش امان از کف دادی؟خاک توسرتون با دستا

 بریزم ایشه

هیچی از گلوم نمیرفت پایین یه گوشه تیکه دادم و سقف رو نگاه کردم .هیچ حسی نداشتم فقط منتظر سرنوشت بودم تا با پاهای درازش بدوعه 

 سمتم 

 ملینا اومد نشست کنارم گفت:چند سالته مهسا؟

 سالم نشده هنوز ۲۰آروم زمزمه کردم :

 دارم همسن توعه.دلم واسش تنگ شده ملینا:من یه آجی 

تا دوست دارم که از خواهر نداشته ام هم نزدیک ترن بهم  خیلیم ۳زد زیر گریه بغلش کردم و گفتم:من آجی ندارم دوتا داداش دارم ولی 

 دوسشون دارم.

 ملینا: خدا واست نگه داره 

 همچنین._

 رنامه تغیر کرد االن راه میوفتیمیهو در باز شد و همون یارو اومد تو :زود جمع کنین زود ب

 نه خدا دارم دستی دستی بد بخت میشم
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 :دونه دونه بیاین بیرون و فکر فرارم به سرتون نزنه که با یه تیر خالصتون میکنم

ررری خوش اون پنجتا با بی خیالی پاشدن رفتن موندیم ما شیشتا یاروعه با یه لحن مسخره و چندش گفت: مادمازل ها تشریف فرما نمیشن؟هر

 گذشته بهشون گمشین بیرون بابا 

 وا چه بیشوره یارو انتر روانی آشغال یابو چلمنگ چلفت پلشت

 هرچی فکر کردم فوش خوب که بی ادبی هم نباشه پیدا نکردم همینا واست کافیه.

 بردنمون بیرون و سوار یه ون کردنمون

 

میشد .یع همهمه ی خیلی خرابی تو ماشین بود.ملینا بغلم نشسته بود و دستمو  هوا که تاریک بود و هرچی که ماشین جلوتر میرفت تاریک ترم

 فشار میداد .استرس داشتم یعنی چی به سرم میومد.بهاره میتونست کاری واسم بکنه؟

به عمق کاری که تو چند ساعت آینده همه نگران بودن هیچ صدایی از هیچکس نمیومد.اوناییم که بی خیال بودن ترس ورشون برداشته بود تازه 

کرده بودن رسیده بودن .هرچه قدر میگشت دور و دورتر که میشدیم همه ی راهکارای فرارمم پوچ در می اومد .یه بار گفتم برم دشویی یارو 

 گفت: بترمرگ سرجات تا نیومدم یه گوله خالی کنم تو اون مغزت 

 چه بی اعصاب بود

 گوه نخور دیگه اه یع پالستیک ور دار .دوباره گفتم دارم باال میارم همون یارو گفت: 

 ایشه چندش بدتر حالمو بد کرد که اووووووق

 برای دفعه ی سوم کلی فکر کردم مطمعن بودم که درست میشه. قرار شد با ملینا یه دعوای مصلحتی

 م کنیم و فوش و فوشکاری .یه دعوای خیلی بد داشتیم میکردیم که با سردیه یه چیز رو سرم به خودم اومد

 یارو با یه لحن آروم:میشینی یا ماشه رو بکشم؟

 منم گفتم:آره بکش نمیخوام باهاتون بیام.
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 یارو:ولی انصافا نقشه هات خوبه ها اگه خودم اینکاره نبودم تاحاال در رفته بودی بیا واسمون کار کن مغزت پر ایده است

اوه شِت چقد باهوش خوب اولش خیلی خوشحال شدم که ازم تعریف کرد و میخواستم با کله قبول کنم ولی ....من مهسا کسی که ایرانو خیلی 

؟تنها فرد بدبخت شوهر ندیده و پول ندیده و مخصوصا ویال ندیده ی رو زمین دوست داره حتی مردمشو ایده بدم برای قاچاق دخترای سرزمینم

 بول نمیکنم باشم هم ق

 بیام با شما کار کنم عمرا _

 احساس کردم یه چیز محکم خورد تو سرم و لحظه ی آخر صدای جیغ دخترا رو شنیدم و چشام بسته شد...

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

 «بهاره»

ه اگه بره دبی . مشت شدن دستای روهام از وقتی که مهسا داشت باهام حرف میزد مثل ابر بهار گریه میکردم موقعی که گفت خودشو میکش

 چشمم درو نموند .بهش گفتم ما نمیزاریم اتفاقی بیوفته واست .

وقتی که پرسید چجوری فهمیدیم که دزدیده شدم گفتم روهام گفت خندش گرفت میدونم خنده اش گرفت چون لحنش اینو نشون میده .بعدم 

باشه مطمعنن اونا شماره ۱کردن و یه چشم غره بهمون رفتن چون اگه روهام احمق شماره گفته وووای پسرا همشون اخم ۱گفت احمق شماره 

بد  های بعدین .خواستم یه بحث دیگه کنم که اونا یادشون بره ولی گند زدم .پرسیدم اون پسره کی بود؟ که گفت جیگره و این که یه ویال داره.

راهم داشتن با چشاشون تلفونو قورت میدادن تعجب زده به ما بعد به تلفن نگا میکردن تر شد روهام که از عصبانیت قرمز شده بود .بقیه ی پس

 آخه واسشون این لحن پر از شیطنت مهسا جای تعجب داشت جز خودمون هیچکی اون روی مهسا رو ندیده بود که عاشقش میشد اگه ببینن 

 دیدم وداشتم گریه میکردمبهش گفتم هیز بدبخت که جوابشو نداد و در جواب آدرس ویالعه گفت ن

بهش گفتم خاک تو سرت داشت میگفت که چرا که یه دفعه ساکت شد صدای یه پسره رو شنیدم که گفت ادامه بده منم هی می پرسیدم چیشده 

مش یه دفعه شنیدیم پسره داد زد و یه چیزایی گفت .مهسا جیغ زد و گفت کمک کمک کن تروخدا و بعد گوشیش خاموش شد .دوباره گرفت

خاموش بود .همه مات و مبهوت به گوشی نگاه میکردیم .با بلند شدن روهام و دوییدنش از خونه به بیرون به خودمون اومدیم .زدم زیر گریه 

 مطمعنم یه اتفاقی واسش افتاده .
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 بعد چند ساعت بالخره به خودمون اومدیم و امین زنگ زد به روهام و ماهم گفتیم بزاره رو آیفون 

 م داداش خوبی؟یه دفعه کجا رفتی؟امین:سال

 روهام:سالم آره خوبم اومدم اداره یه سری کار بکنم.

 امین:چیزی ام فهمیدی ؟

 روهام: آره فهمیدم که مهسا رو نیوشا دزدیده 

 امین:واقعا ؟خب برو دستگیرش کن دیگه.

 روهام:نمیتونیم.فرار کرده رفته 

 امین:کجا؟

 روهام: معلوم نیست

 کنیم. امین: حاال چیکار

 روهام: دارم پیگیری میکنم فعال.باید هواسممون هم به تلفونامون باشه که یه موقع زنگ زد بفهمیم.

 امین: آها بازم پیگیر باش

 روهام: باشه خدافظ

 سرمون هی یعنی هیچ خبری از مهسا نیست .با صدای زنگ گوشیم از فکر در اومدم .شماره رو که دیدم بلند گفتم بدبخت شدیم رفت خاک تو 

 کیمیا:تو سر خودت.واسه چی حاال؟

 مامان مهساعه _

 کیمیا:خاک تو سرت جواب بده حاال

 دکمه سبزه رو کشیدم و گفتم:الووو
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 مینو جون:سالم عزیزم خوبی؟خبری نیست ازت 

 ممنون هستم در خدمتتون فعال _

 می زنم خاموشه چرا؟ مینوجون: خب ببخشید ها زنگ زدم بهت مهسا پیشته؟چند روزه هرچی به گوشیش زنگ

گفتم:مینو جون حالش خوبه پیش منم نیست گوششیشم شکسته  حاال چی بگم واای چی بگم بهش ؟هول کرده بودم یه نفس عمیق کشیدم و

 خاموشه .

 لحنش غمگین شد :آها مطمعنی ؟باشه پس بهش بگو بهم یه زنگ بزنه نمیدونم چرا یه دلشوره دارم .

 حتما چشم_

 ظمینو جون:خداف

 خدافظ سالم برسونین_

 قطع کردم

 و زدم زیر گریه واای حاال چجوری به مامانش بگم؟زنگ بزنم به داداش مهدیارش بگم؟آره این خوبه .

شمارشو داشتم یه بار مهسا از گوشی من بهش زنگ زده بود شمارشو پاک نکرده بودم برای روز مبادا نگه داشته بودم.رو شمارش زدم و بعد 

 یه صدای مردونه و جدی گفت:بله؟ چند ثانیه با

ووا ترسیدم آخه یه بار که داشت با مهسا حرف میزد خیلی شوخ و خنده رو بود همش باهاش شوخی میکرد ولی االن این طوری من فکر کردم 

 کال شوخه ...

 سالم خوب هستید آقا مهدیار؟_

 مهدیار: سالم بفرمایید؟میشناسمتون؟

 ست مهسا ببخشید مزاحم شدم من بهارم دو_

 مهدیار: آها خوشبختم چیزی شده؟
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 بله یه اتفاقی افتاده میتونین بیاین یه سر تهران؟_

 مهدیار: آره راستش همین امروزم میخواستم بیام .یه سرم به مهسا بزنم .

 پس امروز بیاین دیگه کاریتون دارم _

 مهدیار: بله حتما میام خدافظ

 خدافظ _

 ساورینا نگاه کردم .وقتی قطع کردش  با غصه به 

 آویسا چیکار کنم؟_

 ساورینا:اوال هی نگو آویسا خودمم قاطی کردم چه برسه به مردم دومن منم نمیدونم

 آخه به من چه که یه بار اشتباهی مهسا تورو صدا کرد آویسا حاال روت مونده بهتم میاد خوب _

 یادتون بمونه! ساورینا:باشه ولی از این به بعد ساورینا صدا کنین تروخدا تا

 باشه_

 هی اینم تو این هیری ویری چه چیزا میگه ها .

 سه روز بعد...............

تو این مدت به آب خوشم از گلومون نرفت پایین پسرا که داشتن میگشتن ماهم که نگران تو خونه نشسته بودیم .مهدیار اومد بهش جریانو با 

برخورد کرد .کلی کمک کرد و هرچی در باره ی مهسا بود بهمون گفت و کلی کمک کرد .به خاطر اینکه کلی بدبختی گفتیم و اونم واقعا آقامنشانه 

 کار داشت برگشت ولی تلفنی پرس و جو میکرد به مینو جون هم نگفت تا نگران نشه.

زدن بود.کیمیا هم که داشت با ساورینا یا همون آویسا میخواست کتاب بخونه ولی فکر کنم یه صفحه ام نخوند چون همش در حال چرت 

داداشش حرف میزد منم نشسته بودم به مهسا فکر میکردم .واای راستی دانشگاهش چی میشه ؟اگه چند روز بگذره وپیدا نشه باید برم واسش 

 .مرخصی بگیرم یه موقع اخراج میشه ،میاد بدبختم میکنه 
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خنده ی من از گریه غمگین تر "غصه خوردن همراه ما. خندیدم راسته که میگن با به یاد آوردن حرکاتش اون لحن خاک تو گورت و خندیدن و

 وای واقعا دلم واسش تنگ شده وقتی اونروز باهاش حرف میزدم یه جور خوشحالی تو وجودم پخش شده بود .ولی....."است

و یکی از اتاقا چادر و جنازه ی گوشیه مهسا بود روهام کلی گشته بود ولی فقط اون ویال رو پیدا کرده که خالی بوده و هیچکس توش نبوده وت

 .دیگه همه ی وسایالرو جمع کرده و برده بودند.

 کیمیا:هوووویییی کجایی دوساعته دارم صدات میکنم .میگم روهام زنگ زد خونه گفت بریم ادارشون کارمون داره.

رگ مشکی با شلوار تنگ مشکی و یه مانتوی بلند کرم  پوشیدم و بی هیچ حرفی پاشدم تا آماده شم حوصله ی تیپ زدن رو نداشتم یه روسری بز

اد آوردن بدون آرایش رفتم بیرون .وقتی از اتاق بیرون رفتم کیمیا و ساورینا هم نشسته بودن و منتظر من بودن نگاهامون به همدیگه افتاد با به ی

 مهسا و غرغراش بغض کردیم .باالخره سوار ماشین شدیم 

 ندگی نداشتم سوئیچ رو پرت کردم سمت ساورینا و نشستم عقب اصن حوصله ی ران

 .اه اه چندش موهام گره خوردن خو....پنجره رو کشیدم پایین و سرمو تکیه دادم به در . باد موهامو به بازی گرفته بود 

اشینو پارک کرد و بعد پیاده شدیم .رفتیم پنجرو بستم و تیکیه دادم به در و چشامو بستم نمیدونم چقد گذشت که رسیدیم به کالنتری ساورینا م

ه تو کالنتری و پرسون پرسون اتاق روهام رو پیدا کردیم چون من یادم نبود کجاست.وقتی رسیدیم جلو اتاق پسرا نشسته بودن و با یه نگاهی ک

 روهام گفته بیام اینجا خودش کوش؟ توش ترس موج میزد مارو نگاه میکردن .وااا مشکل دارن ها دیونه ها رفتیم جلوشون و گفتم:سالم آقا

 امین:سالم بیاید بریم پیشش.

یک اینو گفت و راه افتاد ماهم پشت سرش همین طوری میرفتیم تا جلوی یه اتاق وایساد و به در زد. چند لحظه بعد روهام درو باز کرد.سالم عل

روع کرد به گفتن:خب مافهمیدیم که مهسارو نیوشا دزدیده خب کردیم و گفت داخل بشینیم تا یه چیزی رو بگه بهمون .وقتی نشستیم روهام ش

 ولی از خیلی چیزای دیگه بی خبریم. اما االن یکی اومده اینجا تا واسمون دلیل کار نیوشا رو توضیح بده.

یشد توشو دید.یه دختره ام پاشد و ماهم به تبعید از اون پاشدیم بهمون گفت من میرم تو شما از اینجا نگاه کنین.یه اتاقک بود که با شیشه م

 سرشو گزاشته بود رو میز و صورتش معلوم نبود.وقتی روهام رفت داخل سرشو بلند کرد.رکسانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اون!؟؟؟؟؟

 روهام:خب خانم دالیل دزدیده شدن مهسا خانوم رو بگید.
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ود یا یه چیز دیگه ولی بهم گفته بود که برای به دست رکسانا یه نفس عمیق کشید و گفت: نیوشا عاشق امین بود یعنی نمیدونم که واقعا عشق ب

آوردن امین حاضره هرکاری انجام بده .یه روز گفت امین بهاره رو دوست داره من اگه بهاره رو بدزدم همه چیز درست میشه من بهش گفتم شر 

بعد از اون من تو کاراش دخالت نکردم ولی در واسه خودت درست نکن ول کن ولی اون گفت تو نمی فهمی من چی میگم بزار کارمو بکنم.هیچی 

 جریانشون بودم میدونستم که نقشه کشیده که بهاره رو تو ماشین خودش بدزده ولی اون روز فهمیدیم که رادان هم باهاش هم کاری میکنه.

 روهام:رادان کیه؟

 رکسانا:داداشم!

 روهام:خب بقیش؟

دنش .ولی نیوشا بهم گفت مثل اینکه مهسا تو ماشین بوده و رادانم چون نمیشناخته اونو به رکسانا:آره داشتم میگفتم .قرار شدتو ماشینش بدز

گناه جای بهاره گرفته .نیوشا میگفت بدبخت شدم نباید بزارم بره وگرنه به همه میگه و پلیسا میان میگیرنم .باید بکشمش.من اصرار کردم گفتم 

بزار بره گفت:حرفات درسته ولی مطمعنم اگه ولش کنم خودم بدبخت میشم بهش گفتم یه  داره مهسا چه هیزم تری به تو فروخته آخه نکشش

بود ولی راه دیگه پیدا کن تروخدا نزار یه بی گناه بمیره اونم کلی فکر کرد و گفت با دخترایی که دارن میرن دبی میفرستمش. با این که اینم بد 

ون موقع بود که رادن بهم گفت میخوام دختره رو آزاد کنم بره اونم نظرش با من یکی بود انتظار داشتم که حداقل شما بتونین پیداش کنین.هم

ولی درست همون روز که نیوشا رفت تو ویال و مهسا رو کلی زد داداشمم از مهسا گوشی گرفت نظرش تغیر کرد و مهسا رو فرستاد تا ببرنش 

 کنین تا نره دبی ولی....  دبی .من نگران بودم انتظار داشتم شما سریع مهسا رو پیدا

م اون کسی که سرپرستشون بود همون شبونه یه ون انداخته بود زیر پاش و رفته دریا با یکی از دوستاشون که لنج داره قاچاقی رفتن دبی.االن

 هیچ خبری ندارم!

 روهام:یعنی مهسارو بردن دبی....

 ل از بیهوش شدنم دیدم که امین زیر بغلمو گرفت و نذاشت بخورم زمین.دیگه هیچی نشنیدم هضم این همه چیز واقعا برام مشکل بود .قب

نمیدونم کی بود که بهوش اومدم هیچکس نبود پیشم .با به یاد آوردن مهسا و اتفاقاتی که افتاده قطره قطره اشک می ریختم .یعنی مهسا به 

دبی خودمو میکشم نکنه؟؟؟نه مهسا نمیدونه اینکارو بکنه چون من خاطر من دزدیده شده؟یعنی االن تو دبی هست؟ووااایییی مهسا گفت اگه برم 

 چشم انتظار برگشتشم چون مهسا یه چیزیه که تو دنیا دومیش زاده نشده 
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کیمیا:اعه گریه نکن واست ضرر داره اینقد به خودت فشار آوردی که قلبت این طوری شده دیگه نباید ناراحت و غمگین باشی استرسم واست 

 خوب نیست 

 درک نمیکنی _

به دفعه داد زد و گفت: من درک نمیکنم؟من؟من که بدتر از شمام دوست بچگیامو از دست دادم و معلوم نیست کجاست منم داغونم منم مهسارو 

 میخوام ولی به خاطر اینکه شماها ناراحت نشین به خودم نمیارم .

 پرستار:خانوم چه خبره ایشون مریض هستن ها 

 میخوامکیمیا:باشه معذرت 

وقتی پرستار رفت آروم گفت:چرا همش به فکر خودتی هممون دلمون واسه مهسا تنگ شده ولی امید داریم به برگشتش به اینکه پیشمون  بیاد و 

 دوباره باهم باشیم .

 یه نفس عمیق کشیدم و به پنجره نگاه کردم.اونم وقتی دید هیچی نمیگم رفت بیرون

یگه رسما حوصله کل کل کردن باهاشو نداشتم و بعد اون حرفایی که شنیدم احساس نفرتم بهش بیشتراز قبل بعد چند دیقه امین اومد داخل د 

شد خیلی آروم بود اومد جلومو روی یه صندلی نشست و گفت: میدونم که ناراحتی ولی فکرشم نمیکردم که اون نیوشای ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه 

یکنه قراره که برن دبی و مطمئننا تا وقتی که مهسا رو پیدا نکنه ول کن نیس من اونو خوب همچین کاری رو بکنه روهام داره تمام تالششو م

میشناسم همینطور داشت زر زر میکرد و منم بی تفاوت به سقف خیره شده بودم که یدفعه دیدم دستشو توی دستام حلقه کرد گرمای دستش یه 

نزن برو گمشو دیگه نمیخوام ببینمت وقتی این حرفو زدم قطره های اشک دیدمو تار  آرامشی بهم داد ولی داد زدم و گفتم :دست کثیفتو به من

واب کرد و فقط دیدم که پرستارا امینو بیرون کردن وقتی چشامو باز کردم دیدم که ساورینا باالی سرم وایساده و قرآن میخونه خودمو زدم به خ

 چون جون حرف زدن نداشتم.

روهام هنوز چیز بدردبخوری پیدا نکرده ماهم واسه مهسا یه ترم مرخصی گرفتیم قراره که روهام بعد گرفتن حکم  دوهفته از نبود مهسا میگذره و

شد بره دبی بلکه اونجا بتونه کاری بکنه این دوهفته مامان مهسا گیر شده بود و دیگه نمیتونستیم بهش دروغ بگیم بخاطر همین مهدیار مجبور 

فهمید خیلی حالش بد شدو توی بیمارستان بستری شد سعیدم این قضیه رو از مهدیار شنید وکلی بدبیراه به من  حقیقتو به مامانش بگه و وقتی

گفت و توی این دو هفته فهمیدم که نیوشا با کمک همین رادان به داداش من زنگ زدن و منو جلوش بدنام کردن و قصدش این بوده که بین منو 
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 اهمیتی به امین نمیدم تنها چیزی که االن از همه چیز مهمتره پیدا شدن مهساس حال منو و بچها بکلی داغونه امین جدایی بندازه البته دیگه اصال

شغول و از دستمون هیچکاری بر نمیاد و باید بشینیم و ببینیم که روهام چیکار میکنه.کم کم امتحانای نیم ترممون شروع میشه و من انقد فکرم م

 کردم کتابامو دورم ریختم ک شروع کردم به خوندن مهساس که الی کتابمم باز ن

نمیدونم چه قدر گذشت که با درد گردنم دست از خوندن کشیدمو از اتاق رفتم بیرون خونه خیلی ساکت بود معلومه که کیمی و ساوی خونه 

ختم باال توی فکر غرق شده بودم که با صدای نیستن رفتم توی آشپزخونه و قرصی که دکتر برام تجویز کرده بودو برداشتم و با یه لیوان آب اندا

 زنگ خوردن گوشیم به خودم اومدم گوشی رو نگاه کردم شماره ی روهام روی صفحه گوشیم افتاده بود سریع برداشتمو جواب دادم. 

 الو سالم  _

 مرسی شما خوبی خبری از مهسا شده ؟  _روهام:الو سالم بهاره خانم خوبی؟ 

 بچها االن توی پارکیم شمام بیاین  روهام:نه ولی من و همه

 باشه آدرسو واسم بفرستین _

رسشو زود از جام بلندشدمو و رفتم توی اتاق و ی تیپ مشکی اسپرت زدمو از خونه اومدم بیرون خیلی تند راه رفتمو و زود رسیدم به پارکی که آد 

 و رو به روهام گفتم: چیشده؟ واسم اس کرده بود بعد سالم و احوالپرسی با بچها نشستم کنار ساورینا 

ن مهسا اونم گفت: بچها من حکم گرفتم توی این دوهفته هم ویزا گرفتم و کارامو کردم فردا با هواپیما میریم دبی و همه ی تالشمو برای پیدا کرد

 خانوم میکنم 

 با حرفاش احساس عجیبی گرفتم

 کیمی و ساورینا اینقدر خوشحال شدن که قابل شمارش نبود... 

 باالخره با سفارش های پی در پی خدافظی کردیم و اومدیم خونه....

 اون شب با یه حس خوبی به خواب رفتم....

************************************* 
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 «روهام»

کوک کردمو خوابیدم صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم و دستو  ۶شبی خوبی با بچه ها بود. تا اومدم خونه گوشیمو برای ساعت 

 صورتمو شستم بعدشم ساکمو برداشتمو به امین زنگ زدم و گفتم :که دارم میرم فرودگاه

فرودگاه وبعد کلی  بعد حرف زدن با امین به سیاوش و سهراب زنگ زدم که بیان دنبالم که بریم فرودگاه بعد بیست دیقه اومدن دنبالم و رفتیم

 درگیری سوار شدیم....

 استرس داشتم و نمیدونستم که چه چیزایی قراره سرمون بیاد انقد فکر کردم که نمیدونم کی خوابم بردو با صدای سیاوش که میگفت رسیدیم از

هتل رفتیم وقتی رسیدیم بهاره بهم زنگ خواب بیدار شدم و با سیا و سهراب رفتیم ساکامونو گرفتم جلوی فرودگاه سوار ماشین شدیمو و به یه 

م زد و باهام حرف زد منم دلگرمش کردم و بعد قطع کردم سیا و سهراب خسته بودن و خوابیدن منم لب تاپو باز کردم و هر اطالعاتی که با خود

 اوردمو چک کردم

شهر بعد کلی پرسیدن محل جایی که قاچاقچیا میرفتنو  بعدازظهر به زمان اونجا بود که سیاوش و سهراب رو بیدار کردم و رفتیم توی ۵ساعتای 

ساعت بود که داشتیم اونجارو چک میکردیم یه مردی رو دیدیم  ۱بود ما رفتیم توی یه دیسکو و خیلی عادی برخورد کردیم  ۸پیدا کردیم ساعت 

تا آبجو  ۳نکنه رفتیمو با دخترا رقصیدیم بدشم  که چهارتا دختر کنارش نشسته بودن به ما یه طور مشکوک نگاه میکرد ماهم بخاطر اینکه شک

 بود و جز یه مرد که با کلی بادیگارد اونجا نشسته بود ۱۰برداشتیمو خوردیم ساعت 

چیزی دیگه ای گیرمون نیومد بعد نیم ساعت از دیسکو اومدیم بیرون وقتی رسیدیم هتل با سهراب سر میز نشستمو  اطالعاتی که داشتیمو چک 

 ه ی یکی از قاچاقچیای دبی رو که سرشناس بود پیدا کردیم و قرار شد صبح بریم اونجا کردیم و خون

هش خیلی گشنم بود وهیچی نخورده بودم سهراب رفت از رستوران هتل غذا بیاره بعد خوردن غذا بچها خوابیدن و منم به پویا زنگ زدمو خبرارو ب

 شدم با فکرکردن به مهسا نمیدونم کی خوابم برد صبح با صدای سیاوش بلندشدم . دادمو گفتم به بقیم بگه حالم خوب نبود روی تخت ولو 

 سیا: داداش بلندشو باید بریم

 باشه االن آماده میشم _ 

از از جام بلندشدمو حاضر شدم بد خوردن صبحونه با سیا و سهراب رفتیم اطراف خونه اون یارو که قاچاقچی دختر بود با رسیدن ما یه ون بزرگ 

 رسید کلی بادیگارد اطرافش بود پشت یه درخت قایم شدیم.    راه
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 سیا: فکر کنم دخترارو اوردن روهام 

 اره، شما همینجا بمونید وقتی بهتون اشاره کردم زود بیاین   _ 

 سیا:باشه

تا بادیگارد جلوی خونه بودن  رفتم تا ته کوچه که  ۵از پشت درخت اومدم بیرون و مثل مردم عادی از تو کوچه رد شدم یه نگاه به در خونه کردم 

 به خیابون میخورد اومدم پشت یه ماشینو با بیسیمم به سیاوش گفتم بیان اونام بعد چند دیقه اومدن.  

 سهراب: از اینجا که اصال نمیتونیم بریم داخل  

 سیاوش: راه دیگه ایم نیست باید چیکارکنیم ؟ 

نباید بهمون شک کنه چشم از اینجا برنمیداری منو سهراب میریم دنبال سرنخ اگه چیزی شد زود به من زنگ :سیاوش تو اینجا بمون کسی _

 بزن و حواستو جمع کن که توی دردسر نیوفتیم 

 سیا: بله قربان . 

 بعدش منو و سهراب از اونجا دور شدیم من به سرهنگ زنگ زدمو خبر دادم که داریم چیکار میکنیم و 

ت که قراره یه گروهی رو برای کمک به ما بفرسته منم تشکر کردم بعدش گوشیم زنگ خورد روی صفحمو دیدم شماره سیاوش بود اونم بهم گف

 جواب دادم و گفتم: الو سیاوش چیزی شده؟ 

 سیا:سرگرد دو تا وَن دیگه رفتن توی این خونه و تعداد بادیگارداشون بیشترشد 

 ه  خبری شد به من زنگ بزن. باشه همونجا بمون حواستو جمع کن اگ_

 چشم . _

بعد از حرف زدن با سیاوش با سهراب رفتیم توی یه کافی شاپ و یه قهوه خوردیم وقتی بلندشدیم احساس کردم یکی داره تعقیبمون میکنه به 

باز بود تا آخر کوچه رفتم و اون مرده سهراب گفتم قرار شد ازم جدا بشه تا ببینم کی دنبالمونه از  خیابون رد شدمو رفتم توی یه کوچه که آخرش 

 ام دنبالم اومدو از من جلوتر رفت وسط کوچه منو و سهراب گیرش انداختیم و من اسلحه کشیدمو و به انگلیسی گفتم: چرا تعقیبمون میکنی؟ 
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 هیچی نگفت

 سهراب بهش گفت: راه بیوفت وگرنه یه گلوله تو مخت خالی میکنم 

من ازش بازپرسی کردم و فهمیدم اون کسی که ما داشتیم تعقیبش میکردیم فهمیده نقشه مارو این مردو  با خودمون بردیمش توی هتل و

 فرستاده و خودشم گم و گور کرده خیلی مشکوک میزد مرده رو 

 آزاد کردیم بره ولی معلوم بود یه چیزایی داره اتفاق میوفته یه زنگ زدم 

: یه اتفاقی افتاده سیاوش جواب نمیده باید بریم اونجا حواستو جمع کن و اول تو برو بیرون مراقب ولی رد داد دل شوره گرفتم و به سهراب گفتم

 باش کسی تعقیبت نکنه من بعد چند دیقه میام بیرون تو برو اونور خیابون منتظر من باش 

 م من میرم پایین منتظرم سهراب: باشه داداش توام مراقب باش معلوم نیست اینا کی باشن بعدا باید با سرهنگ حرف بزنی

بعد از رفتن سهراب چند دقیقه که گذشت به دنبالش رفتم بیرون بعد چک کردن اینکه کسی ما رو زیر نظر نداشته باشه رفتیم سمت خونه ی  

 اون یارو 

 ای نداره سهراب: سرگرد میخواین چیکار کنین؟فقط با تعقیب کردن که فایده

 ما باید یه اطالعاتی داشته باشیم تا بتونیم یه نقشه بکشیم فعال منتظر نیروی کمکیم االنم _

 بعد چند دیقه رسیدیم جلوی خونه رفتیم همون جایی که سیاوش بود. سیاوش:سالم سرگرد 

 سالم چه خبر شده چرا گوشیتو جواب ندادی؟ _

 ه ماشین رفت بیرون سیاوش :ببخشید سرگرد اینجا یه خبراییه چند تا ون دیگه رفتن تو خونه چند دیقه پیشم ی

 باید بریم توی شهر اینجا چیزی دستگیرمون نمیشه. _

شب  ۷بعد چند دیقه از اونجا دور شدیم و کل شهرو گشتیم و فقط فهمیدیم اخیرا دبی شده بازار فروش دخترای فراری از ایران تقریبا ساعت 

ذهنم آروم بگیره بعد که اومدم بیرون زنگ زدم به بهاره و بهش روحیه بود که برگشتیم هتل خیلی خسته بودم زود رفتم حموم یه دوش بگیرم تا 

ن دادم و گفتم یه چیزایی داره دستگیرمون میشه و تا چند هفته دیگه با مهسا برمیگردم ایران بعد صحبت با بهاره سهراب گفت:امشب میریم او

 تا شک نکنن  اره حاضر بشین من اول میرم بعد شما بیایین از هم جدا باشین _دیسکو؟ 
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 سهراب:چشم سرگرد 

اسلحمو برداشتمو گذاشتم تو جورابم تا کسی شک نکنه لباسمم درست کردم موبایلمو گذاشتم توی جیبم و از هتل بیرون زدم و یه راست رفتم 

تو یه نقطه ای بودیم که دیسکو وقتی رسیدم شلوغ بود رفتم یه کناری وایسادم بعد چند دیقه سیاوش اومد و بعدشم سهراب اومد هرکدوممون 

اگه چیزی شده بتونیم بهم کمک کنیم بعد چن دیقه یه دختره اومد کنارم و شروع کرد حرف زدن منم باهاش حرف زدم و بهش نزدیک شدم تا 

دختره  کنه ی  کسی شک نکنه بعد چند دیقه دیدم یه نقطه رو مردم خالی کردن نگاه کردم دیدم یه یاروعه که کلی ام محافظ داره بی توجه به

دم بغل دستم یه نگاه به سیاوشو سهراب هم کردم اونام اومدن نزدیکتر منم رفتم جلو که ببینم این یارو کیه دیدم ی پسره که این طور که شنی

 تا دختر  اومد داخل همه بهش احترام میذاشتن معلوم بود از این بچه خالفاس ۳اسمش کامبیزخانه با 

به یکی یه چی گفت بعدشم آهنگ گذاشته شد سیاوش دقیقا پشت سر یارو بود با یه چشمک بهم زد فهمیدم که داره  یه نگاه به اطرافش کرد و

عالمت میده رفتم عقب و کمر دختره رو گرفتم مشغول حرف زدن شدم داشتم عق میزدم ولی مجبور بودم کناره دختره باشم تا کسی شک نکنه 

 ز بادیگاردای یارو اومد جلومون داشت نگام میکرد گفتم: کاری داری؟ همینطور با دختره حرف میزدم که یکی ا

 اونم گفت: اینجا ندیده بودمت؟ ایرانیی؟

 به فارسی گفتم :اره ایرانییم اومدم خوش گذرونی

م باهاش یه نگاه به سرتا پام کردو رفت داخل جمعیت احساس کردم شک کرده بخاطر همین دست دختره رو کشیدم بردم وسط و مجبور شد 

 برقصم بعد چن دیقه کامبیزخان  با دوتا دختر اومد وسط داشت میرقصید دورتا دورشم بادیگاردا بودن دختره رو دک کردمو رفتم پیش سیاوش و

این گفتم چیشد چیزی فهمیدی؟ سیاوش: اره شنیدم به یکی گفت که دخترارو با قیمت پایین بخر اگه قبول نکردن خونریزی به پا کنید فکر کنم 

باشه تو همینجا بمون حواست باشه بادیگارداش بفهمن دیگه کاری نمیتونیم بکنیم بعد اومدم پیش دختره اونم مثل هرزه ها _یکی از خریداراس 

هم برام عشوه خرکی میومد و اه اه اوووووق بعد چن دیقه با دختره اومدم بیرون و اونم هعی میگفت بریم خونه دیگه عزیزم اه اه حالم داشت ب

 میخورد بهش گفتم عزیزم کاری برام پیش اومده باید برم فردا شب بیا همینجا 

 زود از خیابون رد شدمو زنگ زدم به سهراب جواب دادوگفت ما داریم میایم 

 بعدشم قطع کرد یکم تو خیابون موندم بعدشم رفتم هتل 

 بفرستم برای سرهنگ که سیا و سهراب اومدن.  رو صندلی نشسته بودم و اطالعاتی که فهمیدم رو جمع و جور میکردم تا 
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 سهراب: بابا یارو خریدار بود باید تعقیبش میکردیم 

 نه بادیگارداش زیاد بودن ممکن بود لو بریم _

 دیگه هیچی نگفتن و منم زنگ زدم به سرهنگ.....

 ؟ هستید خوب سرهنگ سالم—

 سرهنگ:شکر هستم چه خبر؟

 و کاست واسش توضیح دادم. همه ی اتفاقای این دو روزو بی کم

 سرهنگ:خب که این طور .من با یکی از دوستانم صحبت کردم و قراره کمکت کنه وسایل مورد نیازتم آماده میکنه .

 میگم بهتون شد خبری هر سرهنگ ممنون—

 سرهنگ:خواهش میکنم موفق باشی.شماره دوستمم برات میفرستم.

 دار خدانگه ممنون–

 نا گفتم:خب حاال باید صبر کنیم تا سرهنگ اون شخص رو بهمون معرفی کنه بعد کارمونو شروع میکنیم.وقتی قطع کردم رو به او

 سیاوش:باشه بگیریم بخوابیم صبح زود پاشیم برم دنبالشون

 بعد کلی اینور اونور شدن باالخره خوابم برد .

 تلفن دوست سرهنگ بود . داشتم بازش کردم آدرس و شمارهsmsصبح خودم بیدار شدم گوشیمو چک کردم یه 

میخواد  یه لقد به اونا زدم و گفتم پاشین دیگه از طرفیم خندم گرفته بود سیا دستشو انداخته بود رو سهراب و سرشو خیلی باحال گرفته بود انگار

پلیسای مملکت رو کسی رو بوس بکنه اون سهراب که هیچی ده بیستا بالش و پتو دورش پهن بودن و اونم اون وسط داشت خروپف میکرد 

 داشته باش.رفتم دستو صورتم رو شستم و لباس پوشیدم هنوز بیدار نشده بودن نه این طوری نمیشه با صدای سرگردیم داد زدم:تن لشا پاشید.

این تنبلی به دقیقه نکشید آماده و حاضر جلو روم بودن با اخم گفتم:چخبرتونه دوساعته بیدارتون کردم االن پاشدین؟به سرهنگ گزارش بدم 

 هارو؟هاااااا؟
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 با صدای آروم و جدی گفتن:معذرت میخوایم سرگرد

 فعال بریم باشه–

رفتیم از در هتل که اومدیم بیرون نامحسوس یه نگاه به دورو ور کردم نه خداشکر انگار همچی امن و امان بود.با بچه ها سوار یه تاکسی شدیم و 

 الی عادی بود تعجب کردم وااا یعنی اون دوست سرهنگ اینجاست؟ چجوری خب؟به آدرسی که سرهنگ واسم فرستاده بود .یه وی

 زنگ درو زدم و یع خانومی به انگلیسی گفت:بله؟

 داشتم کار محمودی آقای با–

 بفرمایید

 درو باز کرد یه دختره بود

 بعد به فارسی گفت:سالم خوش اومدید .بفرمایید.

 خونسرد و جدی بود 

 فارسی میفهمیم ؟؟؟ میدونستید کجا از سالم–

 دختره:چون منتظرتون بودم سرهنگ زنگ زده بود اطالع داده بود.

 . آها–

 دور و برم رو نگاه کردم همه چیز ساده ولی در عین حال شیک بود.

 نیستند؟ محمودی آقای–

 دختره:خودمم محمودی اسم مستعارمه

 چیه؟ پس خودتون اسم–

 دختره:ملیکا
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 آورد و شروع کرد به گفتن اطالعاتی که تا االن جمع آوری کرده بود.دیگه هیچی نگفتم واسمون شربت 

ملیکا:چون سرهنگ گفته دارم بهتون کمک میکنم ها وگرنه من همیشه با گروه خودم کار میکنم.اون طوری که من تا امروز متوجه شدم حدود 

گرد و خاک کرده بود .تا پاشو گزاشته اینجا با شیشه رگشو دوهفته پیش یه محموله آوردن دبی که دخترای ایرانی بودن.شنیدم یکیشون خیلی 

شم زده و کلی جیغ و داد کرده و هرچی از دهنش در اومده بهشون گفته .بعد مثل اینکه اینقدر خون ازش رفته بوده که بیهوش شده .از دختره خو

بعد این که بهوش اومده دیگه حرف نمیزنه همش دیوارو اومدش پر دل و جرعت بود .به خاطر همین دنبال حاشیه های کع میساخت رو میگرفتم.

بگیرن  نگاه میکرده.بعد چند وقت بردنش خونه و ازش به عنوان کلفت استفاده میکردن.ولی حاال......چند روزیه که شنیدم قراره تو ویال یه پارتی

در واقع حدود دوسالی هست که تو گروهشون نفوذ کردم و و دخترا رو بفروشن .مثل اینکه اون دختره ام میفروشن.حاال نقش من وسط ماجرا من 

 من به این جشن میرم.حاال کامال مورد اعتماد شونم.

وااای مطمعنم اون دختره مهسا بوده چون خودش گفت پام برسه دبی نجات پیدا نکرده باشم خودمو میکشم.باید ببینمش باید از نزدیک 

 هسای دزدیده شده اس!شاهدش باشم تا مطمعن بشم اون دختر همون م

 .باشم میخوام منم–

 ملیکا:نمیشه 

 میشه کردی نفوذ عضوی گروهشون تو تو چرا–

 ملیکا:واسه چی میخوای بیای تو االن شناخته شدی خوب لو میریم 

 نفهمین تا کنی معرفی پسرت دوست منو باید فقط نباشه کاریت تو کنم چیکار میدونم من نه–

 :همچین کاری رو نکنم چی؟؟یه چشم غره بهم رفت و گفت 

با خونسردی تمام گفتم:این طور که فهمیدم واسه سرهنگ ارزش زیادی قائلی و رو حرفش حرف نمیزنی حاال اگه من یه تک زنگ بزنم به 

 ��سرهنگ و جریان رو تعریف کنم چی میشه؟

 ملیکا:یه کاری نکنین که باهاتون لج بشم ها

 م رو خوردم اونم با حرص منو نگا میکرد.با خونسردی تیکه دادم به مبل و شربت
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به  ملیکا:باشه باشه قبول ولی وای به حالتون واااای به حالتون اگه تو این ماموریت شکست بخورم و اونا بفهمن که من پلیسم یعنی وووواااای

 حالتون .

 کی؟ پارتیه این. میکنی تکرار قدر چه بابا باشه–

 بیاین شناخته نشین؟.حاال چجوری میخواین ملیکا:فرداست

  حاال میام جوری یع–

 بعد رو به پسرا کردم و گفتم:پاشین بریم کلی کار داریم .

 اونام پاشدن و بعد خدافظی و یه سری توصیه ها که ملیکا هی میگفت هرکاری میکنی بکن ولی نزار من دوسال از عمرم رو الکی هدر بدم .

 گرفتیم و رفتیم به سمت هتل.تو راه به اونا هم لیست چیزایی که میخواستم رو دادم تا برن بخرن .یه سر تکون دادم و اومدیم بیرون .یه تاکسی 

که  دم در هتل پیدا شدم و اون دوتام رفتن .دیدم حوصله ی تو هتل موندن ندارم شروع کردم به قدم زدن و فکر کردن .نمیدونم چه قدر راه رفتم

 لبته خلوت دیدم.با صدای پایی که شنیدم خودمو واسه هر جور سوپرازی آماده کردم .خودمو تو یه کوچه ی تنگ و تاریک و صد ا

شروع کرد به صحبت کردن انگار مرد بود چون یه صدای زمخت و کلفت مانندی داشت:اعه نگا جوجه پلیسمون تنها شده پس اون دوتا چلمنگ 

 کوشن ؟

اهاش که رو زمین میکشید فهمیدم .اه لعنتی فکر نمیکردم اسلحه نیاز بشه به هیچی جوابشو ندادم داشت بهم نزدیک می شد اینو از صدای پ

 خاطر همین نیاوردمش .

 سردیه یه جسم رو ،روی  شقیقم حس کردم . 

 گفت:آخه پلیس زپرتی تو که همین االن از ترس اینکه این ماشه رو بکشم یخ کردی چرا دنبال کارو میگیری ها 

 ��ن فکر میکردم چجوری باهاش درگیر شم که یه زره شانس داشته باشم بازم هیچی نگفتم داشتم به ای

:هه تو رو که کال شیش میزنی .چهار نفر احمق تر از خودت فرستادن برای این ماموریت؟االن خیلی راحت میتونم بکشمت ولی نه نمیکشمت و 

 فا میدی اگه هم ندی ......میزارم زنده بمونی ولی دیگه کاری به هیچ کس نداری وقتی برگشتی ایران استع

http://www.roman4u.ir/


 

 
91 

 

اسلحشو از رو سرم ورداشت و عقب عقب رفت میخواستم باهاش درگیر شم و دستگیرش کنم که سریع از پیچ کوچه ناپدید شد دوییدم دنبالش 

 .ولی هرچی با چشم دنبالش کردم نبود انگار آب شد رفت تو زمین 

 خسته و ناامید برگشتم هتل 

تم یه دوش گرفتم اومدم بیرون روی تخت دراز کشیدم و به حرفای اون مرد فکر کردم .من حتی اگه تو این راهم بمیرم هنوز اونا نیومده بودن رف

 م کنم .باید تاکید میکنم باید این باند رو منحدم کنم که میدونم میتونم من موفق میشم من سرگرد روهام توکلی مطمعنا میتونم این باند رو منحد

 ابم برد .با صدایی که از بیرون میومد بیدار شدم .نفهمیدم چیشد که خو

 آقا یعنی واقعا این طوریه هاهاهاهاهاها دهنت 

خوب نتیجه میگیریم که این آدمه بسیار با شعور سیاوش عزیز هست .پاشدم درو باز کردم دست سهراب در حالی که میخواست کارت بزنه بیاد 

کردم و درو کامل باز کردم تا بیان تو .سیاوش که نمیدونین من درو باز کردم گفت: هووی برو تو ،رو هوا خشک شد .با چشمای ریز شده نگاش 

 اونور دیگه بار دستمه .

 وقتی سهراب رفت تو تازه منو دید با پته پته گفت:سل......ا...م س..رگر..د

  تو بیا سالم–

 اومد تو وسایال رو گزاشت بغل تخت و نشست پیش سهراب.

که گفته بودم بخرن رو ورداشتم و رو صندلی نشستم و همون جور که داشتم چک میکردم همه چیزو خریده باشن پاکت وسایالیی 

 گفتم:خـــــــــــــــــــــــــــــــب؟

 سیا آب دهنشو قورت داد و گفت:خب که چی؟

 شما و میدونم من وگرنه بگین راست که میکنم تأکید میگفتین داشتین چی–

 میگفت یه جریانیه وباید ازش سر در بیارم راستش یه حسی بهم

 نمیگی؟–
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 از لحن تهدید آمیزم ترسید و با یه نگاه نگران به سهراب گفت:هیچی نبود سهراب داشت جک میگفت

 . هست چیز یه حتما فهمیدم نگات این با بودم گفته دروغم من اگه شدی پلیس چجوری تو آخه–

حالی که داشت با انگشتان دستاش بازی میکرد گفت:معذرت میخوام سرگرد.اشتباه از من بود سیا سهراب با یه صدای آروم و سری پایین در 

 تقصیری نداره .من نباید هر اراجیفی رو باور میکردم و بعد به زبون میاوردم .

 مزخرفاتی؟ چه–

 کردین  سهراب:اینکه شما با یه دختری رابطه داشتین و االن به خاطر همون دختر این پرونده رو قبول

 چون بگردم دنبالشون که میدونم موظف رو خودم من و شد ربوده گناه بی خیلی ایشون و شدم آشنا خانوم این با پرونده همین تو نداشتم رابطه–

 !نسازید حاشیه ام دیگه همین. داشتیم باهم کم خیلی آشنایی یه

آماده باشه .اوناهم دیگه هیچی نگفتن و بعد خوردن ناهار خوابیدن منم همین  حین حرف زدن پاشدم تا وسایل هارو ،رو میز بریزم تا واسه فردادر 

 طور داشتم نقشه میکشیدم تا چجور رفتار کنم .

 ﴾ عصر فردا عبارتی به﴿

 وااای خودم خودمو نمیشناسم چه خوشگلم ها 

  نشناستم ببینتم مامانمم کنم فکر ها داری ایول سیا–

 اک پاتم اصن داداش .فقط مطمعنی از این کار؟نمایشی یه تعضیم کرد و گفت:من خ

 ؟؟ بده رو سوئیچش کردی اجاره که ماشینی مطمعن خیلی–

 سیا:باش

 لی بود خب یه نگاه انداختم به آیینه یه لنز آبی گذاشته بودم رو چشام یه ریش مصنوعی قهوه ای با موهایی که در اثر رنگی که کم میمونه .خب عا

 ش گرفتش سیا:بگیر سهراب از کاروا

 سوئیچ رو گرفتم و یه نگاه به ساعت کردم اوه ساعت هفت بود باید میرفتم دنبال این دختره ملیکا.
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 عطرمو زدم و سوار ماشین شدم .وقتی رسیدم سر قراری که با ملیکا داشتم یه بوق زدم. اصن نفهمیدم از کجا اومد نشست تو ماشین 

 ملیکا:سالم

 اشین ؟م تو اومدی یدفعه چجوری سالم–

 ملیکا:نمیگم بهت راه بیوفت بریم فعال

ت اصن خوشم نمیاد باهات حرف بزنم آخه دختره ی احمق واسه من افاده میاد اینا رو داشتم تو دلم میگفتم بلندم میگم چیه مگه؟ یه کاغذ گرف

 سمتم و گفت:برو اینجا 

 یه نگاه به آدرس کردم و رانندگی کردم تا اونجا.

 ردم .یه نگاه به ویالعه کردم و گفتم:چه پولدار وقتی ماشینو پارک ک

 ملیکا:جناب سرگرد آدمه خالفکار پولدار نباشه؟

 هیچی نگفتم و درو باز کردم پیاده شدم .ملیکاهم پیاده شد تا نگاش افتاد بهم یه جوری شد انگار اولین باره دیدتم

 آروم گفت:جناب سرگرد؟

 خندیدم و گفتم:دیدی گفتم یه جوری خودمو تغیر میدم که حتی تو هم منو نشناسی خب بریم دیگه اسمم بزار کوروش 

 آب دهنشو قورت داد و گفت:باشه 

 بازومو گرفت و راه افتاد.این تق تق کفشاش مثله میخی بود که با چکش میزنن روش تا بره تو مغزم

 و صندلی نشسته بود و داشت سیگار میکشید تا ملیکا رو دید سریع پاشد و احترام گزاشت.باالخره رسیدیم جلو در ویال.یه نفر ر

 :سالم خانوم.سالم آقا خوش اومدید

 داشت با تعجب به من نگاه میکرد که ملیکا با یه نگاهی که داد میزد به تو ربط نداره گفت:کوروش عزیزم پارتنرم هست.

 :بفرمایید خواهش میکنم 
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غره بهش رفت و دستاشو قفل بازوم کرد و راه رفت.وقتی از در رفتیم تو یه زنه خپل گنده از اینا که به زور راه میره دویید اومد جلو ملیکا یه چشم 

 گفت:خوش اومدید خانوم جان لباساتونو بدین بهم .

 ملیکا هم یه روپوش که تنش بود و در آورد و داد دستش:ممنون

وشیده بود راسته ،رنگش یه چیزی تو مایه های آبی کم رنگ بود یه گلم رو قسمت بندش داشت قشنگ بود تازه یه نگاه بهش کردم یه لباس پ

 بهش میومد 

رد رفتیم نشستیم رو مبل هایی که اونجا بودن .یه خدمتکار با سینی از گلومون رد شد که ملیکا صداش کرد و اون با عجله اومد بهمون تعارف ک

 رفت .یکی دوقلپ خورد و بقیشو وقتی کسی هواسش نبود خالی کرد تو گلدونی که اونجا بود. هرکدوم یکی ورداشتیم و یارو

با تعجب نگاش کردم که آروم گفت:جناب باید همرنگشون میشدم تا بهم شک نکنن اول یه لیوان باید ورداری حداقل یه قلوپ بخوری که دهنت 

 بوشو بگیره منم همین کارو کردم 

 فرین منم همین کارو کردم و بقیشو ریختم رفتراهکار خوبی بود ها آ

ین که داشتم زیر چشمی اینور اونورو میپاییدم که با سیخونکی که ملیکا بهم زد بهش نگا کردم با چشاش به یه جایی اشاره کرد .نگاه کردم اعه ا

بود روهم و پیپ میکشید.قیافش داد میزد که من کامبیز خان بود همون مرده که تو دیسکو دیدیمش.یه مرده هم بقلش نشسته بود پاشو انداخته 

 خالفکارم 

 با بلند شدن ملیکا منم بلند شدم و دنبالش راه افتادم رفت پیش همونا و گفت:سالم عقاب خان 

 عقاب:سالم قناری چه خبر ایشون کی باشن ؟

 به من اشاره کرد 

 ملیکا:فعال خبری نیست .ایشونم کوروش عزیز پارتنرم هست.

نشونه ی فهمیدم تکون داد و موشکافانه ارزیابیم کرد وگفت:قناری تو که هیچ وقت با کسی نمیگشی االن چیشده آفتاب از کدوم طرف سرشو به 

 در اومده؟

  عالیه��ملیکاهم یه نگاه پر از حرص بهم کرد و گفت:آخه کوروش فرق میکنه جناب عقاب 
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ه من اصن حواسم به شما نیست و دارم کار خودمو میکنم اومدیم سرجامون نشستیم بعد از حرفاشون که تمام مدت داشتم نقش بازی میکردم ک

 البته قبل نشستن یه چندتا میوه هم گزاشتم تو بشقاب .

 ملیکا:یه چیزی رو بهت بگم اینکه تو این باند هر کی باید یه اسم پرنده داشته باشه من قناری ام اون شخصم که دیدی عقابه که دست راسته

ه که من تا حاال ندیدمش.اونیم که بغل عقاب نشسته اسمشو فکر کنم شنیده باشی کامبیز خانِ ،لقبشم جغده و دقیقا مثل جغد میمونه رییس کل

 .خب سوالی چیزی؟

 میشناسی؟ نیوشا نام به شخصی تو راستی نه–

 بعد یه زره فکر کردن گفت:نه حتی اسمشم بهم تا حاال نخورده

 ی این اتفاقا سره این دختره ی نکبته حاال معلوم نیست خودش کدوم گوریه اه لعنتی باعث و بانی همه 

  خب آها–

 با طعنه گفت:خواهش میکنم

 محلش ندادم .فکر کرده حاال چهارتا چیزو میدونه و فهمیده کسی شده اه اه

 با لذت شروع کردم به خوردن گیالسای خوبی که تو بشقابم گزاشته بودم .

 زل زده بود بهم که یه تعارف کنم بهش ولی ...من ؟تعارف؟چی هست اصن؟ وقتی خودم دارم میخورم به کسی نمیدماون قناری هم مثله چی 

 پاشد دامن لباسشو جمع کرد و زیر لب گفت:خسیس بدبخت ایییش

 رفت یه بشقاب پر میوه و خوراکی آورد .همرو میخواد بخوره ؟چجوری ؟

 باال خو االن که چی مثال؟یه دونه گیالس ورداشت گزاشت دهنشو وخورد .اومد نشست سرجاشو با شیطنت ابرو انداخت 

 دیگه بهش اهمیت ندادم مثال تو ماموریت بودم ها این کارا چیه انجام میدم؟خودمم نمیدونم

با مرغ کشیدم و  داشتم اینور اونور نگاه میکردم که گفتن وقت شامه همه پاشدیم رفتیم تو حیاط .غذاهاشو دوس نداشتم .یه زره زرشک پلو

 مخلفات که شامل نوشابه ساالد ماست و از این قبیل چیزا 
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از منتظر بودم که این خانوم باالخره غذاهاشونو ورداشت اومد سمتم که بریم بشینیم .وقتی پشت یه میز نشستیم نگام افتاد به بشقابش دهنم ب

 لوم شدموند اون که متوجه ی تعجبم شد یه لبخندی زد که دندون عقلشم مع

 نکشیدی؟ عقلتو دندون–

 ملیکا:ها؟نه نکشیدم 

 نمیاد گیرت شوهر نخند طوری این بهت میکنم نصیحت یه. آها–

 سرمو انداختم پایین و غذامو خوردم .

 ن میدن.بعد از غذا دوباره همه تو سالن جمع شدن ملیکا آروم بهم گفت:فکر کنم االن دخترایی که دوهفته پیش از ایران آورده بودن رو نشو

داشتم به حرفش گوش میکردم که دیدم یه نفر شروع به صحبت کرد:خوش آمد میگم بهتون .تا حاال خوش گذشته؟اگه هم خوش نگذشته االن 

 با برناممون خیلی بهتون خوش میگذره 

 یه خنده ی کریه کرد و ادامه داد:این شما و این برنامه ی مهم و زیبای امشب

د تا دختر که با نقاب اومدن رقصیدن .همشون لوند و جذاب بودن .موهای مشکی داشتن که نشون از شرقی یه آهنگ عربی گذاشتن و چن

 بودنشون بود .

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

یره ؟از غیرت تف به غیرت این خالفکارا، مردمشونو ،دخترای ایرانیشونو به چندار غاز پول میفروشن؟آینده امون به سرعت داره کدوم سمت م

های زبان زد ایرانی ها چیزی مونده ؟جایی که مردم سرزمینش به پول جسم دختران چشم دوختند انتظار چه چیزی رو داریم ؟در حالی که آه 

 وعذاب هایی که دختران پر از امید و آینده ی کشور میکشن همه به پای اوناست.قدر داشته هایمان را بدانیم!!!!!!!

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

ه ناراحت و مغموم بهشون نگاه میکردم یعنی مهسا هم جزو ایناست.اگع هم باشه مطمعنا چه کارا که نکرده تا اعصابشونو خورد کنه .چشمم به ی

از این کار راضی نیست و  دختر افتاد که داشت آروم و مظلوم در حالی که چشای آبی رنگش دریایی شده بود کنار بقیه میرقصید ولی معلوم بود که

بالجبار حاضر شده به انجام این کار .داشتم همین طور نگاش میکردم که آهنگ تموم شد  دخترا پشت یه میز نشستن .داشتم به همون دختر 
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چکس نگاه میکردم که داشت با دسبند روی دستش بازی میکرد .کم کم قطره قطره اشکاش رو دستش میرخت و اونم پاکشون نمیکرد .هی

 با خیلی یکیشون دیدشون که باری اولین∆هواسش به اون دختره نبود .یه نگاه به دسبندش کردم و برگشتم به خاطره هایی که  تو ایران داشتم.

  بود دستش دسبند یه کرد صحبت و اومد جلو احترام

 جلوتر دسبندش یه تکون خورد .دومین باری که دیدمشون تو دانشگاه بود اومده بودن برای کالس ها مقنعه اشو کشید 

ندش خاطره ی آخر چند روز پیش که ایران بودم بهاره گریه کنان کتم رو گرفت و قسمم داد که مهسا رو هرجور شده پیدا کنم نگام افتاد به دستب

هر اتفاقی افتاد همدیگه رو  مثل دستبند مهسا بود وقتی ازش پرسیدم گفت:این دستبندارو برای همدیگه خریدیم تا همیشه به یاد هم باشیم و

 بود؟ غمگین و پژمرده قدر این چرا ولی. شکرت خدایا واای کردم پیدا مهسارو یعنی واقعا مهساعه اون∆فراموش نکنیم.

 همین طور که داشتم فکر میکردم با دستی که خورد به آرنجم برگشتم سمت ملیکا:چیه ؟چیشده؟

 اقال.ملیکابا نگاهی شیطون گفت:اوه چشتو گرفته ن

بعد جدی شد و گفت:همونیه که خودکشی کرد .بعد خودکشیش روزه ی سکوت گرفته و حرف نمیزنه چند بار خواستم باهاش حرف بزنم از اینجا 

 بکشونمش بیرون ولی انگار نه انگار .خوشم اومده ازش معلومه دختر خوبیه تمام تالشمو میکنم تا از اینجا فراریش بدم 

 ی که همه به این زودی جذبت میشن؟وااای مهسا تو چی دار

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

 «=[مهسا»

 دو هفتس که آوردنم دبی...

موقعی که پامو گزاشتم تو این خراب شده با شیشه ای که شکوندم رگمو زدم .اونا موقعی فهمیدن که من خون زیادی ازم رفته بود و بیهوش 

مدم و فهمیدم که به خواستم نرسیدم دیگه هیچی نگفتم و سکوت کردم .تن به هرکاری که ازم خواستن دادم شده بودم. موقعی ام که بهوش او

.اوناهم که فهمیدن دیگه اون آدم سابق نیستم و پاچه نمیگرم اذیتم نکردن.ملینا کلی سعی کرد تا حداقل با اون صحبت کنم ولی من بکل از 

 زندگی و آیندم ناامید شده بودم.......

 امروز ازمون خواستن که تو پارتی که برگزار میشه شرکت کنیم البته لحنشون دستوری بود
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 به نوبت آرایشمون کردن و یه لباس خوشکل تنمون کردن و یه نقابم گزاشتن رو صورتمون .

بعد شام بود که صدامون کردن تا بریم عربی برقصیم.داشتم میرقصیدم که دیدم یه نگاهی با نگاه های هیز و هوس آلود اطراف فرق میکنه 

اد .برگشتم سمتش و دیدم یه مردی داره نگام میکنه.اهمیت ندادم و به کارم مشغول شدم یاد این افتادم که بهاره و کیمیا بهم رقص عربی رو ی

 تنبلی کردم و دیگه بهشون رو ندادم تا بیان باهام کار کنن .یادش بخیر دادن .

ی آخرای آهنگ بود که احساس کردم نگاه متفاوت مرد از روم برداشته شد .دوباره برگشتم سمتش و یه نگاه بهش انداختم .موها و ریشای قهوه ا

 و چشای آبی رنگی داشت.

ه که تو این چند روز فهمیدیم اسمش قناریه یه زن خوشکل و خوش پوش بود .موهای بلوند با داشت با دختر بغل دستش حرف میزد همون دختر

 چشای آبی رنگ .

 اون مرده به نام جغد شروع کرد به صحبت :امیدوارم که از برنامه ی جذابمون خوشتون اومده باشه 

 وخیلی کثیف خندید و چند نفرم باهاش همراه شدن .

 ب شرقی رو کی میخواد ؟جغد:خب دخترای زیبا و جذا

 آشغال. تموم شد .میفروشنمون و زندگیمون سیاه میشه .

همه داشتن باهم حرف میزدم و قیمت گذاری میکردن یه نگاه دیگه به اون سمت و پسره انداختم نبود وااا همین االن داشت بااون دختره حرف 

 میزد االن غیب شده؟؟

ن فکر میکردم دیدم یکی اومد در گوش عقاب و یه چیزی گفت و رنگ عقاب پرید .موبایلش رو در آورد همین طور که داشتم به اینکه اونا کجا رفت

 و به یکی زنگ زد و صحبت کرد . 

ن انگار یه اتفاقی افتاده بود و همه ترسیده بهم نگاه میکردن ما دختراهم همین طور گیج پیش هم نشسته بودیم .باالخره رها پاشد و رفت او

 قلوو۵ند دقیقه دوباره اومد نشست پیشمون و گفت:بچه ها مثل اینکه گاوشون زاییده اونم سمت .بعد چ

 ملینا:چرت نگو. اصن حوصله ندارم درست حسابی بگو چه خبره؟
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بلده رها:مثل اینکه دارن هک میشن و همه اطالعاتشون داره میره از دستشون االنم به رئیسشون زنگ زدن تا خودشو برسونه برای اینکه اون 

 جلوی هک شدنشون رو بگیره .

 هم بهتری ها  BBCملینا:از 

 رها هم خندید .

 خب پس که این جور .

حدود یه ربع بعد یه زنه که ماسک رو صورتش بود وارد شد و همه به پاش بلند شدن ولی اون به هیچکس اهمیت نداد و صاف رفت زد تو صورت 

د زد وگفت:احمق یعنی اونقدر عرضه نداری کهاز پس چهارتا کار کوچیک بر بیای؟روز اولی که این عقاب .صدا از هیچ کس در نمیومد تا که زنه دا

گروهو تأسیس کردم تو نبودی بهم گفتی خانوم من از همه ی کارا بر میام .شما به کارای دیگتون برسین؟به همه ی کارا رسیدگی 

 کردی؟هااااان؟؟؟

 عقاب:خانوم من چیکار کنم آخه .....

 یک گلوله به مغزش دیگه نتونست حرفی بزنه .با شل

 اصن باورم نمی شد که جلو چشام یه نفرو کشتن وااای 

 زنه:خب جغد این تن لشو از اینجا جمع کن .

 فکر کنم تا االن هرکیم نمیدونست فهمید که رئیس این باند منم .هرکی مشکلی داره بگه 

 هیچکی جرعت نکرد حرف بزنه

 شنتون برسین فعال زنه:خب خیلی عالی به ج

 و سریع از پله ها رفت باال 

 جشن دیگه اون جشن قبل نشد .همه یجورایی نگران بودن چون که زنه دستور داده بود تا موقعی که نگفته هیچکس از این خونه نره بیرون .

 صبح بود که زنه آشفته و نگران از پله ها اومد پایین .جغد که ازش پرسید چیشده۵تقریبا ساعت
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ند گفت:من متاسفم هیچ اطالعاتی رو نتونستم برگردونم .پای هممون و حتی کسای دیگه گیره .همین االن یه پیغام واسم اومد که تا بل

 صبح دستگیر میشین.۷ساعت

 یهو هرج و مرج افتاد یکی از اون وسط داد زد:خب پاشیم فرار کنیم دیگه 

 کردن و ما نمیتونیم از اینجا خارج بشیم.زنه:بازم متأسفم چون سیستم امنیتی اینجا رو هک 

 یکی دیگه گفت:تو که همیشه واسه هرچیزی یه راحلی داشتی االنم همون کارو بکن دیگه

رو زنه:نمیشه چون حتی پای بهترین پلیسا هم گیره.پای همه گیره و اونا اطالعات کافی برای دستگیری ما دارن.بیاین ساعت های آخر آزادیمون 

 رونیمدر آرامش بگذ

 همه زیر لب گفتن گمشو بابا 

 وااا این چه رئیس باندیه ؟یعنی چی؟من تا اونجایی که میدونم همشون تا آخرین لحظه حیله گر و بدجنسن .اونوقت این.... واااا

 همه در حال جنب و جوش بودن که با صدای بلند گو نا امید و خسته رو زمین ولو شدن.۷تا ساعت 

 راه فراری نیست خودتون رو تسلیم کنین تا خودمون دستگیرتون نکردیم . : پلیس صحبت میکنه هیچ

 انگار واقعی بود .زنه اولین نفر بود که پاشد .

 به سمت در رفت و خارج شد .کم کم همه تسلیم شدن .انگار تازه متوجه عمق فاجعه شده بودن و نبود راه فرار میشن.

نکردیم تا که یه نفر که لباسای پلیس تنش بود وارد شد.مارو دید و فهمید که قضیه چیه و سریع ما دخترا خودمون یه جا نشستیم و هیچ کاری 

 رفت بیرون فکر کنم رفت به مافوقش خبر بده .

 با اومدن یه مرده دیگه همراه اون پلیسه از تعجب خشکم زد .روهام اینجا چیکار میکرد؟یعنی برای نجات من اومده اینجا؟

 روهام:سالم خوبی؟

 هیچ جوابی ندادم 

 روهام:هی ....معذرت میخوام ازت که دیر شد .
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 +فردا......

قرار روهام همه چیزو واسم تعریف کرد .زنگ زد به بهاره و خبر پیدا شدنم رو داد.با جیغی که بهاره زد گوش خودم تیر کشید حاال روهام بماند.

 شد که اول اونا رو بازجویی کنه بعد باهم بریم ایران .

 ام:مهساااااااروه

 با اخم نگاش کردم 

 روهام:خب چند بار صدات کردم کجایی؟میخوام برم از اون زنه که رئیس باند بود بازجویی کنم .میخوای بیای ؟؟

فید با سر عالمت تأکید رو نشون دادم و رفتم تا آماده شم. به لطف روهام که چند دست لباس برام خریده بود یه شلوار جین مشکی  با لباس  س

که توش حاشیه های مشکی داشت پوشیدم .موهامو شونه کردم و با یه ربان مشکی بستمش.و رفتم بیرون از خونه ای که روهام اجارش کرده تا 

 راحت باشیم و یه اتاق رو برای من در نظر گرفت .تو ماشین نشستم و اون بدون هیچ حرفی راه افتاد.

 زندگی کردن به حس سرشار از خوبی و امنیت به همه چیز امید پیدا کرده بودم  حاال دیگه نا امید نبودم .امید داشتم به

سرم تیر کشید دستمو محکم روش گزاشتم و فشار دادم .از وقتی که خودکشی کردم این طوری میشدم دکتر گفته بود به خاطر کم خونی ممکنه 

 تم که چیز مهمی نیست و خودش خوب میشه .همچین چیزی واسم پیش بیاد منم به خاطر همین اهمیت نمیدادم و میگف

 به روهام که نگاه کردم دیدم اصال تو این دنیا نیست و تنها عالئم زنده بودنش رانندگی کردن و آروم نفس کشیدنش بود  

 اینجا... باالخره رسیدیم و پیاده شدیم .اینجا مثل ایران نبود خخخخ زن های پلیس خیلی باحال بودن پلیسای زن ایرانی چادرین و

دارم روحیه ی گذشتمو به دست میارم آخ جون ایول میگم ها االن که دارم از پشت به روهام نگاه میکنم میفهمم چه قدر خوشکل و خوش هیکله  

 جوون شیطونه میگه برم همینو بگیرم ها =[

 ی بودن و قراره که باهم ازشون بازجویی کنیم .بعد کلی گشتن باالخره روهام با یه مرده برگشت و رو بهم گفت:ایشون مسئول پرونده در دب

 سری به نشون آشنایی تکون دادم و اون به فارسی گفت:خوشبختم از آشناییتون .

 و من با تعجب داشتم نگاش میکردم این مگه ایرانی که فارسی حرف میزنه ؟خودش ماجرا رو فهمید و گفت:مادرم ایرانی بود.
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رسیدیم جلو در یه اتاق که درو باز کردن یه اتاق دیگه هم معلوم بود ولی با دم و دستگاه و این چیزا که تو تلوزیون سری تکون دادم و راه افتادیم 

 دیدم یارو اون طرف فکر میکنه دیواره ولی این طرف شیشه است و ما میبینیمش .

 باند نشسته بود .هنوز اون ماسکش رو صورتش بود .من و نشوندن کنار یه خانوم و سفارشمو کردن و رفتن تو همون اتاق .همون زنه رئیس 

 روهام:خب بگو

 )با ؟نشون میدم زنه رو(

 ؟:چیرو؟

 روهام:هرچی که باید بگی..... هرچی که شده..... هرکاری که کردی .....بازم بگم؟

بال کتک و هرچی از دهنش میرسید میگفت  ؟:خوشبخت بودم تا موقعی که بابام معتاد نشده بود ......وقتی معتاد شد منو و مامانمو میگرفت زیر

نو دید یه .همه ی وسایالرو خونمون رو فروخت مامانم دق کرد مرد ....یه روز که خمار خمار بود و چیزی ام برای فروش نداشتیم اومد خونه..... تا م

از خونه بیرون.بعد یکی دوساعت با یه مرده اومد برقی دویدتو چشاش .راستش اولین بار بود که از بابام از پشت و پناهم ترسیدم .دوباره رفت 

 که داشت خونه و رو بهم خیلی بی خیال گفت:دختر پاشو وسایلتو جمع کن با آقا برو....من ترسیده گفتم:چرا باید با ایشون برم .اون آقا هم تا حاال

ج موندم و تو ذهنم گفتم یعنی همه ی باباها این میخوردتم گفت:عزیزم چون من تورو از بابات خریدم و میخوام ببرمت .هونجا هاج و وا

د و شکلین؟؟با زور کتک و جیغ و داد بردنم بیرون.مرده اسمش شاهین بود .پول بابامو داد و بابام با خوشحالی در حالی که داشت پوالشو میشمر

من دختر خوب و پاکی بودم اصن تو خط پسر و این چیزا به منم اصن اهمیت نداد و رفت ...و منو با اون تنها گزاشت...میدونین تا قبل اون اتفاق 

 نبودم ولی شاهین باعثش شد...

مو از مثل هیچ کدوم از داستانا شاهزاده ی سوار بر اسب نیومد تا نجاتم بده ....شاهین خیلی وحشی بازی در آورد ....وقتی که هم جسممو هم روح

ز درد به خودم می پیچیدم و برای همه نقشه میکشیدم .هه آقا صبح بیدار شد اصن بهم بین برد گرفت خوابید ولی من تا صبح بیدار بودم و ا

اهمیت نداد .تصمیم گرفتم از همه انتقام بگیرم .من گناهی نداشتم من قربانی شدم .شما جای من بودین چیکار می کردین ؟من همش یه 

از تبدیل شد به نفرت ....نفرت گرفتم از همه .......موقعی که من التماس میکردم ساله بودم که تازه اوج خوشکلی و نازم بود .....ولی این ن۱۷دختر

 یکی کمکم کنه .....هیچکس صدامو نشنید....
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 بعد چند وقت که آقا شاهین ازم استفادشو برد مثل یه تیکه آشغال ازم کار کشید و پرتم کرد یه گوشه .منم تا فرصت مناسب گیر آوردم فرار

ز ول بودم و همش دنبال یه جای خواب بودم .یه روز که تو یه پارک نشسته بودم یه دختره پیشنهاد کار بهم داد ولی کار خالف کردم .تا چند رو

چند روز .من محتاج یه لقمه نونم بودم حاال اون داشت یه کار خوب و نون و آب دار به من معرفی میکرد؟من احمق بودم اگه قبول نمیکردم ......تا 

ا رو یاد میگرفتم.یه روز رئیسشون اومد و به اصطالح یه دل نه صد دل عاشقم شد .خب بازم احمق بودم اگه پیشنهاد خوبشو که باهاش داشتم کار

 باشم در ازای برای خودم کار کردن ....

م از این یارو پول کش رفته بودم بودم تا چند وقت ......دعوامون شد و انداختتم بیرون ....خداروشکر دیگه کارو بارو یاد گرفته بودم و کلی ا

گروهی که .......یه گروه کوچیک رو اداره میکردم و همش باالتر میرفتم تا جایی که به همه چیز رسیده بودم ...فهمیده بودم که پلیسا دنبالمونن  

دم و پیشرفت کردم به آرزوی بچه گیام رسیدم تبدیل شده بود به باند رو انتقال دادم دبی ......به یکی باند رو سپردم و برگشتم ایران .درس خون

مین .دانشجوی پزشکی .....کم چیزی نبود .تنها چیزی که عاشقش بودم ..یه پسری تو دانشگاه بود خوشتیپ بود .تو فکر و خیالم میگفتم اگه با ا

کاری میکردم به من اهمیت نمیداد.....تا که فهمیدم باشم تمام کمبودام رفع میشه ...ولی....یکی جلو دارم بود ....امین بهش توجه میکرد و من هر 

ا اون محموله ی دخترا داره میره دبی ....تصمیم گرفتم از سر راهم برش دارم ....با رادان قرار گذاشتم بهاره که از خونه زد بیرون بدزدتش.ام

خوشم میومد ولی نمیتونستم دوباره ولش کنم و به امان خدا احمق اشتباهی مهسا رو دزدید ....من از مهسا بدیی ندیده بودم اتفاقا خیلی ام ازش 

 بزارم بره .....از ته دلم ازش میخوام بخاطر کتکایی که بهش زدم و گریه هایی که باعثش من بودم ببخشتم.

 به رادان گفتم همراه دخترا بفرستتش دبی ....

 استم آدم شم هم مهسا رو بدبخت کردم ......رفتم دبی .........هم خودمو که میخوفرستادش .....پشیمون شدم ....من فرار کردم 

از کسی که مسئول بردن دخترا بود شنیدم که سرکشی میکنه ....موقعی ام که رفتن دبی خودکشی کرده و بعد از به هوش اومدنش دیگه حرف 

 نزده و آروم و حرف گوش کن شده.

 به عقاب گفتم اذیتش نکنه و واسش آسون بگیره ....

 چیز خوب بود....... همه

 تا.....

 شب جشن.......



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 داشتم کارامو میکردم......

 عقاب زنگ زد و با ترس گفت:خانوم لطفا بیاید داره اطالعاتمون هک میشه.....

 نمیدونم خودمو چجوری رسوندم و بعد جر و بحث وکشتن عقاب رفتم سر لپ تاب ....

م رو کردم که برگردونمشون چون همه ی اطالعات باند بود همه ی کسایی که باهام همکاری درست بود ....داشتن هکمون میکردن....تمام تالش

 میکردن و کمکم میکردن ....ولی نشد....برگردونده نشد.... 

 فهمیدم آخر قصه ام و همه چی واسم تموم شد.....

ه کسی که بابامو معتاد کرد...نه مامانی که رفت و تنهام فهمیدم که من آدم بده ی داستان بودم....نه کسی که خوشبختی رو ازمون گرفت .....ن

 گزاشت....نه بی پولی که بابام به خاطرش منو فروخت ....نه اون شاهین عوضی که جسم و روحمو داغون کرد....نه .....نه .....نه.....خودم

 کردم.......من آدم بدی بودم......هیچ کس تقصیر نداشت.......

و ورش داشت و با یه نگاه غمگین زل زد به روهام و آروم گفت:من پشیمونم.قصه ی من خیلی وقته تموم شده.با دستش رفت سمت ماسکش 

 پایان دادن به زندگیم چیزی رو از دست نمیدم.

 با برداشتن ماسکش فهمیدم که اونی که تمام این مدت شک داشتم ،نیوشا باشه،هست.

 تجزیه میکردم .من خیلی ننر نبودم که سریع غش کنم ولی واقعا حرفاش تعجب برانگیز بود. تموم مدت بی حرکت زل زده بودم بهش و حرفاشو

دم....دلم من کینه ایم ،خیلی بد کینه ای.درسته که اون با زندگی من بازی کرد...تمام آیندمو داشت به باد میداد...ولی...وقتی جریان زندگیشو شنی

 اب شدن این دختر شد....جامعه!براش سوخت....به نظر من که جامعه باعث خر

 اصن دیگه حواسم به سوال پرسیدن های اونا نبود .....

 ..بعد چند دقیقه روهام و اون یکی یارو در حالی که داشتن میومدن بیرون به من نگاه میکردن

 آروم گفتم:اعدام میشه؟؟

 روهام:آره چون خیلی خالف کرده و رئیس یه باند بوده ها 
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 ناراحت شدم ....درسته که خیلی کارا کرده ولی االن پشیمونه....از ته دلم 

 یه چیزی بهم گفت ....دیگه پشیمونی سودی نداره.......

 بااون دختره که تو جشنم دیدم و  قناریه آشنا شدم....پلیس مخفی بود کثافت...اسمش ملیکا بود...کپیه خودم بود ازش خوشم اومده بود....

بودم....من آدمی نبودم که الکی الکی تا ناامید نشده باشم روحیمو ببازم .االنم که سالم و سر حال اینجا در سالن انتظار دیگه مثل گذشته شده 

 هواپیما نشسته ام تا بریم ایران...سالااااااام ایران ....من دارم میااااام...

 اومد خرکشش کنم خونمون تا بچه ها هم ببینتش... ملیکا هنوز یکم کار داشت و نمیتونست برگرده ایران ولی شمارشو گرفتم که 

 روهام کنارم نشسته بود و معلوم نبود داشت به کی پی ام میداد... خب خانوم ماربل دوباره باید کاراتو شروع کنی...

میگفت هی بدک  سرمو مثل شترمرغ دراز کردم تا ببینم چی داره مینویسه....یکی واسش نوشته بود خوب پیش میره ؟این چالغوزم داشت

اون  نیست.سرشو آورد باال و با تعجب منو نگاه کرد... منم انگار نه انگار که در حال فضولی مچم رو گرفته....خیلی عادی گفتم:اینجا هواش از

 طرف بهتره ها 

 روهام:نمیدونم واال

  خخخ آخ جون اصن کرمای گذشته ام داره تو وجودم راه میرن میگن ما فضولی میخوایم یاال

 ایران هم اکنون-این یارو یع دفعه گفت:پرواز دبی

 سریع رفتیم ساکامونو تحویل دادیم و بعد کلی دوندگی سوار هواپیما شدیم ...

 تا نشستیم این خرس گرفت خوابید....

 دیدم گوشیش رو صندلیه

 برش داشتم ....خداشکر که رمز نداشت

 روشنش کردم ....

 سالش باشه نکنه بی افش باشه؟....۱۷...بهش میخورد عکس زمینه ی صفحش  یه دختره بود.
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 بیشور....چلمنگ......پلشت.....پیاز....خر.....گاو....ایشاال که بری زیر تریلی هیجده چرخ خودم با کاردک جمعت کنم.....ایشه

 تازه میخواستم ازت خوشم بیاد آخه کصافت 

الغوز امینه ....دیگه پی اماشو نگاه نکردم و رفتم تو مخاطبینش....همون دختره که زدم رو تلگرامش ....خو همش با یکی چت میکرده که اون ی

 عکسش رو صفحه اش بود هم تلگرام داشت و اسمشم زده بود سها 

 ایش بدتر اعصابم خورد شد...

 خارج شدم....گوشیش رو خاموش کردم و گذاشتم سرجاش.... 

 خو حوصلم سر رفته 

 ووویی یه چیز جالب...پَر....تو کیفمو نگاه کردم ....ووو

 ورش داشتم و باهاش روهامو اذیت کردم

 هی میکردم تو دماغش....با دستش میکوبید رو دماغش و قیافش میرفت تو هم ....

 بعد دو دقیقه کردم تو گوشش....خخخ محکم زد رو گوشش ....آی خو اسکول من دردم گرفت تو مثل چی اینجا وایسادی؟البته خوابیدی ها 

 بعد کلی اذیت کردن باالخره بیدار شد....ولی نفهمید که من اذیتش کردم هاهاها

 روهام: پشه اینجا میچرخید؟

 آره یکی بود هی میومد میرفت_

ه زیر لب گفت:ایشاال نلسشون منقرض بشه...ایشاال یه ماشین زمان پیدا میکردم میرفتم زمان نوح اون دوتا پشه رو میکشتم....چند روز بود ی

 اب راحت نکرده بودم ها....االنم این بیشعور نذاشتخو

 واای تو چه باحالی پسر...بیشعورم خودتی
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که باالخره کش مکش های من و روهام تموم شد و هواپیما تو خاک ایران فرود اومد....دلم یه جوری بود انگار هیج جای دیگه این راحتی و حسی 

گفت...هیج جا خونه ی خود آدم نمیشه .....واقعا درسته....راحتی و حس امنیتی که اینجا داشتم واقعا  االن داشتم و نداشتم ......یه روز شنیدم یکی

 ستودنی بود.....

 ساکامون رو تحویل گرفتیم....

م بودیم دو تا مرد اومدن با روهام سالم علیک کردن و بعد رو به من گفتن:سالم خوب هستین ما همکارای روهام هستیم....تو همین ماموریت ه

 ولی واسمون کاری پیش اومد برگشتیم ...

 ....خوشبختم سالم–

ساکامون گرفتن و گذاشتن صندوق عقب ماشینشون...اون دوتا جلو نشسته بودن و روهام هم پیش من عقب ....تموم طول راه حرفاشون پلیسی 

 ا در بیارم انگار رمزی حرف میزدنبود ....خو من درسته که خیلی فضولم ولی هر کاری کردم نتونستم سر از کار این

 .باالخره جلوی خونمون نگه داشتن ....حسی که از اینجا بودن گرفتم.....مطمعنا تا آخر عمرمم یادم نمیره....یه حسی بود توصیف ناپذیر...

 تا پامو از ماشین گذاشتم بیرون یه دیوونه پرید بغلم 

 ترسیدم....

 هولش دادم زمین

 یدم بهاره است....تا سرشو بلند کرد فهم

 زمینم گل و الی.....

 ��به نظرتون برگردم پیش خالفکارا بهتره یا همینجا بشینم و به دست بهاره شهید شم؟؟

 داشت با تعجب نگام میکرد.....یهو نگاش به ریخت و قیافه اش افتاد و شبیه دراکواال شد

 حمله کرد سمتم....

 دوییدم پشت روهام سنگر گرفتم....
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 اره گفتم:هوووی چته دوباره افسار پاره کردی؟رو به به

 مد.بهاره:منو بگو چقد نگران این بودم چقددددر واست گریه کردم ...اگه واسه بغال سرکوچه دو تا مشمبا گریه میکردم ....یه پولیم گیرم میو

 .بیام کنم گریه زره یه برم خدافظ همگی میده؟آقا پول گریه واقعا؟برای–

 اومدم بیرون ....از پشت روهام 

 بهاره دوباره حمله کرد سمتم که پشت پناهگاهم سنگر گرفتم...

  ها کنه دستگیرت میگم این به جلو نیا هوووی–

 روهام:به من میگی این؟؟؟؟؟

 اوه اوه خر تو خر شد سریع پریدم تو تا از دستشون نجات پیدا کنم...

 روهام:هه بچه ترسید ولش کنین بهاره خانوم.

 ...خستم االن...بعدا...بروبابا–

ا رفتم تو خونه و دیدم که کل خونواده جمعن ...یه سالم جمعی دادم و مامان بابامو بوس کردم...مامانم کلی واسم گریه کرد و همش میگفت نگ

 بچه ام پوست استخون شده...مادر به فدات بره دخترکم....

 و نمیخوردم ...که االن اینقدر الغر شدم...هیچ جوابی بهش ندادم چون تقصیر خودم بود غذاهام

 خیلی گشنم بود اول به بهاره گفتم یه چیز بیاره بخورم و بعد دوباره رفتم ادامه ی احوال پرسی....

 داداشام کلی بغلم کردن و گفتن دلشون واسم تنگ شده....

 کردیم و گریه میکردیم... بعد اونا رسیدم به بچه ها که کنار هم نشسته بودن....چهار تایی همدیگرو بغل

 چند ساله باهمیم....از همدیگه هیچ وقت جدا نشده بودیم ولی حاال چند روز من پیششون نبودم .....
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که یه مامانم واسم کتلت درست کرده بود آورده بود از اونایی که خیلی دوس دارم .....همشو در مقابل ساورینا که آب از لب و لوچش آویزون بود 

بدم خوردم.واال خودم عاشق این غذام بعد گشنمم باشه اونوقت بیام بذلوبخشش کنم؟؟خیر من از اون آدما نیستم بعد خوردن غذام تیکه بهش 

 نشستیم دور هم و از اتفاقای این مدت گفتیم ....

 روهام چیزای جزئ رو تعریف کرده بود و اینکه من خودکشی کرده بودم رو به کسی نگفته بود....

 د از آقا روهام تشکر کرد...زحمت کشید که مهسا رو سالم و سرحال برگردونده...مامان:بای

 ایش از اون اورانگوتان تشکر کرد...

 ؟ برین میخوای کی مامان–

 مهدیار:چون من کارام مونده عصر میریم.

 ...برین شما میکنم تشکر روهام آقا از شما طرف از من مامان.خب آها–

 تا یه زره غذا درست حسابی بخوری گوشت بچسبه به تنت ...مامان:من نرم بمونم پیشت 

 ...سرجاش برنمیگرده کردم آب که چیزایی ی همه دیگه نمیشناسی؟دوروز منو تو.نمیخواد مامان نه–

 مهدیار:آره بابا بعد باید قرص الغری بخوره

 بابا برو–

 و تنها....تا تک ۴بعد کلی حرف زدن باالخره خوانواده ی گرام رفتن و موندیم ما 

 بهم دیگه نگاه میکردیم و لبخند میزدیم ...

 خبر؟ چه دانشگاه–

 بهاره:واست مرخصی گرفتیم ولی بیا این درسای چند وقته رو بخون هفته ی بعد امتحانای ترم شروع میشه بلد باشی

 ...باشه–

 یه هفته گذشت.....
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ر همت بسته بود تا من تو امتحانای ترم نمرم خوب بشه....روهام دیگه برنگشت تو این یه هفته خیلی اتفاقای مهمی نیوفتاد جز اینکه بهاره کم

 دانشگاه چون که مأموریتشو با موفقیت تموم کرد و پاداشم گرفت...منم اصن ازش تشکر نکردم  واال وظیفش بوده نجاتم بده...

 امتحانامونم شروع شده بود و تقریبا خوب میدادمشون.....

 که تو سلف نشسته بودیم و سواال رو چک میکردیم ...امین اومد پیشمون و گفت:سالم خانوماپنجمیمون بود...فکر کنم امتحان 

 ماهم سالم دادیم و منتظر شدیم ببینیم چیکارمون داره

 امین:امروز چهارشنبه اس درسته؟

 بهاره:اومدی همینو بپرسی ؟خنگ 

 امین با کالفگی رو به من گفت:امروز چهارشنبس؟

  بله–

 امین:فردام که دانشگاه نداریم؟

 .نداریم نه–

 امین:خب ما فردا یه پارتی گرفتیم شماهم دعوتین

 و سریع رفت و فرصت هیچ گونه اعتراضی نذاشت.

 بهاره:اسکول روان پریش

 کیمیا:بچه ها بریم؟

 ساورینا:من که میگم بریم ....

 بهاره: برای حال گیری ام که شده میرم...

 ؟کیمیا:مهسا تو چی

http://www.roman4u.ir/


 

 
111 

 

  ها هست بهتون حواسم ولی باشه–تو چشای همشون کلی خواهش بود 

 خوشحال شدن ....

 خودمم خیلی دوست داشتم برم ولی اول خواهستم رو سر اینا منت بزارم 

 سریع پاشدیم رفتیم خونه تا برا فردا تصمیم گیری کنیم....

 هرکی رفت تو اتاق خودش تا لباس انتخاب کنه 

بعد سبک سنگین کردن فضای پارتی یه لباس دکلته ی مشکی که رو زمینم میکشید ورداشتم .البته باالش تور هم رنگ بدنم کمدمو باز کردم و 

 بود.یه لباس شیک و ساده بود....

تو بعد فکر کردن رو کارایی که باید بکنم رفتم بیرون و غذارو داغ کردم و اوناهم اومدن خوردن و ظرفارو به کمک هم شستیم و رفتیم 

 اتاقامون....من که نشستم یه چند صفحه درس خوندم بعد خواب

بیدار شدم ....این چند وقته تنبل شدم یه زره ....اوناهم تا االن خوابن دیگه رفتم بیرون و بعد صداکردنشون و یکی کردن صبحونه ۱۲صبح ساعت

 و ناهار ...بهشون گفتم آماده شن چون آماده شدنشون طول میکشه.....

 موم و خیلی تمیز خودمو شستم یه ساعت حموم بودم ...جای تعجب داره که من که کاری نمیکردم چجور حمومم این قدر طول کشید؟رفتم ح

 یه تاپ و شلوار پوشیدم و موهامو با سشوار خشک کردم .....

 م بمونه..شروع کردم به فر ریز کردن موهام یه تل مرواریدی هم زدم .....تافتم کلی زدم تا همونطوری موها

 خب میرسیم به بحث شیرین آرایش....

 خط چشم...ریمل....خط لب....رژ لب جیگری....و سایه ی مشکی..

 تمام.

 اوووو ایشون کی باشن ؟چه جیگریه خدااا ..ووی قربونت بشم ....اعه اعه دیدی چیشد این جیگره خودم بودم ووی من چه خوشکل بیدم ها

 چجوری ؟مگه چیکار کردم ؟؟واا ۷ساعتو نگاه کردم....ساعت 
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 رفتم از اتاق بیرون و بهاره رو دیدم که نشسته دارع الک میزنه

 الک؟ اعه من نزدم رفتم سریع الک جیگریمو ورداشتم و گزاشتم جلو بهاره ....کارش که تموم شد رو بهش گفتم زود بزن بدووو دیر شد....

 آخه خودم بلد نیستم الک بزنم خراب میکنم...

 زود دستو پاهامو زد و شروع کردیم فوت کردن .... اونم

 تو این بین هم اون دوتا بهمون ملحق شدن ...

 باالخره خشک شدن و رفتم تا مانتومو بپوشم.یه مانتوی جیگری با یه شال حریر مشکی و کیف مشکی ...

 سریع پوشیدم و رفتم بیرون ....

 سوار ماشین شده بودن و منتظر من بودن ...

 یچکدومو ندیدم لباس ه

 کیمیا:هوی توله چه خوشکل شدی ها

 واقعا؟–

 کیمیا:آره عیزم

 .کنیم جمع هامونو مرده کشته که بریم بزن ها شدیم خوشکل هممون–

 همگی باهم جیغ زدیم:آرررررره 

 آدرسو واسمون اس کرده بودن ...

 کردی؟ پیدا کجا از ماشینتو بهاره راستی–

 ه واسم آورد.بهاره:هیچی روهام از اون ویالع

 آها–
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 تا رسیدن به ویالی امین اینا زدیم و رقصیدیم

 ویالشون قشنگ بود....جلو در پر ماشینای مدل باال بود 

 خو االن که چی مثال ؟؟؟ آقا من پولدارم ،ماشینم چند صد میلیونه،ولی آداب برخورد کردن با کسی رو ندارم؟؟

 معنیش همین میشه ها 

 ه باز شد .خو خر نباید بفهمی کی زنگ رو زده؟شاید اصن دزد باشه؟ها؟زنگ درو زدیم و باالفاصل

 یه ویالی جمع و جور بود.یه حیاط کوچولو هم داشت.

 از حیاطش که گذشتیم.وارد خونه شدیم

 پویا وایساده بود. 

 پویا:سالم خوشحال شدم که اومدید.

 کیمیا:ســــالم 

 کنیم؟ عوض لباسامونو باید کجا.سالم–

 پویا:بفرمایید این اتاق واسع این کاره.

 به دری که بغل در خروجی بود اشاره کرد.

 با یه با اجازه رفتم اون سمت.بچه ها هم پشتم میومدن.مثل جوجه هایی که پشت ماماناشون راه میرن

 درو باز کردم .یه اتاق متوسط بود.سریع رفتم تو مانتو شالمو در آوردم و رژمو پررنگ تر کردم.

برگشتم سمت اونا ،خیلی خوشکل شده بودن.بهاره هم تقریبا لباسش مثل من بود.دکلته بود.دور کمرش یه نوار طالیی رنگ داشت انگار که 

بود باالتنه از پایین تنه جدا بود.تا رو مچ پاش کشیده میشد.رنگشم مثل من مشکی بود.موهاشم صاف کرده بود و ریخته بود و یه گل طالیی زده 

 یه آرایش طالیی داشت.خیلی ناز شده بود.بهشون 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

کیمیا هم یه لباس کرم رنگ که تورش تا رو زمین میکشید ولی زیرش تا رونش بود.پایین و باالی لباسشم طرحای شلوغ مشکی داشت.یه 

 آرایش شلوغم کرده بود.

ایششم مات بود و خوشکل.موهاشم بسته بود و گالی ساورینا یه لباس سرخابی که خیلی حجابی بود فقط یه خورده یقش باز بود پوشیده بود.آر

 ریز سرخابی گذاشته بود روش. 

 به هم دیگه خندیدیم و رفتیم بیرون .پویا جلوی در وایساده بود منتظرمون.

 پویا:از این سمت.

 رفتیم تو سالن خیلی قشنگ بود. تقریبا خونه اشون و وسایالشون اسپرت و شیک بود.

 م علیک کردیمپسرا اومدن سمتمون و سال

 همه رو می شناختم بچه های دانشگاه بودن.اصال حوصله ی تو یه جمع بودن رو نداشتم مخصوصا با اون اخالقای عتیقه اشون.

 خیلی عادی که انگار نه انگار دیدمشون رفتم نشستم یه گوشه و طبق بحث قبل اونا مثل جوجه دنبال مادرشون که من باشم راه افتادن.

 م تیپ بقیرو مسخره میکردم.مخصوصا دخترای انتر و چسبون.داشتم تو ذهن

 کیمیا:هووی مهسا اونایی که داری تو ذهنت میگی و تک خوری میکنی رو بلند بگو ماهم دلمون شاد بشه

 دلقکشونم من انگار کوفت–

 ساورینا:حاال بگو دیگه دوتاشونو

 ها میگم دوتارو–

 بهاره:باشه تو بگو دوتا شو 

 رو نگا کنید .اون لباس خوابه؟یا لباس مجلسی؟ دختره اون خب–
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نارنجی؟واای خاک تو گورت دختره ی نچسب .عقده ی دیده شدن داری؟میخوای تو چشم باشی؟خو بیا پیش من یه کاری میکنم واست که بهت 

من صورتی  |پسر؟=|ورتی جیغ؟=خو برادر من اون شلواره یا سفره؟جمعش کن.لباس ص|توجه کنن. اون یکیو نگا واه واه پسرم اینقدر دختر؟=

 جیغ نمیپوشم اونوقت پسر؟؟

 سرمو برگردوندم یه جمعی که روهم ولو شده بودن و داشتن میخندیدن رو دیدم ...

 وا اینا کی اومدن اینجا؟

 روهام و امین و پویا و مهرداد پشت مبال وایساده بودن و میخندیدن.وا مگه من دلقکم؟

 داره؟ نگاه–

 صفا دارهمهرداد:دیدن خر 

 یه نگاه اجمالی انداختم بهشون و محل ندادم 

 امین:آخی خانوم کوچولو زبونتو موش خورد؟

 اهمیت ندادم و شربتمو هم زدم و خوردم .

 مهرداد:خب بیاین بریم ایشاال که دیگه غر غر نمیکنه 

 سه تا شد دیگه؟

 لیوانی که دستم بود و توش شربت آلبالو بود.....

 قشنگ مهرداد گرفتم .... رو به لباس سفید و

 و....

 پرت کردم.....

 حاال چی داریم؟....

 یه آقای مهرداد که شربت آلبالو از سر و روش سر میخوره میره پایین
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 کیمیا:ایول آجی 

 قربونت–

 ساورینا:بیا من شربتمو هنوز نخوردم مال تو.....

 و یه چشمک زد....

 .بیاد بده–

 ا چی میگن؟ایشاال که پیدا نمیشدی از دستت راحت میشدیم ها امین:دیونه چیکار کردی؟االن مهمون

 ناراحت شدم خو ته دلم غصه گرفت.ولی....

 یه قلپ خوردم و دوباره.....

 پرتاپ...

 دوباره امین بود و شربتی که از سر و روش میرخت زمین...

 سیم میکنه....اوه یا امامزاده نیوشا بیا دوباره منو ببر این االن منو به ده قسمت مساوی تق

 ندارم قرمز پارچه خب؟من باش آروم ببین–

 با این حرفم شیرجه زد سمتم ....

 من دو تا پا داشتم یه هفت هشتایی ام قرض گرفتم و بدوووووو

 تروخداااااااا بده قرمز پارچه یه بهم یکی آقا کمک جیغغغغغغغ–

 صدای خنده ی همه بلند شد....

 منتظر عواقبش باشید...جیغغغغغغغ نکنین کمکم اگه جییییییییغ–

 بهاره و ساورینا و کیمیا که میخواستن از من در امان بمونن سریع اومدن سمتم تا کمکم کنن 

http://www.roman4u.ir/


 

 
117 

 

 بهاره:خووو ما چیکار کنیم؟

 ....که میکنم کاری یه وگرنه بکن کار یه نزن کنم؟زر کار چی میگه اونوقت....هپروت تو میره این بگی عشقم یه تو انتر–

 ه:باشه باشه بهار

 رو به امین که داشت با چشاش برا من خط و نشون میکشید گفت:آقااااا امین

 امین برگشت سمتش و اصن سکته کرد رفت .

  ها نزنی حرف طوری این دیگع.رفت کرد سکته مردمم پسر. گرفت عوقم انتر ایشه–

 بعد زیر لب غر غر کنون رفتم سمت آشپزخونه شون.

 از پسرا یعنی چی آخه .چقد وقت برد درست کردن اینا؟از چی درستشون کردی آخه؟کع اینقدر حال بهم زنن؟ این دخترا از این خدا–

 تو آشپزخونه دنبال یه چاقو ی تیز میگشتم که یهو یکی گفت:دنبال چیزی میگردی؟

 برگشتم اون دختر لباس نارنجیه بود خدا میگن از هرچی بدت بیاد سرت میاد حکایت منه ها 

 به شما هم ربط نداره  نخیر–

پرتقال)لباسش نارنجی بود دیگه(:وا چه بی اعصاب.فقط خواستم بگم که با این پسرا یه زره درست رفتار کنی .چون رفتار تو اصن در شأن یه 

 دختر نیست.

.دومن که رفتارم به .ندارم باهاشون کردن صحبت به ای عالقه اصن من چون خودت مال کنی برخورد بلدی درست تو. خودت ارزونی اولن–

 خودم ربط داره .سومن خواستم مفتشش رو گیر بیارم.

 پرتقال:هه شعور خوانوادگیت رو نشون میدی پس.

 این چی گفت؟نه فقط میخوام ببینم این چی گفت؟حالتو میگرم پرتقال گندیده

 میشد که با این وضع اینجا نمیومدی. حالیت شعور تو. ناپسندیه بسیار ،کار من خوری.....  ولی ها میخوام معذرت هانی اوه–

 عصبانی شده بود



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 پرتقال:وضعم خیلی ام درسته 

 .بهش میگن چی شما دهات تو نمیدونم خواب،حاال لباس میگن ما دهات ،تو پوشیدی تو که اینی ولی خب آره–

 پرتقال:هه تو که معلومه دهاتی هستی.

 مدلی این به داره شرف بودن دهاتی–

 پاشو نشون دادم با دستم از سر تا 

 اوه این اژدها کیه داره میاد سمتم .

 موهامو گرفت و جیغ جیغ کنون فوش های بدی میداد .منم جیغ میکشیدم و جواب فوشاشو میدادم .

 همین طور داشتیم میگفتیم که دو تا مرد از هم جدامون کردن

 پرتقال:ولم کن برم زنیکه احمقو حالی کنم.

 حسابش چیه حرف ببینم کن ولش آره–

 پرتقال:دستم بهت برسه میدونم چیکارت کنم زنیکه پرووو

  خانوم افریته داری رو جانم آقا ننه سن تو نیستم زنیکه من هانی اوه–

 آخرین چیزی که دیدم کفش پاشنه بلندی بود که به سمتم پرت شد و بعد رفتم تو یه جای سفت ..

 منتظر کفشه بودم که صدای آخ یه پسری رو شنیدم 

 چشامو باز کردم ...

 با دیدن روهام که ولو شده رو زمین و کمرشو ماساژ میده یه دفعه زدم زیر خنده.قیافش کر کر خنده بود...

 اومد وایسه ....

 پاش رفت رو هوا با مغز اومد پایین 
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 .....دوباره اومد پاشه 

 نه وایساد....

 صندلی و کشید عقب خواست بشینه....

 ....چوبای صندلی در رفت

 دوباره خورد زمین....

 من از خنده سکته ناقص زدم رفت

 خودشم حاال آروم میخندید....

 پرتقال و اون یکی پسره که جداش کرد ازم .مثل منگال وایساده بودن و نگامون میکردن ....

 یه چشم غره بهشون رفتم و اوناهم فرار کردن بیرون 

 و برداشتم همه ی کابینتا رو گشتم و وسایل مورد نیازم ر

 روهام :دنبال چی میگردی؟

  نداره ربطی تو به–

 خب فکر کنم همه چیزو برداشتم .

 هاهاهاهاهاها یه حالی ازتون بگیرم.«این پارتی نیست ،این جنگ منه »

 میریم که داشته باشیم.....

 یخ و به تیکه ها کوچیک تقسیم کردم و یه کاسه ی پر ازشون ورداشتم .

 لنگ زنان دنبالم میومد تا ببینه چیکار میکنم . رفتم بیرون و روهام

 خب همه داشتن میرقصیدن
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 کاسه رو بردم باال و به سرعت خالی کردم رو همه .

 هم این که خو درد داشت دیگه .هم این که آب میشدن و گند میزدن به تیپاشون...

 میریم که داشته باشیم کرم ریزی دوم:

 سریع رفتم یه مالفه ورداشتم وانداختم رو سرم 

 یه آهنگ جیغ و داد و هم پلی کردم و گزاشتم بغلشون .

صدای آهنگ کم شده بود و همه داشتن حرف میزدن آهنگ که شروع شد همه پاشدن جیغ کشیدن چون تازه هوا هم تاریک شده بود و اینا برقارو 

 روشن نکرده بودن وحشتناک بود.

بیرون و با مالفه ی سفیده راه رفتم.اولش هیچکس متوجه ام نشد ولی با جیغی که اون پرتقال گندیده زد همه نگاشون به سمت من سریع رفتم 

اومد .توی تغییر صدا کارم عالی بود.با صدای روح خراش جیغ زدم گفتم:شمااا نباید میومدین اینجا .حاال ها که اومدین به دست من کشته 

 هامیشین .یوهاهاهاها

 دخترا  گریه میکردن .پسرا بدتر بودن هم دیگرو بغل کرده بودن و جیغ میکشیدن و از این مبل به اون مبل میپریدن ..

 خوب شد که گوش کیمی و ساوی رو جا سازی کردم برا فیلما 

 خدا من بدشانسم؟؟؟من کجا بودم موقع شانس تقسیم کردن؟

 ز قضا باباکرم بود ضایع داشتم نگاشون میکردم . آهنگ جیغه تموم شد و یه آهنگ دیگه اومد که ا

 سریع یه جا قایم شدم و آهنگ گوشی رو خاموش کردم 

 مالفه رو اون پشت مشتا انداختم و رفتم بیرون و خودم رو ترسیده نشون دادم.

 یکی از دخترا رو دیدم که داشت میرفت آشپزخونه

 ؟ خبره چه اینجا هی.خانوم هی–

 ه روح اومده بود همش جیغ میزد و میگفت میکشمت.بعد یه دفعه آهنگ بابا کرم خوند.بدتر ترسناک شد..و یهو غیب شد: وااای ندیدی که ی-
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 باش آها–

 اسکول آهنگ باباکرم ترسناک تر بود؟دیوانه ان به خدا

 رفت تو آشپزخونه و آب قند آورد.ترسوووها 

م کیمی داره با پویا جرو بحث میکنه منم زود رفتم پشتشون و گوشامو تیز کردم ببینم بعد از لو رفتن نقشم که گند زدم و خاک تو گورم شد ، دید

 چی میگن 

 کیمیا:آخه تو که ارزش نگاهم نداری

 پویا:هههه چیشده زود رنگ عوض کردی اون موقع ها دم از عاشقی میزدی االن....

 کیمیا: کی؟؟؟ من؟؟؟ 

 پویا:نه بابات 

 گباری ببندمتااا کیمیا: دهن منو باز نکن نزار ر

 دیدم اینا مثله دیونه ها دارن جر وبحث میکنن منم که هنوز کرم درونم فعال بود و میگفت اگه کاری نکنی من میدونم و تو 

 رفتم پیش بهاره و گفتم: وای مارو نمیبینی خوشی ها 

 بهاره:به خدا که مثل خودم دیونه ای  

 هعی چه عجب امین دور و برت نیست  _

 خخخ آخه داره دخترارو اسکن میکنه دیوث .بهاره: 

 منم عاشق چشم و ابروش نیستم که . 

 نه بابا اوناهاش داره نگات میکنه بهاره:جهنم اینقدر نگاه کنه چشاش چپ بشه _

 الحق که هممون دیوونه ایم برو دختر من خودم زغال فروشم _ 

 بهاره: واقعا؟ چرا نگفتی باهم بفروشیم ؟
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 گوشش بازه خودتو جمع کن بابا بزار من برم ببینم این ساوی خله کجاس ؟نیششو نیگا تا _ 

 بهاره: برو بزار منم یکم عشق و حال کنم با این جیگرا

 کتک میخوری ها چشاتو با چنگال در میارم اگه به کسی نگاه چپ بکنی _

 بهاره:باشه دیوونه برو  

ت روی شونم زود برگشتم دیدم روهامه آخه نره خر اندازه ی گوریله ها بازم از یه چشم غره توپ بهش رفتمو دیدم یکی از پشت دستشو گذاش

ی کرم این کارا میکنه این چه کاریه آخه قلبم وایساد تا صورتمو دید زد زیر خنده منم اخم کردمو گفتم: اصوال همیشه اینجوریی؟ روهام:خیر، ول

  ��درونمو نمیدونم

 باشه  به اون کرم درونت بگو حواسش به خودش_

 روهام: چرا با اون دختره اینجوری کردی زشت بود بابا 

 پرتقالو میگی؟اولن حقش بود دوما به تو چه _

 رهام: پرتقال؟هرجور راحتی بابا

خخخخ بچم کم اورد و رفت پیش دوستاش اه نیگا باز این پرتقال داره با پسرا الس میزنه کاش میشد میرفتم تو گل میکردمش واای اصن به 

 کلی یادم رفت این ساوی کجاس؟ ذلیل شده اصن معلوم نیس کجاست 

 کم مثل اینا بودماااا. یه نگا به دور و اطرافم کردم همه تو حال و هوای خودشون بودن چقد ریلکس کاش من ی

 خو حاال که هیچکی حواسش به من نیست باید دیگه برم سراغ کرم ریزی شماره سه :

 هوامو هست بهاره بابا نه میکنه آویز سقف از منو بفهمه امین اگه وای  انیشتینه که نیست مغز اصن ایول فهمیدم خودشه اره ��خب چیکارکنم؟

 داره

 برداشتم خیلی آروم رفتم توی پیست رقص دختر پسرارفتم تو آشپزخونه و یه فندک 

 فندک و روشن کردمو و یواش طوری که هیچکی شک نکنه گوشه  ی قالیچه ای که پهن بود و اتیش زدم 
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 برای رد گم کنی یه جیغم کشیدم تا شک نکنن

 همه برگشتنو شروع کردن جیغ جیغ کشیدن 

 شون آب و کپسول آتش نشانی اوردن پسرام تا آتیش دیدن دویدن تو آشپزخونه و با خود

 خب خداروشکر خیلی نسوخته بود قالیچشون.

 امین خیلی عصبی بود مهردادم داشت آرومش میکرد  

خو چیکار کنم حال داد دیگه میفهمین حال داد اونم چه حالی برگشتم برم پیش بهاره که روهام مثل وحشیا دستمو کشید و گفت: امشب چته تو 

 ی یا خودتو؟ میخوای مارو بکش

 چی میگی بابا من هیچی نمیفهمم _

 روهام: بس کن مهسا اگه االن اینجا آتیش میگرفت برای امین بد میشد چرا بچه بازی درمیاری؟ 

 کاری رو شروع نکردم که بخوام تمومش کنم._

 روهام: مهسا برو که اگه به امین بگم االن زنده به گورت میکنه 

 کاری نکردم سوما االنم هیچی نشده که یه آتیش سوزی کوچیک بود تموم شد رفت. اوال که غلط میکنه دوما من_

 داشت سرشو تکون میداد که کیمی و بهاره اومدن سمتم و گفتن:اینجا چه خبره امشب؟؟ 

 من چمیدونم بابا فکر کنم االن دیگ باید بریم خونه  _

  ۱۲:۰۰کیمیا:نه بابا تازه ساعت 

ه فکر کنم االن امین همه رو بیرون کنه نیگا داره از عمق وجودش  حرص میخوره اخیش ولی واقعا دلم خنک شدا الهی بهاره: با گندی که زده شد 

 خیرش بده کسی رو که اینکارو کرد

م با خخخخ بهاره عزیزم داشت منو تعریف میکردا حاال بعدا بهش میگم کار من بوده همینطوری داشتیم حرف میزدیم که اهنگو قطع کردن و روها

 اون جذبش که تو حلقم اومد وسطو شروع کرد حرف زدن و درباره این آتیش سوزی گفت سوء تفاهم شده و ادامه مهمونی رو میدیم 
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 هعی من میدونستم اینا اگه من یکیم بکشم بازم ادامه این پارتی رو میدن پس بیخیال دیگه بزار برم یکم برقصم کمرم پره رقصه. برم خودمو

م وسط وای وسط خالی بود و همه داشتن میحرفیدن درباره این اتیش سوزی منم واسه این که جو رو عوض کردم رفتم وسطو خالی کنم رفت

شروع کردم به تکون دادن شکممو و باسن مبارک و حرکت باسن و شکممو میکس کردمو شروع کردم رقصیدن خخخخ همه تعجب کرده بودن و 

 اره و کیمیم اومدن وسط و داشتیم میرقصیدیمو دیونه بازی در میوردیممنو نگا میکردن بعد چن دیقه دیدم به

ی یه نگاه به پسرا انداختم امینو روهام مثل مجسمه خشکشون زده بودو تو نخ ما بودن خخخ بچهام گناه دارنا آخه چشاشون خمار شده بوداا وا 

نگو قطع کرد و گفت : خب دیگ االن وقت مشروب خوریه گروهیه بعد چن دیقه پیست رقص شلوغ شدو ما رفتیم یه چی کوفط کنیم که یکی آه

 همه بیاین وسط

 واای این پسره ی دیونه چی میگه یه مشروب خوریی نشونتون بدم

 کردم یه نگاه به بهاره و کیمی انداختم که دیدم با چشو ابرو اشاره میکنن سرمو چرخوندم که یهو خوردم تو صورت یکی با درد یه نگاه به روهام

 که دماغشو گرفته بود منم پیشونیمو گرفته بودم وای تو اصال آدم نمیشی باید یه درس درست حسابیم به تو بدم . حواست به خودت باشه!

 روهام: مهسا تو کی بودی دیگه؟؟ 

 اوال که مهسا خانم بعدشم من یه فرشته ی زیبام_

 روهام: بابا مراعات سقفم بکن 

 نگران نباش مواظبم .خب کارت؟_

 روهام: میدونم که االن باز میخوای سر مشروب خوری باز دهنمونو سرویس کنی بیا بریم میدونم نمیخورین 

 بهاره: کی گفته نمیخوریم؟؟؟ 

 رد وای این از کجا پیداش شد یه نگاه بهش انداختم که اومد جلو و دستمو فشار داد روهامم گفت: بیخیال بابا االن مست میشین نمیشه جمتون ک

 نمیخواد سنگ ما رو به سینه بزنی بکش کنار بزار هوا بیاد تو_

 وای من دهن اینو سرویس کردما
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 یه نگاه به بهاره کردم تا حواسم پرت بشه و روهامم دیگه دید با حرف زدن بامن به نتیجه ای نمیرسه گورشو گم کرد  

 نیم بعد بریم پیش این تن لشا نه  اصن معلوم نیست کجاس بیا بریم پیداش ک_بهاره: تو ساوی رو ندیدی؟ 

 شروع کردیم گشتن واای اصن معلوم نیست ساوی کجاس یکم نگرانشم آخه کجا رفت این دختر؟ نکنه چیزی شده باشه 

بعد گشتن همه جا با بهاره رفتیم توی حیاط باغ که دیدیم ساوی داره میاد یه نگاه بهش کردم چشاش سرخ شده بود تا مارو دید سریع اومد 

 مون . سمت

 بهاره: معلوم کجایی؟ چیزی شده؟

 چیشده ساوی؟  _ 

 ساورینا: هیچی بابا دیدم هوا گرم اومدم یکم هوا بخورم 

 بهاره: چرت نگو.درست حسابی  بگو بینم چی شده؟ 

  منو و بهاره دست به کمر  وایسادیم تا یه جواب درست حسابی بشنویم که ساوی گفت: بریم خونه میگم اتفاق بدی نیوفتاده بریم تو سردم شده

 و بدون توجه به قیافه های تعجبی ما رفت داخل 

 بهاره: یه چیزی شده 

 اره حاال بصبر میفهمم داستان از چه قراره _

بعدشم رفتیم داخل دیدیم جمعشون جمعه فقط گلشون کمه که ماهم رفتیم دیدم کیمی و ساوی دارن ویسکی نوش میکنن ماهم رفتیم پیششون 

 و یه پیک زدیم خو چیکا کنم انقد که بهاره غر زد فکر میکنن املیم منم از روی مجبوری یه پیک خوردم 

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

 «هبهار»
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تا پیکم بیشتر خورده  ۱۰وای خدا نیگا کنا این یالغوز تا یه ساعت پیش داشت از عصبانیت منفجر میشدا حاال اومده جلو من نشسته فک کنم از 

منم حالم زیاد خوب نبود و سرم یکم گیج میرفت هی میخندیدم دیگ نفهمیدم چی شد که با صدای جیغ مهسا چشامو باز کردم و دیدم که تو یه 

 تاقم همینطور که چشامو میمالوندم یکی باشدت درو باز کرد ا

 مهسا: تن لشا صبح شده خاک تو گورتون ما دیشب اینجا بودیم بلندشو خودتو جمع کن.  

ته وای ما دیشب تو ویالی یالغوز  خوابیدیم؟ سریع از جام بلندشدم اینقدر آرایش داشتم که چشام باز نمی شد داشتم همین طوری با چشای بس

 دنبال دشویی میگشتم که شاتالپ خوردم به یکی و دقیقه ای بعد جیغ مهسا بود که  تو اتاق پیچید .به زحمت چشامو باز کردم 

 مهسا:مگه کوری آخه احمق زدی داغونم کردی یه حالی من از تو بگیرم 

 اصن نفهمیدم چی گفت و چجوری رفت 

کیه چشام پف کرده بود و ارایشمم پخش صورتم شده بود وااای به قول مهسا خاک تو  یکم وایسادمو بعد رفتم دست به آب یاخدا این دیگ

 گورت صورتو بشور گمشو ببین دیشب چرا اینجا موندین صورتمو با بدبختی میشستم و غر میزدم 

کوفت میکنن منم رفتم سالم و بعد چن دیقه اومدم بیرون و از اتاق زدم بیرون چشمم افتاد به چنتا از بچهای دانشگاه دیدم دارن صبحونه 

 احوالپرسی کردمو نشستم سر میز 

کیمی ا و مهسا و ساورینا اومدن بغلم نشستن اههه یالغوز و مهرداد نیستن که حداقل یکم کرم میریختم اخ خاک تو سرت دیشب مثل بچها فقط 

 ر که لقمه میگرفتم کلی فکر میکردم با دخترا حرف میزدی االن میخوای کرم بریزی واقعا هیچیت مثل آدم نیستا. همینطو

 بعد چن دیقه با صدای مهسا از جام بلندشدم رفتیم توی اتاقی که لباسامونو گذاشته بودیم. 

 کیمیا: چه پارتی شداا

 بهت خوش گذشته ها خانم _

 کیمیا: اومممم ن راستش ولی خب آدم به یه جشنیم نیاز داره دیگه 

 و جشن شدی هااا؟؟؟ از کی تا حاال تو نیازمند پارتی _
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وای خودم از لحن صحبت کردنم که ادای یکی از بچهای لوس دانشگاه رو در اوردم خندم گرفت  و بچهام خندیدن بعد چن دیقه از اتاق رفتیم 

 بیرون که روهام اومدو گفت: میخواین برین؟

  بریم باید آره–

 روهام: باشه من میرسونمتون امین خوابه حاال حاالها 

 ی نیست مرسی ما ماشینو اوردیم خودمون میریم  ن نیاز_

 روهام: حالتون خوبه میتونین پشت فرمون بشینین؟ 

 اره میتونم مرسی به ما خوش گذشت . _

 مهسا: مرسی به من که خیلی خوش گذشت امیدوارم که دفعه دیگه یه قالیچه ی جدید ببینم خدافظ 

 وااا این حرف مهسا چی بود دیگه؟

رفتیمو سوار ماشین شدیم تا خود خونه ساکت بودیم فک کنم بچه ها خسته بودن منم گردنم خیلی درد میکرد تا رسیدیم خونه هر بعد چن دیقه 

ساعتی تو حموم بودم  ۱کی رفت تو اتاقش منم رفتمو و رو تخت لش شدم یکم که گذشت بلندشدم لباسامو برداشتم رفتم حموم و فکر کنم 

 م زنگ خورد رفتم گوشیمو برداشتم وای سعیده باز...بعدش که اومدم بیرون گوشی

 الو سالم داداش خوبی؟ _

 منم خوبم چه خبر؟  سعید: خبرا دست توعه چرا دیشب بهت زنگ زدم جواب ندادی؟ _سعید: سالم من خوبم ولی فکرکنم تو بهتری؟ 

 ببخشید گوشیم سایلنت بود حواسم نبود آخه دیشب تا االن دارم درس میخونم_

 د: مطمئنی؟سعی

 اره بخدا میخوای از مهسا بپرس. داداش تو چرا انقد به من بی اعتمادی؟؟؟_

 ماه دیگه با مهدیار بیایم تهران یه مدت پیشتون بمونیم ۱سعید: بی اعتماد نیستم. مراقب خودت باش. شاید 

 باشه داداش بیا خوشحال میشم  سعید: قربونت خواهری درساتو بخون فعال کاری نداری _
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 ن داداشی خدافظ . _

 وقتی گوشیمو قطع کردم رفتم تو حال دیدم مهسا باز داره یه چیزایی میخوره زود رفتم خفتش کنم که کیمی دستمو گرفت و گفت: یه دیقه بیا 

 اه االن وقت حرف زدن ای بابا رفتم دنبالش 

 کیمیا : چیز شدم بهی کمرم خیلی درد میکنه میشه یکم ماساژم بدی؟ 

 ن شدی؟ چرا اال_

 کیمیا: خب موقعشه دیگه 

 دیشب با پویا نبودی که؟؟؟ _

 کیمیا:نبابا باز داری مثل مهسا بازپرسی میکنی؟ 

 نه بخواب ماساژت میدم_

 بعد ماساژ دادن کیمی رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان شیر خوردم مهسام داشت میوه پوست میگرفت.   

ولی یه چیزیش شده هاا  مهسا: نمیدونم ولی آخرین امتحانمون دو روز دیگس باید بخونیم دیگه نمیدونم _مهسا: ساوی چشه من هنوز موندم.  

 تموم کنیم 

 اره فیزیک وااای به دو روز خوندن فایده نداره مهسا: دیگه باید بخونیم ،من برم یکم بخوابم اگه گشنت شد زنگ بزن برات یه چی بیارن  _

 باشه _

م به دیشب فکر کردم چرا دیشب امین سعی نکرد به من نزدیک بشه؟ شاید بخاطر غرورشه حاال بیخیال برم وقتی مهسا رفت بخوابه منم یک

یه  ۷یکم درس بخونم رفتم تو اتاقمو شروع کردم به درس خوندن بعد چند ساعت با صدای گوشیم به خودم اومدم نگاه کردم دیدم ساعت 

بسه برم  ۷گرفته بود اییییییش مردمم که فقط عشق اشتباه گرفتننا خو خوب شد االن دیگ شماره ناشناس بود گوشیمو ج دادم یه نفر اشتباه 

 بینم بچها کجان 

 بود و کیمی و مهسام تو آشپزخونه داشتن میحرفیدن.  مهسا: چه عجب باالخره دل از درس کندی  TVاز اتاق رفتم بیرون ساوی جلو 
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 ای بابا دیگ درسم نخونم؟؟_

بعد یکم حرف زدن درباره دیشب شام خوردیم رفتیم خوابیدیم . دو روز عادی بدون هیچ اتفاقی گذشت روز امتحان بود و استرس داشتیم  

 درصد زدم.  مهسا: چیکار کردین بچها؟  ۸۵امتحان تموم شد هعی خوب بود فکر کنم  ۱۱رفتیم سر جلسه و ساعت  ۹ساعت 

 کیمی:بد نبود  

 ساوی:فکر کنم بیوفتم  

 مهسا: خاک تو گورت منم قبولی رو میگیرم 

 رو بگیرم  ۱۸ولی من فکر کنم _

 میشی  ۲۰مهسا: تویکی ساکت که میدونم 

 نبابا مگه جنگه_

و مغرور رفتار همینطور تو راهرو بودیم که امین و پسرا اومدن از جلومون رد شدن و فقط پویا سالم داد نمیدونم چرا امین یهو این همه سرد 

 میکرد ولی مهم نیست منم میشم کپ خودش زیادی بهش خندیدم باز جو گیر شده 

 بعد فکر کردن به این چرندیات رفتیم یه کافی شاپ تا یکم خستگیمون در بره کلی خندیدیم و خیلی خوب بود

ور نمیکردم ولی خیلی خوشحال بودمو زود به مامانم خبر شده بود خیلی ذوق داشتم اصال با ۱۹.۵روز میگذشت نمرهامون اومده بود من معدلم  ۵ 

البته ساوی نزدیک بود فیزیک و شیمی رو بیوفته که من با خواهش از استادا نمره  ۱۶و ساویم  ۱۶شد و کیمیم  ۱۷دادم  خدارو شکر که مهسام 

حمایتای مهسا نبود معلوم نبود چند بشم آخه مهسا قبولی رو براش گرفتم خالصه خیلی خوشحال بودم و مهسام راضی بود از نمرش خدایی اگه 

 همش پشتمه آها راستی فردا تولد مهساعه چیکار کنم؟

 نفره ی کوچیک بگیریم...۴موقعی که مهسا پیشمون نبود به ساورینا و کیمیا هم گفتم وتصمیم بر لین شد که یه تولد 

 صبح روز تولدش :

 ش کرد لباس قشنگ پوشید رفت بیرون از کله سحر پاشد جلوی آینه نشست خودشو آرای
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 نمیدونم واال این کجا رفت .داره مشکوک میشه ها

 کلی خونه رو تمیز کردم با بچه ها تزئینم کردم 

 بعد مانتومو پوشیدم و رفتم بیرون تا شیرینی و خوراکی بخرم 

هم گرفتم که ۱۹ه مهسا کال خوشحال بشه یه شمع یه کیک متوسط که هر چهاتای شکمومون سیر بشیم گرفتم .یه جعبه شیرینی ترم گرفتم ک

 سالت تموم شد .۱۹یعنی 

 کادوم که قبال گرفته بودیم .

 با صدای گوشیم از نگاه کردن به خوراکی ها دست برداشتم .مهسا بود.

  سالم الو–

 مهسا:سالم بهاره .من اومده بودم لواسون خو ولی االن دارم میام گفتم یه موقع نگران نباشی 

 منتظرم  نه–

 بی شخصیت |بدون خدافظی قطع کرد =

 سریع چند تا چیپس و پفک و آلوچه و بستنی گرفتم اومدم خونه 

 همه ی کارا رو کرده بودن 

 منم وسایالرو چیدم و رفتم کادوم رو آوردم گزاشتم رو میز

 هر کدوممون یه ماسک ترسناک گذاشتیم 

 تلویزیون رو روشن کردیم .

 اد....منتظرم موندیم تا بی

 صدای در اومد و کلید که تکون میخورد
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 سریع رفتیم جلو درو .....

 خداوکیلی ماسکا هم ترسناک بود...

 یهوو......

پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــخ

 دختره؟آقا پسرا االن میترسن جیغ میکشن!اونوقت این دختر....این دختره؟آیا این 

 کیفشو گرفت دستش و چشاشو بست با تمام توانش میزد تو سرمون

 چقدم محکم میزد ....

 کلم شکست 

 از طرفی گریم گرفته بود از طرفی خندم 

 خره ...خر 

 به معنای واقعی

  نزن ها ماییم احمق–

 اد؟مهسا:کدوم خری این پیشنهاد رو د

 من–

 یه دونه محکم زد تو سرم و رفت نشست رو مبل 

 مهسا:خودتونو جمع کنین .انگار تریلی از روتون رد شده .یه چی بیارین بخورم گشنمه .

 زیر لب گفتم:آخه کم از تریلی نداری

 مهسا:هوی جرعت داری بلند بگو 
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 گفتم؟ چی مگه–

 مهسا:باشه بابا 

 واای از بیخ گوشم رد شد

 سریع بچه ها آهنگ گذاشتن 

 منم کیک آوردم وسط

 مهسا:وای بچه ها ممنون من فکر کردم یادتون نیست خیلی ناراحت بودم دستتون درد نکنه 

  خره که نکردیم کاری–

 خالصه یه جشن تولد خیلی باحال گرفتیم 

 موقعی ام که مهسا خواست کیک رو ببره زدیم پشت سرش و با کله رفت تو کیک 

 کیک حیف شه و با چاقو دنبالمون کردنزاشت 

 باالخره کیکو خوردیم و کادوهامونو دادیم ....

 کادوی من یه مانتوی خیلی ناز قشنگ بود 

 مال کیمی یه کوله بود

 مال ساوریناهم یه تاپ و شلوار مشکی و زرد بود

 کلی از کادوهامونو خوشش اومد و تشکر کرد 

 ته دل مهسا به پایان رسید......خسته و یه جورایی خوشحال به خواب رفتم....شب بسیار خوبی بود و با خنده های از 

صبح احساس کردم یه چیزی داره روی دستم راه میره اولش فکر کردم خیاالتی شدم ولی دوباره احساس کردم یه چیزی داره رو پام راه میره 

 بلند شدم یه سوسک دیدم جیغ زدم 
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 وااااای کمک مهساااا کیمییییی_

 چها با جیغ من زود اومدن تو اتاق  ب

 مهسا: چیشده ؟ 

 سوسسسک _

 مهسا: ای بابا بیا اینور بزار یه کفش بیارم بزنم روش 

  اینقد ترسیده بودم از اتاق اومدم بیرون اه کله صبحی این پلشت از کجا اومد اه صبحمو خراب کرد بعد چن دیقه مهسا با جنازه سوسک اومد.

  ۸بخواب هنوز ساعت  مهسا: بیا کشتمش برو

 نه دیگه خوابم نمیبره تو برو بخواب  _

کنم  وقتی مهسا رفت بخوابه منم رفتم دست به آب بعدشم رفتم لباسامو بپوشم برم بانک ببینم بابام پول ریخته یا نه دلم نیومد مهسا رو بیدار

ی یه پارک یکم ورزش کردم بعدش رفتم بانک داشتم برمیگشتم که بگم دارم میرم لباسامو پوشیدمو زدم بیرون از خونه سرم درد میکرد رفتم تو

 یکی بهم زنگ زد مهسا بود و گفت زود برم خونه منم زود خودمو رسوندم به خونه 

 تا از در رفتم مهسا گفت: کجا بودی تو؟

 رفتم بانک ببینم بابام پول ریخته که دیدم ریخته _

 ینا نیست از شب پارتی رفتاراش مشکوکه.  مهسا:خب االن ما چیکار کنیم رفتم دیدم ساور

 کیمی:نبابا چیزی نیست البد رفته بیرون دیگه باز تو فاز ماربل بازی گرفتیا 

 نمیدونم ولی یه چیزیش شده_

 کیمی:راسی من امروز میرم با پویا بیرون  

 پس دیگه چراغ سبزو بهش نشون دادی؟ _

 مهسا:برو مراقب خودت باش . 
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 ��ت توقع نداشتم چیزی نگه آخه اون که مخالف بود از اولشم حاال چی شده؟وای مهسا هیچی نگف

 کیمی:راسی بچها چندروز دیگه تولدمه بریم بیرون 

 من میگم بریم دربند _

 تا  ۴مهسا:اره بریم اونجا ولی خودمون 

 بعد حرف زدن با بچه ها رفتم آشپزخونه و یه لیوان آب پرتقال خوردم.

مهسا داشت غذا درست میکرد برای ناهار .من و کیمی هم داشتیم ناخونامونو سوهان میکشیدیم که صدای پیچیدن کلید توی قفل در ما رو به 

 خودمون اورد رفتم درو باز کردم و گفتم:به ساورینا خانوم چه عجب اومدی کجا بودی؟ 

 مهسا: چرا نگفتی میری بیرون . 

 چیزی بزارین بیام داخل . ساورینا:ای بابا یه سالمی 

 با بی توجهی به ما اومد داخل کیمیم که فقط حواسش به بیرون رفتنش بود و انگاری اصال وجود نداشت . 

 خب کجا بودی؟ االن که اومدی داخل دیگه بهونه نداری. _

 ساوی:رفته بودم لباس زیر بگیرم 

 مهسا:از کی تاحاال تنهایی میری؟ 

 نی چی برای چی باید دروغ بگمساوی:االن این صحبتا یع

 بود؟ چیشده پارتی روز اون میگی راست اگه. میزنی مشکوک آخه–

 ساورینا:چه مشکوکی ؟ روزه پارتی ام گفتم بهتون که گرمم شده بود اومدم بیرون خنک بشم.

 مهسا:اگه راست میگی چرا چشات قرمز بود؟

 ساورینا:رفتم سمت گال ،پشه رفت توش گریه ام گرفت.
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 مهسا:میخوای دروغ بگی یه دروغی بگو کسی نفهمه 

 اصن نفهمیدم چی شد؟ کسی که میگفت مهسا خیلی خوبه و همیشه هر کاری داشت از مهسا کمک میگرفت باهاش این طوری صحبت کنه

ی هی تو کارام سرک بکشه و ساورینا:آخه چرا خودتو نخود هر آشی میکنی .چرا اینقدر تو کارای شخصی ما فضولی میکنی ؟ من خوشم نمیاد یک

 همش دخالت کنه .کارای من به تو ربطی نداره .

 دوید تو اتاقش و درو محکم بست واای من هنگ مونده بودم نمیدونستم چیکار کنم؟

 مهسا همونطور داشت به جای خالی ساورینا نگاه میکرد و سگرمه هاش تو هم بود 

 آجی؟–

 دستمو گزاشتم رو شونش 

 ی بود.مهسا؟عزیزم؟عصب–

 به حرفم اهمیت نداد و رفت تو اتاقش .منم پشت سرش رفتم .رفت روبروی پنجره وایساد و نفسای عمیق میکشید.

 !نریز دلت تو بگو میخوای هرچی مهسا–

 برگشت سمتم یه لبخند زد ولی تو چشاش حلقه های درشت اشکو می دیدم.

 مهسا:ممنون ازت ولی من یاد گرفتم حرفامو به کسی نگم.

 ر لب زمزمه کرد:آخه هیچ کس گوش نمیکنه به حرفام.زی

 من؟ تروجون ازت؟بگو میکنم خواهش–

 مهسا:قسم نده تروخدا 

 . بگی دلتع تو هرچی باید داری دوس منو اگه–

 مهسا:هی 
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داداش مهدیارم که میخوام میخوام از این به بعد تو کار هیچکس دخالت نکنم .که خوبی هام دیده بشه .اگه چیزی میگم یا کاری میکنم به جون 

 اگه نباشه دنیام نباشه واسه خوشحال کردنشونه .اما .....هیچ کس قدرمو ندونست....هروقت اومدم با یکی درد و دل کنم اون طرف وقت نداشت

و راهنماییش کردم ....اما....روزی که همون طرف مشکل داشت...اومد پیشم و درد و دلشو پیشم کرد.... من با تمام توانم گوش کردم بهش 

تتبیق ....اگه این کارو نمیکردم چه چیزا که در بارم نمیگفت....هه وللش مهم نیست....ولی از این به بعد میدونم رفتارم رو چجور با هر شخصی 

 بدم....

ا ناراحت نباش چون منم مهسا عزیزم میفهمم چی میگی خواهری ببخشید منم بعضی وقتا ناراحتت میکنم ولی تو منو میشناسی، االنم تروخد_

 ناراحت میشما شاید یه چیزی شده که ساوی اینجوری میکنه وگرنه ساوی اصال اینجوری نبود باید کمکم کنی بفهمیم چی شده باشه؟

 مهسا:بهی بیخیال به من مربوط نیس 

 مهسا باز ننور بازی نکن دیگه بیا با ماربل بازیامون بفهمیم دیگه_

 مهسا:ولی .....   

 خواهش میکنم دیگه مهسا_

 مهسا:باشه بیا بریم االن غذا آماده میشه ،میزو بچینیم

 با مهسا رفتیم میزو آماده کردیم و کیمی هم اصال تو باغ نبود همیشه شوته

شتم تو مهسا خیلی دل نازکه میدونم ناراحته خب چیکا کنم باید اول بفهمیم ساوی چشه بعد خوردن ناهار که ساوی نیومد من براش بردم گذا

 اتاقش اومدم نشستم تی وی ببینم که مهسا گفت:بهی کیمی که االن میره میای بریم یکم هوا بخوریم؟

 اره اره بزار آماده بشم ،  _

تا  رفتم تو اتاقمو از کمدم یه مانتوی مشکی بلند برداشتم و رنگ شلوار و شالمو ست کردم یکم موهام ریختم جلو صورتم و یه آرایش الیت کردم

مدم بیرون چیزی دیدم که خشکم زد وا این کیه؟ یه نگاه انداختم بهش که فهمیدم ساویه کلی آرایشش کرده و مانتو تنگ پوشید رژ جیگری او

 زده یا خدا اینجا چه خبره؟ 

 جایی داری میری ساوی؟ _
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انگاری از درون شکستم سست شدم  ساوی: اره امین بهم زنگ زد بیا بریم بیرون منم بهش گفتم باشه نگاهش کردم چشاش سرخ بود و

 نمیتونستم حرکت کنم ساوی ار جلوم رد شدو رفت مهسا اومد نزدیکمو گفت: من نمیفهمم اینجا چه خبره؟ بیا بریم پایین 

 مهسا دستمو گرفتو کشید یکم تو شک بودم وقتی به خودم اومدم دیدم ماشین امین جلو دره و ساوی سوار شد و رفتن 

 ت خوبه؟ مهسا: بهاره حال

 ا....ره خ...وبم _

 مهسا: من هیچی نمیفهمم واقعا  اون شب تو پارتی اونجوری االن اینجوری اگه حالت خوب نیست نریم بیرون.  

 نه نه چرا خوب نباشم اصال چرا باید ناراحت باشم؟ _

 مهسا: باشه پس بریم 

ساورینا چرا با امین بیرون رفت؟ هه از اولشم معلوم بود هوس بازه حرف تو خیابون دست تو دست مهسا راه میرفتیم و فکرمون درگیر بود یعنی 

 مهسا همیشه درسته االنم درسته ،ولی آخه ساوی چرا ؟ 

 مهسا: بهی من مطمئنم یه چیزی هست ولی نمیدونم چی ممکنه باشه 

 منم همین فکرو میکنم آخه اصال ساورینا و اونجوری آرایش کردن اصال تو کتم نمیره.  _

 هسا: رفتار امروزشم همینو نشون داد ، من آخر میفهمم اینجا چه خبره؟  م

 اره منم کنجکاوم بدونم _

خالصه بعد چند ساعت خیابون گردی و صحبت کردن برگشتیم خونه برقا خاموش بودن معلوم بود نه کیمی اومده نه ساوی با مهسا رفتیم باال و 

 هنوز نیومدن خب شاید بهشون خوش میگذره  ۸کردم ساعت لباسامونو عوض کردیم منم یه نگاه به ساعت 

باشه ،ولی مهسا بهتر نیست یکیو بگیریم هم به خونه برسه هم غذا درست _مهسا:خب االن که نمیشه غذا درست کرد یه املت میزنم بخوریم 

 کنه اینطوری هممون راحتیم توام خسته نمیشی. 

 مهسا: اره نظر خوبیه 
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 خب پس من یکیو پیدا میکنم. مهسا: باشه _

 شاید _صدای ماشین میاد حتما ساویه 

 ساوی چرا چشات سرخه؟ _بعد چند دیقه ساوی با کلی وسیله اومد داخل منم کمکش کردم ببره تو اتاقش بازم چشاش سرخ بود 

 ساوی: یکم خستم ، من شام نمیخورم بیرون خوردم خوابم میاد میخوابم 

 باشه _

نمیخواست ازش سوالی بپرسم و زود از اتاقش اومدم بیرون حال نداشتم و ذهنم درگیر همه جا بود با مهسا شامو دوتایی خوردیم و رفتیم تو  دلم

 اتاق من و بعد کلی فکر کردن نمیدونم کی خسته شدمو خوابم برد 

 ون از اتاق دیدیم کیمیام حاضره تا مارو دید سالم کرد . صبح با صدای مهسا از خواب بیدارشدم و حاضر شدیم که بریم دانشگاه رفتیم بیر

 مهسا: ساوی کو پس؟ کیمی: نمیدونم تو اتاقشه نمیخواد بیاد شاید 

 من برم بیدارش کنم تا رفتم جلو در اتاقش در باز شد و ساوی اومد بیرون . _

 ساوی: سالم صبح بخیر 

 سالم صبح توام بخیر نمیای بریم دانشگاه؟  _

 ه من االن حاضر میشم امین میاد دنبالم ساوی: ن

 یکم تعجب کردم ولی گفتم: بقیه فکر بد نکن ؟ 

 ساوی: مهم نیست از این به بعد موقع رفت و برگشت با امین میام 

 باشه پس  _

 یکم ناراحت شدم از لحنش و یه اطمینانی داشتم که یه چیزی شده 

 مهسا: نمیاد ؟ 
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 گفت با امین میاد . _

 ه؟شیطون شدن؟ دوتام ار کیمی :این

 مهسا: باشه پس ما بریم 

 مهسا چیزی نمیگفت برعکس همیشه خودمم سوالی نمیکردم و کیمیم شوت بود و بیشتر حواسش به پویا بود تا خود دانشگاه هیچی نگفتیم 

 کرد و یه پوزخند زد با ساوی رفتن داخل   وقتیم رسیدیم همزمان امینو و ساوی رو دیدیم که دستشون تو هم حلقه بود تا امین منو دید یه نگاه

 شکه شده بودم این کارا یعنی چی مگه ما دوست نیستیم چرا ساوی اگرم باهاش دوسته چیزی نمیگه؟ مهسا:مبارک جفتشون لیاقتشون همدیگن 

 کیمی: عه اینا چرا این مدلی کردن؟ 

 بریم دیر میشه _

کالس همهمه بود رفتیم روی صندلی کنارهم نشستیم ولی ساوی از ما جلوتر نشسته بود ، واقعا وقتی وارد کالس شدیم استاد هنوز نیومده بود و 

 یه پسر انقد برات مهمه که یه روزه مارو فروختی ! 

کالسامون تموم شد و رفتیم بیرون پویا که همش تو نخ کیمی بود و مهردادم که اصال تو حال خودش  ۶بعد چند ساعت کالس باالخره ساعت 

د ، سوار ماشین شدیم که ماشین امین از جلومون همراه با ساوی به سرعت رد شد و یه بوقم زد بعد چن لحظه خواستم ماشینو روشن کنم که نبو

 یکی در ماشینو باز کرد یه نگاه کردم دیدم روهامه  

 اعه شمایین ؟سالم_

 روهام: سالم همگی خوبین؟ 

 کیمی: سالم مرسی تو خوبی برادر ؟ 

 روهام: مرسی .مهسا خانوم خوبی ؟ 

 مهسا: مرسی از این طرفا؟  

 روهام : راستش گفتم بیام ببینمتون
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 کار خوبی کردین ببخشید ما دیگه زنگ نزدیم سرگرد  _ 

 روهام: این چه حرفیه؟ راستی ساورینا خانم با امین میرن؟ 

 مهسا: اره  

 اره ، شما با آقا پویا و مهرداد میرین؟ _

 ه بچه ها نمیدونن من اومدم خواستم یه احوالپرسی کنم خوشحال شدم دیدمتون روهام: ن

 ماهم همین طور یه روز تشریف بیارید خونه در خدمتتون باشیم _

 روهام:مرسی، عرضی ندارید من مرخص بشم ؟ 

 نه مراقب خودتون باشید خدافظ _

 روهام:خدافظ همگی 

گو و نمیدونم خل بازی نداشتم ولی چون دیدم جو سنگینه گفتم یه کاری کنم که مهسا از این جو بعد خدافظی با روهام رفتم سمت خونه حال آهن

بیاد بیرون شروع کردم مارپیچ رانندگی کردن که مهسا و کیمی شروع کردن جیغ زدن و هعی گفتن نگه دار دیونه،  منم همش میخندیدم تا خود 

 ود پیاده شدن خونه چندبار دق مرگشون کردم وقتی رسیدیم خونه ز

رفتیم باال و ساوی اومده بود چون تو آشپزخونه دیدیمش که داشت چیزی میخورد کالفه نگاش کردم این دفعه چشاش یکم ورم کرده بود دیگه 

 نتونستم چیزی نگم و به مهسا گفتم : میخوای بری حموم؟ مهسا: نه وا برای چی؟ 

ورمو رفت که بره حموم کیمی ام که رفتش تو اتاقش منم رفتم یه صندلی کشیدم بیرون و یه چشم و ابرو باال پایین کردم که اونم گرفت منظ

 گفتم :ساوی چیزی شده؟ 

 ساوی:نه مگه قرار بوده چیزی بشه؟ 

 از لحنش یکم ناراحت شدم ولی گفتم: نه قرار نبوده چیزی بشه ولی این رفتو آمدات با امین چی معنی میده؟

 شنهاد دوستی داد منم قبول کردم ساوی: خب راستش امین بهم پی
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 سرش پایین بود و تو چشام نگاه نمیکرد اجازه حرف زدن بهم ندادو زود رفت تو اتاقش ، باز من موندم و شوکه شدنم 

ش دور از امین بیشتراز قبل بدم اومد چون واقعا فهمیدم که دختر براش معنی دستمال کاغذیی رو میدی که فقط ازش استفاده میکنه و میندازت

 نمیدونم چرا اینجوری فکر کردم اون اگه با ادبم میشد فقط یه ماسک بود براش که قیافه واقعیشو بپوشونه 

 مات و مبهوت بودم که مهسا اومد و گفت: چیشدش؟ 

 دستاشو که مثل همیشه سرد بود و من خیلی دوست دارم گرفتم.

 اونم زود نشست روی یکی از صندلیا و گفت: چی شد خب؟

 گفت امین بهش پیشنهاد دوستی داده ساویم قبول کرده  _

 مهسا:چیییییی؟ االن وقت شوخیه؟ بهاره؟

 شوخی چی مگه نمیبینی با ما که نمیاد داره ازمون فاصلم میگیره االنم که اینطوری گفت چه معنیی جز این میده ؟_ 

مهسا سرشو گذاشت روی میزو هیچی نگفت منم بهش گفتم: مهسا من که باور نمیکنم چون وقتی داشت بهم این چیزارو میگفت اصال نگاهمم 

 نکرد و زودم رفت 

 مهسا: نمیدونم بهاره فقط میدونم از وقتی اومدیم اینجا فقط دردسر داشتیم و من دیگه خسته شدم 

 ، بهتره از روهام کمک بگیریم . مهسا: نمیدونم ولی اونم دوست همون ل*ا*ش*ی*ه دیگه اره میدونم ولی من یه فکری دارم_

 ولی فکر کنم کمکمون کنه باالخره ما باید بدونم قضیه از چه قراره_

 مهسا: نمیدونم بهی اگه میخوای بگیریم خب بگیریم 

 من فردا باهاش حرف میزنم _

 یکردیم و به اونم نمیگفتیم مهسا: باشه ولی بهتر بود خودمون تعقیبشون م

 نه مهسا معلوم نیست موقعیتش جور بشه یا نه ولی روهام سرگرده باالخره کمکمون میکنه_

 مهسا: بهاره روهام سرگرد باشه یادت نیست روزای اولو چطوری رفتار میکرد 
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 خب اون فقط نقش بازی میکرد که باند قاچاقچیا رو پیدا کنه _

 تاشه مهسا: بازم اونم مثل دوس

 مهسا چاره ای نیست باشه تا فردا بهش فکر میکنم _

 مهسا: باشه ، فردا بعد دانشگاه بریم خرید

 باشه من که خیلی گشنمه دلم هوس بندریاتو کرده خانم _

 مهسا: بزار ببینم داریم االن یه چی درست میکنم 

 قربون دستت _

 کیمی: خب مهسا چی میخوای درست کنی من خیلی گشنمه 

 پس بیا کمکم زود درست کنیم که بهارم گشنه اس مهسا:

 کیمی: باشه 

کیمی و مهسا داشتن غذا درست میکردن و ساویم تو اتاقش بود و من برای غذا صداش زدم ولی گفت نمیخوره نمیدونم کی بود که با هزاران 

 فکر که میکردم خوابم برد...

که داشت ازش خون میومد و داد میزد و کمک میخواست هرچی میخواستم نزدیکش حالم خوب نبود همه جا خونی بود یه نگاه کردم به ساوی 

 بشم نمیشد و ساوی داشت داد میزد و میگفت: بهاره کمکم کن 

 با یه کشیده تو صورتم چشامو باز کردم و جیغ زدم.  

 مهسا: عزیزم خواب دیدی نترس 

 ساوی ساوی کمک میخواست _

 ن دیدم هرکار میکنم بیدار نمیشی مجبور شدم بزنم تو صورتت مهسا: خواب دیدی نترس چیزی نشده م

 انگاری هنوز تو خواب بودم 
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 ونیمه ۶مهسا برام یه لیوان آب ریخت و گفت: خب بلندشو حاضرشو ساعت 

 باشه االن پا میشم _

بلندشدمو رفتم دست به آب و بعدش موهامو شونه زدم و یه تیپ مشکی زدم عینک دودیمم برداشتمو خیلی جدی از اتاق اومدم بیرون و روبه  

 مهسا و کیمی گفتم: بریم من حاضرم

 کیمی: باشه ،ساوی نمیاد؟

 مهسا: فکر نکنم بریم دیرمون نشه

 گازشو گرفتم  توی راه یه آهنگ از لیتو گذاشتم و تاخود دانشگاه

 وقتی رسیدیم دانشگاه مهرداد و پویا رو دیدیم .

 پویا: سالم خانوما خوبین 

 کیمی: سالم مرسی 

 سالم، باز که شما پیداتون شد _

 مهرداد:پویا بیا بریم حوصلشونو ندارم خدایی 

 پویا: کیمی بهت میزنگم 

 روی صندلی جلو نشسته بود ماهم رفتیم وسطا نشستیم. وقتی گورشونو گم کردن ماهم رفتیم تو کالس ساوی بازم رفته بود 

 مهسا:بهاره میدونی چیه مگه تا چند مدت پیش امین تو رو نمیخواست 

 خب اره االن منظورت چیه؟_

 مهسا: خب پس االن اگه با ساویه یعنی چی؟

 یعنی یه اشغال هوس باز _

 مهسا:قربون آدم چیزفهم 
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 بخدا که دیونه ای تو _

 وقتی استاد اومد ساکت شدیمو و کالس تموم شد کالس بعدیمون استادمون نیومده بود و ماهم رفتیم توی سلف 

 کیمی:بهاره رفتار صبحت با پسرا خوب نبود

 برام ارزشی ندارن _

 مهسا:ساوی داره میاد اینجا 

 ساوی: سالم ،بهتون خوش میگذره 

 میگذره سالم ،چه خوش گذشتنی فکرکنم به تو بیشتر خوش _

 کیمی: قضیه چیه ساوی چرا اینجوری میکنی؟

 ساوی:کار نمیکنم دارم با عشقم میرم تا جایی کالس بعدی نمیام تا شبم شاید نیام .

 باشه ولی شب جایی نمون _

 داشتم با ساوی صحبت میکردم که امین با مغروری اومد وگفت: بریم عزیزم 

 ساوی: اره بریم ، خدافظ 

 رفتنشونو نگاه میکردیم احساس بدی داشتم چون فهمیدم امین بی قید و بنده شاید برای ساوی مشکل درست کنه . هممون داشتیم مسیر

 مهسا: داره با اینکاراش آبروی خودشو میبره 

 کیمی:پس اینا با هم دوستن ،بهاره تو چرا کاری نمیکنی؟

 چیکار باید بکنم که نکردم؟_

 نمیزاره ما کمکش کنیم بیاین بریم االن کالس شروع میشه.  مهسا:به ما چه خودش اینجوری میخواد و

 رفتیم داخل کالس استاد همزمان رسید و بعد چن دیقه شروع کرد به توضیح دادن فکرم مشغول بود و همه حرفای امین تو مغزم اکو میرفت 
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 وقتی به خودم اومدم که استاد گفت:خانم سعادت حالتون خوبه؟

 یرون ؟خیر استاد میتونم برم ب_

 استاد:بله بفرمایید 

از کالس که داشتم میومدم یه نیم نگاه به پویا و مهرداد کردم که داشتن پوزخند میزدن اومدم بیرون یه نفس عمیق کشیدم سعی کردم آروم 

 باشم بعد چند دیقه برگشتم سرکالس 

 مهسا :حالت خوبه؟

 اره خوبم _

 بعد کالس رفتیم سوار ماشین بشیم .

 من میخوام برم آرایشگاه از اینجا ماشین میگیرم میرم.کیمی :بچها 

 مهسا: آرایشگاه؟ ؟

 کیمی:اره وقت اپیالسیون دارم بعدا میبینمتون 

 خوبه دوتاشون خیلی سرخوش شدن_

 مهسا:چی بگم آخه ،توهم نرو خونه زنگ بزن به روهام بگو بیاد کافی شاپ اینجا 

 باشه _

 رباره یه موضوع مهم صحبت کنیم زنگ زدم به روهامو خواستم که بیاد د

 رفتیم توی کافی شاپ و منتظر روهام شدیم وقتی اومد سالم و احوالپرسی کردیم و من شروع کردم به حرف زدن.

 راستش میخواستیم ازتون کمک بخوایم_

 روهام:چه کمکی من در خدمتم 

 له گرفته شما چیزی میدونین؟ مهسا: ساورینا یه مدتیه تغییر کرده و با امین میره و میاد و از ما فاص
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 روهام:نه من چیزی نمیدونستم یعنی امین باساوریناست؟

اط باغ با ظاهرا که اینجورییه ولی ما باور نداریم فکر میکنیم یه چیزی شده ، اون شب توی ویال اصال نبود و ما کلی گشتیم دنبالش تا اینکه تو حی_

 ه ما نگفت .چشایی سرخ و اشکی پیداش کردیم و اصال چیزی ب

و مهرداد روهام: امین اصال چیزی به من نگفته،راستش از وقتی اون باندو منحدم کردم کارام زیاد شده و زیاد بچها رو نمیبینم ولی دیروز با پویا 

 پیش امین بودیم  اصال چیزی نگفت من میتونم کمکتون کنم بفهمیم چیشده 

 ممنون میشیم ،واقعا ساورینا اینجوری نبود خیلی نگرانیم _

 مهسا:پس اگه خبری شد مارو تو جریان بزارید 

بعد صحبتامون با روهام قهوه و کیک شکالتی سفارش دادیم و کلی صحبت کردیم و برگشتیم خونه خسته بودم زود رفتم خوابیدم رو تختم و 

 فر از خواب بیدار شدم و دیدم هنوز لباسای بیرونم تنمه زود رفتم تو حال ببینم چه خبرهنمیدونم کی خوابم برد باصدای دعوای دو ن

 مهسا: بسه دیگه هرچقد هیچی نمیگم این رد دست چیه روی صورتت ؟

 یه نگاه به ساوی کردم روی صورتش رد دست بودو سرخ شده بود رفتم جلو گفتم: اینجا چه خبره؟

 ست چیکار میکنه مهسا:بیا ببین صورتشو .معلوم نی

 رفتم نزدیک ساوی مثل بچه ها ساکت و بغض کرده نشسته بودم بغلش نشستم و گفتم: ساوی چیشده؟اینکارا یعنی چی؟

 ساوی:خودم خواستم صورتم اینجوری بشه پس زندگیم به خودم مربوطه 

 ابجی میمونیم برای هم دیگه شاید زندگیت به خودت مربوط باشه ولی ما تو یه خونه زندگی میکنیم و ناسالمتی مثل _

 ساوی حرفی نزد و زود رفت تو اتاقش مهسا عصبی بود نشست روی میزو گفت :من دیگه خسته شدم 

 یعنی امین دست روش بلند کرده؟_

 مهسا : اره دیگه شاید رد دست بود رو صورتش، پدرشو درمیارم امروز میرم خونش 

 ما که مطمئن نیستیم _
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 پرپر شدن این احمق پلشتو ببینم معلوم نیست داره چه غلطی میکنه . مهسا: جهنمو ضرر بشینم

 باشه آروم باش فعال_

 گیج بودم یعنی رد دستای امین بوده ؟نه بابا شاید یه چیزی شده باشه

 بلندشدم رفتم یه نگاهی تو یخچال کردم خالی بود 

 مهسا هیچی نداریم که  _

شم از خانم امامی )همسایشون( میپرسم ببینم میتونه یکی رو برامون بیاره کمک کنه خونه خیلی مهسا: همه چی تموم شده االن میرم خرید بعد

 کثیف شده منم نمیتونم همش تمیز کنم 

 باشه تو برو من میرم اتاقمو تمیز کنم_

واست برم پیش ساوی ولی  رفتم تو اتاقم و برای اینکه سرگرم بشم رو تختیمو مرتب کردم و یکم به سرو وضع اتاق رسیدم بعدش دلم میخ 

چون حوصله بحث نداشتم نرفتم یه لحظه روی تخت نشستم تو فکر رفتم چرا یه دفعه امین انقد سرد شد؟ چرا ساوی رو انتخاب کرد؟ انگاری با 

 دوستاشم سرد شده . یعنی چیشده؟

 تو فکر غرق بودم که یکی مثل گاو اومد تو خب معلومه دیگه کیمیاس 

 مدم کیمی: سالم من او

 سالم خانوم گاوه وقت بخیر _

 کیمی:خودتی چلمنگ 

 کیمی یه لحظه بیا بشین کارت دارم _

 کیمی :خو چیه؟بگو

 تو دلیل کارای ساوی رو نمیدونی؟_

 کیمی:نه خدایی، حتی از پویام پرسیدم ولی گفت ما هم تعجب کردیم امین باهاشون خیلی سرد رفتار میکنه 
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 بدشه.....اون که یکی از اخالقای _

 کیمی:مهسا کو ؟

 رفته یکم خرت و پرت بگیره_

 کیمیا:من برم حموم دستو پام نچ شده 

 باشه برو _

 وقتی کیمی رفت بلندشدم رفتم جلو آینه صورتم بی روح شده بود یکم رژ نارنجی زدم و از اتاق اومدم بیرون مهسا رو دیدم با یه زنه .

  مهسا: خب پس از فردا کارتونو شروع کنید

 سالم _

 مهسا: سالم بهی عه ببخشید ایشون کبری خانمه از فردا کارشو شروع میکنه.

 سالم خوش اومدین _

 کبری خانم: سالم دخترم مرسی 

 بعد حرف زدن با کبری خانوم که خیلی زن مهربون و خوبی بود به مهسا کمک کردم خریدارو بزاره تو یخچال. 

 مهسا: روهام بهت زنگ نزد 

 نه هنوز _

 هسا: باشه، کیمی کجاس؟م

 از آرایشگاه اومد رفتش حموم _

 مهسا:باشه به بابام گفتم کبری خانم میاد کمکمون هر ماه دستمزدشو بریزه به حسابش. 

 عه خب هممون باید بدیم _
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 مهسا:نترس هر ماه یکیمون من برم لباسامو عوض کنم 

******** 

 احساس میکردم با این رفتاراش خودشم ناراحت میشه ولی سعی میکنه پنهون کاری کنه .دو روز گذشتو اخالقای ساوی بدترم شده بود و من 

نشستم رو تخت یه کش قوسی به خودم اومدم که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره اول حال جواب دادن نداشتم ولی وقتی دیدم روهامه زود 

 جواب دادم. 

 روهام: سالم بهاره خانم خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟_

 روهام:ممنون، من االن جلو خونتونم یه خبرایی براتون دارم 

 باشه باشه االن میاییم   _

 یه حس هیجان گرفتم زود یه شال برداشتمو مثل این دختربچه های که براشون یه چی میخوری ذوق مرگ میشن زود زدم بیرون. 

 مهسا کجاس کیمی_

 کیمی: دستشوییه 

 ای بابا _

یکم  رفتم دم دستشویی و در زدم اونم گفت االن میام ، تا اومد بهش گفتم روهام اومده یه خبرایی داره زود دنبالم اومد رفتیم جلوی در روهام

 جلوتر از خونمون بود که گازشو گرفت اومد عقب رسید به ما وگفت : سوار بشین ماهم زود نشستیم. 

 روهام: سالم 

 مهسا:سالم خب چه خبر؟

 ام: تو ماشین بگم ؟؟؟؟روه

 هر جا خودتون راحت ترید _
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 بعد این حرفم تازه به خودم اومدم که من جلو نشستم و مهسا عقب چه ضایعه!

 ولی به روی خودم نیوردم و ساکت نشستم

 بعد چند دیقه رسیدیم به یه کافی شاپ و نشستیم و اسموتی سفارش دادیم

 ین ساورینا خانومو مجبور کرده که جلوی شما نقش بازی کنه البته اینم با کمک مهرداد فهمیدم روهام: خب من تو این دو روز فهمیدم که ام

 چی ؟نقش بازی کنه؟چرا باید مجبورش کرده باشه نقش بازی کنه؟_

 روهام: واال منم نمیدونم امین که هیچی نمیگه منو مهردادم اونروز تو خونه امین قایم شدیمو یه چیزایی فهمیدیم. 

  کنیم چیکار میدونیم خودمون بهاره منو بعدش به اینجا از دیگه مرسی ،��خب پس که نقش بازی میکنه عاشق و دلباخته امینهمهسا:

 روهام:وظیفه من بود اگه بازم کاری از دستم برمیومد بگین. 

 خیلی ممنون از لطفتون_

 کیمیا خانمه و قراره که همگی بریم دربند روهام:خواهش میکنم  کاری نکردم که راستش از پویا شنیدم پس فردا تولد 

 مهسا:آقا پویا خیلی بیجا کرده قراره چهار تایی میخوایم بریم بیرون.

 راستش کیمیا به ما نگفته ولی خوشحال میشیم _

 مهسا:اصنم خوشحال نمیشیم بهاره زده به سرش چرت میگه

 چی میگی تو؟؟_

 روهام:خانمااااااا 

 سمتش وداد زدیم :هاااااا منو و مهسا هماهنگ چرخیدیم

 روهام:اروم باشین، اسموتیتونو بخورید

 خخخخ روهام خیلی باحال برخورد کرد منو و مهسام مثل بچه مظلوما  آروم خوردمیش.
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 روهام نزاشت حساب کنیم خدافظی کردیم ازش و من بابت این کاری که کردش تشکر کردم که مهسا بهم چش غره رفت

 یه چیز موندم امین چرا باید ساوی رو مجبور کرده باشه فیلم بازی کنه برا ما؟؟ مهسا:وظیفش بود .من تو

 خب احمق منم همین سوالو دارم _

 مهسا:بیشعور 

 بابا باشعور _

 مهسا: باز دلت از اون دادا میخوادا 

 نه تورو جون بهی بیا بریم آبرو ریزی نکن_

صدای حیوان عزیز و با شخصیتی رو در آوردم که مهسام زود زبونشو اورد بیرون و  مهسا یه چشم غره بهم رفتو منم براش شکلک در آوردم و

ی شروع کرد ماچ و بوسه کلی تف تفیم کرد منم در حقش خوبی کردمو لپشو سریع گاز گرفتم و اونم جیغ زد و همه تو خیابون داشتن دیونه بازیا

د و هم دیگه رو یکم کتک کاری کردیم بعدشم همو بغل کردیم و بوسیدیم  یعنی ما رو نگاه میکردن دیگه خسته شده بودم و مهسام کم نمی یور

 ما کال خل بازی تو وجودمونه هاا میزنیم میخوریم همو بغل میکنیم بعدشم میشیم عزیزدل هم دیگه .

 مهسا: دفعه دیگه از خجالتت در میام وایسا 

 ببینیم چه خبره ؟ اره واقعا این دفعه درست حسابی  نشد .فعال بیا بریم خونه_

 توی راه کلی درباره امین و ساوی فکر کردم و به خودم قول دادم که با ساوی حرف بزنم . 

صورتشو تو کوچه از دور دوتا پسرو دیدم. یکم شبیه مهرداد و پویا بودن و دستشون ساک بود رفتیم جلو و اونا با افاده از بغلمون رد شدن مهسام 

 هشون.چرخوند که نگاهش نیوفته ب

 مهسا:اینا اینجا چه غلطی میکردن؟نگاشونم نباید کرد کفاره الزم میشیم 

 من که خدا نیستم چه میدونم دقت کردی مهرداد بخاطر اینکه بدنشو مثل گوریال کرده چقد فیگور میگیره عققققق _

 دیم.تا اینو گفتم مهسا شروع کرد به خندیدن و سوار آسانسور شدیم و به طبقه ی مورد نظر رسی
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 تو خونه طبق معمول هیچکی تو حال نبود و خونه سوت و کور

 داد زدم: کسی اینجا زندگی نمیکنه؟؟؟؟؟

 کبری خانم سریع از اتاق اومد بیرون و با هول گفت: سالم بچها چیزی شده ؟

 عه وا ببخشید ن راستی سالم_

 مهسا:خاک تو گورت بهاره

  رو به کبری خانوم گفت:زیاد خودتو خسته نکنین

 کبری خانم:نه دخترم من راحتم 

 زود رفتم تو اتاقم و یه شلوارک و تاپ پوشیدم 

 اولش فکر کردم کسی خونه نیست ولی با صدای نکره ی کیمی فهمیدم که این تن لش خونس  

 کجایی؟کیمیا:بهاره

 میام االن_

وقتی رفتم تو هال دیدم خانم پاشو انداخته رو هم و کبری خانمم یه لیوان آب پرتقال براش اورد خاک تو سرت خجالتم خوب چیزیه مردشورتو 

 ببرن 

 چیه ؟؟_

 کیمی: پس فردا قراره بریم دربند پویا میخواد برام کیک بگیره میشه مهسا رو راضی کنی مسخره بازی در نیاره ؟

 ی باهم میرفتیم بیشتر خوش میگذشتای بابا میزاشت_

 کیمی: این طوریم خوش میگذره حاال بگو دیگه چلفت 

 باشه ولی اول باید یه تکلیفی رو روشن کنم فردا صبح به مهسا میگم_
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 کیمی:عاشقتم خل من 

 منم بیشتر خانم گاوه_

 از جام بلندشدم و توسط یکی پهلوم سوراخ شد برگشتم مهسا رو دیدمو گفتم :زندت نمیزارم 

 شروع کردم دنبالش کردن کبری خانمم به ما میخندید 

 مهسا: حقت بود 

 هم دادم و رفتم تو اتاق ساوی . ۱۸یکم بهش فوش +

 ساوی: اینجا تویله اس؟

 اهوم تو هم حیونشی_

 حرف بزنیم تا وقتیم به حرفام گوش ندی از این اتاق نمیرم بیرون  بعد جدی شدم و گفتم:اومدم

 ساوی: باشه بگو 

یه نگاه بهش کردم بازم چشاش اشکی بود این دوروز تو اتاقش بود و زیاد چیزی نمیخورد.اصن اون روحیه ی سابق که بامزه و شکمو بود رو 

 نداشت .دلم براش تنگ شده

 ��❗کرده برای ما فیلم بازی کنی حاال خودت بقیشو بگو وگرنه پامو از این اتاق بزارم بیرون دیگ اسمتم نمیارم ما میدونیم که امین تو رو مجبور_

 با بهت نگام کرد و داشت اشک میریخت 

 ساوی تروخدا بگو چیشده؟منو زجر نده _

 حرف نمیزد و همش گریه میکرد 

 حرف میزنیم با عصبانیت گفتم: باشه هیچی نگو این آخرین باریه که باهم 

 تا بلند شدم بیام بیرون گفت:به...اره 

 چیه؟_
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 ساوی: بیا بشین بگم

 رفتم نشستم ، اشکاشو پاک کرد و گفت : اون شب پارتی رو یادته؟؟؟

 تا رفتیم داخل یه دختره اومد پیشم و گفت بیرون کارم دارن رفتم تو حیاط باغ و نفهمیدم چی شد اصن.....

 پسر بهم گفتن ک ....... وقتی چشامو باز کردم دوتا

 چی گفتن؟؟_

 ساوی: بهاره میترسم نباید بهت بگم

 نترس فقط بگو ساوی ، گریه نکن بگو _

 ساوی:بهم گفتن باید الکی بشم سوگلی امین و تظاهر کنم با امینم. 

تو بیهوشی  ازم گرفتن  و گفتن اگه  باز ساوی گریه کرد و منم کالفه منتظر حرفاش بودم که دوباره گفت: بعدشم بهم عکسامو نشون دادن که

 اینکارو نکنم این عکسا رو برای بابا و مامانم میفرستن

 ساوی بازم گریه کرد و منم شوکه شدم چرا امین همچین کاریو کرده؟

 ساوی: ببخشید بهاره من دلم واقعا راضی نبود ولی االن که دیگ باید منتظر باشم عکسا بفرسته دست بابا مامانم. 

 ..ه نترس بیا بغلم ، تو بغلم گرفتمش و هنوز شوکه بودم  ن..._

 امین چقد آدم اشغالیه،  از سرجام بلند شدمو گفتم: آدمت میکنم، هیچ گو.... نمیتونه بخوره 

 ساوی: جون من بهاره جایی نرو، تروخدا 

 لوی منو گرفت کیمی و مهسا با صدای بلند ما اومدن داخل و من با عصبانیت بهشون گفتم چیشده مهسام ج

 مهسا: بهاره بشین ببینم چیکار کنیم

 کیمی:خاک تو سرم من اصال حواسم به این چیزا نبوده 
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 مهسا:ساکت دارم فکر میکنم 

 بعد چند دقیقه شروع کرد به گفتن

االنم زنگ میزنم به روهام میگم مهسا: روهام گفت قراره برای تولد تو بریم بیرون خو بعد عادی رفتار میکنیم ببینین اونجا امینو چیکار میکنم 

 قضیه رو که هوامونو داشته باشن 

 کیمی: باشه اشکال نداره ولی زهرمون نشه دیگ بچها خواهشا

 مهسا:تو نگران نباش من میدونم چیکا کنم،  بهاره تو فقط عصبی نشو ببین چیکارش میکنم .

 باشه ولی به جون مامانم قسم آدمش نکنی میکشمش _

 نا اومدیم بیرون و هر کی رفت پی کار خودش منم رفتم تو اتاق و به اون فکر کردم از اتاق ساوری

 کثافت  

 آخه هرچی بهت بگم کم گفتم 

 ...فکر کردی که با این کار میتونی منو حساس کنی؟ولی بدتر من تا یه حالی از تو نگیرم ول کن نمیشم مهسارو میندازم به جونت حاال صبر کن.

 که خوابم برد ....با همین فکرا بود 

********* 

 دوروز بی هیچ اتفاقی گذشت ولی به ساوی گفتیم که عادی برخورد کنه تا امین به چیزی شک نکنه 

 امروزم تولد کیمیاعه و ما داریم میریم دربند .....

راحت باشم.پس....پیش به سوی تولد خب همه چی خوبه .کادوم که گرفتم .تیپمم که عالیه یه مانتوی مشکی با شال و شلوار توسی لش میخوام 

 و حساب رسی...

سرش از اتاق که اومدم بیرون مهسا رو دیدم که با یه شلوار مشکی از این دوخطا و یه مانتو کوتاه آبی آسمونی و یه روسری مشکی بزرگ که دور 

 بسته بود و یه آرایش قشنگم داشت .خیلی ناز شده بود.
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یمکی خوراکی میخورد..خیلی آروم رفتم روبروش .اولش متوجه ی حضورم نشد ولی بعد کم کم سرشو آورد باال ای بابا این دختر دوباره داشت قا

 و فهمید که فهمیدم داشت آلوچه میخورد...

 مهسا:اصن چیه؟ها خوردم که خوردم به توچه ؟

 میدی؟ من به زره یه بگم خواستم فقط.منو نزن باش آروم هیچی–

 خیلی جدی گفت:نه

 خسیسی که حقا–

 اهمیت نداد و ادامه ی آلوچه اش رو خورد

 ساوی زودتر با امین رفته بود 

 کیمیا هم که داشت شیک و پیک میکرد مثال تولدش بود ها

 یه ساپورت مشکی پوشیده بود با یه مانتوی زرد و یه شال زرد و مشکی و یه آرایش کامل

 شین میشینم تا شما بیاین.باالخره آماده شد و کلیدای ماشین ورداشت و گفت:من تو ما

 .درا رو قفل کردیم و کتونیامونو پوشیدیم و نشستیم تو ماشین 

 با یه بسم اهلل راه افتادم .تو راه هیچکی حرف نمیزد .میدونم که مهسا تو فکر کارایی که باید بکنه اس

و کاری به این کارا نداشته باش و انگار نه انگار که چیزی وقتی رسیدیم اونجا به سختی جای پارک پیدا کردم.قبل پیدا شدن رو به کیمیا گفتم:ت

 میدونی خو؟؟

 کیمیا:باشه بابا بریم 

 زنگ زد به پویا و آدرسه جایی که نشسته بودن رو گرفت ماهم رفتیم اونجا 

 تو راه از مهسا پرسیدم چی واسه کیمی خریده و اونم گفت:یه ست کامل لوازم آرایش 

  ها شدی ولخرج–
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 بعدا جبران میکنه تو چی گرفتی ؟مهسا:نه 

 ادکلن یه–

 مهسا:خوبه آفرین 

 رسیدیم به جایی که اونا نشسته بودن ساوی پیش امین نشسته بود و امینم داشت زیر گوشش حرف میزد.ساویم داشت سرشو تکون میداد.

 امین با دیدن من یه پوزخند زد 

 بزار من یه حالی از تو بگیرم که....

 ع و جور بود به نظرم اگه چهارتایی میومدیم بیشتر خوش میگذشت...یه جشن ساکت و جم

 پاشد بره دستاشو بشوره . شاممونو خوردیم و نوبت کیک شد که امین

 مهسا هم موقعیت شناس سریع پاشد و با یه چشمک بهم پشت سرش رفت .

 منم به بهونه ی اینکه دشوییم

 گرفته پشت سرشون رفتم 

 م برمیگشتم پیش بچه ها که صدای مهسا رو شنیدم. هرجارو گشتم نبودن داشت

 مهسا:مرتیکه ی عوضی این چه کاری بود کردی ها؟؟؟؟

نیست امین:میدونی به ساورینا هم گفتم بهت بگه که کارای ما ربطی به تو نداره اما مثل اینکه عذاب وجدان گرفته .تو کارایی که به تو مربوط 

 دخالت نکن 

 ببندتش به رگبار: هه به تو فضولیش نیومدهاوه اوه مهسا االنه که 

 رفتم پیششون امین با دیدن من یه پوزخند زدوگفت: هه این عجوزه ام که اومد 

 عجوزه خواهرته .بگو چه مرگته؟ چرا ساویو میخوای وارد کصافط کاریات کنی؟ _

 یشه ج....ن....امین: درست صحبت کن و هرچی الیق خودته به من نگو جوجه وگرنه برات گرون تموم م
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با حرفی که بهم زد دیگه نتونستم خودمو کنترل کنمو و محکم با دستم زدم تو گوشش مهسا شوکه شده بود داشت منو نگاه میکرد امینم اومد 

 نزدیکم خواست بزنه تو دهنم چشامو بستم و منتظر سیلیش بودم که

 با صدای روهام که رو به امین گفت: چیکار داشتی میکردی؟ 

 و باز کردم روهام دست امین رو ،روهوا گرفته بودچشام

 امین:دستم بهت برسه خونتو میریزم 

 روهام بزور جلوی امینو گرفت و بردش اونطرفتر تا باهاش حرف بزنه .

 مهسا: کار خوبی کردی حقش بیشتر از اینا بود .

 هیچ غلطی نمیتونست بکنه ، بیا بریم پیش بچها روهام میارتش _

 من میخوام ببینم آخرش چیمیشه مهسا: تو برو

 لج بازی نکن با فوش دادن و کتک کاری نمیشه درستش کرد من باید بفهمم دلیل واقعی اجبار کردن این کار به ساوی چیه؟_

 مهسا: خب باشه از فردا میدونم چیکار کنیم بیا بریم 

 با مهسا رفتیم پیش بچها 

 رو ندیدن؟ تا نشستیم کیمی گفت: چقد طول کشید امینو روهام

 چرا االن میان _

 هنوز یکم عصبی بودم بخاطر حرفی که امین بهم زد ولی  بیخیال شدم واال طال که پاکه چه منتش به خاکه 

 به ساوی نزدیک شدم و گفتم: اجی  خوبی؟  

 ساوی: خوبم ، چیشد ؟؟؟

 هیچی نگران نباش روهام داره باهاش حرف میزنه. _
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 ساوی: راستش......

 ه چیزی بگه که ساکت شد و گفت : اومدنمیخواست ی

 منم رفتم پیش مهسا نشستم 

 ظاهرا امین یکم آروم شده بود ولی معلوم بود بازم یه نقشه هایی تو اون مغز فندقیش داره 

 خب صبر کن ببین منو مهسا چه نقشه هایی برات داریم .

 پویا: خب االن که همه هستن کیمی کیکو ببره؟؟؟

 ببر که داریم له له میزنیم مهرداد: اره داداش

 کیمی رو به پویا گفت:باهم ببریم 

 پویا:اما تولد خودته 

 کیمی:دوست دارم باهم ببریم

 پویا هم دیگه هیچی نگفت و باهم کیکو بردین و ماهم دست زدیم بعد چند دیقه کادو هارو باز کردیم و کیمیم خیلی خوشش اومد.

 کیمی: مرسی بچها تو زحمت افتادین ها راضی نبودم  

 خواهش میکنم عزیزدلم کاری نکردیم که _

 کیمی: بچها شما برین من و پویا یکم میگردیم بعد میام 

 باشه ولی دیگ صبح نشه ها_

 کیمی سرشو تکون دادو بعد خدافظی با ما پول غذا رو حساب کردنو رفتن 

 دیگه مهرداد: روهام توهم با ما بیا 

 روهام:راستش من باید برم جایی تو برو داداش 
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 مهرداد: باشه پس خدافظ

 منو مهسا خدافظی کردیم از مهرداد و ساوی و امین باهم رفتن 

 تا نشستیم تو ماشین مهسا رو به روهام گفت: امین چی میگفت؟  

 ن واسه حرص دراوردنه روهام: میگه عالقه ای به ساوی نداره فقط براش سرگرمیه، ولی نظر منو بخوای

 مهسا: غلط میکنه بره با خواهر خودش سرگرم بشه مرتیکه ی عوضی

 روهام: بهاره خانم مراقب خودتون باشید امین خیلی عصبی بود ولی تا جایی که تونستم آرومش کردم 

 هیچی نمیشه یعنی نمیتونه کاری بکنه _

اوی بخاطر خیلی چیزاس که نمیتونه ازش جدا بشه و گفت داره در حقش خوبی میکنه ، روهام: یه چیز دیگه که باید بدونین اینکه امین گفت  س

 بهتره خودتون با امین یه جا قرار بزارید و محترمانه همه چیزو باهم حل کنید. 

 عمرا فکرشم نکنین _

 یه دفعه مهسا بشکن زد و گفت: خودشه این میتونه باعث بشه که نقشمون بگیره 

 ؟؟روهام:چه نقشه ای؟

 اصن به حرفش اهمیت نداد 

 مهسا: هیچی مرسی که کمکمون کردی 

 روهام: به هرحال وظیفه بود روی من حساب کنید 

 مرسی آقا روهام   _

 روهام: مراقب خودتون باشید امین عصبی بشه چیزی جلو دارش نیست بهاره خانم بهتره که باهاش حرف بزنی و آرومش کنی 

 باشه ممنونم _
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 بعد خدافظی از روهام گازشو گرفتم 

 مهسا: هووی اروانگوتان ارومتر برو میخوام یه چی بهت بگم 

 باشه ._

 بعد کم کردن سرعتم رو بهش گفتم:هااا چی میخوای بگی؟

 مهسا: باید بری سر قرار با امین 

 چی میگی تو ؟ عمرا و ابدا  _

میخواد بعدش میتونیم دلیل اصلی اینکه ساوی رو مجبور کرده بفهمیم بعدشم روهام  مهسا: احمق باید بری تظاهر کنی اشتباه کردی اون اینو

 گفت محترمانه اره ولی بیشتر بخاطر ساوی .

 من عمرا بهش زنگ بزنم قرار بزارم_

 مهسا: بهت میگم فیلم بازی کن احمق نه واقعی 

 م.عمرا جلوش خودمو کوچیک کنم میتونیم یه جور دیگم از ماجرا باخبر بشی_

 مهسا: خب چطوری؟؟؟؟

 نمیدونم تعقیبش کنیم  _

 مهسا: چه فایده ای داره خنگول فقط همین راهه باید باهاش قرار بزاری

 گفتم نمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارم_

 مهسا:داد میزنما 

 انقد داد بزن تا خفه بشی _
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هعی همو میزدیم نزدیک بود تصادف کنیم ولی باالخره رسیدیم خونه و مهسام ساکت شد رفتم مهسا شروع کرد داد زدن انقد فوش دادم بهش و 

تو اتاق لباسامو در اوردم یکم خسته بودم خوابیدم روی تخت و دیگ نمیدونم از خستگی کی خوابم برد صبح با صدای خروسی یکی  از خواب 

 بیدار شدم

 مهسا: خرس قطبی بلندشو دیگه  خیلی کار داریم.

 حسود چشم نداری ببینی چه ناز خوابیدم _

 مهسا: گمشو بابا 

 از جام بلند شدم و رفتم دست به آب 

 وقتی اومدم بیرون با ساوی رو به رو شدم.

 ساوی: سالم 

 سالم خوبی؟_

 ساوی: آره خوبم 

 مهسا: بهاره ی جز جیگر زده بیا تو آشپزخونه کارت دارم

 م علیک کردم .....رفتم تو آشپزخونه و با کبری خانم سال

 داشتم یه لقمه میزاشتن دهنم که مهسا گفت: بهی هیچ راهی نیست باید امروز قرار بزاری 

 تروخدا ول کن کوفتم کردی_

 مهسا: سیس ساوی داره میاد .

 ساوی اومد نشست سرمیز و داشت چایی میخورد یه نگاه به قیافش کردم چقد الغر شده و هنوزم چشماش پراز اشکه 

 ساوی _

 ساوی: هوم ؟
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 چرا نمیزاری عکسا رو بفرسته؟ ما میتونیم برای مامان و بابات توضیح بدیم _

 ساوی: بنظرت با توضیح دادن قبول میکنن تو که میدونی بابای من چطوریه 

 خب یعنی میخوای تا آخر عمرت برده ی امین باشی؟ _

 ساوی: برام شرط گذاشته، االنم داره برام داداشی میکنه

 منو مهسا باهم داد زدیم : چه شرطی؟؟

 ساوی:نامزدی تو باهاش 

 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟_

 مهسا: چه خوش اشتهاس من اگه یه بالیی سر این نیاوردم اسممو میزارم اقدس

 ساوی: بهاره باهاش حرف بزن تروخدا من خسته شدم دیگه

 دوباره داشت  گریه میکرد

 لش کردمو گفتم: من نمیتونم شما که بهتر میدونین من  غرورم حرف اولو میزنه همیشهرفتم بغ

 مهسا: قرار نیست که با اون لجن باشی فقط قراره یکم فیلم بازی کنی تا عکسا رو پاک کنه .

 کبری خانم: مهسا خانم حبوبات تموم شده چیکار کنم برم خرید؟ 

 مهسا: اره برید خیلی ممنون 

 رامو بکنم بزارید فک_

مهسا: امشب بهش زنگ بزن بگو میخوای باهاش حرف بزنی و فردا توی کافی چیزی قرار بزار وقتیم رفتی بگو شرط ساوی رو شنیدی یکمم 

براش عشوه بیا خرکیف میشه و یه کاری کن عکسا رو بپاکه و دیگ با ساویم کاری نداشته باشه همین بعدشم یه فکری میکنیم که دیگ همه چیز 

 وم بشه. تم
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 از جام بلند شدم رفتم تو اتاقم خدا امینم آدم بود تو زندگی ما گذاشتی باشه برات فیلم بازی میکنم ولی ببین چیکارت میکنم به من گفتی

 ه*ر*ز*ه خیابونی 

 خب گوشیم کجاس؟؟

 مهسا: خب چیشد تصمیم گرفتی

 چاره ای ندارم که ولی گوشیمو پیدا نمیکنم _

 مهسا: بیا دسته منه، داشتم یکی از عکسامو از تو گوشیت ورمیداشتم 

 تو که راست میگی، فضولیم که اصال نمیدونی چیه _

 مهسا: خو داشتم چکت میکردم 

 باشه بابا چک کن حاال بده زنگ بزنم به اون یابو علفی _

 مهسا: بیا بریم تو اتاق ساوی اونجا بحرفیم 

 خونه؟باشه ، کیمی دیشب نیومد _

 مهسا: چرا ولی دیر اومد خوابه هنوز 

 یعنی اگه مارو خاکم کنن عین خیالش نیست  _

 مهسا: حاال بیخیال بلندشو بریم 

 با مهسا نقشه کشیدیم یه دفعه بریم تو 

فته بود ولی دستگیره ی درو سریع کشیدم پایین و ساوی که داشت آهنگ گوش میداد از رو تخت افتاد و هنزفیریش گره خورد خندمون گر

 کوچیک ترین خنده مساوی بود با مرگمون

 ساوی: چیشده؟ چرا یه دفعه هجوم

 اوردین؟کسی حمله کرده؟دوباره عراق ؟؟؟وای نه بدبخت شدیم 
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 مهسا: اسکول بهاره میخواد قرار بزاره با امین 

 ساوی: واقعا؟؟

 اره بیا _

 م دستم روی تماس نمیرفت که مهسا زد و گفت: حرف بزنرمز گوشیمو زدم و شماره امینو تو لیست مخاطبینم پیدا کرد

 چنتا بوق خورد تا جواب داد و گفت: اعه باالخره زنگ زدی منتظرت بودم 

 اره فردا تو کافی شاپ........ ساعت پنج منتظرم _

 و سریع قطع کردم 

 مهسا:خب بازم حرف میزدی چرا قطع کردی؟

 نکنم بیاد خوشم نمیاد از صحبت کردن باهاش تازه فکر _

 ساوی:  چرا من مطمعنم میاد

 مهسا: فردا منم میام ها ولی نه با تو

 پس با کی؟_

 مهسا: ریختو وضعمو عوض میکنم میام 

 باشه مراقب باش نفهمه _

 از جام بلند شدمو و گفتم: من میرم حموم

 رفتم توی حموم 

 هرموقع که حالم بده فقط اینجاست که میام

 میرفت هرزه خیابونی . ج*ن*د*ه ، عجوزهحرفای امین تو مغزم اکو 
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 چرا اینطوری رفتار کرد؟اون که میگفت عاشقمه حاال معنی عشقو میفهمم!

 فقط بخاطر ساوی ازت متنفرم امین...

 زیر دوش بودم و زانوهامو تو بغلم گرفتم و با صدای جیغ مهسا که گفت: دو ساعته تو حمومی چه غلطی میکنی ؟

 اومدم بیرون و یه حوله کوچیک دورم کشیدم که باز کیمیای گاو  اومد تو و تا منو دید گفت: جووووووون امین بخورتت 

 یه متکا برداشتم پرت کردم سمتش و گفتم: بیشعور هیز چیه باز بیدار شدی تو؟

 کیمی:دیشب چیشدش؟

 هیچی یکم گوش مالیش دادیم تا دیگ از این غلطا نکنه ._

 ساتو بپوش منتظرم کیمی: لبا

 گمشووو هیز برو میخوام لباسامو بپوشم ._

 کیمی: خخخ باشه ولی دفعه دیگ از دستت نمیدم 

 وقتی گورشو گم کرد لباسامو پوشیدم 

نگ شده گوشیم زنگ خورد ، نمیشه یه چند روز به من زنگ نزنین ای بابا ، گوشی رو برداشتم دیدم  مامانمه وای مامان اخ جون چقد دلم برات ت 

 زود برداشتم 

 سالم مامان جونم خوبی؟_

 مامی: سالم دختر خوشگلم ،من خوبم تو خوبی عزیزدلم؟ 

 مرسی مامانی بابا خوبه ؟ سعید چطوره؟ _

 مامی: همه خوبن عزیز مادر همه سالم میرسونن چه خبرا ؟ چیکارا میکنی؟

 هیچی مامان دلم برات تنگ شده _
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 شده ولی تو خودتو ناراحت نکن اگه بشه ماه دیگ با سعید میام تهران پیشتون . مامی: خوشگلم منم دلم برات تنگ

 مامان تروخدا بیا حتما بهت نیاز دارم _

 مامی: چیزی شده ؟

 نه ولی دلم برات تنگ شده مامان _

موقع بخون از مامان مهسام  مامی: باشه میام عزیزم به بچها سالم برسون و درساتو به موقع بخون دیگ بچه نیستی که بهت بگم غذاتم به

 شنیدم که یکی رو اوردین کمکتون کنه کار خیلی خوبی کردین شما درستونو بخونید فقط 

 باشه مامان توام مراقب خودت باش خیلی دوست دارم قربونت بشم خدافظ _

 مامی: خدافظ عزیزدلم 

 وقتی تماسو قطع کردم نشستم رو تخت چقد دلم برات تنگ شده مامان خوشگلم

 ♥بلند شدمو از تو کیفم عکسشو دراوردمو بوسیدم و رفتم تو حال . اعه مهسا رو داره کمک کبری خانم میکنه افرین معرفتتو عشقه!

 خواستم برم جلو که  یکی از پشت دستاشو دور کمرم حلقه کرد برگشتم دیدم کیمیه

 کیمی: ووووی عاشقتم 

 پلشت هیز دستاتو بردار _

 کیمی: نمیخوام میخوام حرصتو در بیارم 

 کصافتتتتتتتتتت ولم کن تف مالیم کردی ._

 کیمی: جووون حرص نخور 

 کیمی ولم کن تا حالیت کنم _

 کیمی: ولت که نمیکنم ولی آزادت میکنم 

 تا دستاشو برداشت پریدم دنبالش و اونم هعی فرار میکرد منم کوسن های مبلو پرت میکردم سمتش   
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 غ یکی همونطوری وایسادیم با جی

 اه خدا منو از شر این جیغ جیغو راحت کن 

 مهسا: تازه اینجا رو مرتب کردیماااا 

 باشه باشه معذرت کیمی درست میکنه _

 کیمی: به من چه تو شروع کردی؟ 

 باشه بزار بزنگم پویا بگم چقد تو چقدر هیزی  _

 غره میرفت  ترسید و تند تند کوسنارو مرتب کرد و مرتب بهم چشم

  ��مگه خونه دانشجویی ها کثیف و بهم ریخته نیست؟پس چرا مال ما اینقدر تمیزه؟این مهسای عجوزه نمیزاره هیج جا کثیف بمونه 

 مهسا: به جای جفتک زدن بهم دیگه  یه زره بیائین کمک ما 

 من برم پیش ساوی ببینم چیکار میکنه _

 کیمی: منم برم درس بخونم 

 شو منو میخوای بپیچی بیا ببینم مهسا: کیمی گم

ه به خخخخخ دیگه دیگه  مهسا االن پوستشو میکنه خب بدو که ما بریم فلنگو بستم زود خودمو انداختم تو اتاق ساوی اونم رو تخت خوابیده بود ا

 خشکی شانس خو بزار یکم بشینم 

 آروم نشستم

 جلوی میز  یه دفتر دیدم   

 چی توشه وااای تا باز کردم دیدم باالی صفحه اسم منه شروع کردم به خوندن . فضولیم گل کردو برداشتم ببینم 

 .نشده ما شامل هنوز آرامشش این  اما است قرار بی های دل بخش آرامش نامش که خدایی نام به°°
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 خدا جونم من بهاره رو خیلی دوست دارم

ولی چیکار کنم اگه نمیرفتم امین عکسامو برای مامانو بابام میفرستاد و منم  امروز واقعا خجالت کشیدم که بهش گفتم میخوام با امین برم بیرون

 °°دیگه نمیتونستم پیش بچها بمونم خدا جونم از وقتی که اومدیم اینجا همش دردسر بسه دیگه نمیکشم. 

 وای یعنی ساوی خاطراتشو مینویسه؟ 

 یدار نشده باشه اما باالسرم بود و  داشت نگام میکرد. نمیدونستم ولی خوبه خودشو خالی میکنه برگشتم که ببینم هنوز ب

 اممممم........ چیزه ........دیدم خوابی گفتم یکم بشینم بیدار بشی _

 ساوی:آره خب مشخصه ، خب چیشده؟

 هیچی اومدم ببینم چرا همش تو اتاقی خو بیا بیرون یه هوا بخور _

 ساوی: حوصله ندارم االنم میخوام برم حموم 

 ساوی ......چیزه .....ببخشید ها ولی امین که بهت دست نزد که یه وقت _

 ساوی با تعجب نگام کردو گفت:نه نگران نباش. 

 باشه برو حموم منم میرم پیش مهسا اینا_

 از اتاق ساوی اومدم بیرون ای بابا حوصلم سریده خب اوخ اوخ بزار یه زنگ به مهشید بزنم خیلی وقته باهاش حرف نزدم 

 رفتم تو اتاقمو گوشیمو برداشتمو زنگ زدم به مهشید و کلی حرف زدیم و قربون صدقه هم رفتیم

 بعد کلی غرغر که چرا بهش اینقدر دیر دیر زنگ میزنم و دل جویی های من ازش خدافظی کردم

 شده و من که ناهار نخوردم اه امروز چه قدر دیر میگذره ها   ۵دیدم ساعت 

 رفتم تو آشپزخونه 

 مهسا: بیا ناهار بخور 

 چرا انقد دیر شد؟ _
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 کبری خانم: ببخشید دخترم با مهسا خانوم داشتیم خونه رو تمیز میکردیم یادمون رفت غذا درست کنیم.

 نه اشکالی نداره من گشنم نبود _

 کیمی رو دیدم که باز اومد اما این دفعه دپ بود.

 باز کی زده تو پرت _

 کیمیا:هیچکی حوصلم سر رفته

 ای بابا منم حوصلم سر رفته غذا بخوریم بریم بعدش بریم دور دور؟_

 کیمی: اره دلم شیطونی میخواد در حد اللیگا 

 مهسا: من خستم میرم بخوابم شماها برین 

 باشه تو لباسای فرداتم جور کن _

ید و شلوار مشکی پوشیدمو چون حال آرایش نداشتم بعد خوردن ناهار که دیگ نه عصرونه رفتم تو اتاقم و یه مانتو بلند سرمه ای با یه شال سف

 فقط یه کرم و رژ و ریمل زدم و اومدم جلوی در کالج مو پوشیدم و کیمی هم بعد چن دیقه اومد. 

 کیمی راسی برو بگو ساویم  بیاد _

 کیمی: باشه االن میرم 

 بعد چن دیقه برگشتو وگفت: هرچی گفتم گفت نه گشنشه شکمو 

 خب پس بریم_

 خواستم ماشینو از پارکینگ در آرم که کیمی گفت: بهی بیا پیاده بریم تا پارک از ماشین خسته شدم 

 باشه  _

ب رفتیم به سمت پارک و رفتیم دقیقا تو زمین بازی یهویی دلم خواست سوار تاب بشم به کیمی گفتم: تن لش اون هیکلتو جمع و جور کن بریم تا

 سواری بعدشم سرسره 
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 ببینم زشته سن خر حضرت یعقوبو داری میخوای تاب سواری کنی؟کیمی: بشین 

 سالم شد سن، مردم به درک بابا یه روز خوش باشیم.  ۱۹بلندشو ببینم چه زشتی _

 کیمی:خب اینم حرفیه بریم 

 رفتیم نشستیم روی تاب و شروع کردیم دلقک بازی و زنا بهمون میخندیدن دوتا پسر منگلیسم هم بهمون گیر دادن

صه بعد کلی تاب سواری و سرسره بازی رفتیم بستنی گرفتیم نشستیم خوردیم و برای بچهام گرفتیم و اومدم بیایم سمت خونه که یه مغازه خال

 سیسمونی فروشی دیدم و به کیمی گفتم: بیا بریم من میخوام برای پسرم لباس بخرم 

 ر داری که پسر داشته باشی کیمی با تعجب نگام کردو گفت: دیونه شدیاا پسر کوش اصن تو شوه

 زر نزن گل من بیا بریم _

 بزور بردمش داخل مغازه 

 .  عزززیززززم رفتم یه چنتا لباس برداشتمو و چشمم خورد به یه پستونک کوچولو دلم ضعف کرد اونم گرفتم و حساب کردم با کیمی اومدیم بیرون 

 کیمی: االن اینا مال کیه دقیقا؟

 برای پسرکمه _

 شدی خدایا اینو شفا نده بزار بهش بخندیم کیمی:خل 

 گمشو بابا بی احساس بی ذوق _

 شده بود بعد یکم راه رفتن برگشتیم خونه جلو در بودیم که یه فکر اومد تو ذهنم به کیمی گفتم: بزار مهسارو اذیت کنیم   ۸یه نگاه به ساعت کردم 

 لباسای بچه رو گذاشتم توی مانتوم پیش شکمم 

 ی باردار شدم خخخ کیمی یه نگاه بهم کرد و شروع کرد خندیدن و گفت: چقد بهت میاد جووون مثل این زنا

 گمشو هیز خانم _

 زنگو زدیم و رفتیم باال تا از در رفتیم داخل مهسا اومد منو دیدو جیغ زد .
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 مهسا: این چیه؟؟؟

 خخخخ بچمه _

 وقتی به خودش اومد گفت: بیشعورا منو سرکار میذارین 

 حاال اینارو بیخیال بیا ببین چیا برای پسرم خریدمخخخخخ _

 مهسا: ای زهرمار ای کوفت ای زهر باز تو خل بازیات شروع شد

 خیر خب برای بچم لباس گرفتم _

 مهسا: گمشو بیا شامتو بخور فردا کلی کار داریم حواست هست اصال؟ 

 اره بابا بزار لباسامو عوض کنم اومدم _

جیقولی پسرمو گذاشتمو و لباسامو عوض کردم اخ اخ چقد خسته شدم برم غذا بخورم بیام بخوابم از اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاقمو لباس 

 رفتم سرمیز شامو با آرامش خوردم و اومدم رو تختم خوابیدم .

 صبح با صدای مهسا باز بیدار شدم یه بار نشد این منو بیدار نکنه 

 مهسا: بلندشو دیگه

 خب گریه نکن بلندشدم رفتم دست به آب و اومدم نشستم جلوش و گفتم: خب صبحونه نخورم؟ _

 مهسا: ای بابا بلندشو برو بخور زود بیا تا من لباسامو جمع و جور میکنم .

 باشه ای گفتمو رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان شیر عسل خوردم رفتم پیش مهسا 

مشکیه رو میپوشم با این مانتو کرمیه تا حاال ندیده عینک طبی خودمم برمیدارم تو فقط ارایشمم کن که مهسا: خب اومدی بیا ببین این شلوار 

 فرق کنم. 

 باشه _

 مهسا: یعنی اگه گند بزنی کشتمت بهی غرورو بزار کنار بهت قول میدم بد حالشو میگیرم 
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 اممممم باشه حاال _

 استرجت و کالجات  مهسا: خب توام مانتو مشکی کوتاهتو بپوش با شلوار

 خب حاال انگار میخوام رئیس جمهورو مالقات کنم _

ی مهسا: مسخره بازی در نیار و از زیر زبونش حرف بکش بیرون معموال اولش مغرور رفتار میکنه ولی اهمیتی نده و بابت اون سیلیم که بهش زد

 بگو عصبی بودی. 

 باشههه _

 ریم مهسا: خب االن ساعت یکه بیا بریم نهار بخو

 با مهسا رفتم تو حال ساوی و کیمیم داشتن غذا میخوردن 

 کیمی: بچها من تو خونه حوصلم سر میره .

 ساوی: خب بیاین بریم باشگاه ثبت نام کنیم روزایی که دانشگاه نمیریم بریم باشگاه

 کیمی: اره خوبه 

 چیزی بگیریم فردا میریم ثبت نام باشگاه خب حاال منو مهسا ساعت پنج میریم بنزین بزنیم و بعدشم میریم برای خونه_

 کیمی: باشه 

 بعد خوردن ناهار با مهسا بلندشدیم که بریم تو اتاق .

 مهسا:خب من صورتمو شستم بیا آرایشم کن .

 رفت نشست رو صندلی و منم اول صورتشو کرم زدم یه ارایشیش کردم که دهن خودم کف کرد اصال مهسا بکلی عوض شد یه نگاه به خودش

 کرد و گفت : اره خوبه چقد عوض شدمااا خوشکل بودم خوشکل تر شدم

 ما اینم دیگه _

 مهسا بلند شد لباساشو پوشید منم نشستم جلوی آیینه و یه آرایش الیت خیلی کم کردم و لباسامو پوشیدم. 
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 مهسا:خب دیگ تکرار نکنم گند نزنیاا 

 نه سعی میکنم آروم باشم و نمیزارم بهم توهین کنه._

 مهسا: دوتا عزیزمو قربونتم بهش بگو خرکیف بشه 

 عققققق _

 یه نگاردم وای چهار ونیمه سریع از اتاق اومدیم بیرون کیمی با دیدن ما گفت: احیانا عروسی که تشریف نمیبرین؟؟؟؟

 خیر ، فعال خدافظ  _

 از در که اومدیم بیرون ساوی زود اومد سمتمونو گفت : بچها مراقب باشین 

 حواسم هست نترس ، _

 بعد صحبت با ساوی با مهسا سوار آسانسور شدیم گوشیمو در اوردم و یه عکس سلفی با مهسا گرفتیم خخخ چه جیگرایی. 

 بعدشم با ماشین رفتیم به سمت کافه تا رسیدیم دوباره شروع کرد به نصیحت

 مهسا: خب دیگه حواست باشه اول تو برو بعد من چند دقیقه بعد میام 

 باشه  _

ت :  یاده شدم رفتم داخل یه نگاه به اطرافم کرد که یالغوز خانو پیدا کردم رفتم نشستم روبروش یه نگاه همراه با یه پوزخند تحویلم دادو گفپ

 خب میشنوم وقت ندارم بگو چیکار داری؟

 هه بابا مدیرعامل _

 امین: اومدی مسخره بازی پس من برم 

 نیم خیز شد ولی با تشر من دوباره نشست

 بشین بینم میخوام درباره ساوی صحبت کنم_
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 امین: خب بگو

 عکساشو پاک کن !_

 امین: چرا باید پاک کنم؟

 چون من میگم ، با اینکارا نمیتونی دل منو بدست بیاری هرچند دیگ االن حالم از ریخت و قیافت بهم میخوره_

 عکساش پاک بشه باید قبول کنی صیغه موقتم بشی. امین: بهاره شروع نکن چرت گفتن نه حوصله دارم نه اعصاب اگه میخوای 

 چیز دیگه ای نمیخوای؟ _

 امین: چرا خخخخ اهل معامله ای معامله کن.

 نیستم حاال توام پیشنهاد منو گوش کن _

 امین: خب ؟ 

 دوستی موقت  _

 امین:بی کلک؟؟؟

 اهوم _

 امین: از کجا بدونم زیرش نمیزنی؟؟

 ثابت میکنم  اونروزم عصبی شدم نفهمیدم زدم تو گوشت _

 امین: خوبه باز فهمیدی ولی نبینم دیگ ازت 

 چشم_

 خخخخخ از دلم خبر نداری که آشغال .................

 امین: خب پس یه حلقم میندازی 
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 باشه عزیزم هرطور بخوای _

 به خودت باشه امین: منو ریلکس نبینا صدتا مثل تو رو میتونم بخرم حواست 

 شنیدم ، خب فردا میام خونت عکسا رو پاک کنی _

 امین: باشه ، یه سوپرایز دارم برات میخوام یکی رو بهت معرفی کنم فردا منتظرتم 

 اوکی _

 امین: چی میخوری ؟

 نسکافه _

 امین ساکت شد و دوتا نسکافه سفارش داد.  آخی نمیدونی برات برنامه دارم درستت میکنم

 ه من عاشق اون چشاتم یا اون تیپ مامانیت .فکر میکن

 یه نگاه به مهسا انداختم یه چشمک بهم زد .

 امین: خب یه مهمونی برگزار میکنم  هفته بعد به مناسبت دوستیمون 

 مشکلی نیست _

 امین:سوپرایز فردام خیلی خوشحالت میکنه 

 ش نقشه میکشیدم گفتم:اهوم باش با بیخیالی در حالی که داشتم آروم آروم نسکافمو نمیخوردم و برا

بعد خوردن نسکافه از اون بیشعور خدافظی کردم و اومدم بیرون دیدم  وایساده منم بخاطر اینکه شک نکنه دست تکون دادمو سوار ماشین 

 شدمو بوق زدم گازشو گرفتم. 

 زنگ زدم به مهسا و گفتم: حواسش به امین باشه

 مهسا بیاد وقتی رسیدم جلوی در خونه وایسادم تا 
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 ای خدا من چقد از این یالغوز بدم میاد کاش میشد یه چاقو برمیداشتم میکشتمش 

 بعد چن دیقه مهسا اومد

 در ماشینو سریع باز کرد و نشست

 مهسا: چیشدش؟؟

 هیچی. آقا خوش اشتها تشریف داشت. اول گفت صیغه موقت ولی من پیشنهاد دوستی دادم قبول کرد_

 ما شد. مهسا: ایوووول به نفع

 راستی یه چیزی ام گفت مثل اینکه  فردا برام یه سوپرایز داره و قرارشد عکسارم پاک کنه .بهش گفتم میرم خونش _

 مهسا: چه سوپرایزی؟

 نمیدونم بیا بریم باال فعالحرف میزنیم_

 تا از در رفتیم داخل ساوی مثل چی  هجوم اورد سمتمون وگفت: سالم ،چی شد؟

 دم فردام عکساتو پاک میکنه هیچی باهاش دوست ش_

 ساوی: بهاره ممنونتم 

 خفه بابا من که چاکرتم_

 مهسا: کیمی کوجاس؟

 ساوی: رفت بیرون 

 یعنی حال میکنما اصال ما براش وجود نداریم ._

 رفتم اتاق و لباسامو با یه لباس آستین بلند با شلوار پوشیدم هوا سرد بود خو 

 رفتم تو آشپزخونه 
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 م دخترم خسته نباشی کبری خانم: سال

 سالم مرسی شمام خسته نباشین، شام حاضره؟ من خیلی گشنمه _

 کبری خانم: اره مادر جون حاضره 

 وای این لحنش منو یاد مامانم میندازه 

 چقد احساس راحتی با این زن دارم .

 ساوی: بهاره هوووووی بهاره گوشیت داره زنگ میخوره خودشو کشت 

 بیارش اینجا دیگه  _

 مهسا: من میارمش 

 ای بابا سر اوردن گوشی منم دعوا دارن 

 ساوی و مهسا دویدن سمت آشپزخونه و گفتن :ووووییی امیننننننننه 

 خب چرا هول کردین؟_

 مهسا:بدو بیا صحبت کن 

 گوشی رو ازش گرفتم و رفتم تو اتاقم اون فضوالم زود اومدن تو اتاق 

 امین: الو کجایی صدبار بهت زنگ زدم 

 اولن سالم دومن چه خبرته بداخالق_

 خخخخ این االن سکته مغزی میکنه خخ نیم ساعت پیش باهم دوست شدیما 

 امین: هر موقع بهت زنگ میزنم زود جواب بده 

 خب حاال.چیه؟ چیکار داری؟_
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 امین: یه عکس همین االن از خودت برام بفرس .

 حتما بشین تا بدم _

 امین: رو اعصاب من راه نروهااا 

 راه نمیرم میخوام اسکی برم حاال  چی میشه مگه؟_

 امین: خب هیچی نمیشه ولی عزیزم االن عکسارو میفرستم برای مامان بابای ساورینا جون 

 بیشعور دست روی نقطه ضعفم میزاره 

 عزیزم آخه لباسام مناسب نیست عکس بگیرم. _

 مهسا: بگو براش میفرستی 

 آرو رو بهش گفتم:هیس تو خفه 

 : خب لباساتو عوض کن برام بفرس امین

 همین نیم ساعت پیش باهات بودم که عزیزم ._

 امین: کاری ک میگمو بکن 

 باشه بای_

 قطع کردم...اه چندش

 مهسا: خل چرا قطع کردی؟

 حوصلشو ندارم _

 ساوی: حاال باید عکس بگیری براش بفرستی؟

 ه عکس بفرست براش. مهسا: امین آدم نیست بلندشو یه لباس درست حسابی بپوش و ی
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 باشه _

 بی حوصله از جام بلند شدمو یه پیرهن خوشکل با یه شلوار استرج مشکی پوشیدم. 

 مهسا: یه وقت خجالت نکشی ما اینجا نشستیما 

 نه راحتم تو خیالت تخت خواب دو نفره _

 مهسا: بلبل زبونی نکن ببینم زود بپوش 

تم تو تل آنالینه خخخ هول براش عکسو فرستادم زود دیدش و گفت : ای جونم چقد بهت میاد لباسامو که پوشیدم ساوی ازم یه عکس گرفت رف

 این لباسا 

 امین یه سوال دارم _

 امین: جانم ؟

 فردا کی بیام؟ _

 امین: هر وقت که میخوای 

 صبح میام ، االنم برم شام _

 امین: باشه عزیزم شب خوش

 مهسا: خوبه باورش شده 

 اره آشغال ، بریم شام _

 رفتیم توی آشپزخونه کیمی رو دیدیم که مثل نخورده ها داره غذا میریزه تو خندق بالش. 

 مهسا: از قحطی اومدی؟ 

 کیمی: سالم اره 

http://www.roman4u.ir/


 

 
181 

 

 تازگیا کال از همه چیز شوتی ها _

 کیمی: مگه چی شده ؟

 هیچی شامتو بخور _

 همگی نشستیم و در آرامش شام رو خوردیم و بعد زدن مسواک رفتم تو جامو نمیدونم کی خوابم برد 

 صبح با صدای زنگ خوردن گوشیم از خواب بیدار شدم ، 

 ای خدا بازم نتونستم مثل آدم بخوام .

 با یه صدای خوابالو گفتم.

 الووووووو_

 امین: الو خواب آلو 

 فتماین انتر بود؟با حالت گریه گ

 امینننننن خوابم میاد  _

 بعدشم قطع کردم و تا چشامو بستم یه چیزی ریخته شده رو صورتم زود چشامو باز کردم کیمی و مهسا داشتن میخندیدن 

 مهسا: بیدارشدی اخیش 

 بیشعورا چرا نمیزارین یه روز بخوابم رو من آب خالی میکنی گمشو تا نکشتمت. _

 مهسا: بلندشو باید بریم؟ 

 : کجا؟ کیمی

 کجا؟ _

 مهسا: بریم یکم خرت و پرت بگیریم 
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 برووووووو خو به من چه ؟_

 کیمیا : هوی مهسا کمکت کردم بیدار بشه ها  پول منو بده برم کار دارم 

 مهسا: گمشو برو از کیفم بردار 

 سر بیدار کردن من معامله میکنین؟_

 از همه چی مطلع شی وگرنه خونه رات نمیدممهسا: بلند شو باید حاضر بشی بری پیش امین امروز باید 

 ای خدا اینا دیگه کی بودن فرستادی تو دامن من؟_

 از جام بلندشدم و رفتم دست به آب وقتی اومدم دیدم گوشیم دست مهساعه 

 نمیری یه وقت انقد فضولی میکنی_

 مهسا: تو نگران من نباش حاضرشو بریم 

 باشه ولی تو کجا؟ _

 یرم کافه کناری خونه امین اینا ولی باید هواسم بهت باشه امین نخورتت مهسا: با تو نمیام م

 باشه بزار من لباسامو بپوشم. _

م مهسا از اتاق رفت بیرون منم لباسامو با یه سارافون بلند عوض کردم و یکمم آرایش کردم وپالتومو برداشتم از پوتین متنفرم ایشه فکر کن

 شلوار نمیپوشن زیرشگبعضی دخترا که پوتین میپوشن دیگه 

 گوشیم زنگ خورد وای دوباره این الش......

 الو دارم میام دیگه_

 نزاشتم حرف بزنه زود قطع کردم 

 مهسا: من دارم میرم تو خودت برو حواستم جمع کن نزار از حدش بگذره 
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 باشه برو بشین تو کافه منم میام._

 مهسا: بهاره حواست باشه. 

 باشه برو حواسم هست  _

  سا رفتش منم بلند شدمو کیفمو برداشتم و تا از اتاقم اومدم بیرون یادم افتاد هیچی نخوردم ساوی هجوم اورد به سمتم و گفت: داری میری؟مه

 اره تو نگران چیزی نباش. _

 ساوی: بیا این لقمرو بخور 

 وای مرسی خب من اینو بخورم  برم. _

 ین. لقمه رو که خوردم ساوی رو بوس کردمو رفتم پای

 مهسا: خب من برم ، توام برو سمت خونه اون 

 دیونه خب مسیرمون یکیه میریم بعد تو رو جلو کافه پیاده میکنم. _

 مهسا: باشه

 سوار ماشین شدیمو و بعد چن دیقه رسیدیم به کافه یه جا نگه داشتم تا مهسا پیاده بشه 

 مهسا: مراقب خودت باش 

 باشه توام مراقب خودت باش خنگولی هر چی شد سریع بهم خبر بده .راستی گوشیتو بزار رو ظبط که صداشم داشته باشیم _

 باشه–

بعد جداشدن از مهسا گازشو گرفتم دوباره گوشیم زنگ خورد دیدم امینه جواب ندادم و بعد چند دیقه رسیدیم در خونشون وووووی چه خونه ای 

 قصره که 

 زنگ زدم به امینو گفتم : جلو درم بیا خدافظ 

 زود قطع کردم االنه که منو دار بزنه خخخ بزار بهش نشون میدم هنوز اول راهه. 
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 دیدم در باز شد و دوتا مرد اومدن و گفتن: سالم خانم ما ماشینو پارک میکنیم آقا منتظرتونه.  

 میخوره خخخ به امین میگن آقا آخه اون یالغوز کجاش به آقاها 

 از ماشین پیاده شدمو رفتم داخل که یه زنه زود اومد جلو در و گفت: سالم خوش اومدین لطفا کیفو پالتوتونو بدین به من 

 وای چه کالسی میزارن اه اه 

 پالتومو در آوردم و دادم بهش دستش اومد کیفو بگیره که گفتم: نه ممنون پیش خودم بمونه بهتره .امین جان کجاس؟  

 مه:چشم. بفرمایین من میبرمتون خانو

همراه خانومه رفتم توی حال وووی چه خونه ای آخه این خونه حیف نیست برای این عوضی داشتم دور و برمو اسکن میکردم که نگاهم افتاد 

 بهش .

 امین: مگه بهت نگفتم زنگ میزنم مثل آدم جواب بده 

 تو راه بودم  _

 امین: چی میخوری؟

 من باتو هیچی _

 اشو کرد توهمو گفت: گفتم چی میخوری اخم

 منم شیطونیم گل کرد و گفتم: عزیزم تا وقتی تو هستی نیازی به خوردن چیزی نیست .

 یه پوزخند بهم زد و گفت:گرون برات تموم نمیشه؟ 

 نه چرا گرون تازه ارزونم هست _

 اومد نشست کنارم و منم داشتم میمردم از ترس

 سوپرایز دارم میدونم که خوشحال میشی.  امین: نترس نمیخورمت برات یه
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 خب چی هست این سوپرایزت _

 امین: دنبالم بیا تا ببینی 

 باشه  _

 از جاش بلندشد و راه افتاد به سمت پله ها دنبالش راه افتادم بعد چن دیقه رسیدیم به یه اتاق 

 امین: میدونم که شکه میشی ولی باید بدونی...

 خب بدو دیگه دارم سکته میکنم ببینم چیه _

 امین درو باز کرد و منم رفتم داخل یه اتاق بزرگ که یه دختر خوشگل و ناز و ظریف روی تخت خوابیده بود. 

 سوپرایزت چیه؟ این خانم کیه؟_

 امین: بیا بشین تا برات توضیح بدم 

 رفتم جلوتر یه نگاه به دختره کردم و یه نگاه هم به اطراف 

 امین نشست روی تخت و گفت: این خانم یه نسبتی با ساورینا داره 

 نسبت؟چه نسبتی؟_

 امین:ایشون خواهر ساورینا

 چـــــــــــــــــــــــــــــــــی؟ _

 امین: ساوی یه خواهر داره که مادرو پدرش ازش پنهون کردن بخاطر اینکه دخترشون فلج بشه بعدشم اونو فروختن به ما. 

 ی امین حالت خوبه؟چی میگ_

 امین: باورت نمیشه خب حق داری برو از ساوی بپرس که خواهری یا برادری داره؟

 امین من نمیفهمم تو چی میگی؟ ساوی اصال خواهر نداره تک دختره_
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 امین: باورت نمیشه گروه خونی مادر و پدر ساوی رو بپرس بعد بیا مدارک پزشکی سنم رو چک کن .

 سنم؟؟؟_

سنمه، اون موقع ها که مادرم زنده بود یه روز اومد و گفت سرپرستی یه دختری رو به عهده گرفته و میخواد به عنوان بچش باشه امین: اسمش 

م و بابام قبول نمیکرد ولی با اصرار مادرم قبول کرد و این دختر شد مثل خواهر من مادرم توی وصیت نامش نوشته بود که از سنم نگه داری کنی

خیلی سنمو دوست داشت وقتیم فوت کرد ما سنمو پیش خودمون نگه داشتیم ما نمیدونستیم براش چه اتفاقی افتاده که فلج شده مراقبش باشم 

بخاطر  خواهرم دنبال کاراش افتاد و فهمید سنم پدرو مادر و یه خواهر داره که توی شیراز زندگی میکنن ما چندین بار میخواستیم بریم شیراز ولی

ونستیم و االنم نمیدونیم چرا مادرم با وجود منو خواهرم سنمو اورد به خونمون منم تا االن ازش مراقبت کردم و تو این چند وقت وصیت مادرم نت

 با تحقیقایی که کردم

که بتونم فهمیدم ساورینا خواهر سنمه من به ساورینا چیزی نگفتم و اگرم  مجبورش کردم که باهام باشه و ازش اون عکسارو گرفتم بهونه بود 

 باهات باشم و بهت این قضیه رو بگم.

تو اصن نفهمیدم چیشد که خودمو تو بغل امین دیدم زدمش کنار و گفتم: دروغ میگی چرا باید پدرو مادر ساوی دخترشونو رها کنن تو دروغ میگی 

 ازجون من و ساوی چی میخوای عوضی ؟

 و خودت دنبالش بیوفت تا بفهمی راست میگم. امین: باور نمیکنی گروه خونی مادر و پدر ساوی رو بپرس 

 از تو کثیف تر ندیدم _

در  یه نگاه به دختره که  گفت اسمش سنمه کردم چقد شبیه ساوییه ولی زود از اتاق اومدم بیرون وکیفمو ورداشتم و دویدیم پایین و رفتم جلوی

 که خدمتکارشون گفت: خانم میرید؟

 پالتومو بیار_

 زار باهم این موضوع رو به ساورینا بگیم امین: بهاره وایسا ب

 فقط گمشو  _
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دی کیفمو از خدمتکارشون گرفتمو زود دویدیم بیرون و به مرده گفتم ماشینمو بیاره امین اومد کنارم دستمو محکم گرفت وگفت: برو ولی آروم ش

 برگرد حتما کاری رو گفتمم بکن 

دستمو از دستش کشیدمو و تف کردم توی صورتشو سوار ماشینم شدمو و گازشو گرفتم یه حال عجیب داشتم ولی توجه نکردم توی کوچه 

 وایسادم سرمو گذاشتم روی فرمون. 

یش مهسا دروغ گوی پست با داغون شدن ما خوشحال میشی دهنتو سرویس میکنم کصافت اشغال ازت متنفرم بعد چن دیقه رفتم توی کافه پ

 دور و اطرافمو نگاه کردم دیدم مهسا نشسته سمت چپ رفتم پیشش تا منو دید گفت: چیشد؟

 هیچی الکی بود _

 مهسا: پس چرا انقد زود اومدی؟ عکسای ساوی رو پاک کرد؟

 نه یادم رفت زود اومدم _

 مهسا: چیزی شده؟ چرا قیافت بهم ریخته؟ 

 چیزی نیست فقط خستم بریم خونه _

 مهسا: من تورو نشناسم باید برم بمیرم بگو چی شده؟ 

 مهسا میشه گیر ندی ؟ بعدا حرف میزنیم. _

 مهسا : باشه 

 دیدم مهسا ناراحت شد زود گفتم: ببخشید خب حالم یکم بده بریم خونه حرف میزنیم.

 مهسا: چرا معذرت خواهی میکنی میریم خونه حرف میزنیم چی میخوری؟

 یه نسکافه _

 دن نسکافم با مهسا رفتیم خونه بعد خور

 اه گوشیمو از کیفم آوردم یادم رفته بود ظبطشو قطع کنم دکمه اشو زدم و و دوباره انداختمش تو کیف 
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 ذهنم بهم ریخته بود تا از در خونه وارد شدیم ساوی اومد سمتمون و گفت: سالم چیشد؟

 هیچی _

 ولی اعصابم خورد بود از کنارش رد شدمو و اصال نگاهش نکردم نمیدونم چرا 

و گفت: ای امین چی میخوای از زندگی ما؟ چرا انقد باهامون بازی میکنی امین تو از ما چی میخوای آخه ؟ یه دفعه در اتاقم باز شد و کیمی اومد تو 

 جونم چه خوشگل شدی منم داد زدم: گمشو نمیخوام ببینمت ه*ر*ز*ه 

 انیه رفت و من موندمو یه حال خراب . کیمی با بهت منو نگاه میکرد ولی بعد چند ث

لباسامو کندم و رفتم زیر دوش سعی کردم آروم باشم بعد یه ساعت اومدم بیرون و لباسامو پوشیدم و دراز کشیدم روی تخت اگه واقعا اون 

صدای باز شدن در اتاقم به خودم دختر خواهر ساوی باشه چی؟ نه خدا امکان نداره ولی من باید گروه خونی مامان و بابای ساوی رو بپرسم با 

 اومدم مهسا اومد و گفت: به کیمی چی گفتی االن یه ساعته داره گریه میکنه 

 اون گریه میکنه؟ هه  _

 مهسا: بهاره چیشده ؟ چرا بهم ریختی 

 قضیه رو براش تعریف کردم و صدارو واسش گذاشتم 

 اره بازیمون بده .خیلی شکه شد و گفت: از کجا معلوم که دروغ نگه اون دوست د

 نمیدونم ولی اون دختر شبیه ساوی بود در هر صورت من گروه خونی ساوی و مامان باباشو میپرسم. _

  oگروه خونی خود ساویم + Aو باباشم  oمهسا:من میدونم گروه خونی مادرش +

 من گروه خونی اون دخترو نمیدونم ولی باید بپرسم _

 یپیچونمش فعال تا معلوم بشه حقیقته یا نه مهسا: به ساوی چیزی نگو فعال من م

 باشه ، مهسا اگه حقیقت باشه ساوی داغون میشه.  _

 مهسا: فعال باید صبر کنیم توام ذهنتو درگیر نکن االنم بیا تو حال از کیمیم معذرت خواهی کن. 
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 باشه تو برو میام _

 بعد چند دیقه از جام بلندشدم و رفتم تو حال دیدم کیمی آب غوره گرفته رفتم بغلش کردمو گفتم: ببخشید ابجی حالم خوش نبود. 

 کیمی: اشکال نداره مهسا گفت که اون کصافت میخواسته چیکار کنه. 

 یه نگاه به مهسا کردم که بهم چشمک زد. 

 بگذره.  ساوی: اجی ببخشید من نمیخواستم امین از حدش

 اشکالی نداره  _

حالت طهوع داشتم فکر میکنم بخاطر استرسی که داشتم اینطوری بودم رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان شیر خوردم و رفتم تو اتاقم گوشیمو 

 تا پی ام برام اومده همه گروهامو حذف کردم ۱۰۹۰برداشتم رفتم توی تلگرام  دیدیم 

 دم   روهام آنالین بودرفتم تو مخاطبینم همرو یه نگاه کر

 بهش پی ام دادم و یکم باهاش حرف زدم  سرش خیلی شلوغ بود اولش خواستم چیزی بهش بگم ولی پشیمون شدم و نگفتم  

 خیلی جویای حال مهسا بود 

 معلومه مهسارو دوست داره پسر بدیم نیست ولی مهسا............

م تو دایرکت داشتم ولی اهمیتی ندادمو یه پست خیلی غمگین گذاشتم و اومدم بیرون گوشیمو از تلگرام اومدم بیرون و رفتم تو اینستا کلی پیا

شبه  ۷گذاشتم روی میز و چشامو بستم وقتی چشامو باز کردم هوا تاریک شده بود از جام بلند شدمو رفتم تو حال به ساعت نگاه کردم دیدم 

 چقد خوابیدم.

 کیمی: وقت خواب !

 ن چه عجب بیدارم نکردی_

 کیمی: خواستم اینکارو بکنم ولی مهسا نذاشت. 

 گمشو مهسا کجاست؟ _
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 کیمی: حمومه،  ساویم خوابه

 توام که فقط گوشی به دست _

 کیمی: خب چیکا کنم آقامون حساسه 

 خفه بابا آقامون آقامون میکنه واسه من ._

کمکش کردمو رفتم جلوی تی وی و داشتم یه فیلم اکشن نگاه میکردم. رفتم تو آشپزخونه دیدم کبری خانم طفلی داره تمیزکاری میکنه منم یکم 

 که صدای آیفون منو به خودم اورد بلند شدم دیدم روهامه زود در باز کردم

 روهام:سالم 

 سالم خوش اومدین بفرمایین داخل _

 روهام: مرسی خوبین ؟ چه خبرا؟ 

 ممنون خوبم شما خوبی؟ _

 سری بهتون  بزنم. روهام: قربان شما گفتم بیام یه 

 کار خوبی کردین _

 کیمی: عه آقا روهام سالم خوبین 

 روهام: مرسی شما خوبین 

 خالصه بعد کلی احوالپرسی تکیه پاره کردن داشتیم حرف می زدیم که...

 پایینمهسا با یه تاپ و شلوارک قشنگ که حسابیم تنگ بود اومد تو حال تا روهامو دید دستپاچه شد روهامم سرشو انداخت 

 مهسا: سالم 

 و بعد دوید سمت اتاق.  آخ خندم گرفته بود ولی به روی خودم نیوردم. 
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 روهام: شنیدم هفته دیگه مهمونی دارین؟ 

 مهمونی ؟؟_

 روهام: امین گفت 

 اها اره شمام بیاین _

 روهام: باالخره سنگاتونو وا کندین. 

 اره چه وا کندنی هم _

رش فقط تو گوشیش بود و ساویم مظلوم نشسته بود که بعد چند دیقه مهسا اومد و با روهام احوالپرسی تیکه داشتم کیمی رو نگاه میکردم که س

ه پاره کرد منم دیدم روهام معذبه جلوی ما با مهسا حرف بزنه یه اشاره به ساوی کردمو و به کیمیم یه نگاه کردم که اونام متوجه شدن و هم

ی داریم مهسا تو از آقا روهام پذیرایی کن روهام یه چشمک بهم زد منم براش دست تکون دادم و رفتیم تو پاشیدیم و گفتیم: ببخشید ما یه کار

 اتاق. 

 کیمی: ای بابا همه تو نخ همن که 

 روهام پسر خوبیه ولی مهسا....._

 ساوی: آره روهام پسر متشخصیه

 کیمی:  مهسا مارو می کشه بد رفتن روهام. 

 اره خدایی _

 از اتاق اومدم بیرون که مهسا گفت: شما دارین چیکارمیکنین . بعد چن دیقه

 حاال میگم بهت شما راحت باشین  _

 با این حرفم مهسا عصبی شد و هجوم اورد به سمتمو گفت: خدا بهت رحم کنه بزار این بره فقط .

 ودم.من خندم گرفت از لحنش رفتم تو اتاق ساوی و یه ماژیک برداشتم و اومدم رفتم تو اتاق خ
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 کیمی: کجا رفتی؟

 بچها بیاین کاغذ بهتون میدم اسم روهام و مهسا رو بغل هم بنویسیم و بچسبونم به در و دیوار. _

 ساوی: میکشتمون 

 اشکال نداره یکم میخندیم _

 بعد چند دیقه کلی کاغذ نوشته شده که روش شکلکم کشیده بودیم رفتیم تو حال. 

 روهام: من دیگه زحمتو کم کنم  

 اعه میموندین حاال _

 روهام: نه دیگه کاری چیزی بود در خدمتم. 

 مرسی داداش خداحافظ_

 بعد خدافظی کردن با روهام مهسا دنبالمون افتاد و هـی جیغ میکشید

 مهسا: بهاره ی بیشعور من که میدونم همه چیز زیر سر توعه وایسا تا نکشتمت. 

 میدونی آخه روهام خیلی بهت میاد عزیزم _

 آی چشتون روز بد نبینه اومدم فرار کنم پام لیز خورد رو سرامیکا افتادم وسط خونه آی 

 زود اومد و گفت: بگو غلط کردم وگرنه موهاتو میکنمااا 

 نمیگم _

و خالیش  شروع کرد به کشیدن موهام منم داشتم تقال میکردم فرار کنم که کیمی و ساوی با یه پارچ آب اومدن و به من اشاره کردن ساکت باشم

 کردن رو مهسا منم زود فلنگو بستم 

 وای االن دیگ برزخی برزخی شده رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم اه خو به روهام میای دیگه از حرف خودم خندم گرفت .
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 مهسا: درو باز کن تا نشکستمش 

 باز نمیکنم .کیمی و ساوی آب ریختن روت به من چه _

 قبر و گور تو بلند میشه .مهسا: همه ی این آتیشا از سر 

 مهسا سلیطه بازی در نیار _

 مهسا: خب باشه بیا بیرون کاریت ندارم. 

 دروغ میگی میخوای گولم بزنی _

 دیدم صداش  نیومد 

 یه زره که گوش کردم فهمیدم داشت با کبری خانم حرف میزد. 

 کبری خانم: چیزی شده مادر؟

 مهسا: نه چیزی نیست

 شونو شنید فرمان داد بهم که جیغ بزنم منم روح خبیسم تا صدا

 جیغ زدم :کبری خانم کمک مهسا نمیزاره بیام بیرون از اتاق .

 مهسا: چیزی نیست نگران نباشین ما خودمون حل میکنیم. 

 زمزمه ی آرومشو شنیدم که گفت:شما نترسین ها این یه خورده مشکل داره

 د بغلم و گفت: دفعه آخرته منو با روهام تنها میزاریا. بعدش دیدم صدایی نمیاد درو باز کردم که مهسا پری

 اخیش رم شدنت تموم شدا _

 مهسا: مثل اینکه یادت رفته ما یه کارایی داریما 

 نه یادم نرفته برو لباساتو عوض کن باید بریم بیرون. _
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 مهسا: باشه ، االن موقعیت خوبیه کیمی و ساوی رفتن تو اتاق توام زود حاضرشو 

 اتاقمو یه پالتوی مشکی و شلوار و شال مشکی پوشیدم )کال همیشه عذا داره( رفتم تو

 رفتم سمت اتاق مهسا که پرید بیرون. 

 مهسا: بریم 

 با مهسا یواشکی فرار کردیم که کیمی و ساوی سوال پیچمون نکنن جلو در دیدیم مهرداد وایساده و داره خونه ها رو نگاه میکنه رفتم جلوشو

 م: اینجا کیشیک میدی؟ بدون سالم گفت

 اونم که مثال تازه متوجه ما شد گفت: عه سالم چه تصادفی داشتم از اینجا رد میشدم وایسادم با تلفنم حرف بزنم. 

 مهسا: خر خودتی فهمیدی؟ 

 مهرداد: آخه من اینجا چیکار دارم 

 کارتو که نمیدونم ولی راتو بکش برو _

 بشکنه. مهرداد: خیلی جوگیر شدیاا نزار حرمتا 

 هه چه حرمتی_

 مهسا: بیا بریم وقت باارزشمونو واسه این میزاریاا 

 رفتم سمت مهسا و بی توجه به مهرداد سوار ماشین شدیم و پامو گذاشتم روی پدال گازو از کنار مهرداد رد شدم.

 مهسا: احتماال بپا وایساده 

 اره ولی االن کسی دنبالمون نیست_

 فقط دوباره باید تظاهر کنی پشیمونی ما باید بفهمیم اون دختر واقعا خواهر ساوییه یا نه  مهسا: خب برو سمت خونه امین

 باشه منم میخوام همین کارو بکنم _
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 ماشینمو داخل نمیبرم تو بمون تو ماشین 

 مهسا: باشه 

 بعد نیم ساعت رسیدیم نزدیک خونه امین و منم یه جا پیدا کردم ماشینو پارک کردم. 

 باشه دوباره حرفاشو ضبط کنی و حواست خیلی خیلی جمع باشهمهسا: یادت 

 باشه توام مراقب باش._

 از مهسا جدا شدمو چند قدمی راه  رفتم و زنگ زدم 

 یه خانومی درو باز کرد تا رفتم داخل با خواهر امین روبه رو شدم.

 افسون: اوا ببین کی اینجاس. سالم عزیزم خوش اومدی 

 ستن؟سالم مرسی .امین جان ه_

 افسون: بیا تو عزیزم اینجا بده

 رفتم داخل و طوری که افسون نبینه گوشیمو رو ظبط گذاشتمو و تو کیفم انداختم. 

 افسون: امین خونه نیست ولی خیلی خوب کردی اومدی دلمم واست تنگ شده بود.

 همچنین اعه پس من برم یه وقت دیگه بیام که امینم باشه.  _

 افسون: اصال مگه میزارم بری عزیزم تازه یه چیزایی شنیدم خیلی خوشحال شدم. 

 چه چیزایی؟ _

 افسون رو به یه زنه گفت: ملیحه جان دوتا ابمیوه برامون بیار

 دوباره برگشت سمتم و ادامه داد: دوستیتون مبارک عزیزم نمیدونی چطوری دل داداشمو بردی دختر. 

 تله افتاده بدبخت. خخخخ نمیدونی داداشت توی 
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 اره مرسی عزیزم دیگه منم بهش حس دارم نمیتونم پنهون کنم که._

 افسون: قربونت بش  ایشاهلل که زودتر نامزدم بشین دل امین آروم بگیره 

 یه لبخند بهش زدم که همون زنه با یه سینی اومد و گذاشت رو میز.

 به افسون گفت: خانم دیگه کاری ندارین؟

 به امین زنگ بزن بگو بیاد که مهمون داره   افسون: نه فقط

 زنه چشمی گفت و رفت 

 افسون رو به من گفت: عزیزم امین میگفت وقتی قضیه ی دوستتو فهمیدی ناراحتی ولی انگاری باهاش راه اومدی. 

 راستش قراره امین یه سری چیزارو بهم نشون بده تا باورم بشه._

کنم ولی از وقتی که مامانم رفت دیگه مراقبت از سنم کاره آده و شاید سنم با دیدن پدرو مادرش همه  افسون: خیلی برام سخته با سنم خدافظی

 چیز یادش بیاد چون سنم حافظشو از دست داره .

 تو شک بودم اگه واقعا حرفاشون راست باشه و سنم خواهر ساوی باشه...... ولی نه امکان نداره. 

 ولی امین بهت کمک میکنه تا همه ی جریانو بفهمی.افسون: عزیزم معلومه گیجی هنوزم. 

 ومدیه باشه ی آروم گفتم و با اصرار افسون ابمیومو خوردم که دیدم صدای یه مرد میاد افسون از جاش بلندشد وگفت: بهاره جان بیا که امین ا

 ازجام بلندشدم و با امین دست دادم که افسون گفت: خب من تا جایی باید برم.....

 مکث کرد و دوباره گفت: شمارو تنها میزارم تا باهم تصمیماتونو بگیرین  یه زره

 این حرفو زد و از پله ها رفت باال .

 امین: خب پرسیدی از ساوی؟ 

 اره میخوام مدارک پزشکیشو نشونم بدی _
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 امین: بیا بریم اتاقش بهت نشون میدم.

 در و باز کرد و رفت داخل با امین از پله ها باال رفتیم و رسیدیم به اتاق ته سالن 

 امین: بیا 

 رفتم داخل نگاهم به تخت افتاد این دفعه سنم بیدار بود رفتم نزدیکش و غرق چشای ابیش شدم خدا چشای بابای ساویم آبیه یعنی واقعا میشه

 سنم خواهر ساوی باشه؟  

 مدارکو بده _

 امین: بیا بخون 

  oمدارکو ازش گرفتمو نشستم روی تخت و شروع کردم به خوندن و بعد چند دیقه فهمیدم که گروه خونی سنم +

تو شک بودم و امینم داشت نگام میکرد ناخودآگاه چشام اشکی و شد نمیدونم چرا ولی احساس عجیبی داشتم مدارک از دستم افتاد امین 

 نزدیکم شدو گفت: خوبی؟ 

 آ.......ره  _

 کردم نفسای عمیق بکشمسعی 

 امین: االن باورت شدش دیگه؟

 نه باور نمیکنم از کجا معلوم این مدارک الکی باشه.  _

ه امین: آخه عزیزم چرا باید بهت دروغ بگم؟ چه سودی برای من داره ؟ من خواستم خانواده واقعی سنمو پیدا کنم که کردم حاالم نوبت توعه ک

 کم کم به خانواده ساورینا بگی.

 من تا اطمینان پیدا نکنم هیچی نمیگم.  _

 امین: باشه پس بیوفت دنبال کاراش 

 یکم سنمو نگاه کردم شباهتش با ساوی و بوی  منو دیونه میکنه دستمو گذاشتم توی دستش و به امین گفتم: چرا حافظشو از دست داد ؟
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 امین: بعد مرگ مامانم اینجوری شد. 

 کسیم میدونی؟ _

 امین: کی مثال 

 دوستات و فامیالتون _

 امین: فامیالمون بعضیاشون که ایرانن اره ولی دوستام نه، بهاره بهم اعتماد کن. 

 نمیکنم امین نمیتونم بهت اعتماد کنم، چرا باید خواهر ساوی دست شما باشه آخه این با عقل جور در نمیاد امین. _

 میکنم . امین: سرنوشت اینطوری خواسته من دارم در حق ساورینا خوبی

 خوبیتو نمیخوایم _

 امین: بلندشو بریم یکم هوا بخوریم درموردش بیشتر حرف میزنیم. 

 دستامو از دستای سنم جدا کردمو ناخودآگاه چند قطره اشک ریختم

 امینم با تعجب نگام میکرد 

ی با امین از اتاق اومدم بیرون و از پله ها اومدیم پایین حال عجیبی داشتم اون همه حس غرور و شیطنتم یه دفعه پر کشید و تصویر سنم جلو

 چشام بود با امین از خونه بیرون اومدیم و سوار ماشینش شدیم. 

 امین: تصمیمت چیه جوجه؟ 

 نمیدونم فعال نمیخوام دربارش حرف بزنیم ._

 باش برم کجا؟  امین:

 برسونم خونه _

 امین: یه چرخی میزنیم بعدش میبرمت.
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 گفتم میخوام برم خونه، این هفتم من هیچ مهمونیی نمیام_

 امین:باز داری شروع میکنی اسکی رفتن رو اعصاب من ، یکم مرعات حالتو میکنم فاز میگیریا، سنم خواهر منم هست و ناراحتم که شاید مجبور

 باشم ازش خدافظی کنم ولی چاره ای نیست شاید پدرو مادرش پذیرفتنش و سنم زودتر خوب شد. 

 تنها نمیبخشمت که کاری میکنم زندگی برات کام مرگ بگیره.  امین به خاک خودم قسم اگه اینا همش بازی باشه نه_

 امین: باشه من ترسی ندارم .

 دیگه حرفی نزدمو سرمو تکیه دادم به پنجره تو ترافیک بودیمو داشت بارون میومد در ماشینو باز کردم زود دوییدم دوست نداشتم کنار امین

 و گم و گور کردم رفتم بین مردم .باشم زود از خیابون رد شدمو از کوچه پس کوچه خودم

 گوشیمو از کیفم در اوردم و از روی ظبط صدا برش داشتم که امین زنگ زد. صداشو قطع کردم و انداختمش توی کیفم .

نبالم تا میس کال از مهسا دارم زود زنگ زدم بهشو گفتم بیاد د ۱۰شده گوشیمو سریع در اوردمو دیدم  ۱۲یه نگاه به ساعتم کردم وای ساعت 

 بعد چند دیقه اومد به آدرسی که بهش دادم و منم تا بوق زد فهمیدم خودشه و رفتم سوار شدم. 

 شبه هاااا فکر کردم چیزی شده.  ۱۲مهسا: منو کشتی از نگرانی ساعت 

 حواسم به ساعت نبود ببخشید _

 مهسا: خب چیشد؟ ؟؟

.  مهسا من نمیدونم o+_قتی تموم شد مهسا گفت: گروه خونی دختره چی بود؟ گوشیمو از کیفم در اوردم و صداهایی ضبط شده رو پلی کردم و

 ولی حتی چشاش شبیه چشای بابای ساوی بود من یه احساس عجیب و غریب دارم .

 مهسا: آخه بهاره ساوی تک فرزنده اگه خواهر یا برادری داشت حتما مادر پدرش میگفتن بهش .

 ن ماجرا بگذریم باید یه کاری بکنیم که بفهمیم حرف امین صحت داره یا نه.من هیچی نمیدونم ولی نمیتونیم از ای_

 مهسا: باشه حواست باشه جلوی ساوی سوتی ندی بهم زنگ زد گفتم اومدیم بیرون هوا بخوریم ماشین خراب شده. 

 باشه _
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وایساده بودن و باهم گفتن: کجا بودین تا این  بعد چن دیقه رسیدیم خونه سوار آسانسور شدیم تا از در رفتیم تو کیمی و ساوی دست به کمر

 وقت شب؟ 

 رفتیم بیرون طول کشید و ماشینم پنچر شد که یه آقا کمکمون کرد درستش کرد. _

 کیمی: چرا نگفتین به ما داشتین میرفتین؟ ؟ 

 مهسا: باز جوییه؟؟

 از کفشامو در اوردم و یه راست رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم

 ی به غذا نداشتمو زود رفتم توی اتاقمو لباسامو در اوردمو لش شدم روی تخت و نمیدونم کی خوابم برد......میل 

صبح از خواب بیدار شدم و یه راست رفتم دست به آب و بعدشم لباسامو پوشیدم یه نگاه به گوشیم کردم که چهارتا اس از امین داشتم نوشته 

 شو نخوندمو کیفمو برداشتم رفتم تو هال ساوی رو دیدم که نشسته و حاضره .بود دستم بهت برسه کشتمت دیگه بقی

 ساوی: صبح بخیر

 امم ...صبح توهم بخیر... کوشن بچها؟ _

 ساوی: دارن حاضر میشن 

تا رسیدیم ماشینو بعد چند دقیقه مهسا و کیمیم اومدن و راه افتادیم به سمت دانشگاه تو راه فقط یه آهنگ گذاشتمو دیگه حرفیم رد و بدل نشد 

 دادم کیمی پارک کنه و با مهسا و ساوی رفتیم داخل کالس . یه نگاه کردم خداشکر امین نیست ولی پویا و مهرداد هستن

 خب خدا کنه نیاد چون اصال حوصلشو ندارم 

 چند دیقه گذشت و استاد اومد ولی کیمی نیومد

بعد چن دیقه کیمی همراه با امین رسیدن سرکالس و استادم راهشون داد بیا نگا بعضیا چه شانسی دارن حاال ما بودیم یه لنگه پا نگهمون  

 میداشتن.
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 کیمی اومد نشست جلوتر منم حواسمو دادم به امین که اونم داشت با ابروهای اخموش بهم نگاه میکرد توجهی نکردم و به حرفای استاد گوش

 میدادم آخر حرفاش یه حرفایی درباره آزمون ها و یه مسابقاتم حرف زد که من خوب دقت نکردم...

 کالس بعدیمون استاد نیومد و ماهم رفتیم سلف. 

 کیمی چرا دیر اومدی؟_

 کیمی: جا پارک نبود خب 

 مهسا: وا پارکینگ به اون بزرگی 

 میگشتم ولی تو سلف نبود و کالسمون شروع شد و ما رفتیم سر کالس... بچها حرف میزدن ولی توجهی نکردم با چشمم دنبال امین

******** 

 از دانشگاه اومدیم سمت خونه  ۶حدودای ساعت 

 امینم اصال نیومد که باهام حرف بزنه 

 تا خود خونه باهم حرفی نزدیم 

 وقتی رسیدیم خونه خیلی گشنم بود رفتم تو آشپزخونه. 

 نباشی.  کبری خانم: سالم دخترم خسته

 سالم ممنون ، شام آمادس؟ _

 کبری خانم: اره دختر خوشگلم برو دستو صورتو بشور بیا تا براتون بکشم. 

 همیشه از لحن گرمش که مثل مامانم بود خوشم میومد 

 از جام بلند شدم رفتم دست به آب و بعدشم رفتم لباسامو عوض کردم و اومدم تو آشپزخونه 

 بشقاباشون ولو بودنبچها مثل نخورده ها  رو 

 منم رفتم بهشون پیوستمو با شوخی و دلقک بازی و کلی خنده شام خوردیم و بعد شام رفتم اتاقمو خوابیدم. 
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بگیریم تا مطمئن بشیم که سنم خواهر ساوییه ولی از امین کمک  ANAسه روز عادی گذشت و من و مهسا تصمیم گرفتیم از ساوی آزمایش 

 وی اصال چیزی ندونه .گرفتیم و خواستیم که سا

 از خواب بیدار شدمو رفتم دشویی یکی در اتاقمو زد و امد تو .

مهسا: خب حاضرشو که دیگه باید بریم با ساوییم حرف زدم و گفتم همه یه آزمایش بدیم از سالمتیمون باخبر بشیم به امینم زنگ زدم که 

 حواسش به همه چی باشه ساوی نفهمه.

 ن من االن زود میامباشه شما برین تو ماشی_

 زود یه لباس برداشتمو پوشیدم وقت آرایش کردن نبود ولی فقط یه کرم و رژ زدم پریدم پایین و سوار ماشین شدم. 

 ساوی: عه چرا اومدی عقب؟

 حال رانندگی ندارم مهسا تو بشین _

 مهسا: باشه 

بفهمه واقعا ضربه روحی میخوره ولی اگه واقعا سنم خواهر ساویه چرا پدرو تو راه ذهنم مشغول بود خدا کنه سنم با ساوی خواهر نباشه چون اگه 

 مادر ساوی دخترشونو رها کردن؟

 مهسا: خب رسیدیم پیاده شین 

دیم از ماشین پیاده شدیمو رفتیم داخل آزمایشگاه و بدون هیچ دردسری آزمایش دادیم و اومدیم بیرون و توی راهروی آزمایشگاه سنم و امینو دی

 الم و احوالپرسی کردیم من نگاهی به ساوی کردم که داشت سنمو نگاه میکرد بعد چن ثانیه رفتیم بیرون از آزمایشگاه. و س

 ساوی: امین اینجا چیکار میکرد؟

 نمیدونم _

 ساوی: دختره که همراهش بود کی بود؟ 

 چمیدونم چرا از من سوال میکنی _
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 ساوی: خب بگو نمیدونم دعوا داری؟

 یه رستوران به حساب من ناهار بخوریم.  کیمی: بریم

 مهسا: باشه االن میریم. 

راه افتادیم به سمت یه رستوران و وقتی رسیدیم سفارش غذا دادیم که گوشیم زنگ خورد دیدم امینه گفتم جلو ساوی نمیشه حرف زد بخاطر 

 همین بلندشدمو رفتم تو دستشویی و جواب دادم. 

 الو چیشد؟_

 آزمایشو گرفتن حدودا یه چند روزی طول میکشه تا جوابشو بدن .امین: خب از سنمم 

 دقیقا چند روز؟ _

 امین:با پارتی بازی و این چیزا فوق فوقش دوهفته البته فکر کنم

 وای باشه ، من باید برم اومدیم ناهار بیرون _

 امین: باشه عزیزم مراقب خودت باش رفتی خونه بهم پی ام بده چون کارت دارم خدافظ. 

 قطع کردمو یه چند لحظه به خودم نگاه کردم و بعدشم رفتم پیش بچها. 

 کیمی: آقاتون بودن؟

 ساوی: خیر باباشون بودن 

 کوفت مهشید بود_

 عجب درغگوی قهاری شده بودم

 ساوی:خب اگه مهشید بود جلو ما حرف میزدی دیگه

 اصال به شما چه _

 نو بخورین پشمکا مهسا با دهن پر که حواسم به همه بود گفت: غذاتو
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 کیمی: تو که خودتو خفه کردی بابا 

 مهسا:به تو ربط نداره گل من تو هواست باشه جیبتو نزنن کل شهر

 کیمیا:اهوم کل شهرم خودتی دیگ 

 با دلقک بازیامون باالخره ناهارو خوردیمو رفتیم خونه .

 واای خدا تا جواب آزمایش بیاد منو باید ببرن سردخونه که

 کبری خانم: دخترا بیاین ناهار 

 ساوی: مرسی بیرون خوردیم 

 کبری خانم: خب غذاهارو چیکار کنم ؟

 بزارین برای شب دستتون درد نکنه _

 تا پی ام گشتم دنبال اسم امین و پیداش کردم  ۱۵۷۰رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردم و گوشیمو برداشتم و رفتم تو تل وای 

 ه بود زود زدم باز بشه تا باز شد دیدم خودشهدوتا عکس برام فرستاد

 اه  اه االن اینا چیه خب چیکار کنم تو استخر از خودش عکس میگیره برای من میفرسته 

 منتظر جواب آزمایشگاهم اگه دروغ باشه دمار از روزگارت در میارم امین حاال بشین و ببین فقط.

 براش نوشتم خب چیکار کنم 

 بعدش رفتم تو گروه دانشگاه اه اه چقد حرف میزنن 

رون رفتم یه سالمی دادم و ماشاهلل همه هم آنالین شروع کردن سالم و احوالپرسی مهرداد و پویام داشتن حرف میزدن از گروه دانشگاه اومدم بی

 و دیدم دوتا از کاناالم خیلی پی ام اومده همه کاناالرو پاک کردم به جز درسی  

 ا گروه دیگم بود اونارم پاک کردمو فقط گروه دانشگاه موند و کاناالی درسی چند ت
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 اخیییییییش راحت شدم یکم بعد دیدم امین جوابمو داده 

 خوندم نوشته بود : بهم قول داده بودیا یادت که نرفته. 

 نوشتم: چه قولی که خودم ازش خبر ندارم ؟

 امین: دوستی 

 خب االن که داریم میحرفیم _

 ین: این هفته جمعه خونم مهمونی دادم تو زودتر میای ، حلقم که یادت نرفته .ام

 امین در هر صورتی به فکر خودتی لجن 

 باشه صبوری میکنم تا این چند وقتم تموم بشه و بفهمم که سنم خواهر ساوییه یا نه. 

 نوشتم: باشه عزیزم پس فردا بیا دنبالم بریم خرید. 

 گل من ، بهاره یه سوال ؟ امین: باشه میام دنبالت

 بله _

 امین: بیا یه بارم شده باهم مهربون باشیم تا مشکلی پیش نیاد.

 این االن یعنی تهدید یا خواهش؟ _

 امین: پیشنهاد 

 قبوله،  من دیگ برم _

 امین: کجا؟

 حموم _

 امین: ای جان برو خانمم 
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 بیشعور _

 زیر دوش حس خوبی داشتم ولی یه آن تصویر سنم دوباره جلوی چشام حالمو خراب کرد نتمو خاموش کردمو و لباسامو در اوردم رفتم حموم و

 بعد دو ساعت حموم کردن رفتم توی هال دیدم کسی نیست 

ری تو اتاق کیمی هم دیدم نیست رفتم اتاق ساوی اونم نبود اه کجا رفتن نکبتا دیگ نرفتم اتاق مهسا یه راست رفتم آشپزخونه دیدم مهسا و کب 

 نم اونجان. خا

 سالم خانما_

 کبری خانم و مهسا: سالم 

 ساوی و کیمی کجان؟_

 مهسا: با پویا رفتن بیرون. 

 مهسارو به کبری خانوم گفت:خب ادامه بدین لطفا

دارم کنجکاو شدم و نشستم کنار مهسا و به کبری خانم نگاه میکردم که گفت: اره دخترم همون چند سال پیش شوهرمو از دست دادم یه دختر 

 که االن فرانسه اس و اصال دیگه به من سر نمیزنه فقط میدونم ازدواج کرده .

 آخی با شنیدن حرفاش دلم براش سوخت

پس بگو چرا به ما هی میگه دخترم از جام بلند شدمو و بغلش کردم مهسام اومد و گفت: ایشاهلل که دخترتون میاد ایران،  ما هم مثل دختر 

 خودتون 

 ونتون بشم کبری خانم: قرب

 بعد دل داری دادن به کبری خانم مهسا گفت: بهی ذهنم آشوبه 

 چرا؟_

 مهسا: جواب آزمایش دیگه 
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 توکل به خدا منم خیلی ذهنم درگیره، راستی جمعه امین مهمونی گرفته به مناسبت دوستی تظاهریمون و قراره حلقه بندازه و اینا. _

 چیز.  مهسا: خیلی خوش اشتهام هستا پسره ی بی همه

 االن باید نقشمو بازی کنم و یه نقشه هایی دارم ولی بیا بریم اتاق من ._

 با مهسا بلند شدیمو رفتیم تو اتاقم. 

 �🤓�مهسا: خب چه نقشه هایی؟؟

وره گیر بیاری االن ما منتظر جواب آزمایشیم ولی طول میکشه جمعم که مهمونیه باید بری اتاقا رو بگردی و ببینی میتونی چیزی که بدردمون بخ_

 یا نه؟

 من نمیتونم چون امین چشمش به منه ولی تو میتونی. 

 مهسا: فکر خوبیه باشه من کل خونه رو زیر و رو میکنم حواسمم به همه چیز هست. 

 مهسا؟ ؟؟_

 مهسا: هان

 اینجا برام حوصله سر بر شده  _

 مهسا:منم ولی باید تحمل کنیم.

 گوشیم زنگ خوردهمین طوری داشتیم حرف می زدیم که 

 وای باز گوشیم داره زنگ میخوره که چقد زنگ خور دارم _

 مهسا: کیه؟؟

 امینه_

 هیچی نگفتو منم جواب دادم

 الو سالم_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 امین: سالم خوبی؟

 اهوم، چه خبر؟_

 امین: هیچی عزیزم ، حموم خوش گذشت؟

 اره جات خالی _

 وگیر میشه.خنگ یعنی چی این حرف ؟وااای این چه سوتیه االن این باز ج

 امین:جوووونم حاال باهمم میریم. 

 حاال من یه چی گفتم لجن ._

 امین: خب بابا

 میدونم که حوصلت سر رفته پاشو حاضرشو بیام دنبالت بریم بیرون. 

 باشه منتظرتم _

 بعد قطع کردن گوشی مهسا گفت: چیکارت کرده که باهاش اینطوری حرف میزنی هااا؟

 ک نکنه ، االنم میخوام باهاش برم بیرون حوصلمم سر رفته.بابا دارم تظاهر میکنم ش_

 مهسا: گمشید همتون اه، من تنها میمونم خو. 

 قربون خر خودم برم ولی چاره چیه؟ _

 مهسا: خب به جای من خوش بگذرون

 آخه یه چیزی میگیا با اون اسکل پلشت به من خوش میگذره به نظرت؟_

 ه .مهسا: حاال هر چی بلندشو حاضرشو دیگ

 از جام بلندشدم و از توی کمدم یه سارافون بلند برداشتمو پوشیدم خیلی بهم میومد رنگش مایل به سبز و آبی بود .
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 ووووووی چقد که من ناز شدم.

 نشستم جلوی میزم و یه کوچولو آرایش کردم و بلند شدم .

 مهسا: خوشگل شدی دیوث 

 میدونم _

 مهسا: بهی میری خرید باهاش؟

 نمیدونم فعال _

 اووووو باز داره زنگ میزنه که 

 ای بابا آرامش ندارم از دست این یالغوز 

 امین: جلو درتونم زود بیا پایین 

 باشه _

 بلند شدمو با لبای رژ لبیم مهسا رو بوس کردم. 

 خب من برم مراقب خودت باش _

 مهسا: برو شرت کم مراقب باش باز نری دوازده شب بیای 

 درو پوتینو بارونیمو پوشیدمو پریدم جلوی در رفتم جلوی 

 دیدم آقا باز یه تیپ مامانی زده 

 ای جوون رفتم باهاش دست دادمو نشستم تو ماشین و امینم راه افتاد. 

 کجا میریم؟_

 امین: مگه نمیخواستی لباس بخری؟
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 اهوم _

 بی هیچ حرفی راه افتاد...

 ماشینشو پارک کرد و دستای منو گرفت بعد چند دیقه رسیدیم جلوی یه پاساژ و امینم 

 آییییی خدا حالم داره بهم میخوره ایشاهلل دستات بشکنه دیگه دست منو نگیری. 

 باهم داخل پاساژ شدیم و داشتیم لباسارو نگاه میکردیم که امین یهو گفت: این خوبه؟

 یه نگاه به لباسه کردمو گفتم: اییییش نه خیلی پوشیدس 

 امین: قرار نیست یه لباس کوتاه بخری چون توی این جشن بابامو خواهرمم هستن به غیر اونا دوستای بابامم هستن 

 خب حاال، ولی من یه لباس کوتاه میخوام وگرنه نمیام عزیزم _

 امین: منم عکسا رو میفرستم برای بابای ساوی.

 بفرست منم نمیااااام _

 امین: دیونم کردی بیا بینم چی میخوای بخری 

 یدفعه چشمم افتاد به یه لباس کوتاه خیلی خوشگل که رنگش صورتی سفید بود زود رفتم داخل امینم دنبالم اومد بهش گفتم: این خیلی خوشگله

 ت میخوام پرووش کنم اولش ابروهاشو توهم کرد ولی بعدش گفت : باشه و برام از فروشنده لباسرو گرف

رفتم اتاق پروو و پوشیدمش وووووی چقده که من خوشگلم خدا بگو پس امین چرا منو دوست داره ها داشتم شر و ور میگفتم که یکی در زد منم 

 یکم درو باز کردم دیدم امینه زود کلشو کرد تو اتاق پروو و یه نگاه به من کرد و گفت: خوبه 

 االن با اجازه ی کی اومدی داخل؟_

 م مگه باید ازت اجازه بگیرم امین: خود

 خب لباساتو بپوش بیا .

 خب شد گفتیا وگرنه من نمیدونستم _
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 امین رفت بیرون منم زود لباسامو پوشیدمو اومدم بیرون که کارت بکشم فروشنده گفت: آقاتون حساب کردن 

 االن مهسا بود خرکیف میشد ولی من نوچ 

 یه نگاه به دور ورم کردم  نبود

 مغازه دیدم وایساده رفتم جلو دیدم یه دختره جلوشه.  رفتم بیرون 

 امین: خانم بیا برو مزاحم نشو من نامزد دارم عه اومدی عزیزم.

 اره ، هوووی چیکار داری با شوهر من؟_

 دختره: این نامزدته اه اه 

 ورمون جمع شدن. یهو عصبانی شدمو شال دخترو گرفتمو کشیدم یکیم زدم تو دهنش که امین منو گرفت و کلی آدم د

 دختره: هرزه ی اشغال 

 خفه شو کصافت تو هرزه ای که به یه مرد زن دار چشم داری خاک تو سرت _

 امین بزور منو از پاساژ اورد بیرون و گفت: نمیدونستم انقد رو من حساسی 

 سیس شو فقط _

 خب عصبی شدم وگرنه امین اصال برام مهم نیست )اره تو که راست میگی(

 ب عزیزم بریم دور دور بیخیال امین: خ

 نمیخوام منو ببر خونه  _

 امین: مثال قهری؟

 بزور دستمو کشید و برد سمت ماشین و درو باز کرد پرتم کرد داخل بیشعور. 

 امین: خب بریم بام یکم بترکونیم.
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غل آقا منو میگی گرخیدم و زود موهامو داخل یه دفعه صدای ظبطو بلند کرد و گازشو گرفت که دیدیم یه ماشین پلیس داره اشاره میکنه بزن ب

 شالم کردم و امینم زد بغل و شیشه رو داد پایین و گفت: سالم جناب مشکلی پیش اومده؟

 پلیسه: سالم گواهینامتون لطفا 

 یه لحظه، بفرمایید _

 بعد دیدن گواهینامه یه نگاه به من کرد و گفت: چه نسبتی با این خانم دارین؟ 

 امین: نامزدمه 

 پلیسه: خب پدرشون باید بدونن که با شما دیگه همراه من بیاین 

 من یهو دستام یخ شد و قلبم شروع کرد تند زدن امین از ماشین پیاده شد وگفت: االن میام نگران نباش. 

 بعد چند دیقه برگشتو گفت: حل شد بریم منم با تعجب گفتم: چیکار کردی؟

 امین: پول 

راحت شد و یه نفس عمیق کشیدم امینم دوباره گازشو گرفت یکم گذشت که دستشو گذاشت روی پام منم یه نگاه بهش کردم که یکم خیالم 

 نیشش تا بنا گوشش باز شده بود زود دستشو پس زدم باز دوباره گذاشت و منم داد زدم: امـــــــین 

 امین: جوووونم 

 یرونبرمیداری یا درو باز میکنم خودمو میندازم ب_

با تهدیدی که کردمش چون سرعتشم زیاد بود دستشو برداشت منم یه پوزخند بهش زدم بعد چند دیقه جلوی یه بستنی فروشی نگه داشت و 

 پیاده شد . 

 یالغوز کدوم گوری رفت بعد چند دیقه با دوتا بستنی ده متری برگشت و گفت: بیا اینو بخور که آب میشه .

 نمیخورم _

 امین: به جهنم 
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 زود انداختش توی جوب 

 اشغال خب یکم ناز میکشیدی مفنگی نفهم

 نشست و جلوی من هی این بستنی رو لیس میزد و منم داشت حالم بهم میخورد.

 امین: خب نوش جونم 

 بریم خونه 

 کوفتت بشه ایشاهلل عوضی اه اه 

 جلو زد به شیشه و گفت: آقا گل میخری؟باز این پاشو گذاشت رو گازو چراغ قرمز شد وایساد و یه دختر خیلی ناز اومد 

 امینم گفت: کل گالرو بیار  

 تا تراول در اوردو داد بهش. ۳دختره هم خوشحال رفت کل گالرو اورد و امینم 

 امین: خب اینم برای افسون ببرم 

 یه نگاه بهم کرد منم گفتم: عه رامتینه بیشعور مثال میخواد حرص منو در بیاره چراغ سبز شد و دوباره راه افتاد و منم گوشیم زنگ خورد که 

 الو سالم رامتین جان خوبی؟_

 رامتین: سالم بر دخترخاله گل 

 من که خوبم تو چطوری؟ 

 خوبم شکر خدا _

 رامتین: چه خبرا؟ منو نمیبینی خوشحالی؟ 

 مگه میشه پسرخاله به این گلی_

 حاال انقد حالم ازش بهم میخوره که نگو اینم یه هیزی مثل امینه  
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 رامتین: کجایی؟ من اومدم تهران 

 خواستم جواب بدم که گوشیم از دستم کشیده شد یه نگاه به امین کردم که داشت فوش بارونش میکرد. 

 امین: دفعه آخرته هااا

 ...تو چته؟ پسر خالم بود االن اگه به داداشم بگه ......_

 اصال بهم توجه نکرد و یهو دیدم جلوی خونمونه. 

 امین: حواست به کارات باشه رو اعصاب من اسکی نرو بهاره تو هنوز منو نشناختی 

منم بی توجه بهش پریدم پایین که پیاده شد و گفت: گوشیتو نمیخوای؟ خواستم برنگردم که دستمو گرفتو یهو پرت شدم تو بغلش منم که 

کنم یه بوسه زدم به ل*ب*ش*و گوشی رو گرفتمو زود رفتم سمت در اونم خشکش زده بود خخخ بچم هنگ کرده ، زود رفتم خواستم خمارش 

 باال و به مهسا برخوردم. 

 مهسا: قرارمون بوس و موسو اینا که نبود؟ 

 از کارآگاه مارپلم بد تری به خدا  از کجا دیدی؟میخواستم  تو کف بزارمش _

 لطفته چیشد؟کجا رفتین؟ مهسا: خب حاال نظر

 هیچی رفتیم لباس خریدیم اصنم خوش نگذشته،  مهسا رامتین امده تهران . _

 مهسا: چیییی رامتین؟

 اره بهم زنگ زد امینم دیونه شد گوشیو گرفت و بهش فوش داد تو بهش زنگ بزن یه چیزی بگو یه وقت به سعید نگه _

 و بزار بزنگم. مهسا: فقط دردسر درست میکنی تو ، باشه گوشیت

 گوشیمو دادم به مهسا و رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم وقتی برگشتم تو حال دیدم ساوی و کیمیم تازه رسیدن. 

 ساوی: وای بهی بیا ببین چی خریدیم 

 باشه فعال برین کار دارم _
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 کیمی: ساوی بیا این حسوده بیا بریم بپوشیم. 

یست رفتم از یخچال یه شیرکاکائو برداشتمو خوردم که مهسا اومدو گفت: اه زنگ زدم یه چرتاییم گفتم رفتم تو آشپزخونه دیدم کبری خانم ن

 ولی فردا میاد یه سری بزنه. 

 باشه _

 بعد چند دیقه داشتیم با مهسا زر زر میکردیم که دیدیم ساوی و کیمی با دو دست لباس ناز اومدن. 

 کیمی: چطوره؟

 گرفتن فقطه من موندم. مهسا: خوبه اینجا همه لباس 

 ای بابا ، من خستم میرم بخوابم _

 مهسا: شام چی؟ 

 نمیخوام _

داده خخخ بچم تو کف مونده کار نده دستم  ۱۸رفتم تو اتاقمو لش کردم رو تخت یاد امین افتادم خندم گرفت گوشیمو برداشتم دیدم بهم اس +

 برد.صلوات. دیگه نمیدونم چقد با امین حرف زدم که خوابم 

 صبح با صدای یه پسر که صداشم آشنا بود بیدار شدم دیدم رامتینه. 

 عه سالم  _

 رامتین: سالم خانم خواب آلو ساعت دوازدهه. 

 عه باشه برو االن میام _

 رامتین رفت بیرون منم با عصابی بهم  ریخته بیدار شدمو رفتم دست به آب و بعدش رفتم تو هال .

 مهسا: باالخره اومدی 

 تین: به به چه دختر خاله ایرام
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 چیشدش که اومدی تهران؟_

 رامتین: هیچی گفتم بیام یه سر بزنم مامانت خیلی سفارش کرد. 

 آی مامان چقد بهت میگم من بدم میاد از این. 

 اها خوش اومدی _

 مهسا: من برم دوتا فنجون چای بیارم 

 رامتین ببخشید من دیشب بیرون بودم. ......._

 رامتین: موردی نیست مهسا بهم گفت چیشده، اینجا امنیت نداری خواستم چند روز دیگه بمونم ولی دوستات هستن نمیشه. 

 نه مرسی ، قراره مهدیار و سعید و مامانمم بیان تا چند وقت دیگه._

 رامتین: باشه ، درسا چطوره؟ 

 خوبه _

زه داشت با چشاش منو میخورد آی که مامانم نمیدونه این چقد هیزه ، خدایا دوتا آدم مهسا اومدو چای تعارف کرد بهمون و رامتینم که انقد هی

 حسابیو تو زندگی ما نزاشتی یکی از یکی بدتر. 

 مهسا: بهی صبحونه که دیگه نه ولی ناهار چند دیقه دیگه حاضره. 

 کیمی: عه سالم بر همگی 

 لپرسی تا باالخره با صدای کردن کبری خانم رفتیم تو آشپزخونه و ناهارو کوفط کردیم. وای خدا کیمی و ساویم تا اومدن شروع کردن سالم و احوا

 رامتین: دستتون درد نکنه. 

 مهسا: ما کاری نکردیم دست کبری خانم درد نکنه.

شد  تا فهمید رامتین اینجاس بعد ناهار مهسا یکم با رامتین حرف زد منم یکم با گوشیم ور رفتم که چشم رامتین روم ثابت بود ، امینم که برزخی 

 خالصه بعدظهر رامی گورشو گم کرد و منم راحت شدم.
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 ساوی: چقد که این پسرخالت چندشه ها. 

 تازه کجاشو دیدی حالم ازش بهم میخوره یه آدم دو روییه جلو مامانم مظلومه ولی یه جا تنها گیرت بیاره دیگه بقیش با خداس. _

 مهسا: اصال رو نده بهش

 خالصه بعد یکم حرف زدن با بچها باز فکرم رفت پیش آزمایش و یکم استرس گرفتم . 

 تا رفتم تو اتاقم یادم افتاد فردا چهارشنبس و جمعه مهمونیه.... 

********* 

ر اورده و دارن من دو روز بدون هیچ اتفاق جدیدی گذشت و االنم روز مهمونیه اه اه خسته شدم از صبحه اومدم خونه یالغوز و افسونم آرایشگ

 بدبختو آرایش میکنن. 

 بعد دو ساعت آرایش و مو درست کردن یه نگاه به خودم کردم، 

 وووی مامان چی شدم من

 جیگرتوووو. 

 افسون: ای جانم چقد خوشگل شدی. 

 مرسی عزیزم خودت خوشگلی بقیه هم خوشگل میبینی.  _

 خانوممو کجا بردی . افسون: خب بلندشو بریم که امین دیونم کرد از بس گفت

 هه 

 بلندشدمو لباسمو پوشیدم با افسون رفتیم پایین هنوز مهمونا نیومدن. 

 امین: چه عجب اومدین 

 افسون: خب اینم خانومت من برم که کار دارم. 

 افسون رفت و امینم فقط یه نگاه بهم کرد و گفت: بیشتر آرایش میکردی 
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 یی نکردم و گفتم: امین مشروب نخوریااا منم که دیدم جملشو از روی حرص گفت اعتنا

 امین:چرا؟؟؟

 چون نمیشه جمعت کرد _

 امین: بیا بریم جوجه کوچولو دخالت نکن تو این کارا 

 مفنگی ،عوضی و آشغال به من میگه دخالت نکن ایشاهلل همین امشب ببرنت مرده شور خونه .

 امین: بابام خیلی متشخصه جلوش سوتی ندی .

 خصباشه بابا متش_

 امین: کوفطمون کنی امشبو کوفطتت میکنم حواست به خودت باشه دیگ حوصله بچه بازیاتو ندارم. 

 امین ؟؟؟_

 امین: هوم؟

 دوستای بابات خوشگلن._

 امین یه نگاه پر از عصبانیت بهم کرد و گفت: اره دختراشونم حرف ندارن 

 ساوی و کیمی و پسرا اومدن و احوالپرسی و چرت بازیا شروع شد. منم دیگه ساکت شدم آخه حوصله بحث ندارم بعد چند دیقه مهسا و

 به مهسا اشاره کردم کارشو شروع کنه اونم گرفت.

 امین: خب بابام اومد بیا حواست باشه. 

 رفتیم جلوی بابای امین یه مرد جَوُن و مرتب بود

 زود سالم و احوالپرسی کردیم و باباشم خیلی خوب رفتار کرد و چندبار مارو خندوند 

 یهو آهنگ گذاشتن و همه ی مهمونا اومدن و شلوغ شد کیمی و پویا باهم بودن و ساورینام داشت با چندتا دختر حرف میزد .
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نه بتونه یه چیزی پیدا کنه . یه پسره اومد نزدیکم و خواست باهام من و امینم جلوی چندتا دختر و پسر بودیم من حواسم به مهسا بود وای خدا ک

برقصه که امین دستمو گرفت و بردم تو پیست رقص کال قاطی داره یالغوز بیشعور خودشو چسبونده بود بهم و فاصلمون خیلی کم بود. حالم 

 داشت ازش بهم میخورد نفسش به گردنم میخورد یه جوری میشدم

 چندشم شد اه چندش

 �🤓🤓�خداروشکر که خسته شدو رفتیم پیش بقیه حاال واقعا رو من تعصب داره یا فیلمشه؟؟

 یه دختره اومد جلومون و شروع کرد حرف زدن با امین اونم کل هواسش رفت به اون

 منم موقعیت شناس زود رفتم باال و مهسا رو توی یکی از اتاقا پیدا کردم دیدم نشسته و زل زده به یه کاغذ. 

 چیشد؟؟ _

 یهو پرید رو هوا و دستشو گذاشت رو قلبش فکر کنم سکتش دادم رفت

 مهسا: هووووی قلبم ریخت دیونه 

 خب حاال تو هم چی کار کردی؟_

 با یه لحن ناراحت گفت: تو هیچکدوم از اتاقا چیزی نبود .

 گندش بزنن _

 این چیه دستت؟

 یه نگا کرد بهش و بعد گفت:چرته بدردمون نمیخوره 

 ه تو حواست باشه من برم امین شک نکنه. باش_

 مهسا: باشه برو 

 از اتاق اومدم بیرون که خوردم به یه شامپانزه 

 سرمو اوردم باال دیدم مهرداده  داشت با تعجب نگام میکرد با یه لحن کنجکاو گفت: امین دنبالته برو پایین 
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 باشه بیا بریم _

 وشکر اگه منو مهسا رو تو اتاق میدید خیلی بد میشد .سریع بازوشو گرفتمو باهاش اومدم پایین خدار

 امین: کجا غیبت زد یهویی؟ 

 هیچی رفتم باال یکم رژم پاک شده بود. _

 امین: خب بیا االن کیکو میارن میخوام حلقه رو دستت کنم. 

 دلم یه جوری شد ولی دستشو گرفتمو فشار دادم یه نیم نگاه بهم کرد وگفتش آهنگو قطع کنن 

 امین: خانوما آقایون مرسی که اومدید این مهمونی به مناسبت نامزدی منو عشقم بهاره است.

 دستشو کرد تو جیبش و یه جعبه رو دراورد منم که مثال ذوق مرگ دستمو اوردم جلو اونم حلقه رو کرد تو دستم

 همه دست زدن

 بعد چند دقیقه کیکو اوردن من و امین کیکو قاچ کردم.  

 ست زدن ساوی و کیمی چون نمیدونستن خیلی شکه شده بودن و زود اومدن و گفتن: یه لحظه بیا خانمیبازم همه د

 منو کشیدن کنار و گفتن: چرا به ما نگفتی؟

 بچها االن سوال نپرسین این یه نقشش بعدا بهتون کال توضیح میدم ._

 بی توجه به قیافه ی هاجو واجشون رفتم پیش امین .

 دوستت دارم.امین: عزیزم خیلی 

 افسون: مبارک جفتتون عشقتون پایدار 

 فداتشم افسون جون _

 پدر امین: عزیزم مبارکتون باشه 
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 ممنون بابا جون_

 پدر امین: وظیفس عزیزم ایشاهلل عروسیتون. 

 به باباش نمیخورد آدمه بدی باشه مهربون بود

ی بازی پوشیده بود رو نگاه میکرد زود ازش آتو گرفتمو رو به افسون گفتم: یه نگاه به امین کردم انتر داشت یه دختره ای که لباس زشکیه خیل

 فکر کنم اون دختر لباس زرشکیه چشم داداشتو گرفته ها

 افسون به جایی که اشاره میکردم یه نگاه کرد و گفت: نه عزیزم اون  دخترخالمونه. بیا بریم باهاش آشناشو 

 م و احوالپرسی کردیم و فهمیدم اسمش سهیالس و خیلیم جلف بود اه اهدستمو گرفتو کشید رفتیم سمت دختره و سال

 با افسون حرف میزد 

 منم برگشتم پیش امین و گفتم: سهیال جون چقد خوشگله نه؟؟؟ 

 امین: اره خیلی خوشگله عزیزم

 بیشعور میخواد حرص منو در بیاره .

 آزمایشایه نگاه کردم به دور و ور با دیدن ساوی فکرم رفت سمت 

 امینننننن_

 امین: جااااان 

 نگران جواب آزمایشم _

 امین: نگران نباش درست میشه

 من برم پیش پویا و مهرداد توام برو پیش دوستات تنها نباشی 

 اون رفتو منم رفتم پیش ساوی که دیدم مهسام اومد و گفت: خوش میگذره؟ 

 منم گفتم:بعلهههه
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 جواب میدی؟مهسا:مگه سر سفره عقدته اینجوری 

 این انترم همیشه از حرفای آدم سوتی گیر میاره ایش ....

 اه یه بار نشد درست حسابی حرف بزنیااا. _

 مهسا: از خداتم باشه 

 اییییییش _

مش واای یه نگاه به اطرافم کردم که چشمم خورد به هیراد نه این هیرادهههههههه  )پسرخالشه هاا( نه آخه اینجا چیکار میکنه، یعنی من ندید

 اون دیده منو امین حلقه انداختیم خاک تو سرم شد. 

 مه.....س....ا _

 مهسا: چته جن دیدی اینجوری حرف میزنی؟

 هیرادددد _

 مهسا: هیراد کیه؟

 بابا پسرخالم دیگه داداش رامتین. _

 مهسا: یاخدا اینجا چیکار میکنه؟

 نمیدونم فقط بدبخت شدم االن زنگ میزنه به سعید ._

 تو کاریت نباشه نترس بزار برم پیشش االن میارمش اینجا. مهسا: 

 باشه _

 مهسا رفت پیش هیراد منم که خشکم زده بود یعنی اینجا چیکار میکنه آخه ؟؟

 به سعید بگه بدبختم دیگه تمومه امین خدا لعنتت کنه االن چه خاکی تو سرم کنم آخه هاااا. 
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 ساوی: خوبی بهی؟ 

 اهوم _

 که دیدم مهسا و هیراد اومدن سمتم و من با هیراد سالم علیک کردم.رفتم سمت دستشویی 

 هیراد با رامتین اومدی؟ _

 هیراد: نه نگران نباش ابجی من به کسی چیزی نمیگم ولی تو بدون اجازه خاله نامزد شدی با این یارو؟؟؟؟

 مانم همچین غلطی رو نمیکنم راستش هیراد این فقط یه بازییه و داستانش طوالنیه من هیچ وقت بدون اجازه ما_

 هیراد: باشه نگران نباش به کسی چیزی نمیگم ولی مراقب باش. 

 تو چطوری یه دفعه اومدی تهران؟ با کی اومدی اینجا؟_

 هیراد: من دیروز اومدم و دوستم دعوتم کرد باهاش اومدم ولی تو نگران نباش من به کسی چیزی نمیگم دیونه نیستم که .

 مرسی داداش ، بعدا برات توضیح میدم که چیشده تو لطفا فقط به کسی چیزی نگو. _

 یه نگاه کردم به هیراد و دیگه اونم چیزی نگفت 

 امین داشت میومد سمتمون که زود به هیراد گفتم: نگو پسر خالمی 

 امین : عزیزم خوش میگذره؟ 

 ره. نه عزیزم میخواستم بیام پیش تو که بیشتر بهم خوش بگذ_

 امین: خب بیا بریم. 

 دستمو کشید دنبال خودش ،بیشعور بخاطر تو االن هیراد دربارم فکرای غلط میکنه 

 امین ازت متنفرم،متنفر

 امین : اون پسره کی بود هااا؟
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 چمیدونم داشت تبریک میگفت._

 امین: دیگه نبینم بجز روهام، پویا و مهرداد با کسی حرف بزنیاااا 

 بگم که من زنت نیستم فهمیدی؟ نه ننمی نه بابام پس هیچ حقی نداری فهمیدی؟ ببخشید ولی باید_

 امین: معاملتو که یادت نرفته همین االنم دارم بهت لطف میکنم که اینجوری باهات حرف میزنم بهتره حواست باشه. 

 بوی الکل دهنت داره حالمو بهم میزنه. _

 به همه ی خدمه ها گفت:بیرون نزدیکم شد و دستمو کشید و بردم تو آشپزخونه و

یکم ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم  نزدیکم شد و لباشو گذاشت روی لبام اولش هنگ کردم ولی سریع پسش زدم و خواستم بزنم تو 

باهم خوب گوشش که دستمو توی هوا ازم گرفت و گفت: آخرشم برای خودمی پس تقال نکن دارم بهت لطف میکنم که بهم عادت کنی و بتونیم 

 باشیم تا بتونیم ازدواج کنیم پس دیگه دست از بچه بازیات بردار.

 نفسم بند اومد انگاری نتونستم جواب بدم یکم شوک زده شدم ولی سعی کردم خودمو عصبی نشون بدم.

 من عروسک خیمه شب بازیات نیستم عوووووضی. _

 امین: عروسکم میشی وقتی دو تا بچه بزارم تو شکمت .

 چقد ازت متنفرم  میدونی_

 امین: عاشقم میشی بیا بریم فعال 

 بزور دستمو محکم گرفتو برد تو سالن حالم عجیب شد شوک،هیجان،ناراحت.

 مهسا و کیمی اومدن سمتمون و نامزدیمونو تبریک گفتن تعجب کردم ولی پیش خودم گفتم البد نقشه مهساس دیگه.

 روهام: سالم بر کفتران عاشق 

 سالم داداش _

 ین: داداش این پسره رو میشناسی؟ام
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 عه اون هیراده دوست دوستم چطور؟_

 امین: دیگه نبینمش به بهاره چشم داره اگه نزدیکش بشه دهنشو پرخون میکنم.

 نه نه چشم چی؟ بدبخت اومد تبریک گفت فقط امین. _

 روهام: حواسم بهش هست داداش .

میز برداشت بخوره که دستشو گرفتم و سر کشیدم اولش تعجب کرد ولی بعدش دوباره خواست امین یه نگاه پر از خشم بهم کردو یه پیک از رو 

 برداره که گفتم: نمیخوری اکی؟؟؟

 امین: چرا؟؟؟

 چون من میگم . _

 یه نگاه بهم کرد و بیخیال مشروب شد کمرمو گرفتو بردم تو پیست رقص. 

زد که بگم حالم بده و این مهمونی لعنتی رو تموم کنم . داشتیم میرقصیدیم که یهو  حالم خراب بود نمیدونستم چیکار کنم یهو یه فکر به ذهنم

 خودمو به حالت غش انداختم تو بغلش.

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

 «مهسا»

 وایساده بودمو دور و اطرافو نگاه میکردم که دیدم باز این روهام تو نخمه 

 رسید اخم کردم بهش که فکر کنم خیلی ت

 ؟؟؟رفتم نزدیک پیست رقص که دیدم امین داد میزنه و همه جمعن رفتم جلو و دیدم بهی افتاده و امینم تو دستشه زود رفتم جلو و گفتم: چیشده 

 امین: مهرداد ماشینو بیار .

 نمیخواد آب بیارین.  _

 کیمی: وای چیشده ؟ بهی ؟ 
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 یکی آب و گالب بیاره _

 تن بهاره چشاشو باز کرد .بعد چن دیقه آب و گالب ریخ

 امین: بهاره خوبی؟

 بهی چیشدی؟ _

 بهاره: خ.........وبم 

 یه نگاه به کیمی و ساوی کردم که لباساشو نو تنشون کردن .

 کیمی: بریم خونه بهی حالش خوب نی.

 امین: بهی اینجا میمونه شمام بمونین مشکلی نیست. 

 ا بهی خوب بشه. یه نگاه به بهی کردم و گفتم: باشه میمونیم ت

یراد امین بلندشدو بهاره رو بغل کردو از بقیه معذرت خواهی کرد و رفت باال منم دیدم بعضیا خدافظی کردنو رفتن و بقیم شروع کردن حرف زدن ه

 اومد سمتمو گفت: چیشده؟؟؟؟ چرا بهاره غش کرد؟؟؟

 هیچی من االن میرم پیشش نگران نباشین._

 اومدم از پله ها برم باال که افسون اومد وگفت:وایسا باهم بریم 

 اه چه این دختره نکبته ها مثله کنه میچسبه به آدم

 یه نگاه به جمعیت کردم که بابای امین داشت بدرقشون میکرد و چند نفریم هنوز مونده بودن رفتیم باال و زود در اتاقو باز کردم 

 ه دقیقه ؟بهاره: امین میشه بری بیرون ی

 امین:واسه چی ؟

 بهاره:یه چیز هست فقط میتونم به مهسا و افسون جون بگم .
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 امین: باشه عزیزم ولی زود برمیگردم. 

 امین رفت بیرون منم رفتم کنار بهاره که گفت: چیز شدم و یکم از صبح سرگیجه داشتم ولی توجه نکردم وگرنه چیزی نیست.

 قرص میدادم، بزار االن میرم میارم. افسون:خو چرا زودتر نگفتی بهت یه 

 بهاره: باشه مرسی .

 بعد رفتنش رو بهش گفتم:

 خب چرا از افسون قرص نگرفتی؟_

 بهاره: بابا حالم خوبه چیزی ام نشدم . الکی خودمو زدم به غش که مهمونی زود تر تموم بشه امشب به اندازه صد سال حرص خوردم

 خووای مردم کثافت یه ندایی  میدادی _

 بهاره:اینارو بیخی بدو یه کاری کن بریم خونه زودتر.

 میخواستم جوابشو بدم که در باز شد و امین با یه لبخند اومد و گفت: عزیزم بهتری؟ 

 بهاره: اره ولی باید برم خونه استراحت کنم ببخشید گلم

 م خوب میشی. اره االن لباساتو میارم باید استراحت کنی بریم خونه یکم بهت داروی گیاهی بد_

 امین: نه همینجا بمون خودم برات هرچی بخوای درست میکنم.

 مثه چی آدمو ول نمیکنه که آخه اه 

 ولی االن که نمیشه حالش خوب نیست اینجام راحت نیست ._

 امین یه مکث کرد و گفت: باشه پس حاضر بشین میرسونمتون. 

 باشه _

 فتم پایینو لباسای بهی و خودمو برداشتم. بلند شدم برم که افسون با قرص اومد منم زود ر
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 کیمی: چیشدش؟

 حالش بهتره االن میاییم بریم خونه حاضر بشین. _

 زود از پله ها رفتم باال و لباسای بهی رو تنش کردم و خالصه بعد خدافظی با مهمونا امین بردمون خونه و بزور گورشو گم کرد و رفت. 

 کیمی: بهتری بهی؟

 غشی، الکی بود که از مهمونی بیایم . بابا خودشو زد به_

 ساوی: وا چرا؟؟؟

 بهاره: بابا حوصله نداشتم تازه هیرادم اونجا بود خاک تو سرم .

 کیمی: هیراد؟

 اره بابا اومده بود تهران و از طرف یکی از دوستاش دعوت شده بود._

روی کاناپه لش شدیم.وای چه مهمونی ای بود....ولی به نظرم قبلیه بهتر درو باز کردیم و زود رفتیم تو خونه در و باز کردیمو همه ریختیم داخل و 

 بود تو این یکی شیطونی نکردم بعله دوستان اشاره میکنن خدا بزرگه دفعه ی بعدی هم هست....

******** 

 دو هفته بدون هیچ اتفاق جدیدی گذشت.

 امروز روز گرفتن جواب آزمایشه االنم میخوایم بریم   

 دارم آخه نمیدونم جواب چیه؟یکم استرس 

 بهاره: خب مهسا بریم دیگه امین پایینه تا کیمی و ساوی هم بیرونن و نفهمیدن.

 باشه بریم  _

ردم تا با بهاره رفتیم پایینو با امین سالم و احوالپرسی کردیم و زود نشستیم تو ماشین وقتی رسیدیم استرسم دو برابر شد ولی به روی خودم نیو

 تر استرس داشته باشه داخل آزمایشگاه شدیم و امین رفت که جوابو بگیره.....بهاره هم کم
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 بعد چند دیقه برگشت و جواب آزمایشو داد به ما و گفت: خب اینم از این دیگه حله؟؟

 هرکدوم یه نگاه به برگه کردیم و وقتی خوندیم )خر که نبودم قبال رفتن یاد گرفتن (شکه شدیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــه واااای نـــــــــــــ

سنم خواهره ساویییه ولی چطوری آخه چطوری؟  یه نگاه به بهاره کردم که خشکش زده بود منم که شکه بودم ولی بعد چن دیقه به خودم اومدم 

 که دیدم بهاره داره با امین کل کل میکنه.

 گرفتن باورم نمیشد که سنم خواهر ساوی باشه آخه ساوی که تک فرزند بود!! از جام بلند شدمو داد زدم بسههههه که اونام دیگه  خفه خون 

 بهاره بلندشو بریم باید به ساوی بگیم._

 بهاره: چطوری میخوای به ساوی بگی؟

 باالخره باید بدونه ما نمیتونیم ازش پنهان کنیم باید با مقدمه شروع کنیم بهش بگیم. _

 وی بگین تا همه چیز براش روشن بشه.امین: آره به نظرم باید زودتر به سا

 به همراه بهاره و امین راه افتادیم و رفتیم به سمت ماشین  تا بریم خونه 

 تو راه هیچکی حرفی نزد منم کلی فکر و خیال کردم تا رسیدیم بعد خدافظی با امین داخل خونه شدیم هنوز شوکه بودیم دست بهاره رو کشیدمو

منم االن شوکم ولی جواب آزمایش دیگه دروغ نیست و نمیدونم چرا این اتفاقا داره میوفته ولی ما االن باید کم کم به بردم اتاق خودم گفتم :ببین 

 ساوی بگیم . 

 بهاره : باشه ولی آخه چرا باید ساوی ندونه که خواهر داره؟ 

 دسی بزنم پس باید به ساوی بگیم. همه چیز برا من مبهمه ولی با جواب آزمایش نمیتونیم کاری بکنیم منم نمیتونم هیچ ح_

 بهاره : باشه پس از امروز مقدمه چینی میکنیم.

 یه باشه گفتمو بلند شدم رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب برداشتم خوردم . 

 کبری خانم: دخترم خوبی؟
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 آ.....ره خوبم _

 گرفتم ولی چیزی نگفتم.از جام بلند شدم که دیدم ساوی و کیمی اومدن تا چشمم به ساوی افتاد استرس 

 کیمی: سالم بر مهسا بانو 

 سالم خوش گذشت؟ _

 ساوی: بدون تو نچ نچ 

 معلومه که خوش گذشته من برم الال خستم. _

 کیمی: اره برو عزیزم میدونم تازه از حفاری اومدی خسته ای 

 لطفا خفه _

 بستم دیگه نمیدونم کی خوابم برد .رفتم تو اتاقم دیدم بهاره رو تخت خوابیده منم رفتم بغلشو چشامو 

م چشامو باز کردم یه نگاهی به اطرافم کردم و دیدم بهی نیست از جام بلند شدم که چشمم افتاد به ساعت وااااای نه ساعت پنجه چقدر خوابید

 از بهارم بدتر شدمااا

 از اتاق رفتم بیرون که دیدم خانوما جمعشون جمعه و گلشون کمه 

 چرا منو بیدار نکردین؟ رفتم جلو و گفتم:

 بهاره: من مثل تو خبیس نیستم  دیدم حاال که خوابی بزارم بخوابی.

 اه بیدارم میکردی االن بیحالم _

******** 

و با صبح چشامو باز کردم و زود رفتم دستشویی و حاضر شدم که برم بقیه رو بیدار کنم. امروز دیگه باید به ساوی بگم االن یه هفتس که گذشته 

 واالی منو و بهی شک کرده دیگه وقتشه بدونه.س

 رفتم سمت اتاق بهی و بزور بیدارش کردم خرس قطبیه دیگه
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تو  بعدشم کیمی و ساوی رو بیدار کردم که همه غرغرکنان حاضر شدنو زود اومدن تو راه همه خواب آلو بودن که من داد زدم: بیدار شید دیگه اه

 ماشینم خوابین. 

 ریدن و گفتن: نمیشه یه دفعه بزاری ما مثل آدم خواب درست و حسابی داشته باشیم؟کیمی و ساوی زود پ

منم که دیگه حوصله بحث نداشتم ادامه ندادم وقتی رسیدیم دانشگاه همه باهم رفتیم داخل و وارد کالس شدیم پسرا نبودن یه نفس راحت 

 کشیدم یعنیااا آخیییش

شتیم بریم خونه که به بهی گفتم بره پارک نیاوران اونم راه افتاد تو راه همش جملهامو سرهم حدودا ساعتای شیش کالسامون تموم شد و برگ

 میکردم که به ساوی چی بگم آخه تو این یه هفته با بهاره یکم هعی سعی کردیم بهش منظورو برسونیم االنم وقتشه که دیگه بهش بگیم 

 بهی یه آهنگ آروم گذاشت و تا یکم ذهنامون آروم بشه 

رو  تا خود پارک همه الل مونی گرفتیم جز کیمی که فقط با موبایل حرف میزد وقتی رسیدیم بهی یه جا پارک کرد و رفتیم توی یه پارک منم قضیه

به ساوی گفتم که جا به جا رفت تو شوک و گفت باورش نمیشه و فکر میکرد شوخی میکنم ولی با صداهای ضبط شده و جواب آزمایش بیهوش 

 ک هم آوردیمش خونه شد به کم

 وقتی بهوش اومد یهو زد زیر گریه و گفت: امکان نداره حتما اشتباه شده 

 اشتباه نشده حقیقته و ما وظیفمون بود بهت بگیم.  _

 از جاش بلند شد و گوشیشو برداشت و نمیدونم به کی زنگ زد که از حرفاش فهمیدم مامانشه. 

 بهاره: ساوی خوبی؟ ساوی 

 هرچی باهاش حرف زدیم چیزی نمیگفت و ما خیلی ترسیدیم. 

 کیمی: بچها شما کی فهمیدین؟

 بهاره: یه چند هفته میشه نگفتیم چون میترسیدیم ساوی چیزیش بشه.

 بعد چند دیقه ساوی گفت: من فردا میرم شیراز .
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 منم باهات میام _

 بهاره: خب ماهم میایم 

 ام. نه شما بمونین من با ساوی میرم می_

 ساوی: خواهرم کجاست؟

 جاش امنه،  اول بریم شیراز که تو خیالت راحت بشه. _

 یه نگاه به ساوی کردم  همینطور داشت اشک میریخت و کیمی و بهاره دل داریش میدادن

هش بگم که خواهرش خدایا بهش صبر بده خیلی بده بفهمی این همه مدت یه خواهر داشتی ولی بی خبر بودی ازش ، حاال من دیگه نمیتونم ب

 فلجه. 

 ساوی: چند سالشه؟ 

 بهاره: تقریبا فکر کنم از تو بزرگتره.

 ساوی عزیزم میدونم ناراحتی ولی اول باید بریم شیراز تا با پدرو مادرت صحبت کنی و دلیلشو بدونی_

 بهتر بشه طاقت دیدن اشکای ساوی رو نداشتم بخاطر همین رفتم توی دستشویی و به صورتم آب زدم تا حالم 

از دستشویی که اومدم دیدم گوشی بهی داره زنگ میخوره نگاه کردم دیدم امینه رجکت کردمو به بهی نگفتم و رفتم از کبری خانم قرص 

 ارامبخش گرفتم و بردم دادم ساوی و بزور خوابوندیمش. 

 بهاره: فردا باهاش بری کی برمیگردی؟

 نمیدونم_

 هنوز شوکس .بهاره: خیلی حواست بهش باشه االن 

 باشه _

 برم یه چنتا لباس جمع کنم ، تو هم مراقب خودتو کیمی باش 

http://www.roman4u.ir/


 

 
233 

 

 بهاره: باشه، خدا کنه که زودتر این قضیه تموم شه و همه چیز به خیر و خوبی حل شه.

 امیدوارم–

 وم در اتاقشو بستم. رفتم تو اتاقمو یه سری چیزا رو جمع کردم و گذاشتم تو چمدون و رفتم پیش ساوی که دیدم هنوز خوابه آر

 رفتم تو حال بغل بچها نشستم اونام آشفته بودن و ناراحت منم دست کمی ازشون نداشتم اون حس شیطنتو اصال نداشتمو آشفته بودم .

 بهاره: من فردا میرم پیش امین سنمو میبینم. 

 باشه برو ، به امینم بگو به ساوی گفتیم. _

 چیشد؟کیمی: بچها جواب آزمایش خودمون 

 نمیدونم فعال که برای ساوی رو گرفتیم. _ 

 کیمی: بنظرتون سنم اتفاقی تو خانواده امین بوده؟

 نمیدونم _

که کبری خانم برای شام صدامون کرد و ماهم بیشتر با غذامون بازی کردیم و شبم گوشیمو روی هفت کوک  ۹یه نگاه به ساعت کردم دیدم 

 کردم تا زود بیدار بشم

 با فکرای جور واجور باالخره خوابم برد. 

 صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و رفتم دستشویی بعدشم رفتم تو هال دیدم 

 انگاری همه خوابن که دیدم ساوی اومد بیرون و گفت: بریم؟

 اره بریم  _

 رد شروع کرد به صحبت:یهو صدای بهاره رو شنیدیم و برگشتیم سمتش.درحالی که داشت موهاشو با کلیپس جمع میک

 بهاره: بدون خداحافظی؟ کبری خانوم برای تو راهتون غذا درست کرد

 یکمم خوراکی گرفتم براتون ایشاهلل به سالمت برمیگردین.... 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 بعد خدافظی با بهاره سوار ماشین شدیمو رفتیم تو بزرگراه  

 یزد منم که حواسم به رانندگیم بود تو راه ساوی فقط ناراحت بود و سرشو گذاشته بود رو شیشه و حرف نم

بعد چند ساعت رانندگی رسیدیم شیراز و یه راست رفتیم سمت خونه ی ساوی اینا تا رسیدیم مامان و بابای ساوی اومدن استقبالمون و ما هم 

 رفتیم داخل 

انه بهونه جور کردم که برم پیش مامانم حال و  هوای ساوی خوب نبود هرلحظه دوست داشت از پدرو مادرش چیزی بپرسه منم بعد خوردن صبح

 تا بتونن راحت حرف بزنن که اونام قبول کردن .

م از خونشون اومدم بیرون و رفتم سمت خونمون و زنگ زدم مامانم تا صدامو شنید زود اومد جلوی در و تعجب کرد ولی زود بغلم کرد و کلی ماچ

 کرد و بردم داخل.

 در؟مامانم: چیشد که بی خبر اومدی ما

 هیچی مامان ساوی کار داشت اینجا اومدیم کاراشو بکنه بریم ، داداشا کجان مامان؟_

 مامانم: سرکارن، باباتم سرکاره بفهمن اومدی خیلی خوشحال میشن. 

 خب چه خبرا؟_

 مامانم: سالمتی دخترم، تو چه خبرا با درسات چیکار میکنی؟

 هیچی فعال که امتحانای ترم دومم شروع نشده._

 مامانم مشغول حرف زدن شدم ولی دلم پیش ساوی  بود. با 

 نزدیکای ظهر ناهارو با مامانم خوردم به به چه قیمه ای  درست کرده بود بعد خوردن ناهار گوشیم زنگ خورد بهی بود یکم باهاش حرف زدم و

 بلند شدم که برم پیش ساوی. 

 م حتما میام.خب مامان من برم که کارامو بکنم شب اگه میخواستیم بمونی_

 مامانم: باشه دخترکم بیا که بابا و داداشاتم ببینتت. 
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 بعد خدافظی از مامانم رفتم سمت خونه ی ساوی اینا تا زنگ زدم بابای ساوی درو باز کرد و باهم رفتیم تو خونه .

 ساوی: ما امشب میمونیم فردا با مامان و بابا میریم تهران.

 باشه، تو خوبی؟_

 ساوی: آ.....ره 

 دیدم باز چشاش سرخ فهمیدم خیلی گریه کرده رفت تو اتاق و منم رفتم پیشش و نشستم.

 ساوی چیشدش؟_

 ساوی:شما راست میگفتین من یه خواهر دارم.

 خب اگه دوست داری بگو چیشده؟_

 ومش کنم.اشکاش چشاشو خیس کردن و به هق هق افتاد منم نخواستم اذیتش کنم دیگه سوالی نپرسیدم ازش و سعی کردم آر

وقتی ساوی خوابید اومدم بیرون از اتاقش مامان و بابای ساویم معلوم بود حالشون خوب نیست رفتم پیش مامان ساوی و گفتم: خاله جان 

 خوبی؟

 زهره جون: خوبم عزیزم ، بیا بشین اینجا 

 رفتم نشستم پیشش و گفتم: خاله ساوی چیزی خورد ناهار؟چون تو راه که هیچی نخورد. 

 جون: نه چیزی نمیخورد ولی یکم بزور بهش دادم .ببخشید عزیزدلم تو ناهار خوردی؟ زهره

 اره من خوردم مرسی  _

دیدم از جاش بلند شدو زیر گازو روشن کرد و یه قابلمه رو گذاشت روش و بعدش ماست و سبزی و ترشی اورد غذاهم  قوره سبزی بود گفت: 

 بخور دخترم پشت فرمون بودی خسته ای 

 ر با اصرارش چند قاشقی خوردم .بزو

 زهره جون: خاله جون سنم حالش خوبه؟
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 یه نگاه بهش کردم که چشاش اشکی بود دلم نیومد بهش بگم نه از طرفیم نمیدونستم چی بگم گفتم: اره خوبه 

با کاری که کرد باباش اونو از خونه ترد  اونم انگار خیالش راحت شد ویه آهی کشید و شروع کرد به تعریف: سنم دخترم بود...... یه فرشته.... ولی

م کرد.....  یه پسری رو دوست داشت ولی اون پسر هیچ وقت نیومد خواستگاریش ......به حرفای ما گوش نمیداد و یه روز که از خواب بلند شدی

تره....ساوی میدونست که یه خواهر داره سال ازساورینا بزرگ ۵دیدیم نیست.... هرچی به گوشیش زنگ زدیم هرچی دنبالش گشتیم نبود .... سنم 

 ..ولی این از اون موقع ندیدش سعی کرد تنهایی خودش با این موضوع کنار بیاد ....منم بعد رفتن سنم داغون شدم ولی االنم باباش پشیمونه..

حرفای مامان ساوی خیلی متعجبم کرد چون ساوی اصال به ما نگفته بود همچین خواهری داره و از طرفیم دلم به حال مامان ساوی سوخت و 

 سعی کردم بهش دل داری بدم که اصال آرومم نمیشد یه نگاه به ساعت کردم که ساعت شیشه 

 ساوی گفت تصمیم داره  شب بمونیم و فردا بریم 

 میرم شاید بخوان باهم حرف بزنن زشته من باشم. پس منم گفتم

 مرسی خاله من دیگه برم شب خونه خودمون میمونم چون مامان خیلی اصرار کرد .صبح میام دنبالتون. _

جب زهره جون یه باشه ای گفت و منم یکم بغلش کردمو و بعدش از خونه رفتم بیرون و وقتی رسیدم دم خونه مهدیارم رسید و از دیدن من تع

 کرد منم خودمو انداختم تو بغلش. 

 سالم برادر خوبی؟ _

 مهدیار: سالم چل اینجا چیکار میکنی؟

 واا اومدم اینجا دیگه._

 مهدیار: باشه بیا بریم داخل 

 با مهدیار داخل خونه شدیم .

 مهدیار: چشم مامانم روشن دختر خلش اومده. 

 مامــــــان؟_
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 اومدی اینجا؟مهدیار: شوخی کردم بابا،خب چیشد که 

 با ساورینا اومدم یکم کار داره فردا صبح میریم.   _

 مهدیار: چه کاری؟

 فضولی؟_

 مهدیار: خب باز خوبه فردا شرت کم میشه. 

 مگه اینجا خونه توعه؟ خونه بابامه تا هر وقتم بخوام میمونم گالبی جون._

 مهدیار: بلندشو زبون نریز یه چای بیار که خیلی خستم.

 خودت بلندشو افلیج که نیستی . به من چه_

 بیجول منو بگو چه ذوقی کردم دیدمش 

 رفتم تو اتاقم  لباس راحت پوشیدم و رفتم تو آشپزخونه دیدم مامان گرامیم داره شام درست میکنه یکم کمکش کردم که دیدم مهدیار داره با

 کرد  بابام صحبت میکنه زود دوییدم تو هال و پریدم بغلش و اونم ازم استقبال

 رفتم آشپزخونه و یه لیوان چای با چنتا بیسکویت از اونا خودم دوست دارم گذاشتم تو بشقاب و برای بابام بردم.

شب موقع شام مهیارم اومد و ما دور هم جمع شدیم و شامو خوردیم بعد شامم یکم بیدار موندیم گوشیمو برداشتمو به بهاره زنگ زدم و گفتم  

 برام اس از ساوی اومده نوشته: صبح ساعت ده اینجا باش دیر نکنی  فردا میایم بعدشم دیدم

 جواب دادم: باشه عزیزم توام بخواب استراحت کن.

 کوک کردم و نمیدونم کی با فکرو خیاالم خوابم برد. ۹سرمو گذاشتم رو بالشت و گوشیمو رو ساعت 

تم تو آشپزخونه دیدم همه مشغول خوردن صبحونن من رفتم نشستم صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و رفتم دستشویی بعدشم زود رف

 صبحونمو خوردم. 

 خب مامان من نیم ساعت دیگه میرم دنبال ساوی که بریم تهران ._
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 بابام: چقد زود کالس نداری بمون .

 نه بابا جون کار داریم باید بریم. _

 بابا: باشه پس مراقب خودت باش. 

 .چشم شمام مراقب خودت باش _

 بعد حرف زدن با بابا و مامانم مهدیار اومد بغلم کرد و گفت: بیا خنگول برو مراقب خودتم باش.

 نگاه کردم دیدم دوتا تراول پنجاهی گذاشت رو میز منم که پول دوست برگشتمو گفتم:قفونت داداشی  مرسی من که عاشقتم اصن 

 واای خدا حاال با این پوال چیکار کنم؟

 آموزشگاه. اونم خندید و رفت 

 مهیارم که اصال عین خیالشم به من نبود این به کیمی رفته بدرد هم میخورن .

 از جام بلند شدم دیدم ساعت یه روب به دهه زود با مامانم خدافظی کردم که اونم یه دفعه زد زیر گریه  و منم بوسش کردمو و غذایی رو که

ساوی اینا ساعت پنج دیقه به ده بود خداروشکر پامو گذاشتم رو گازو زود رسیدم و  درست کرده بود و ازش گرفتمو راه افتادم سمت خونه ی

 زنگ زدم و اونام اومدن پایین. 

 سالم بهتری ساوی؟_

 ساوی: سالم بهترم 

روم مامان ساوی دوتا چمدون اورد و گذاشت تو صندوق بعد چنا ساوی و مامان و باباشم راه افتادیم تو راه که هیچکس حرف نزد و منم یه آهنگ آ

 گذاشتم و یه جام وایسادم بنزین زدم. 

 و همه رفتیم باال . چند ساعتی تو راه بودیم و وقتی رسیدیم رفتیم سمت خونه و زنگ زدم بهی و کیمی اومدن پایین کمکمون

خیلی خسته بودم بخاطر  همین یه معذرت خواهی کردمو رفتم تو اتاقم یه لباس راحت پوشیدمو خوابیدم رو تخت و پلکام سنگین شد و خوابم 

 برد.
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 با صدای بهاره بیدار شدم .

 بهاره: عزیزم ساعت شیشه ها 

 عه خب االن میام._

 نمو ببینن. بهاره: اره بیا چون ساوی اینا میخوان س

 االن میام_

 از جام بلند شدمو یه شال پوشیدم و رفتم تو هال دیدم همه نشستن. 

 کیمی: خسته نباشی انقد خوابیدی 

 ببخشید خسته بودم._

 زهره جون: اشکالی نداره عزیزم تو راه خسته شدی.

فهمیدم که  یه خواهری داشته که پنج سال ازش بزرگتره و از رفتم تو آشپزخونه و به بهاره گفتم: اونا نمیدونن دخترشون فلج شده ، ساویم 

 خونشون ترد شده بخاطر یه پسره حاال چیکار کنیم؟

 بهاره :نمیدونم واال به امین زنگ زدم گفتم داریم میریم اونجا. 

 یدیم.همه چی یه دفعه ای شد ، االن بابای ساوی ببینه میریم خونه امین باید بگیم که با افسون دوستیم فهم_

 بهاره : باشه 

 اومدم برم تو هال که مامان ساوی اومد و گفت: دخترم االن بریم میخوام سنممو ببینم. 

 یه سری تکون دادم و رفتم حاضر بشم وقتی اومدم مامان و بابای ساوی و ساوی و بهاره حاضر بودن.

 خب بریم _

 ه رانندگیم. رفتیم سوار ماشین شدیم ، یکم استرس داشتم ولی حواسمو دادم ب

 باالخره بعد نیم ساعت گیر کردن تو ترافیک رسیدیم در خونه امین اینا. 
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 بهاره: خب رسیدیم 

دیقه پیاده شدیمو رفتیم داخل تا وارد شدیم افسون و بابای امین اومدن ازمون استقبال کردن و همگی رفتیم داخل و تو هال نشستیم که بعد چند 

کرد و مامان و بابای ساوی اشک میریختن و حالشون خیلی بد بود بعد چند دیقه سنمو با ویلچرش اوردن تا مامان  بابای امین حرفای امینو تکرار

ساوی دیدش افتاد رو زمینو غش کرد و ماهم زود یکم گالب به دستاش زدیم و آب ریختیم روش تا به هوش اومد گفت: 

 سنــــــــــــــــــم 

فقط اشک میریخت خیلی صحنه ی بدی بود حالم بد شد و از چشام اشک میریخت سعی کردم مامان ساوی روی مبل سست نشسته بود و 

 ساوی رو آروم کنم که بابای امین گفت: از وقتی اومد خونه ما از همون اول روی ویلچر میشست. 

 بعد مرگ همسرم حافظشم از دست داد االنم تحت درمان. 

 ین. ساوی: خواهر من سااالم بود سرش چی اورد

مامان ساوی رفت کنار سنمو دست و پاشو بوس میکرد و باباشم شوکه شده بود و اشک میریخت بهارم ساوی رو آروم میکرد، منم که حالم 

 افتضاح شد، خیلی سخته خیلی.

 بعد چند دیقه مامان ساوی گفت: دخترم با من میاد ، دیگه اینجا نمیمونه. 

با سختی ساوی و مامانشو از سنم جدا کردیم و یه پرستار که ساوی رو اورد بردش و افسونم داشت گریه میکرد که گفت: باشه ولی خیلی 

 مراقبش باشین اون خواهر منم هست. 

رار شد فردا با هواپیما برن بعد حرفای بابای امین که همش درباره مریضی سنم بود بزور ساوی و مامانشو بلند کردیم رفتیم بیرون از خونه ، ق

فلج شده شیراز.  وقتی رفتیم خونه هنوزم ساوی و مامانش حالشون بد بود و مثال عزا دارا شده بودن. ولی نمیدونم چرا اگه سنم سالم بوده و االن 

 و حافظشم از دست داده بابای و مامان ساوی هیچی نگفتن.!!

 ��شاید به خاطر حال بدشونه؟

ه و به کبری خانم گفتم بره گل گاو زبون بگیره تا یکم دم کنیم بدیم به ساوی و مامانش تا یکم آروم بشن وقتی کبری خانم رفتم تو آشپزخون

 رفت 
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 منم رفتم پیش ساوی که اصال حالش خوب نبود. 

 بهاره: مهسا نمیخواد بریم بیمارستان؟ 

 نیم بخوریم همه یکم آروم بشیم.نه آخه فقط حالشون بده االن کبری خانم گل گاو زبون میاره دم ک_

 بهاره: باشه پس من برم با امین حرف بزنم چون کارم داشت .

 بهاره رفت توی اتاقش و کیمیم انگار یکم از حالت یابویی در اومده بود و داشت به ساوی دل داری میداد.

نم زدم که از نگرانی در بیاد بعدشم که کبری خانم اومد زود منم که خودم حالم بکلی گرفته بود و ناراحت بودم گوشیمو برداشتم یه زنگ به ماما

 رفتم تو آشپزخونه و کمک کردم که کبری خانم زود جوشنده رو دم کنه و بریزه تو لیوان 

 تا درست شد بردم تو هال و بزور به همه دادم مامان ساوی نمیخورد ولی بهش چند قلوپی دادم بخوره .

 گفتم زنگ بزنه بیرون غذا بیارن ...ساعت نه بود که به کبری خانم 

 

 ******** 

 صبح زود از خواب بیدار شدم و دیدم مامان و بابای ساوی و خودش بیدارن و تو هال نشستن چشمماشون سرخ و پف کرده بود و معلوم بود که تا

 صبح بیدار بودن رفتم سالم صبح بخیری کردمو بعدش حاضر شدم که ببرمشون فرودگاه

 گاری خواب بود منم دیگه بیدارش نکردم. بهاره هم ان

 همه رفتیم تو ماشین و چمدونارو گذاشتیم تو صندوق و راه افتادیم تو راه مامان ساوی ازم تشکر کرد .

 ساوی: من میرم شیراز معلوم نیست کی بیام میخوام پیش خواهرم باشم، شما برام مرخصی بگیرین از دانشگاه

 نم گفتم باشه. درکش میکردم حرفش منطقی بود م

 خدا کنه که حال سنم کنار خانوادش خوب بشه تا ساویم بتونه برگرده. 

 تو فرودگاه ازشون خدافظی کردم و برگشتم خونه....
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حالم زیاد خوب نبود و ذهنم مشغول به اتفاقای این چندماه فکر میکردم که یه دفعه زدم  به ماشین جلوییم خداروشکر ماشین ما چیزیش نشد 

 ...ولی..

 یه مرده از ماشین شد...

 ووویی این منو قورت نده 

 سیبیالشو....

 شبیه چنگیزه.....

 کمک یکی کمک االن منو میکنه تو چنگال قورت میده 

 صداشو انداخت پس کله اش و گفت:اگه رانندگی بلد نیستی بشین پشت ماشین لباس شویی 

 میترسیدم یه فوت کنه برم بچسبم برج میالد  

 لرز پیاده شدم و گفتم :خسارتتون چه قدر میشه به خدا میدم فقط منو نخورینبا ترس و 

 مرده یه نگاه بهم کرد وانگار خندش گرفت وگفت: چیزی نشده برو به سالمت. 

ساوی یکم تعجب کردم ولی حوصله حرف زدن نداشتم گازشو گرفتمو ازش دور شدم تو خیابون الکی میچرخیدم و فکر میکردم چرا باید امین و 

 از طریق خواهرش بهم دیگه مربوط بشن؟؟

 یکم قضایا بنظرم غیر عادی میومد.

 ولی دیگه خسته شدمو رفتم خونه.

 بهاره: خب االن باید برای ساوی مرخصی بگیریم

 اره معلوم نیست چقدر ولی فعال یه ترم بگیریم ببینیم چی میشه_

 بهاره: باشه من حوصلم سر رفته میرم درس بخونم. 

 که رفت منم رفتم کنار کیمی نشستم.  بهاره
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 کیمی: چقد همه چیز یهویی شد.

 اره_

 خسته و کوفته و بی توجه به کیمی از جام بلند شدمو رفتم تو اتاقم و رفتم حموم .....

 وقتی اومدم یکم آروم تر شدم و گشنم بود رفتم آشپزخونه و یکم آلوچه خوردم 

 حالم داشت بهتر میشد و روحیم برمیگشت 

 رفتم تو اتاق بهاره دیدم خانم یه تاپ و شلوارک پوشیده داره عکس میگیره. 

 اهـــــــــــــــــم من اینجام _

 بهاره:  خو بیا باهم یه سلفی بگیریم. 

 نفرستی برا امین  _

 بهاره: نه بابا بیا اینجا زود 

 رفتم کنارش و یکم ادا اصول در اوردیم و عکس گرفتیم. 

 هاره که یکم آروم باشم.حواسمو دادم به ب

 تا شب دیگه بیکار خونه بودیمو مگس میپروندیم.

 

 صبح که از خواب بیدار شدم اصال حوصله نداشتم فهمیدم که انگاری حالم یه جوریه و سرما خوردم 

 اورد. از جام پاشدم رفتم تو آشپزخونه و یه قرص سرما خوردگی خوردمو اومدم برم تو اتاقم که کیمیا به سمتم هجوم  

 کیمی: عشقمو نگاه چه جیگر شده 

 باز چی میخوای؟_
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 کیمی: هیچی

 ولم کن سرماخوردم_

 رفتم تو اتاقم و لش کردم رو تخت گلوم میسوخت و یکمم سردم بود

 انگار تو حالت اغما بودم 

 خوابالودگی بهم غلبه کرد و ...... حس کم کم��اصن هیچ چیزی رو حس نمیکردم همین طور بی حال افتاده بودم و سقفو نگا میکردم 

 با صدای بهاره که هی میگفت:مهسا مهسا پاشو بریم دکتر 

 نمیام–

 صدام ریز و جیغو ویغی شده بود خندم گرفت از شنیدنش 

 ضعیف و آروم خندیدم 

 بهاره:تو حالت مردنم دست از کارات ور نمیداری

 اس کردم یکی بلندم کرد....اهمیت ندادم به حرفاش و خواستم دوباره بخوابم که احس

 با بی حالی چشامو باز کردم و روهامو دیدم 

 دوباره چشامو بستم و خوابم برد...

 با احساس سوزش تو بازوم بیدار شدم سرم سنگین بود و گلومم میسوخت 

 واببم اومده چیشده ؟ من چقد خوابیده بودم اه اه این روهام پلشت تو خوابم چیکار میکرد خیلی ازش خوشم میاد تو خ

 اه اصن کی اجازه داده بهش من اگه ببینمش خواب دونشو داغون میکنم )خواب دون؟داریم همچین چیزی؟( 

 همین طور که حالم بد بود و داشتم با خودم سروکله میزدم صدای بهاره رو شنیدم.

 بهاره: بهتری؟
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 یکم. چرا منو اوردی اینجا؟؟؟_

 اهم که توی گوریل رو نمیتونستم بیارم زنگ زدم آقا روهام اومد کمکمبهاره:مریض بودی دیگه تازه تک و تنه

 ای خدا ؟من چه غلطی کردم که مستحق این عذاب های الهی هستم؟

 پس خواب ندیدم واقعیت بود؟؟؟

 بزار خوب بشم حسابتو میرسم انگل _

 بهاره: باشه تو خوب شو بعد منو حساب رسی کن.

 بیشعور حالیش نیست 

 اه روهام تو همیشه نقش خوبه رو داری اه اه، به توهم میگن مرد آخه پلشت 

 با خودم درگیر بودم که صدای یه پسرو شنیدم که میخورد خود روهام باشه اومد داخل و گفت: سالم بهترین؟ 

 سالم ممنون.فقط یه سوال داشتم._

 روهام: بفرمایید؟

 زل زدم تو چشاش و خیلی رک گفتم:

 زندگی ندارین احیانا؟شما کارو  _

 روهام: چرا دارم فقط .....

 بهاره: چی میگی مهسا سرما خوردی زده به سرت بگیر بخواب به دکتر بگم بیاد معاینت کنه بریم خونه.

 حال حرف زدن نداشتم تن لشموکشیدم رو تخت و نگاه سنگین روهامو رو خودم حس کردم که یه چشم غره توپ بهش رفتم 

 کتره چلمنگ اومد و گفت:میتونیم بریم خونه ولی باید  یه پینی سیلین بزنن تا زود تر خوب بشن.بعد چند دیقه د

 خاک تو گورت انتر....
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 خواستم بگم نه خودم زود خوب میشم که نگام افتاد به نگاه روهام

یشم این بود که  هه فقط ادعا داری بچه از یه تو نگاهش صد تا حرف بود یعنی حرف نبود ها ولی یه جوری نگا میکرد از صد تا حرف بدتر بود معن

 آمپول میترسی؟

 خو هرکی جای من بود به غیرتش برمیخورد دیگه 

 ��بعله یکی میگه برنمیخوره 

 خو به من بر میخوره اخالقم خاصه!

 بیرون؟ یا بزنیم اینجا–

 دکتر:اینجا بهتره

  پس باشه–

 دکتر رفت بیرون و بعد چند دقیقه پرستار اومد 

 یا من شانس ندارم پرستار همه جَوُن و جذابه!اونوقت کسی که میاد تو اتاقه ما یکیه که اعصاب مصاب نداره و میخواد بخورتمون خدا

 بعد کلی سوراخ کردنم زنیکه ی آشغال رفت بیرون

 خیلی بد زده بود یعنی جاش بمونه میام بهت آمپول گاوی میزنم زنیکه ی عقده ای

که سرم گیج رفت و تلپ افتادم رو تخت .یکم چشامو بستم که بهاره دستمو گرفتو آروم بلندم کرد روهامم جرعت خواستم از جام بلند شم 

 نمیکرد بیاد نزدیکم دستمو بگیره

 تا جلویی ماشین رفتیم و بهاره کمک کرد بشینم

 تو راه کسی حرف نمیزد و منم حواسم رفت پیش ساوی باید بهش زنگ بزنم .

  ولی با کدوم صدا؟؟

 خب حداقل بعدا بگم بهی بزنگه بهش. 
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 داشتم همین طور جای آمپولمو نوازش میکردم زودتر خوب شه که این انتر الدوله پرید وسط...

 روهام: چیزی الزم ندارین؟

 بهاره: بی زحمت جلوی فروشگاه نگه دارین یکم خرت و پرت بگیرم.

 روهام: باشه، لیست دارین؟

 بهاره: اره ولی خودم میام شما زحمتتون میشه. 

 حوصله ی تعارف کردناشونو ندارم اه االن باید یه جای ساکت باشم تا یکم خوش اخالق بشم حاال اگه اینا گذاشتن

 اه چقد تعارف تیکه پاره میکنین یکیتون برین دیگه._

 و رفت . با این حرفم هرجفتشون الل مونی گرفتن و روهام از ماشین پیاده شد

 بهاره: خوبی به تو نیومده ها زشته 

 زشت پیرزنه که ساپورت میپوشه مگه من خواستم بهم خوبی کنه؟؟_

 بهاره: بگیر بکپ بابا

 دوسته دارم؟

 بعد چند دیقه روهام با کلی چرت و پرت اومد و راه افتاد.

 و منم اصن بهش محل ندادم ایش

 در  جلوی در نگه داشت و خوراکیارو اورد تا جلو

 بهاره باز داشت تعارفش میکرد نمیفهمه دیگه از قصد این کارارو میکنه 

 رفتیم تو خونه تازه یادم افتاد که کیمی کدوم گوریه؟

 کیمی کجاس؟ _
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 بهاره: مثل همیشه با پویا بیرون 

 فردا پس فردا خالمونم میکنه هاا یکم غرور نداره این لندهور خاک تو گورش _

 . برو استراحت کن تا بگم کبری خانم یه سوپ مشتی برات درست کنه.بهاره: تو حرص نخور 

 حوصله جواب دادن نداشتم رفتم تو اتاقمو رو تخت خوابیدم. 

 نمیدونم چقدر و چند ساعت خوابیده بودم که از خواب پریدم یه نگاه به ساعت کردم دیدم پنجه وااای چقد خوابیدم. 

 !بود پلشت خانوم کیمیا��به نظر شما کی میتونه باشه؟بعله آفرین به این هوشتتون نه خوشم اومد آفلین یهو در باز شد و یه گاو اومد داخل. و

 کیمی : ای وای مریض شدی؟

 ای کوفت _

 ای مرگ 

 ای زهرحالهل 

 برو همون قبرستونی که تا حاال بودی

 کیمی: ببخشید آخه بیرون بودم . چند دقیقه پیش بهاره بهم گفت

 باشه حاال گورتو از جلو چشام گم کن...پشکل _

 از جام بلند شدم رفتم تو هال .

 بهاره: خب بیدار شدی بیا بشین غذاتو بخور. 

 رفتم تو آشپزخونه رو صندلی نشستم. 

 بهاره ظرف سوپ رو گذاشت جلوم و یه لیوان و چند تا قرصم گذاشت پهلوش 

 اینا چیه؟ سگم اینارو نمیخوره _
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 نزن اعه سرما خوردی باید سوپ بخوری حاال خوبه دو نوع درست کردیم برات که میلت بکشه.  بهاره: حرف

 بزور بهاره یکم سوپ خوردم و بعدشم قرصامو خوردم .

 بهی زنگ بزن به ساوی ببین چطوره؟ چه خبره؟_

 بهاره: زنگ زدم حالش که بده هنوزم ولی گفت پیش خانوادش باشه بهتر میشه.

 م بعدا بهت یه چیزایی رو میگم.االن حال ندار_

******* 

یه هفته بی هیچ اتفاقی گذشت و منم حالم بهتر شد و امروزم قراره بریم خونه امین اینا خواهر امین یه فیت کلوپ)جایی که ورزش میکنن( 

 درست کرده برای ورزش ماهم قراره بریم ببینیم چه خبره.

 هوووووی بهی حاضری؟_

 کیمی: من حاضرم

 نم االن میام بهاره:م

 بهی که اومد سوار شدیم  و بهی جلو خونه امین اینا نگه داشت و رفتیم داخل.

 افسون: وای نیگا عزیزم اومدین ؟خوشحالم کردین ها

 بعد کلی حال و احوالپرسی با افسون رفتیم سمت سالن که دیدیم یه طرف پسران یه طرفم دخترا 

 اال تنه لخت و یه شلوارک پوشیده بودن نگاهم خورد به امین و پویا و مهرداد که ب

 ااااایی چندشا حالم بهم خورد.

 رفتیم تو یکی از اتاقا تا لباس عوض کنیم. 

 بهاره: عزیزدلم نمیخوای با پیرهن و شلوار بیای که؟؟

 اتفاقا با پیرهن و شلواه من میدونم چیکا کنم._
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و یه تیشرت صورتی که کلی زنجیر بهش وصل بود پوشیدم یه نگاه به بچها کردم  از تو کیفم یه شلوار استرج مشکی که چسب پام بود برداشتمو

 که دیدم کیمی یه شلوارک و تاپ پوشیده خاک تو گورش کنن

 بهاره ام یه تاپ که پشتش باز بود با شلوار استرج عین خودم.

 تو سالن که پسرا سخت داشتن تمرین میکردن ماهم رفتیم کنار افسون.  

 نما اینجا منو بهاره جون حرکت میریم شمام با ما میرین آقایونم کمکتون میکنن. افسون: خب خا

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

 بهاره

 وااا اینجا خرتو خره این دیگه چه ورزشیه

 افسون رفت موزیک و گذاشت که یهو یکی دستشو دور کمرم حلقه کرد برگشتم صورتشو ببینم 

 سانت بود همه هم داشتن مارو نگاه میکردن.  ۴فاصله صورتمون  

 امین زشته. _

 امین: نامزدمی 

مه باالخره بعد سالیان دراز خودمو نجات دادم و برگشتم به هوای اینکه بقیه چشم از رو ما بردارن شروع کردم چند تا حرکت ورزشی رفتن که ه

 کف کردن. 

 ترا نشون بده افسون: خب خب بهاره جون بیا به دخ

 ردن رفتم جلو دخترا و چندتا حرکت حرفه ای که از توی ماهواره یاد گرفته بودمو رفتم موهامم که همش باال پایین میشد و همه داشتن نگام میک 

 اه چه شانسیه اخه 

 خالصه نظارت میکردم تا ورزش کنند خخخ 

 امین و مهردادم بیشتر نظارت میکردن بعد دو ساعت ورزش کردن همه یه جا لش شدیم. 
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 مهسا: بینم انتر این حرکتارو از کجات در اوردی؟؟

 از ماهواره _

 مهسا: نگاه کیمی رو همش چسبیده به پویا اه اه آبرو که نداره. 

 بیخیال _

 مهسا: توام برو به امین بچسب دیگه جعمتون جمعه 

 ؟؟چرا پاچه میگیری تو امروز؟؟ اها آقا روهام نیست عصبی شدی .چته _

 دیدم مهسا داد زد :دعا کن نگیرمت وگرنه کشتمت

 منو میگی الفراررر 

 حاال همه هم دارن ما رو نگاه میکنن دو بار از الی پسرا رد شدم و آخرشم دیدم فایده نداره رفتم پشت مهرداد و گفتم: کمــــــــــک. 

 ندش گرفته بود ولی جلوم وایساد و روبه مهسا گفت: این بچه بازیا چیه از سنتون خجالت بکشین .مهردادم خ

 مهسا یکم دست دست کرد که کیمی اومد کمکم و مهسا رو خر کرد 

 اخیش رو به مهرداد گفتم: دمت گرم نجاتم دادی 

 فقط خندید  

 وااا مریضی روانی داره 

 همشون از دم روان پریشن. 

 خوشم میاد امین اصن عین خیالش نیس من اینجاما 

 بهتر چندش یالغوز بره زیر ساطور ولی نزدیک من نشه با این فیت کالب 

 رفتم نشستم پیش افسون و یه لیوان شیر کاکائو برداشتم زدم به بدن جای همتونم خالی کردم 
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مالی میکنه انقد بدم اومد که سریع رفتم تو اتاق لباسامو زود پوشیدم  یه نگاه گذرا کردم دیدم پویا داره کیمی رو یه جورایی جلو جمع دست

 اومدم بیرون که همه چشما رومن ثابت شد .

 افسون: اوا عزیزم کجا ؟ چرا لباس پوشیدی؟

 مرسی افسون جون یه کاری برام پیش اومده باید برم. _

 مالی شدن کیمی رو ببینی یا با من میای؟ بی توجه به افسون رفتم به مهسا گفتم: دوست داری بشینی اینجا دست

 مهسا: خاک تو سر بی آبروش بریم. بزار االن لباس میپوشم میام .

 منتظر وایسادم که امین اومد و گفت:

 گفتم خودشونو جمع کنن حاال نمیخواد بری. 

 وااا این فکر منو میخونه آیااااا؟؟؟

 به من ربطی نداره کار دارم باید برم._

 ری؟؟؟امین: چه کا

 مفتشی؟؟؟_

 امین: گمشو بابا واسه من خودشو میگیره

 بعد حرفش رفت سمت دوستاش واقعا نمیفهمم شخصیتشو یه روز خوش اخالق یه روز مغرور و سرد یه روزم مظلوم 

 آدم نیست که آفتاب پرسته هر روز رنگ عوض میکنه .

 مهسا: خب بریم 

 ونه .بعد خدافظی با افسون بی توجه به کیمی  رفتیم خ

اصال دوست ندارم جلو جمع از اینکارا کرد بعدشم آدم خجالت میکشه با شوهرش جلو جمع همچین کارایی بکنه ولی این که نه شوهرشه نه عقد 

 شدش همچین غلطایی میکنه.
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 رسیدیم خونه 

 خیلی احساس کثیف بودن بهم دست داد

 ورد دیدم داداشمه ساعت اومدم بیرون که گوشیم زنگ خ ۲زود رفتم تو حموم و بعد 

 باهاش که حرف زدم گفت جلو دره زود رفتم تو هال و به مهسا گفتم: داداشم اومده جلو دره سوتی ندی یه وقت

 درو باز کردم و مهسام رفت یه مانتو و شال پوشید اومد. 

 وقتی اومدن داخل دیدیم سعید و مهدیار باهممن

 بعد کلی پرسش بالخره نشستیم پیش هم . 

 موم بودی؟؟سعید: ح

 اره با مهسا و کیمیا ایروبیک میریم.  _

 سعید: کالساتون چه روزاییه؟؟

 یکشنبه و سه شنب_

 سعید: شنیدم خواهر ساورینا پیدا شده و برگشته.

 از کی شنیدی؟؟؟_

 سعید: مامان میگفت از زهره خانم شنیده.

 اره _

 مهدیار: اعه ساورینا مگه خواهر داشته؟

 سعید: اره بچه هام نمیدونستن 

 سعید و مهدیار شروع کردن حرف زدن منم رفتم تو آشپزخونه پیش مهسا که دیدم خانم کدبانو داره کمک کبری خانم میکنه که غذا درست کنه .
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 چقد میخوان بمونن؟_

 مهسا: چه میدونم چقد میخوان بمونن تو یه زنگ به کیمی بزن بگو نیاد سوتی بده. 

 گفتمو رفتم تو اتاقم و زنگ زدم به کیمی ولی انگار زیادی داشت بهش خوش میگذشت که جواب نداد یه باشه 

 بعد چن دیقه دوباره گرفتمش که جواب داد منم کلی فوش بارش کردمو و در آخر گفتم سوتی نده  هعی خدا از هیچی شانس نداریم .

 رفتم پیش سعید نشستمو گفتم: قرار شد مامانم بیاریاااا. 

 سعید: نشد کار داشت ما هم دو سه روز دیگه میریم .

 چرا خب بمونین. _

 سعید: کار داریم مهدیارم بزور اوردم دل نمیکند از آموزشگاهش. 

 مهسا: کار خوبی کردین آقا سعید خدا خیرتون بده.

 سعید: خواهش میکنم کاری نکردم که.

 راز. بهاره راستی دو ماه دیگه عروسیه هیراده باید بیای شی 

 چیــــــــــــــــــــــــــــی؟ هیراد کی ازدواج کرد؟_

 سعید: عقدشونو گرفتن دیگه ما بهت نگفتیم. 

 یه نگاه به مهسا کردم هردو تعجب کردیم 

 واا پس چرا اومده بود اون مهمونیه بدون زنش؟

  پس باشه آها–

 مهسا بلند شد رفت تو آشپزخونه و میوه آورد و گذاشت رو میز 

 سا:بخورین دیگه وایسادن منو نگا میکنن مه
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 مهسا تا خواست بشینه مهدیار گفت:مهسا برو از تو کیفم یه چیزو  بر دار مامان داده 

 مهسا هم شاد و خوشحال رفت 

 من میدونم مامانش واسش خوراکی فرستاده و تاکید کرده اگه به دست مهسا ندی میدونم چیکارت کنم 

 بلند شدم دنبال مهسا رفتم 

 بعله آقا مامان این یه مشنبا پر انواع اقسام خوراکی هارو داده بود 

 این چلغوزم داشت قایمکی آلوچه هارو جدا میکرد

 من میترسم این انقد که آلوچه های ترشو می خوره آخر ترشیده بشه

 مهساااا _

 ت: هان ؟؟سریع برگشت سمتمو و زود خوراکیارو پشتش قایم کرد و گف

 مامانت چی فرستاده؟_

 مهسا: هیچی یکم ماست محلی فرستاده. 

 چرا چرت میگی آخه دیدم خوراکیارو تو دستت._

 مهسا: خب که چی ؟االن فکر میکنی بهت میدم؟

 خو وقتی به کیمیم گفتم حالیت میشه. _

 مهسا: برو بگو 

و اومدم تو هال که همزمان با رسیدن من گاو خانمم رسید و با مهدیاروسعید دیدم نخیر خانم اصال عین خیالشم نیست دیگه باهاش بحث نکردم 

 سالم علیک کرد و با یه معذرت خواهی رفت تو اتاقش و منم زود رفتم تو اتاقش.

 کیمی بسه دیگه چرا آبروی خودتو میبری؟؟_

 کیمی: چی بسه؟ چه آبرویی بردم؟ ؟
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 داره که با پویا هستی یا نه ولی یه زره رو کارات فکر کن. چرا خودتو میزنی به کوچه علی چب به من ربطی ن_

 االنم یه وقت سوتی ندی جلو سعید و مهدیار که که قبل مهسا خودم زیر خاکت میکنم.

 کیمی : باشه بابا برو من برم حموم بعد میام.

 تا از اتاق اومدم بیرون  سعید گفت : اینجا چیزی پیدا نمیشه بخوریم مردیم از گشنگی. 

 چرا ناهار آمادس فکر کنم _

 شما برین سر میز تا منم مهسارو بیارم. 

 سعید و مهدیار رفتن تو آشپزخونه و منم رفتم مهسا رو بیارم.

 بدبخت بلندشو بیا ناهارتو بخور. _

 مهسا: بزار این یکمش موند بخورم بریم. 

 مهدیار عین نخورده ها دارن میخورن.باالخره بعد نیم ساعت ماهم رفتیم تو آشپزخونه که دیدیم سعید و 

 مهسا: آروم بابا بخدا همش برای خودتونه. 

 مهدیار: نه بابا ساعتو دیدی؟

 منو مهسا یه نگاه به ساعت کردیم وای خب بدبختا حق دارن ساعت چهاره، چقد زود گذشتاا من اصال نفهمیدم کی گذشت. 

 عه چقد زود گذشت._

 با مهسا نشستیم و بعد چند دیقم کیمی اومد بعد ناهار سعید و مهدیار رفتن تو اتاق مهسا که بخوابن منو مهسام تو هال کنفرانس گرفتیم 

 مهسا: قضیه ی هیراد چیه؟ 

 نمیدونم _

 مهسا: اگه عقد کرده چرا تنهایی اومده بود تو مهمونی پس؟ یه چیزی هست البد. 
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 تعجب داره ولی دیگه توهم پیاز داغشو زیاد میکنیاا  ای بابا خودمم برام جای_

 مهسا: خب حاال تو و امین به کجا رسیدین؟

 دیونه آروم حرف بزن. _

 مگه قرار بود به جایی برسیم؟؟

 مهسا: خب حاال که ساوی رفته توهم دیگه الزم نیست نقش بازی کنیاا.

سوال پیچ نکنه زود گفتم: اره ، من که کاری ندارم باهاش امروزم آخرین بار بود که با این حرف مهسا یه طوری شدم ولی بخاطر اینکه مهسا باز 

 رفتیم خونشون.

 مهسا: بهی یه سوال میکنم مثل آدم جوال بده. تو امینو دوست داری؟

 سوالش یکم گیجم کرد چون نمیدونستم چی بگم.

 نه _

 مهسا: خو خیالم راحت شد. 

هو با دیدن اتاقش  دلم براش تنگ شد میدونم که االن حال و روز خوبی نداره ولی من هنوزم باورم نشده آخه از جام بلند شدم رفتم اتاق ساوی ی

یه جای این قضیه میلنگه من به حرفای امین شک دارم ولی آخه آزمایش که دروغ نمیگفت ولی یادمه که مامان ساوی گفت سنم سالم بوده پس 

 فقط ناراحتی و گریه بود وااای خدا سرم داشت میترکید . چرا وقتی اونجوری دیدنش عکس العملشون

 دلم خواست به ساوی زنگ بزنم ولی میدونم که االن وقتش نیست.

 رفتم رو تخت ساوی و چشامو بستم که پلکام سنگین شد و نمیدونم کی بود که خوابم برد.

 با صدای کوبیده شدن یه چیزی از خواب پریدم 

 ترسیدم چیزی شده باشه

 رفتم تو هال و مهسا رو دیدم که داشت میخندید. زود 
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 چیشده؟؟_

 مهسا: اخیش بیدار شدی باالخره 

 از حرفش فهمیدم قصد بیدار کردن منو داشته. 

 میشه بری یه جایی دیگه کال  برنگردی؟_

 مهسا: نه نمیشه 

 یه نگاه به ساعتم کن خانم بعد حرف بزن.

 یه نگاه به ساعت روی دیوار کردم  جا خوردم وااای ساعت هفته. 

 چقدر میخوابم تازگیا نکنه مریضی چیزی گرفتم؟

 بچها کوشن؟_

 مهسا : سعید و مهدیار رفتن بیرون و کیمیم تو اتاقشه. 

 باشه من برم دست به آب _

 ون.رفتم دستشویی و بعد انجام دادن عملیات دست و صورتمو شستم و پریدم بیر

 وای االن باز باید بشینم تو خونه و در و دیوارو نگاه کنم آخه. 

 یه دفعه یه فکر شیطانی اومد سراغم که با صدای زنگ خوردن گوشیم ضدحالی خوردماا .

 .یه نگاه کردم که شماره ی امینو دیدم حوصلشو نداشتم و خواستم جواب ندم که دستم رفت روی لمس گوشیمو و ناچار شدم حرف بزنم

 امین: الو بیا پایین زود منتظرم 

 اولن سالم دومن پایین کجا؟ _

 امین: جلو درتونم زود بیا پایین 
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 عه چه جالب منم االن تو حمومم. _

 امین: چرت نگو بپر پایین.

 عزیزم انقد وایسا تا خسته بشی من حمومم بای بای ._

 کیمی. تماسشو قطع کردم و گوشیمم گذاشتم رو سایلنت و رفتم تو اتاق

 دیدم نشسته و صورتشو گرفته .

 کیمی چیزی شده؟_

 جوابمو نداد و دستاشو گذاشته بود روی صورتش. بهش نزدیکتر شدمو دستاشو پس زدم دیدم داره گریه میکنه.

 کیمییی چیشده؟؟_

شد گفتم: خب حاال میگی کیمی شروع کرد هق هق کردن منم دیدم انگار حالش خوب نیست بغلش کردم تا آروم بشه وقتی یکم آروم تر 

 چیشده؟؟

 کیمی: خانواده پویا بهش اجبار کردن که باید با دخترخالش ازدواج کنه .

 باز شروع کرد گریه کردن و منم یکم شوکه شدم ولی زود گفتم: کی بهت گفت؟

 کیمی: همین چند دیقه پیش بهم گفت.

 خب عزیزم خودتو ناراحت نکن. _

 خیلی دوست دارم حتی بیشتر از جونم. کیمی: شما نمیفهمین من پویا رو

 تو همین چندماه؟؟؟_

 کیمی: اره تو همین چند ماه 

 خب یکم درکش میکنم ولی بازم نمیدونم چی بگم بهش آخه .

 باشه حاال که ازدواج نکرده همه چی درست میشه._
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دیدم بازم داره گریه میکنه منم یکم دل داریش دادمو خندوندمش و وقتی گفت بهتره اومدم تو هال که دیدم سعید و مهدیار و مهسا مشغول 

 حرف زدنن. 

 عه سالم اومدین._

 سعید: اره چند دیقه ای میشه 

 مهسا: خب من برم شربت بیارم.

 کیسه گذاشت جلومو گفت: رفتیم لباس خریدیم ببین چطوره؟ ؟ مهسا رفت تو آشپزخونه منم نشستم پیش سعید و اونم یه

 لباسارو از توی کیسه برداشتم.

 وای خیلی قشنگه داداش مبارکت باشه _

 سعید: قربونت خانمی یه چیزیم هست اون ته کیسه ببین برای کیه.

 دنبنده خیلی ظریفه. ته کیسه رو نگاه کردم که چشمم به یه جعبه افتاد برش داشتم و بازش کردم دیدم یه گر

 وای این مال منه؟_

 سعید: آره 

 خیلی قشنگه مرسی _

 خودمو انداختم بغل سعید و بوسش کردم که آخرش دیگه هولم داد انقد تف مالیش کردم. 

 خیلی خوشحال شدم .

 مهسا شربتارو اورد و نشست کنار من ،و گردنبندمم دید .

 که اومدی شیراز آمادگی داشته باشی. سعید: خب بهاره یه چیزی رو میخوام بهت بگم 

 چی ؟؟_
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 .سعید: خاله اینا از بابا خواستن که برای رامتین بیان خواستگاری تو من زودتر بهت گفتم که برای عروسی هیراد اومدی آمادگی داشته باشی

 چی 

 داداشم چی گفت ؟ پسره ی هیز پس از من خواستگاری کرده؟

 و چیزی نگفتم آخه جلوی داداش مهسا زشته چیزیم بگم.سرمو عین مظلوما انداختم پایین  

 سعید: خب حاال نظرت چیه؟؟

 با حرف بعدیش بیشتر جا خوردم ولی زود گفتم: من درسمو دوست دارم نظریم ندارم. 

جلو مهدیار اینجور  از جام بلندشدم رفتم تو اتاقم چون اصال دوست نداشتم جلوی داداش مهسا درمورد این چیزا حرف بزنم نمیدونم چرا سعید

 چیزارو گفت

 بعد چند دیقه در اتاقم باز شد و مهسا اومد داخل.

 مهسا: عه چرا اینطوری کردی ؟ داداشت عصبانی شد .

 من از رامتین متنفرم اون عوضی خودشو جلو اینا مظلوم میکنه ولی نمیدونی چه آشغالیه. _

 فقط یه نظر ازت خواست.مهسا: خب حاال نخواستن االن ببرنت سر سفره ی عقد که 

 حاال هرچی ._

 مهسا: بلندشو بریم شام دیگه هیچیم نگو 

د من شام نمیخورم تو برو کیمی رو ببر بخوره انگاری پویا گفته که خانوادش اجبارش کردن با دخترخالش ازدواج کنه کیمیم آب غوره گرفته بو_

 برو پیشش منم میخوام بخوام.

 ر مهسا: لجبازی دیگه ، باشه بگی

 بخواب

 مهسا که از اتاق رفت منم گرفتم خوابیدم  
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 سه روز گذشت و اتفاق خاصی نیوفتاد خبریم از پسرا نبود و سعید و مهدیارم دیشب برگشتن شیراز. منم یکم خیالم راحت شد چون اگه امین تو

 این چند روز دیونه بازی در میورد دیگه کارم ساخته بود. 

 نکره ی مهسا .وااای باز صدای 

 خب شما برین من حاضر میشم میام _

 ازجام بلند شدمو زود رفتم دست به آب وقتی اومدم بیرون یه نگاه به کمدم کردم و یه تیپ اسپرت زدم و رفتم پایین. 

 مهسا: بمیری که انقد مثل خرس میخوابی .

 مالیدم به صورتم . چیزی بهش نگفتمو نشستم تو ماشین و سریع از تو کیفم کرم و رژ دراوردم

 مهسا: خدا لعنتت کنه دیر شد برو 

 باشه اه _

کالس بعد چند دیقه راه افتادم یه نگاه به ساعت کردم دیدم وای به یکی از کالسا نمیرسیم . وقتی رسیدیم یه کالس و نرفته بودیم و تا رفتیم 

ت آقایون دیدم امین همچین با جذابه نشسته واای بپا نیوفتی از دماغ استاد اومده بود و بخاطر من قبول کرد سرکالس بشینیم، نگاهم چرخید سم

 فیل 

 مهسا: هووی آروم فکر کن 

 عه بلند گفتم خاک تو گورم _

 بعد چن دیقه استاد شروع کرد توضیح و منم حواسمو دادم به درس کال خیلی خوب گوش میدم تو کالساا.

 . بعد چنتا کالس رفتیم تو سلف تا یه چی کوفت کنیم

یکم چیز میز خوردیمو رفتیم سرکالس آخری و بعد دوساعت دیگه کالس اخرم تموم شدو رفتیم که بریم سمت ماشین که امین و پویا اومدن 

 سمتمون و سالم کردن.
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 پویا: کیمی بیا بریم کارت دارم 

 یه نگاه به کیمی کردم که رو به ما گفت: بچها من میرم شما برین من خودم میام 

 اشه گفتم مهسام که داشت غرغراشو آروم زمزمه میکرد خواستم برگردم که امین گفت: بهاره کارت دارم منم یه ب

 خب بگو _

 امین: خصوصی 

 یه نگاه به مهسا کرد که اونم با یه اخم گفت: سوئیچو بده بهی 

 منم بهش دادم و مهسام رفت تو ماشین. 

 ازدواج دارم نظرت چیه؟امین: این دفعه آخره که دارم بهت میگم من قصد 

 همون جواب همیشگی _

 امین: فکراتو بکن ازت دوستی نخواستم بهم زنگ بزن .

 امین حرفشو زد و رفت منم مسیر رفتشو نگاه میکردم و بعد رفتم تو ماشین .

 مهسا: چی گفت؟

 پیشنهاد ازدواج _

 مهسا: بهتره بگی پیشنهاد هوس

 حرف امین بودم و اصال حواسم به مهسا نبود. مهسا تا خود خونه غرغر کرد و منم تو فکر

خونه که رسیدیم رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم رو تخت حوصله ندارم زندگیم خیلی مسخره شده دیگه همه ی روزا تکراری شده و منم دیگه 

 حوصله یکنواختی رو ندارم امین امین و بازم امین اسمش همش اکو وار میشه تو مغزم 

هم داد یه حسی گرفتم ولی اگه واقعا چیزی رو بخواد براش تالش میکنه بلکه جواب بگیره پس منم چیزی نمیگم تا بینم چی با پیشنهادی که ب

 میشه. 
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لباسامو از بدنم کندمو رفتم تو حموم بعد دو ساعت دوش گرفتن اومدم بیرون و لباس پوشیدم و نشستم رو تخت و گوشیمو برداشتمو همه ی 

 چک کردم و وقتی نگاه به ساعت کردم دیدم نه شده رفتم از اتاقم بیرون که دیدم مهسا و کیمی حرف میزنن.  برنامه های مجازیمو

 کیمی: نه دیگه حل شد 

 مهسا: عه چه عجب از اتاقت اومدی بیرون .

 حموم بودم _

 کیمی: جووووون حموم ، منم برم که خیلی کثیف شدم .

 گمشو هیز خانم_

 اتاقش رو به مهسا گفتم: چه شنگول بود چیشده؟ کیمی لپمو کشید و رفت تو

 مهسا: هیچی پویا جلو پدر مادرش وایساده بخاطر این. 

 عه خوبه پس _

 مهسا: چه خوبیی داره بازیش میده این هنوز کلش بوی قرمه سبزی میده

 توام فقط غر بزن. _

 از کنار مهسا بلند شدمو گوشیمو اوردم زنگ زدم به ساوی.

 ابجی خوبی؟ الو سالم ساوی_

 ساوی: سالم مرسی تو خوبی؟

 فدات بشم چه خبرا؟ چیکارا میکنی؟مامان اینا خوبن؟_

 ساوی: سالمتی مامانم سالم میرسونه. 

 سالمت باشه ، خیلی دلم برات تنگ شده ._
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 یه چند ثانیه حرف نزد و بعدش باز صدای گرفته ای گفت: منم 

 کی میای ؟_

 ساوی: معلوم نیست 

 باشه نگران نباش از دانشگاه برات مرخصی گرفتیم مراقب خودت باش. _

 ساوی: همچنین به بچه ها سالم برسون خدافظ 

 بعد خدافظی با ساوی حالم یکم بد شد آخه هم دلم تنگشم هم اینکه میدونم وضعیتش اصال خوب نیس .

 مهسا: ساوی بود؟؟؟

 اره سالم رسوند _

 مهسا: فردا بهش زنگ میزنم

 شه با_

 مهسا: حوصلم سر میره همش همه ی روزا تکراری شده. 

 اره همه چیز تکراری شده._

ی رفتم تو آشپزخونه و با کبری خانم سالم علیک کردیم و میزو چیدیم بعدشم مهسا اومد و نشستیم سر میز بعد چند دیقم کیمی اومد و دیگه کس

 حرفی نزد شبم مثل همیشه هرکی تو اتاقش کپید.

 خواب بیدار شدم با مهسا حاضر شدیم بریم بیرون خرید .کیمیم که قرارشد با پویا بره جایی   صبح که از

 با مهسا به یه پاساژ رفتیمو کلی لباس و خرت و پرت خریدیم و برگشتیم خونه. 

 مهسا: چه هوا بارونیه 

 اره احتماال شب بارون بیاد  _

 مهسا: توام که عشق بارون خودتو میکشی. 
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 ی هفته دیگه بیا بریم سینما مهسا برا_

 مهسا: باشه حاال تا هفته ی بعد

 

 رفتم تو اتاقم یه لباس خوشگل پوشیدم و اومدم تو هال که دیدم مهسا با گوشی داره حرف میزنه.

 مهسا : تروخدا نه که من خیلی منتظرت بودم. 

 وندم به گوشی که باالخره فهمیدم روهامه.از لحن حرف زدنش فهمیدم خانوادش نیستن زود رفتم وایسادم بغلشو سرمو چسب

اره امینم ای بابا این امین و پویا و روهام چقد گیرنااا زندگی نداریم از دست اینا، ولی خب خدایی روهام پسر خوبیه ولی پویا بی قید و بنده درب

 نظری ندارم 

 مهسا بعد چند دیقه کل کل کردن گوشیو گذاشت کنار و گفت: پسره ی چندش 

 جان آقاتون بود؟؟ای _

 مهسا: گمشو نبینمت که اصال حوصلتو ندارم .

 چشمممم _

 رفتم تو اتاقم دلم داشت ضعف میرفت برای شیطونی منم یکم فکر کردم تصمیم گرفتم مهرداد و سرکار بزارم ، گوشیمو برداشتم و از توی کیفم

 عزیزم کی میای خونه بچمون خیلی لگد میزنه حالم خوب نیس.  یه خط دیگمو برداشتم و انداختم زود تل نصب کردمو بهش پی ام دادم :

 اونم جواب داد: ببخشید شما؟؟

 منم زود ج دادم: عزیزم باز چالشه؟ تروخدا بس کن .

 مهرداد: چالش چیه خانم من جی اف دارم مزاحم نشو لطفا. 

 دیگه بهش پی ام ندادم واای جی اف داشتی رو نمیکردی خخخخ 

 پی ام داد و گفت: حاال اصل بده ببینم میشه برات کاری کرد . بعد چند دیقه بهم
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 تهران  ۲۳منم زود گفتم: شکیال 

 تهران  ۲۶اونم زود نوشت: آبتین 

 خخخ دیوث عین خودم سرکارم گذاشته ها .

 بعد چند دیقه یه آیدی داد و گفت : این دوستمه میتونه بهت کمک کنه بای.

 تا عکسش اومد دهنم باز موند این که امینه . یعنی همیشه پاس کاری میکنن به امین که آیدشو بهم داد؟؟؟؟یه نگاه به آیدی کردمو زدم تو تل 

 دلم بهم میگفت امتحانش کن اگه باهات دوست شد بعدا چتاتو بهش نشون بده تا دست از سرت برداره. 

احم نشین. شانسه من دارم؟؟؟؟ حاال اگه من نبودم قبول میکرد باور بعد چند دیقه بهش پی ام دادم که متاسفانه زود جواب داد من نامزد دارم مز

 کنین.  

 خطمو در اوردمو اونیکی رو گذاشتم و بلند شدم رفتم تو هال دیدم که سرامیکا خونیه 

 استرس گرفتم یعنی چی شده 

 قلبم داشت تند تند میزد 

  آشپزخونه ہرد خونو دنبال کردم و رسیدم بــــ

 کیمی تو بغلش دراز کشیده و داره دستشو پانسمان میکنه. مهسا رو دیدم که

 واای یعنی این همه خون برا کیمیه؟

 چیشدههه؟_

 مهسا: هیچی نترس بابا 

 بیا خانم گند زده به حال و روزش، پویا باز بهش گفته پدر و مادرش دارن بهش فشار میارن اینم اومده خونه لیوانو شکونده توی دستش.

 رفتم نزدیک تر

 کیمی خیلی گریه کرده بود از چشاش مشخص بود 
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 زود گفتم:خو بلند شین بریم بیمارستان دیگه 

 مهسا: زنگ زدم پویا االن میاد 

 از جام بلند شدم و زود رفتم تو اتاق و لباس پوشیدم اومدم دوباره تو آشپزخونه که پویا اومده بود و کیمی تو بغلش بود.

 مهسا بیا بریم _

 چرا اینکارو کردی؟ پویا: عشقم آخه

 کیمی جون حرف زدن نداشت منم که کال فقط شوکه شده بودم 

 زود از خونه اومدیم بیرون و راه افتادیم وقتی رسیدیم پویا کیمی رو بغلش کرد و دوید داخل بیمارستان و سر دکتر داد زد 

حتی نمیتونستم آب دهنمم قورت بدم وای خدا نکنه مشکلش  کیمی رو بردن تو یه اتاق تا دکتر معاینش کنه ما نشستیم بیرون و من از ترسم

 جدی باشه ؟ چرا ما جلوشو نگرفتیم که کار به اینجا نرسه. 

 پویا نشسته بود و دستاشو جلو صورتش گذاشته بود حالش خوب نبود . یهو عصبی بلند شدم رفتم جلوی پویا و گفتم: تو که میدونسی کیمی چقدر

 تی دوباره؟دوست داره پس چرا بهش گف

 پویا: من عاشقشم باید بهش میگفتم.

 مهسا:بهی بشین 

 االن وقت دعوا نیست آروم باشین.

 اومدم کنار مهسا نشستم و باز فکرم رفت طرف امین ، همش تقصیر اونه

  بعد یه ساعت دکتر از اتاق اومد بیرون و گفت: نگران نباشید خطر رفع شده خوب شده که زود اوردینشون بیمارستان.

 با حرف دکتر یکم حالم بهتر شد از دکتر پرسیدم: میتونیم ببریمشون؟

 دکتر: اره ولی فعال سرم بهشون زدیم بعدش میتونید برید .

 پویا: ممنونتم آقای دکتر 
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ین راه حلش بود؟ اگه دکتر که رفت ما رفتیم تو اتاق پیش کیمیا چشاش باز بود تا مارو دید اشکاش راه افتاد رفتم جلوشو دستشو گرفتم و گفتم: ا

 چیزیت میشد؟ 

 کیمی: مهم نبود پویا اینجاس؟

 مهسا: اره ، بهی بیا بریم بیرون پویا بیاد 

 با مهسا اومدیم بیرون و پویا رفت داخل 

 از حرف مهسا شوکه شدم آخه اون هیچ وقت طرفداری پسرارو نمیکرد.

 چرا گفتی بیایم بیرون؟؟_

 ره میترسم یه وقت بالیی سر خودش بیاره، شاید اینطوری بهتر باشه باهم باشن. مهسا: کیمی عقل درست و حسابی ندا

 از حرف مهسا متعجب شدم ولی خب راستم میگه جون کیمی برای ما با ارزشتره اگه اینطوریه با پویا باشه بهتره این عقل درست حسابی نداره 

 هم زود رفتیم پیش کیمی.بعد چند دیقه پویا اومد بیرون و رفت سمت ایسگاه پرستاری، ما

 مهسا: خب سرمت تموم شده برم بگم بیان بکنن از دستت. 

 کیمی: پویا رفت بگه 

 کیمی االن بهتری؟_

 کیمی: اره بهترم شما نگران نباشین.

کرد. و رفت سمت پویا به همراه یه پرستار اومد داخل اتاق پرستاره زود سرمو از دست کیمی کشید خواستم دستشو بگیرم که پویا زود بغلش 

 ماشین ماهم دنبالش راه افتادیم یه آن یادم افتاد که نرفتم صندوق آروم به مهسا گفتم: پول ندادیم که پویا گفت: من دادم بشینن

 از کجا شنیدی اخه؟؟ چه تیزناااا

 عه چرا شما زحمت کشیدین؟باهم حساب میکنیم._

 پویا: وظیفمه کیمیا از این به بعد خانوممه. 
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 ش حاال یه جور گفت انگاری واقعن زنشه هااا. اییییی

توی راه کسی حرفی نزد وقتی رسیدیم خونه پویا کیمی رو اورد تو خونه و بردش تو اتاقو رو تخت خوابوندش و پیشش نشست ماهم که برگ 

 چغندریم این وسط

 ن ، سرامیکام تمیز بکنینمنم رفتم تو آشپزخونه و به کبری خانم گفتم: بی زحمت یکم غذاهارو کم چرب درست کنی

 اونم گفت چشم 

 رفتم تو اتاقم یه لباس پوشیدم و اومدم دیدم مهسا نشسته پیاز رنده میکنه و زار زار اشک میریزه آخه مجبور مجبور میفهمین؟؟ 

 خب میدادی کبری خانم رنده کنه . _

 ثل مامانمونه االن اینجا.مهسا: گناه داره بنده خدا برده که نیست توام انقد بهش دستور نده زشته م

 واا مگه چی گفتم جبهه میگیری. _

 مهسا: کلی گفتم .

 رفتم سمت اتاق کیمی و در زدم که گفت: بفرمایید

 رفتم داخل دیدم پویا چسبیده بهش گفتم: بیا تو اشپزخونه یه لیوان شیری آب پرتغال چیزی بخور جون بگیری. 

 کیمی: میل ندارم.

 پویا: االن میارمش .

 دیدم که دارن همو نگاه میکنن 

سا اومد منم اومدم بیرون از اتاقو رفتم که پامو بزارم تو اشپزخونه آیفون زنگ خورد رفتم ببینم کیه دیدم رامتینه اول خواستم باز نکنم ولی مه

 پیشم و گفت: باز کن نترس نمیخورتت که من اینجام

 گشدرو باز کردم و منتظر وایسادم تا بیاد باال خبر مر

 وقتی از در اومد تو باز بازار سالم و علیک راه افتاد .
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 رامتین: بهاره بیا بریم من دارم میرم شیراز داداشت گفت با خودم  ببرمت. 

 چییییییییییی؟ ؟_

 رامتین : حاضرشو بریم. 

 من هیچ جا نمیام مگه من بیکارم یا االف االن به داداشم زنگ میزنم_

مو برداشتم زنگ زدم به سعید که از  شانس گند من گفت حتما باید با رامتین برم شیراز هر چقدرم اصرار کردم عصبی رفتم تو اتاقم و گوشی 

 خودم با مهسا میام نذاشت.

 از اتاق اومدم بیرون و رو به مهسا گفتم: انگاری مجبورم برم مهسا.

 مهسا: عه خب برو حاضرشو نگران نباش من حواسم به کیمی هست. 

 رامتین گفتم: االن حاضر میشم میامرو به 

 اونم که نیشش تا بنا گوشش باز بود یه سری تکون داد و نشست روی کاناپه

 بی فرهنگ بیشعور آخه من نمیدونم چرا سعید انقد رو تو حساب باز میکنه .  

فتم تو اتاق کیمی و در نزدم چون نمیخواستم رامتین رفتم تو اتاقم یه کوله برداشتم و دو تا از لباسامو ریختم توش و بعد خدافظی از مهسا آروم ر

 بفهمه پویا اینجاس. 

 کیمی من دارم با رامتین میرم شیراز ببخشید همه چیز یه دفعه ای شد و بایدم برم._

 کیمی: باشه اشکال نداره برو به سالمت. 

 مراقب خودت باش دیگه از این کارآم نکن من تا دو یا سه روز دیگه برمیگردم _

 قا پویا شمام مراقبش باشین. آ

 بعد صحبت کردن با پویا و کیمی با رامتین راهی شیراز شدیم. 

 خیلیم خوشم میاد ازش
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 تو ماشین فقط زر میزد و چرت میگفت تا خود شیراز یعنی تحملش کردم فجیح 

 اگه یکم دیگه دیر می رسیدیم یا خودمو از ماشین مینداختم بیرون یا اون نکبتو

 م یه راست رفت خونمونوقتی رسیدی

 دوست داشتم زودتر برم باال و دلیل اینکار سعید و بپرسم  

دن ما با رامتین که وارد خونه شدم صدای سروصدا میومد تا از در وارد شدیم خالم اینا و مامانو دیدم که همه شیک و مجلسی بودن یهو با وارد ش

 ره زود رفتم دست مامانمو گرفتمو بردم تو اتاق. همه شروع کردن دست زدن منم که اصال نمیفهمیدم چه خب

 مامان: عه دخترم رسیدن بخیر زشته بیا برو با خالت اینا اول سالم و احوالپرسی کن. 

 اینجا چه خبره مامان؟ من دانشگاه دارم منو بخاطر جشن کشوندین اینجا؟_

 مامان: عزیزم بیا بریم پیش خاله اینات. 

 ی نگران نباش اومدن خواستگار

 من الکی این جشنو راه ننداختم که بعدشم صدبار بهت گفتم نظر تو مهمه حاالم من میرم لباساتو عوض کن بیا.

 مامان رفت بیرون و منم خشکم زد یعنی منو بخاطر خواستگاری اوردن؟ 

 بعد فوش دادنام به رامتین لباسامو عوض کردم و پیش خودم گفتم : یه خواستگارییه بسازم. 

 هال و با همه سالم علیک کردم رفتم تو 

 هیراد و یه دختره که گفتن زنشه خیلی تو پرو پیچم بودن . 

 باالخره بعد حرفای مزخرفشون بابای رامتین شروع کرد زر زدن:

 و گفت: خب میریم سر اصل مطلب خانواده ها که همو میشناسیم فقط میمونه نظر بچها که باهم حرف بزنن .

 بابام: خب دختر گلم بلندشو با آقا رامتین برو تو اتاقت حرف بزن. 
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 با حرف بابام کال جا خوردم آخه خیلی یهویی شد خدا 

و با صدای رامتین به خودم اومدم و بلند شدمو با جرعت کامل گفتم: ببخشید خاله جون ولی من میخوام قبل حرف زدن با رامتین جون یه چیزی ر 

 بگم 

 سعید میمونه برام و من مثل برادرم دوستش دارم ببخشید ولی من نمیتونم به عنوان همسرم بهش نگاه کنم رامتین مثل 

اره یه لحظه جمع ساکت شد و خاله اینا عصبی شدن و اخماشونو تو هم کردن و خالم از جاش بلند شد و رو به مامانم گفت: واقعا فکر نمیکردم به

 یه دانشجو باادب تر از این حرفا باشه روی ما رو زمین بندازه فکر میکردم

 دیدم بلندشدن که برن مامان و بابامم سعی کردن جلوشونو بگیرن ولی زود رفتن  

 منم عصبی رو به سعید گفتم:خوشا به غیرتت خان داداش یه دفعه میگفتی تو راه دایی اتم بکنم دیگه.  

 تو صورتم که سرم گیج رفتو دیگ نفهمیدم چی شد  با این حرفم سعید اومدم جلوم و محکم با دستش محک کوبوند

 وقتی چشامو باز کردم مامانمو باال سرم دیدم که داره اشک میریزه. 

 مامانم: دخترم خوبی ؟

 اره خوبم از این بهتر نمیشم _

 منو از درس و زندگی انداختین اوردین اینجا که به رامتین جواب بله بدم از این بهترم میشه مگه مامان؟

 مامانم: راست میگی دخترم کار ما اشتباه بود ولی تو نباید اونجوری جلو خالت اینا وایمیستادی

 خوش به سعادت سعید که امروز دومین کشیده رو ازش خوردم. _

 ری.مامانم: دخترم حرفت زشت بوده بهش زدی دیگه عصبی شده توام دیگ خودتو ناراحت نکن استراحت کن تا من برات یه چی بیارم بخو

 شب زهرماری بود

 بعد خوردن شامفره که همم ساکت بودن گذشت.

 صبح که از خواب بیدار شدم حاضر شدمو شدمو کولمو برداشتم و رفتم تو هال. 
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 مامانم: سالم صبحت بخیر. 

 سالم _

 مامانم: چرا لباس تنته؟ ؟جایی میخوای بری؟؟ 

 .میرم خونه ساورینا اینا بعدشم ماشین میگیرم برم تهران_

 مامانم: نه دخترم برو ساورینا رو ببین بعد بیا خونه سعید گفت خودش میبرتت. 

 دیگه توجهی به حرف مامانم نکردم هنوزم بابت دیشب ازشون دل خورم خب هرکیم جای من بود دل خور میبود یا شایدم بدتر . 

 داره هر روز خواهرشو میبره این ور اونور تا خوب بشه  رفتم سمت خونه ساوی اینا و کلی باهاش حرف زدم خیلی الغر و بی جون شده حقم

ش بعد خدافظی با ساوی بر خالف میلم برگشتم خونه و بعد خدافظی با مامانم با سعید راهی تهران شنیدم تو راهم هیچی نگفتیم و فقط آهنگ گو

 دادیم.

 وقتی رسیدیم تقریبا بعدازظهر بود.

 کردی برو مراقب خودت باش منم میرم یه چند جا کار دارم بعدش میرم .سعید: از من ناراحت نباش خودت عصبانیم 

 بی توجه بهش ساکمو برداشتمو رفتم سمت خونه و رفتم باال.

 درو باز کردمو آروم رفتم مهسا که داشت از جلوی در رد میشد اول دیدتم رفت دوباره برگشت و با تعجب دیدتم 

 مهسا: عه سالم اومدی 

 انگار متعجب شدی. ناراحتی برم ؟؟؟یه جوری میگی _

 مهسا: وا من که چیزی نگفتم بیا تو 

 با مهسا رفتیم داخل و منم زود بهش گفتم: باز االن میخوای بازپرسی کنی ولی اول برم حموم بعد میام حرف بزنیم.

 یه راست رفتم تو اتاقم و رفتم حموم 
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 وقتی اومدم بیرون دیدم مهسا رو تخت نشسته و منتظره 

 مهسا: خب چیشد؟

 قضیه رو براش تعریف کردم ... دهنش وا موند و گفت: داداشت خیلی بهت گیره هاا

 تو که میشناسیش دیگه ولی این دفعه بدجوری ازش ناراحتم._

 مهسا: حقم داری ، ولی خب توام بد باهاش حرف زدی 

 خب حاال هرچی _

 ولی اون از حدش گذشته

 .مهسا: خب حاال بیا بریم پیش کیمی

 عه حالش خوبه ؟ به کلی یادم رفت._

 مهسا: خوبه بهتره

 با مهسا رفتیم پیش کیمی.

 خوبی کیم کیم؟_

 کیمی: عه اومدی ؟؟ اره خوبم چ خبرا؟ 

 میبینم که شنگولی ؟ آقاتون کجاس؟_

 کیمی: فرستادمش بره استراحت خو چرا رفتی شیراز؟؟؟

 مهسا برات تعریف میکنه _

 چیزی بخوریم .حاال بیاید بریم یه شامی 

 مهسا:االن؟
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 کیمی: خب بهتر زود بخوریمو بخوابیم. 

 مهسا: مرغیم مگه ؟؟

 اره روهامم خروسه_

 مهسا: بلندشو گمشو که پا نشم

 جووون  تو فقط پاشو_

 کالمون تموم شد . دیدم مهسا بلندشد دنبالم کنه منم فرار کردم رفتم چسبیدم به کبری خانم که دیگه نتونست کاری کنه و شبم با شوخیا و کل

******** 

  ��ماهی گذشت و عیدم موندیم تهران و کلی عشق و حال کردیم البته بدون ساوی۳حدود 

 اتفاق خاصی نیوفتاد تو این مدت...

 امروزم آخرین امتحان ترم دوعه 

 خب امروزم تموم بشه یه استراحتی میکنیم 

 مهسا: مرده شورتو ببرن بیا بریم دیگه .

 اومدمممم _

 (��لباسامو زود پوشیدمو رفتم جلو در که دیدم مهسا و کیمی آتیشی شدن )شبیه هیوالها؟

 کیمی: معلومه انقد خونده مغزش هنگ کرده .

 مهسا: نمره میگیره این خرخون نکبت 

 خالصه با این مشنگا رفتیم سرجلسه امتحان 

 قرار گذاشتیم  بعد امتحانم تو کافه بقل دانشگاه همو ببینیم

http://www.roman4u.ir/


 

 
277 

 

 امتحان سختی بود ولی من بد نزدم فکر کنم کیمی گند زده خخخ  خدایی

 تو همین فکرا بودم که دیدم امین و پویا اومدن داخل تا چشاشون افتاد به من یه پوزخند زدن

 منم انگار اصال وجود ندارن 

 منتظر بچها شدم که اونام زود از راه اومدن. 

 کیمی: گند زدم .

 مهسا: بد نبود .

 یست میشم منم گفتم: ب

 که مهسا یکم بلند گفت: نههههههههه. 

 همه چشما رو ما ثابت شد منم یه نگاه به امین کردم که با پویا میخندید. 

 هه داره میسوزه هاا تو این چند وه اصال بهش محل سگم ندادم.

 هوووی آروم چخبرته؟_

 مهسا: بیست بشی دهنتو سرویس میکنم. 

 یم بریم بیرونخالصه بعد چن دیقه حرف زدن اومد

م  وووی داشتم از کنار امین رد میشدم یه دفعه پاشو اورد جلو نزدیک بود با کله برم زمین ولی یهو یکی گرفتتم سرمو باال آوردم یه پسره رو دید 

 جیگر 

 چند ثانیه روش ثابت موندم که مهسا رو به امین با صدای بلند گفت: شخصیت نداری دیگه البته از تو بیشتر از اینام انتظار نمیره. 

 از پسره که گرفتتم تشکر کردم و بعد با یه چشم غره از امین پذیرایی کردم....

 چیز خاص میخواست حواسم رفت سمت پیشنهادی  که امین بهم داده بودرسیدیم تو خونه اصال حوصله نداشتم رفتم رو تخت و خوابیدم دلم یه 
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امین آدم نیست نمیشه باهاش یه زندگی ساخت حتی بعد پیشنهادشم دیگه نه زنگ زد نه کاری باهام داشت این یعنی رو تصمیماش اصال 

 پافشاری نمیکنه غرق فکر بودم که گاو خانم باز اومد داخل .

 تموم شد بریم یه مسافرتی جایی دلم میخواد خوشبگذرونم  کیمی: خب دیگه امتحانام

 باید به ساوی زنگ بزنم ببینم میخواد چیکار کنه. _

 کیمی: باشه من دیروز باهاش حرف زدم یکم حالش بهتر بود

 باشه بریم تو هال منم بهش زنگ بزنم بعد ببینیم چی کاره ایم. _

 زنگ زدم هرچی باهاش حرف زدم فایده ای نداشت حرف حرف خودش بودبا کیمی رفتیم تو هال و من از گوشیم به ساوی 

 دیگه نمیخواست درسشو ادامه بده  

 واقعا تصمیمی بود که شک زدم کرد ولی من نمیتونستم جز نصیحتش کاری بکنم  

 خالصه اخرم نتونستم دیگه .

 مهسا: با کی حرف میزدی دو ساعته

 ه. ساوی. گفت دیگه نمیخواد درسشو ادامه بد_

 مهسا و کیمی شوک زده داشتن نگام میکردن

 یه زره فکر کردم و رو بهشون  گفتم: چطوره بریم شیراز باهاش رو درو حرف بزنیم؟

 مهسا: اره حتما باید بریم آخه اینجوری نمیشه که .

 فردا راه می یوفتیم. _

 مهسا: بچها به نظرتون ترم تابستونی برداریم؟

 بهتره .آره ، هرچی پشت هم بخونیم _
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 کیمی : نه تروخدا یکم استراحت کنیم

 مهسا: نمیدونم حاال فردا بریم شیراز هم یه سری بزنیم هم بریم پیش ساوی. 

 باشه حاال _

 رفتم تو اتاقم بدجور ذهنم درگیر شد و اتفاقا تو سرم رژه میرفت .

 رقی نداره .نمیدونم شاید اگه ترم تابستونی بردارم بتونم امینو ببینم ولی خب نبینمم ف

 سال گذشت .یه سال پر از ماجرا خدایا خودت بقیشو به خیر بگذرون..... ۱کال گیج میزنما آخه امین به من چه ، وای خدا چقد زود  

 ذهنم شروع کرد به مرور کردن اتفاقات با یادشون یا میخندیدم یا لبامو به حالت ناراحت برمیگردونندم و عکس میگرفتم. 

اوردم که دیدم صفحه گوشیم روشن شد برداشتم دیدم رامتینه منم که بی اعصاب گذاشتمش تو بلک لیست و اومدم چشامو  یکم خل بازی در

 ببندم که روهام بهم زنگ زد منم حال ندارم االن همه بهم زنگ میزنن

 گوشیمو خاموش کردم

 دست از سرم بردارین اه اه . 

 کپیدم .بالخره چشامو بستمو کپیه ی مرگمو گذاشتمو و 

******* 

با صبح از خواب بیدار شدمو و ساکمو برداشتم و رفتم تو هال که دیدم همه حاضرن خخخ یه نگاه بهشون ووووی با کالسا کیمی یه مانتوی کوتاه 

 صندل پوشیده مهسام یه کاله گذاشته و شالشو انداخته اوخی فقط من این وسط متفاوتم. 

 میریم سواحل ایتالیا یه جوری لباس پوشیدن انگار داریم _

 مهسا: زر نزن بیا بریم که فکر کنم بنزینم نداری چلمنگ. 

 چشم بریم. _

 کبری خانم: ب سالمتی دخترا خوش بگذره، من حواسم به خونه هست نگران نباشین
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 کیمی: مرسی کاش شمام با ما میومدید. 

 . کبری خانم: مرسی دخترم من اینجا راحتم شما برین به سالمت برگردین

 بعد خدافظی با کبری خانم رفتیم سوار ماشین شدیم

 تو راه فقط مسخره بازی در میوردیم و میخندیدیم.  

 وقتی رسیدیم شیراز یه نگاه به ساعت کردم واای چهاره خیلی خسته شدم پشت فرمون .

 دیم. مهسا: من میگم االن برو سمت خونه ساوی اینا اگه بریم پیش مامان اینا نمیزارن زنده برگر

 کیمی: اره برو بریم پیش ساوی 

 منم گازشو گرفتمو و در خونه ساوی اینا پارک کردیم پریدیم پایین و زنگ زدیم رفتیم داخل .

 ساوی و بغل کردیم و سالم و احوالپرسی کردیم و نشستیم که ساوی سنمم اورد

 لچر میشینه. باز تا دیدمش دلم یه جوری شد یکمم حالم بد شد آخه هنوز جوونه و رو وی 

 ساوی: امتحانا خوب بود؟

 اره ولی کاش توام بودی ساوی بخدا حیفه. _

 زهره جون: منم بهش میگم خاله ولی اصال حرف تو گوشش نمیره.

 مهسا: دلیلت چیه ساوی؟

 ساوی: میخوام کنار خواهرم باشمو ازش مراقبت کنم. 

 کیمی: خب میتونی هم درس بخونی هم پیش خواهرت باشی. 

 : بچها نمیشه درک کنین. ساوی

 بعد کلی حرف زدن با ساوی که متقاعدم نشد دیگه خدافظی کردیم و رفتیم خونه مهسا اینا .
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 مهسا: بچها مامانم اس داده که سبزی داره مامان شمام اونجان.

 کیمی: عه ، بهتر

 و باالخره نشستیم . خالصه رفتیم خونه مهسا اینا و مامانمون تا مارو دیدین بازار ماچ و بوسه شروع شد

 مامان ما فردا میریم که بریم اصفهان یکم استراحت کنیم بعد برمیگردیم تهران.  _

 مامانم: عه بهتر دخترم یکم هوا تون عوض بشه ولی من بع بابات نمیگم. 

 مهسا: نمره هامونو چک کنم فکر کنم اومده. برم نتو وصل کنم. 

 کیمی: اره برو من کار دارم

 خواد گوشی بگیره دستشو شروع کن چرت گویی با پویا ،خدا به دادمون برسه.خخخ باز می

 بلندشدم رفتم دست به آب و اومدم بر دل مامانم نشستم و از هر دری زر زدم.

 تا شب شد و مامان مهسا یه ماکارانیی درست کرد که پاهاتم میخوردی. 

 رغر میکنه خخقربونش میدونه من دوست دارم برام درست کرده مهسام داره غ

 خاله زهرا موقعی که مهسا تو شکمت بود چی خوردی انقد غرغرو شده؟_

 مامان مهسا: هیچی خاله جان ویارم شکالت و فندق بود.

 پس بگو من یادم باشه حامله شدم نخورم. _

 مامانم: آتیش پاره بیا بشین انقد حرف نزن. 

 آخه من زیاد حرف میزنم؟ =]

 ر کار اومدن خونه مهسا اینا تا بابامو دیدم خودمو انداختم بغلش و گریه کردم نمیدونم شاید چون دلتنگش بودم .موقع شام آقایون همه از س

 بابام: دختر بابا گریه نکن دیگه 
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 دلم برات تنگ شده بود بابایی. _

 سعید: لوس خودتو جمع کن داره بیست سالت میشه هنوز مثل دخترای ده ساله ای.

 شما دخالت نکن ._

 رفتم نشستم پیش مهسا که مامان مهسا گفت بیاین سر میز همه رفتیم سرمیز و انقد ماکارانی خوردم که احساس خفگی کردم. 

 و شبم من موندم خونه مهسا اینا .

 

 ۱۰۵پارت#

********* 

 صبح با صدای مهسا از خواب بیدار شدم و رفتیم تو هال صبحونه خوردیم. 

 کیمی کجاس؟_

 سوغاتی بگیره بیاد بعد راه بیوفتیم .مهسا: رفته 

 باشه _

 بعد خوردن صبحونه رفتم از تو ساکم لباس برداشتمو حاضر شدم .

 تا میس از روهام داشتم زود بهش زنگ زدمو گفتم که مسافرتیم  ۱۰گوشیمو از تو کیفم برداشتم و دیدم 

 عد حرف زدن با روهام ساکمو برداشتم و رفتم پیش مهسا که اونم حاضربود. بدبختم انقد نگران شده بود که داشت با پته تته حرف میزد خالصه ب 

 مهسا: کیمی پایینه ماهم بریم. 

 پس مامانت کو خدافظی کنیم؟؟_

 مهسا: رفت پایین مامان توام اومده 
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نم ازشون جدا شدیم و راهی با مهسا رفتیم پایین و ساکامونو گذاشتیم تو صندوق و کیمیم سوغاتیاشو گذاشت و بعد خدافظی و گریه ماما

 اصفحان شدیم.

 تو راه کلی چرت گفتیم و خندیدیم که نزدیکای ظهر ناهارو تو یکی از رستورانای وسط راه خوردیم و باز دوباره حرکت کردیم. 

 مهسا : باید یه هتل بگیریم. 

 میکنه .کیمی: من به پویا گفتم گفت برین هتل .....، امکاناتش زیاده و دوستشم اونجا کار 

 چرا به پویا گفتی؟_

 کیمی: خب ازم پرسید منم گفتم مگه چیه؟

 باز بلند نشن بیانا من حوصله پسر ندارم یه مسافرت دخترونه اومدیم کوفتمون نکن. _

 کیمی: نه بابا امین و مهرداد و پویا و روهام دارن میرن شمال. 

 رنخب خداروشکر، فقط نیان پیش ما هر قبرستونی میخوان برن،ب_

 مهسا: بیانم من دهنشونو آسفالت میکنم. 

 دیگه کسی حرفی نزد و وقتی رسیدیم تو شهر از دو نفر پرسیدم که هتلو پیدا کردیم. 

 وووووو چه جاییه رفتیم داخل و یه اتاق گرفتیم و تا رسیدیم تو اتاقمون انقد خسته بودم زود رفتم تو یه خودمو انداختم رو تخت

 اشم اگه بخوای تا لنگ ظهر بخوابی منو کیمی میریم تو میمونی مهسا: بهی بهت گفته ب

 خفه االن خستم میخوابم دو ساعت دیگه بیدارم کن._

 بیشعور رفت بیرون و منم چشامو بستمو پلکام سنگین شدو خوابم برد.

 باز دوباره با صدای مهسا بیدار شدم  و رفتم دستشویی و یه آبی به صورتم زدم و اومدم بیرون. 

 یمی: بچها االن که دیگه هشته بریم رستوران هتل ، صبح بریم بیرون. ک

 باشه _
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 رفتیم تو آسانسور و تو طبقه ی رستوران پیاده شدیم و رفتیم سر میزی که پیشخدمت بهمون گفت .

 دو تا آقا اومدن سمتمون و ماهم غذا سفارش دادیم.

 مهسا: خب یه جوجه بزنیم بریم الال

 بریم بیرون ۱۰کیمی : صبح ساعتای 

 بابا ده زوده. _

 مهسا: به جون خودم  اگه ده بیدار نشی تو خواب خفت میکنم.

 کیمی: اره منم کمکش میکنم.

 شب با شوخی و کل کالمون گذشت .

****** 

 صبح با صدای داد زدن مهسا از خواب بیدار شدم. 

 مهسا: االن ساعت نهه بلندشو که یه ساعتم طول میکشه

بلندشدم رفتم دست به آب و اومدم نمیدونم چی بپوشم بلخره بعد ده دیقه یه مانتوی سرمه ای با یه شال سفید برداشتمو و یه بی حال از جام 

 شلوار دمپا کوتاه پوشیدم و یکمم آرایش کردم رفتم تو سالن که دیدیم خانما هووو چقد تیپ زدن دیدم مهسا یه شلوار دمپا کوتاه عین خودم

 گذاشته، کیمیم مانتو جلو باز با یه شلوار استرج مشکی.  پوشیده و کاله سرش

 ووووی چه خوشگل االن بریم بیرون میدوزدنمون که. _

 مهسا: گمشو االن دیگه دهه 

 خخ قانع شدم رفتیم پایینو پیاده رفتیم تا سی و سه پل و کلی عکس خل و چلی گرفتیم. 

دفعه مثل دیونه دویدم سمتش که افتاد زمین منم افتادم روش و به لطف مهسا از روش یه پسره داشت رد میشد منم حس شیطنتم فعال شد یه 

 بلندشدم خخخ پسره هنگ کرده طفلی آخرشم یه فوش حوالمون کرد و رفت .
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 تا شب بیرون بودیم و شب جنازه رفتیم تو رستوران و غذا کوفت کردیم و رفتیم تو اتاقمون کپیدیم. 

 شت و امروزم برگشتیم تهران خراب شده دو سه روز رو همین روال گذ

 اه اه چقد هواش بده خفه شدم

 رفتم اینترنت و نمره هارو دیدم

 خب بچها نمره ها اومده من که همه رو با هیجده و نوزده بیست قبول شدم._

 مهسا: گور به گور بشی من دوتارو  چهارده شدم و یکیم شونزده. 

 کیمی: من همش سیزده و چهاردهه.

 با این نمره ها ترکوندیم. خالصه 

 مهسا: بهی یه شیرینی بابت نمرهات افتادیاا. 

 بدبخت از همه ی مناسبتا یه چیزی از من میکنی ها_

 باشه میخرم. 

 کیمی: بچها ترم تابستونیو بیخیال میشینم میخونیم آمادگی پیدا میکنیم یکمم بریم کالس و به خودمون برسیم.

 کت کنیم .باشه پس یکم تست و اینام شر_

 مهسا: تو خونه هممون کار میکنیم که راحت باشیم. 

 باشه ._

تا پی ام بیشترم برای گروه دانشگاه رفتم تو گروه و دیدم دارن حرف میزنن  ۲۰۰۰از تو هال بلند شدم رفتم تو اتاقم و تلگراممو چک کردم وای 

پارتی گرفتن و این چرت و پرتا.  پس بگو امین خیلی بهش خوش میگذره که یه زره از پی اماشونو خوندم که مهرداد گفته بود شمالن و اونجا 

 دیگه یه زنگم نمیزنه البته نزنه اصن چرا باید به من زنگ بزنه؟
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و  دلم یه جورایی شد ولی سعی کردم جلو حسمو بگیرم و به روی خودم نیارم که کیمی اومد تو اتاق و دید من رو تخت لشم اونم کنار دراز کشید 

فت: میدونی بهی شاید بشه احساستو قایم کنی ولی کسیم ندونه داری خودتو خوب نشون میدی خودت تو درونت میدونی چته، بنظر من کاری گ

 رو بکن که دلت میگه .

 حاال منظور؟_

 کیمی: بنظرم امینمم دوست داره توام که داری زودتر رسمیش کنین.

 سرت کجا خورده باز؟_

 فقط دارم میگم چرا داری با خودت لجبازی میکنی؟کیمی: به جایی نخورده، 

 کیمی عزیزم نگران نباش من خوبم و به کسی احتیاجی ندارم گلم._

 کیمی: باشه هر طور میلته، پویا میگفت امین دپرسه. 

 کیمی بلند شد و رفت منم موندم یه دنیا سوال 

 کیمی.هه دپرس چرته اون االن داره عشق و حالشو میکنه تو چقد ساده ای 

 برای اینکه از فکرای چرتو پرتی بیام بیرون رفتم یه دوش بگیرم. 

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

 «مهسا»

 تو هال نشستمو گوشیمو چک میکردم اخیرا این روهام خیلی گیر شده باید یه درس درست و حسابی بهش بدم تا بفهمه من کیم.

 س گذاشته بابا پول دار سگ دار. خب حاال نیگاش کن عقده ای با سگ عک

 بعد چند ساعت ور رفتن با گوشی رفتم تو آشپزخونه و فقط یکم آلوچه و بستنی خوردم که دیدم باز بهی پیداش شد .

 بهاره: اومممم منم میخوام خب

 تموم شد لولو خوردش. _
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 بهاره: خاک تو سر ترشیدت گمشو. 

 من راه خونه رو بلدم گم نمیشم. _

 رین خنگولیبهاره: آف

 روزا پشت سرهم میگذشتن و کل کالی ما روز به روز با امین اینا بیشتر میشد 

جا یادمه تولد بهی بود که امین تولدشو بهم ریخت رفته بودیم یه رستوران که اونم پیداش شدو کال ضدحالی شد من نمیدونم این چرا باید همه 

 ��باشه

 درس میخونیم یا فقط با امین اینا کل کل و دعوا داریم االن سه سال گذشته و روزا همش تکراری یا 

اده کیمی بدجوری داغون شده تو این سه سال پایبند دوستیش با پویا بوده و حتی پویا چند دفعه برای خواستگاری تا شیراز رفته ولی هردو خانو

 هاشون مخالفن نمیدونم کیمی میخواد چیکار کنه ولی نمیتونه از پویا دل بکنه .

م رفته اره اخالقاش یه تفاوتایی کرده بعضی روزا الکی الکی گریه میکرد و من دلداریش میدادم، با امین نرم تر رفتار میکنه و یه هفته پیش باهبه

 بودن بیرون

 دلمون برای ساوی خیلی تنگ میشه حیف شد که دیگه درسشو ادامه نداد و همه وقتشو برای سنم گذاشت. 

 بهم ولی من هنوزم شیطنتا و لجبازیای خودمو دارم اصال نمیدونم من با پسر جماعت چه مشکلی دارم؟روهام خیلی گیر میده 

 سه سال از عمرمون گذشت و ما  لیسانسمون رو داریم میگیریم البته با کمکای بهی .

 فردا جشن نامزدی مهرداده و ماهم دعوتیم، خدا کنه یه جشن درست و حسابی باشه و من بتونم   

 ا فکرایی که درباره این سه سال میکردم نمیدونم کی بیهوش شدم. شب ب

صبح از خواب بیدار شدم و رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آب برداشتم خوردم یه نگاه به ساعت کردم دیدم وای ساعت یازدهه شروع کردم جیغ 

 لو از اتاقشون مثل جن زده ها اومدن بیرون. کشیدن تا بهی و کیمی بیدار بشن که اونام با موهایی بهم ریخته و چشمای خواب آ

 چته روانی؟_
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 مهسا : ساعت یازدهه شما مگه وقت اپیالسیون نداشتین خاک بر سرا. 

 سریع برگشت رفت اتاقشو داد زد 

 کیمی: وای آره بهی بپر آماده شو بریم. 

 آخخخیش بیدار شدن 

 اینا برن من بشینم آلوچه هامو بخورم اول 

 بعد به سرو وضعم برسم 

ز وقتی این دوتا خل رفتن منم رفتم تو اتاقمو یه چنتا آلوچه خوردم بعدشم رفتم حموم، انقد تو حموم خودمو شستم و ساییدم که عین لبو قرم

 شدم و اومدم بیرون و لباسامو تنم کردم. 

 خدا خیرت نده مهرداد الهی زیر ساطور بری االن وقت جشن نامزدییه اخه؟

 ر لبم چنتا فوشم بهش قالب کردمو رفتم تو آشپزخونه و گرم حرف زدن با کبری خانم شدم و یه لیوان شیرم خوردم. زی

 تا اومدم ناخونامو سوهان بک این دوتا خل از در اومدن داخل.

 بهاره: وااای کیمی هنوزم دارم میمیرم. 

 کیمی: زر نزن بیا برو حموم 

 سالم بر خالن جامعه _

 احتی مغز نداریا .کیمی: تو ر

 خفه بابا _

 دیگه به بحث باهاشون ادامه ندادمو رفتم تو اتاق یه سوهان برداشتم و ناخونامو درست کردم.

 دیگه تقریبا حاضر بودم زیاد آرایش نکردم اینجور جذاب ترم.. ۶نزدیکای ساعت 
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 از اتاق اومدم بیرون و دوباره جیغ کشیدم که کیمی و بهی بیان 

 نیومدن بی شعورا . که این دفعه

 بهاره: عزیزم هنجره ات پاره نشد انقد جیغ کشیدی تو؟

 من خوبم تو نگران من نباش گمشو بریم.  _

 کیمی: خب بچه ها چطوره ریختو وضعم؟ 

 شبیه پیرزنایی شدی که آرایش غلیظ میکنن_

 هاهاها چه ضدحالی خورد کیمی ولی انگار نه انگار که من چیزی گفتم کال همیشه بیخیاله. 

 ساعت رسیدیم به باغ بس که ترافیکه تو این تهران لعنتی.   ۱از در رفتیم بیرون و رفتیم سمت باغ بعد 

 الپرسی کردیم .رسیدیم رفتیم داخل و قاطی مهمونا شدیم، چنتا از بچه های دانشگاهو دیدمو سالم و احو

سرمو چرخوندم که ببینم دیگه کیا اومدن که چشم خورد به روهام که با یه کت زرشکی خوش رنگ و یه شلوار کتون آبی رنگ  اومد سمتم، وووی 

  o _Oچه جیگر شده ها نکبت

 روهام: چه خبر ؟ خوش میگذره؟ 

 خبری که نیس ولی تو نباشی بیشتر خوش میگذره._

 ریاس روهام: خب پس اینطو

 اره اینطوریاس. _

 روهام بر و بر داشت منو نگاه میکرد و منم یه اخم غلیظ کردم که مسیر چشمشو دوخت به بهی و گفت: داره چراغ سبزو به امین میده ها؟

 خب به تو چه  _

 با این حرفم طفلی قانع شد و گفت: اره خب راست میگی خوش بگذره من برم پیش بچها. 
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نگاه به دور اطرافم کردم که نگاهم خورد به کیمی و پویا میترسم آنقدر که اینا بهم میچسبن مهرداد و نامزدش بهم  اخیش رفت پی کارش یه

 نچسبن واال راست میگم ، اییش چه جشن حوصله سر بریه این خال که هرکدوم با کیسشون حرف میزنن بهتره منم برم قاطی بزغاله ها بشم 

 ز دخترا و پسرای دانشگاه بودن و یکم مشغول صحبت شدیم البته من شنونده بودم رفتم تو جمعی که بهی و چنتا ا 

 همین طور داشتم به حرفاشون گوش میکردم که دیدم امین و افسون اومدن سمت ما 

 اه اه دختره ی پلشت تا بهی رو میبینه میپره بوسش میکنه حاال انگار زنداداششه

 حال یکمم جذاب امینم که مثل همیشس چشم هیز و در عین  

 خخخ کشته مرده هاش زیادن. 

 امین رو کرد به بهاره و گفت:

 امین: بهاره جون بیا بریم کارت دارم. 

 بهاره : باشه عزیزم بریم.

  ��ایشش بهی خیلی رو داده بهشا باید دوباره یه گوش مالی درست بهش بدم بعدا.باید نقشه بریزم

 داد و نامزدش اومدن و همه رفتن استقبالشن وووی دختره ام عین خودش معلومه ورزشکاره هاا بعد چند ساعت زر زدن و رقص باالخره مهر

 خالصه جشن حوصله سر بر و مسخره ای بود و نشد من کرم بریزم 

 خیلی شلوغ بود زشت میشد...

 شبم که ماشینمون پنچر شد و با پویا برگشتیم خونه. 

رفتم آب بخورم که بهی رو دیدم نشسته تو آشپزخونه و سرشو گذاشته رو میز یکم نگران شدمو رفتم صبح از تشنگی زیاد از خواب بیدار شدمو 

 تو آشپزخونه و بی حرف یه بطری آب برداشتمو نشستم کنار بهی .

 با صدای جیغ خفیف من سرشو آورد باال. 

 خواب بودی ؟_
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 بهاره: نه بابا 

 خب اینجا چیکار میکنی؟_

 بهاره: میبینی که اینجا نشستم. 

 چیزی شده؟_

 بهاره: میخوام باهات حرف بزنم.

 درمورد چی؟_

 بهاره: راستش....... میخوام بزارم امین زنگ بزنه خونمون برای خواستگاری. 

 ی؟ داشتم بطری رو سر میکشیدم و دهنم پر آب بود که با این حرفش همش پرت شد تو صورتش گفتم:چـــــــــــــی گفت

 بهاره: هوی اه اه اول دهنتو خالی کن. 

 بلندشد رفت سمت دستشویی و منم شوکه شدم 

فر بودم یه چند ثانیه که گذشت باز اومد سمتمو گفت: میدونی مهسا من شاید بتونم از بقیه قایم کنم که امینو دوست ندارم، واقعنم اوایل ازش متن

میدونم که االن میگی امین پای بند زندگی نیست ولی ما دیشب حرفامونو زدیم و شرطامونو ولی االن احساس میکنم دوسش دارم و برام مهمه 

 گذاشتیم خب نظرت چیه؟

  با حرفای بهاره به کلی جا خوردم مثل کسایی که یه پارچ اب یخ روشون خالی کرده باشن

 با پته پته گفتم: باورم نمیشه سرت به جایی خورده؟ یا داری ایسگا میگیری؟

ا من خوبم و عقلمم سرجاشه االن سه ساله امین هست درسته که خیلی مغروره ولی من میخوام جوابشو بدم چون میدونم اگه این دفعه مهس_

 دیگه جواب ندم کال قیدمو میزنه.

 ولی بهی تو به همه چی فکر کردی؟_

 بهاره: اره فکر کردم و میخوام یه زندگیو با امین شروع کنم .
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 نگار دهنم بسته شد ونتونستم حرفی بزنم.بدجور شوکه شدم و ا

 بهاره: مهسا نظر توام برام مهمه. 

 تو که میگی فکراتو کردی و خودتم راضیی پس من نظری ندارم.  _

اسم اون شنبی توجه به بهاره بلندشدمو رفتم تو اتاقم هنوز شوکم آخه با چه منطقی این تصمیمو گرفته؟ نه نه نباید با امین ازدواج کنه من اونو می

 فقط قصدش اذیت کردن بهارس. 

 من بهاره رو میشناسم اگه خورد بشه دیگه نمیشه جمعش کرد بهاره در عین حالی که شیطونو و شره  اگه بشکنه داغون میشه

 من نمیزارم باید یه کاری کنم که دلش از امین سرد بشه و دیگه سمتشم نره

 یه چند هفته صبر کنه بعد اگه خواست بگه امین بره خواستگاریش. چند دیقه که گذشت تصمیم گرفتم از بهاره بخوام 

 تو این چند هفته باید بهش ثابت کنم که امین آدم زندگی نیست. 

دو از اتاقم رفتم بیرون و دیدم کیمی و بهی نشستن تو آشپزخونه منم رفتم پیششون و رو به بهاره گفتم: باشه من فعال نظری نمیدم ولی بزار 

 . هفته دیگه

 بهاره : چرا دو هفته دیگه؟

 اگه میخوای نظرمو بدونی دو هفته دیگه_

 بهی یه مکث کردو گفت: باشه

 با باشه ای که گفت رفتم اتاقمو زود حاضر شدم و رفتم سمت در که بهی گفت: کجا با این عجله؟ ؟

 یکم کار دارم باید برم بیرون مراقب خودت باش خدافظ.  _

یکم که از خونه فاصله گرفتم تو فکر رفتم خب باید از روهام کمک بخوام چون اون باالخره امینو میشناسه و االنم یکم  زود از خونه زدم بیرون و

 آدم شده باید بخاطر بهارم که شده بهش زنگ بزنم و ببینمش .اه اه آدمو به چه کارایی وادار میکنن ها

 زنگ زدم به روهام و یه قرار تو پارک الله باهاش گذاشتم
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 رفتم تو پارکو منتظرش شدم که بعد چند دیقه پیداش شد و منم دستمو تکون دادم که دیدم اومد نزدیکم. 

 روهام: سالم چیزی شده؟

 سالم نه ولی باید کمکم کنی._

 روهام: خب چه کمکی؟

 بهاره میخواد پیشنهاد امینو برای خواستگاری قبول کنه _

 ن میدونی واقعا بهم بگی میدونم دوستته ولی بهارم اجیمه!ولی من راضی نیستم ازت میخوام هرچی از امی

 دوست دارم یه زندگی آروم داشته باشه کمکم میکنی؟

 روهام: آره من چیزایی که بدونمو میگم بهت

 خب هر چی میدونی بگو. فکر کن بهاره خواهرته._

 یه زره فکر کرد و بعد شروع کرد به گفتن

 ود تقریبا میشه گفت تو یه هفته با بیشتر از شیش هفت نفر دوست میشد و هرشب مهمونی بودروهام : امین قبال خیلی با دخترا ب

اخالقش همیشه مغرور و سرده زمانی که ما باهم آشنا شدیم قرار شد بخاطر پیدا کردن باند من قاطیشون بشم که دیگه اون قضیه تموم شدو  

 باهاشون دوست موندم

امین که عصبی بشه کسی جلو دارش نیست یه دفعم یادمه که با یه دختره بود که خیلی بهش میچسبید انقد زدش که دختره فرار کرد دیگه  

 پیداش نشد 

هاش ولی االن فکر میکنم با کسی نباشه و بهاره رو دوست داره یه چندبار باهاش حرف زدم و بهش گفتم بهاره درسته شیطونه ولی دختر پاکیه با

بازی نکن اونم گفت دوسش دارم با بقیه برام فرق داره قصد امینو نمیدونم چون هیچ وقت به کسی درباره کارای خصوصیش چیزی نمیگه. باباش 

 مرد خوبیه و سه تا شرکت داره، خواهرشم تقریبا مثل خودشه

 و میدونم چندسال پیش مادرش فوت کرد و خیلی مادرشو دوست داشت .
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 مهمونی و شیطونیه.تفریحای امین 

 االنا اخالقاش یکم بیشتر فرق کرده دیگه همیشه مهمونی نیست و دخترم باهاش ندیدم

من نمیتونم امینو تضمین کنم چون شخصیت دم دمی مزاجی داره و یه دفعه ای تغییر میکنه ولی در عین حال برا دوستاش کم نمیزاره و خیلی 

 بامرامه. 

 رو از امین دور کنم حاال هرطور که بشه.  خب من میخوام یه طوری بهاره _

 روهام: اگه واقعا همو دوست دارن پس چرا پادرمیونی میکنی.

 یه اخم بهش کردم که الل مونی گرفت و منم بعد چن دیقه بهش گفتم: میتونی از گندکاریاش یه مدرکی چیزی جور کنی؟

 ه کنم که ببینم واقعا امین قصدش ازدواجه یا نه روهام: نمیدونم حاال اگه تو بخوای میتونم یکم بیشتر بهش توج

 ممنون پس هر وقت چیزی شد بهم خبر بده فقط دو هفته وقت دارم. _

 روهام: باشه بریم ناهار بخوریم.

 نه مرسی من کارای مهمی دارم. ببخشید یه سوال ، آدرس شرکت امین اینارو بلدی؟_

 روهام: آره برات میفرستم 

رفتم سمت خونه ذهنم کال مشغول و اصال حواسم به اطرافم نبود به خونه که رسیدیم تقریبا ظهر بود داخل خونه شدم که بعد خدافظی از روهام 

 یه بوی غلیظ سیگار بهم خورد کنجکاو شدم که بهاره رو دیدم اومد و گفت: تا این وقت کجا بودی؟ با آقاتون؟ ؟

 چرت نگو اینجا چه خبره ؟ بوی سیگار میاد._

 کیمی داره میکشه هرکاری میکنم آروم نمیشه و میگه خودمو میکشم مامانشم زنگ زد و گفت اگه قید پویا رو نزنه باید برگرده شیراز.بهاره: 

 رفتم سمت اتاق کیمی دیدم سرشو زده به دیوار و یه بسته سیگارم جلوشه و گریه میکنه.

 صدبار بهت بگم این راهش نیست نمیفهمی دیگه _

 و راست میگی برو بزار تو حال خودم باشم. کیمی: هه اره ت
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 باشه هرطور میخوای ولی این کوفتیو نکش برات خوب نیست. _

 از اتاقش اومدم بیرون و به بهاره گفتم: چه خبر؟

 بهاره: خبرا دست توعه یهو از خونه میزنی بیرون.

 ای بابا چشم نداری ببینی. _

 روهام نیاد بگیرتت ترشیده بشی بدبخت. بهاره: هنوزم همون خر سه سال پیشی من میترسم 

 یه داد زدم که بهاره کر شد و دیگه چیزی نگفت.

 بهاره: مهدیار چطوره؟

 خوبه چطور؟_

 بهاره: همین طوری

 داداشت راضی میشه به امین؟_

 بهاره: زندگی منه حق دخالت نداره .

 اگه راضی نباشه؟_

 بهاره: راضی میشه تو نگران نباش 

 خب پس میبینیم_

 از جام بلندشدم یه نگاه به گوشیم کردمو دیدم روهام آدرس شرکت امین اینارو فرستاده منم یه تشکر خشک ازش کردم

 نه خدایی توقع دارین ازش استقبال کنم. 

 تازه همین تشکرم زیادیش بود نکبت.

 خب حاال باید از فردا بیوفتم دنبال کاراش تا یه کاری بکنم .
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 صبح از خواب بیدار شدمو بقیم بیدار کردم تا بریم دانشگاه. 

 بعد کلی کالس به کیمی و بهاره گفتم برن که با بدبختی صدتا دروغ بهم بافتم. 

 زنگ زدم به روهام که گفت یکم پایین تره سوار ماشینش شدم که گفت: امین ندیدت؟ 

 نه زود برو گمش نکنی. _

 دودیمو زدم)بعله کارآگاه ماربل وارد میشود( که یه وقت مشکلی پیش نیاد دنبال امین افتادیم منم عینک 

 یکم که گذشت رفتیم تو خیابون نشاط و توی یه کوچه پیاده شدیم امین رفت توی یه خونه. 

 تا حاال اینجا اومده بودی؟_

 روهام : نه 

 ون و رفتن.یه چند دیقه با روهام وایسادیم که در باز شد و امین با افسون اومدن بیر

 بیا بریم باید بفهمم این خونه کیه._

 روهام: شاید خونه خالش باشه. 

 رفتیم جلو و زنگ زدیم و من گفتم: ببخشید با آقای مهدوی کار داشتم. 

 یه زنه: شما؟

 من دوستشونم _

 زنه: آقای مهدوی خونشون اینجا نیست. 

 ولی آدرس اینجارو دادن. _

 نشین.زنه: خانم اشتباه شده مزاحم 
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 روهام: بیا بریم فایده نداره این زنم نمیگه .

 باز ذهنم مشغول شد نشستیم تو ماشین. 

 چرا زنه اصال به روی خودش نیورد که امینو میشناسه؟ البد یه چیزی هست. _

 روهام: نمیدونم ،میخوای بریم دم شرکت. 

 اره برو _

 ره گوشیمو سایلنت کردم که روهام گفت: راحت باش باهاش حرف بزن.ذهنم مشغول بود که گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم مهدیا

 داداشمه فعال کار داریم_

 انگار باید بهش جواب پس بدم نکبت حیف که کارم بهت گیره.  

 یهو مثل گاو ترمز کرد و گفت:رسیدیم 

 یم .یه نگاه به دور و برم کردم که یه ساختمون خیلی بزرگ دیدم با روهام از ماشین پیاده شد

 روهام: خب تو برو داخل من بیام میشناسن عینکتم بزار و اگه امینو دیدی نزار بفهمه تویی.

 زدم  ۱۰بی اهمیت رفتم داخل ساختمون از آسانسور رفتم باال و شانسی طبقه 

 یه جای خیلی بزرگ و خفن با کلی کارمند دیدم 

 رفتم سمت یه اتاق که منشی داخلش بود. 

 ببخشید با آقای مهدوی کار دارم.سالم روز بخیر  _

 دختره: سالم آقای مهدوی نیستن شما؟؟

 یکی از دوستانشونم، همیشه میان؟_

 دختره:نه روزای یکشنبه و سه شنبه هستن. بهشون بگم کی کارشون داشته. 
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 بگین خانم زارعی ! _

 دختره: باشه 

 حه لو رفتم اومدم بیرون که امین اومد از کنارم رد شو وااای منو دید الفات

 رفتم دم آسانسور که منشیش صدا زد : خانم خانم آقای مهدوی اومدن بیاین

 بی توجه به زنه سوار آسانسور شدمو تا رسیدیم پایین دویدم سمت روهام و نشستم تو ماشین.

 برو برو بدوو _

 روهام زود گاز داد

 روهام: چیشد دیدت؟

 نه ولی منشیش صدام کرد ،منم فرار کردم. _

 ام : باشه آروم باش روه

 یکم که از شرکت دور شدیم روهام دوباره گفت: بریم ناهار بخوریم. 

 باشه _

 رفتیم توی یه رستوران و غذا خوردیم 

 بعدشم منو رسوند خونه. 

 تا از در رفتم تو کیمی و بهی حمله کردن بهم که پام لیز خورد افتادم زمین دوتا گوسالم نشستن روم .

 گوساله ها دارم خفه میشم _

 کیمی: حقته میپیچی با روهام میری بیرون.

 آخخ بلندشین، داد میزنما _
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 بهی بلندشدوگفت:کیمی بلندشو درو همسایه از دست جیغاش آسین.

 کیمیم از روم بلندشد اخیش بلند شدمو گفتم: چیزه رفته بودیم برای کارای آگاهی. 

 بهاره: ای بابا چرا چرت میگی؟

 اصن به تو چه _

و  رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم اومدم بیرون که دیدم امین اومده یه نگاه با تعجب بهش کردم که بهی گفت: مهسا بیا االن آقا روهامو

 پویام میان. 

 یه نگاه به امین کردم که یه پوزخند زد.

 یعنی دنبال منو روهام اومده ای بابا خدا چیشد یه دفعه؟

 بهاره: مهسا ؟؟

 ها اره _

 بهاره: حواست کجاس؟

 هیچ جا االن میام _

 رفتم تو اتاقمو زنگ زدم به روهام که گفت خودشم گیج و داره میاد .

 سعی کردم آروم باشم رفتم تو هال و پیششون نشستم.

 امین: بهاره دو هفته باید منتظر بمونم؟

 بهاره: صحبت میکنیم بعدا.

 یشگی رو میخوام آخه این بی شرف چی داره که تو عاشقش شدیبهاره آخه چرا یه دفعه عوض شدی من همون دختر هم

 میدونم که خوشبختت نمیکنه .

 تورو بازیچه خودش کرده من تو این چندسال شناختمش ولی تو نه.
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 بعد چند دیقه صدای آیفون اومد که کیمی زود درو باز کرد .

 ، شامم حاضره.  کبری خانم: مهسا خانم اگه کاری ندارین من برم بیرون یکم کار دارم

 باشه شما برین._

 با رفتن کبری خانم پویا و روهام اومدن و سالم علیک کردن .

 نشستن و شروع کردن چرت و پرت گویی. 

 چرا من اجازه دادم اینا بیان اینجا؟

 از جام بلندشدم رفتم تو اتاقم حاضر شدم تا اومدم بیرون بهی گفت:کجا میری مهسا ؟

 دیقه دیگه.  کار دارم میام یه چند_

 از خونه زدم بیرون ، حوصله هیچکدومو ندارم رفتم توی یه پارک یه نگاه به ساعتم کردم ساعت نهه مهم نیست چیزی نمیشه

 کاش بهاره عوض نمیشد چرا یه دفعه ای اینطوری شد 

 گوشیمو در اوردم و زنگ زدم به ساوی.  

 الو سالم خوبی ساوی؟_

 ساوی: سالم مرسی تو خوبی ؟

 خوبم ،چه خبرا چیکار میکنی؟_

 ساوی: میگذرونیم تو چیکار میکنی؟

 هیچی دانشگاه و اینجور چیزا. _

 ساوی: بچها چطورن؟

 خوبن سالم میرسونن، ساوی دلم برات تنگ شده ،نمیای تهران؟_
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 ساوی: منم دلم تنگ شده، فعال نمیتونم قولی بدم چون سنم حالش بهتر شده دیگه آروم آروم راه میره .

 واقعا؟؟_

 ساوی: آره خیلی بهتر شده. 

 خیلی خوشحال شدم ، ولی بیا تهران ساوی بهت احتیاج دارم._

 ساوی: چیزی شده ؟ بگو چیشده.

 هیچی ولی بیا _

 ساوی: مهسا بگو ببینم چیشده؟

 بهاره تصمیم داره با امین ازدواج کنه و کیمی و پویام باهمن االن خونه بودن من اومدم بیرون._

 د لحظه صدای ساوی نیومد.یه چن

 الووو ساوی چیشد؟_

 ساوی: هیچی ، بهاره چشه؟ ؟

 نمیدونم دو سه هفته ای بود اخالقش زیادی تغییر کرد و بهم گفت میخواد ازدواج کنه._

 ساوی: پس من دو سه روز دیگه اگه شد میام توام بلندشو برو خونه شبه بیرون خطرناکه.

 باشه _

دوتا مرد دارن میان یکم استرس گرفتم چون تقریبا خلوت بود از جام بلند شدم تندتند راه میرفتم که یکی گفت:  بعد خدافظی با ساوی دیدم

 وایسا ببینم 

 انقد ترسیدم دویدم رسیدم به خیابون اصلی و بعد چند دیقه رسیدم خونه. 

 بهاره: تو چرا یه دفعه همچین میکنی مهسا چیشده؟

 ردین ج*ن*د*ه خونه .تو یکی حرف نزن ، اینجا رو ک_
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 کیمی: چی میگی مهسا این حرفت توهین به ماعه.

اره دارم توهین میکنم ،شما به کارای خودتون یکم فکر کردید بخاطر دوتا پسر بی همه چیز که معلوم نیست از کدوم گوری پیداشد دارین _

 خودتونو ج*ر میدید، جنبتون همین قدر بود؟؟؟

 بیای اینجا درس بخونی؟بهاره خانم مثال میخواستی 

 کیمیا خانم روزی رو که از شیراز میومدیم یادته بابات چی گفت؟

 چرا ساکت شدین پس حرف بزنین.

 انقد انقد تندتند حرف زدم دهنم خشک شد و رفتم تو اتاقم و درم قفل کردم که کسی نیاد

 خوابم برد.فکرم مشغول و ذهنم آشفته اس گوشیمو خاموش کردمو از خستگی نمیدونم کی 

*********** 

 االن یه هفتس گذشته و من نتونستم چیزی از امین پیدا کنم 

 باهاشون  زیاد حرف نمیزنم فقط منتظرم بتونم به بهی ثابت کنم تصمیمش غلطه. 

 از جام حرکت کردم دوباره لباسامو پوشیدمو بدون حرف زدم بیرون و یه تاکسی گرفتم

 دیدم که چنتا دختر پیاده شدن و رفتن تو اون خونه .تا رسیدم دم اون خونه یه ماشین 

 زود یه چنتا عکس گرفتم و منتظر شدم ببینم چی میشه که یه دفعه یکی از پست چشامو گرفت و گفت: خانمی تنها تنها میای. 

 رومو برگردوندم که روهام دیدم.

 اینجا چیکار میکنی؟ _

 روهام: اومدم سروگوشی آب بدم.

 و یه جا دیگه آب بده اصال چرا آب بدی غذا بده .عه واقعا بیا بر_
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از حرف خودم خندم گرفت ولی سعی کردم جلو روهام نخندم ولی روهام شروع کرد قهقهه زدن که جلو دهنشو گرفتمو گفتم: سیس من اینجا 

 کار دارم تو برو به زندگی نداشتت برس.

 روهام: زندگی من اینجاس میخوام پیشش بمونم.

فشار دادم و دستشو گرفتم که نیشش تا بنا گوشش باز شد که منم سوپرایزش کردمو دستشو محکم گاز گرفتم که دادش به هوا  دندونامو بهم

 رفت و تو خودش پیچید حقشه :(

 روهام: خدا بخیر کنه باتو زیر یه سقف باید چی بکشم.

 خفه شووو گمشو خونت ._

 روهام: راهو بلدم خانمی. 

 خب زندگیت میگه برو خونه . مگه نگفتی من زندگیتم_

 روهام: خب اره االن میرم زندگی 

 بعد چن ثانیه زل زدن به من گورشو گم کرد 

 خخخ چقد زود خر میشه هاا. 

خب بریم سر اصل داستان یه نگاه به دور و برم کردم دیدم خبری نیست اه دهنمم کثیف شد دستاشو گاز گرفتم رفتم پارک نزدیکی خونه امین 

 هنمو شستم. اینا و د

 اومدم از در دستشویی زنانه برم بیرون که یکی باسرعت درو باز کرد و منم پرس شدم .

 دختره: وای خانم حالتون خوبه؟؟ببخشید .

 حواست کجاس هااا._

 دختره: تروخدا ببخشید ندیدمتون، میخواین بریم دکتر.

 نه دفعه دیگه حواستو جمع کن چلمنگ _
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 از کیفم یه آیینه در اوردم خودمو دیدم فقط یکم بینیم پف کرده چه بگم آخه مردم کورم شدناز دستشویی اومدم بیرون و 

 هعی هزارتا دردسر داریم

 رفتم جلو درشون ای بابا خبری نیست که خب پس برمیگردیم خونه 

 افه شد تو راه برگشت به خونه یه شماره غریبه بهم زنگ زد جواب دادم مزاحم تلفنی کم مشکل داشتیم اینم اض

 زنگ زدم به روهام و ازش خواستم زودتر یه کاری بکنه چند روز دیگه بیشتر وقت ندارم .

 کلید انداختم رفتم تو خونه .

 بهی: سالم 

 سالم _

 بهی: مهسا میشه حرف بزنیم؟

 بزار لباسامو عوض کنم بعد_

 مدم بیرون و نشستم روبروش. رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم کنجکاو م میخوام ببینم چی میگه از اتاق او

 بهی: مهسا من دارم اذیت میشم،حرفای اون روزت واقعا ناراحتم کرد قرار نیست با ازدواج من همه چیز تموم شه اینم به امین گفتم .

 بهاره من نگرانتم، تو داری با احساس تصمیم میگیری؟چرا میخوای یه عمر خودتو بدبخت کنی. _

رای امین گذاشتم زندگیه باالخره بدون دعوای زن و شوهری نمیشه که ولی من امتحانش کردم توی این چند وقت بهاره: مهسا من کلی شرط ب

 امین فقط یکم مغرور و لجبازه وگرنه قلب مهربونی داره. 

 باشه _

به من نداشت االنم من به قدری بهاره :مهسا راستش نمیدونم میدونی یا نه سال دوم من از داداشت مهدیار خوشم میومد ولی مهدیار عالقه ای 

 بزرگ شدم که بتونم تصمیم بگیرم. 

 میدونستم مهدیارو دوست داری ولی هیچ وقت بهش نگفتی چون میدونستی چقد با تدریس کردن سرش شلوغه. _
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 بهاره: آخه .......بیخیال

 کیمی کجاس؟_

 بهاره:با پویا بیرونن 

 توام با امین میرفتی. _

 اینجوری حرف نزن .بهاره:مهسا تروخدا 

 مگه چطوری حرف میزنم؟؟_

 از جام بلند شدم و بهش گفتم:  پول آب و برقو با اینترنت میدم. 

 رفتم تو اتاق و نشستم رو تخت. 

زدم و  شاید اگه با مهدیار باشه بهتر باشه باید با مهدیار صحبت کنم شاید اونم بهاره رو دوست داشته باشه،گوشی رو برداشتم و به مهدیار زنگ

 بعد سالم و احوالپرسی پرسیدم: مهدیار یه سوال دارم لطفا راستشو بگو.

 مهدیار : بگو خل 

 داداش تو بهاره رو دوست داری؟_

 مهدیار : چطور؟؟؟

 همینطوری فقط جوابمو بده_

 مهدیار با چند دیقه مکث گفت: نمیدونم چه سواال میپرسی خل شدی باز دختر. 

 باهم حرف میزنیم خدافظ. نه برو به کارت برس بعدا_

 مهدیار: خدافظ

بعد خدافظی از مهدیار فهمیدم پس این دوتا همو دوست داشتن، شاید بتونم بهم نزدیکشون کنم ولی با وجود امین تو این چند روز که وقت 

 ندارم.
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 از اتاق اومدم بیرون که کیمیم دیدم.

 کیمی:سالم مهسا خانم 

 سالم خوش میگذره؟  _

 ستکیمی : بد نی

 بهی میخوای پس فردا که بریم شیراز؟ _

 بهاره: شیراز برای چی؟

 یه سر به مامان اینا بزنیم._

 بهاره :االن وقتش نیست االنم فقط چندروز دیگه وقت داریا. 

 بیا بریم زود برمیگردیم._

 کیمی:من که نمیام 

 مهم نیست تو بمون ،بهی بیا بریم._

 بهاره:باید از امینم بپرسم

 بیخیال. باشه پس _

 بلند شدم رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم 

 تو این چندروز مثل آدم غذا نخوردم دارم از ضعف میمیرم. 

 یکم غذا برداشتمو خوردم که دیدم بهی و کیمی زل زدن بهم.

 ها چیه؟_

 کیمی: هیچی تو بخور فقط نمیری یه وقت 
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 تو خیالت تخت دو نفره_

 رفتم آخیشی گفتم و رفتم تو اتاقم و خیلی خوابم میومد چشامو بستمو خوابیدم. غذامو که خوردم یکم جون گ

********** 

 یه هفته دیگه گذشت و من هیچ غلطی نتونستم بکنم،فهمیدم اون خونم جاییه که افسون یه کلوپ باز کرده .

 خب دیگه امروز بهی تصمیمشو به امین میگه و پادرمیونی من فایده ای نداره فقط امیدوارم خوشبخت بشه. 

 رفتم دستشویی دستو صورتمو شستم اومدم نشستم جلو آیینه و موهامو شونه زدم و یکمم آرایش کردم وووی چه هلوییم. 

 نازی.  دربازشد و بهی اومد تو و تا منو دید گفت: وووی جونم چقد تو

 چاپلوس چیه؟_

 بهاره : باید جواب امینو بدم امروز.

 خودت نظرمو میدونی دیگه گفتن نداره ولی اگه حرف زدین و همو میخواینو مطمئنی خوشبخت میشی من حرفی ندارم. _

 بهاره :مهسا اینطوری که حرف میزنی منو دو دل میکنی.

 بکنی. بخاطر حرفای من نیست تو خودتم نمیدونی چیکار باید_

 بهاره:مهسا کمکم کن خیلی حالم بده.

 من هرچیو باید میگفتم بهت گفتم، دیگه تصمیم با خودته._

 ساله بودیم. ۵رفتم روی تخت نشستم و بهارم اومد سرشو گذاشت رو پام و دراز کشید و گفت: مهسا کاش هنوز 

 آره منم بچگیمو خیلی دوست داشتم. _

 بیام بیرون.بهاره: مهسا نمیتونم از فکرش 

 میدونی بهی منم میدونم باالخره توام دختری و احتیاجات خودتو داری ولی چرا با امین؟؟_
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 بهاره : نمیدونم واال بخدا نمیدونم یه دفعه ای شد. 

 باشه فکراتو بکن جوابشو بده من دخالتی نمیکنم و آرزوی خوشبختی برات دارم.  _

 نم بغلش کردمو فشردمش به خودمو گفتم:حتی اگه با امینم ازدواج کنی من همیشه پشتتم. بهاره از روی پام بلندشد و بغلم کرد و م

 اونم با این حرف یه لبخند زدو گفت میره لباس میپوشه بره بیرون. 

 بهی رفت و منم موندم با یه دنیا فکرو خیال .

 ذره.ساله شدیم و بعضی چیزا تغییر کرد چقد عمر مثل باد میگ ۲۳سه سال گذشت و ما 

 کیمی و امین ،روهام، پویا و مهرداد چرا تو زندگی ما پیداشون شد ،ما که زندگیمون آروم بود و دنیای دخترونمون یه عالمی بود برامون، ولی حاال

 پویا باهم و بهار

 م که با امین ،ساویم که بخاطر خواهرش از ما جدا شد.

 نتای خودم و بچها .چقد دلم میخواد برگردیم به دوران دبیرستان و اون شیط

 چه روزایی داشتیم یادش بخیر، نمیدونم چه آینده ای تو انتظارمونه کاش میشد دونست...

 واای چقد فکر میکنم بسه بلندشدم برم یه دوش بگیرم کپک زدم.

 بعد گرفتن یه دوش آب گرم اومدم نشستم یکم درس بخونم که یه چند صفحه ای خوندم و خسته شدم

 نه دیدم کبری خانم داره با تلفن حرف میزنه تا منو دید یه جورایی ترسید و تلفنو قطع کرد و گفت: ببخشید مهسا خانم. رفتم تو آشپزخو 

 چرا؟؟_

 کبری خانم : از تلفن خونه استفاده کردم. 

 این چه حرفیه، اینجا خونه شمام هست. _

 کبری خانم:مرسی دخترکم لطف داری.
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 هنوز همینطوری خجالتیه ولی زن خیلی خوبیه دلم براش میسوزه طفلی خیلی تنهاسواا این کبری خانمم این چندسال 

 چیزی الزم دارین حتما به ما بگین._

 کبری خانم : چشم دخترم مرسی.

 از توی یخچال یه سیب برداشتم و خوردم، واای دلم آلوچه میخوادش.

 کبری خانم بی زحمت رفتین بیرون آلوچه بگیرن کیلویی. _

 : باشه دخترم  کبری خانم

 اخیش دلم خنک شد آلوچه کیلویی!!=((((

 هعی خدا وضعیت مارو ببین چقد االفیم 

 باز بلند شدم رفتم تو اتاق بی صاحاب گوشیمو برداشتمو یه آهنگ از مرتضی پاشایی پلی کردمو چشامو بستم نمیدونم چجوریه که میگن با این

 کنم حس خاصی بهم دست نمیده. آهنگ حس کردم فالن واال من هزار تا آهنگم گوش

بعد چند دیقه آهنگ تموم شدو منم قطعش کردم نشستم رو تختم که صدای آخ و واخ بهی رو شنیدم رفتم تو هال دیدم خانم یه چنتا مشنبا 

 دستشه. 

 سالم چه خبره؟_

 بهاره: وای بیا کمک 

 رفتم جلو شو کیسه ها رو ازش گرفتم.

 ای بابا اینا که سبکن.  _

 :اره خب ولی یه جعبم هست برم بیارم. بهاره

 بهی رفت سمت آسانسور و یه جعبه رو اورد گذاشت وسط خونه .

 االن دقیقا اینا چیه؟؟؟_
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 بهاره:یکم خرید کردیم با امین بیا بریم ببین. 

ند و گفت:ببین برای بچم چیا که نشستیم روی کاناپه و بهاره یه چند دست مانتو و پیرهن بهم نشون داد و رفت یه چاقو اورد چسب جعبه رو ک

 نخریدم

 رفتم دیدم چنتا دست لباس پسرونه و دخترونه اس

 خدا شفات نمیده که هرکی ندونه من میدونم._

 بهاره: تا چشات درات.

 هعی این دیگه کال تعطیل شده میترسم فردا پس فردا دوقلو بزاد.

 بهاره: با خودت میخندی؟

 نه باتو دارم میخندم  _

 بهاره:راسی امشب امین زنگ میزنه خونمون که اجازه بخواد .

 آها انوقت میخواد بگه تو رو تو دانشگاه دیده؟ _

 بهاره:نه میخواد بگه که منو نزدیکای دانشگاه دیده بد خوشش اومده ،خواهرش خیلی محترمانه شماره خونمونو ازم  گرفته.

 خب به سالمتی و میمنت و دل خوش_

 بهاره: مرسی 

 هعی اینم بدبخت شد رفت مجردی و عشق وحال ازدواج کیلو چنده؟

 بهاره:خانم داری بلند فکر میکنیااا. 

 اشکال نداره واال بخدا مگه دروغ میگم._

 بهاره: بزار وقتی دلت خواست بهت میگم. 

http://www.roman4u.ir/


 

 
311 

 

 من و چه به ازدواج ._

 بهاره: اخرم باید باهات لیته درست کنم. 

خخخ کال رد دادم خب خسته شدم این چند روز دنبال این امین مفنگی بودم و االنم االف بر دل کبری خانم درست کن ببین چیکارت میکنم _

 نشستم.

 بهاره:خدا کنه باز سعید شروع نکنه مسخره بازی .

 شک نکن اگه اون گذاشت اسم منو بزار اقدس. _

 بهاره: معامله کنیم؟

 سرچی؟_

 بهاره: پول 

 چقد؟_

 هزار تومن  ۳۰۰بهاره: 

 زیاده ها نمیتونی بهم بدی._

 بهاره: حاال میبینیم. 

 باشه _

 بلندشم برم دستشویی که پام گیر کرد به جعبه و پخش زمین شدم. 

 بهاره: چلمنگ 

 ای خدا چند روز پیشا که تو پارک پرس شدم االنم که باز افتادم. _

 بهاره: چیشده بودش مگه؟

 کنم یه دختره مثل اجنه درو بازکرد منم پرس شدم. هیچی رفتم دستشویی پارک میخواستم درو باز _
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 بهاره: ای کاش من بودم قیافتو میدیدم. 

 برو قیافه عمتو ببین. _

 بهاره:عمه ندارم فندق 

 برو رامتینو ببین_

 خوب ضدحالی بهش زدم که دیگه اخم کرد و چیزی نگفت منم لنگون لنگون رفتم دستشویی و بعد عملیات اومدم بیرون. 

بهی و کیمی دارن جیغ میزنن و جر وبحث میکنن رفتم دیدم یه بسته سیگارو چندتا شیشه مشروب دستشونه صدامو انداختم رو سرمو داد دیدم 

 زدم: اینجا چه خبره؟

 بهاره: میخواسی چه خبری باشه خانم رفته مشروب و سیگار اورده چت کنه. 

 کیمی: میفهمین دیگه بریدم؟ حالیتونه؟

 اپیچم بشین خودمو میکشم میدونین شوخیم ندارم. بخدا اگه شمام پ

 بهی بیا بیرون بزار بخوره ، ببینم میتونه کار کنه شاید اینطوری به پویا برسه._

 دست بهی و گرفتم اومدم بیرون.

 بهاره: چرا بهش رو میدی ؟فردا یه چیزیش بشه ما چه غلطی کنیم.

 خودش میفهممه چیکار میکنه االنم تو یه زنگ به پویا بزن بگو باهاش حرف بزنه. تا کی ما بخوایم دنبالش باشیم دیگه بچه که نیست _

 بهاره: باشه 

 اینم شد حال و روز که ما داریم؟ از یه طرف باید بهاره رو از ازدواج منصرف کنم از یه طرفم باید کیمی رو جمع کنم. 

 اهاشون عین سگ باید رفتار بشه، هعی روزگاراز طرفه دیگه باید روهامو در مواقع اضطراری خر کنم ، بقیم که ب

 عمرا من ازدواج کنم. منو ازدواج اصال محاله، خب االن االفیم یه زنگ به بابام بزنم حالشو بپرسم.
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 بعد حرف زدن با پدر گرامی دیدم یکی مثل یابو اومد تو واای این پویاست با کلید اومد تو .

 مدی تو. هوووی مگه اینجا تویلس سرتو انداختی او_

 بی توجه به حرفم رفت سمت اتاق کیمیا منم دنبالش کردم که دیدم میخواد کیمی رو آروم کنه اومدم بیرون اتاق ، بزار کیمی خوب بشه با چه

 جرعتی کلید اینجا رو داره؟

 خدا میدونه ما نبودیم چندبار اومده اینجا؟؟

 خاک تو گورت کیمی.

 بهاره: پویا اومد؟؟

 یدونستی کلید اینجارو داره؟اره پیش کیمیه،م_

 بهاره: نه مگه با کلید اومد؟؟

 اره ، دیگه تا این حد متاسفم برای کیمی مثال سه تا دختر اینجا زندگی میکننا،جلوی کبری خانمم آبرو نزاشتین. _

 بهاره: بزار فعال کیمی خوب بشه بعد ازش میپرسم. 

 کبری خانم: دخترا شام حاضره .

 بهاره: ممنون االن میایم. 

 با بهی رفتیم تو آشپزخونه و دیدیم وووی چه میزی ماکارانی و کتلت وای به افتخار منو بهی. 

 چه کردین؟ ؟ این غذا خوردن داره. _

 کبری خانم: نوش جونتون، کیمیا خانم نمیاد؟

 بهاره: نه استراحت کنه بعدا براش داغ میکنم میبرم.

 کبری خانم: باشه پس شما بخورین از دهن نیوفته. 

 زود یه بشقاب برداشتم و چهار تا کتلت با سس و مخلفاتش برداشتم. 
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 بهاره: آروم بابا همش مال خودته. 

 بی توجه به نگاهای بهاره شروع کردم خونه واای چه غدایی.

 خندون اومدن تو هال. بعد خوردن غذا بلندشدیم رفتیم رو کاناپه که یه دفعه پویا و کیمی

 کیمی: بچها غذا خوردین؟

 بهاره: اره ، غذات تو یخچال داغ کن بخورین.

 پویا و کیمی دست تو دست هم رفتن تو آشپزخونه. 

 این پسره چقد پروعه هاا. _

 بهاره: بیخیال. 

Tv .رو روشن کردم و با بهی مشغول دیدن یه فیلم ترسناک شدیم و شب تا صبح خوابم نبرد 

*********** 

ونه االن دو روزه که گذشت و مادر وپدر بهاره اومدن تهران و امشبم قراره امین و خواهرشو باباش بیان ، سعیدم که کال قاطیه و کلی شاخ و ش

 برای بهاره کشیده. 

و خیلیم عصبیه، تا همه منو دیدن  از جام بلند شدم دیدم صدای جر وبحث میاد رفتم بیرون و دیدم به سعید دوباره داره با بهاره جرو بحث میکنه

 گفتن: سالم

 سالم _

 سعید:فکر نمیکردم شمام پشت بهاره باشین .

 من دخالتی نمیکنم فقط میدونم پیشنهاد ازدواج دادن اون آقا پسر._

 سعید: کجا دیدتت؟

 . بهاره: توی راه دانشگاه جلومو گرفت خواهرش و منم دیدم گیرشده شماره خونه رو دادم به خواهرش
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 سعید: خود پسره رو دیدی؟

 بهاره:نه

 سعید: دوست دارم فقط بفهمم کاری کردی امشب میزنم پسره رو باتو زیر گل میکنم فهمیدی.

 عجب دروغی میگه ها حاال خوبه امین سوتی بدی چه دعوایی بشه. 

 . بابای بهاره: بیا بشین پسر بزار شب بیان ببینیمشون تا بعد ، شب کاری بکنی با من طرفی

 بهاره: میدونی بابا چرا سعید راضی نیست چون به رامتین راضیه ولی نمیدونه رامتین چه نگاهی نسبت به من داره. 

 بابای بهاره: بسه دیگه 

 خدا بخیر کنه امشبو رفتم نشستم بغل مامان بهی که مشغول تمیز کردن میوه ها بود و کبری خانمم خونه رو تمیز میکرد.

 گذشت رفتم تو اتاقم و یه دوش گرفتمیه چند دیقه ای 

و اومدم که حاضر بشم دیدم گوشیم زنگ میخوره ، اولش اعتنایی نکردم ولی بعد دیدم روهامه ای بابا دست بردار نیست گوشی جواب دادم که 

 بی مقدمه گفت با امین اینا میاد امشب. 

 یکی نیست بهش بگه آخه تو کجا مگه داداششی؟ 

 یه سارافون بلند پوشیدم و یه شالم انداختم سرم و زیاد آرایش نکردم فقط ابروهامو مرتب کردم. گوشیو که قطع کردم 

 نشستم رو تخت باز تو فکرام غرق شدم. 

 خدا کنه امین بهاره رو خوش بخت کنه، لیاقت بهاره بهتر از امینه ولی ........

 ت: دخترم مهمونا اومدن بیا دیگه. با صدای در زدن در به خودم اومدم که مامان بهی اومد تو و گف

جدی و  از جام بلندشدم رفتم تو هال که امین اینام همزمان با من رسیدن تو و بازار سالم و احوالپرسی راه افتاد ، یه نگاه به سعید کردم خیلی

 مغرور نشسته بود، بهارم یه سارافون پوشیده بود عین من

 افسون و امین آروم نشسته بودن و بابای امین حرف میزد.یکم ناراحتم ولی دیگه کاریش نمیشه کرد ، 
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راستش ما میخوایم دختر شمارو برای پسرمون خواستگاری کنیم و پسرمن دختر شمارو چند روزی زیر نظر داشته و از این بابت میدونم دختر 

 رم باهم زندگی میکنیم.شما خیلی محترم و با وقارن، همسرمن چندسال پیش فوت کردن و االن منو امین و افسون دخت

بابای بهاره )آقا مسعود(: راستش ما فقط یه دختر داریم که برای تحصیالت با دوستاش فرستادیمش تهران تا درسشو بخونه و هوش باالیی هم 

 داره .

سته مثال مظلومی اون قیافت بابای بهاره از خودشو خانوادش میگفت و بابای امینم همینطور یه نگاه به امین کردم پسره ی مفنگی چقد ساکت نش

 زار میزنه چه آشغالیی

 یه نگاهم به بهاره کردم که از چشاش شادی میبارید

 سعیدم پیش بابای بهاره بود و روهامم فقط تو نخ من بود که منم محل سگ نمیدادم.

 یهو بابای امین گفت: اگه اجازه بدین بچها باهم حرف بزنن 

 که سعید زود گفت: بله البته حرف میزنن همینجا. 

 آقا مسعود: نه دخترم با آقا امین برو اتاقت حرف بزن .

 من یه لحظه شکه شدم بابای بهارم غیرت و تعصب زیادی داشت رو بهاره ولی ضدحال زد به سعید . اینجا چه خبره؟

 و امین بلندشدن و با اجازه بزرگترا رفتن تو اتاق خواب.سعیدم که از عصبانیت سرخ شده بود و داشت منفجر میشد، بهاره 

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

 «بهاره»

 با امین رفتیم تو اتاق خواب و حرفی برای گفتن نداشتیم که امین خودشو بهم نزدیک کردو گفت: بشین رو پام خانومم 

 ودم میشی بعد سه سال. منم زود نشستم رو پاش که دوباره گفت:بلخره داری مال خ

 پرو بازی دربیاری نمیشماا_

 امین: یه کاری نکن اینجا بخورمتاا 
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 بلندشو بریم یه وقت داداشم نیاد._

 امین: خب بیاد ، زنمی. 

 امین بریم دیگه  _

از روی پاش بلندشدم که دستمو گرفت و برگردونندم که پام لیز خورد و پخش زمین شدم و اونم زود یه ب*و*س*ه به لبم زد و گفت : بوسم 

 کن تا بریم. 

 امین بعدا وقت هست. _

 امین: همین االن 

 از رو لپش با خجالت یه ب*و*س کردم و از تو اتاق اومدیم بیرون

 بابام: خب بچهام اومدن. 

 بابای امین:خب حاال نظرتون چیه بهاره خانم؟

وای خدا نمیتونم چیزی بگم که سرمو انداختم پایین و فقط منتظر صدای بابام شدم که سعید گفت: آبجی نظرت چیه؟ دِ بگو دیگه موش زبونتو 

 خورده؟ 

 سعید نظرت عوض شد؟ چی بگم آخه. 

 نظری ندارم هرچی شما بگین._

 که انقد خجالتیه.  مامانم:قربون دخترکم بشم

 افسون: خب پس مبارکه. 

همه دست زدن و قرارشد که پس فردا بریم آزمایش و قرار عقدو مشخص کنیم، نمیدونم نظر سعید یهو چطوری عوض شد شاید وقتی منو و 

 امین رفتیم تو اتاق حرفی چیزی زدن. حاال بعدا از مهسا میپرسم .

 امین خیلی صمیمی حرف میزدن و باهم جور بودن . شب شام و همگی خوردیم و بابام با بابای
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 بعد شام هم امین اینا یکم نشستنو رفتن. 

 بابام: خب دخترم منو داداشت فردا میریم دربارشون تحقیق میکنیم اگه خوب بودنو خودتم خواستی پس فردا برو برای آزمایش. 

 هرچی شما بگین. _

 اید خیلی پرو  رفتار کنم.خخ چقد مودب شدما خب چیکار کنم جلوی سعید نب

ره مهسا دستمو کشید و با یه معذرت خواهی بردم تو اتاق و گفت: دختر نبودی ببینی بابای امین و افسون وقتی شما رفتین چطوری حرف زدن دربا

 خودشون که داداشت اصال از این رو به اون رو شد. 

 اره احساس کردم سعید یه دفعه خوب شد._

 اینا بلبل زبونن. مهسا : آره انقد که 

 خانواده شوهرمن دیگه. _

 مهسا: امیدوارم که خوشبخت بشی بهاره. 

 مرسی عزیزم، هنوزم ناراحتی؟_

 مهسا:نه فقط کاش بیشتر پیش هم بودیم. 

دی میگیریم و نمیخوام بمیرم که بعدشم هنوز عقدم نکردیم، االنم داره ترم بعدی  شروع میشه باید بکوب بخونیم بعد امتحانا یه جشن نامز_

 صیغه محرمیت بعد امتحانام عقد میکنیم. 

 دیدم مهسا یکم حالش گرفتس و چشای خوشگلش بارونیه زود بغلش کردم که اشک خودمم در اومد و محکم بغلم فشردمش. 

 که کیمیم باز مثل گاو اومد تو و پرید بغلمون. 

 بچها دیگه بعد من نوبت شماستا. _

 کیمی:دعا کن منو پویام بریم سر خونه زندگیمون. 

 مهسا:واسه من هیچ وقت دعا  نکنین.
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 زر میزنی اگه دو روز دیگه ازدواج نکردی. _

 مهسا:حاال خودش داره ازدواج میکنه میخواد مارم شوهر دار بکنه.

 کیمی: مهسا بیا با خودم ازدواج کن جوووون. 

 یمیم سرشو گرفت و رفت بیرون از اتاق.مهسا با دستش یکی زد تو سر کیمی و ک

 مهسا:خاک بر سر متاهلت کنن. 

 بزار دو روز دیگه با روهام جون یه گوگلی مگولی بیارین بهت میگم._

 مهسا:بلندشو گمشووو 

 با دادی که زد از اتاق فرار کردم رفتم تو هال که مامانم گفت:چیشده؟

 هیچی _

 مامانم: دخترکم بیا بشین کارت دارم.

 رفتم کنار مامانم نشستم که بهم گفت:امینو دوست داری؟

 یه زره مکث کردمو گفتم: خب آره مامان. 

مامانم:خب پس دل دخترمو برده آقا داماد، فردا داداشتو بابات میرن تحقیق پس فردام میری آزمایش، ایشاهلل خوشبخت بشی و به آرزوی 

 بچگیت برسی دختر گلم.

 مه تحصیل بود که قبول کرد، ولی خودش گفت دیگه تو شرکت باباش کار میکنه .یکی از شرطام با امین ادا_

 مامانم: قیافه خوبی داشت و مودبم که بود ولی آدما رو نمیشه از ظاهر شناخت فردا مشخص میشه که چطور پسرییه. 

 باشه مامان،مرسی که با سعید حرف زدی._

تم هرکی رو که تو بخوای و هیچ اجباری نیست . قضیه رامتینم فراموش کن اونجا مجبور مامانم: قربونت بشم دختر خوشگلم ،من از اولشم گف

 شدم تو رو ناگهانی بیارن ،که دیگه االن مهم نیست.
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 شب با خوبی گذشت و من از خستگی نمیدونم کی خوابم برد. 

 صبح با صدای زنگ خوردن گوشی از خواب بیدار شدم واای امینه که.

 امین:الو کجایی؟

 امینننننن خوابم میاد._

 امین:تنبل خانم ساعت دوازدهه 

 وای خب امروز نمیریم آزمایش که اه  _

 امین: باشه خانم بخواب بیدار شدی بهم زنگ بزن.

 سرمو گذاشتم روی بالشت که دیدم اصال خوابم نمیبره ازجام بلندشدم رفتم دست به آب 

 میومد به امین گفتم و اونم هعی میگفت جون ........وقتی برگشتم گوشی رو برداشتم و هرچی از دهنم در 

 رفتم تو هال و دیدم مامانمو و مهسا جلسه گرفتن .

 سالم_

 مامانم و مهسا: سالم 

 مامانم: خوب خوابیدی؟

 اره _

 مامانم:آقا داماد چقد هوله زنگ زد اینجا. 

 عه شماره اینجا رو از کجا اورد؟_

 مامانم: دختر من مامانتما 

 بهم زد که منم رفتم محکم بغلش کردم و بوسیدمش.  یه چشمک
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 مهسا:خانم منم دلم خواستا. 

 مامانم منو ول کرد و رفت مهسا بغل کرد و بوسید

 رو به مامانم کردم و پرسیدم

 مامان سعید و بابا رفتن؟_

 مامانم: اره دخترکم. 

 ون دیگه باید بگین زود براتون نوه بیارنادیگه هیچی نگفتم همین طوری داشتم نگاشون میکردم که مهسا گفت:خاله ج

 وای چه بی حیا شد!؟

 میکشمت مهسا.

 مامانم: آره دخترم زودتر باید یه کوچولو بیاری.

 مامان تو دیگه چرا_

 نشستم سر میز و مامانمم یه چنتا لقمه بزور دهنم کرد

 مچنان یکم ناراحت بود بابا اینا واسه شام اومدن که کلی هم از امین خوششون اومده بود و مهسام ه

 شب خیلی با امین حرف زدیم از درسم ،زندگیمون و حتی بچه صحبت کردیم ....

 بعد گذاشتن ساعت گوشیم گرفتم خوابیدم... 

 صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم آقا پشیمون شدم نمیخوام مزدوج شم فقط بزارین بخوابم

 بعلــــــه؟–

 امین:خانومی ؟خوابی هنو؟؟دیر میشه ها 

 چی؟ واسه دیر–
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 امین:بهــــــــــار؟

 با دادی که زد خواب قشنگ از سرم پرید یه نگاه به ساعت کردم وایــــی بدبخت شدم 

  عزیزم میخوام معذرت کن صبر میشم آمــــاده االن امـــین–

 امین:پس من جلو درتونم زود بیـــــا

  االن چشم–

 دستو صورتمو شستم و یکم آرایش محو کردم .یه مانتوی بلند آبی نفتی با شلوار مشکی تنگ و یه شال مشکی .زود 

 سریع از اتاق رفتم بیرون و به مهسا برخوردم

 بخیر صبح سالم–

 مهسا:سالم کجا کله صبح؟

 امین برم ها در حالی که داشتم کتونی هامو میپوشیدم گفتم:مگه یادت نی امروز باید واسه آزمایش با

 آروم گفت:آها 

 هنوزم ناراحت بود 

 مهسا:صبر کن یه دقیقه 

 باش زود چیه–

 زود رفت تو آشپزخونه و با یه لقمه پت و پهن اومد

 چیه؟ این–

 مهسا:بخور جون بگیری. 

 مرسی ، به مامانم بگو رفتم دیگه_
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 مامانم: سالم شنیدم باباتو سعید خوابن شما برین بعدش بیاین اینجا

 خدافظی کردم و رفتم تو آسانسور  و لقمه رو گذاشتم تو کیفم تا پامو از در گذاشتم بیرون امین گفت: خرس قطبی من بشین که دیرشد یه

 اومدم بشینم که دستم از پشت کشیده شد و برگشتم به عقب که سعید و دیدم.

 سعید : باهاتون میام 

 عه داداش خواب بودی که_

 م، بریم سعید: داشتم لباس میپوشید

 امین سرتکون دادو سعیدم نشست جلو من بدبختم نشستم عقب

با  آزمایشو که گرفتیم یکم سرگیجه داشتم که سعید زود یه شکالت بهم داد و یه چند دیقه با سعید و امین نشستیم و بعد برگشتیم خونه و امین 

 اصرار مامانم اومد تو.

 مامانم: خب کی جواب ازمایشتونو میدن؟

 پس فرداامین: 

 مامان یکم سرم گیج میره._

 مامانم: قربونت بشم کم خونی دیگه 

 امین:فردا بریم بیرون جیگر بخوری. 

 سعید: میریم !

 ای بابا سعید چشه نه به اون که تو خواستگاری نظرمو میپرسید نه به االن. 

 ن دارن باهم حرف میزنن، رفتم تو آشپزخونه .رفتم تو اتاقم و یه سارافون بلند پوشیدم و اومدم تو هال که دیدم سعید و امی

 مامان برای ناهار امینو نگه داری ها زشته بره ._

 مامانم:باشه 
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 مهسا و کیمی کجان؟_

 مامانم: تو اتاقاشون

 رفتم سمت اتاق مهسا که دیدم خوابه منم از وقت استفاده کردم که تالفی روزایی رو که منو از خواب مینداخت به سرش بیارم .

 وهامو ریختم تو صورتش و انقد تکون دادم که کالفه چشاشو باز کرد و منم شروع کردم خندیدن که باز افتاد و خوابیدم

 هعی شانسه منه دیگه

 رفتم سراغ کیمی که دیدم باز سیگار دستشه .

 باز که شروع کردی  _

 کیمی:بیخیال ترو جون من 

 عزیزم آخه مگه با سیگار چیزی حل میشه. _

 هی دیگه نمیکشم سه ساله دارم تحمل میکنم بابام امروز گفت اگه یه بار دیگه اسم پویا رو بیارم  دخترش نیستم .کیمی: ب

 کیمیا با داداشت حرف بزن خو شاید اون بتونه کاری کنه_

 چی برم بهش بگم.  کیمی: تو این چندسال فقط دو سه بار باهم صحبت کردیم حتی ازدواجم کرده و ما فقط عکس زنشو دیدیم. بعد االن

 دیدم داره راست میگه

 گفتم: بلندشو همه چیزو بسپار به من درستش میکنم.  

 سیگارشو ازش گرفتمو و بهش گفتم: لباس بپوش بیا تو هال دیگم نبینم سیگار بکشی.

 از اتاقش اومدم بیرون که دیدم امین و سعید دارن میخندن.  

 واا مگه داریم؟سعید احتماال سرش به جایی خورده. 

 سعید: مامان ناهار آمادس؟ 
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 مامانم: آره پسرم بیاین. 

 همه دور میز جمع شدیم و که بابامم اومد و سالم علیک کردیمو و ناهارو خوردیم. 

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

 اینا شب میان برای قرار مرار عقد و عروسی .دو روزه گذشته و جواب آزمایشو گرفتیم االنم دارم حاضر میشم که امین 

 مهسا: خوشحال ؟

 نباشم؟؟؟_

 مهسا: چرا باش، هفته دیگه امتحاناس ها

 خب حاال آماده میکنم خودمو._

 سارافونمو پوشیدم که مهسا پرید بغلم و گفت: کاش انقد زود نمیرفتی.

 دیونه یه جور میگی انگار قراره بمیرم. _

 م بیام خونت که.مهسا : من دیگه نمیتون

 یعنی چی؟؟چرا؟_

 مهسا: میدونی که از امین خوشم نمیاد و این حس دو طرفه اس 

 همه سایه ی منو با تیر میزنن....

 مهسا چی میگی خونه فقط مال امین نیست خونه ی منم هست واقعا که ناراحتم کردی._

 مهسا:تورو که میبینم وگرنه میمیرم. 

 باشه_

 ن و رفتم نشستم بغل بابام و یکم ناز کردم. که زنگ آیفون خورد و منم زود رفتم باز کردم که سعید گفت: چقد هولیاز تو اتاق اومدم بیرو
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 خجالت کشیدم و گفتم:خیلی بدی .

 امین اینا اومدنو بعد سالم و احوالپرسی نشستن 

 .قرار شد بعد امتحانای من عقد کنیم . و بابام گفت که بعد عقد من برمیگردن شیراز 

 شبم که شامو با شوخیای امین و سعید خوردیم. 

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

 سه هفته گذشتو امتحانا تموم شد و عقدمم گرفتیم ، مهسا خیلی ناراحت بود ولی یکم باهاش حرف زدم و کیمیم که کال داغون شده تصمیم دارم

 دادم عمل کنم.  هفته دیگه با پسرا بریم بیرون که حال کیمی خوب بشه و به قولی که به روهام

 امین االن دیگه شده زندگیم و نمیتونم ازش دل بکنم.

 اونم منو خیلی دوست داره تازه گیام خیلی بهم گیر میده و نمیزاره مانتو کوتاه بپوشم و منم هی باهاش لجبازی میکنم

 امتحانام خوب بود و همه نمراتمم هیجده و هیفده شد راضیم چون همه تالشمو کردم

 دانشگاه نمیاد و تو شرکت باباش کار میکنه.  امین دیگه

 خدایا شکرت 

 اگه کیمیم حالش خوب بشه و ساویم برگرده و درسشو ادامه بده همه چیز درست میشه

 مهسا:بهی بلندشو تلفنو جواب بده. 

 اه همیشه ضدحاله از جام بلندشدمو تلفن و برداشتم.

 الو سالم _

 یه خانمه:سالم منزل خانم سعادت؟

 بفرمایید. بله_
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 یه خانمه:من از بیمارستان......... زنگ میزنم شماره شما رو از خانوم دکتر گرفتم و من عسگری هستم و میخوام به خواسته ی خانوم دکتر 

 براتون کالس بزارم اطالع دارین که؟

 بله بله جناب دکتر بهم گفتن ،ممنونم که قبول کردین من کی خدمتتون برسم؟_

 ی دیگه چهارشنبه میتونین بیاین. عسگری: از هفته 

 بازم ممنون چشم خدمت میرسم روزتون بخیر. _

 عسگری:خوشحال میشم کمکی بهتون کرده باشم روز بخیر خدانگهدار .

 واای دختر یعنی از این به بعد میتونم تو بیمارستان کار کنم؟؟

 مهسا:کی بود؟؟

 یه خانمه که استاد منو بهش معرفی کرده بود ._

 ب چرا؟مهسا:خ

 چندروز پیش بهم گفت که یه خانم بهم زنگ میزنه تا کمکم کنه_

 مهسا:وای خدایا شکرت ایشاهلل به سالمتی.

 بزار برم بیام ببینم چی میشه توام میبرم. _

 مهسا:فعال خودت برو ببین خودتو قبول میکنن من پیش کش. 

 بیمارستان کار کنم . خیلی خوشحال شدم و زود زنگ زدم به امینو گفتم: امین قراره تو

 امین: چطور یه دفعه عشقم؟

 از طرف خانوم دکتر به یکی معرفی شدم و قراره هفته بعد برم بیمارستان._

 امین:فدات بشم مبارکه خانمم، منم االن یه جلسه دارم گلم .

 باشه برو به کارات برس شب زودتر بیا بریم بیرون. _
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 امین:چشم یه ب*و*س*م کن برم.

 ت تلفن یه ب*و*س صدا دار کردمش و قطع کردم.منم از پش

 دلم میخواد جیغ بزنم ولی میدونم از مهسا کتک میخورم پس هیس میشم و شادیمو میکنم.

 کیمی: بهی؟

 جونم_

 کیمی:دکتر شدنت مبارک

 مرسی،خوبی؟_

 کیمی:آره، یه سوال؟

 جونم_

 کیمی:پس کی عروسی میکنی؟

 معلوم نیست فعال بابام گفته باید یه چند ماهی تو عقد بمونیم. _

 کیمی: باشه

 یه جوری شد 

 میدونستم ناراحته چون اون زود تر عاشق شده بود ولی تا حاال قسمت نبوده که رابطشون جدی شه....

 کیمی؟–

 بله؟:یمیاڪ

 کنی؟ میخوای چیکار میخوای باالخره–

 تالششو میکنه تمام داره پویا نی معلوم:یمیاڪ
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 "خدایا هر معشوقی رو به عشقش برسون نزار یکی برای دوری از عشقش زار بزنه"

 میشه درست چیز همه باالخره نباش نگران–

 مهسا:بچه ها بیاین غــــــذا

 دست کیمیا رو گرفتم و رفتیم غذا

 بعد غذا نشستم یه زره سر گوشیم و تلگراممو چک کردم 

های این مدتو واسش تعریف کردم و اونم گفت که با یکی دوست شده پسره خیلی خوبیه .خبر دارم شده شوهر  مهشید پی ام داده بود قضیه

 سابقش میخواسته بره خارج گرفتنش  

 خیلی خوشحال بود میگفت مثله اینکه کالهبرداری اینا کرده

 بهش تبریک گفتم و از تلگرام اومدم بیرون

 م با حوصله ناخونامو خوشکل کردم آخه امین از الک زدن خوشش میاد.پاشدم سوهان و الکام رو آوردم و نشست

 اول با حوصله ناخونامو ساف و صوف کردم بعد با رنگای مشکی و طالیی یه طرح کشیدم 

 کلی طول کشید تا خشک شدن 

 شستماین که میگن زنا فقط چند دقیقه بی آزارن درسته ها من اگه االن الک نزده بودم مثه جسد یه جا نمین

 بعد خشک شدن الکا رفتم یه دوش گرفتم تا بوش بره 

 حدود نیم ساعت تو حموم بودم و وقتی اومدم بیرون سریع موهامو سشوآر کشیدم و گوجه ای بستمش 

 یه آرایش تقریبا غلیظ کردم 

یه مانتوی طالیی که کمربند و جیباش مشکی بود با شلوار جین مشکی و یه شال مشکی که رگه های طالیی داشت پوشیدم عینک آفتابیم رو هم 

 ور داشتم و از اتاق رفتم بیرون کیف مشکی که با کفشم ست کرده بودم رو گزاشتم رو مبل و رفتم سمت آشپزخونه 

 میخورد !این آلوچه خور این دفعه داشت کشک 
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 مهســــا؟–

 آب دهنش پرید تو گلوش و داشت خفه میشد که سریع واسش آب آوردم 

 هین خوردن آب از باال به پایینم رو با چشاش اسکن کرد ....لیوانو گزاشت رو میزو گفت:کجا به سالمتی؟با این تیپ تازه؟

 گذار و گشت بیرون بریم امروز گفتم امین به–

 :ایش تو هم که آقا دار شدی و رفت باشه برو به سالمتدهنشو کج و کوله کرد 

 اونموقع؟ میخوردی داشتی چی–

 دستپاچه شد و با من من گفت:خو آلوچه ام تموم شده بود کشک میخوردم مگه عیبه ؟من کشک محلی دوست دارم مامانم واسم آورده

 میکنی؟ گریه چرا حاال خو–

  تا موقعی که پیش مامان بابام بودم ،بابام میگفت ضرر داره نخور حاال تو گیر میدی بهم؟مهسا:اصن به توچه گیر میدی به خوراکیام واال

 نزنتم خو میخوام معذرت باشه باشه–

 با زنگ گوشیم دست از کل کل با مهسا کشیدم 

 امین بود :جلو درم

 ماشین.تند گونه ی مهسا رو ب*و*س*ی*د*م و کیفمو ورداشتم و از خونه اومدم بیرون و نشستم تو 

 امین:این چه وضعیه؟

 سالم .چی چه وضعیه؟_

 امین:سالم.چرا انقد آرایش کردی؟

 وای امین دیونم کردی بزن بریم._

 امین:همین االن پاک میکنی وگرنه هیچ جا نمیرم.
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 باشه منم نمیام بابای _

 و پاک میکنی.از ماشین پیاده شدم که دستمو محکم گرفت و گفت:نگفتم بری خونه گفتم میریم ولی آرایشت

 چرا باید گوش بدم._

 امین:لجبازی نکن بزار بهمون خوش بگذره. 

 نمیخوام _

 اومد نزدیکمو به ل*ب*م خیره شد و بعدش رفت تو ماشین و با دستمال کاغذی اومد و گذاشت رو لبم. 

 امین:من لباتو با رنگ خودش دوست دارم. 

 خودم پاک کردم.با حرفش یکم خجالت کشیدمو  دستمالو ازش گرفتمو 

 امین:قربونت بشم حاال شد بیا بریم.

 با امین رفتیم تو ماشین یه نگاه به دستش کردم که حلقشو ندیدم.

 حلقت کجاست؟_

 امین:االن دستم میکنم 

 چرا باید االن دستت کنی؟_

 امین:عزیزم رفته بودم حموم در اوردم حاال با چشات منو نخور.

 باشه _

 داشت و گفت:بیا عزیزم دوتا بلیط برای یه فیلم توپ بگیرم بعد چند دیقه یه جا نگه

 امین منو اوردی سینما؟_

 امین:خب کجا بریم ؟
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 چه میدونم _

 امین:بریم خونه ما افسون امروز کالس داره؟ 

 خب ما بریم اونجا چیکار؟بریم لواسون_

 هفته بعد میبرمت.امین:عزیزدلم االن حوصله رانندگی ندارم بلندشو بیا بریم یه فیلم ببینیم 

 به اجبار رفتیم یه فیلم مسخره دیدیم.امین اصال حال نداشت وهی چرت و پرت میگفت.وقتی برگشت دیدم سمت خونه نمیره.

 کجا میریم؟_

 امین:خونمون 

 یهو دلم یکم لرزید و گفتم:مهسا منتظرمه باید برگردم. 

 امین:مهسا شوهرته یا من؟ امشبم خونه خودمون میخوابیم. 

 لی امین.......و_

 امین: چرا انقد میترسی عزیزم؟ 

 چه ترسی؟اتفاقا وقتی با توام بهم بیشتر خوش میگذره برو _

 تو راه یکم استرس داشتم ولی به روی خودم نیوردم و زنگ زدم به مهسا و گفتم شب برنمیگردم.

 امین چطوری سعید و به خودت جذب کردی که نظرش عوض شد؟؟_

 نه. امین:یه کارای مردو

 رسیدیم خونه و پیاده شدیم. 

 تا از در وارد شدیم افسون پرید و گفت:چه عجب عزیزم اومدی اینجا.

 قربونت چه خبر؟_
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 افسون:سالمتی ،بیا بریم که برای عروسیتون برنامه ها دارم.

 دستمو گرفت و کشوند، نشستیم .

 افسون:عروسیتون رو توی خونه باغ میگیریم

 نه افسون جون ما تو خانوادمون عروسی مختلط نمیگیریم. _

 افسون:عه پس چیکار میخوای بکنی؟

 امین: هرطور تو بخوای میگیریم عزیزم 

 باید دنبال یه تاالر بگردیم. _

 افسون:خب پس. برای لباستو آرایشگاهت چی؟

 میکنم. عزیزم من دوست ندارم عروسیم خیلی آرایش کنم یه چیز شیک و ساده انتخاب_

 امین:منم بیشتر قیافه خودتو دوست دارم عزیزم.

 افسون: خونه و وسایلتون چی؟ 

 امین: پس فردا میریم میخریم. 

 وسایلو که مامانم قراره پول بفرسته بعدش با امین میریم میخریم._

 امین:چه فرقی داره بهاره ؟

 این یه رسمه امین ._

 امین:باشه هرطور دوست داری عزیزم 

 ه به افسون کردم که هاج و واج داشت منو نگاه میکرد ، خب چیکار کنم من رسمای ایرانی رو دوس دارم یه نگا

 امین : بابا کجاست؟
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 افسون : االنا میاد دیگه 

: عزیزم وقتی بابای امین اومد کلی تحویلمون گرفت و شامو با افسون و امین و آقا مسعود خوردیم موقع خواب نمیدونستم باید چیکار کنم گفت

 من خیلی خستم بریم بخوابیم. 

 باشه.......بریم  _

 رفتیم تو اتاق و نشستم جلو کنسل و موهامو با کش بستم.

 امین:برای عروسی نبینم موهاتو رنگ کنیا. 

 مگه دیونم من عاشق موهای خودمم. _

 امین: آفرین خرس قطبی من .

 رفتم رو تخت و کنارش دراز کشیدم 

 تیشرتشو در آورده بود و منو محکم بغل کردوووویی اونم که 

 امین دارم خفه میشم. _

 امین:حواسم هست گلم. 

صورتشو نزدیک صورتم کرد و سرشو گذاشت توی گودی گردنم و فقط بو میکشید یهو شروع کرد بوسیدن گردنم که بکلی قلبم داشت میزد 

 زد  بیرون که امین سرشو اورد نزدیک صورتم و یه ب*و*س*ه به ل*ب*م

 امین بسه–

 اونم با قیافه ای خمار گفت: کاریت ندارم گلم فقط تو بغلم بمون. 

********* 

 صبح با صدای شکستن یه چیزی از خواب پریدم که امینو دیدم. 

 امینننننن؟_
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 امین:لیوان افتاد 

 با دیدن رو تختی یه لحظه سکته کردم  

 امین : نترس بابا خون دماغ شدم .

 ه دیرتر میگفت میزدم زیر گریه ها. وای اگه یه ثانی

 امین: قیافتو جمع کن زشت. 

 بیشعور ترسیدم. _

 از حرفم خندش گرفت و گفت:خب حاال که سالمی بلندشو دست و صورتتو بشور من باید برم شرکت ، اینجا میمونی؟

 نه میرم خونه بچها تنهان.  _

 امین: باشه بلندشو بریم صبحونه خودم میبرمت. 

 رفتم دستشویی و وقتی اومدم دیدم امین نیس رفتم پایین دیدم نشسته داره صبحونه میخورهبلندشدم 

 رو به آقا مسعود و افسون سالم و صبح بخیر کردمو بغل امین نشستم. 

 افسون: خوب خوابیدی گلم؟

 آره.  _

 امین: خب دیگه بابا بریم؟

 آقامسعود: میخوای امروز پیش خانومت بمون.

 نه نه برو سرکار، بعدازظهر بیا بریم یکم وسیله اینا بگیریم. _

 امین:باشه عزیزم بلندشو بریم .

ده امین و آقا مسعود منو رسوندن در خونه و منم تا وارد خونه شدم هول ورم داشت هال بهم ریخته بود و کلی آشغال چیپس و پفک رو زمین افتا

 بود .
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 مهساااا، کیمییییی_

 اومد و گفت: یه شبه رفتی مارو گذاشتی کنار.یه دفعه مهسا 

 واا چی میگی اینجا چه خبره؟؟ _

 مهسا:میخواستی چه خبر باشه کیمی و پویا دیونه شدن دیشب اینجارو کرده بودن......... ال اهلل اال اهلل، من خسته شدم این چه وضعیه؟؟

 االن کیمی کجاس؟_

 مهسا:سر قبر من رفته بیرون 

 نتونستی جلوشو بگیری ؟ اینجوری پیش بره فردا باید تو جوب پیداش کنیم. من یه شب نبودم_

 مهسا: چیکار میکردم هرچی داد و بیداد کردم فایده نداشت.

 کبری خانم کجاست؟_

 مهسا:از کله صبح داره خونه رو تمیز میکنه بنده خدا. 

 نو نگاه میکرد.رفتم تو اتاق خودم و لباسامو عوض کردم مهسام تکیه داده بود به درو م

 باید یه کاری بکنیم اینجوری کیمیا از دست میره. _

 مهسا:میخوام با پویا حرف بزنم تا ببینم چیکار کنیم.

 باشه من یکم سرم شلوغه مهسا االن باید دنبال کارای عروسی باشیم وسیله هنوز یه سوزنم نگرفتم. _

 ری خرید؟؟مهسا : باشه من حواسم به کیمی هست تو کاراتو بکن کی می

 بعدازظهر من کیمی رو میبرم با خودم توام با پویا حرف بزن ._

 مهسا : باشه 

 رفتیم تو هال و با مهسا کمک کبری خانم کردیم و ناهارو سه تایی خوردیم. 
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 ساعتای چهار بود که زود یه دوش گرفتمو حاضر شدم که زنگ بزنم به کیمی که اومد خونه.

 رای عروسی میخوام توام بیای کمکم.کیمی میخوام بریم دنبال کا_

 کیمی:حال ندارم بهی میخوام بخوابم. 

 ناسالمتی چند ماه دیگه عروسیه منه ها.  _

 کیمی:خب باشه بزار من لباسامو عوض کنم بیام .

 من پایین منتظرم _

 رفتم در خونه و سوار ماشین شدم. 

 خسته نباشی _

 امین:مرسی بریم؟

 بهم کمک کنه،فقط وضعیت کیمی و پویا رو که میدونی زیاد به من ابراز عالقه نکن .نه صبرکن کیمیام میاد که _

 امین : باشه 

 بعد چند دیقه کیمی اومد و امینم راه افتاد، جلوی یه پاساژ نگه داشت. رفت ماشینو پارک کرد.

 خونه.از در پاساژ که رفتیم تو از مغازه اول شروع کردیم و تا شب با کلی وسیله برگشتیم 

 امین: عزیزم فردا که بریم برای بقیه چیزا یه خاور میگیرم. 

 نبابا چه خبره مگه جنگه؟_

 امین:تو کاریت نباشه. 

 کیمی: کلی از وسایل اصلیتون مونده. 

 اره ولی فردا دیگه بیشتریشو میخریم. _
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بول نکردم و وسایالرو با امین فرستادم بره خب جا نداریم تا خود خونه بحث وسیله بود و وقتی رسیدیم امین اصرار کرد که برم خونشون ولی ق

 که بزارم. 

 با کیمی وارد خونه که شدیم یه نگاه گذرا به خونه کردم که از تمیزی برق میزد. 

 مهسا:سالم بالخره اومدین. 

 وای آره من دارم میمیرم از خستگی .شام نمیخورم میرم بخوابم. _

 نمیدونم کی خوابم برد. رفتم تو اتاقم و لباسامو کندم و

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

 سه ماهی گذشت و منو امین همه ی کارای عروسی رو باهم کردیم. 

 مهسام که با پویا صحبت کرد البته  صحبت که نه بیشتر تهدید 

 تو این مدت کیمی بهتر شده و سیگار نمیکشه.  

مهسا لجبازی میکنه و اصال جواب اساشو نمیده و مسخرش کرده ،این مهسام که خودش لنگه، چند روز پیش بود  که روهام باز به من گفت 

 دختره سر عقل بیا نیست

 با ساوی چندباری حرف زدم حالش خیلی بهتره و میگفت خواهرش تحت نظر دکتراس و میتونه راه بره. 

ه ولی هر کی نفهمه من میفهمم چطوریه خیلی براش خوشحال شدم ولی اون با خبر عقد من بدجور ناراحت شد و سعی کرد به روی خودش نیار

 اخالقش. 

ترم تابستونی برنداشتم تو این چند مدت نتونستم برای آموزش حتی پیش خانم عسگری برم ولی باهاش در تماسم و قراره یه هفته دیگه برم 

 بیمارستان. 

ی االن داریم ازدواج میکنیم و همو دوست داریم، اتفاقات زندگیم آرومه و خدارو شکر میکنم همه چیز خیلی یهویی شد من از امین متنفر بودم ول

 برام حالت عجیبی پیدا کرده نمیدونم اصال چطوری از امین خوشم اومد ، یکم نگرانم نگران اینکه اگه یه روزی از دستش بدم میمیرم. 
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داشت میتونست با آبروم بازی کنه و حتی نیاد امین مغرور من االن یکم بهتر شده بهم نمیگه دوسم داره ولی از چشاش میخونم اگرم دوسم ن

 خواستگاریم ولی بازی نکرد .

مهسا ناراحته هنوزم شایدم یکم خستس نمیدونم فقط سعی داره مارو در هر شرایطی ساپرت کنه ، امیدوارم اونم با روهام ازدواج کنه و 

 خوشبخت بشه این یکی از آرزوهای منه. 

تو اتاق منتظر امین شدم که بعد چند دیقه در باز شد و امین با لباسای خونی و تیکه پاره اومد داخل و افسونم از جلوی افسون بلند شدم و رفتم 

 باهاش وارد شد .

 چیشـــــده ؟_

 امین:چیزی نیست نترسین دعوام شده بود .

 افسون: من میرم الکل بیارم .

 امین آروم نشست رو تخت و منم کنارش. 

 دعوا کردی؟ با کی دعوا کردی؟سر چی_

 امین: یه مرتیکه بی شعور  به مادرم فوش داد منم زدم لت و پارش کردم. 

راش نمیدونستم بهش چی بگم فقط دستشو گرفتم که افسونم با باندو الکل و اینجور چیزا اومد و زخمای امینو پاک کرد و منم از کشو یه تیشرت ب

 اوردم. 

 تخت و منم سرمو گذاشتم رو سینشو با صدای بغض دار گفتم: دیگه دعوا نکن امین . بعد چن دیقه افسون رفت امینم دراز کشید رو

 امین: به مادرم فوش داد میفهمی ؟

 اره میفهمم ولی تو نباید زود عصبی بشی._

 چیزی نگفت و چشاشو بست ،منم فقط نگاهش میکردم .

************* 
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نوز خوابه، بیدارش نکردمو رفتم دستشویی وقتی اومدم دیدم نشسته رو تخت و سرشو صبح با آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم و دیدم امین ه

 گرفته.

 صبح بخیر خوبی؟_

 امین:اهوم 

 سرت درد میکنه؟_

 امین: آره 

 بلندشد رفت دستشویی منم منتظر نشستم تا بیاد

 تا اومد گفتم:یه قرص ژلوفن بخوری خوب میشی.

 م بعدشم میرسونمت بری بیمارستان. امین : نمیخواد بیا بریم صبحونه بخوری

 هفته ی دیگه قراره برم ،امروز خونه بمون استراحت کن. _

 چیزی نگفت و کالفه بود .

 امین بیا بریم صبحونه بخور خوب میشی ._

 ارا برامون صبحونه اورد. درو باز کردمو رفتم پایین و امینم باهام اومد افسون و آقا مسعود نبودن دوتایی نشستیم سر میز و یه دختره از خدمتک

 امین:هفته ی دیگه برای یه قرار کاری باید برم ایتالیا. 

 وای نه امین. _

 امین: یه هفته طول میکشه زود میام توام تو این یه هفته کاراتو بکن و درساتو بخون .

 خب چرا تو باید بری ؟_

 امین: چون این معاملمون خیلی مهمه. 
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 ناراحتمو دستمو گرفت و گفت: گفتم که زود میام. جوابی بهش ندادم اونم دید 

 بعد خوردن صبحونه امین گفت نمیره شرکت و رفتیم تو اتاق و من یکم خل بازی در میوردم امینم میخندید.

 شب منو رسوند خونه و مهسام شروع کرد بازجویی.....

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

شده ،  تو این یه هفته رفتم بیمارستان و کلی کارا انجام دادم و از این به بعد هفته ای االن یه هفته شده که امین رفته ومنم خیلی دلم براش تنگ 

 دو بار باید برم، تو فکر غرق بودم که مهسا یه ویشگون از پهلوم گرفت و گفت:شوهر بی مخت اومد

 تا اومد میخواستم بغلش کنم ولی با چشم غره ی مهسا فهمیدم زشته  تو فرودگاه. 

 ی میکرد و من و امینم پشت پیش هم نشستیم. مهسا رانندگ

 دستای همو گرفته بودیمو فشار میدادیم.  

 خوشحالیم حد نداشت دوست داشتم داد بزنم ولی با وجود مهسا صرف نظر کردم. 

 مهسا نگه داشت و گفت:پنچر شدیم. 

 امین: تو ماشین چیزی هست درستش کنم؟

امین بلندشد رفت سمت الستیکای ماشین و بعد چن دیقه با دستای مشکی برگشت و مالید به لباسم و منم انقد سرش جیغ جیغ کردم ، مهسا 

 دوباره دم یه پارک نگه داشت و با امین رفتیم تو دستشویی زنونه که زنه تا امینو دید فکر کرد دوست پسرمه و گفت : حیا هم خوب چیزیه. 

 ین دستامونو شستیم و اومدیم بیرون که یه مامور جلومونو گرفت: نسبتت با خانم چیه؟خخخ با ام

 امین:خانممه. 

 ماموره : شناسنامه همراه تونه. 

 امین شناسنامشو از تو ماشین اورد و به ماموره نشون داد و یارو یکم گیر داد و ولمون کرد.

 کاش میگفتی دوست دخترتم یکم حال میکردیم._
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 از خل شدی .امین: ب

 رفتیم خونه همه جمع بودن )آقا مسعود،افسون، روهام،مهردادو زنش،کیمی و پویا(

 تا رسیدیم همه سالم و رسیدن بخیر گفتن . 

 امین رفت حموم کنه و منم نشستم پیش مهسا که بعد چند دیقه امین داد زد:بــــهاره بیاااااا

 یکم خجــالت کشیدم ،خدا خیرت نده امین.

 عزیزم برو داداشم لباساشو میخواد احتماال.افسون: 

 با حرف افسون بدتر خجالت کشیدم و زود بلندشدم رفتم پیش امین.

 امین: یه تیشرت و شلوار بهم بده.

 امین زشته میدونی من بدم میاد پایین همه دارن درباره ما حرف میزنن. _

 . امین:فدای سرمون عشقم، اصن میخوام بچه بشم تو لباسامو بپوشی

 امیــــــــــــــن؟_

 امین:شوخی کردم حاال یه لباس بده. 

 لباساشو بهش دادم و گفتم: من میرم پایین توام زود بیا. 

 اومدم برم که گفت: ب*و*س یادت رفتا. 

 برگشتم سمتش و لپشو گاز گرفتم و فرار کردم. 

 کیمی نشستم ، که بعد چند دیقه امینم اومد . رفتم پایین همه نگاهشون به من منم سرمو انداختم پایین و کنار مهسا و

 افسون: وای داداش چقد لپت قرمز شده. 

 امین: کار یه دختره شیطونه که بعدا حسابشو میرسم.
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 همه خندیدن منم داشتم منفجر میشدم و سرمو انداختم پایین .

 شب خیلی خوبی بود و من با زن مهرداد که اسمش فهیمه بود خیلی گرم گرفتم.

 روزی گذشت و قرار شد بابامو مامانم با سعید بیان تهران تا وسایلو بچینیم تو خونه. چند 

 مهسام که کمکم میکرد و کیمیم سرگرمش میکردیم که باز سیگار نکشه. 

 روهام همش ازم خواهش میکنه یه کاری براش بکنم ولی من چیکار میتونم بکنم آخه مهسا اصال حرف گوش کن نیست و یه دنده اس. 

 امین: مامان اینا کی میان؟

 فردا میان. _

 مهر عروسی بگیریم.  ۲۰امین: خب بهتره 

 خب روز تولدمه خنگولی. _

 امین: خب اول مهرم تولد منه ،حالش بیشتره.

 پس بیست مهر ، فامیالتون میان؟؟_

 امین: آره داییم که همدانه و بقیم اینجان میان.

 لباس عروستم که آخر هفته میگیریم. امین:فردا بریم کت و شلوارمو بگیریم. 

 باشه. _

با امین تو خونه نظارت میکردیم و چند نفرم برامون تمیز میکردن ، امین خیلی دوست نداشت خونمون کوچیک باشه ولی من دوست نداشتم 

 خیلی بزرگ باشه بخاطر همینم یه خونه ی نود متری و شیک تو یه محله ی متوسط گرفتیم....

*********** 

موم صبح که مامانم اینا رسیدن مشغول کارا شدیم و فقط بشور بساب و خرید خودمم بزور میرفتم دانشگاه و بیمارستان که باالخره بدبختیامون ت

 شد و کارارو تموم کردیم. 
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 وم ظاهر شدن.صبح عروسی با استرس بیدار شدم ورفتم دست شویی و تا اومدم بیرون مامانمو، مهسا و کیمی جل

 مامانم: خب شما که دارین میرین امین پایینه منم که خودم میرم دیگه یادت نره چه چیزایی بهت گفتم دخترکم. تولدتم مبارک. 

 مهسا رفت بیرون با یه کیک برگشت و بزور دوتا قاشق دهنم کرد 

اشتم رسیدیم به آرایشگاه یه جا وایساد و بچها پیاده شدن و یهو با مهسا و کیمی رفتیم تو ماشین ،امین دستمو گرفته بود و منم یکم استرس د 

 خودشو نزدیکم کرد و گفت:خانمی زیاد به خودت از این چرت و پرتا نمال، میخوام امشب مال خودم باشیااا. 

 با حرفی که شنیدم کلی سرخ شدمو خجالت کشیدم که گفت: خب حاال بلندشو برو لبوی من.

 رفتم پیش کیمی اینا.از ماشین پیاده شدم و 

 کیمی: چی گفتش که انقد سرخی؟

 به تو چه گمشو بریم دیر میشه. _

 تا رفتیم تو شروع کردن به اپیالسیون و رنگ و............

همونطوری طرفای شب بود حاضر بودم و بلخره کیمی و مهسا گذاشتن خودمو تو آیینه ببینم وقتی خودمو دیدم از آرایش الیتم خوش اومد قشنگ 

 که امین دوست داشت .

 مهسا: امشب چه حالی کنه اون کثافت

 بیشعور توام؟؟؟_

 کیمی: اووووف حال چی؟ امشب مراقب خودت باش که ................

 دوتا زدم تو سرشون که جیغ زدن هوووی موهامون.

 آرایشگره یه نگاه بهم کرد و گفت:عالی شدی عزیزم ایشاهلل خوشبخت بشی. 

 مرسی _
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 بعد چند دیقه یکی از دستیارای آرایشگره گفت:آقا داماد منتظرن بهاره جون.

 قلبم هوری ریخت و یکم دستام سرد شدن. 

 کیمی: خب تو برو ما میریم تاالر اونجا میبینمت. 

 مهسا: بعد آتلیه میبینمت. 

 رفتم پایین امین اومد جلو و یه نگاه بهم کرد و شنلمو انداخت روی سرم. 

 بوس کرد و به دستیارای آرایشگر انعام داد.و سرمو 

 فیلم بردارمون خوب بود زیاد گیرای الکی نمیداد

 امین درو برام باز کرد و نشستیم تو ماشین و یه آهنگ پلی بود.

 امین: جوووونم چقد خوردنی شدی. 

 امیـــــــن _

 امین : جووووووون امین.

 نگاهمو ازش گرفتم که دستمو گرفتو ب*و*س کرد .

 تو آتلیه هزار جور عکس گرفتیم که من از خجالت آب شدم.

 بعد رفتیم تاالر مامانم اومد جلو در  همه بهمون تبریک میگفتن. 

 رفتیم باهم نشستیم و همه دور و برمون بودن مهسا و کیمیم زود اومدن و تبریک میگفتن، همه میومدن وسط و میرقصیدن امینم دست منو گرفته

 به مهمونا کردم دیدم خالم نیومده.  چنتا از فامیالی امین که فهمیدم عمه و زندادایشن اومدن تبریک گفتن.  بود،یه نگاه گذرا

ن کنار امینم دست منو گرفته بود که فیلمبردار گفت بلندبشیم برقصیم، با استرسی که داشتم از جام بلند شدم و با امین رفتیم وسط و همه هم رفت

 ار باهم میکس بودیم یکم که رقصیدیم رفتیم نشستیم و بعد چند دیقه امین رفت قسمت مردونه. با امین میرقصیدیم و انگ

 تا امین رفت کیمی اومد و دستمو گرفت و گفت: ایشاهلل که خوشبخت بشی آبجی. 
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 فداتشم ایشاهلل توام به پویا برسی._

 کیمی که رفت مهسا اومد کنارم نشست و گفت: معلومه چقد هوله ها. 

 ؟؟کی _

 مهسا : امین دیگه مشنگ 

 توام دیگه از دست رفتی. _

 یه چند دیقه گذشت مامانم اومد و در گوشم گفت: بیا با دخترا برقص. 

 با مهسا بلندشدیم و رفتیم وسط و باهمه رقصیدیم ، بعد چند دقیقه امین دوباره اومد و یکم رقص و حرف و اینا. 

 اوردن. موقع شام رفتیم تو یه اتاق و برامون غذا

 امین میشه بگی فیلمبرداره اینجا رو نگیره بزار یه چی راحت کوفت کنیم؟_

 امین رو به فیلمبردار یه چیزی گفت و اونم رفت.

 اخیییییش. 

 امین: دهنتو باز کن. 

 دهنمو باز کردم و اونم غذا گذاشت تو دهنم .

 بعد خوردن شام با حرفایی که زد شدم لبو واقعا خجالت میکشیدم.

 ین به فیلمبردار گفت و اونم باز اومد . وقتی رفتیم تو خونه باغ همه بودن از راه که رسیدم دست بابامو بوسیدم ولی آقا مسعود نزاشت. ام

 داداشمم پیشونیمو بوسید

 تو خونه باغم خیلی موندیم و همه زن و مردا رقصیدن. 

 و امینم یکم مشروب خورده بود. 
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 ز همه ی مهمونا خدافظی کردیم .بعد خونه باغ رفتیم خونه و ا

 مامانم: دخترم یه لحظه بیا. 

 دست امینو ول کردم رفتم پیش مامانم. 

 مامانم:دیگه بهت سفارش نکنم االن شما بهم محرمین، اون لباس خواب قرمزتو گذاشتم بپوش.

 هیچی . واای داشتم میمردم که مامانم گفت:هوی دختر انقد خجالت نکش من مامانتم، اصال نترس از

 مهسا: فردا من و خاله زهرا براتون صبحونه میاریم. 

 تو گمشو برو._

 بابام و آقا مسعود اومدن و بوسم کردن ،سعیدم اومد منو بوسید و نصیحتم کردن و رفتن. 

 امین: خب باالخره خانممو ول کردن. 

امین با امین رفتیم تو خونه امین رفت آب بخوره و منم رفتم تو اتاق و نشستم جلوی میز موهامو از دورم جمع کردم و تاجمو برداشتم که دستای 

 که دور کمرم حلقه شد منو خیلی ترسوند. 

 امین:بزار کمکت کنم

 امین موهامو ریخت رو شونه هام و موهامو بو میکرد چشماش خمار خمار بود. 

 اون شب زندگیم وارد دوره ی جدیدی شد......

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

 «مهسا»

 شب خیلی خسته اومدیم خونه و بی توجه به کسی رفتم تو اتاقم و خوابیدم. 

 و برداشتم.صبح با صدای مامان بهاره بیدارشدم و رفتم کیمیم بیدار کنم که دیدم نیست و یه کاغذ قرمز روی تخت بود کاغذ 

 به نام عشقم....."
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بانی مهسا میدونم که صبح میای بیدارم کنی بریم پیش بهاره ، من با پویا میرم و نمیتونم االن بهت بگم که کجا میریم به مامانم بگو باعث و 

یه مدت، به ساویم زنگ زدم و خطمم اینکار خودت بودی و بابا.  مهسا مراقب بهاره باشه و از طرف من ببوسش من دیگه نمیتونم بیام پیشتون تا 

 عوض میکنم اگه این نامه رو میخونی به بهاره چیزی نگو وقتی از ماه عسل برگشت بگو

 "دوست دارتون کیمیا.....

 خدایا چی دارم میخونم ، زود گوشیو برداشتمو زنگ زدم به کیمی که فهمیدم راست گفته .

گم ، از تو اتاقش اومدم بیرون و نامه رو دادم به مامان کیمی و قضیه رو براشون تعریف کردم که وای خدا االن چیکار کنم؟ به مامان باباش چی ب

 مامانش بیهوش شد و االنم اومدیم بیمارستان، واااای خدا چرا اینکارو کردی کیمی

 االن بابات چقد حالش بده مامانتم همینطور، منم که دست کمی ازشون ندارم. چرا اینجوری کردی اخه؟

امان بهاره بهم زنگ زد و گفت بهاره میگه برم پیشش منم خیلی دوست دارم برم ولی نمیشه با این وضعیت االنم نباید چیزی به بهی بگم . م

 الکی یه بهونه اوردم که حالم بده و فردا میرم پیشش و پیچوندمش. 

 هرچی به کیمی زنگ میزنم جواب نمیده نمیدونم چرا حتی به ماهم نگفت

 و بیمارستان بودیم وقتی برگشتیم خونه حال همه بد بود .تا شب ت

ید به مامان بهاره همه چیزو گفتم اونم هعی مامان کیمیا رو دلداری میداد باباشم که همش تو خودش بود ،تصمیم گرفتم زنگ بزنم به روهام شا

 اون بتونه پیداشون کنه.

 الو سالم._

 روهام:الو سالم مهسا خوبی؟

 دومن به تو چه من خوبم. باید ببینمت کارت دارم فردا صبح کافه ..... اولن مهسا خانم_

 نزاشتم حرفی بزنه و زود قطع کردم حوصله حرف زدن با هیچ کسیو ندم

 االن دوست داشتم میرفتم به  بهی یه سری بزنم 
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 ساویم که از وقتی اومده فقط تو اتاقه و از یه چیزی ناراحته حتی با ما آرایشگاهم نیومد

 اید بخاطر اینه که اونم از امین بدش میومد اصال دیگه تو جمع ما نیست یه جورایی شده ولی من بعدا باید باهاش حرف بزنم دلیل نمیشه کهش

 بهاره رو برای همیشه کنار بزاره .

یر داد میاد و منم یه اس به روهام شب خیلی بدی بود و من فقط به مامان کیمی دلداری میدم که فردا میرم اداره پلیس و نشونی میدم که اونم گ

 دادم که نیاد کافه بمونه همون جا تا ما بریم .

 صبح با صدای مامان کیمی از خواب بیدار شدمو حاضر شدم و همگی بد خوردن صبحونه راه افتادیم به سمت کالنتری...

 وره. جمهوقتی رسیدیم یه راست رفتیم اتاق روهام که همچین با جذبه نشسته انگار رئیس

 بعد سالم و علیک قضیه رو برای روهام تعریف کردیم اونم بهمون قول داد پیداشون کنه .

 تو راه خونه بودیم و اصال حوصله نداشتم مامان کیمی همش گریه میکرد و باباشم معلومه خیلی حالش بده. 

 خدا کنه حداقل کیمی یه زنگ به من بزنه.

 زایید. گوشیم زنگ خورد دیدم بهاره اس اخ گاوم

 الو سالم خوبی؟_

 بهاره: سالم مرسی تو خوبی بی معرفت 

 منم خوبم خوش میگذره خانم؟_

 بهاره:بد نیست ولی دلم برات تنگ شده چرا نمیای پیشم؟

 منم دلم انقده مورچه شده ولی یکم کار دارم._

 بهاره : آخه تو کار چی داری ؟کارت فقط حرص دادن اون روهام بدبخته .

 صن آره حرص دادنشه، فعال من باید برم.به تو چه ا_

 اجازه حرف زدن بهش ندادمو قطع کردم چون اگه سوتی میدادم میفهمید. 
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 یه ماه گذشته و از کیمی خبری نیست و منم تو این یه ماه فقط بهاره رو میپیچوندم خب خداروشکر ماه عسل نرفتن و منم تو این یه ماه اول

 شتم بفهمه ولی امروز دیگه باید بهش بگم.عروسیش  نذا

این از جام بلند شدم ،چقده یهویی تنها شدم بهاره که ازدواج کرد و رفت و ساویم که شیرازه و کیمیم که با پویا گذاشت و رفت حاال دیگه تو 

 خونه فقط منو خانواده کیمیم اونام که داغونن و منم که دیگه اصال حس زندگی کردن ندارم. 

 روزگار چه کردی با ما....هعی 

تو فکر غرق بودم که مامان کیمی گفت:اگه میدونستم انقد پویا رو دوست داره میزاشتم عروسی کنه االن معلوم نیست کجاست بچم ؟یه ماه 

 گذشته و هیچ خبری نشده. 

 یکم بهش دلداری دادم ولی آروم نمیشد 

اری منم دیگه حال ندارم بخدا بریدم مثال اومدیم اینجا درس بخونیم خیر سرمون یکی ازدواج کرد یکی فرار کرد یکیم که رفت شیراز، باید یه ک

 بکنم دیگه االن. 

 بلندشدم رفتم تو اتاقم و زنگ زدم به روهام. 

 الو سالم  _

 روهام : سالم مهسا خانم چه عجب 

 کیمی نیست.میخواستم بپرسم خبری از _

 روهام:نه همه جا آگهی کردیم و دنبالشونیم هنوزم. 

 یکم فکر کردم و بعد گفتم:

 من کاری نمیتونم بکنم؟  _

 روهام : باید منتظر تماسش بشی. 
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 باشه خدافظ _

 روهام:راستی یه .......

 نزاشتم ادامه بده و گوشیو قطع کردم 

 رو بهش بگم .خب حاال که بیکارم بهتره برم پیش بهاره و قضیه 

 از خونه زدم بیرون و با تاکسی رفتم به سمت خونه بهی .

 وقتی رسیدم داخل زود بغلم کرد .

 بهاره:مهسا عاشقتم 

 دیوونه، چه خبرا؟_

 بهاره: هیچی دیگه بیمارستان میرم، دانشگاهم که پس فردا داریم. 

 خب گفته بودی مشنگ ._

 جدیدا انقد کالس میره؟بهاره:تو چه خبرا ؟چرا باز کیمی رو نیوردی؟

 خب راستش باید یه چیزی رو بهت بگم. _

 بهاره : چیشده؟ 

 همون شب عروسیت کیمیا با پویا غیب شدن  _

 بهاره : یعنی چی غیب شدن؟

 یعنی باهم فرار کردن و تازه یه نامم گذاشته بود._

 بهاره : چرا به من نگفتی مهســــــــا ؟؟؟

 س گفتیم دنبالشونن. مامان کیمی و باباشم خونه مان. تقصیر خودته دیگه نمیای سر بزنی. خب حاال گفتم نمیدونم به پلی_
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 بهاره:خب من چندروز اول زندگیم بود ولی باید بهم میگفتی.

 اگه هم میگفتم چیکار میتونستی بکنی؟ _

 بهاره:خب االن هیچ خبری نشده؟

 نه ، روهام میگفت دنبالشونن. _

 فت ؟از اولشم دیونه بود.بهاره:چرا به ما چیزی نگ

 من تو عروسی زیاد حواسم بهش نبود از موقعیت استفاده کرده._

 بهاره:االن چی میشه ؟چیکار باید بکنیم؟ 

 باید منتظر بشیم به یکیمون زنگ بزنه._

 بهاره: مامان و باباش چطورن؟

 داغون.  _

 بهاره:خب کیمی همدانو خیلی دوست داشت شاید اونجا باشن.

  نمیدونم_

 بهاره: نمیتونیم دست رو دست بزاریم خودمون باید پی گیر باشیم.

 باشه فردا بیا بریم دنبالش._

 بهاره: خب چی میخوری؟

 بستنی دارین؟_

 بهاره: آره بزار االن میام .

 بهی رفت تو آشپزخونه منم نگاه کردم به ساعت وای پنجه البد االن امینم میاد ،زود بلندشم برم.
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 تو ظرف بستنی اورد منم با اشتها داشتم میخوردم. 

 بهاره:ای زهرمار درست بخور.

 به خوردن منم کار داری._

 بهاره: چه خبر از روهام.

 چرا خبر اونو از من میگیری؟چمیدونم کدوم گوریه. _

 بهاره: انقد اذیتش نکن روزی ده بار به من میگه باتو حرف بزنم ، چرا سر عقل نمیای تو ؟

 غلط میکنه، خودم حالیش میکنم که مزاحم توام نشه._

 بهاره: بستنیتو بخور روان پریش. 

 اخخخیش بستنیمو که خوردم راحت شدم .

 امین کی میاد؟_

 بهاره: االنا میاد دیگه .

 زندگی چطوره؟_

 بهاره: خوبه ، هفته ی پیش دختر دایی امین اومد خونمون یه سری زد.

 د دستمو گرفت که یهو صدای در اومد.سری تکون دادم که بهی اوم

 اه اه امین اومد .

 یه پسره خوشتپ اومد داخل که بهاره بلندشد و دست داد و باهاش سالم علیک کرد.

 بهاره: امیر حسین جان شریک امینه مهسا.

 اهوم سالم ._
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 امیرحسین: خوش بختم. 

 که دیدم واای مامانم اینا چه خوشتیپه هااا.بهاره تعارفش کرد و اونم نشست و منم یه نیم نگاه بهش انداختم 

 بهاره با چنتا فنجون چایی برگشت و نشست پیش من.

 امیرحسین: به امین گفتم زودتر میرم خونه اونم گفت چند دیقه دیگه میرسه.

 بهاره: آره دیگه میرسه. 

 چه بیشعور این پسره چرا کلید در خونه بهی رو داره؟؟ اها البد امین مفنگی داده بهش خاک بر سر غیرتش. 

 از جام بلندشدم و گفتم: خب دیگه بهاره من باید برم. 

 بهاره: کجا شام بمون دیگه

 میام حاال ، فردا بهت زنگ میزنم._

 برگشتم خونه. از بهاره و اون پسره که امیر حسین بود خدافظی کردم و

 صبح که بیدار شدم رفتم تو آشپزخونه و یکم درباره کارای خونه با کبری خانم حرف زدم. 

 برگشتم تو هال که دیدم مامان و بابای کیمی وسایالشون دستشونه و حاضرن.

 خاله جایی دارین میرین؟_

 یگه برای ما مرده و دختر ما نیست مامان کیمی: نمیدونم خاله واال اشاره کرد به بابای کیمی که گفت: کیمیا د

مامان کیمی شروع کرد به گریه و بزور با باباش رفتن و منم شوکه شدم و نشستم رو مبل وای چطوری تونستن برن؟ کیمیا هر کاریم کنه 

 دخترشونه!

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

 «بهاره»
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یش امیرحسین و مشغول صحبت شدن، منم دیدم انگار وجود ندارم رفتم تو اتاق و رو نشسته بودم و منتظر امین که باالخره اومد و نشست پ

 تخت دراز کشیدم 

 کیمیا یعنی االن کجایی؟ چرا فرار کردی ؟ از یه طرف تو از یه طرف ساوی که دیگ بهم زنگم نمیزنه.  

 یهو در باز شد و امین اومد و گفت: شام چیه؟

 عزیزم نتونستم درست کنم ._

 باشه زنگ میزنم غذا بیارن، بیا تو هال زشته امیر حسین هست. امین:

 با امین رفتم تو هال که اونم زنگ زد غذا اوردن بعد شام امیرحسین رفت و منم روی کاناپه لش شدم.

 امین:خیلی خسته شدم امروز .

 خسته نباشی. _

 امین:فقط خسته نباشم؟؟

 خب چیکار کنم خستگیت برطرف بشه؟_

 امین:ماساژ

 نه امین خودمم حال ندارم. _

 امین: از صبح زیر کولری خانم منم پوستم کنده میشه.

 آخی نه که تو چاه میکنی . خوبه پشت میز میشینی و دستور میدی._

 امین: بلند میشم میخورمتاا. 

 منم گلدونو میزنم سرتا._

 امین:بزن 

 بردم تو اتاق. از جاش بلند شد و زود بغلم کرد و منم نتونستم گلدونو بردارم و
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 گودزیال منو بزار زمین، حال ندارم _

 

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

 صبح با صدای کوبیده شدن یه چیز تو صورتم از جام بلندشدم. 

 امین: خرس قطبی بلندشو صبحونه منو بده برم دیرم شد.

 فلجی؟ ؟؟_

 دانشگاه تعطیل.  چشامو بستم که یهو محکم زد به پام)چه رفتارتون عاشقانه اس(بلندشو تا نگفتم دیگه

 از جام بلند شدم نشستم رو تخت .

 امین تو چرا مثل بقیه صبحا منو با ناز و بوس بیدار نمیکنی؟ _

 امین: چون من منم 

 توله بلندشو صبحونمو بده دیرم شده بعدازظهر میام میبرمت بیرون.

 االن  _

 شو دادم و اونم بعد خدافظی رفتپاشد رفت و من بدبختم در حالی که داشتم خمیازه میکشیدم رفتم صبحن

 آخه من نمیدونم اینکه رئیسه چرا همش میگه دیرم شد اه اه. 

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

 االن چندماهه گذشته و خبری از کیمی نیست و مامان و بابای مهسا برای همیشه اومدن تهران.

زنگی چیزی میزد دو هفته دیگه عیده خدا کنه بهمون زنگ  نمیدونیم کیمی کجاست و چرا بهمون یه زنگم نمیزنه کاش حداقل تو این چندماه یه

 بزنه خیلی دل تنگشم
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ش خبری از ساوی ندارم فکر کنم اون به کلی منو فراموش کرده ولی به مهسا زنگ میزنه نمیدونم چرا ازم دوری میکنه آخه امین که خواهرشو به

 نه؟ داد و این همه وقت ازش مراقبت کردن چرا این رفتارو با من میک

 درس و دانشگاهمم که با مهسا میریم و میایم و توی بیمارستانم چیزای زیادی یاد گرفتم . خداروشکر اگه خدا بخواد چند سال دیگه یه پزشک

 میشم وای خدا .

 برای عید امین میگه میبرمت شیراز اخ که دلمم برای مامانم اینا تنگ شده .

ام بدتر شده و روهامم دیگه به من چیزی نمیگه فکر کنم پشیمون شده خدایی زندگی کردن با وای که آخر مهسا منو میکشه رفتاراش با روه

 مهسا کار سختیه سخت تر از چاه کندنه .

 مهسام آخر میترشه تو خونه .

 امین؟ _

 امین: چیه؟

 تروخدا فوتبال نبین، حوصلم سر رفت. _

 . امین:برو کتاباتو بخون فعال تا بعد فوتبال ببرمت پیش مهسا

 اه نمیخوام ، میشه یکم وقتم برای من بزاری یا کار یا تلویزیون. _

 امین: خب تو که مهمونی نمیای، از خونه باغم خوشت نمیاد ، سینمام که دوست نداری کجا ببرمت؟

 نمیدونم یه کاری کن حوصلم سر نره._

 امین:فردا میبرمت یه جا .

 مبل بغلش و گفتم: امین دلم برای کیمیا تنگ شده.رفتم آشپزخونه و چیپس و پفک اوردم نشستم رو 

 امین:مطمئن اون با پویا خوشه. 

 نخیرم دلش برای ما تنگ میشه اون فقط بخاطر اینکه نزاشتن باهم زندگی کنن فرار کرد._
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 امین: حاال هرچی. 

 یکم احتیاج به محبت امین داشتم که اونم کال شوت بود و داشت فوتبال نگاه میکرد 

لم یکم شیطونی خواست خب چیه بسه چقد ناراحت و زندگی تکراری، از پاش بلند شدم و رفتم تو اتاق و کل کشو و ریختم بیرون که یهو د 

 باالخره یه بی بی چک پیدا کردم اخیییش خب االن باید کرم خودمو بریزم.

 رفتم تو دستشویی و یکم خودمو زدم به شوکه شدن و اومدم بیرون .

 امینننننن _

 ین: چیه؟ام

 امین نیگا کن _

 امین: این چیه؟

 امین چند روزه حالت طهوع دارم و دلمم درد میکنه اینم بیبی چکه االن زدم نیگا مثبته. _

 امین شروع کرد خندیدن منم الکی مثل آدمای شوکه نشستم روی مبل و گفتم: چته میگم حاملم میخندی؟

 امین:نیستی 

 پس این چی میگه؟_

 ز این مطمئنم. امین:من بیشتر ا

 اه گندش بزنن نه خودمو لو نمیدم.

 خیلی بی تربیتی ها_

 پس حالت طهوع و دل دردام برای چیه؟ 

 امین:البد سرما خوردی 
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 پس فردا میبرمت آزمایش خون عزیزم

 ولی من که میدونم حوصلت سر رفته داری کرم میریزی. 

 به خشکی شانس دستمو خوند. 

 باشه بریم آزمایش_

 دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم:ببین بابات اصال تو رو نمیخواد باهاش قهر کن. 

 امین یه پوزخند زد و پامو کشید که افتادم تو بغلش اونم شروع کرد قلقلک دادنم.....

 ن.....یـــ....مــــ..ا–

 امین:جونم 

  دیگه نکن–

 دیگه قلقلکم نداد و نفس عمیق کشید

 امیـــــن؟–

 ـــه؟امین:بعلـــــ

  دارم کارت نکن مسخره اعه–

 امین:چشـــم. بفرمایید

 ؟ داری دوسم چقد–

 همین طوری داشت نگام میکرد 

 امین:سواالی مسخره میپرسی ها 

  بده جواب تو ولی. مسخرس سوالم باشه–
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 کالفه گفت:خیلی دوست دارم خیلـــــی 

 اورد اصن به اون لحنش اهمیت ندادم مهم کلمه ای بود که به زبون می

 آروم زمزمه کردم 

 ........عاشقتم من–

*********** 

 دو روز گذشت و گیر داده بریم آزمایشگاه ای بابا حاال من یه غلطی کردم اینم که دیگه گیر داده. 

 امین: آماده ای ؟

 .بودم خورده سرما کنم فکر نمیخواد –

 امین:خربزه میخوری پای لرزشم میشینی. 

 یش دادم واای سرم گیج میرفت که رفتیم  توی کافه بیمارستان و امین برام شیرموز سفارش داد.رفتیم آزمایشگاه و آزما

 کی جوابش میاد؟_

 امین:یه چند روز دیگه. شیر موزتو بخور .)مهسا شیرموز دوس داره(

 شیرموزمو که خوردم با امین بلند شدیمو راه افتادیم. 

 امین نریم خونه خواهشا. _

 امین:اول صبحی که از کارم زدم به درک ولی کجا بریم قبول کن گیر الکی میدی. 

 خب حوصلم سر میره، منو پیاده کن خودم میرم. _

 امین: باشه االن میبرمت پیش مهسا جونت، خودمم میرم پیش روهام و مهرداد.

 باشه. مگه چه خبره میخوای بری پیششون؟_
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 م پیششون خیالت تخت همه پسرن. امین:هیچی دوتایی پیش همن منم میر

 نمیخواد با من بیا._

 امین:بسه دیگه برو پیش مهسا و منم میرم پیش پسرا. 

صورتمو کردم یه ور دیگه که نبینمش، زندگی با امینو دوست دارم ولی خیلی حوصلم سر میره امینم تازگیا سرش شلوغه تو شرکت زیادی 

 شم.بداخالق شده ولی بازم عاشقمه و منم عاشق

 امین:عشق من ناراحت شدی؟تو که میدونی مهسا از من خوشش نمیاد بعدشم تو من نباشم راحتین، مامان و باباشم که هستن. 

 دیدم داره راست میگه که گفتم: باشه من که چیزی نمیگم حقم داری. 

 امین:الهی من قربونت بشم بعدازظهر میام دنبالت خانمم. 

 فتم پیش مهسا و از هر دری باهم حرف زدیم و بیشتر حرفامونم درباره کیمیا بود. وقتی رسیدیم امین رفت و منم ر

 ساعتای پنج بود که امین زنگ زد بهم و گفت آماده بشم بیاد دنبالم

 از مهسا خدافظی کردم و اومدم دم در و سوار ماشین شدم.

 امین: خب حدس بزن کجا میخوایم بریم. 

 کجا؟ _

 امین:حاال میرم میفهمی 

 بعد چند دیقه رانندگی یه جا نگه داشت و گفت: اول میریم یکم خرید بعدشم رستوران. 

 باشه مرسی_

 با امین وارد پاساژ شدیم که امین رفت تو یه مغازه و دستمو کشید و گفت برام لباس انتخاب کن 

 تنش میکرد و منم ایراد میگرفتم. وای خیلی حال میده برای شوهرت لباس انتخاب کنی منم چند تا انتخاب کردم که اونم هی 

 امین:خسته شدم جوجه. 
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 خب _

 خب....این خوبه بیا که کلی خریدامون مونده. 

 بعد کلی خرید رفتیم تو یه رستوران خیلی شیک .

 امین امروز خیلی بهم خوش گذشت مرسی._

 امین: فداتشم وظیفمه، تازه برای عید برات برنامه دارم .

 وردیم و شبم که رسیدیم خونه جنازه بودیم.....شامو با خنده و شادی خ

*********** 

 عید واقعا خوب بود امین منو برد همدان و شیراز  و یه دو روزم رفتیم کرمانشاه که خیلیم خوش گذشت 

 جواب آزمایشمم منفی بود که به کلی ضایع شدم و امینم چنتا تیکه مثبت هیجده بهم انداخت که منم اهمیت ندادم 

 دانشگاه و  درس خوبه تازگیا تو سلف با یه دختره به نام پریسا  آشنا شدیم دختر خوبیه

 تو بیمارستان چیزای زیادی یاد گرفتم و خانم عسگری گفته چندماهی نمیتونه بهم آموزش بده و خودش خبرم میکنه کی دوباره برم. 

 امینم که خیلی خوبه باهام 

 عاشقانه همو دوست داریم 

کیمیا عادت کردم یه جورایی چون فایده ای نداره و تقریبا خیلی دنبالش گشتیم شاید یه روزی خودش برگرده ولی خیلی نامرد و بی به نبود 

 معرفته دوستیمون اصال براش ارزش نداشت خوب بود بهش گفتم خودم براش هرکاری میکنم که به پویا برسه ولی آخرشم کار خودشو کرد.

 زنگ نمیزنه یه چندبار بهش زنگ زدم ولی حتی جواب زنگامم نمیده . ساوی که دیگه اصال بهم

 درسته که امین هست ولی نبود کیمی و ساوی خیلی یه دفعه ای شد و من نمیدونم چرا اینجوری شد ، شاید خواست خداست. 

 مهسا با اینکه غرغروعه ولی میپرستمش توی هر شرایطی هست و من واقعا از صمیم قلب دوسش دارم 
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 خدا کنه همیشه در کنارم بمونه . چون هیچی برای من به عنوان یه خواهر کم نذاشت ولی من شده یه وقتایی براش کم بزارم.

 امین: بلندشو گلم که کلی کار داری 

 هاج و واج از خواب بیدار شدم و یه نگاه به امین کردم و گفتم: باز منو بیدار کردی چیه؟

 وت کردی االنم ساعت دوعه. امین: خود دانی امشب مهمون دع

 اولش فکر کردم دروغ میگه ولی نگاهم که به ساعت خورد زود از جام بلند شدم و هول کردم.

 امین: خونه و رو دادم دوتا خانم تمیز کردن

 تو فقط شامو درست کن و حاضرشو.

 رفتم نزدیک امین و لپشو ب*و*س کردمو گفتم: مرسی همسرم 

 میزنه  وای برم دستشوییم ریخت .رفتم تو هال که دیدم برق 

 اومدم بیرون از دستشویی و رفتم تو آشپزخونه و نوتال و یکم نون تست و شیر برداشتمو خوردم. 

 امین:نکشی خودتو.

 نه مراقب هستم _

 امین: خدا کنه ، من میرم حموم 

 باشه ._

 امین که رفت ظرفایی که کثیف کردمو گذاشتم توی ظرفشویی. 

 خونه کردم دیدم تمیزه.  یه نگاه به کل

 رفتم تو اتاق یه لباس انتخاب کردم که بپوشم بعدشم غذا درست کردم.

 هول و هوش ساعتای هفت بچها اومدن. 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 و بازار ماچ و بوسه و سالم علیک راه افتاد.

 مهرداد: االن دوساله از سالگرد ازدواجتون گذشت .

 امین: آره دیگه داداش زود میگذره.

 ازدواجمون میگزره و زندگی یه روی زیبا و جذابشو بهم نشون دادهآره دوسال از 

 فهیمه و مهسا اومدن تو آشپزخونه کمکم و پسرا هم مشغول حرف زدن شدن. 

 فهیمه: دیگه االن وقتشه یه نی نی خوشگل بیاریا بهاره جون.

 عزیزم هنوز درسم تموم نشده که ، هر وقت تموم بشه با امین صحبت کردم. _

 تو االن چندسال دیگه داری میخوای پیر بشی بچه بیاری؟مهسا: 

 بیار بده دست عمش بزرگش کنه

 چیکار اون بدبخت داری اصن چرا خودت نگهش نمیداری چلمنگ؟_

 فهیمه:خب فعال پرستار میگیرین تا وقتی درسات تموم بشه. 

 حاال ببینیم چی میشه. _

 مهسا رفت تو هال و فهیمیم با خوراکیا اومد تو هال. 

 مهرداد: بچها یه خبر داریم براتون. 

 روهام: چه خبری؟

 مهرداد : خانمم بارداره

 ای وای فهیمه جون مبارک باشه. _

 فهیمه:مرسی میخواستم بگم که دیگه مهرداد گفت. 
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 مهسا:مبارک باشه. 

 گفت: ما هم بچه تو راه داریم.همه کلی صحبت کردیم درباره بچه که امین 

 یه نگاه عصبی بهش کردم که روهام گفت:خدایی بهاره خانم بارداری؟؟؟؟

 نه بابا امین شوخی میکنی ایسگا گرفته._

 مهرداد:خوبه دیگه دو سال گذشته. 

 مهسا : هر موقع آمادگی داشتی باید بیاری رو برنامه.

 میداشت. یه نگاه به روهام کردم که چشم از رو مهسا برن

 طفلی خسته شده مهسام که اصال اهمیت نمیده. 

 چند دیقه با شوخی و خنده گذشت ،فکر میکنم یادشون رفته بیستم تولدمم هست هی شانسم نداریم.

 امین رفت تو آشپزخونه و با یه کیک تو دستش بود برگشت و همه هم دست زدن تولد تولد، وای یادش بوده. 

 امین:تولدت مبارک زندگیم. 

 همه بهم تبریک گفتن و کیکو خوردیم. 

 خواستم برم تو آشپزخونه که غذا بکشم که روهام گفت: منم میخوام امشب از مهسا خانم خواستگاری کنم.

 وای یا خدا رفتم پیش بقیه که مهسا گفت : بسالمتی بهش رسیدی سالم منم بهش برسون. 

 جلو جمع خیلی بد شد. خاک تو گورت کنن آخه بدبخت ضایع شد  وای با جوابی که مهسا داد

 بخاطر اینکه روهام ناراحت نشه زود گفتم: فهیمه جون میای کمکم میز شامو بچینیم.  

 فهیمه و مهسا اومدن تو آشپزخونه. 

 اج کنی؟؟خب حداقل جواب نمیدادی کارت خیلی زشته چندساله به پای تو نشسته بسه دیگه باالخره نباید ازدو_
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مهسا : صدبار بهش گفتم منو از مخش بیرون کنه من شوهردار بشو نیستم من دوست دارم آزادانه زندگی کنم بعدشم کسی بهش قول و قراری 

 نداده به پای من بشینه. 

 فهیمه:ببخشید ولی جلوی جمع  غرورش شکست.

 فهیمه راست میگه واقعا که مهسا. _

 نکرد هرچی باهاش حرف زدیم هیچ تغییری

شامو که خوردیم یکم دور هم حرف زدیم و روهامم رو هوا بود بدبخت پسر به خوبیش ندیدم ، پاک که هست ،دوسشم که داره و خوشگل و  

 خوشتپم که هست شغلم که داره و اخالقاشم خوبه نمیدونم دیگه این دختره چقد لجبازه.

 امین: بچها امشب اینجا بمونین.

 اید بریم.مهرداد: نه داداش مرسی ب

 هرطور راحتین، فهیمه جون مراقب نی نی کوچولوت باش. _

 همه که رفتن منو امینم تو هال ولو شدیم. 

 مهمونی خوبی بود یه دور همیه ساده و برای من با ارزش. 

 امین: بیا بچها کادوهاشونو گذاشتن که رفتن تو ببینی. 

 ظریف و.........رفتم نشستم دیدم وای ادکلن مورد عالقم و یه دست بند 

 امین: هدیه منم که فردا داده میشه.

 رفتم لپشو بوس کردمو گفتم: چندسال گذشت و من االن بیستو پنج سالمه مرسی که هستی. 

 شب با امین انقد خسته بودیم تو اتاق ولو شدیمو خوابیدیم. 

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

 «مهسا»
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 شدم و رفتم دستشویی که گوشیم زنگ خورد دیدم بهارس.صبح از خواب بیدار 

 هااا؟_

 بهاره: ها و مرگ بیا بریم دیگه دیر میشه جلو درما. 

 باشه _

 زود حاضر شدم و رفتم تو هال.  

 مامان: سالم صبح بخیر تنبل خانم بیا صبحونه. 

 نه مامان تو راه یه چی میخورم فعال من با بهاره برم. _

 کردم و پریدم پایین و نشستم تو ماشین بهی. از مامانم خدافظی

 بهاره: الهی جیز جیگر بگیری تو 

 تو بگیری منم ازتو میگیرم)مگه ویروسه؟(_

 تا دانشگاه بهی فقط زر میزد و از روهام میگفت تو دانشگاه که رسیدیم با پریسا رفتیم سر کالس.

 پریسا: بچها ؟

 جونم؟_

زر میکنه با خانم قدسی داشتم از کنار شون رد میشدم اون روز که تکملی به قدسی میگفت این دختره  پریسا:خانم تکملی خیلی پشت سرتون زر

 سعادت دیدی چه زود خودشو به امین چسبوند تازه میگفتن امینو با سحر و جادو جذب خودش کرده وگرنه اصال اهل ازدواج نبوده. 

 ام بزار بگن به بهاره نگاه کردم که خیلی خونسرد گفت: مهم نیست بر

 بیخیال انقد بگن که خسته شن دارن از اعماق میسوزن_

 دیگه اهمیت ندادیم و به درس گوش کردیم

 بعد کالسا با بهاره برگشتم خونه منو رسوند و گفت: مهسا یه لحظه بشین.
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 چیه؟_

 بهاره:دلم برای کیمیا و ساوی تنگ شده. 

 خبر گذاشت و رفت واقعا اگه مارو دوست داشت به ما یه زنگ میزد تو این مدت.منم دلم برای کیمی تنگ شده ولی نمیدونم چرا بی _

 بهاره : آره همینطوره . ولی مهسا ساویم منو فراموش کردی من که در حقش بدی نکردم .

 میدونم بدی نکردی به من گفت بخاطر امینه. _

 بهاره:چرا همه با شوهر من مشکل دارن.؟

 آدم نیست ولی گفتم دلش میشکنه.  میخواستم بگم که آخه شوهر تو

 بیخیال ساویم بهت زنگ میزنه نگران نباش اونم دلش برای تو تنگ میشه و میدونی که خیلی دوستت داره. _

 بعد خدافظی با بهاره رفتم تو خونه دیدم انگار مامان و مهدیار دارن حرف میزنن. 

 رفتم تو که با دیدن من ساکت شدن.

 مهدیار: سالم بر خل 

 سالم _

 مامانم: خسته نباشی عزیزم برو لباساتو عوض کن بیا شام. 

 رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردم   دستامو شستم رفتم تو آشپزخونه. 

 مامانم: خوبی دخترم؟

 مرسی چه خبرا؟ مهیار کجاس؟_

 مامانم:هنوز نیومده خونه.

 مهدیار:خب خب میبینم که دیگه داری خونه مونده میشی. 
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 تروخدا شروع نکن همه هی میگن ،من اضافیم؟؟اه _

 مامانم: نه این چه حرفیه هر وقت خودت بخوای. 

 مهدیار:بیستو پنج سالته دختر انقد لجبازی نکن زود ازدواج کن.

 تو خودت ازدواج کن نگران من نباش. _

 مهدیار:من کال نمیخوام ازدواج کنم تو به من چیکار داری؟

 ری نداشته باشه. من کاری ندارم تو ام کا_

 بعد خوردن شام بی حال بودم و رفتم تو اتاقم و گوشیمو برداشتم چک کنم که باز پیامای روهام اه خدا خسته شدم چرا این دست بر دار نیست

 همه رو پاک کردم و رفتم تو تلگرام و یه عالمه پی ام که بیشتریش برای گروه دانشگاه. 

 ت ضد پسر گزاشتم و گرفتم خوابیدم.همه رو چک کردم و تو اینستا یه پس

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

 صبح که از خواب بیدار شدم یه راست رفتم دستشویی .خب داشت میریخت. 

 رفتم تو اتاقمو یه الک برداشتم زدم  )کله صبح چه حالی داره( یه نگاه کردم خوشم نیومد دوباره عوض کردم و سفید صورتی زدم .

م رفتم پیش مهدیار که خواب بود یه دفعه گوشیمو گذاشتم رو صدای اذان و بلند کردم که از خواب پرید کلی دیدم هنوز ساعت هفته، بلند شد

 فوش نثارم کرد

و رفت که صبحونه بخوره ،منم رفتم صبحونه، نزدیکای بعدظهر دیدم خیلی حوصلم سر میره زنگ زدم به ساوی و یکم باهاش حرف زدم و اونم 

 از بهاره میپرسید. 

 قطع کردن تصمیم گرفتم آلبوم دبیرستانمو بردارمو ببینم ،از زیر تخت چمدونو کشیدم بیرون و آلبومو در اوردم و بازش کردم، وای با صفحهبعد 

اولش خندم گرفت عکس منو کیمی و ساوی بهاره تو دست شویی مدرسه که دلقک بازی در اورده بودیم واای چه زود گذشت... باهمه صفحه ها 

لم اومد و فقط صفحه آخرش دلمو کباب کرد یه عکس چهار نفرمون که بهی نوشته بود با مهسا ازدواج میکنم و هیچ وقت ازش جدا خنده به د

 نمیشم.
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 کیمی نوشته بود با یه پسر خیلی پول دار ازدواج میکنم شیش تا بچه میارم.

 از و در آخر خودمم نوشته بودم ما هممون یه تیمیم، خدا چیشد ؟ ساویم نوشته بود برای درس خوندن میریم تهران ولی بازم من برمیگردم شیر

 تیم ما از هم پاشید....

چی فکر میکردیم چی شد کیمی هرجا که هسی ایشاهلل خوشبخت باشی و حالت خوب باشه  امیدوارم ساویم حالش بهتر باشه و خواهرشم بهتر  

 بشه. 

 بهارم که آرزویی جز خوش بختیش ندارم. 

 هی دلم هوای دوره دبیرستانو کرد خوب یادمه یه بار کیمی و بهاره سس گوجه فرنگی گذاشتن زیر معلم که گند زدن به مانتوش. 

 یادش بخیر بعداظهرا که برمیگشتیم چقد بستنی و نوشمک و چیپس و پفک و صد البته آلوچه میخوردیم

 حال میداد.ـ....

 گذاشتمش تو چمدون .یکم دیگه  آلبومو نگاه کردم و بعدش 

 بلند شدم برم حموم که در باز شد و مامانم اومد تو و نشست روی تخت و گفت: االن میخوای بری حموم سرما میخوری بیا بشین کارت دارم.

ازدواج رفتم پیشش نشستمو باز قضیه روهامو پیش اورد که بلند شدمو رفتم حموم و گوش نکردم . میخوام دیگه براشون روشن کنم من کال 

 نمیکنم دیگه خسته شدم دیگه انقد میگن .

 از حموم که اومدم دیدم یکی مثل اجل معلق نشسته رو تختم .

 بهاره:عافیت باشه خواهرم. 

 تو اینجا چیکار میکنی؟  _

 بهاره : اومدم پیش تو دیگه ناراحتی برم؟

 بشین بابا _

 چه خبر؟
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 منم گفتم یه سر بیام پیشت. بهاره:سالمتی ،امین رفت با باباش دنبال کاراشون 

 خوش اومدی ، اتفاقا داشتم آلبوم عکسای دبیرستانمونو نگاه میکردم خیلی دلم برای اون موقع ها تنگ شد._

 بهاره : عه خب بیار منم ببینم. 

 باز دوباره آلبومو بیرون اوردم و یه بار دیگه با بهاره دیدم که آخرشم بهی گریش در اومد و بغلم کرد.

 ض گفت: مهسا من دلم خیلی برای کیمی و ساوی تنگ شده .با بغ

 میدونم منم خیلی دلم تنگ شده ولی دیگه کاری از ما برنمیاد.  _

 یکم تو بغلم گریه کرد و آروم شد و منم یکم آرومتر شدم .

 بهاره یه سوال ازت دارم ._

 بهاره : چه سوالی؟ 

 مهدیار قبال بهت ابراز عالقه کرده بود؟_

 ا نه چرا؟؟؟بهاره:و

 همینطوری مگه باید چیزی بشه بپرسم._

 بهاره:بریم سفره خونه یه قلیونیم بکشیم؟

 بزار حاضر شم بریم ._

 وقتی حاضر شدم با بهاره رفتیم سفره خونه ..... و یکم تخته بازی کردیم و قلیون کشیدیم. 

 ؟یکم آرومتر شدیم باهم دیگه که بهاره گفت: مهسا میدونی دلم چی میخواد

 چی؟_

 بهاره:استخر 
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 آی گفتی دهنت و طال بگیرم بیا بریم. _

 بهاره: پس فردا بریم خونه باغ استخر خصوصیش. 

 باشه، فقط خودمونا. _

 بهاره:باشه خودمون 

 شب بهاره منو رسوند و رفت .

 صبح خوابم برد .شب خیلی با گوشیم ور رفتم و پروفایل همه رو هم چک کردم و پی اماشونو جواب دادم و نزدیکای 

و  با صدای اذان از خواب یهو بیدار شدم و دلم خواست نماز بخونم رفتم تو هال که مامانمو دیدم داره نماز میخونه منم زود یه سجاده اوردم

 کنارش وایسادم و شروع کردم نماز خوندن

 آرامش بخش بود خیلــــی 

 بعد نمازم زود خوابم برد . 

آب و برق بیرون رفتم و پرداخت کردم و یکمم تو خیابون چرخ زدم که گوشیم زنگ خورد یه نگاه کردم دیدم صبح به بهونه پرداخت قبض 

 روهامه ، جواب دادم .

 چیه ؟؟از من چی میخوای؟؟اگه یه بار دیگه زنگ بزنی ازت شکایت میکنم و مدرکمم موبایلمه. _

 روهام:ببخشید بابت کیمیا خانم زنگ زدم.

 کیمیا چیشده؟ با نگرانی گفتم:خب

 روهام:چیزی نشده و فقط یه خانمی اومده میگه که کیمیا خانمو با پویا تو فرودگاه دیده .

 من االن میام اونجا  _

 زود رفتم سمت کالنتری و وارد اتاق روهام شدم .

 یه زنی رو دیدم که بهش چهل سالی میخورد. 
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 روهام:سالم خوش اومدید 

 سالم _

 ،خانم تروخدا اگه واقعا دیدینشون بگین کجا رفتن.رو به زنه گفتم:سالم 

 زنه: سالم ، من فقط این دوتا جونو دیدم تو فرودگاه و نمیدونم کجا رفتن فقط خیلی هول بودن .

 چیز دیگه ای نمیدونین؟ _

 زنه:به غیر اون دوتا یه پسر دیگم اونجا بود پیششون.

 روهام:قیافه کسی رو که همراهشون بود یادتون هست؟

 زنه:نه چون پسره کاله گذاشته بود و منم کار داشتم از فرودگاه خارج شدم.

 بعد تشکر از اون زن نشستم روی صندلی .

 روهام:نگران نباش چند روز دیگه از دلتنگی میاد پیشتون .

 رو به روهام گفتم:عرضه پیدا کردن کیمیا رو هم نداری. 

 ردم یعنی اون پسره همراهشون کی بوده؟از در اومدم بیرون و رفتم تو خیابون یکم فکر ک

 به نتیجه ای نترسیدمو گشنه رفتم خونه و یه دل سیر غذا خوردم. 

******** 

دو روزی عادی گذشت و استخرم خیلی حال داد و یکم کمتر هی گفتن ازدواج کن. من نمیدونم با ازدواج من خیلیا خوشحال میشن ولی من 

 نمیخوام زیر بار هیچ اجباری باشم.تصمیمی برای ازدواج ندارم و 

 پریسا: مهسا چند وقت دیگه یه مهمونی هست تو لواسون میای؟میگن خیلی توپه. 

 بهاره:ما میایم. 

 مهسا:کی هست؟
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 پریسا:یه هفته دیگه.

 بهاره:من با شوهرم میام مهسام با ما. 

 پریسا:باشه پس منم با شما میام.

 بهاره: فقط آدرسو برام بفرست.

 :باشه. پریسا

 از تو سلف بلند شدم رفتم دستشویی و بعد چند دیقه رفتم پیش بچها که پچ پچ میکردن.

 بهاره:خب کالس نداریم بریم.

 عه پس بریم._

 از پریسا خدافظی کردیم و راه افتادیم سمت خونه و مثل همیشه بهی منو رسوند و رفت.

 بعد رفتن بهی یه نگاه به کوچه کردم که کالغ پر نمیزد .

 رفتم تو خونه و دوباره چند روز عادی گذشت .

 روز مهمونی به مامانم گفتم میرم خونه بهاره و شایدم شب بمونم اونم بزور قبول کرد. 

 نگا تروخدا این بهی آخر منو دق نده بیخیال نیست. خدا بکشتت من راحت بشم.

 آرایش کردم که گوشیم زنگ خورد وای بهی و امین رسیدنیه لباس مشکی بلند از کمدم برداشتم و انداختم تو یه مشنبا و یکمم 

 زود مشنبا و برداشتم و گوشیمم گذاشتم توی جیبم. 

 رفتم دم در و سوار ماشین شدم.

 سالم _

 بهاره:سالم 
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 تو راه دیگه کسی چیزی نگفت و امین رانندگی میکرد ، منم دیدم خط لبم بد شده یه دستمال برداشتمو پاکش کردم.

 میشه نگه داری. امین جان_

 امین:برای چی؟

 شما نگه دار میفهمی _

 امین یه جا نگه داشت و منم کیف لوازم آرایشمو در اوردم و یه مداد برداشتم و دور لبم کشیدم امین و بهارم نگام میکردن.

 بهاره : اگه تموم شد بریم. 

 خب بریم._

 رفتیم داخلوقتی رسیدیم صدای دیجیشون میومد سه تایی پیاده شدیمو 

 وای این مهمونی خیلی وضعش داغون بود تو هوا دود پیچیده بود و همه هم مست بودن و داشتن میرقصیدن. 

 پریسا:عه سالم بچها خوش اومدین

 ببخشید مهسا جون بهتتون گفتم با شما میام ولی با سهراب اومدم دیگه.

 اشکال نداره._

 سه تا پیک بیاره. با بهاره و امین یه جا وایسادیم که امین رفت

 کال همیشه مشروب میخوره؟_

 بهاره:نه فقط تفریحی

 یه نگاه به دختر پسرا کردم که کم کسی پیدا میشد که ادا اصول در نیاره .

 چه مهمونیی آخه .

 یه پسر اومد بغلم و گفت: خوبی؟
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 مرسی تو خوبی؟_

 پسره:ممنون میتونم اسمتونو بدونم.

 صداتونو نمیشنوم  _

 طرف سالن تکون خوردیم رفتیم آخرای سالن. یکم از اون

 پسره : میتونم اسمتونو بدونم؟

 من مهسام شما؟_

 پسره:من فعال ناگفته بماند.

 یهو یه چیزی جلوی صورتم گذاشته شد و دیگه نمیدونم چیشد. 

 چشامو که باز کردم تو یه اتاق بودم و یه پسره پشتش به من بود که برگشت و دیدم روهامه.

 بخشید ولی فقط اینطوری میتونستم باهات حرف بزنم. روهام:ب

 تو چه غلطی کردی؟؟ چطور باید بگم که من با تو هیچ حرفی ندارم._

 روهام:اشتباه من بود قبول دارم ولی مهسا یه بار به حرفام گوش کن دیگه اصال پاپیچت نمیشم.

 که هیچی ولی اگه بازم بگه ازش شکایت میکنم. حرفی نزدم و پیش خودم گفتم بزار حرفاشو بزنه اگه دفعه آخرش باشه

 روهام:من تا حاال هیچکس رو دوست نداشتم

 ولی با اومدن تو توی زندگیم نظرم عوض شد

مادر و پدر من طورین که اصال چیزی رو به من اجبار نمیکنن ظاهر و باطن همه چیزو میدونی فقط یه سوال میپرسم و دیگه سر راهت سبز  

 نمیشم. 

 کسی دیگه در میونه؟؟؟یا اگه نیست چرا از من بدت میاد؟پای 
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سر ببین من به حرفات گوش دادم از نظر من تو خیلیم خوبی ولی من نه تنها با تو با هیچکس دیگه ازدواج نمیکنم چون دوست ندارم یه آقا باال_

 تم و دفعه دیگه اینجوری حرف نمیزنم.داشته باشم این بارم فقط بخاطر اینکه مهمونی رو کوفت بهاره اینا نکنم چیزی نگف

 از اتاق اومدم بیرون که بهاره هجوم اورد سمتمو گفت: چیشد ؟؟دیگه تمومه؟؟

 میدونستم نقشت اینه که من بکشونی اینجا ، ولی کار اشتباهی کردی واقعا که._

پشتم میدوه منم سرعتمو بیشتر کردم و رسیدم دم  بی توجه به بهاره از وسایالمو برداشتم و از خونه زدم بیرون که احساس کردم یکی داره

 خیابون و یه ماشین گرفتم.

 واال بال خسته شدم ، بهارم دیگه شورشو در اورده حاال چرا اینا همش به من گیر میدن؟

 تو این فکرا بودم که راننده گفت:خانم کجا میرین؟

 لطفا برین کالنتری........._

 همیتی نمیدم من دیگه حوصله هیچ کسو ندارم االنم میرم ازش شکایت میکنم راحت بشمتو راه سرم خیلی درد میکرد ولی ا

 دم کالنتری پیاده شدم خواستم برم تو ولی پاهام نمیومد یه احساسی پیدا کردم  

 خب یه بار دیگم مزاحمت ایجاد کرد 

 بیخیال بیا بریم دفعه دیگه اگه سر راهت سبز شد اون موقع بیا اینجا.

 و خیابون و تا خونه پیاده رفتم.برگشتم ت

 شب خوبی نبود همش حرفای روهام تو سرم اکو میرفت.

 اگه من باعث بشم بالیی سر خودش بیاره چی؟

 گوشیم مدام زنگ میخورد که خاموشش کردم و گرفتم خوابیدم. 

که همش بهی بود ولی اس از طرف یه شماره صبح که از خواب بیدار شدم تا گوشیمو روشن کردم چندتا میس کال و اس اومده بود میس کاال 

 ناشناس بود .
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سالم خدا کنه خوب باشی مهسا من حالم خوبه نگرانم نباشین خودت میدونی کیم هنوزم نمیتونم بهت بگم کجاییم تو پیگیر نشو خواهشا من 

 برمیگردم قول میدم .

 دوستون دارم بهاره رو ببوس.

شماره چندتا بوق خورد و کسی جواب نداد دوباره گرفتم که یکی برداشت و با صدای مردونه  از حرف زدنش فهمیدم کیمیاس زنگ زدم به

 گفت:بله بفرمایین؟

 سالم ببخشین با کیمیا کار دارم.  _

 مرده: کیمیا کدوم خریه اشتباه گرفتی زنیکه.

 هرچی از دهنم رسید به یارو گفتم آدم انقد بی شخصیت حقش بود .

 چیه ؟؟؟ وای االن تکلیف این اس

 این یارو کی بود آخه ؟؟؟

 دیگه با روهام که نباید در میون بزارم بهتره زنگ بزنم به بهاره.

 از جام بلند شدم که مهدیار اومد تو اتاق و گفت : سالم خل خانم کارت دارم.

 برو بزار با بهاره حرف بزنم االن میام. _

 مهدیار که رفت زود شماره بهاره رو گرفتم و باهاش درباره اس ناشناس و اون یارو حرف زدم که قرار شد خودش با امین پی گیر بشه. 

 رفتم بیرون از اتاق و عملیات دستشویی و دست و صورت شستنم انجام دادم و رفتم پیش مهدیار.

 چته؟ چی میخواسی بگی؟ _

واستگاریت همین امشب مامان و بابام میدونن منم که بهت گفتم آمادگی پیدا کنی و باز خل بازی در نیار که مهدیار:یه پسره میخواد بیاد خ

 عصبانی بشم.

 با حرفی که مهدیار زد بکلی جا خوردم اینا واقعا یه چیزیشون هست .
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 باشه بیان، من فقط االن میرم پیش بهاره و تا شب برمیگردم. _

 و کلید خونمون تو شیرازو کش رفتم و از خونه زدم بیرون.رفتم تو اتاقم و حاضر شدم 

 بشین تا بیام داداشی

به من میگن مهسا االنم میرم شیراز و از دستتون خالص میشم. دانشگاهم که فوقش دو روز نمیرم. هی زندگی از دست اینا کجا فرار کنم برم 

 و راهی شیراز شدم وقتی رسیدم خیلی خسته بودم و زود خوابیدم. ،خسته شدم دیگه دو روز دست از سرم بردارن، گوشیمو خاموش کردم

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

 «بهاره»

ای وای خدا چقد سرم گیج میره ،این کم خونیم دمار از روزگارم در اورد، از جام بلند شدم دیدم چشام سیاهی میره زود نشستم رو صندلی و 

 گ میخورد برداشتم .چشامو بستم و بعد چند دیقه باز کردم که دیدم گوشیم زن

 یه پسره:سالم خوبین ببخشید بهاره جان مهسا اونجاست؟

 سالم ممنون شما؟_

 پسره:من مهدیارم داداش مهسا.

 آها شما خوبین ببخشید نشناختمون. _

 مهدیار: ممنونم خوبیم شکرخدا، خواهش میکنم پیش میاد دیگه ، مهسا پیش شماست؟

 نه چطور؟_

 ستگار میاد براش گفت میاد پیش شما و برمیگرده.مهدیار:من بهش گفتم شب خوا

 نه اینجا نیومده، احتماال شمارو پیچونده، مهسا آخرشم ازدواج نمیکنه. _

 مهدیار:باشه ممنون فعال خدا نگه دار. 

 از مهدیار خدافظی کردم و زنگ زدم به مهسا که خاموش بود ، خاک تو گورت کنن که تو آدم بشو نیستی
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 و باید چیکار کنم ،اون روهام بدبخت تورو نمیشناسه هنوز وگرنه عمرا باتو ازدواج کنه بیچارش میکنی بدبخت .من نمیدونم با ت

 یهو گوشیم زنگ خورد برداشتم دیدم امینه. 

 امین:خانمی بپر پایین بریم یه جایی. 

 واا مگه سرکار نیستی؟_

 امین:زیاد کار نداشتیم 

 زود بیا پایینم. 

 قطع کردمو و لباسامو پوشیدم. 

 رفتم توی ماشین که چند دسته گل دیدم فکر کردم مال منه ولی امین چیزی نگفت و حرکت کرد.

 امین کجا میریم؟_

 امین:داریم میریم پیش مامانم گفتم تو رو هم ببرم ببینتت. 

 یه آن دلم گرفت و دستمو گذاشتم رو دستای امین و گفتم:عزیزم دلت تنگ شده؟ 

 امین فقط سر تکون داد و منم بخاطر اینکه آروم بشه دستمو گذاشتم رو دستاش و فشار دادم.

 وقتی رسیدیم بهشت زهرا قطعه مورد نظرو پیدا کردیم و سر مزارش نشستیم. 

 ن بهاره عروسته ها .از قیافه امین میشد فهمید خیلی داغونه روی مزار مامانش نشست و بوسش کرد و منم فاتحه فرستادم که امین گفت:ماما

 چیزی نگفتم و فقط دستاشو گرفتم .

 بعد چند دیقه گالرو گذاشتیم رو مزار و با امین برگشتیم تو ماشین .

 امین میخوای بریم یه سری به افسون و باباجون بزنیم؟_

 امین:باشه 
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ی پلی نبود افسون تا ما رو دید اومد سمتمون و سالم با امین رفتیم سمت خونشون و داخل خونه شدیم که دیدم اوهو انگاری مهمونیه ولی آهنگ

 علیک کرد.

 افسون:دیگه نمیای اینورا بهاره جونا

 واال بخدا درگیریم وگرنه جویای حالت هستم عزیزم_

 امین:اینجا چه خبره؟

 عد منم تو شرکت کار میکنم.افسون : امروز دوستامو اوردم که درباره یه پروژه حرف بزنیم و میدونی که امین بابا گفته از این به ب

 امین: میدونم ،خوبه مشغولی پس. 

 افسون:خب بهاره جون بیا بشین ببینم عزیزم دلم برات تنگ شده بود

 با افسون نشستیم روی کاناپه و امینم رفت آشپزخونه. 

 افسون:خب چه خبرا؟زندگی با امین چطوره؟

 هی میگذره دیگه مردا رو میشناسی که. _

 کرد بگو به حسابش برسم.افسون:اذیتت 

 نه بابا اذیت نمیکنه که زجرکش میکنه. _

 افسون:واقعا ؟چیزی شده؟

 نه شوخی کردم _

 افسون لبخندی زد و گفت: تو انگاری نمیخوای منو عمه کنیاا. 

 واال هنوز زوده آمادگیشو نداریم._

 افسون:بخاطر درسته؟؟؟

 هم درسم هم موقعیتم _
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 افسون:برنامه ریزی کن عزیزم ما رو هم عمه کن خیرشو ببینی. 

 خنده ای کردم و دیدم که چنتا از دوستای افسون اومدنو سالم و احوالپرسی کردن افسونم منو بهشون معرفی کرد.

 یه چند دیقه نشستم که یه دختره برام یه موهیتو اورد و منم دخلشو اوردم. 

 امین:خب بهی بریم که گشنمه. 

 افسون:اینجا چیزی پیدا نمیشه؟بمونین شبم بابا بیاد دلش براتون تنگ شده.

 پس میمونیم باباهم بیاد . _

 با امین رفتم تو آشپزخونه و غذا خوردم و وقتی اومدیم دوستای افسونم رفته بودن. 

 افسون:چطوره بریم استخر.

 مایو نیوردم که . _

 ت بیا.افسون:من یه چنتا خریدم یکی رو بزن به بدن

 امین توام میای ._

 امین:آره شما برین منم میام 

 رفتم تو اتاق افسون و یه چی پیدا کردم پوشیدم و رفتم استخر خونه.

 افسون روی آب به حالت ستاره بود منم شیرجه زدم تو آب و که امینم اومد و پرید تو آب 

 تم دوش گرفتیم.بعد چند ساعت آب بازی و چرت و پرت گویی از آب اومدیم بیرون رف

 و شب تو خونه امین اینا کلی با افسون و آقا مسعود خندیدم 

 بابای امین واقعا مرد خوبیه و منمو خیلی دوست داره 

 ناسالمتی تنها عروسشونم دیگه دوست داشتم که مامان امینم زنده بود چون میدونم که خیلی مامانشو دوست داشته و االنم داره .
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*********** 

 اره با احساس سرگیجه بلند شدمو رفتم برای امین صبحونه حاضر کردم و نشستیم خوردیم که مهسا بهم زنگ زد .صبح دوب

 الو معلومه کجایی تو؟_

 مهسا: سالم آره شیرازم. 

 اخرم آدم نمیشی. _

 مهسا:امروز اگه تونستی برام حاضری بزن آخر هفته برمیگردم. 

 رفتی چیکار؟بلندشو بیا ببینم آخه اونجا تنها _

 مهسا:پیک نیک که نیومدم اومدم یکم تنها باشم و راحت بشم از دست شماها. 

 برو گورتو گم کن _

 بهت گفته باشم تا جوابت مثبت نشد برنگردی که به رگبار میبندنت. 

 مهسا:فعال کار دارم خدافظ. 

 قطع کردم و زیر لب یه روانی نثارش کردم که امین گفت: کجا رفته مهسا؟؟

 شیراز ، آدم بشو که نیست._

 امین : روهامم بیکاره ها حوصلش زیادی کرده. 

 مهسا فقط یکم غرغروعه و اونم بخاطر لجبازیشه._

 امین:کال تاالسمی داره دختره. 

 دربارش اینطوری حرف نزن._

 امین:مگه دروغ میگم 
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 خب میخوای برسونمت دانشگاه؟؟

 خونه. نه خودم میرم ، بعدشم شاید برم خرید برای_

 امین لپمو بوسید و رفت .

 منم ظرفارو جمع کردم و حاضر شدم .

 تا پنج بعداظهر کالس داشتم و خیلی خسته شدم تو راهرو داشتم برمیگشتم که یکی صدا کرد خانم سعادت .

 برگشتم دیدم استاد منصوریه رفتم سمتش و گفتم: بله استاد. 

 که خیلی به نعفتونه صحبت کنم . استادمنصوری: میخواستم در رابطه با یه آزمون

 چه آزمونی استاد؟؟_

 استاد منصوری: قراره که از دانشجوها یه تست بگیرم بنظرم شما حتما شرکت کنین بعدا میتونه به نعفتون باشه.

 راستش نمیدونم استاد باید تمرین کنم و یکمم اوضاع زندگیم بهم ریختس. _

 دین من شخصا چنتا کالس اضافی برای شما میزارم و به امید خدا شما حتما موفق میشید.استاد: شما فکراتونو بکنین به من خبر ب

 ممنونم استاد با همسرم صحبت میکنم و به شما اطالع میدم._

 بعد خدافظی با استاد رفتم تو کافه نزدیک دانشگاه و یه شیرموز بر بدن زدم .

 رفتم یه فروشگاه و کلی خوراکی و مواد غذایی گرفتم .

 زنگ زدم به امین و گفتم بیاد کمکم .

 تو فروشگاه منتظرش بودم که اومد و کمک کرد و وسایالرو برد تو ماشین.

 امین : خب دیگه چیزی نمیخوای؟

 بریم لباسم بخرم و بعدشم بریم داروخونه شامپو و کرم بگیرم. _
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 رفتیم توی یه پاساژ و منم یکم لباس زیر گرفتم و امینم فقط کرم میریخت و میخندید. 

اورده بعد یه عالمه خرید برگشتیم خونه منم خیلی خسته بودم رفتم تو اتاق و یه تاپ و شلوارک پوشیدم و اومدم بیرون که دیدم امین لباسشو در 

 انداخته رو کاناپه. 

 امین بلندشو برو حموم._

 ن:حال ندارم بعدا میرم.امی

 انقد سرش غر زدم که باالخره رفت اه خب بوی عرق میداد و خونه رو به گند میکشید

شده خب سریع ماکارونی درست کردم و گذاشتم دم بکشه داشتم که دستای امین دور کمرم حلقه و شد باز  ۹یه نگاه به ساعت کردم دیدم 

 نفساش. گردنم یه جوری شد. 

 ک بزنه به ساالد که زدم رو دستش. میخواست ناخون

 امین: پس خیار بهم نمیدی. 

 نه برو بشین تا حاضر بشه._

 دیدم مظلوم رفت نشست کنار میز و داشت با گوشیش ور میرفت .

 میز و چیندم و با امین کل ماکارانیارو خوردیم. 

 یه وقت تشکر نکنی. _

 امین: من بازم گشنمه.

 کرده بخوری. دیگه نداریم چاق میشی الزم ن_

 امین:یه چیزی هست اگه بخورمم چاق نمیشم فقط سیر میشم. 

 یه پوزخند بهش زدمو گفتم:اون یه چیز جنازس. 

 امین:سرحال میشه. 
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********** 

کنم صبح صدای آالرم گوشیم منو از خواب انداخت که دستمو گذاشتم رو عسلی کنار تخت و باالخره دستم خورد به گوشیم تا خواستم خاموش 

 یه ضربه خورد به پام.

 امین : بلندشو بریم پیاده روی .

 جمعه هم نمیزاری بخوابم. _

 امین:باید یه دکتر ببرمت خیلی میخوابی. 

 از جام بلند شدم و هاج و واج داشتم امینو نگاه میکردم که یه تیپ ورزشی زده بود جیگر. 

 و رفتم تو دستشویی.  بلندشم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و لپشو گاز گرفتم

 امین:تو از دستشویی میای بیرون دیگه. 

 بعد انجام دادن عملیات اومدم بیرون که امین از پشت گرفتم و انداختم رو تخت و گفت:بگو غلط کردم تا کبودت نکردم. 

 وای خفه شدم بچم خفه شد بلندشو. _

 از روم بلند شد و گفت: وحشی نگاه کنی چیکار کردی .

 خندیدم و گفتم: عاشقی بد دردیه که من گرفتارش شدم.منم 

 حوالم کرد و رفت از اتاق بیرون  ۱۸یه فوش مثبت 

 منم یه تیپ اسپرت زدمو یه کالهم گذاشتم سرم و رفتم تو هال.

 امین: چه عجب آرایش نکردی. 

 حال ندارم بریم ._

 با امین رفتیم پارک و یکم ورزش کردیم
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 رفت باشگاه یا کلوپ نمیدونم چرا صبح جمعه منو بیدار کرد باهم بیایم.امین برای ورزش بیشتر می

 خب ولی بهتر یکم حالم گرفته بود و اینجوری کمتر فکر میکنم.

 امین _

 امین : جونم؟؟

 دلم بستنی زعفرونی میخواد._

 امین:بیا بریم بخوریم.

 چسبید دلم میخواسترفتیم تو یه بستنی فروشی و دوتا بستنی زدیم به بدن ،وای که چقد 

 امیــــــــن؟_

 امین: باز چیه؟

 دلم بیف میخواد._

 امین:تو به من بگو دلت چی نمیخواد.

 تو رو نمیخواد. _

 امین:بلندشو بریم سفره خونه ناهار. 

 بعد خوردن ناهار برگشتیم خونه و دوش گرفتیم.

 ه میدونم خوبی نه میدونم کجایی ولی خداکنه پویا هواتو داشته باشه. رو تخت که خوابیدم باز فکرم رفت پیش کیمیا، چرا آخه رفتی؟ االن ن

 چقد روزا زود میگذره.....

 امین:خانم خرسه من،باز به چی فکرمیکنی؟

 به این تو چقد پروعیی. _
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 امین:عه من پروعم پس تو چیی؟

 امیـــــــن؟_

 امین:چرا اینجوری صدا میکنی باز چی میخواد دلت.

 بغل میخوام. _

 یکم قیافمو مظلوم کردم که اومد کنارم خوابید و بغلم کرد.

 یه زره دلم گرفت حسه بدی پیدا کردم 

 امیــــن ._

 بنظرت کی میمیریم؟

 امین: یه هفته دیگه.

 مسخره بازی در نیار دیگه. _

 امین:خب چی بگم چمیدونم هروقت وقتش بشه میمیریم دیگه

 اشکام جاری شد...

 یزی شده؟امین:چرا گریه میکنی؟چ

 نمیخواستم تو فاز غم بمونم به خاطر همین یکم سرکارش گزاشتم

 امین منو ببخــــش _

 امین:واسه چی؟ مگه چیکار کردی؟

 بخدا من نمیخواستم اینجوری بشه._

 امین:درست حرف بزن تا نزدم لهت کنما.
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 م.....ن با امیرحسین بودم_

 ی؟یهو قیافش برزخی شد و نشست رو تخت و گفت:چی گفت 

 منم که ته دلم داشت غنج میرفت گفتم:میدونستی عصبی تر میشی جیگر تر میشی. شوخی کردم. 

 امین:بلندشو گمشـــــو اشک تمساح میریزه

 بخدا حوصلم سر میره.  _

 امین:دیگه من نمیدونم با تو چیکار کنم حوصلت سر نره.

 شتم شونه میکردم. باز دلم شیطنت خواست رفتم جلوی کنسول و موهامو باز کردم و دا

 الکی مثال با خودم بودم 

 کاش شوهر منم مثل بقیه موهامو شونه میزد، سشوار میکشید، می بافتشون_

 امین:آخه این سوسول بازیا چیه.

 دیدم نه آقا اصن عین خیالش نیست و با گوشیش ور میره. 

 ردا شوهرتو از چنگت در میارن( اونم ریلکس داشت نگام میکرد رفتم کنارش و گوشیشو از دستش کشیدم و داشتم چک میکردم)واال چک نکنی ف

 رفتم تلگرامش گپاشو پاک کردم که بعدش کلی دعوام کرد.

 شبم یه فسنجون عالی درست کردم که اون شکمو همشو خورد....

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

 بعد چند روز مهدیار رفت شیراز و با کلی دعوا مهسا رو آورد تهران 

 مهسا هم که هنوز غد و یه دنده مونده بود و از موضعش پایین نمیومد 

 آخه من موندم این مغز فندق چرا از روهام خوشش نمیاد 
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 واال روهام جای برادری پسره خیلی خوبی هست اونوقت این مهسا واسش ناز میکنه 

 ایـــــش 

 م که مهسا محکم زد تو پهلوم و به امیرحسین اشاره کرد .توی سلف بودم که امیرحسینو دیدم  فکر کردم اشتباه دارم میبین

زود  منم دیدم امیرحسین با پریسا داره حرف میزنه یکم صورتمو گرفتم که منو نبینه که از شانس گند من پریسا با امیرحسین اومد سمتمون و منم

 بلندشدم از تو سلف اومدم بیرون.

 چه غلطی میکرد . زیاد از امیرحسین خوشم نمیاد نمیدونمم اینجا

 رفتم سرکالس که مهسا و پریسام زود اومدن. 

 مهسا:چرا فرار کردی؟

 فرار نکردم حوصله ندارم._

 پریسا:از من سراغتو گرفت که منم به تو اشاره کردم.

 لطفا از این به بعد بگو نمیدونی_

 ا با مهسا رفتیم خرید و کلی چل بازی در اوردیم.مهسا با تعجب نگام میکرد و منم با داخل شدن استاد دیگه چیزی نگفتم بعد کالس

 خواستم یکم نصیحتش کنم منتظر فرصت مناسب بودم 

 تو یه فست فودی نشسته بودیم و داشتیم همبرگر میخوردیم 

 من زود تر تموم کردم و منتظر شدم خانوم هم کوفت کنه 

 مهســا؟–

 مهسا:هوووم

  ها میخوری تو چقد ماشاال–

http://www.roman4u.ir/


 

 
391 

 

 ت:به کوری چشم حسودام بعد یه دقیقه گف

 خندیدم و اونم ادامه ی غذاشو خورد 

 بعد تموم کردن ساندویچش رفت یه ظرف بزرگه سیب زمینی هم گرفت 

 مهسا:بخور 

  نگو چیزی فکر بدون و باش آدم یکم لطفا. کنم صحبت جدی باهات میخوام مهسا. نمیخورم–

 تکیه داد به صندلیش و یه دونه سیب زمینی هم گزاشت دهنش و سرشو به معنای باشه تکون داد 

 ؟ باشم آزاد میخوام میگی االن چرا ؟پس آدم به میده بودن مستقل احساس. خوبه ازدواج که نمیگفتی قبال مگه ببین–

 روهام دوست داره چرا باهاش اون رفتارو میکنی؟

 زدم ساکت شدم و منتظر بهش زل

 نوشابشو ورداشت و آروم خورد

 یه دفعه با حرص صداش کردم

 مهســـــــا–

 پرید تو قلوش 

 بعد چند دقیقه که رنگ و روش درست شد گفت 

 مهسا:مرگ ....چه وعضه صدا کردنه

 ؟ کنم چیکار نمیدی جواب وقتی–

 بعد یکم فکر کردن شروع کرد به گفتن:

 وب ؟بهی اینایی که میگم پیش خودمون بمونه خ
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 ہباشــــ–

 مهسا:

 تو خودت بهتر میدونی

 مردا بیشتر بخاطر هوسشون جلو میان نه بخاطر دوست داشتن منم حوصله اینکه بخوام براش دلبری کنم ندارم  

 گرفتی چی میگم که؟

کنیم گذاشت دونفر باهم ازدواج ببین هر مردی غریزه خودشو داره و اگه ازدواج کنی خودتم نیازات بیشتر میشه و خدا هم بخاطر اینکه گناه ن_

 .کنن تا به هم محرم باشن، تو االن تا آخرش که نمیتونی تنهایی زندگی کنی بعدشم مامان بابات آرزو دارن دخترشون ازدواج کنه خوشبخت بشه

 تو همسر خوبی میشی چرا این طوری میکنی

ایی و آزادی رو دوست دارم  نمیخوام آزادیام ازم گرفته بشه ،هرجا مهسا:خب میدونم دو طرف نیازای خودشونو دارن ولی ببین بهاره من تنه

 میخوای بری شوهرت باید باهات باشه من اینجوری نمیخوام.

 تو بزار روهام بیاد خواستگاری بعد باهاش درباره شرطات حرف بزن مطمئنا اونم قبول میکنه  _

 مهسا:حاال فکرامو میکنم

 محل نداد . یه نگاه عصبی بهش انداختم که اصال

از فست فودی اومدیم بیرون و از مهسا خدافظی کردم و رفتم توی یه مغازه داشتم لباسای بچه میدیدم که چشمم خورد به رامتین وای نه این 

 اینجا چیکار میکنه 

 نه نه امکان نداره 

 له گل. خشکم زده بود و حرکت نمیکردم که رامتین اومد سمتمو گفت : به ببین کی اینجاست دخترخا 

 سالم _

 رامتین:سالم ،بیا تو 
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 نه ممنون باید برم _

 محل نزاشتم سریع از اونجا دور شدم 

 حسابی گیج شدم مگه رامتین تو شیراز نباید باشه پس تو اون مغازه چیکار میکرد؟

 اه ول کن 

 برگشتم خونه امین نشسته بود .

 امین: تا االن کدوم گوری بودی؟

 چه وضع حرف زدنه_

 دانشگاه بودم بعدشم با مهسا رفتم خرید و یکمم باهاش حرف زدم.

 امین:از این به بعد دانشگاهت که تموم شد یه راست میای خونه فهمیدی؟

 یعنی چی ؟مگه بــرده گرفتی ؟_

 امین: االن شامت حاضره؟؟

 االن درست میکنم شکمو. _

 درست کنم که امین گفت:بندری درست کنلباسامو عوض کردمو رفتم تو آشپزخونه داشتم فکر میکردم چی 

 منم از یخچال سوسیس برداشتمو خورد کردم.........

 امین یکم عصبیه امشب نمیدونم چرا بعد شام داشت با گوشیش ور میرفت رفتم کنارشو گفتم: تکراری شدم برات؟

 یه پوزخند بهم زد که یاد اوایل آشناییمون افتادم 

 کشیدم  بلند شدم رفتم تو اتاق و دراز

  هرچقد منتظر موندم که بیاد بغلم بخوابه نیومد به بهونه آب خوردن از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه دیدم که روی کاناپه خوابه 
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 نمیدونم شاید از خستگی خوابش برده شایدم از قصد رو کاناپه خوابیده 

 آب خوردم و تا خوده صبح بخاطر رفتارش خوابم نبرد . رفتم تو اتاق و یه پتو اوردم انداختم روش و رفتم یه لیوان

 صبح امین بدون صبحونه از خونه رفت من موندمو یه دنیا سوال

 نکنه واقعا براش تکراری شدم؟ نکنه یکی دیگه رو دوست داره ؟

 مو راضی نگه دارم یه عالمه فکر کردم و باالخره زنگ زدم به مامانم که اونم گفت زود برم به خودم برسم و به قولی شوهر

 واال من که همیشه مرتبم. 

 کل خونه رو جارو برقی کشیدم و تمیز کردم که خیلی وقت برد لعنتی و کلی ام خسته شدم 

 حدودا بدازظهر بود زود رفتم حموم و یه دوش گرفتم و وقتی اومدم الزانیا و ماکارانی و ژله و......

 درست کردم.

سفید که قلبای قرمز داشت پوشیدم و یکمم ادکلن زدم و موهامم دم اسبی بستم و ناخونامو الک زدم و میزم آماده رفتم تو اتاق و یه لباس کوتاه 

 کردم .

 بعد چند دیقه صدای زنگ آیفون اومد ، درو برای امین باز کردم .

 اومد داخل با دیدن من یکم تعجب کرد ولی رفت تو اتاق. 

 میز و شروع کرد خوردن.نشستم که بیاد ، وقتی اومد نشست پشت 

 خسته نباشی ، کارا خوب پیش میره؟_

 امین: آره خوب پیش میره،  غذاهارو خودت درست کردی؟

 آره _

 امین:میگم چرا خوشمزه نیست . 
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 یه اشاره به بشقابش کردم که داشت مثل خر همه رو باهم میخورد ، خودشم خندش گرفته بود نمیخندید ولی از چشاش میشد فهمید. 

 ین:خوشگل شدی کسی قراره بیاد؟ام

 وا نه مگه باید برای کسی اینجوری باشم؟_

 امین میشه بهم بگی چیشده؟چرا اینطوری میکنی؟ 

 امین:چیزی نیست فقط خیلی مشغولم. 

 امین اون همه میگفتی دوست دارم همین بود؟_

 امین: نه بیشتر از این بود .

 اشتو منو کشوند تو هال. شامشو که خورد، خواستم ظرفارو جمع کنم که نز

 امین: خیلی خستم بهاره.

 از چی ؟_

 امین:نمیدونم .

شروع کردم ماساژ دادن شونه هاشو دستاش یکم که گذشت منو نشوند رو پاشو و گفت: میخواستم عکس العملتو ببینم این که چقد دوسم داری 

. 

 یکی زدم تو صورتشو گفتم:خیلی بدی امین داشتم سکته میکردم....

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

 صبح که بیدار شدم رفتم تو آشپزخونه که خشکم زد .

 روهامم داشت منو با تعجب نگاه میکرد 

 خب نمیدونستم تو خونس و منم که لباس دیشبم خیلی کوتاه بود ، زود پریدم تو اتاق و داشتم از خجالت آب میشدم

 یه شلوار دمپا گشاد پوشیدم با یه تاپ که زیادی باز نبود.
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 رفتم تو آشپزخونه سالم کردم و دیدم که امین صبحونه درست کرده.

 روبه روهام گفتم:مگه اینکه شما بیای امین صبحونه درست کنه. 

 روهام:نه آبجی خودم برداشتم .

 سه تامون خندمون گرفت ،یه فنجون چای برداشتمو نشستم پیششون. 

 روهام:راستی از مهسا خانوم چه خبر؟

 باهاش حرف میزنم ولی دیگه االن افکارش یکم تغییر کرده.هی چی بگم _

 امین:به نظر من تو همچنین غلطی رو نکن منو ببین تجربه بگیر.

 و به خودش اشاره کرد که داشت ظرف مربا رو میزاشت رو میز

 نه که من خیلی بدم._

 ؟امین:فکر کردی خوبی

 روهام گفت: اگه بد بود که طرفش نمیرفتی .روهام بهمون میخندید و ماهم کل کل میکردیم که بلخره 

 اخ گفتی داداش _

 یه بشکن زدم 

 سه تامون خندیدم ،روهام تو خودش بود و یه جورایی خسته ،یکم با امین درباره کار حرف زد و رفت .

 چه عجب یه روز دل کندی از کار._

 امین:روهام اومد دیگه منم حال نداشتم ،افسون هست خیالم تخته.

 نامه امروزمون چیه؟؟خب بر_

 امین: تا اونجایی که من یادمه برنامه ای نداریم میخوایم استراحت کنیم.
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 بریم امامزاده صالح _

 امین:کم داری یا خودت میزنی به کم داشتن؟

 امین مسخره بازی نکن دیگه اه از اول زندگیمون یه امامزاده نرفتیم ._

 زاده و آروم شدم ،آخه خیلی وقتی بود یه امامزاده نرفته بودم .باالخره بعد کلی غر زدن  با امین رفتم امام

 توی برگشت خونه بودیم که امین گفت:شاید فردام نرم سرکار حال ندارم.

 بهتر نرو یکم بریم بیرون. _

 شب خوبی بود هیلی خوش گذشت.

 ردن که برزخی از خواب بیدار شدو داد زد سرم .صبح که از خواب بلندشدم دیدم امین دمر خوابه نشستم رو کمرش و شروع کردم ول ول خو

 تا شب فقط میزدیم تو توپ و تار هم ولی خیلی بهم خوش گذشت امین زندگیمو از یه نواختی در میورد.

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

 «مهسا»

 ذهنم مشغوله نمیدونم شاید حرفای بهاره درست باشه 

 کرد...شاید بشه به یه مرد تیکه 

 اره.ولی بازم به مردا نمیشه اعتماد کرد همشون عین همن و فرقیم ندارن این بهارم سرش داغه نمیفهمه هنوز بعدا میفهمه که دیگه فایده ای ند

 گوشیم زنگ خورد بی حوصله برش داشتم دیدم ساوییه. 

 الو سالم چ عجب یاد من افتادی؟ _

 ساوی:سالم خوبی؟

  هی بد نیستیم تو چطوری؟_
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 ساوی:خوب ، مهسا من اومدم تهران بیا ببینمت. 

 چی اومدی اینجا ؟_

 زود بیا خونه .

 گوشی رو قطع کردم رفتم تو هال دیدم فقط مامانم انگاری خونس.

 مامان ساوی داره میاد._

 مامانم : عه اومده تهران دلم تنگ شده واسش اون یه فرشتس

 آره منم دلم براش تنگ شده_

 پریدم بغلشو کلی تف مالیش کردم .وقتی ساوی اومد 

 خب سنم خوبه؟_

 ساوی:آره خیلی بهتر شده میتونه راه بره ولی هنوزم حرف نمیزنه.

 مامانم:ایشاهلل خوب میشه دخترکم غصه نخور.

 آره ایشاهلل که روز به روز بهتر میشه. _

 خب چیشد اومدی تهران؟

 ساوی : گفتم بیام سری بهت بزنم باز برگردم. 

 اری کردی منم از وقتی که رفتی و بهارم ازدواج کرده خیلی تنها شدم تو خونه .خوب ک_

 ساوی:خبری از کیمیا نشده هنوزم؟

 نه ، آب شده رفته تو زمین انگار._

 مامان وبابای کیمیا چطورن؟
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 ساوی:مامانش خیلی غصه میخوره ولی باباش دیگه میگه همچین دختری ندارم. 

 یم  یه روز خوش نداریم ، با ساوی از هر دری صحبت کردیم و شبم بزور نگهش داشتم که نره شیراز. هی هرکدوممون یه مشکلی دار

 صبح که از خواب بیدار شدم رفتم دستشویی و اومدم تو آشپزخونه دیدم ساوی و مامانم گرم صحبتن. 

 سالم علیکم، میبینم که با هم گرم گرفتینا.  _

 ساوی:سالم حسود خانم 

 مامانم:سالم صبح بخیر بیا بشین صبحونتو بخور 

بعد صبحونه تصمیم گرفتم ساوی رو ببرم پیش بهاره باالخره باید باهم آشتی کنن بچه ی دوساله که نیستن، هر چقدرم ساوی از امین شاکی 

 باشه حق داره ولی بهاره که مثل آبجیمونه. 

 ساوی بلندشو حاضرشو بریم یه دوری بزنیم. _

 حاضر شدیمو رفتیم توی کافه نزدیک دانشگاه، رفتم تو دستشویی و یه زنگ به بهاره زدم که بیاد و سوتی نده . با ساوی

 بهاره که اومد یه راست اومد طرف ما.

 بهاره : سالم بر خواهران 

ده باشین هرمشکلی باهم دارین همین ساوی که بهاره رو دید نیم خیز شد که کیفشو برداره بره که دستشو گرفتم و گفتم :بچه نیستین که قهر کر

االن همینجا بهم میگن وگرنه من بلند میشم آبروتونو میبرم ساوی به حرفم توجهی نکرد و بلند شد و چند قدمی برداشت که من صدای تقریبا 

 بلندی گفتم :جون سنم؟

 اش اشک میریخت .یه لحظه وایساد و همه ما رو نگاه میکردن که برگشت سمتمون و نشست روی صندلی،از چش

 بهاره:ساوی تروخدا بگو من چه کار اشتباهی کردم که اینطوری رفتار میکنی باهام؟

 ساوی جوابی نداد و بعد چند دیقه گفت:من با تو مشکلی ندارم با اون شوهر عوضیت مشکل دارم

 با حرفی که ساوی زد بهارم حالش بد شد ولی باز به روی خودش نیورد.  
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 ا خودتون مشکلتونو حل کنید ، اینجوری بهتره به نظرم بچها من میرم شم_

اره از جام بلند شدم و رفتم بیرون کافه و منتظر شدم ، حدودا چند دیقه ای گذشت که بهاره با عجله اومد بیرون و رو به من گفت:فایده ای ند

 خانم فقط بلده فوش نثار شوهر من کنه و شوهرمن در حقش خوبی کرده کوره و نمیبینه.

 بعد از حرفش زود رفت

 منم رفتم تو کافه و دیدم ساوی همینطور به میز خیره اس و گریه میکنه. 

 رفتم نزدیکشو دستشو گرفتمو و از کافه اومدیم بیرون و یه جا وایستادیم.

 ساوی چی گفتی به بهاره؟ _

 ساوی : هرچی که الیق شوهر عوضیش بودو گفتم.

 ارس نباید بهش اینطوری میگفتی.ساوی امین هرچی باشه بازم شوهر به_

 ساوی :برام مهم نیست ، من فقط خواستم باهات بیام بیرون که خودت خرابش کردی .

 ساوی بیا بریم خونه حرف میزنیم.  _

 ساوی : نه مهسا من باید برم وقت ندارم سنم بهم احتیاج داره.

 ه پاش میزاری مامانت پیشش هست پس تو هیچ جایی نمیری.خیلی عصبی شدمو گفتم:درسته خواهرته ولی تو دیگه داری زندگیتو ب

 ساوی:کاش میتونستین درک کنین چی میگم 

 شاید اگه خود تو جای من بودی با کاری که امین کرده بود اصال دیگه نمیخواستی بهاره رو ببینی. 

 از حرفش چیزی متوجه نشدم فقط بزور دستشو گرفتمو بردمش خونه.

یار خونه بود که ما زود رفتیم تو اتاق و لباسامونو عوض کردیم، ساوی نشست روی تخت و گفت : مهسا برای همه چیز وقتی رسیدیم خونه مهد

 ممنون ولی من باید برم .

 ساوی فقط به یه سری چیزا گوش بده بعد هرجا خواستی برو._
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مثل داداشت باشه چون باالخره اونا خیلی از سنم مراقبت کردن نشستم بغلشو گفتم:ببین امین به تو که بد نکرده سرنوشت اینطور بود که امینم 

 حاال دلیل تو برای اینکه از امین بدت میاد چیه؟

 ساوی:امین هیچ وقت به من لطف نکرده ،اون فقط یه آشغال هوسبازه همین.

 حرفا چیه اخه؟از جاش بلند شد و رفت بیرون اتاق ، حاال من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم منظورش از این 

 سر در گم بودم که در اتاق باز شد و مهدیار  با ساوی اومدن داخل ، مهدیار وایساد تو چارچوب در و ساویم داشت کیفشو برمیداشت. 

 داری میری؟_

 ساوی:آره آقا مهدیار دارن زحمت میکشن منو ببرن ترمینال. 

 ی از من و مامانم رفت. دیگه چیزی نگفتمو فقط نگاش کردم اونم حاضر شد و بعد خدافظ

 رفتم توی اتاقم که مامانم برای ناهار صدام کرد ولی بزور پیچوندمشو ناهار نخوردم. 

 االن تکلیف ساوی و بهاره رو نمیدونم چیه ولی خودمم نمیدونم چیکار باید بکنم.

 من هستیم یه متن گذاشته تا آخر خوندم گوشیمو برداشتم دیدم روهام تو گروه خانوادگی که فقط مهرداد و زنش و بهاره و امین و 

 اخی بچم خیلی افسرده اس. 

 بهاره هم یه استیکر ناراحت گذاشته بود .منم یه استیکر کنجکاو گذاشتم که روهام سریع یه استیکر ناراحت گذاشت .

 �🄓�✌رفتم تو اینستا و یکی از عکسای خودمو گذاشتم و پاینشم نوشتم : مجردیو عشقه

 برای حرص دادن روهام عکسو گذاشتم ولی خب یکمم حرص بخوره چیزیش نمیشه.نمیدونم شاید 

 راستی من نفهمیدم اون عکس دختره که رو گوشیش بود کی بود خب معلومه جی اف شه دیگه 

 ولی باید مطمئن بشم اون دختره کی بودش؟

 گوشیمو گذاشتم کنار دیدم دلم بندری میرقصه 

 و یخچال ورداشتمرفتم تو آشپزخونه و غذامو از ت 
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 درشو ورداشتم سوپ ؟

 خوبه حاال اینم دوس دارم 

 گزاشتم رو گاز و زیرشو روشن کردم 

 نشستم رو صندلی و رو میز ظرب گرفتم و زیر لب میگفتم 

 آی شوهر دوس ندارم 

 من ازدواج نمیکنم 

 روهام خره 

 منم با خر عروسی نمیکنم 

 دیووووونه شدم من .آی دیونه شدم من 

 بوی یه چیزی میومد 

 سریع پاشدم رو گازو نگا کردم 

 بعلــــــه ته گرفت سوپ نازنینم 

 با ناراحتی یه تیکشو ریختم تو کاسه و شروع کردم به خوردن 

 هر قاشقی که میرفت پایین مرگمو از خدا میخواستم 

 مم پر شه مزه ی سوختن میداد فجیح حالم داشت بهم میخورد ولی مجبور بودم که بخورم تا شک

 با صدای کلید یه نگا کردم سمت در مهدیار:هوی مهسا کوشی؟؟؟

 چیه؟–

 مهدیار:غذا خوردی؟
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  اهوم–

 مهدیار:اعه چه بد واست غذا گرفته بودم 

 و در همین حین اومد تو آشپزخونه 

 با دیدن غذایی که داشتم میخوردم زد زیر خنده 

 مهدیار:اعه اینه غذات؟

 م:اتفاقا خیلیم خوبهواسه اینکه کم نیارم گفت

 مهدیار:باش 

 اومد ظرفای غذا رو گزاشت رو میز و یکیشو واسه خودش برداشت و بازش کرد 

 جوجه 

 جــــــوجـــــه؟

 میخـــــــــــــــــوام 

 جهنمو ضرر آبرو بی خیال 

 قاشمو ورداشتم و حمله کردم سمت اون یکی ظرفه

 باز کردمش و شروع کردم به خوردنش

 آروم بابا خودتو نکشی یه وقتمهدیار: 

 اهمیتی بهش ندادم و غذامو خوردم

 و تا شب االف بودم و تو اینترنت میچرخیدم   Tvبعد غذا رفتم نشستم جلوی 

*********** 
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 چند روزی گذشت و روهام بیشتر از قبل سر راهم سبز میشد حتی میومد دم دانشگاه 

 ول کن نبود .

 با خودم تصمیم گرفتم فکرامو بکنم و بهارم مخمو گرفته به کار که جواب بدم به روهام. 

 خب فکر میکنیم بهش....

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

 «بهاره»

 دو ماهه آزگار دنبال مهسام تا راضیش کنم 

 االنم خداروشکر یکم بهتر شده از روهام شنیدم باهاش حرف میزنه.  

 ره این دختره داره آدم میشه، خوبه وگرنه موهاش رنگ دندوناش میشه و این کله شق قبول نمیکردم.باالخ

 تازگیا خیلی بی حوصلم تا یکی یه چیزی میگه ناراحت میشم و  خیلی بستنی میخورم 

 انقد با این مهسا نشستم که االن از بستنی جدا نمیشم.

 امین _

 امین : جونم

 میگم من چیز نمیشم، فکر کنم مریض شدم.  االن دو ماهه دارم بهت_

 امین:با افسون حرف زدم و آدرس یکی از دکترای خوبو گرفتم فردا میریم. 

 باشه. امین بریم خونه باغ تاب بازی؟_

 امین: منو سرویس کردیا

 باشه پس من میرم بخوابم_
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 حال درست حسابی ندارم

 امین:برو عزیزم

 شام درست نکن خودم میخرم میارم. منم باید برم بیرون زود برمیگردم،

 امین که رفت منم دراز کشیدم و باز ذهنم رفت طرف کیمی و ساوی. 

 چقد که دلم برای کیمی تنگ میشه ، گاو خانم کاش بودی...

 هنوزم ساوی مثل ابجیمه ولی نمیدونم چرا انقد از امین متنفره؟ امین بهش لطف کرده ولی اون..............

********** 

 مین: بهـــــــار بلندشو لباساتو بپوش بریم.ا

 از جام بلندشدم و یه دقیقه ای رفتم دستشویی  و حاضر شدم .

 نیم ساعتی تو راه بودیم و بعد رسیدم جلوی یه کلینیک و ماشینو تو پارکینگ پارک کردیمو رفتیم داخل. 

 تا رفتیم منشی بردمون تو اتاق دکتره. 

 مشتاق زیارتتون بودیم.دکتره:سالم آقای مهدوی 

 امین:سالم خانم دکتر شما لطف دارین.

 سالم _

 بعد سالم و احوالپرسی که فهمیدم دکتره آشنای خانوادگیشونه نشستم و مشکلمو بهش گفتم که گفت: عزیزم باید آزمایش بگیری

 چی؟ واسه–

 احتماال که یه بچه ناز تو شکمت داری  

 وای چی گفت 
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 یه نگاه به امین کردم که اونم داشت با تعجب نگام میکرد . آب دهنمو قورت دادم و 

 دکترم داشت ما رو نگاه میکرد ، به کلی شوکه بودم و نمیفهمیدم دکتر چی میگفت. 

 امین: بهار عزیزم بریم .

 با امین اومدم بیرون از کلینیک

 کال هنگ بودم و تو ماشین بدون صدا نشستم . 

 امین: چرا تو خودتی؟

 همم امکان ندارهآخه نمیف_

 درک نمیکنم

 امین: خب احتمال داد منم که مطمعن نیستم. 

 امین حرفش منطقیه_

 خیر سرم من دارم زنان میخونم ولی اصال حواسم به اینجور چیزا نبود. 

 امین: مگه بده ؟ 

 جنایت که نکردی

 داری پسرمونو به دنیا میاری.

 باید وارد بیمارستان بشم و استاد منصوری کلی منو حمایت کرده؟ امین تو میدونی من امسال سال آخرمه و سال دیگه_

 آمادگی بچه رو ندارم. 

 امین: بچم داره حرفاتو میشنوه ها .

 امین مسخره بازی در نیار _
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 تو حرفامو نمیفهمی.  

 امین:عزیزم بزار فردا آزمایش بدی بعد 

 پسرمم ناراحت نکن . 

 اصال حواسش نبود که چی میگه و داشت از خوشحالی بال در میاورد. سعی کردم آروم باشمو چیزی نگم یکم به رفتارم دقت کردم وای مثال انقد 

 بستنی میخورم ویارم بوده؟

 حالت طهوع صبحام و از همه محکمتر اینکه چیز نشدم

 وای خدا اگه مثبت باشه یعنی من دو ماهمه

 رسیدیم خونه 

 م ریخته بود بهم اعصاب

 درسته که من خودم عاشق بچم و خیلی دوست دارم ولی االن نه آمادگی دارم نه وقت نگه داری از بچه

 امین اومد جلومو شکمو بوس کرد و بغلم کرد 

 امیــــــــــــــــــــــــــــــن _

 امین:جونم 

 االن نه _

 م تو رو میکشمامین: فکر سقط و از اون کلت بیرون کن که قبل کشتن بچ

 دیونه خیلی مسخره ای _

 من کی حرف سقط زدم آخه

 با امین کل کل میکردیم و اونم هی دستشو میذاشت رو شکمم و نوازش میکرد .

 نمیدونم احتماال حاملم ولی فردا معلوم میشه 
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*********** 

 صبح رفتم آزمایش دادم و بعد که  جوابشو که گرفتیم 

 عوض شد... با جوابی که گرفتیم زندگیم

 امین: عزیزم خوشحال نیستی داریم مامان و بابا میشیم؟

 امین آخرم کار خودتی کردی بیشعور._

 امین: جونم

 االن باید مراقب بچم باشیااا. 

 تو راه همش بحث میکردیم 

 دو حس متضاد داشتم....

 از یه طرف به مسئولیتام فکر میکردم و از طرفی هم خوشحال بودم .

 سیدیم زود زنگ زدم به مامانم و بهش گفتم حامله ام به خونه که ر

 اونم خیلی خوشحال شد و گفت چند روز دیگه میاد پیشم.

 با سعیدم حرف زدم و اونم خوشحال شد که داره دایی میشه. 

 امین: خب پس فردا به مهرداد و فهیمه میگم بیان خونه بابا اینا 

 بهشون بگیمتوام به مهسا و روهام بگو بیان اونجا تا 

 حاال نمیشه بگیم بیان همین جا بگیم، شلوغش نکنیم؟_

 امین: بهاره بس کن االن یه بچه تو شکمته انقد که به درست اهمیت میدی به منو اون بچه اهمیت نمیدی

 ببخشید امین ولی درک کن یکم برام سخته_
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 خوشحالم که داریم بچه دار میشیم ولی میدونی بچه چقد مسئولیت داره ؟

 امین: یه پرستار بچه میگیریم توام کنارشی و منم هستم که 

 دیگه چه بهونه ای داری ؟

 دیدم امین یه جورایی از این که دارم اینجوری رفتار میکنم کالفه و عصبیه. 

 رفتم نشستم بغلشو گفتم: گفته باشم دخترمونو اندازه باباش دوست دارما. 

 امین:قربون تو و پسرم بشم من

 دختره عزیزم نه پسرامین _

 امین:من مطمئنم پسره حاال هرچی میگی بگو

 داشتیم کل کل میکردیم که زنگ آیفون خورد

 رفتم درو باز کنم که دیدم باز امیرحسینه 

 اه اه باز این اومد اینجا.

 امین امیرحسین همش چی میخواد اینجا؟_

 امین : عه خب درو باز کن 

 پورت پوشیدم با یه تونیک و اومدم بیرون که دیدم رسیده داخل باهاش دست دادمو سالم و احوالپرسی کردم .درو باز کردمو رفتم تو اتاق یه سا

 رفتم تو آشپزخونه و براشون آبمیوه و کیک اوردم. 

 امیرحسین: مبارک باشه بهاره خانم.

 ممنونم_

 رو به امین گفتم: ببخشید من حالم خوب نیست میرم بخوابم.
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 امین:برو عزیزم.

 فتم تو اتاقمون و درو بستم ر

 خیلی از امیرحسین بدم میاد . 

 دراز کشیدم رو تخت و دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم: میبینی مامان....

 بابات خیلی دوست داره ها تو آزمایشگاه که بودیم زود شیرینی خرید .

 از حرفی که زدم دلم یه طوری شد، وای خدا من دارم مامان میشم؟

 برداشتمو به روهام و مهسا گفتم بیان خونه آقا مسعود و درباره ی بچه چیزی نگفتم.گوشیمو 

 نمیدونم چطور مامانی بشم 

 ولی بازم خدایا شکرت ایشاهلل بچم سالم باشه

 باید برم سونوگرافی دو ماه دیگم جنسیتش معلوم میشه 

 دختر یا پسر فرقی نداره 

 ولی خب دخترم بد نیست. 

 م و متوجه گذشتن زمان نشدم که با احساس نفس کشیدن یکی بغل گوشم متوجه ی اومدن امین شدمداشتم فکر میکرد

 چه آروم اومدی متوجه نشدم._

 امین:فکر کردم خوابی 

 نه چشامو بسته بودم _

 امین:پسرم خوبه ؟

 اهوم سالم میرسونه. _
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 امین: باید بریم براش خرید.

 االن فعال زوده _

 از سالمتیش اطمینان پیدا کنیم باید سونوگرافی برم تا

 امین:کی باید بری ؟باهات میام.

 هفته دیگه_

 شب با حرفامون درباره بچه خوابم برد.

 صبح تا از خواب بیدار شدم احساس خیلی بدی پیدا کردم فکر میکردم که همه ی معدم داره میاد باال 

 سریع دوییدم دشویی....

 نگران منتظر من وایساده وقتی خواستم بیام بیرون امینو دیدم که

 امین:خوبی؟

 آره خوبم نگران نباش_

 امین:میخوای نرم سرکار؟

 نه برو من خوبم اگه حالم بد شد بهت زنگ میزنم._

 امین:پس بیا ببرمت پیش افسون اونجا بمون که شبم بچها میان

 مگه اون نمیاد شرکت؟_

 امین:امروز نه 

 توام پیشش بمون و مراقب خودتو بچه باش. 

 باشه._
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 یه لیوان شیر خوردم و با امین رفتیم خونشون و بعد خدافظی و نصیحتاش باالخره رفت ومنم مجبور به گوش دادن زرای افسون شدم.

 البته ناگفته نماند چند باری هم حالم بهم خورد که قایمکی از افسون رفتم دشویی

 خبری براتون دارم  شب که همه اومدن و داشتن از هر دری صحبت میکردن امین گفت: یه

 افسون:چه خبری؟

 امین رو به باباش گفت: بابا داری پدربزرگ میشیا

 همه ساکت شدن

 بعد اینکه متوجه شدن که امبن چی گفتش شروع کردن ماچ و بوسه  فهیمه ام خیلی خوشحال شد که بارداریمون تقریبا با همه. 

 افسون که همش دستشو میذاشت رو شکمم.

 د.و مهسام خوشحال ش

 مهسا:خب من که دارم خاله میشم

 افسون:منم که دارم عمه میشم

 به سالمتی و میمنت._

 آقا مسعود: حاال کی جنسیتش مشخص میشه ؟

 حدودا یکی دوماه دیگه. _

 آقامسعود : ایشاهلل به سالمتی 

 ممنونم ایشاهلل نوه خوبی برای شما باشه._

 شب فقط حرف از بچه بود و هرکی یه نظری میداد.

 هسا دوست داشت دختر باشه و افسون پسر م
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 باالخره با صدای باباجون که میگفت:جنسیتش مهم نی فقط سالم باشه 

 از بحثاشون دسن برداشتن 

 ولی زیر پستی برای هم خط و نشون میکشیدن 

 خل و چلن دیگه

 لجبازی نمیکنه.روهامم که طفلی دیگه خیلی کالفه شده ولی خوب اونطور که ازش شنیدم مهسا بهتر شده و 

 خب خداروشکر دیگه اینام بهم برسن ذهن من یکم آروم بگیره.

 خیلی دوست داشتم به ساویم زنگ بزنم و بگم که حاملم ولی نمیشه چون میدونم میخواد توهین کنه. 

 کیمیام که اصال نمیدونم کجاست و حالش چطوره ..

 زندگی هرکدوممونو به یه سمت کشوند.....

******** 

 رفتم سونوگرافی 

 خداروشکر بچه سالم بود و جنسیتشم مشخص شد که پسره ،امین و باباش و افسون که خیلی خوشحال شدن 

 منم برام فرقی نداشت و چون امین دوست داره منم دوست دارم.

 چند روز پیشا روهام رفت خواستگاری مهسا و اونم گفت باید فکر کنه.

 هنوزم لجباز و یه دنده اس

 رم سر عقل بیاد و یه تصمیم درست حسابی بگیره امیدوا

******** 

 االن پنج ماهمه شکمم کوچولوعه از مامانم که پرسیدم گفته تازه میخواد بزرگ شه 
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 پسرم تکونای ریز میخوره که من هر بار عشق میکنم

 یدای پسر کوچولوم میاد مهسا اوال غر میزد که باید دختر میشد ولی بعدش دبگه هیچی نگفت و پا به پای ما برای خر

 هنوز تصمیمی برای انتخاب اسم نکردیم 

 هرکی یه چیز میگه 

 خونمون دو خوابه بود که یکیش قبال بدون استفاده مونده بود ولی االن دادیم کاغذ دیواری های خوشکل و پسرونه زدن 

 دو که شامل همه چیز میشد توش چیدیم یه کمد طرح چوب که خیلیم قشنگ بود خریده بودیم و چیزایی که مامانم خریده بو

 یه تخت کوچولو گرفتیم تا فعال بزرگ تر بشه 

 مهسا هنوزم غد بازی در میاورد و میگفت فکر میکنم ولی مخترعم که بود با این فکراش ده تا وسیله اختراع میکرد.

 اما این...

 نمیدونم واال زندگی خودشه 

 اون میخواد یه عمر زندگی کنه 

 منم اگه چیزی بهش میگم برای خوشحالیشه 

 از کیمیا هنوزم خبری ندارم 

 معلوم نی کجا رفته این دختره ی انتر 

 دستم بهش برسه یه دماری از روزگارش در میارم که مرغای آسمون به حالش گریه کنن

 از مهسا شنیدم که حال سنم خیلی بهتر شده هنوزم چیزی یادش نمیاد و نمیتونه حرف بزنه 

 امین واسع کارای خونه یع خدمتکار گرفته تا من زیاد دوال راست نشم 

 هرچی بهش گفتم آخه شوهر من عزیز من،من خودم رشتم اینه بلدم چیکار کنم گوش نکرد که نکرد 

http://www.roman4u.ir/


 

 
415 

 

 منم مجبور شدم که قبول کنم

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

 ماهمه و شکمم خیلی گنده شده ۸تقریبا 

 جوری که همه مسخرم میکنن 

 هروقت میبینتم میگه :توپ قلقلیه ی من چجوره؟امین 

 مهسای بیشعور هیچی نمیگه ولی تا چشاش بهم میوفته خندش میگیره 

 بقیم که دیگه هیچی 

 خو من اگه حامله نبودم که اینقدر گنده نمیشدم 

 اتاق پسرم اماده شدش و همه ی وسایالشو به ترتیب چیدم 

 وسایل بچه رو آماده بزاری چون امکان زایمان زود رس هست ماهگی یه ساک ۷دکترم گفته بود باید از 

 وقتی ازش پرسیدم چرا ؟

 جواب داد چون جثه ی ریزی داری و توان نگه داری بچه رو نداری 

 با شنیدن این حرفا ناراحت شدم درک میکردم چی میگه خودم داشتم درسشو میخوندم

 کرد آروم نمیشدم تا زنگ زد به مامانم و قضیه رو گفت هر روز گریه میکردم و هرچه قدر امین باهام صحبت می

 مامانمم کلی دلداری داد که گفته شاید 

 به خودت استرس نرسون تا همچین اتفاقی نیوفته 

 باالخره با حرفا و دلگرمی های مامانم آروم شدم 

 از اون به بعد سعی میکردم هیجان زده نشم 
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 آوش بزاریم  به نظر خودم و امین قرار شد اسم پسرمونو

 آوش مامان.......

*********** 

 صبح که از خواب بیدار شدم یه دل شوره ی افتضاح داشتم

 احساس میکردم قراره یه اتفاق بد بیوفته 

 تا ظهر همین طوری سر کردم 

 خدمتکاره هم که دم به دقیقه به سفارش امین خوراکی میداد به خوردم 

 به امین باالخره ظهر طاقت نیاوردمو زنگ زدم 

 جواب نداد 

 دوباره گرفتم

 با یه صدای خسته و ناراحت گفت:بهـــار؟

 طوریه؟ این صدات جونم؟چیشده؟چرا–

 امین:بهــار .بابام مرد 

 یه خنده ی هیستریک کردمو گفتم:امین؟اصن حالم واسه شوخی خوب نی 

 یه حس بدی دارم خودتو برسون خونه 

 امین:شوخی نمیکنم 

 زنگ زدم به روهام قراره بیاد ببرتت خونه باغ 

 باهاش برو 

http://www.roman4u.ir/


 

 
417 

 

 با یه صدایی که به خاطر انرژی تحلیل رفتم ضعیف شده بود گفتم:باش مواظب خودت باش 

 بدون هیچ حرف اضافه ای گوشیو قطع کرد 

 با بدن سست رفتم تو اتاق و یه مانتوی ساده و مشکی یه شلوارحاملگی و یه شالم ورداشتم

 گ گوشیم و دیدن اسم روهام که افتاده روش آروم آروم رفتم پایینبا زن

 تو ماشینش نشسته بود دستشو تیکه داده بود به در 

 یه پیرهن مشکی پوشیده بود 

 درو آروم باز کردمو نشستم 

 سالم–

 با سر سالم داد 

 متعجب بهش خیره شدم که داشت زیر لب یه چیزی میخوند 

 بعد چند ثانیه گفت سالم 

 ؟ میکردی چیکار–

 روهام:فاتحه میخوندم...

 هیچی نگفتم و با غم خیره شدم بیرون 

 آقا مسعود آدم خوبی بود حیف....

 من بدی ازش ندیدم 

 چجوری یه دفعه این طوری شده؟

 بعد یه ساعتی رسیدیم خونه باغ 
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 صداهای گریه و جیغ و داد از خونه میومد 

 ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم 

 دستمو گرفت و کمکم کرد تا بریم خونه 

 وقتی وارد خونه شدیم صداها بیشتر شد 

 افسونو دیدم بغل یه خانومه بودو داشت زار زار گریه میکرد 

 رفتم سمتش و آروم گفتم :افســـون؟

 برگشت سمتم و انگار با دیدنم گریش شدید تر شد 

 افسون:کجایی بهار بابام مرد بابا مسعودم مرد 

 ه شم ندید حتی نو

 یه روز خوش ندید بابام 

 بـــــابا 

 بابــــــــا 

 کجایی چند وقت میموندی نوه توهم میدیدی دیگه 

 بـــــــابـــــــا جــــــونــــم

 بغلش کردم و سعی کردم دلداریش بدم 

 کلی باهاش حرف زدم و اونم کلی حرف زد از خاطره هاشون که همه به گریه افتادن 

 مش تو اتاقش و یه قرصم بهش دادم که خوابش ببرهباالخره برد

 بعد یکی دوساعت امینم اومد 
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 اون مرد بود و گریه نمیکرد ولی من میدونستم داغون شده 

 کمرش خم شد

 رفت تو اتاقی که قبال اینجا داشت و کسی دست نزده بود بهش 

 دنبالش رفتم تو اتاق 

 رفته بود حموم 

 حوله و لباساشو گزاشتم 

 لبه ی تخت و به امروز فکر کردم  نشستم

 دلم گواهی خبر بدو میداد ها

 امین:بهار؟

 جونم؟–

 امین:افسون خیلی بی قراری میکرد؟

  خوابید تا دادم قرص اتاقش تو بردم آخرم دادم دلداریش کلی خیلی آره–

 امین:زحمت افتادی ها 

 تو کاری نکن ضرر داره واست 

  که نکردم کاری–

 گذاشت رو پام و چشاش رو بستاومد رو تخت سرشو 

 دستمو فرو کردم تو موهاش و باهاشون بازی کردم 

 خودمم تکیه دادم به تاج تختش 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 همونطور نشسته خوابم برد...

********* 

 امروز پسرم به دنیا اومد 

 امین با به دنیا اومدن آوش یکم از غم باباش کم شد 

 آوش به زندگیه ما اومد....

 درحالی که خاله مهساش سر عقل اومد و گذاشت روهام دوباره بیاد خواستگاری و یه جواب درست حسابی بهش داد 

 قرار شد فعال مثه نامزد بمونن تا اگه مهسا دوباره رگ خل و چل بازیش نزد باال عقد کنن 

 میدونم که این روهام آخرش از دست این نکبت سر به بیابون میزاره

چون مهسا از مراسم ها اصن خوشش نمیاد ولی روهام تو رستوران یه غذایی بهمون داد که البته این مهسا نذاشت تشریفاتی  نامزدی نگرفتن

 باشه 

 همش رو به روهام غر میزد که تو که اومدی منو گرفتی باید هرچی گفتمو گوش کنی .خوراکی خواستم میخری.ولخرجی ام نمیکنی ها 

 چشم  روهام بیچاره ام همش میگفت

 این نکبتم به ما پز میداد و چشم و ابرو میومد 

 مهسا درسته که از بچه بدش میومد ولی این آوشو یه جوری دوس داشت که ازش جدا نمیشد

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

 «مهسا»

 بعــــله 

 گفتم نامزد بمونیم تا نظرم قطعی شه  باالخره با اصرار های همه و فوش کش کردنم گزاشتم روهام بیاد خواستگاری و
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 این عشق خاله چقد شیرین شده 

 مثه گوله برفه 

 دلت میخواد گازش بگیری بخوریش

 به مامانش رفته توله سگ 

 البته یکمم شبیه بابای عوضیشه.  

 من نمیدونم بهاره چطوری امینو تحمل میکنه؟

 باز خوبه روهام هرچی میگم میگه چشم 

 نیست هنوزم جوابم قطعی

 هنوزم دوست دارم مجرد باشم  ولی دیگه چیکار کنم این بهاره منو میکشه آخر 

 هی خدا میبینی منم دیگه دارم ازدواج میکنم ولی هیچ خبری از کیمیا نشده

 چقد دلم میخواد مثل قبلنا کنار هم باشیم هممون

 اون روزای دبیرستان یادش بخیر چقد خوش میگذشت .

 د تو فکری؟روهام:خانومم چرا انق

 اوال اصن از این لوس بازیا خوشم نمیاد_

 دومن هیچی ، داشتم با آوش بازی میکردم.

 روهام: پسر دوست داری یا دختر؟

 یه چشم غره توپ بهش رفتم که دیگه چیزی نگفت .

 آوشو بغل کردم و چون بوی نوزاد میداد بوییدمش که یه دفعه روم باال اورد. 
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 ـــــه؟بهارهــــــــــــــــــ_

 بهاره:چیــه؟

 روم باال اورد بیا بگیرش اه_ 

 بهاره اومد آوشو ازم گرفت و منم زود رفتم تو دست شویی. 

 آییییی ایشه 

 توله چه گندی زدی باید لباسمو بشورم. 

 بهاره: بچم کاری نکرد که ، فدای سرش واال

 آقا گند زد به لباسم بعد میگی کاری نکرد؟_

 گفتماینا رو با دهن کجی می

 بهاره:خب حاال توام اه ننه غرغرو. 

 یه نگاه به آوش کردم دیدم داره لبخند میزنه با اینکه روم باال اورد ولی  دلم غنج رفت براش .

 روهام و امین باهم حرف میزدن و منو بهارم باهم 

 بهاره:خداروشکر امین با اومدن آوش حالش بهتره.

 خداروشکر، بهش شیر دادی؟_

 بهاره:آره همه کاراش روی ساعته. 

 آفرین مامانش، راستی برای بیمارستان چیکار میخوای بکنی؟_

 بهاره : با دکتر منصوری صحبت کردم اونم با شرایطم کنار اومد و قرار شد سه ماه دیگه شروع به کار کنم.

 بچه رو چیکار میکنی پس؟ _
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 ببرمش مهدکودک دکترای بیمارستان.بهاره: گفتم تا اونموقع بزرگتر میشه و میتونم 

 من که نمیرم بیمارستان میخوای من آوشو نگه دارم؟_

 بهاره: نه سختته بعدشم تو عرضه عوض کردن بچه هم نداری که

 اصن به تو خوبی نیومده._

 بهاره: ای بابا خب راست میگم ،دو روز دیگه خودت میخوای بچه بیاری. 

 اه چشم غره رفتنتم مثل آدم نیست آخه یه چشم غره به بهاره رفتم که گفت:

 بعد روشو کرد به روهام و گفت: آقا روهام خدا بهت صبر بده از دست این مهسا

 روهام:چرا؟واسه چی؟

 بهاره : آخه به اینم میگن زن ؟؟

 کسی مجبورش نکرد که منو بگیره _

 روهام مونده بود چی بگه دیگه چیزی نگفت و خودشو زد به کوچه علی چب 

********** 

 چند روزی گذشت و بهاره هم کل وقتشو پای  آوش میزاره و خیلی به آوش اهمیت میده 

 روهام همش بعدازظهرا میاد خونمون 

 یکم به وجودش عادت کردم ولی چی بگم خدا  

 باید دیگه کال کنار بیام 

 امروز روز چهله آوشه و ماهم باید بریم خونشون . 

 ومش کنم با مامانم.آخی خوشگل خاله من میخوام حم
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 رفتیم خونه بهاره و همه رسیده بودن هوو چخبره مگه؟

 بهاره:سالم خوش اومدین خاله 

 مامانم: سالم دخترم مرسی ایشاال دامادی شو ببینی 

 بعد سالم و احوالپرسی وارد خونه شدیم. 

 یه نگاه کردم دیدم امین نیست .

 امین کجاست؟_

 بهاره: سرش شلوغه تو شرکت 

 گفت خودشو میرسونه. 

 باشه ، حمومو آماده کن ببریمش. _

 مامانم آوشو برد تو حموم و منم باهاش رفتم 

 بهاره هم اومد داخل و نشست و............ 

 آوشو از حموم اوردیم بیرون و همه هی میخواستن بگیرنش بوسش کنن. 

 اراحته خدا کنه حالش خوب بشه.فهیمه یکم ناراحت بود خب من درکش میکنم هر کی بچش مریض باشه ن

 امینم که خیر سرش هنوز نیومده مامان بهاره هم که همش زنگ میزنه بنده خدا نتونست برای امروز خودشو برسونه

 شب ساعتای ده امین باالخره اومد و زود رفت پسرشو بغل کرد .

 خاک بر سرش کنن بهاره هم معلوم بود  ناراحته 

 خب انگار رییسه ها

************************************ 
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 «بهاره»

 همه بعد خدافظی و سفارش بهم رفتن و تنها شدیم

 امینم تو آشپزخونه نشسته بود  آوشو خوابوندم و گذاشتمش تو اتاقش .

 گفتم امشب زودتر میای بخاطر آوش_

 امین:کارم طول کشید.

 ه اون شرکت لعنتی.امین میشه بهم بگی تو چطور رئیسی هستی؟ این همه کارمند دار _

 امین: بهاره امشب رو اعصابم اسکی نرو حالم خوب نیست .

 تو کی حالت خوبه؟ من میرم بخوابم ._

 رفتم روی تخت دلم میخواست زار زار گریه کنم 

 امین بیشتر وقتشو برای کارش میزاره و گه گاهیم به من توجه میکنه 

 مهساس!مگه روهام سرکار نمیره ولی چقد تو پر و پای 

 چشام پر اشک شد و نتونستم جلوی خودمو بگیرم 

 داشتم هق هق میکردم که در باز شد و امین اومد. 

 رومو برگردوندم که اشکامو نبینه اومد کنارم خوابید

 هش شیر بده. دلم خواست بغلم کنه و ازم معذرت خواهی کنه ولی نکرد... صدای گریه آوش اومد زود از جام بلند شدم که امین گفت: برو ب 

 رفتم تو اتاق آوش و خوابوندمش. 

 برگشتم تو اتاق که دیدم امین نشسته رو تخت و سرشو گرفته

 از این حرکتش فهمیدم چیزی شده  رفتم دراز کشیدم رو تخت و چیزی نگفتم که گفت: چرا باهام اینکارو کردی؟ 
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 نفهمیدم چی گفت که یهو با صدای بلند گفت : با توام؟؟

 بلند شدمو گفتم: چیکار کردم مگه؟از جام 

 تعجب کردم معنی حرفشو نفهمیدمو فقط منتظر جوابش شدم.

 حرفشو تکرار میکرد و مثل روان پریشا شده بود .

 دستشو گرفتمو و سعی کردم آرومش کنم .

 بهم گفت براش مشروب بیارم تا آروم بشه ولی خودم آرومش کردم.

 ماال فکر میکنم یاد باباش افتاده بودهدلیل حال بدشو آخرم نفهمیدم ولی احت

 تو بغلش بودم که آوش دوباره گریه کرد .

 امین بزار بخوابونمش میام_

*********** 

 صبح با صدای امین از خواب بیدار شدم که با حرفش کلی خوشحال شدم .

 امین: یه چند روزی سرکار نمیرم میخوام با تو و آوش باشم. 

 شو بهم کنه منم سوارش شدمو تا دستشویی رفتم.شیطنتم گل کرد و گفتم پشت

 تو دستشویی بودم که صدای آوشو شنیدم زود عملیاتو انجام دادم و پریدم بیرون دیدم امین بغلش کرده .

 امین: پسرم هم گشنشه هم دستشویی کرده .

 اومدم تو هال و تو دستشویی عوضش کردم.رفتم از تو اتاق دست کش و ماسک برداشتم )چه مامانی هستی تو؟ (و پوشک برداشتم براش و 

 امینم داشت منو نگاه میکرد .

 چیه ؟_
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 امین: هیچی خیلی خوشگل شدی عشقم. 

 کثافت پس بگو داشت منو دید میزد

 داشتم به آوش شیر میدادم که دیدم داره نگام میکنه 

 ها چیه ؟_

 امین:هیچی

وشیم زنگ خورد یه نگاه کردم دیدم رامتینه خواستم جواب ندم که امین اومد پشتم و تا همین طور که باهم کل کل میکردیم و آوشم تو بغلم بود گ

 اسمشو رو  صفحه گوشیم دید عصبانی شد و رامتینو فوش بارون کرد.

 وقتی قطع کرد گفت: چند وقته بهت زنگ میزنه؟

 فقط االن زنگ زد ._

 امین:فردا برات یه خط دیگه میگیرم. 

 برای بیمارستان دادم و باید داشته باشمشآخه امین این شمارمو _

 امین: دست خودم باشه

 دیگه چیزی نگفتمو آوشو دادم به امین و ناهار درست کردم.

 شبم که سه تایی یه فیلم اکشن دیدمو خوابیدیم

 البته آوش بچم که نوزاده و تو بغلم خوابیده بود....

 صبح که خواب بیدار شدم دیدم امین داره لباس میپوشه.

 امیـــــن بازم سرکار؟_

 امین: مجبورم برم چون وکیلمون میخواد بیاد برای تقسیم اموال. 

 باشه _
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 پس من میرم خرید امروز. 

 اومد لپمو ب*و*س*ی*د و گفت:مراقب خودتو نینیمون باش .

 امین که رفت کارای آوشو کردمو و صبحونه خوردم .

 

یکردم که چشمم افتاد به یه نفر آشنا اولش فکر کردم اشتباه دیدم ولی رفتم جلوتر و دیدم توی پاساژ داشتم یه نگاهی به لباسای بچگونه م

 ساوی با افسون وایسادن و دارن صحبت میکنن.

 تعجب کردم آخه ساوی اینجا چیکار میکنه؟ مگه نباید االن شیراز باشه؟

 حاال چرا داره با افسون حرف میزنه؟

 بیرون و منم زود جلوی صورتمو گرفتم و یه قدم برداشتم که نزدیک بود با آوش کله پاشیم.دیدم افسون داره از مغازه میاد 

 افسون که رفت دوباره به ساوی نگاه کردم که نشسته بود و سرشو گرفته بود .

 وا اینجا چخبره؟؟

 ون خواستم برم تو مغازه ولی یاد حرفای اونروزش افتادم و برگشتم به سمت خروجی پاساژ و رفتم بیر

 توی راه ذهنم مشغول شد ولی سعی کردم به چیزی فکر نکنم شاید ساوی و افسون باهم دوستن. حاال بعدا از افسون میپرسم.

 رفتم خونه و یکم استراحت کردم. 

 زود شب شد و هرچی به گوشی امین زنگ میزدم جواب نمیداد

 در اومد  دل شوره گرفتم و ترسیدم خواستم حاضر بشم برم شرکت که صدای قفل 

 زود رفتم جلوی در و امینو دیدم .

 خسته نباشی. _
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 جوابی نشنیدم و احساس کردم امین خیلی عصبیه. 

 عزیزم ساعت یازده شبه ها._

 بازم جوابی نشنیدم.

 فقط وقتی رفت سمت اتاق گفت: میرم حموم .

 منم طبق معمول منتظرش شدم که از حموم بیاد.

 افسون رفت و آمدی داشته باشیم گرفتی؟ وقتی اومد گفت: دیگه نمیخوام با

 چرا؟_

 امین:وقتی میگم نمیخواد یعنی نمیخواد. 

 امین بخاطر اموال خواهرتو پس نزن. _

 امین: بهاره گفتم دیگه نمیخوام میفهمی؟

 ون امانت مادر پدرته. دستشو به حالت تهدید جلوم گرفت منم دیدم اهمیتی به حرفام نمیده گفتم:باشه هرطور میخوای  ولی اینو بدون افس

 امین با حرفی که زدم عصبی و کالفه شد 

 منم دیگه چیزی نگفتم که گفت: آوشو بیار پیشم .

 آوشو دادم بهش ، یکم باهاش بازی کرد و گفت: خسته ای ؟

 نه ولی خیلی خوابم میاد ._

 امین:باشه برو بخواب من آوشو میخوابونم وقتی شیر خواست بیدارت میکنم.

 امینه؟؟ خدا این

 آخه اون از اینکارا نمیکرد که ؟؟
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 خسته نیستی ؟_

 امین: نه برو استراحت کن حواسم به آوش هست.

 یکم وایسادم و بعدش یه باشه گفتمو رفتم خوابیدم.

 شب نمیدونم حدودای ساعت چند  بود که امین از خواب بیدارم کرد که به آوش شیر بدم 

 . بعد شیر دادنش دوباره آوشو ازم گرفت

********** 

 صبح که از خواب بیدار شدم

 دیدم امین خوابه دلم براش سوخت دیشب حواسش فقط به آوش بود حاال نمیدونم چرا ولی االن بزارم بخوابه 

 دستمو بردم الی موهاش که دستمو یهو گرفت و بوسید و گفت:بیدارم. 

 منم که دلم دوباره غنج رفت و امینم منو قفل خودش کرد.

 شب خوب خوابیدی؟امین:دی

 اهوم ولی تو اذیت شدی ._

 امین:مهم نیس

 شرکت نرو بخواب. _

 از بغلش اومدم بیرون و رفتم تو اتاق آوش که دیدم مثل فرشته ها خوابه بچم

 بغلش کردم. منم زود رفتم دستشویی و حموم وقتی اومدم دیدم بیدار شده ولی گریه نمیکنه و به سقف اتاقش نگاه میکنه و دستاشو میمکه رفتم

 عشق من چقد خوشگلی تو پسرم الهی فدات بشم_

 امین:کاش یکم با منم اینجوری حرف میزدی.
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 ووووی چشاشو نیگا برو بخواب کاسه خونه چشات_

 امین:خوابم نمیاد ، حوصلت سر رفته؟

 آره حوصلم سر رفته، بریم بیرون؟_

 امین:حاضرشو بریم .

خیلی خوب بود همه والیبال بازی میکردن منم که عشق والیبال آوشو دادم به امین و رفتم قاطی بچها و با امین رفتیم خونه یکی از دوستاش که 

 سه ست بازی کردیم که گروه ما برد .

 امین یه جورایی سوپرایزم کرد و میدونست من والیبال خیلی دوست دارم و خودشم با چنتا از دختر و پسرا حرف میزد .

 خیلی عرق کردم بچه رو با خودم بردم حموم و مواظب بودم از دستم لیز نخوره وقتی برگشتیم خونه دیدم 

 شب خیلی خوب و امین برخالف این چندسال خیلی بهم اهمیت داد .

 من از زندگیم راضیم و ایشاهلل که همه زندگی خوبی داشته باشن. 

 آخر شب با امین رفتیم تو تل و همه چیزمونو چک کردیم

 تا دختر اومده بودن پی وی امینو پیشنهاد دوستی داده بودن اینجور دخترا باید برن بمیرن خاک بر سرا و خیلیم خندیدم چن

 امینم که خوب حالشونو گرفت و بعدش بالکشون کرد . 

وض کرد و منم که هیچی چندنفری اومده بودن و یکیم یه عکس خاک بر سری برام فرستاده بود که امین خیلی عصبانی شد و عکس پروفایلمو ع

 از همه ی گروه ها بجز گروه های کاریم اومد بیرون. 

 و کلیم سرم غر زد که دیگه فالن نکن بسان نکن .

 منم بسی مظلوم قبول کردم.

******** 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

د امین یه هفته شرکت نرفت و کل وقتشو با منو آوش گذروند و خیلیم بهمون خوش گذشت و منم دق دقه ی ذهنیم کمتر شد و امروزم که بای

 آوشو بزارم پیش مهسا و برم یکم برای خونه خرید کنمو و برم یه سر دانشگاه و مدرکمو بگیرم و  برم بیمارستان.

 مهسا خیلی مراقبش باشیا امروز کارآم طول میکشه_

 شیر خشکشم حاضره.  

 مهسا: برو خیالت تخت ،مامانم هست تو برو کاراتو بکن.

ام و اول رفتم دانشگاه و مدارکمو گرفتم و کلیم استادا تعریف کردن و ازم خواستن با دکتر منصوری شروع از مهسا خدافظی کردمو رفتم دنبال کار

 به کار کنم.

 دلم رضایت میداد بلخره آرزوی بچگیام تحقق پیدا کرد و منم خیلی خوشحالم. 

 بعد کلی کار تو دانشگاه رفتم فروشگاه و خرید کردم

وارد بیمارستان شدم و رفتم بخش زایمان که با کمک پرسنال رفتم پیش دکتر منصوری و مدرکمو بهش دادمو و خریدارو گذاشتم توی ماشین و 

 کارامو ردیف کردم .

 متوجه گذشت زمان نشدم و وقتی چشمم به ساعت افتاد نزدیک بود سکته کنم وای هفت شبه و من حتی ناهارم نخوردم. 

 که گفت حالش خوبه و داره ادا در میاره که بخندهزود زنگ زدم به مهسا و حال آوشو پرسیدم 

 منم دیدم خیلی حالم بده و گشنمه رفتم توی یه فست فودی و یه همبرگر زدم بر بدن

 بعد خوردن همبرگر یکم حالم بهتر شد و راه افتادم سمت خونه مهسا اینا. 

 وقتی رسیدم زود پریدم تو خونه و آوشو گرفتم و بوسیدم .

 برای پسرم ، یه طوری شده که وقتی ازم دوره انگاری چیزی رو گم کردم دلم پر پر میزد

 خیلی دوسش دارم یعنی اندازه باباش دوسش دارم پسرمو. 

 مهسا: آروم بهش شیر بده کشتیش. 
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 بچم گشنشه عادت نداره به شیرخشک. _

 مهسا: کارا خوب پیش رفت؟

 شتی.آره کارامو کردم خداروشکر دستت درد نکنه آوشو نگه دا_

 مهسا:ناناز خالشه چی میگی تو؟

 مرسی خاله جونیش. _

از مهسا خدافظی کردمو برگشتم خونه دیدم امین هنوز نیومده، گوشیمو برداشتم بهش زنگ بزنم که دیدم سه بار بهم زنگ زده و من حواسم 

 نبوده.

 زود شمارشو گرفتم که چنتا بوق خورد و جواب داد.

 امین:جانم؟

 سالم خوبی؟_

 قربونت شم امین:

 چرا گوشیتو جواب نمیدادی؟

 رفته بودم بیرون دیگه بهت گفته بودم که میرم خرید و بیمارستان ._

 امین:آره میدونم

 میخواسم بهت بگم فردا وقت آزمایش داریم . 

 آزمایش چرا؟؟_

 امین: االن تو ترافیکم دارم میام.

 گوشی رو قطع کرد

 منم تعجب کردم و منتظر اومدنش شدم . 
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 وقتی اومد خونه زود پریدم جلوشو و گفتم:برای چی میخوایم بریم آزمایش؟

 امین:بزار برسم از راه 

 در حالی که داشت کتشو در میاورد دوباره گفت:بخاطر سالمتیمون 

 از کی تا حاال مهم شده؟ _

 امین چیزی شده؟

 امین:مگه باید چیزی بشه؟

 نه ولی چرا انقدر یه دفعه ای؟_

 امین:میترسی؟

 وا نه چرا بترسم؟_

 امین:خب پس بازجوییت تموم شد؟

 هنوزم دلیل کارشو نمیدونم ولی خب فردا باهاش میرم تا مشخص بشه چرا باید آزمایش بدیم.

 رفت تو اتاق و منم نشستم رو کاناپه .

 که آوش به دست اومد تو هال.

 امین _

 امین:هوم

 افسون نمیخواد آوشو ببینه؟ _

 ه دیگه نمیخوام باهاش رفت و آمد کنیم؟اسمشم نیارامین:مگه بهت نگفتم ک

 باالخره اون عمه آوشه_
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 بخاطر پول میخوای خواهرتو پس بزنی؟ 

 امین:بسه بهاره بزار یه امشبو کل کل نکنیم. 

 دیگه چیزی نگفتم و از خستگی شب نی میدونم کی خوابم برد

******** 

 ضر شدیم .صبح با صدای امین بیدار شدمو کارای آوشو کردم وحا

 رفتیم تو آزمایشگاه و آزمایش دادیم دوباره چشام مام سیاهی رفت ک زود دست امینو گرفتم.

 امین_

 امین: بیا بشین اینجا

 چقد که تو ضعیفی

 یکم نشستم که امین رفت برام آبمیوه گرفت 

 بعدش رفتیم تو ماشین و تا خود خونه ساکت بودم. 

 امین:بهتری؟

 اهوم_

 حالم خوب نبود و آوشم گریه میکرد که امینو صدا کردم.رفتیم تو خونه 

 امین میشه آوشو نگه داری حالم خوب نیست. _

 آوشو ازم گرفت و نشست رو کاناپه و منم لباسامو عوض کردمو یکم رو تخت دراز کشیدم که امین با آوش اومدن و کنار هم دراز کشیدیم.

 همین طوری داشتم نگا میکردم که یه دفعه گفتم:

 بهم شک داری؟_
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 امین:شک چی؟

 پس چرا رفتیم آزمایش؟_

 امین: من غلط کردم بهاره خوبه؟؟ صدبار دیشب گفتم فقط برای اینکه بفهمیم هیچ مریضی نداریم

 آخه امین فکر میکنی من انقد شوتم تو و چه به آزمایشو و این بسات؟

********* 

 رستان شروع به کار کردم حس خیلی خوبیه به اون چیزی که دوست داری میرسی .االن سه ماه گذشته و منم آوشو بردم مهد و توی بیما

 هم خوشحالم هم ناراحت چون بچم مجبوره که تو مهد باشه هرچند مربی مهدش عالیه و خیلی مراقبت میکنه از آوش ولی حواسم پیششه

به سالمت بچه رو بدنیا اوردم و شبشم با امین رفتیم بیرون و دیروز یه زایمان انجام دادم و دکتر منصوری باال سرم بود و کمکم میکرد که 

 ترکوندیم. 

 خبری از کیمیا ندارم هنوزم 

 یه جورایی به نبودش عادت کردم و میدونم دیگه کاری از دست ما برنمیاد و فقط یادش همیشه برام عزیزه و امیدوارم خوب باشه

 بدبخت روهام که شده برده ی این  مهسا که روهامو کشت و هنوزم عقد نزاشته بگیرن و  

 زن ذلیله واال

 رابطم با امین خوبه و مثل قبل عاشق همیم و بچمون به زندگیمون شیرینی میده. 

 با ساوی در ارتباط نیستم چون خودش نمیخواد و منم دیگه زیاد تو پروپیچش نمیپرم. 

کرده و نمیخواد من افسونو ببینم ، ولی اون خواهرشوهرمه و من امروز باید چند وقتی هست که اصال افسونو ندیدم و میدونم امین باهاش دعوا 

 برم ببینم کجاست!

 گوشیمو برداشتمو زنگ زدم به موبایلش دیدم خاموشه

 ای بابا چرا خاموشه؟
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 از اتاقم اومدم بیرون 

 خداروشکر امروز روز کاریم نیست.

 آوشو آماده کردم و رفتم پیش مهسا.

 

 آوش به مهسا رو بهم گفت :بعد تحویل دادن 

 مهسا: باز کجا میخوای بری؟

 دنبال افسون _

 میخوام با امین آشتیشون بدم.

 مهسا:باشه من مراقبشم تو برو به سالمت

 از خونه اومدم بیرون و هرجایی رو که گشتم خبری از افسون نشنیدم و حتی تو کلوپم نبود و یه دختره گفت جمع شده کلوپ. 

 نکنه اتفاقی براش افتاده؟ باید به امین بگم.واا یعنی کجاست؟

 با سرعت خودمو رسوندم به شرکت و بدون اجازه منشی رفتم داخل.

 امین اولش تعجب کرد ولی گفت: چیزی شده؟

 نه اومدم اینجا اگه برات افت داره برم؟_

 امین:بروبابا

 بیا بشین ببینم چیشده؟

 ست نکنه بالیی سرش اومده باشه؟ رفتم نشستمو گفتم:هرجا دنبال افسون میگردم نی

 یه دفعه دیدم عصبی بلندشد و هرچی روی میزش بود و ریخت و داد زد و گفت:مگه بهت نگفتم که دیگه نمیخوام باهاش رفت و آمد کنیم؟
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 چرا نمیفهمی؟ 

 مانقدر صداش بلند بود که چند نفری ریختن داخل اتاق و منم زود از شرکت بیرون رفتم و دیگه واینستاد

 اگه خواهرشه چرا اینجوری میکنه؟؟

 یکم شک کردم ولی سعی کردم به روی خودم نیارم 

 توی خیابون میچرخیدمو گوشیم زنگ میخورد و اصن جواب نمیدادم 

 بعد چند دیقه رسیدم خونه و چمدون خودمو و آوشو برداشتمو رفتم پیش مهسا

 جریانو به مهسا و مامانش گفتم... 

 مین عصبانی شده تو نباید قهرکنی کهمامان مهسا: عزیزم ا

 زشته از خونت بیای بیرون 

 نه خاله قهر نکردم_

 نمیخوام چندروزی تو خونه باشم من زنشم حق دارم بدونم چرا نمیخواد با خواهرش رفت و آمد داشته باشیم؟

 مهسا:حاال تو چه گیری دادی به افسون؟

 کارش دارم آخه_

 مهسا:چه کاری؟ 

ساورینا رو با افسون تو پاساژ دیدم که داشتن باهم صحبت میکردن و منم اون موقع زیاد پی گیرش نشدم ولی االن دلم میخواد چند وقت پیشا _

 بدونم افسون با ساوی دوسته ؟

 مهسا تعجب کرده بود و داشت منو نگاه میکرد که گفت: ساوی ؟ افسون ؟

 شیراز؟
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 تهران؟

 مطمئنی؟

 آره بابا _

 باه دیدم ولی رفتم جلوتر قشنگ دیدمشون که دارن باهم حرف میزنن. اولشم فکر کردم اشت

 مهسا:خب االن افسون کجاست؟ 

 نمیدونم_

 مهسا بیا یکم ماربل بازی در بیار دیگه....

 مهسا:از ساوی میپرسم

 نه نگو که من دیدمشون_

 مهسا:خب از کجا بفهمم افسون با ساوی چیکار داشته؟

 نمیدونم_

 ی دربیار. فقط منو از کنجکاو 

 مهسا:ای بابا

 وای _

 پسرم کجاست؟

 مهسا : تو اتاقم خوابیده 

 رفتم تو اتاق مهسا و دیدم آوشم خوابیده کنارش دراز کشیدم و باهاش حرف میزدم.)بچه چند ماهه چه حرفی میفهمه آخه؟(

 مامانی جونی_
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 بابات خیلی اخالقاش بده امروزم واقعا بد رفتار کرد و ماهم تنبیهش داریم میکنیم 

 مهسا: با بچه حرف میزنی؟

 مگه چیع ؟_

 مهسا:میاد دنبالت حاال ببین کی گفتم!

 امین همچنین اخالقایی نداره_

 مهسا:بهاره یه سوال ازت میکنم درست جوابمو بده.

 خب بپرس._

 مهسا : از زندگیت راضیی؟

 مهسا اومد کنارم نشست و منم گفتم: آره راضیم 

 فقط امین بعضی موقع ها عصبی میشه که اونم بخاطر کارشه

 مهسا: باشه 

 میاد دنبالت!

 دلم گرفت 

 هوس کردم مهسا رو بغل کنم نمیدونم چرا شاید بخاطر این بود که از دست امین ناراحت بودم و شایدم بخاطر اینکه همیشه هست 

 کردم که اونم تعجب زده واکنش نشون داد مهسارو بغل 

 مهسا:میدونستی بدم میاد کسی بغلم کنه؟

 بازم بغل میکنی؟

 ؟؟؟ کنه بغلت میخواد چجوری روهام موندم من–
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 با خنده گفت:کوفت

 و چند دقیقه تو بغلم موند بدون هیچ حرفی و فقط نفسای عمیق میکشید

 زود بلند شد و گفت: من برم دستشویی االن میام.از بغلش که اومدم بیرون دیدم چشاش اشکیه ولی 

 از اتاق رفت دلم طاقت نیورد و اشکام روی صورتم جاری شد .

نمیدونم چرا ولی دلم بد گرفت دلم برای گذشته تنگ شد و نتونستم جلوی خودمو بگیرم انقد گریه کردم که بلخره آروم شدم و اشکامو پاک 

 کردم.

 شم بیدار شد که بهش شیر دادم .گوشیم دیگه زنگ نمیخورد و آو

 رفتم تو هال که بابای مهسا و داداشاشو دیدم و سالم و احوالپرسی کردم

 نگاه سنگین مهدیارو روی خودم حس کردم ولی اصن معنی نگاشو نفهمیدم 

 بعد ناهار مامان مهسا رفت پیش دوستش و باباشم رفت سرکار.

 که گوشیش زنگ خورد . من و مهسا تو اتاقش از هر دری صحبت میکردیم

 بدبخت روهام که چقد سرش داد و بیداد کرد و آخرشم با زور من حاضر شد با روهام بره بیرون.

 رو تخت مهسا دراز کشیدم و آوشم بغل خودم گذاشتم. 

جواب بده که مثل خر  داشتم به روزی فکر میکردم که سال سوم دبیرستان بودیم که مهسا رفت پای تخته و معلمون ازش خواست یه سوالی رو

گیر کرده بود تو گل و منم زود بخاطر مهسا که داشت با اون چشاش منو میخورد دست گذاشتم رو نقطه ضعف معلممون و جیغ زدم خانم 

 سوسکککککک

 همه از کالس ریختن بیرون و کالس کال بهم ریخت و دیگه معلممون درس نپرسید یادش بخیر.

 ه در خورد منم فهمیدم مهسا که نیست البد باباشه یا شایدم داداشاش. توی فکر غرق بودم که تقه ای ب

 بفرمایید._
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 مهدیار اومد داخل و گفت:ببخشید بهاره خانم چیزی شده؟

 از سوالی که ازم پرسید تعجب کردم و گفتم: نه چطور؟

 مهدیار : همینطوری گفتم اگه مشکلی پیش اومده شاید بتونم کمکی کنم 

 نیومده ممنون .نه مشکلی پیش _

 یه نگاه به منو آوش کرد و گفت: ماشاهلل پسر خوشگلیه. 

 ممنون ._

 مهدیار : ببخشید من برم دیگه. 

 خواهش میکنم. _

 مهدیار رفت بیرون و بازم من موندم سواالم. 

 ای بابا خدا چرا همه با من اینجوری رفتار میکنن؟ دقیقا منظور هیچ کدومشونو نمیگیرم

 امین نشد و انتظارام بی فایده بود تا شب خبری از

 شب که داشتیم شام میخوردیم صدای آیفون اومد که مامان مهسا رفت و اومد گفت : عزیزم آقا امین  منتظرته

 نگاه همشون به من بود و منم گفتم: ببخشید خاله اگه مزاحمتونم میتونم برم از اینجا ولی نمیخوام برم خونه

 اینجا خونه خودته عزیزم  مامان مهسا : این چه حرفیه

 حاال آقا امین یه کاری کرده بهتر نیست باهاش حرف بزنی ؟

 جلوی بابای مهسا و داداشاش خجالت کشیدمو و گفتم: شما راست میگین 

 رفتم تو اتاق و وسایلمو جمع کردم.

 مهسا : بهاره میتونی هر چقد میخوای بمونی 
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 کجا داری میری؟

 باید برم با امین صحبت کنم  نه مرسی مامانت راست میگه_

 وسایلمو برداشتمو آوشو بغل کردم و با یه خدافظی خشک رفتم پایین که امین به ماشین تکیه داده بود و با دیدن من پوزخند زد .

 رفتیم تو ماشین و دیدم نه انگار نمیخواد معذرت خواهی کنه .

 امین:مثال میخواستی قهرکنی اومده بودی خونه مهسا اینا؟؟؟

 چیزی نگفتم که یه جا نگه داشت و بهم نگاه کرد. 

 امین:نمیخوای حرف بزنی؟ باشه بچرخ تا بچرخیم....

 چیزی نگفتمو فقط با آوش بازی میکردم.

 تصمیم گرفتم بشم بهاره سابق و دیگه به امین رو ندم که دوباره بیوفته به دستو پام .

 اینجوری میخواد پس بریم ببینم کی قوی ترهدرسته دیگه االن ازدواج کردیم ولی امین خودش 

 درسته که زور بازوی تو قوی تره ولی من فکرم کار میکنه 

 

 تا رسیدیم خونه امین گفت: شام درست کن. 

 شام میخوای؟_

 امین:آره 

 رفتم تو اتاق و آوشو خوابوندم .

 االن یه شامی برات درست کنم بخوری جون بگیری

 استم عدس پلو درست کنم رفتم تو آشپزخونه و مثال خو
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 مثال!!!

برنج و که نیم پخت کردم یعنی خام و عدس هم تفت دادم و کلی روغن ریختم توش و طوری که امین متوجه نشه رفتم از تو اسپری ور داشتم 

 زدم تو غذاش. 

 چجوری اینو میخواد بخوره 

 براش کشیدمو گذاشتم رو میز.

 امین:به به چه غذایی

 خب خودت نمیخوری؟ 

 نه عزیزم میل ندارم_

 امین:پس دست پخت خودتم نمیخوری؟

 میل ندارم تو بخور نوش جونت ._

 امین:تو نخوری منم میل خوردن ندارم عشقم

 خب نخور من میرم بخوابم بریز تو سطل آشغال. _

 امین:باشه عزیزم 

 وای فکرکنم دستمو خوند رفتم رو تخت که پرو پرو اومد و گفت: ریختم بره .

 کنارم بخوابه که گفتم: آیییییاومد 

 از جام بلند شدمو گفتم: میرم تو اتاق بچه

 امین:کسی نگفت نری 

 بهتر اینجا جا باز میشه  
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 نزدیک بود دندونامو تو گوشتش فشار بدما ولی گفتم: منم از همخواب شدن با یه حیون لذت فراوانی نمیبرم!

 با امین اینجوری باشم ولی باید درس بگیره دوباره. بی توجه بهش رفتم تو اتاق آوش  خودمم دوست ندارم

 صبح با صدای عربده امین از خواب بیدار شدم و رفتم تو آشپزخونه و دیدم که شام دیشبو خالی کرده وسط آشپزخونه 

 امین:برگشتم خونه اینجا برق میزنه گرفتی؟

 باشه چشـــــــم آقا _

 با یه لحنی گفتم که خدمتکاراشون میگفتن 

 خخخ فکر کرده برده گرفته االن باید یکم تنبیه بشه .

 امین بی اهمیت به حرفم رفت و منم رفتم کارای بچمو کردم 

 اصالنم دست به هیچی نزدم 

 وقتی برگشت رفت تو آشپزخونه و دید من سرامیکارو تمیز نکردم. 

 امین: مگه بهت نگفتم من میام خونه دسته گل باشه؟

 ی پس خودتم تمیزش کن.عزیزم خودت کثیفش کرد_

 چیزی نگفت و بعد چند دیقه گفت:باشه بزار باشه تا بوی گند بگیره. 

 میدونه من به بو خیلی حسام ولی جهنمو ضرر جلوی خودمو میگیرم.

 باشه بزار بو بگیره._

 از حرفم تعجب کرد و رفت تو اتاق و بعد چند دیقه با حوصلش اومد نشست و گفت:شام حاضره؟ 

 حبوبات گرفتی منم غذا درست میکنم.راستی من امشب میخوام یکم کارامو بکنم تو آوشو نگه دار.هرموقع  _

 امین : پس حبوبات نداریم دیگه نه؟ 
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 نه _

 بلندشد رفت تو آشپزخونه و هرچی لوبیا و عدس و.......... بود ریخت روی زمین.

 خب اونارو که آره داریم _

 لیمو نداریم. 

 ر داری آره ؟؟اومد جلوم و گفت: کا

 آره _

 رفت تو اتاق و با چنتا پوشه های کاریم که مدارکمم توشون بودن اومد و یه فندکم دستش بود .

 امین:خب بگو ببینم یا اینا یا مثل آدم غذا درست میکنی ؟ 

 ده ثانیه وقت داری .

ختم رو سرامیکا که مثلن غش کردم  گفت:بلندشو ادا دیدم کل مدارک و زندگیم دستشه از طرفیم نمیتونستم بگم آتیش بزنه پس خودمو اندا

 اصول در نیار که قدیمی شده

 دیدم فایده نداره باید یه کار دیگه کنم که گلدون بغل دستمو با یه حرکت برداشتمو پرت کردم سمتش که جا خالی داد .

 امین:گلدون پرت میکنی آره؟

 اتاق آوش و درو قفل کردم . پوشه هارو گذاشت رو میز و دوید سمتم و منم دویدم تو

 اخخخخخیش راحت شدم  چندباری محکم زد به در که فایده ای نداشت.

 امین: از اون اتاق بیا بیرون تا این پوشه ها رو نسوزوندم.

 وای خدا باید یه فکری کنم که پوشه ها رو بردارم .

 حاال نمیدونم چه غلطی کنم.
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 سبیدم به امین و بدنمون مماس هم بود .بعد چند ثانیه در اتاقو باز کردمو رفتم چ

 عزیزم اونارو بده من شاید بهت یه فرصت دادم. _

 امین:عشقم میدونی که نمیدم

 پس معامله کن. 

 معامله بخوره تو سرت عزیزم _

 امین: عشقم 

 خل اینطوری بیوه میشی و مدارکتم از دست میدیا

 اول مدرکارو بده بعد من خونه رو تمیز میکنم.  _

 ن:اول خونه بعد مدرکاتامی

 باشه ولی اول باید یکی از دستاتو بدی بهم ._

 دستشو اورد جلو منم محکم با تمام قوام  گازش گرفتم به زور مدرکامو ازش کش رفتم که یکمم پاره شد .

 فرار کردم رفتم تو اتاق و درو قفل کردم .

 امین:بهت گفتم بیا بیرون تا این درو نشکوندم. 

 و نشستم پیش آوشو بهش شیر دادم جوابی ندادم 

 شیر آوشو دادم که دیدم دستشویی کرده و مجبورم برم تو هال .

 درو آروم باز کردمو داد زدم:تو کمین نباش بچه دستمه

 از حرف خودم خندم گرفت

 اومد وایساد و گفت: بچه که میخوابه دیگه اون موقع بهت میگم دنیا دست کیه 
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 و دستامم شستم و اومدم بیرون و دیدم آوش داره گریه میکنه. آوشو قشنگ شستم و پودر زدم

 امین: یه بچه هم نمیتونی نگه داری

 فقط ادعا داری 

 تو خیلی میتونی بیا نگه دار._

 امین:وظیفه توعه بچه رو نگه داری.

 هه میخوای بریم دادگاه بهت ثابت کنم وظیفم نیست؟_

 ساکت شد .یه حرفی زدم که دیگه نتونست چیزی بگه و 

 آوشو گرفتم دستم دیدم خیلی گریه میکنه 

 امین؟ _

 امین:ها؟

 فکرکنم دلش درد میکنه _

 امین:از بچه سو استفاده نکن 

 بزار بخوابه. 

 خل بهت میگم یه جاییش درد میکنه که داره اینجوری گریه میکنه_

 دیدم خیر اصن تو باغ نیست 

 آوش بخوره رفتم از یخچال یکم گیرمیچر برداشتمو دادم  

 پسرم بابات که عقل نداره تو اینجوری نشیا. _

 امین: مامانتم که خله
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 یکی من میگفتم یکی امین که باالخره آوش راحت گرفت خوابید و منم رفتم تو اتاقشو در و قفل کردم و دراز کشیدم.

 دلم میخواست با امین بخوابم چون اصال خوشم نمیاد زن و شوهر جدا بخوابن. 

 د یه درسی بهش بدم ولی بای

 هی اگه مامانم بدونه چیکار کردم موهامو دونه دونه میکنه

*********** 

 چند روزی گذشته و خونه شده شهرشام و بوی گند گرفته 

 دیگه حالم داره بهم میخوره از خونه و محیطش برای بچه خوب نیست بخاطر همین گفتم دونفر بیان تمیز کنن. 

 دارم ولی دیگه داره کم میاره هنوزم یکم با امین کل کل

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

 «مهسا»

 روهام خیلی بهم زنگ میزنه و چکم میکنه

 تازگیا خوشم اومده ازش و دوست دارم زودتر عقد کنیم قرار شده هفته بد عقد کنیم و زودتر عروسی رو بگیریم.  

 م با بقیه فرق دارهقبال فکر میکردم همه ی پسرا عین همن ولی روها

 ذهنم درگیره از روزی که بهاره بهم گفت ساوی و افسون باهم حرف میزدن و دیگه افسون پیداش نیست 

 خیلی تعجب کردم و دوست دارم پی گیرش بشم اما دیگه وقتشو ندارم که بخوام ماربل بازی دربیارم

 مامانم خیلی خوشحاله که سر عقل اومدم 

 ( |دوست شده و میگه میخوامش ولی هنوز زودشه واال دهنش بوی شیر میده)اون از تو بزرگ تر نی؟=مهیارم که با یه دختره 

 دیروز به ساوی زنگ زدم 
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 حالش بد نبود 

 دوست داشتم ازش بپرسم که با افسون چیکار داشته ولی نپرسیدم.

 حسابی گیج شدم آخه امین چرا نباید با خواهرش خوب باشه؟

 چرا بین خودشون تقسیم نمیکنن تا قال قضیه کنده شه بره؟این همه مال و ثروتو 

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

 ....بعـــد ۍ ہهفتـــ

 چادر سفیدمو پوشیدم و یکم کرم و ریمل زدم و یه سارافون سفید طالیی که با خود روهام خریده بودم رو پوشیدم

تجملیش نکردیم مثه لباس عقد که روهام گفت بخریم ولی من من عاشق مجلسای سوت و کورم یه آرامش داره و ساده اس به خاطر همین زیاد 

 قبول نکردم

 همه اومده بودن و عاقدم منتظر بود....

 بعد گفتن سه بار وکیلم و جواب بعله ی من باالخره اسممون رفت تو شناسنامه ی هم 

 همه خوشحال بودن 

 مامان و بابای روهام خیلی کالس میزاشتن خوشم نمیاد ایـــش 

 وهام اصال اینجوری نیست ولی ر

 روهام: کشتی منو مهســــا 

 حقت بود _

 باید برای بدست اوردنم بیشتر از اینا زحمت میکشیدی آقا

 روهام: دیگه موهام داره سفید میشی 
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 برای عروسیمون باید رنگ کنم. 

 از حرفش خندم گرفت 

 نمیکنین پسر من هنوز کامال بزرگ نشدهداشتم میخندیدم که بهاره اومد و گفت: گفته باشما فکر بچه مچه 

 با حرف بهاره هم خجالت کشیدم هم عصبی شدم .

 برو نبینمت فقط_

 ترسیدو در رفت =[

 شب خیلی خوبی بود.یه شب عالی که تا مدت ها تو ذهنم خواهد موند

 صبح که از خواب بیدار شدم  مامانم بر و بر داره نگام میکرد 

 \=شده؟ چیزی–

 این دنیا نیستیا مامان: اصال تو

 برای چی؟_

 مامانم: ده بار صدات کردم

 عه نفهمیدم اصال _

پایین از جام بلند شدمو خمیازه کشیدون و درحالی که داشتم کلمو  میخاروندم به سمت دشویی رفتم .تو راه شلوارم که اومده بود باال رو کشیدم 

 و همین طور به حرفای مامان گوش میکردم

 و بخور که باید برین خرید مامان : بیا صبحونت

 خرید چی؟_

 مامانم: جاهاز دیگه 

 از امروز باید شروع کنین به خرید که سه ماه دیگه خیر سرت عروسیته
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 باشه بابا_

 رفتم دست و صورتمو شستم و برای صبحونه رفتم آشپزخونه دیدم مهدیار یه جوری اخمو نشسته گفتم: سالم بر آموزگار بداخالق

 و؟چرا خونه ای ت 

 جوابمو نداد و فهمیدم یه چیزیش هست.

 چیشده ؟_

 مهدیار: هیچی صبحونتو بخور

 وا

 دیگه ازش چیزی نپرسیدمو صبحونمو خوردم که خودش گفت:بهاره خانوم بخاطر پول امین باهاش ازدواج کرد؟؟

 وا نه بخاطر پول چیه ؟_

 همو دوست داشتن

 چه سواال میپرسیا. 

 داده smsاق و دیدم روهامه و چندباریم گوشیم زنگ خورد که رفتم تو ات

 جواب که دادم بهم گفت دم در خونه منتظرمه 

 سریع حاضر شدمو خودمو به بهترین نحو خوشگل مشکل کردم 

 تا شب با روهام کلی خرید داشتیم و خسته کوفطه منو رسوند خونه و خودشم رفت

********** 

 مامان روهام شب دعوتم کرد خونشون و منم رفتم 

 خیلی باهاشون آشنا شدم مامانش بد نیست فقط خیلی خودشو میگیره چندش ولی باباش بهتره و به قول خودمون عروس دوست  
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 خواهرش ازدواج کرده و ایران زندگی نمیکنه یه خواهر زاده ام داشتش

 شامو که خوردیم مشغول صحبت کردن شدیم ساعت تقریبا یازده بود که به روهام گفتم: روهام دیر وقته دیگه منو ببر خونمون. 

 روهام: خستم مهسا بمون اینجا دیگه. 

 با چشمم تهدیدش کردم ولی دیدم دیگه خیلی خستس دلم براش سوخت و تصمیم گرفتم بمونم  

 ل هم نخوابیم و آخرشم مجبورش کردم رو زمین بخوابه و من رو تخت ......شب کلی باهاش دعوا کردم که بغ

********* 

 چند روزی گذشت و با روهام بیشتر خریدارو کردیم و بهاره هم هراز گاهی میومد کمکم میکرد

 عزیز دلم

 آوش داره روز به روز شیرین تر میشه خوشگل خاله.  

 همیت میده و خیلیم دوسش داره و خدا کنه همیشه زندگی شادی داشته باشن. مامان خوب فقط به بهی میگن خیلی به آوش ا

 لجبازیامو گزاشتم کنار ولی مواقع خاص ازش استفاده میکنم 

 \خب چیه بعضی وقتا نیازه دیگه=

 هنوزم که هنوزه از کیمی خبری ندارم به نبودش عادت کردم و فقط آرزو دارم که با پویا باشه و زندگی خوبی داشته باشه 

 بعضی اوقات دلم خیلی میگیره و دلتنگش میشم ولی کاری از دستم برنمیاد و خودشم بی معرفت ترینه! 

 ممگه گاهی ساوی زنگ میزنه و ابراز خوشحالی میکنه که با روها

 نمیدونم چرا ولی ساوی اصال ساوی قبل نیست روز به روز سردتر میشه و احساس میکنم هممون یه جورایی خیلی از هم دور شدیم ولی منو بهاره

 هنوزم مثل قبلیم

 مهرداد و فهیمه فعال درگیر مریضی بچشونن 

 خدا کنه حالش خوب بشه طفلی گناهی نداره که قلبش مشکل داره 
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 با امین خیلی خوبن و امین غروراشو هنوزم داره ولی دیگه با لجبازیای و شیطنتای بهاره نمیتونه در برابرش مقاومت کنه . بهاره بهم گفته

 خوشحالم برای بهاره شاید این زندگی حقش بود ، هم به مردی که دوسش داشت رسید هم به آرزوی بچگیش.

 تا االن یه حس فوق العاده خوب داشته باشیم....خداروشکر میکنم واسه هر اتفاقی که تو زندگیمون افتاد 

 هفته پیش با روهام رفتیم خونه بهاره اینا 

 اون پسره امیرحسینه اونجا بود 

 بهاره میگفت دیگه حالش از ریخت و قیافه ی امیرحسین بهم میخوره 

 بگیرن میاد پیش امینوقتی پرسیدم چرا همش میاد اینجا گفت فقط بخاطر کاراشون و اینکه دوتایی باهم تصمیم 

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

 « بهاره»

 امین بهم زنگ زد و یکم باهم حرف زدیم و چندتا عمل انجام دادم  خسته بودم و فکرم مشغول 

 استاد منصوری خیلی ازم حمایت میکنه و همیشه هم به وجودم افتخار میکنه و من ازش خیلی ممنونم .

 بزرگتر میشه و خیال منم راحتره از این بابتآوش کم کم داره 

 امین منو دوست داره و از زندگی که دارم خوشحالم .

 داشتم لباسامو عوض میکردم که از بیمارستان بیام بیرون که تقه ای به در خورد و یکی از پرستارا وارد شد

 پرستاره: خسته نباشید خانم دکتر.... یه آقایی نامه دادن بهتون بدم

 ونم ممن_

 چرا خودشون نیومدن؟

 پرستاره: نمیدونم خودشون خواستن بدم به شما.
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 نامه رو از دستش گرفتم و شروع کردم به خوندن .

 ...بچشند را زیبایش طعم بندگانش تا آفرید را عشق که خداوندی نام به★★

 بهاره ی عزیزم 

 میدونم  که من رو نمیشناسی و هیچ وقتم نباید بشناسی 

 چیزی رو بگم....میخوام بهت 

 دوست داشتن تو از همه چیز شیرین تره....

 دوستت دارم تنها عشق جاودانه ام....

 خوشحالم....  

 خوشحالم که به عشق زندگیت رسیدی و بچتون شده ثمره عشقتون

 از دوره دبیرستانت عاشقت شدم ولی غرورم هیچ وقت نذاشت که بهت بگم همیشه توی قلبم میمونی بهاره

 پی گیر نشو من کیم چون نمیتونی بفهمیراستی 

 زندگیتو کن زندگیم.... 

 ★★دوست دارم عشق همیشگی من.....

 وای خدا به کلی شوکه شدم و چند دیقه ای خیره شدم به نامه ای که توی دستم بود .

 خواستم همون لحظه بسوزونمش ولی نتونستم و حس کنجکاویم و گیجیم بیشتر شد و نشستم روی صندلی

 نامه چیه ؟  این

 کی اینو نوشته ؟

 شاید هرکی هست میخواد زندگی منو بهم بزنه ؟
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 با صدای گوشیم از فکر در اومدم وامین بود ازم پرسید کجام که گفتم هنو بیمارستانم و میخوام برم خونه 

 اونم بعد اینکه گفت مواظب خودت باش قطع کرد 

 ساعتو که دیدم ترسیدم 

 وایی  کال آوشو یادم رفته 

 زود از بیمارستان بیرون اومدم و رفتم مهد و آوشو گرفتم . 

 توی راه خونه آوش چون خسته بود تو صندلیه مخصوصش خوابیده بود و منم در سکوت رانندگی میکردم 

 فقط حواسم به نامه بود و اصال نمیدونم چطوری رانندگی میکردم و سالم رسیدیم. 

 خونه داشتم لباسای آوشو عوض می کردم که امینم رسید خونه .وقتی رفتم 

 سالم خسته نباشی _

 امین: مرسی تو هم همین طور 

 پسرم کجاس؟ 

 اینجاس _

 امین آوشو بغلش کرد و بردش باهاش بازی کنه .

 منم رفتم شامو آماده کردم .

 امین: یه هفته ای میخوام سرکار نرم .

 چرا؟_

 کنم .امین : میخوام استراحت 

 من پس فردا شیفتم ولی اگه بشه میگم نازی جام وایسه.  )نازی یکی از همکاراش(_
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 شب اصال خوب نمیتونستم بخوابم و همش فکرم پیش نامه بود و اینکه اصال اون نامه از طرف کی بوده؟

 نباید بزارم امین بفهمه  

 باید به مهسا بگم که کمکمم کنه ببینم نامه از طرف کیه ؟

 ی میتونسته منو دوست داشته باشه و بهم نگه ؟یعنی ک

 تا خود صبح خواب به چشام نیومد

 امین:چرا دیشب انقد کالفه بودی؟

 کالفه ؟ _

 یاخدا؟ 

 امین: همش راه میرفتی تو اتاق و هی ول میخوردی.

 نه سرم درد میکرد و حالت طهوع داشتم یکم ._

 نکنه بازم نی نی میخوایم بیاریم؟ _

 اه کردمو و اونم یه لبخند نشست کنج لبش .چپ چپ بهش نگ

 دلم هنوز آرومی نداره من حتما باید بفهمم صاحب این نامه لعنتی کیه؟

 با صدای گریه ی آوش از فکر در اومدمو رفتم بهش رسیدگی  کردم. قرارشد با مهسا و روهام بریم بیرون.

 مهسا بهم زنگ زد.

 مهسا:نکبتا کجایین زودتر بیاین دیگه.

 باشه بابا بزار میخوایم حاضر بشیم. _

 با امین حاضر شدیم
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تن آوش یه تیشرت مشکی که نوشته های سفید داشت پوشوندم خودمم یه مانتو کوتاه مشکی پوشیدم با یه شال صورتی و یه آرایش الیتم  

 کردم

 امینم یه تیشرت مشکی که شبیه تیشرت آوش بود پوشید 

 زدیم بیرون و رفتیم چیتگر بعد اسکن کردن هم دیگه از خونه

 وقتی رسیدیم مهسا و روهامو دیدیم که داشتن میخندیدن. 

 مهسا یه لحظه آوشو بگیر. _

 بعد سالم علیک و مستقر شدنمون 

 آوشو دادم به مهسا و نشستم کنارش

 خب چه خبرا؟ _

 مهسا: هیچی خبرا که دست توعه 

 باالخره کی عروسی میکنین خسته نشدین؟  _

 اال فعال منتظریم ببینم مهسا خانوم چی میگهروهام: و

 ای دختره ننر لوس نگاه کن روهام بدبختو به چه روزی انداخته 

 نوچ نوچ آدم بشو نیست.

 روهام و امین بلند شدن که کباب درست کنن و منم از فرصت استفاده کردم .

 مهسا _

 مهسا : هــــوم؟

 یا میخوام یه چیزی بهت بگم  مسخره بازی در نیار_
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 جلوی امینم نگیا 

 مهسا : خب بگو دیگه ذلیل شده

 یه نامه به دستم رسیده که یه چیزایی توش نوشتن و نمیدونمم از طرف کیه باید بهت بدم بخونی تا بفهمی. _

 مهسا:چه جور نامه ای ؟

نگاهی به یکی از دخترا کرد و منم بی توجه به مهسا یه آن نگاهم خورد به یه اکیپ دختر که داشتن از کنار امین و روهام رد میشدن و امینم یه 

 شالمو بیشتر کشیدم عقب و رفتم پیش امین و روهام .

 عزیزم حاضر نشد؟_

 امین : قربونتم که انقد روی من حساسی حاال اون شالتو درست کن 

 روهام و امین خندیدن و منم گفتم: اگه به کسی جز من نگاه کنی چشاتو در میارم عزیزم. 

 برگشتم پیش مهسا که داشت آوشو تکون میداد. 

 مهسا: کجا رفتی؟ خب داشتی میگفتی.

 اینجا نمیتونم بدم بخونی بلندشو بریم دستشویی._

 با مهسا رفتیم تو دستشویی و منم آوشو ازش گرفتمو نامه رو دادم مهسا 

 باهر خطی که میخوند قیافش یه جوری میشد

 چرا قیافت اینطوری شده؟_

 ه خودش اومد و گفت : چجوری شده مگه؟ انگار ب

 حاال این کی هست؟

 خنگولی خودمم نمیدونم _

 منو بگو با کی اومدم سیزده به در  خطش برات آشنا نیست؟ 
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 مهسا:نه واال

 حاال به امین نگفتی؟

 دیونه ای تو ها_

 اگه میگفتم که االن قلم جفت  پاهامو شکسته بود دیگه

 مهسا: خب حاال 

 نکنن بعدا پی گیرش میشیم.بیا بریم شک 

 با مهسا رفتیم سمت جایی که نشسته بودیم .

 روهام: کجایین شما ؟

 مهسا: پارک چیتگر 

 روهام: بی مزه 

 سفره رو پهن کنین تا کبابا رو بیارم.

 امین:داداش بیا بریم سفره خونه آخه این کارا چیه

 روهام : یه روزم شده بزار همرنگ جماعت بشی

 دت نداره به کارایی که روهام میکنه ولی باید عادت کنه و سوسول بازی و کالس گذاشتنو کنار بزاره. خخ آخه امین عا

 ناهارو با شوخی و خنده و حرفامون خوردیم .

 مهسا از وقتی نامه رو دیشد بکلی عوض شد و احساس کردم شوکه شده. 

عقب نشستیم و من آروم طوری که امین و روهام نفهمن گفتم:مهسا چیزی تو راه برگشت به خونه مهسا اینا ماشین نیورده بودن و با مهسا 

 شده؟
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 اول مثل خنگا نگام کرد و بعدش گفت: نه مگه قرار بود چیزی بشه؟

 و بعدشم آوشو ازم گرفت .

 نمیدونم باید به امین بگم یا نه 

 ولی من باید بفهمم. ولی االن فقط منتظر میخوام بمونم معلوم نیست اونی که این نامه رو داده کیه 

 وقتی از مهسا اینا جدا شدیم رفتیم خونه و امین رفت حموم و منم  جای آوشو عوض کردمو لباسای خودم و اونو عوض کردم .

 نشستم روی تخت و داشتم بهش شیر میدادم .

 یکمون نمیشدیهو حواسم رفت به دوران دبیرستان و اون ماشینی که همیشه تعقیبمون میکرد و هیچ وقت خیلی نزد

 یعنی میشه این دوتا بهم ربطی داشته باشه ؟

 نکنه از طرف سعیده و میخواد امتحانم کنه ؟

 شایدم یکی قصد اذیت کردنمو داره

 توی این چند دیقه هرفکری کردم که با صدای امین رشته افکارم پاره شد.

 امین:ده بار صدات کردم .

 حواسم نبود ، چی میخوای؟_

 رامین:لباسامو بیا

 افلیجی؟_

 امین:آره 

 از جام بلندشدمو لباساشو دادم  اونم جلو آینه فیگور میگرفت و نگام میکرد.

 امین: عزیزم یه معجون برام درست میکنی؟
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اینقده بدم منم آوشو بردم تو اتاقشو رفتم آشپزخونه و چهارتا تخم مرغ و سه تا موز و گردو ............ برداشتمو براش معجون درست کردم)ایشه 

 میاد اووووق(

 امین: باز معجون یه کاربردی داره تو که هیچی .

 به وقتش یه کاربردی بهت نشون بدم_

 امین:خب بیا االن نشون بده .

 میخواستم برم کاربردو بهش نشون بدم که آوش گریه کرد.

 نیگا بچمم راضی نیست ..._

********* 

 ردیم ولی صاحب نامه رو پیدا نکردیم .چند روزی گذشت و با مهسا دنیارو زیرو رو ک

 مهسا: حاال چرا برات مهمه بدونی کیه؟

 تو که دیگه متاهلی و بچه داری!

 خب کنجکاوم فقط بدونم _

 وگرنه من دوتا عشقای زندگیمو دارم.

 مهسا:پس بیخیال شو و زندگیتو بکن و اون نامه رو آتیش بزن.

 نه االنم که نشه نفهمم هرطور شده باید بفهمم. _

 مهسا:آخر این خل بازیات کار دستت میده.

 کی به کی میگه خل._

 مهسا:بیا بریم خونه ما 
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 نه میخوام برم کار دارم._

 از مهسا جدا شدم و رفتم توی پارک چرا این نامه واقعا انقد ذهنمو مشغول کرده؟

 شاید بخاطر متحوایاتشه.

 باید چیکار کنم جز صبر کردنم کاری نمیتونم بکنم.نمیدونم 

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

 «مهسا»

 من نمیدونم باید به بهی چی بگم هنوز خودمم تو شوکم 

 نه اصال نمیتونه اون باشه ولی از دست خطش معلومه خب

 یعنی من احمق چرا نفهمیدم؟

 پس بگو چرا نمیخواد ازدواج کنه وای خدا

 عنی این همه وقت بهاره رو دوست داشته؟ی

 االن باید چیکار کنه؟ 

 اون نمیتونه زندگی بهاره رو بهم بزنه باید قبال فکر میکرد و غرورشو میذاشت کنار نه اینکه االن این مدلی بهش بگه.

 من نباید به بهی چیزی بگم

 اون االن زندگی خودشو داره   

 اگه بفهمه مطمئنا شوکه میشه.

 کر کردم با خودم که سرم داشت منفجر میشد انقد ف

 زنگ زدم به روهامو یکم کرم ریختم و اذیتش کردم  
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 که روحم شاد شد =[

********* 

 بیرون بودیم که مامان روهام زنگ زد و گفت خیلی وقته ندیدتم برم خونشون و روهامم بردتم 

 بعد یکی دوساعت خواستم بیام خونمون که نزاشتن و گفتن برای شام بمونم 

 سر میز یه دفعه مامانش گفت:شما دوتا باالخره نمیخواین برین سر خونه زندگیتون؟

 قراره تا آخر عمر عقد کرده بمونین؟

 نتونستم جوابی بدم و رو به روهام کردم و زل زدم بهش 

 مت مامانش و گفت:نه مامان جان به همین زودی آمادگی کاملشو پیدا میکنیم اونم با یه نگاه به من برگشت س

 مامان روهام : باشه پسرم هرطور خودتون میخواین

 میگع هرطور خودتون میخواین ها ولی باز فضولی میکنه 

 \ایش هنو عروسی نکرده داره مادر شوهر بازی در میاره =

 نمون و گفتن بمونم باالخره شامو خوردیم و بازم نذاشتن برم خو

 منم که خسته بودم قبول کردمو و با روهام رفتیم تو اتاق ...............

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

 ......بعـــــــد ســـال ڪیــــ

 «بهاره»

 وای خدا.....

 یه سالم مثل برق و باد گذشت خداروشکر زندگی منو امین رنگ شادی به خودش داره و پسرمون بزرگتر شده و میتونه راه بره بچم 
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 مهسای خل هنوزم دنبال کارای عروسیشه 

 |من قول میدم تا ده سال دیگم تو عقد بمونه = 

 بدبخت روهام دیگه داره دیونه میشه از دستش

 ارم و ارتباطی باهم نداریمدیگه خبری از ساوی ند

 من که هنوزم مثل قبل دوسش دارم. 

 خیلی دلم برای کیمیا تنگ شده ولی  عادت کردم به نبودش 

 میزد بهمون زنگ یه چندسال این تو حداقل اشڪ

 خداکنه حداقل زندگی خوبی داشته باشه. 

 لی هواشو داره مهرداد و فهیمه زندگی خوبی دارن فهیمه واقعا دختر خوبیه و مهردادم خی

 خداروشکر که بچشونم حالش بهتر شده .

 درسته یه ساله گذشته ولی هممون همون آدمای قبلیم.

 چقد عمر آدم زود میگذره.....

 توی این مدت افسونو ندیدم و هنوزم نگرانشم

 هرچی به امین گفتم گفت که سهمشو گرفته رفته فرانسه

 ولی آخه چرا نیومد مارو ببینه؟

 آوش از خواب بیدار شدم .با صدای 

 عزیزم چقد زود بیدار شدی _

 آوش:مامان تشنمه 
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 بابات کجاس؟_

 آوش:دایه صبونه میوره 

 خب از بابات آب میگرفتی. _

 پاشو محکم کوبید زمین و با حرص گفت:

 آوش :اه چال هی منو پاس میدین بهم دیه 

 اتن اب نیخوام .

 ونه و یه لیوان آب بهش دادم داشت میرفت که دستشو گرفتم و بردمش آشپزخ

 روبه امین گفتم:خوشت میاد منو از خواب بندازی؟

 امین : آره چون خوشگلتر میشی وقتی از خواب بلند میشی

 میخواستم دستشو گاز بگیرم که دیدم بچه هست نمیشه .

 رفتم دستشویی و اومدم بیرون که دیدم امین داره با آوش خدافظی میکنه.

 زود بیا خونه _

 ین : اطاعت ام

 آوشم به باباش رفته عشقم. 

 آوش:مامان بلیم بیون.

 نه پسرم میخوام ببرمت پیش خاله مهسا _

 بیام خونه یکم کار دارم .

 حاضر شدمو آوشو بردم پیش مهسا
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 رسیدم خونه و زود لباسامو عوض کردم

 داشتم خونه رو تمیز میکردم که زنگ آیفون خورد 

 قه عرضه نگه داشتن یه بچه رو نداری.ای مهسا خدا ذلیلت کنه دو دی

 رفتم جلوی آیفون که دیدم مهسا نیست یه زن چادریه که روشو گرفته 

 آیفونو برداشتم.

 بعله؟_

 میدم  smsزنه: سالم به گوشیت یه چیزیو  

 به جایی که میگمو زود بیا 

 بیا میفهمی من کیم 

 واا این دیگه کی بود؟شاید اشتباه گرفته .

 رفتم سرکارام که صدای گوشیم اومد 

 رفتم سراغ گوشیم و دیدم از یه شماره ناشناس یه آدرس فرستاده شده .

 آخه این کیه ؟ همون زنس؟

 زنگ زدم به شماره که جواب نداد و بعد چند ثانیه یه اس اومد : زود بیا به این آدرس منم آشنام میشناسیم فقط زود بیا.

 وای یا خدا این کیه؟

 زنگ بزنم به امین بگم باید

 دوباره برام اس اومد که بازش کردم: نترس بخدا من میخوام کمکت کنم من زیاد وقت ندارم زود بیا اینجا نترس. 

 وای خدا این کیه و چی میخواد؟
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 چه کمکی میخواد بهم بکنه؟

 اس دادم : من از چیزی نمیترسم بگو کی هستی؟

 اس اومد:من یکی از نزدیکاتم بیا اینجا من دیگه وقت ندارم نشستم رو مبل و خیره شدم به گوشیم که 

 جون آوش بیا زود .

 تعجب کردم این اسم پسرمو از کجا میدونه؟ 

 نکنه بخواد بالیی سر بچم بیاره؟

 از جام بلندشدم و زود لباسامو پوشیدم 

 یکم ترس دارم ولی باید برم اون از کجا اسم بچمو میدونه؟

 ش سپردم خیلی مراقب آوش باشه و خودمم زود رفتم به اون آدرس. زنگ زدم به مهسا و به

 بود . ۱۲وقتی رسیدم یه در قرمز دیدم و آدرسو که خوندم  پالک 

 با استرس و ترس رفتم جلوی در و تقه ای به در زدم که یه کوچولو در باز شد و یکی دستمو گرفت و کشیدم داخل خونه. 

 ن کسی که رو به روم وایساد شوکه شدم ، دستمو کشید وگفت: منم افسون از استرس داشتم میمردم که با دید

 میدونم شوکه شدی ولی مجبور شدم 

 بیا بریم داخل

 همراهش رفتم 

 یه نگاه گذرا به خونه کردم که در به داغون بود و صورت افسونم کتک خورده .

 چه بالیی سرت اومده ؟ تو که االن باید فرانسه باشی ._

 افسون: بشین برات تعریف میکنم، فقط قول بده به امین نگی با من حرف زدی 
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 چرا؟؟؟چیشده؟؟؟_

 افسون: میدونم شاید حرفامو باور نکنی اون دیگه به خودت بستگی داره

 من چیزی برای از دست دادن ندارم دیگه ولی تو یه پسر داری 

 خوب گوش کن ببین چی میگم .

 نم چرا باتو ازدواج کردامین یه خیانتکاره و نمیدو

 اون با هزارتا دختر رابطه داشته و مطمئنم االنم با کسی هست.

 افسون حالت خوب نیس. چی میگی؟_

م افسون: دارم واقعیتو میگم فقط گوش کن من وقت ندارم باید برم ، صورتمو میبینی اینا کارای امینه من تهدیدش کردم که همه چیزو بهت میگ

 د و به این روز درم اورداونم منو زندونی کر

 االنم من بزور فرار کردم

 من یه مرده م ولی تو باید به حرفام گوش کنی 

 فقط گوش کن من دروغ نمیگم چون نفعی برام نداره

 بابام که مرد من سهممو خواستم که دیگه برای همیشه برم فرانسه ولی امین بهم نداد و منو به این روز انداخت. 

 از اینا میگفتم ، منم تو گندکاریاش دست داشتم منو ببخش بهاره  من باید بهت زودتر

 امین یه سادیسمی و تنوع طلبه و اصال نمیتونه بایکی باشه 

 تو رو فقط بازی داده و االنم با کسیه

 نمیدونم چرا ازت بچه اورد ولی میدونم که اون یه حیونه. 

 دخترایی بود که امین بیچارش کرد باید بهت بگم که سنم خواهر ما نبود ، سنم یکی از اون

 سنم نامزد امین بود 
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ی امین  ساورینا اینارو میدونه و ازم خواست که بهت نگم تا زندگیت ازهم نپاشه ولی تو باید بدونی. دیدار شما تو دانشگاه برای اولین بار نقشه

 رش بزنه که تو شدی بازیچشبود که به ساورینا نزدیک بشه و خواهرشو بهش پس بده و بره پی یکی دیگه و دو

 امین تورو فقط به عنوان عروسک دستی میبینه و استفاده هاشو ازت میبره. 

 میخواستم بلند شم و بگم داری دروغ میگی هدفت از اینکارا چیه 

 ولی فقط خودمو گول میزدم چون شواهد دلیل همه ی حرفاش بود

 نفهمیدمخواستم بلند شم که چشام سیاهی رفت و دیگه هیچی 

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

 «مهسا»

 وای آوش پوستمو کند

 مثل خالش آتیش پارس

 این بهی ام که رفت دنبال کاراشو زلزله رو گذاشت پیش من.

 آوش:عاله چشم بزار من بیم قایم بتم

 نه عاله خستس بیا بریم بستنی بدم بخوری _

 مامانم: میبینم که آوش خستت کرده حسابی. 

 آره زلزلس دیگه_

 آوش پیش مامان باش تا عاله یکم استراحت کنه . 

 بستنی رو دادم بهش و گذاشتمش پیش مامانم. 

دم و جواب رفتم تو اتاق و دراز کشیدم رو تخت و زنگ زدم به روهام که داشتیم صحبت میکردم و یکی اومد پشت خطم که با روهام خدافظی کر

 دادم .
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 یه زن: سالم روز بخیر، خانم محمدی ؟

 سالم بله شما؟_

 زنه:من از بیمارستان .......... زنگ میزنم خانم بهاره سعادت اینجا بستری شدن به همراه یه خانم اومدن که شماره شمارو دادن و رفتن.

 با حرفی که شنیدم قلبم انگار وایساد 

 مو پوشیدم و پریدم از اتاق بیرون و به مامانمم چیزی نگفتم که آوش نترسهگوشی رو قطع کردم و زود لباسا

 زود از خونه زدم بیرون و نمیدونم با چه سرعتی رسیدم به بیمارستان 

 نه. کشیده شده که حالم خیلی بد شد و زود زنگ زدم به امین و گفتم که بهاره تو بیمارستا cccرفتم سمت ایسگاه پرستاری و فهمیدم کارش به 

 نشسته بودم رو صندلی و اعصابم داغون بود 

 آخه یه دفعه چیشد؟

 کی اوردش بیمارستان؟  

 انقد هول بودم نپرسیدم. 

 بلند شدم برم بپرسم که امینو دیدم که دوید سمتم.

 امین : چیشده؟

 یه نفر اوردتش.  cccبهاره _

 با زدن حرفم امین یه جور کالفه و عصبی شد و گفت:کی اوردش؟

 یدونمنم_

 باید با دکترش حرف بزنیم. 

 امین:آوش که نمیدونه؟ 
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 نه پیش مامانمه_

 امین رفت ایسگاه پرستاری و منم نشستم روی صندلی 

 خیلی شوکه بودم هنوزم باورم نشد بهاره تو اینجا چیکار میکنی آخه؟

 مگه نرفت کارای خونشو انجام بده؟

 امین عصبی و کالفه اومد نشست و گفت:دکترش گفت حالش خوب نیس باید فعال اینجا بمونه شک بدی بهش وارد شده. 

 چرا اینجوری شده؟_

 امین:نمیدونم یه زنه اوردش که گفته دوستشه و حالش بده 

 یکی از همکاراش بوده فکرکنم.  

 ذهنم بکلی درگیر شد و شروع کردم دعا کردن برای بهاره.

 امینم نشسته بود و دستشو گذاشته بود روی سرش، یه دفعه بلند شد و رفت .و 

 فعال نباید زنگ بزنم به مامان بهی ،نگران میشن و مخصوصا االن نمیتونن بلندشن بیان تهران. 

 ولی باید به روهام بگم بیاد پیش امین. 

 زنگ زدم بهش و سریع گفتم:

 ..... بهاره بستریه زود بیا. الو روهام خودتو برسون به بیمارستان..._

فرصت حرف زدن بهش ندادمو قطع کردم و سرمو گذاشتم رو صندلی و خدارو قسم میدادم که امین اومد و گفت : شما برو و آوشو نیار من 

 میمونم یه چیزی بهش بگو .

 من هیچ جا نمیرم_

 مامانم پیش آوشه.  
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 ایسگاه پرستاری و دیدمش که اومد سمتم .یکم گذشت که روهام بهم زنگ زد و منم رفتم روبرو 

 روهام : سالم چیشده؟ 

 بهاره بستریه، بیا بریم امین حالش خوب نیس ._

 به روهام گفتم چیشده و اونم نشست بر دل امین.

 روهام:مهسا تو برو خونه مراقب آوشم باش 

 بعداظهر بیا دوباره. 

 قرار نیست خواهرم چیزیش بشه من جایی نمیرم ._

 هرچی گفت قبول نکردم و هرلحظه حالم بدتر میشد و گریم اوج میگرفت روهام

 حالم بد بود و به هیچ چیزی جز اینکه دکتر بگه حالش خوبه فکر نمیکردم

برم امین رفت پیش دکترشو ازش خواست که بره بهاره رو ببینه و بخاطر اینکه بهاره خودشم دکتر بود  دکترش اجازه داد و منم دیگه نمیتونستم 

 چون فقط به امین اجازه داد .

 روهام:مهسا آروم باش اتفاقی نمیوفته.

 جوابی به روهام ندادمو سرمو زدم به دیوار و شر شر اشک میریختم.

 گوشیم زنگ خورد دیدم مامانمه، جواب دادم. 

 بله مامان؟ _

 مامانم : کجا رفتی دختر؟ 

 با روهام بیرونم مامان _

 باش. مامانم : باشه مراقب خودت

 باشه_
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 آوش کجاس؟

 مامانم : خوابه 

 باشه مامان فعال خدافظ. _

 بزور جلوی خودمو گرفتم که بهش چیزی نگم و نگرانش نکنم . 

 چند دیقه گذشت که امین اومد .

 چشاشو باز نکرد._

 امین:نه

 دکترش گفت بیهوشه و باید قلبش عمل بشه .

 شو خراب کرده .نه خدااا مگه چه شوکی بهش وارد شده که انقد حال

 نــــــه  _

 چرا ؟؟؟ 

 روهام :مهسا بیا بشین حالت خوب نیست .

 بزور روهام نشستم که روهام رفت و منم خیره شدم به امین که کالفه و عصبانی بود و زیر لب گفت: اگه کار تو بوده باشه زندت نمیزارم.

 صداشو شنیدم ولی به روی خودم نیوردم و فقط دعا میکردم .

 : مهسا این آبمیوه رو بخور حالت بهتر بشه. روهام

 بزور به منو امین آبمیوه داد و خودشم نشست بغل امین .

********* 

 االن چهار روزه تو بیمارستانیم، خداروشکر که عمل قلب بهاره خوب پیش رفت و االنم تو بخشه و میخوایم بریم پیشش
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 رفتیم توی اتاق که دیدیم بیداره و چشماش بارونی

 الهی قربونت بشم خواهری خوبی؟_

 هممونو دید ولی جوابمونو نداد، امین رفت دستشو بگیره که دستشو پس زد و روشو برگردوند.

 نگرانش شدم و از اتاق رفتم بیرون که روهامم اومد.

 چرا حرف نمیزنه؟_

 روهام : نمیدونم 

 ینتش. رفتیم پیش دکترشو مشکل و بهش گفتیم که گفت باید یه دکتر دیگه بب

 از نگرانی داشتم میمردم که امین عصبانی اومد سمتمون و داد زد میکشمش

 و داشت میرفت .

 روهام برو ببین چشه ._

 روهام رفت و منم رفتم پیش بهاره 

 بهاره چرا باهامون حرف نمیزنی، چیشده . _

 دیدم بازم جواب نداد، نشستم پیشش و دستاشو گرفتم و سرمو گذاشتم پیش دستاش. 

 بعد چند دیقه روهام اومد و گفت:امین دیونه شده 

 من میرم دنبالش.  

 نزاشت حرفی بزنم و زود رفت.

 حالم خوب نبود که گوشیم زنگ خورد

 مامانم بود و گفت که آوش بهونه میگیره و مامانشو میخواد . 
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 بهش گفتم بیارتش بیمارستان. 

 . تقریبا نیم ساعتی گذشت و آوش به همراه مامانم اومد

 آوش تا بهاره رو دید زود رفت کنارش.

 بهاره بازم حسی نشون نداد.

 کم کم دارم نگران میشم آخه یه دفعه چیشد؟

 آخه چرا شوکه شد؟ 

 امین چی میگفت؟

 همه چی تو ذهنم مبهمه و االنم نمیدونم باید چیکار کنم آخه ؟

 پرستار اومد و گفت دکتر میخواد معاینه کنه لطفا بیرون باشید.

 مدیم بیرون و نشستیم. او

 مامانم :چیشده ؟ بهاره چرا چیزی نگفت؟

 نمیدونم حالش خوب نیست مامان_

 مامانم : دخترم آروم باش چیزی نیست که

 آوش:عاله مخسا مانم چیتده؟

 هیچی عزیزم خوب میشه. _

 رو به مامانم گفتم : مامان بهاره بهت زنگ نزد؟

 نگران نشه . مامانم : آره زنگ زد چیزی بهش نگفتم که

 چند دیقه ای گذشت و دکتر اومد بیرون که من به سمتش هجوم بردم. 
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 آقای دکتر حال مریض ما چطوره؟_

 دکتر: خانم سعادت یکم دچار اختالل عصبی شدن 

 حالشون خوبه و فقط دکتر قلب باید ببینتشون.  

 آقای دکتر ولی حرف نمیزنن. _

 دکتر : نگران نباشید 

 وضوعی و اختالل عصبی دارنشوکه شدن از یه م

 استراحت کنن حالشون خوب میشه. 

 باشه ممنونم. _

 مامانم:چیشد ؟چیگفت؟

 دکتر گفت اختالل عصبیه_

 باید منتظر بشیم متخصص قلبم معاینش کنه . 

 نشستم کنار مامانم و زنگ زدم به روهام .

 کجایی روهام؟ امین چشه؟_

 روهام:االن مست کرده

 بزار ببینم چشه  

 ارمش .می

 گوشیو قطع کردم و آوشو تو بغلم گرفتم و معلومه که ناراحته بچه .

 عزیزم آوش مامانت حالش خوبه برمیگردیم خونه نترس باشه خاله؟_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 آوش:پس ماانم چال اینداس؟

 یکم حالش خوب نبود ولی االن دیگه حالش خوبه میریم خونه زلزله کوچولو_

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

 اومدیم و بهاره حالش بهتره یکم باهام حرف میزنه . سه روزه که از بیمارستان

 امین حالش خوب نیس همش  مسته و سیگار میکشه. 

 من نمیدونم تو این خونه چه خبره؟

 ولی فقط باید مراقب آوش باشم و پیش بهاره و نزارم مامانش چیزی بفهمه.

 بهاره:مهســا

 من باید طالق بگیرم 

 چـــــــــــی؟ طالق؟حالت خوبه؟_

 بهاره: من اشتباه میکردم حق با تو بود.

 حالت خوب نیست به روهام میگم بریم بیمارستان. _

 یه دفعه کنترلشو از دست دادو فریاد زد و گفت: ازت متنفرم امین متنفرم ازت 

 زندگیمو تباه کردی 

 ازت متنفــــــــــــرم.

 و با صدای خش دارش گفت:متنفرم ازش بهاره جیغ و فریاد میکرد و تا روهام اومد شروع کرد به گریه

 متنفـــــرم

 هرکاری کردیم آروم نشد و آخر با یه آرامبخش خوابوندمش. 
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 رفتم تو هال و به امین گفتم: حداقل تو بگو چیشده؟ 

 با بهاره چیکار کردی ؟

 روهام عالمت داد ساکت باش و منم اخم کردم و رو بهش گفتم: بیا باهات کار دارم. 

 د تو آشپزخونه. روهام اوم

 بگو با بهاره چیکار کرده؟دیدی حالشو _

 دیدی داره دیونه میشه ؟

 روهام : آروم باش مهسا

 امین پشیمونه.  

 از چی پشیمونه، چیکار کرده؟؟؟_

 روهام:امین با کسی رابطه داره .

 با حرفی که شنیدم یه دفعه سرجام خشکم زد و با من من گفتم: چ...ی 

 دار.....ی میگی 

 هام : نمیدونم حال امینم خوب نیس ولی یه حرفای درباره رابطش با یه دختره و سنم و اینا زد .رو

 نشستم روی صندلی که توی آشپزخونه بود و مغزم داشت ارور میداد .

 حرفای بهاره تو گوشم تکرار شد

 ازت متنفرم امین متنفرم ازت زندگیمو تباه کردی"

 "ازت متنفرم  

 روهام: خوبی مهسا؟
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 آ.....ره _

 نمیدونم باید چیکار کنم یعنی امین به بهاره خیانت کرده؟؟؟

 روهام : من هنوز مطمئن نیستم 

 تو فقط مراقب بهاره باش 

 من امینو میبرم خونه باغ

 آوشم میبرم پیش مامانت.  

 باشــه_

 روهام که رفت به خودم اومدم و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق بهاره 

 و بغل کرده و گریه میکنه دیدم زانوهاش

 بغلش کردم که شدت گریش بیشتر شد و هق هق میزد .

 بهاره گریه نکن _

 بهم بگو چیشده؟ 

 باهام حرف بزن.

 بهاره فقط گریه میکرد و منم کالفه منتظر بودم ببینم چیشده .

 اصال آروم نمیشد و فقط زمزمه میکرد 

 ازت متنفرم متنفرم لعنتی 

 خوابم برد نمیدونم چطور شد که 

 چشامو که باز کردم دیدم رو تختم و بهاره بغلم نیست .
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 نگران شدم و زود بلند شدم و هی صداش کردم رفتم تو هال  آشپزخونه و اتاق آوش و نبود 

 خدایا یعنی کجا رفته؟

 شمارشو گرفتم جواب نداد.

 لباسامو پوشیدمو زدم بیرون دم درم نبود .

 من چرا خوابم برد؟ اون االن حالش خوب نیست 

 چه خاکی تو گورم کنم ؟

 تا سر خیابون رفتم ولی خبری ازش نبود

 به روهام زنگ زدم و اونم گفت زود خودشو میرسونه. 

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

 «بهاره»

 سرمو زدم به پنجره اتوبوس و با حرفای افسون دوباره دیدم تار شد و اشکام سرازیر. 

 یاد اولین روز آشناییم با امین افتادم همون روزی که پای پویا به پای کیمی خورد و دعوامون شد.

 یاد روزی که ماشین امینو داغون کردم. 

 م مرغ زدم و اونم سرم تالفی کرد .یاد اون روزی که مهسا دزدیده شده بود و من به امین تخ

 یاد اون روزی افتادم که امین اومد خواستگاری .

 اون روزی که آوش بدنیا اومد و امین یه مهمونی توپ گرفت.

 نه نه امین نمیتونه منو بازیچه کرده باشه

 اون منو دوست داره  



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ما یه بچه داریم . 

 افسون بخاطر کینه اش اون حرفا رو زد .

 ریم بیشتر میشد و دختری که بغل دستم بود با تعجب منو نگاه میکرد .هرلحظه گ

 دیگه چیزی برام اهمیت نداره  میرم پیش امام رضا 

 درد و دلمو میبرم حرم آقا

 اون باید کمکم کنه. 

 خدا چراااااا؟ 

 آخه چراااا؟ 

 من چیکار کردم؟

 چی کم گذاشتم براش؟

 چرا اینکارو کرد؟ 

 خدا منو بکش 

 بکش.  فقط منو

 انقد گریه کردم و زجه زدم که خوابم برد. 

 با صدای یه مرد که میگفت: خانما آقایون رسیدیم 

 از خواب بیدار شدم .

 و یه راست رفتم حرم و حتی تو راه حرمم اشکام بند نمیومد. 

************************************* 
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 «مهسا »

 گشتنکل شهرو زیر و رو کردیم و همکارای روهامم 

 ولی نبود که نبود آب شده رفته تو زمین

 روهام چیکار کنیم؟_

 روهام:فعال باید صبر کنیم 

 فردا عکسشو تو روزنامه چاپ میکنیم اگه پیدا نشد.

 روهام من هنوز نمیدونم چیشده  تو باید با امین صحبت کنی ._

 روهام:میبرمت خونتون و میرم پیش امین

 الشن. نگران نباش سیاوش و سهراب دنب 

 باشه _

 دل تو دلم نیست 

 یعنی کجا رفت؟؟

 بالیی سر خودش نیاره؟

 به من مامان و باباش چی بگم ؟

 وای خدا من چقد بدبختم

 کاش میمردمو نمیخوابیدم

 االن قلبش اونجوریه اگه اتفاقی براش بیوفته من چه غلطی کنم؟

 رفتم خونه که آوش دوید سمتم .
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 آوش :عاله

 من مانمو میخوام

 شروع کرد گریه کردن و منم هرچی گفتم مامانت استراحت میکنه و گفته تو نری پیشش چون سرماخورده باورش نشد که نشد.

 همش گریه کرد و بزور خوابوندمش. 

 مامانم:چیشدش؟

 نمیدونم شهر و زیرو رو کردیم ولی نیست_

 روهام دنبالشه

 مامانم:تو کجا بودی که نمیدونی. 

 .خیر سرم خوابم برد _

 مامانم:باشه بیا یه چیزی بخور

 سر و صدام نکن آوش بیدار نشه . 

 رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم. 

 گوشیمو برداشتم زنگ زدم به نازی همکار بهاره و ازش پرسیدم که اون بردتش بیمارستان که گفت نه

 نمیدونم االن ذهنم واقعا نمیکشه 

 قضیه امین و بهاره؟

 ؟؟شوکه شدنش و عمل قلب

 اصال چیزی مشخص نیست 

 ولی هرچی هست زیر سر امین بیشرفه چون بهاره داشت میگفت که ازش متنفره. 
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 قسم میخورم زندگیشو خراب کنم اگه با بهاره بازی کرده باشه 

 دمار از روزگارش در میارم. 

 رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم

 دن ندارم .مامانم غذا درست کرده بود ولی اصال میل خور 

********** 

 یه هفتس که بهاره نیست و ماهم دنبالشیم

 مهدیارم به سعید گفت که اونم اومده تهران و چندباری با امین دعواشون شد که روهام جلوشونو میگرفت. 

 امین واقعا یه کصافته

 به اینکه به بهاره خیانت کرده اعتراف کرد .

 . من انقد فوشش دادم و نفرینش کردم که نگو

 چطور تونست انقدر کثیف باشه؟

 من از اولشم میدونستم که آدم نیست یه حیونه. 

 حیف بهاره که با همچین حیونی ازدواج کرد .

 چندسال از زندگی باارزششو با این یابو از دست داد.

 یه هفتس که هممون حالمون آشوبه و منم شب و روزم شده دعا کردن.

 خدایا بهاره رو برگردون

 هی ندارهاون گنا 

 گناه اون فقط این بود که عاشق یه عوضی شد . 
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 میدونم االن خیلی شکسته

 قلبش شکسته و نمیخواد برگرده .

 من میدونم اون تو سخترین شرایطم خودکشی نمیکنه

 ولی میدونم وقتی میشکنه دیگه آدم سابق نمیشه.

 خدایا کمک کن به امام حسین قسمت میدم .

 نمیاد که بهاره  خانم دوس داشته باشه ؟مهدیار:مهسا جایی بنظرت 

 نه_

 فقط وقتی حالش بده میره حموم و االنم واقعا نمیدونم.  

 سعید:مرتیکه بی همه چیز 

 میگه آره زن صیغه ای دارم میکشتمش به واهلل روهام جلومو گرفت.

 آقا سعید_

 عصبانی نباشین 

 من میدونم بهاره هرجا باشه میاد و طالقشو میگیره. 

 سعید : به همین راحتیم که میگین نیست 

 اونا یه بچه دارن.

 شما درست میگین ولی با همچین آدم کثیفی میشه ادامه زندگی داد؟_

 سعید: اول باید بهاره رو پیدا کنم ، بعدا تکلیف اون بی ناموسو روشن میکنم.

 راش تعریف کردم.دیگه چیزی نگفتم و رفتم تو اتاق و دوباره به ساوی زنگ زدم و همه چیزو ب
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 ساوی: مهسا من فردا میام تهران. 

 باشه فقط زود بیا ._

 شب اصال خوب نبود و همش دلشوره داشتم که باالخره با حرفای روهام خوابم برد....

******* 

 صبح با صدای آیفون از خواب پریدم و رفتم تو هال و دیدم ساویه زود درو براش باز کردم .

 باید بریم.  ساوی: مهسا زود حاضرشو

 کجا ؟؟ رسیدن به خیر بیا تو_

 ساوی : من میدونم بهاره کجاست .زود باش تا دیر نشده.

 میخواستم سوال بپرسم که ساوی دوباره گفت : اگه نمیای من برم؟

 بیا تو راه برات توضیح میدم. 

 رفتم تو دستشویی و زود اومدم حاضر شدم .

 با ساوی رفتیم پایینو راه افتادیم.

 بهم بگو از کجا میدونی که بهاره کجاست؟ خب_

 ساوی: بهت میگم ولی تعجب میکنی 

 افسون بهم گفت مشهده

 افسونم همونجاس

 من باید بهاره رو ببینم .

 افسون؟؟ _
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 از کجا پیداش شد؟؟

 ساوی: مهسا امین به بهاره خیانت کرده و همچنین به سنم خواهر من  االنم بزار برسیم برات توضیح میدم.

 ــــــــــــــــی؟سنــــم؟امیــــن؟چـ

 چی میگی ساوی ؟_

 سنم چه ربطی داره؟

 یه دفعه داد زد و گفت: مهسا بزار برسیم میفهمی....

********* 

 وقتی رسیدیم ساوی گفت: باید بریم تو حرم و دنبال بهاره بگردیم و ببریمش پیش افسون .

 باشه _

شروع کردیم به گشتن  خیلی شلوغ بود و اصال نمیشد کسی رو پیدا کرد ولی یهو نگام افتاد به یه دختر رفتیم یه چادر گرفتیم و وارد حرم شدیم و 

 که شبیه بهاره بود ، رفتم جلو که دیدم خودشه .

 یه نگاه بهش کردم که نگاهمون بهم گره خورد

 رفتم نزدیکش و نشستم کنارش که ساویم اومد. 

 گشتیم بهاره ؟؟؟کجایی تو کل تهرانو دنبالت_

 اشک تو چشاش حلقه زد و از قطره قطره ریخت پایین

 بهاره گریه نکن _

 بلندشو بریم تا ببینم چیشده دقیقا

 ساوی چیزی نگفت و دوتایی دست بهاره و گرفتیم و بردیمش تو ماشین.
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 دوست داشتم زیارت کنم ولی با این شرایط نمیشد 

 بهاره بازم حرف نمیزد و وضعیتش خوب نبود .

 جا نگه دار ساوییه _

 ساوی یه جا نگه داشت و من رفتم تو مغازه و آبمیوه و خرت و پرت گرفتم و بزور یکم به بهاره دادم که قندش نیوفته. 

 رسیدیم دم در یه خونه

 بهاره رو پیاده کردیم و رفتیم داخل

 با دیدن قیافه ی داغون افسون یه جوری شدم. 

 تا حال بد بهاره رو دید زود اومد سمتشو گفت: خدا منو بکشه که تورو به این حال و روز انداختم 

 افسون بگو داداش بی همه چیزت چیکار کرده؟  _

 جریان چیه؟

 ساوی نشست بغل بهاره و دستشو گرفت .

 افسون: راستش به بهاره همه چیو گفتم ولی برای شمام میگم

 هامین یه آشغال خیانتکار 

 منم مثل اون یه آشغالم که از اولش به بهاره چیزی نگفتم 

 امین از اولشم با همه رابطه داشت اون یه سادیسمیه روانیه...

 فقط بخاطر رابطه داشتن با بهاره و هوس خودش ازدواج کرد 

 ز انداختتش. سنمم یکی از دوست دختراش بود که باهاش نامزد شد و باعث و بانی مریضی سنم امینه که به این رو

لیت سنم بخاطر امین از خونه فرار کرد که بعد اون بابای ساوی گفته بود که بچه ای به نام سنم نداره ولی بازم وقتی تو اون حال دیدتش مسئو

 سنمو به عهده گرفت
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 و ساوی نزاشت که بهاره بفهمه

ه شده بود بهش که ساوی گفت: بهاره منو ببخش من میدونستم از تعجب داشتم شاخ در میوردم و بهاره هم با اون حالش بازم تعجب زده خیر

 امین آدم اشغالیه ولی هیچ وقت بهت نگفتم 

 چون تو عاشقش بودی و فکر کردم با وجود آوش دیگه بهت پای بنده ولی همه چیز خراب شد

 امین عوضی سنمو بازی داد و به این حال انداخت 

 با توام بازی کرد 

 انتقام میگیرممن قسم خوردم که ازش 

 افسون: بهاره ما رو ببخش 

 تو فقط بازیچه شدی 

 افسون و ساوی گریه میکردن که یه دفعه بهاره حالش بد شد

 دوتا زدم تو گوش بهاره که به هوش نیومد.

 ساوی: گالب

 گالب بیار افسون. 

 افسون رفت تو آشپزخونه و با گالب اومد.

 مالشش دادم که چشاشو تکون داد و باز کرد .با ترس و لرز گالب به دستاش زدم و یکم 

 تا چشاش باز شد اشکاش سرازیر شد.

 افسون: خدا منو بکشه که باعث شدم تو این طوری اشک بریزی

 افسون نشست رو زمینو شروع کرد به گریه کردن
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 ساوی: بهاره تروخدا اینکارو نکن با خودت. 

 باید بریم بیمارستان. _

 ه....ران بهاره: نه فق...ط بریم ت

 حالت خوب نیست_

 قلبت دوباره درد میکنه؟

 بهاره آروم بلند شد که ماهم سریع دستشو گرفتیم .

 بهاره: فقط بریــــم 

 ساوی کیفشو و سوئیچ و برداشت و درحالی که اشکاشو پاک میکرد از افسون خدافظی کرد .

 افسون اومد و بهاره رو بغل کرد و گفت: ترو خدا منو ببخش بهاره 

 بهاره : برو .... 

 فقط برو که دست امین بهت نرسه. 

 بهاره حرفاشو تیکه تیکه میگفت

 از خونه رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم. 

 منم نشستم عقب پیش بهاره. 

 سرشو گذاشت روی شونم و منم دستمو گذاشتم روی دستشو فشار دادم .

 ی شد ولی زود اشکامو پاک کردم که بهاره نبینه.با چیزایی که تو این چند دیقه فهمیدم اشکای خودمم جار

 قیافش مثل بچه ها شده بود 

 همش اشک میریخت
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 بهاره ابجی بسه دیگه گریه نکن  تو باید به فکر آوشم باشی _

 اون االن ضربه ی روحی خورده 

 بهاره تا اسم آوشو شنید از روی شونم بلند شد و گفت: حالش خوبه؟ 

 کجاس؟

 نگران نباش ولی تو دیگه نباید گریه کنیپیش مامانمه _

 این حالتو ببینه ضربه روحی میخوره. 

 بهاره: زنگ بزن بهش 

 گوشیمو برداشتمو زنگ زدم خونه و بعد بازپرسیای مامانم گفتم گوشی رو بده به آوش. 

 \وقتی من خانم ماربلم مامانم میخواد چی باشه=

 کردنبهاره گوشی رو ازم گرفت و شروع کرد صحبت 

 اشکاش بیشتر جاری میشد...

 تلفنو که قطع کرد دستشو گذاشت رو قلبش و مثل کسایی شد که نمیتونن نفس بکشن.

 رو به ساورینا داد زدم

 ساوی زود نگه دار نـــگه دار ._

 . برگشت نفسش که پشتش به زدم محکم یکی داشت نگه و یڪساوی زد تو خا

 ودتساوی: تروخدا بهاره این کارو نکن با خ

 ترسیده بودم و فقط چند دیقه ای با بهاره حرف میزدم و دلداریش میدادم که وقتی خوابش برد دوباره راه افتادیم.

 ساوی تو بد کاری کردی _
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 میدونم خواستی بهاره عذاب نکشه ولی تو همه چیزو میدونستی نباید میزاشتی بهاره ازدواج کنه.

 شرایط خیلی بدی داشتم ساوی: بخدا من خودمم حالم خوب نبود مهسا

 من فقط خواستم بهاره شکست نخوره 

 ساویم حال درستی نداشت

 حق میدادم به جفتشون

 آهی کشیدم

 حرفای افسون تو گوشم اکو میرفت...

******* 

 رفتیم داخل خونه 

 سعید تا بهاره و دید اومد سمتش که بهاره زودتر بغلش کرد و شروع کرد به هق هق 

 د و فکر کنم شوکه بودسعید آروم بغلش کر

 یکم که آروم شد از بغل سعید اومد بیرون و گفت : آوشم

 ؟ جاستڪپســرم 

 سعید: خوابه 

 بهاره رفت تو اتاقم پیش آوش. 

 سعید: بهاره کجا بود؟ 

 چطوری پیداش کردین؟

 اصن حوصله ی بازجوییاشونو نداشتم به خاطر همین یه کالم گفتم:
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 مشهد _

 بهارهبا ساوی رفتیم دنبال 

 میریخت اشک و میکرد بوسش ےحالش خوب نبود ولی نشسته کنار آوش و هـــ

 با دیدن حال بدش منم حالم بدتر میشد

 آروم به ساوی گفتم : پیش بهاره باش من برم لباسامو در بیارم 

 سعید ؟از اتاق که اومدم بیرون دیدم سعید دستشو گرفته روی پیشونیش و کالفس یکم رفتم جلو و گفتم : آقا 

 سعید: بله ؟ 

 بهاره بهتره؟

 نه خوب نیست _

 شاید بهتر باشه به مامانتون بگین .

 سعید: امروز خودم باید برم بیارمشون

 شما میتونین پیش بهاره باشی؟

 بله میتونم من مراقب همه چیز هستم شما با خیال راحت برین و برگردین._

 سعید:ممنون 

 د و مهدیار اومد داخل. رفتم تو اتاقم که تقه ای به در خور

 مهدیار: من با سعید میرم

 تو مراقب همه چیز باشیا

 باشه برین به سالمت_
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 مهدیار که رفت لباسامو عوض کردم و رفتم تو دستشویی و چندبار آب زدم تو صورتم که احساس بهتری پیدا کردم

 میکنه.از اتاق که اومدم بیرون دیدم مامانم داره با سعید و مهدیار خدافظی 

 رفتم و باهاشون خدافظی کردم. 

 برگشتم تو اتاق که دیدم آوش بیدار شده و تو بغل بهاره اس .

 بیا خاله جون مامانتم اومد _

 دیدی گفتم میاد....اومد دیگه

 آوش: مانم خیلی دوس

 قربونت بشم با اینجور حرف زدنت. _

 که وقتی آوش گفت: مانی بابایی کوجاس؟ یه نگاه به بهاره کردم که دیدم جلو خودشو گرفته گریه نکنه

 بهاره بهم ریخت و منم گفتم: کار داره خاله میاد حاال.

 ساوی: خیلی خوشگله. 

 اهوم به مامانش رفته._

 بهاره حرف نمیزد و منم کالفه شدم و گفتم: بهاره آوش گشنشه بریم غذا بخوریم. 

 مه رفتیم آشپزخونه. یه نگاه بهش کردم و اشاره کردم به آوش که بلند شد و ه

 مامانم: بهاره دخترم غذاتو بخور جون بگیری .

 آوش:مانی چال غذا نمیخولی؟

 بهاره: میخورم پسرم 

 یکم غذاشو خورد و بلند شد که آوشم دنبالش رفت و گفت: مانی با من قهلی؟
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 بهاره: نه عزیزم بیا بریم بخوابیم مامان خستس. 

 یلی باید حواستون به بهاره باشه  حالش بده.بهاره و آوش که رفتن مامانم گفت: خ

 مراقبشم_

 باهاش حرف میزنم. 

 مامانم: خب حاال چیشد؟ 

 چطوری پیداش کردین 

 ساوی برای مامانم توضیح داد که اونم شوکه شد و چند دیقه توی خودش بود که گفت: االن افسون کجاست؟

 ساوی:فکرکنم مشهده هنوز 

 گوشیمو برداشتم دیدم روهام بهم زنگ زده زود شمارشو گرفتم.  از سر میز بلندشدمو تشکر کردم

 سالم خوبی؟_

 روهام: سالم کجایی تو صد دفعه زنگ زدم. 

 ببخشید_

 ما بهاره رو پیدا کردیم دیگه دنبالش نگردین

 روهام:چطوری؟ 

 کجا؟

 مشهد بود_

 فعال حالش خوب نیست

 تو پیش اون بیشعوری؟
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 روهام:نه 

 امین یه مدتی میوفته زنــــدان.... فقط باید بهت بگم که

 چـــرا؟_

روهام:توی این مدت فهمیدم که امین و چندنفر قاچاق مواد مخدر میکنن و شرکتشون برای خرید و فروش کاال نیست و االنم دیگه باید بره 

 دادسرا

 برام مهم نیست  _

 خدا تالفی کاری که با بهاره کردو سرش در میاره 

 ا عذاب بکشهایشاهلل بدتر از این

 روهام:بهاره حرفی از طــــالق نزد؟؟؟

 نه هنوز حالش خوب نیست نمیتونه تصمیم بگیره._

 روهام:باشه مراقب خودت باش من فردا میام خونتون

 االن خیلی کار دارم.

 باشه بیا ، کاری نداری؟_

 روهام:نه عزیزم 

 یکم سکوت کرد و دوباره گفت:دوســـــت دارم خدافظ. 

 خدافظی با روهامبعد 

 رفتم پیش بهاره که دیدم آوش خوابه و بهارم دراز کشیده کنارشون دراز کشیدمو گفتم:بهی بهتری؟

 بهاره : آره بهتر از این نمیشم 

 االن نمیخوام بحثی چیزی کنیم ولی وقتی خواستی تصمیمتو بگیری به آوشم لطفا فکر کن_
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 تفاقات اخیر فکر میکردم.بهاره چیزی نگفت و چشاشو بست و منم فقط به ا

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

 ..... بعــــــد ہدو ما

 االن دو ماهه که گذشته

 مامان و بابای بهاره اومدن تهران و وقتی فهمیدن که چه اتفاقی افتاده واقعا حالشون بد شد. 

 ون کردیم طالق گرفتن امین فقط یه بی سروپاعه بدبخته خداروشکر که با دوندگی هایی که همم

 آوش پیش بهاره موند چون هنوز دو سالشه

 االنم بهاره خونه ماس و قرار شد وقتی کاراش تموم شد برگرده شیراز و پیش مامان وباباش زندگی کنه.

 گی کنه رو نداشتخیلی ناراحتم چون تو این دوماه بهاره واقعا عذاب کشید و خیلی اذیت شد ولی طاقت این که بخواد دیگه با امین زند

 (\ش؟=میدونم که االنم که االنه امینو دوست داره ولی هم بخاطر غرورش هم اینکه ازش متنفر شده یه جورایی برنمیگرده. ) عاشقشه یا متنفره از

 من از اولشم میدونستم امین پای بند یه زندگی نیست ولی بهاره لجبازی کرد و گفت که امینو دوست داره. 

  ساوی واقعا خیلی تحمل کرد که تا دوماه پیش به ما چیزی نگفته بود و خودشم واقعا اذیت میشد ولی بازم از مرامش مایه گذاشت برای بهاره

 هرچند بازم باید از اول به بهاره میگفت که کار به اینجا نکشه

 هنوزم بهاره حالش گرفته اس ولی دیگه به روی خودش نمیاره

 ه طالق گرفته  شده برم ببینم که داره تو گوشیش عکسای خودشو امینو نگاه میکنه خیلی براش سخته تو این چند روز ک

 ولی دیگه داره کنار میاد .

ساویم اینجاس و خیلی کمک میکنه که بهاره حواسش پرت بشه و به امین فکر نکنه ولی بازم هرکاری کنیم امین برای همیشه تو قلب بهاره 

 یگه هیچ وقت برنگرده پیش امین ولی میدونم همیشه جزوی از قلبش میمونه....میمونه و شاید که د
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 کردیم عادت یمیاڪدیگه کال به نبود 

 تو سخترین شرایطم پیشمون نبوده مثل همیشه

 ولی هرجا که هست خدا پشت و پناهش....

 |. =با روهام حرف زدیم قرار شدش که دیگه ماهم یه چندماه دیگه بریم سر خونه زندگیمون

 نمیخوام بزارم بهاره برگرده شیراز، ولی مطمعن نیشتم بتونم مانع سعید بشم

 چون به قول خودشون االن بهاره یه زن مطلقس و جامعه و مردم باهاش بد رفتار میکنن

 خیلی متنفرم از امین چوب خدا صدا نداره 

 خداکنه کمرش بشکنه...

  ساوی:خب دیگه بچها من امروز باید برگردم شیراز

 آوش:نه عاله نلو

 کجا میخوای بری آخه؟_

 ساوی:تا االنشم مزاحم شدم

 حاال میام بازم

 زشته داداشات راحت نیستن. 

 دیونه چرا چرت و پرت میگی؟_

 بهاره: باشه برو منم یه چند روز دیگه میام. 

 هرجفتتون میخواین برین و منو تنها بزارین با کارای عروسیم؟؟_

 م ولی یه هفته مونده به عروسی میام حتما. ساوی: نه خدایی باید بر
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 باشه پس اگه نیای خودم خاک تو گورت میکنما_

 ساوی: تو آدم بشو نیستیا

 ••=[نمیشن آدم وقت هیچ ها فرشته_••

 ساوی وسایلشو جمع میکرد و بهاره هم داشت موهای آوشو شونه میکرد.

 آوش:مامنی من میخوام بابالو بینم.

 بهاره:باشه 

 ساوی: آوش اومدی شیراز برات سوپرایز دارم عزیزم. 

 آوش : عاله سوپالیز چیه؟؟؟

 بهاره:هیچی مامان خالت دیونه اس یعنی یه چیزی برات داره. 

 آوش: سوپالیز. 

 الهی من قربون تلفظش بشم. _

 ساوی وسایلشو جمع کرد و باهامون خدافظی کرد و رفت .

 تو االن عقد کرده ای بهاره: مهسا میدونم من سر بارت شدم 

 برو با روهام بیرون و خوش بگذرون

 بخاطر من خونه نمون

 باز خل شدی؟؟؟ چرت نگو ما هر وقت بخوایم بریم بیرون میریم بعدشم تو باید کمکم کنی. _

 بهاره: بخدا از مامان و بابات خجالت میکشم. 

 مگه غریبه ایم؟؟؟توام با من فرقی نداری خودتم میدونی. _
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 : نه ولی ......بهاره

 نذاشتم ادامه بده و گفتم:بلندشو جمع کن خودتو بابا 

 امروز قراره بریم هایپر. 

 بهاره:نمیفهمی دیگه 

 باش بریم منم یکم خرید دارم فردام شیفتم .

 |خانم بلندشو حاضرشو ده ساعت طول نده باز=_

 بلند شدم خودمم حاضرشم

 حد یه کرمه و لباساشم همش مشکی. بهاره خیلی زود حاضر شد و جدیدا آرایشش در

 اون مانتو آبیتو بپوش. _

 بهاره : چرا؟ 

 سرتا پا مشکی چیه همش_

 بهاره:خودتم مشکی میپوشی خب 

 من فرق دارم باتو _

 بهاره : اونوقت چه فرقی؟ 

 منو سوال پیچ نکن یا شالتو عوض کن یا مانتوتو_

 بهاره : چشم آقا 

 تک خنده ای کردمو گفتم:لوس نشو زود باش مهدیار و روهام پایینن. 

 شالشو با یه شال آبی خوش رنگ عوض کرد و دست آوشو گرفت و رفتیم پایین
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 و عقب نشستیم .

 روهام: بریم هایپر؟؟

 آره دیگه _

 توی راه دیگه کسی حرف نزد و وقتی رسیدیم هایپر همگی پیاده شدیم. 

 وراکی شروع کردیم به خرید تا رسیدیم به لباس و ....تو فروشگاه از سمت خ

 داشتم آلوچه و چیپس و ... بر می داشتم که بهاره گفت: خــــاک یعنی تو آدم نمیشی

 انقد این چرت و پرتا رو نخور اخر نازا میشیا

 زر نزن گُلِ مَن هیچی نمیشه_

 بعدشم آوشم دوست داره .

 و بهاره گفت: آوش کو؟؟؟داشتیم با بهاره کل کل میکردیم که یه

 یه نگاه به دور و اطراف کردیم که دیدیم نیست

 رفتیم سمت مهدیار و روهام.

 آوش پیش شما نیست؟ _

 روهام : نه 

 بهاره نگران شد و گفت: وای بچم کجا رفت .

 اینو گفت و دوید رفت ماهم کل هایپرو زیر و رو کردیم که دیدیم آوش بغل یه دختر کوچولو وایساده

 هاره دوید و رفت دستشو گرفت .ب 

 بهاره: کجا رفتی آوش؟ مگه نگفتم دستتو ول میکنم به شرطی که جایی نری؟
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 ( \آوش:مامونی با ساال دوست شدم  )سارا=

 بهاره آوشو بغل کرد و ماهم از خنده مرده بودیم که بهاره گفت : هی بخند تا این بچه رو هم مثل خودت کنی .

 آفرین خاله _

 خب مامانتو دق مرگ کردی. 

 آوش : دق ملگ؟؟؟

 هیچی ول کن خاله _

 روهام:عمویی با سارا خانم دوست شدی؟

 آوش : آله خلی خوجل بود .

 روهام: ای شیطون. 

 واقعا آوش شیرینه و اندازه یه بچه شیش ساله میمونه. 

 توله به مامانش رفته

 خریدارو حساب کردیم و برای شام چهارتایی رفتیم یه رستوران . 

 مهدیار:چی میخورین؟

 روهام: من جوجه 

 منم جوجه _

 بهاره : کوبیده 

 آوش:منم اوجه )جوجه(

 مهدیار:پس سه تا جوجه و دو تا کوبیده. 
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 مهدیار وقتی ازهمون پرسید چی میخوریم پیشخدمتو صدا کرد و سفارشمونو بهش داد.

 دیقه طول کشید که غذاهارو اوردن و شروع به خوردن کردیم و با حرفای آوش شب خیلی خوبی بود. چند

**** 

 صبح بهاره رفت بیمارستان و آوشم برد مهد 

 \منم بلند شدم و هاج و واج بودم و به در و دیوار میخوردم که باالخره رسیدم به دستشویی و عملیاتو انجام دادم=

 دیم که گوشیم زنگ خورد و دیدم روهامه.داشتیم صبحونه میخور

 بابام:روهامه؟

 آره _

 از سر میز بلندشدمو تشکر کردم و رفتم تو اتاق و با روهام حرف میزدیم. 

 راستی چه خبر از اون امین خاک تو سر؟_

 سال حبسه ۲روهام: 

 ای کاش ده سال تو حبس بود  ایشاهلل بمیره تو زندان. _

 ن؟روهام: خب مامان اینا خوب

 آره سالم میرسونن. _

 روهام : آوش کجاست؟؟؟

 مهده توله سگ  _

 روهام:خیلی شیرینه 

 آره _
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 سرکاری؟

 روهام:آره 

 االن برای یه پرونده باید برم پیش سرهنگ دوباره بهت زنگ میزنم عزیزم. 

 باشه روز خوش _

 گوشیو که قطع کردم

 هنزفری رو گذاشتم تو گوشم و یه آهنگ از محسن یگانه پلی کردم.  

 خیلی وقت میشد نرفته بودم تو تل و واتساپ و اینستا

 که وقتی رفتم یهوو کلی  دایرکت و پی ام واسم اومد...............

 رفتم تو پروفایل بهاره که دیدم یه عکس از خودشو آوش گذاشته

 دلم یهو براش گرفت 

 ونم کامال حالشو درک کنم ولی میدونم که شکسته و االن آوش تمام زندگیشه. من نمیت

 یه حسی بهم گفت زنگ بزنم به شماره ای که از کیمیا داشتم شاید ور داره

 هنذفری رو دراوردم و زنگ زدم که بوق خورد ولی هیچکی جواب نداد...

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

 «بهاره»

 توی بیمارستان چنتا عمل انجام دادم و شیفتم که تموم شد 

 رفتم دنبال آوش.

 آوش:مامانی من دلم بالی بابایی تنگ شده کجا لفته بابا؟؟
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 با حرف آوش بهم ریختم و گفتم:بسه دیگه اه بابات نیست 

 ه مسافرت .آوش زد زیر گریه و منم دیدم خیلی بد رفتار کردم بغلش کردمو بوسیدمش و گفتم:بابا رفت

 آوش:چال مالو نبلده؟ )چرا مارو نبرده؟(

 خب پسرم کار داره ._

 آوش دیگه سوالی نپرسید ومنم پامو گذاشتم رو پدال و گاز دادم.

 رسیدیم خونه دیدم مهسا باز تو آشپزخونس و مثل معتادا یواشکی داره آلوچه میخوره که آوش یهو رفت تو آشپزخونه که خانم سکته کرد.

 و مجبور شد به آوشم بده. 

 این دختره آدم بشو نیست که 

 و من چقدر این کاراشو دوست دارم....

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

 دو ماه عادی گذاشت و روهام و مهسا کاراشونو کردن و با اصرارای مهسا برنگشتم شیراز و پیشش موندم 

 زم که دیگه من از دستش راحت میشم دیگه یکم رفتاراش تغییر کرده ولی فکرکنم استرس داره برای عروسیش و امرو

 امروز روز عروسیه و باز منو میکشه. 

 یه لباس مشکی کوتاه خریدم که خیلی خوشگله و آرایشگاهم که از قبل رزرو کردیم همه باهم بریم. 

 مهسا:بریم؟

 آره _

 ساوی:منو یادتون رفت 

 بیا بریم که دیر میشه ها _
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 \خفتمون کرد.= همه رفتیم جلو در که مامان مهسا

 مامان مهسا : خب دخترا برین و مراقب باشین

 بگین دخترمو خوشگل مشکل کننا. 

 همه خندیدیم وبعد خدافظی ازش رفتیم .

 به آرایشگاه که رسیدیم مهسارو بردن اتاق مخصوص عروس و ماهم تو یه سالن دیگه نشستیم که خانمه صدامون کرد برای اپیالسیون. 

یه چیزی خوردیم با ساوی و دوباره برگشتیم تو آرایشگاه که زنه صدامون کرد برای درست کردن موهامون و ماهم نشستیم  نزدیکای ظهر رفتیم

 و همه چیزو سپردیم به آرایشگره. 

 بعد از ظهر بود که مهسا از سالن اومد بیرون ما دهنمون کف کرد ،وای خیلی خوشگل شده بود .

 ساوی:اوی امشب کارت ساختستا 

 ی خیلی خوشگل شدی عزیزم مبارکت باشه. وا_

 مهسا اومد کنارمون و دستمونو گرفت و گفت:مرسی بچها شمام خیلی خوشگل شدین.

 یکم تو چهرش نگرانی بود که خب برای هر عروسی مسلما الزمه

 صدای زنگ در از فکر و خیره شدن به مهسا درمون اورد

 :خانم محمدی همسرتون اومدن.  

 ات ماهم میایم تاالر دیگه. برو خدا به همر_

 مهسا که رفت منوساوی هم کارمون تموم شده بود و لباسامونو پوشیدیم و رفتیم تاالر که مامان مهسا و همه بودن .

 بعد سالم و احوالپرسی رفتیم پیش مامانم و نشستم و آوشو ازش گرفتم که گفت:مامانی خوجل شدی مامانی رو اذیت نتلدم 

 آفرین عشق مامان _

 توام خوشگل شدی نفسم .
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 ساوی:فقط مامانت خوشگل شده؟

 آوش : نخی عاله ام خوجل شده

 مامان و بابای سنم هم اومده بودن که بعد مدت ها دیدمشون و بازم شرمنده شونم. 

 به یاد خاطرات شب عروسیم افتادم که چقد خوش بودم و خودمو خوشبخت میدونستم 

 رفت؟؟؟ پس اون خوشبختی که فکر میکردم کجا

 خدا جونم بازم دلم براش تنگ شده و خیلی جاش خالیه.

 یه دفعه ساوی دستمو کشید و گفت:کجایی؟؟ بلندشو بریم برقصیم.

 رفتیم وسط و با مسخره بازیای ساوی یکم رقصیدیم و اومدیم نشستیم که دیدم آوش داره با یه دختر کوچولو بازی میکنه

 اید تو قلبت فقط یه عشق داشته باشی...هیچ وقت نمیزارم مثل بابات بشی تو ب

 تو فکر بودم و همه لحظات شب عروسیم میومد جلوی چشام ولی خیلی جلوی خودمو میگرفتم .

 یکی با صدای بلند گفت:عروس و داماد دارن میان 

 ازجامون پا شدیم و رفتیم جلو در استقبالشون. 

 مهسا در کنار روهام خیلی بهم میومدن .

 نشستیم و اونام بعد احوالپرسی رفتن نشستن تبریک گفتیم و

 یه نگاه به مهسا کردم که قیافش یه طوری شده بود 

 چند دیقه ای گذشت که روهام داد زد : یعنی چی؟ چی داری میگی؟ 

 مامان مهسا رفت جلوشون که دیدم مهسا حلقشو در اورد و انداخت و رو به همه گفت: ببخشید من نمیخواستم اینجوری بشه. 

 و از تاالر رفت بیرون
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 من شوکه شده بودم و همه هم همینطور 

 بزور از جام بلند شدم و رفتم پیش روهام و گفتم: چی...شدش؟

 روهام حرف نمیزد و منم نمیدونستم چیکار باید بکنم که مامان مهسا به ساوی گفت: برو به مردا بگو بیان. 

 و از تاالر زدم بیرون ولی مهسارو ندیدم ، وای خدا یعنی چی چیشد؟ساوی رفت و منم دنبالش دویدم و لباسامو برداشتم 

 مغزم ارور میداد و برگشتم برم داخل که مهدیار و مهیار اومدن و گفتن:کجا رفت؟؟

 نم..یدونم _

 مهدیار و مهیار رفتن سوار ماشین شدن و منم رفتم تو تاالر که مامانم گفت: دخترم بیا مامان مهسا حالش خوب نیست. 

 ساوی قضیه چیه؟_

 ساوی : نمیدونم واال

 االن چیشد؟

 همه شوکه بودن و کال عروسی بهم خورده بود .

 بابای مهسا و بابای روهام اومدن تو زنونه. 

 روهام سرشو گرفته بود که یه دفعه داد زد و از تاالر رفت بیرون که باباش رفت دنبالش. 

 وای خدا یعنی چی؟ دختره کجا رفت؟

 موندن.  ۱دیدم اوضاع داغونه رفتمو به چرتو پارتای مهمونی گوش دادم و استقبال کردم ازشون که رفتن و فقط مهمونای درجه 

 خاله مهسا هم به مامان مهسا دلگرمی میداد .

 مامان من و ساویم میریم ببینیم چیشده. تو پیش آوش باش. _

 با ساوی رفتیم و سوار ماشین شدیم .
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 کرد؟ کجا رفت؟ چرا اینطوری_

 ساوی : نمیدونم واقعا

 باید بریم خونشون ._

 رفتیم جلو در که دیدیم همزمان با ما مهدیار و مهیار از خونه اومدن بیرون.

 آقا مهدیار اینجاس؟_

 با اعصبانیت گفت:نه

 ساوی: یعنی کجا رفت؟؟

 وای خدا چرا اونجوری کرد این دختره ی بی عقل_

 دن و سوار ماشین شدن و رفتن.مهدیار و مهیار اعصبانی بو

 ساوی: االن ما کجا بریم دنبالش؟؟

 نمیدونم_

 بریم تو خیابونارو بگردیم.  

 رفتیم توی خیابونا و همه جارو گشتیم که نبود

 دیگه داشتیم کالفه میشدیم که ساوی گفت:برگرد تاالر شاید باکسی برگشته باشه. 

 برگشتیم تو تاالر که خبری جز ناراحتی نبود .

 چندنفری جلوی در بودن و بد گویی مهسا رو میکردن که منم جوابشونو دادم رفتن پی کارشون.

 رفتیم پیش مامان مهسا که دوباره سراغ مهسا رو گرفت و ماهم ساکت شدیم.

 ساوی:خب به گوشیش زنگ بزنیم اون همیشه گوشیش باهاشه .
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 آره آره زنگ بزن _

 ساوی زنگ زد به مهسا که برنداشت

 وای دختر آخه چیکار کردی؟ 

 کجا رفتی؟

 االن چیکار کنیم؟

 ساوی:بهاره شاید رفته خونه دوستاش.

 نم..یدونم _

 همین طور وایساده بودیم که پرسیا اومد سمتمو گفت یه لحظه بیا 

 فهمیدم نمیخواد ساوی بیاد به خاطر همین باهاش رفتم یه گوشه که گفت:

 بهی ببخشید من نمیدونستم مهسا میخواد بره 

 چند روز پیشا کلید خونه ما رو گرفت ازم و گفت به هیچکس نگم  

 خونتون کجاست؟؟_

 پریسا:نزدیکای لواسونه

 ولی به کسی چیزی نگی خودت تنها برو

 کلید زاپاس تو خونمونه بیاین بریم.

 بقیه رفتیم دم خونشونبه ساوی گفتم همونجا بمونه و من و پریسا بی توجه به 

 وای خدا فقط کاری دست خودش نداده باشه. 

 آخه چیکار کردی مهسا؟؟
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 االن روهام چه حالی داره .

 رسیدیم در خونشون که گفت:من میرم کلیدو بیارم .

 پریسا که اومد کلید و داد بهم و گفت:من دیگه باهات نمیام مراقب خودت باش

 منم بعد تشکر و اینا راه افتادم رو یه کاغذ آدرسم نوشت و داد بهم 

 وقتی رسیدم یه ویالی تقریبا متوسط که حیاطشم بزرگ بود دیدم 

 با کلید درو باز کردمو آروم رفتم تو 

 از حیاط که گذشتم و وارد سالن خونه شدم دیدم جلو شومینه ی خاموش یه سایه اس 

 آروم رفتم جلو 

 یه کبریت دستش بود جلوشم کلی عکس و کاغذ 

 ایسادم ببینم چیکار میکنه و

 شومینه رو روشن کرد و چند لحظه بهش خیره شد 

 بعد دونه دونه عکسارو ورمیداشت و چند دقیقه خیرشون میشد و بعد آروم مینداخت تو آتیش 

 یه دفعه آروم گفت:بهار

 فهمیدم که متوجه ی اومدنم شده 

 رفتم جلو تر 

 با دیدن عکسا وا رفتم 

 طول عقد و نامزدی انداخته بودنعکسایی بود که تو 

 نشستم بغلشو آروم گفتم :مهسا چیشده؟
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 یه لبخند پر درد زد و گفت:هیچی 

 اصال کاراشو نمیفهمیدم اون هیچ وقت این شکلی نبوده 

 مهسا ؟-

 تروجون من بگو چیشده ؟

 سرشو برگردوند سمتمو با چشای اشکیش خیره شد بهم 

 ته دلم با اون نگاش خالی شد 

 تو چشاش نبود حتی همون شوقی که همیشه واسه اذیت کردن مردم داشت هیچی 

 چشاشو بست و آروم گفت:بهار

 تا حاال شده فکر کنی هر ثانیه که میگزره عمرت کوتاه تر میشه؟

 وا چرا این فکرارو میکرد تو این موقعیت 

 االن واسه چی این چیزا رو میگی؟_

 جوابی نداد و خیره شد به آتیش 

 ایی بود چشاش دری

 صدای هق هقای بی جونش تو خونه پیچیده بود 

 نمیدونم چرا این مدلی شده بود ولی هرجور بود ناراحت بودم 

 ناراحت از این که شخصیت همیشه محکم مهسا تو بغلم داشت از گریه میلرزید 

 اروم روبهش گفتم:باشه گریه کن آروم بشی هروقت دوس داشتی باهم صحبت میکنیم 

 حالش افتضاح بود 
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 نمیدونم چرا ولی حس خوبی به گریه هاش نداشتم 

 دلم گواه خبر بدی رو میداد

 دم دمای صبح بود که از خستگی  چشام سنگین شد

 وقتی چشامو باز کردم دیدم مهسا خوابه

کشیدن پرده هارو نداشتم به جاش  زود  آروم از جام بلند شدمو نگاهی به خونه کردم که دیدم چون پرده ها کشیده شده خونه تاریکه حوصله ی

 برقارو روشن کردم

 از حال بد مهسا احساس ترس میکردم ولی سعی کردم خودمو آروم نگه دارم 

 با صدای گوشیم دست از فکر کردن به مهسا برداشتم 

 دیدم مهدیاره

 وای فعال نمیدونم مهسا چیکار میخواد بکنه؟

 یعنی جوابشو بدم یا نه؟ 

 گم؟ آخه چی بهش ب

 شاید مهسا احتیاج به تنهایی داشته باشه؟

 نخواد کسی فعال از حال و اوضاعش بفهمه؟

 جوابشو ندادم 

 وقتی برگشتم سمت مهسا دوباره چشاشو باز کرده بود و گریه میکنه رفتم نزدیکش و روی زانوهام نشستم و گفتم : مهسا چیشده آخه؟ چرا گریه

 میکنی؟

 چیزی نگفتم و تو بغلم گرفتمش بازم جوابی نداد و منم دیگه 

 نمیدونم چرا حالش بده 
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 مطمئنم که روهامم حال و روز خوبی نداره 

 اونی که اونقدر مهسا رو دوست داره مطمعناا حالش باید بد باشه 

 وقتی آروم گرفت با صدای لرزون از گریه گفت : بخدا من روهامو دوست دارم ولی....

 ونده بودم چیکار کنم ادامه حرفشو نگفت و گریه کرد  م

 آرایشش پخش شده بود 

 بزور دستشو گرفتم و بردمش تو دستشویی و صورتشو شستم

 وقتی از دستشویی بیرون اومدیم یه نگاه بهش کردم

 مثل جنازه ها رنگش پریده بود  حالش اصال خوب نیست.... 

 منم با این حال مهسا نمیتونستم جواب مهدیار یا مامانمو بدم

 شم غافل شده بودمکال از آو

 گوشیمو برداشتم و به پریسا زنگ زدم  

 بهش گفتم که باید بیاد پیش مهسا بمونه تا من بتونم برگردم خونه. 

 وقتی پریسا اومد بهش سفارش کردم که از پیشش جم نخوره 

 منم برگشتم خونه مهسا اینا

 تا از در وارد شدم دیدم همه تو هال جمعن

 آوش که تا منو دید گریه کنان اومد سمتم که منم بغلش کردمو و روبه همه سالمی کردم. 

 سعید:تو دیشب کجا بودی ها؟؟

 دیدم خیلی عصبیه 
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 وای خدای من االن چی بگم بهش

 فعال نباید حرفی از مهسا وسط بیارم

 دنبال مهسا بودم ولی هرچقد گشتم پیداش نکردم _

 سعید:چرا تنها رفتی؟

 ول شده بودم االن مگه چیزی شده؟خب ه_

 دیگه چیزی نگفت

 نشستم پیش مامانم اونم که داشت به مامان مهسا دلداری میداد.

 خودمو مشغول حرف زدن با آوش کردم

 آوش : ماانی چال همش منو تنها میزالی؟

 قربونت بشم پسر خوشگلم ببخشید مامانی جونم بیا تو بغلم ببینم_

 بغلش کردم و بوسیدمش

 سنگین بود و همه ناراحتجو 

 مهدیار:شما نمیدونی مهسا کجاس؟

 نه واال منم دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم. _

 مهدیار اخمی کرد و گفت:شما که راست میگی

 از جاش بلند شدو رفت و سعیدم دنبالش راه افتاد.

 مامان خبری از روهام ندارین؟_

 مامان : از مامانش شنیدم که  معلوم نیست کجاست
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 اوناهم دارن دنبالش میگردن 

 راستی خبر داشتی روهام یه خواهر داشته؟

 اهوم مهسا گفته بهم_

 ساله داشت ۱۸یا ۱۷مامان:مثله این که با دخترش اومدن ایران یه دختر 

 وقتی شما رفتین اومد اینجا 

 مثله اینکه روهام دختره رو خیلی دوس داره جونش براش در میره اسمشم سها بود...

 اروم گفتم آها 

 مامانمم دوباره شروع کرد به دلداری دادن به مامان مهسا که گریه میکرد

 منم به دلیل مهسا برای بهم زدن عروسی فکر کردم 

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

 یه هفتس گذشته و مهسا هنوزم همون حالو داره

 خانوادش خیلی سرزنشش میکنن.  

 ولی من روی همه وایسادم و ازش طرفداری کردم

 وزم بهم نگفته که چرا با روهام اینجوری کرده ولی من باید صبور باشم تا بهم بگههن

 از روهام خبری ندارم و میدونم که داغونه بهشم حق میدم

 اون خیلی مهسا رو دوست داره  باید برگردم شیراز ولی تا وقتی که نفهمم مهسا چش شده نمیتونم 

 نتکار و از طرفی مهسا و کیمیام که دیگه کال نیست بازم حالم خرابه از طرفی دلتنگی به یه خیا

 زندگی چه بازی هایی واسمون داره پیش میاره 
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 خدا چرا هرچی مشکله برای ماست؟؟

 من چیکار کردم که باید تاوان پس بدم؟

 دلم تنگ شده

 دل تنگ یه عوضی

 یه کسی که فقط بازیم داد 

 چرا امین مثل سنم منو بیچاره  نکرد؟ 

 زدواج کرد؟چرا با من ا

 چرا ازم بچه اورد؟

 بازم سواالی تکراری که هر روز از خودم میپرسم.....

 امین مرده منه اره مردمه ولی نه دیگه نیست ، دیگه نیست

 نیست دیگه 

 بهاره مَرد تو مُرده اون باهات بازی کرد و استفادشو برد و االنم تو یه تیکه آشغالی دیگه براش

 زارمین بار اشکام جاری شد ولی مثله هردفعه بی اهمیت دراز کشیدم.دلم گرفت و دوباره برای ه

 آوش : مامانی من بابالو موخوام 

 بابا سرکاره عشق مامان _

 نمیدونم باید چیکار کنم آخه 

 آوش خیلی بهونه امینو میگیره

 باید ببرمش پیش امین تا آروم بشه.
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 هی خدا خسته شدم از این زندگی نکبت بار 

 دیگ زندگی نمیکنم شدم یه مرده ی متحرک 

 یه مرده که چیزی برای از دست دادن نداره 

 کاش آوش به دنیا نمیومد و منم میرفتم یه شهر دیگه و از همه دور میشدم ولی بخاطر پسرم نمیتونم پسرم االن تنها مرده زندگیمه

 شاید اگه نبود منم االن دیگه نبودم 

 م فقط آوشه.نفسم به اون بستس و شب روز

 مهسام که دیگه شده جنازه

 یه جنازه که از صبح تا شب فقط تو اتاقشه و بیرون نمیاد

 بهم چیزی نمیگه و منم نمیپرسم چون حالش خوب نیست

 اگه بخواد خودش بهم میگه نمیخوام اذیتش کنم

 میشدم و سعید به روش های مختلف اذیتم میکرد دلم برای بچگیم تنگ شده اون روزا که کنار خانوادم بودم و هر روز که از خواب بیدار

 خدا گناه من چی بود؟ 

 براش چی کم گذاشتم؟ 

 چرا باهام بازی کرد؟ 

 من چی از اون دخترا کم داشتم؟

 حتی دیگه االن نه من نه پسرشم براش مهم نیست . 

 خدااا نمیخوام برگرده نمیخوام برگردم فقط میخوام بدونم آخه چرا؟

 ردم؟مگه چه گناهی ک
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 دیگه نفسم بریده خدا

 یادمه که بهم میگفت نفسشم پس چرا نفس زندگیشو قطع کرد؟؟ 

 خدا منو بکش شاید سر قبرم بیاد منو بکــــــــــــــــــش

 انقد گریه کردم که یه آن قلبم کرد گرفت 

 مامان مهسا از در اومد تو و دید من قلبمو گرفتم زود اومد سمتم

 ؟مامان مهسا : وای خوبی

 بعد چند تا نفس عمیق که احساس کردم بهتر شدم گفتم: اره خوبم مهسا کجاس؟

 مامان مهسا: خوابه  

 اگه حالت خوب نیست بریم بیمارستان؟

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم:نه 

 مامان مهسا یکم درباره مهسا حرف زد و آخرشم گفت که من باید سر از کار مهسا در بیارم .

 خواب بودنگاهی به آوش کردم که 

 \از جام بلند شدم و رفتم تو هال یهو نمیدونم چجوری پام لیز خورد که محکم افتادم رو سرامیکا=

 باسنم درد گرفته بود و نمیتونستم بلند بشم از طرفیم خندم گرفت=[ مامان مهسا اومد سمتم و کمکم کرد بلند شدم 

 ر که به زور  جلوی خندشو گرفته بوداز خنده داشتم ویبره میرفتم که که نگاهم افتاد به مهدیا 

 وای خدا آبروم رفت آخه 

 با دستم داشتم باسنمو ماساژ میدادم 

 |یعنی دید؟=
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 بیخیال دیده که دیده اصن واال

 برم ببینم میتونم با مهسا حرف بزنم یا نه

 رفتم تو اتاق مهسا و دیدم درازه چقد که الغر شده این

 آخه من چی بهش بگم که اذیت نشه 

 مهسا بیداری؟_

 چشاشو باز کرد و چشاش کاسه خون بود 

 نشستم بغلش و گفتم:مهسا جون روهام حرف بزن ببینم چیشده.

 حداقل جون من جون آوش

 یه چیزی بگو 

 بلند شد و نشست و خیره شد بهم و گفت : تو خیلی جوونی بهاره باید ازدواج کنی

 ؟تعجب کردم از حرفش که دوباره گفت:هنوزم دوسش داری

 چی میگی مهسا حالت خوب نیست؟_

 جوابی نداد و دستشو نوازش گرانه کشید به صورتم و گفت:خیلی خوشگلی بهاره

 حرفاش از عقل به دور بود و انگار حالش خوب نیست باز انگار قاطی کرده بود

 مهسا معلومه چی میگی؟_

 مهسا:تنهام بزار به وقتش بهت میگم چیشده

 عمیق کشید و چشاشو بست. رو تخت دراز کشید و یه نفس

 با ناامیدی از جام بلند شدم 
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 رو صورتش خم شدم و پیشونیشو بوسیدم 

 یه قطره اشک از گوشه چشاش افتاد پایین 

 با دستم پاکش کردم و اروم از اتاقش اومدم بیرون

 مهدیار خیره به دیوار تو فکر بود

 آروم از کنارش رد شدم تا متوجه ام نشه 

 تا در اتاقو باز کردم اوش پرید بغلم 

 آوش:مااانی چال تنهام مزالی؟چال هیچکت منو دوس نداله؟بابا کوجاس؟

 مگه من کال بدی کلدم که بابا لفته؟

 عشق مامان تنهات نذاشتم که _

 رفتم پیش خاله مهسا

 دلت واسه بابایی تنگ شده؟

 سرشو تکون داد 

 تا خوابش ببره  یکم تو بغلم گرفتمش و اروم تکونش دادم

 با اروم شدن صدای تنفسش نگاهی بهش کردم 

 به نظر میرسید که خوابش برده باشه 

 اروم بغلش کردم و گزاشتم رو تخت 

 کنارش دراز کشیدم و دستمو گزاشتم رو سینش

 مرد کوچولوی من!
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 قراره وقتی بزرگ شه از من حمایت کنه!

 نزاره کسی به مادرش ضرر برسونه!

 پسر نازم!

 م براش میسوزه!دل

 کودکی عذاب آوری رو داره 

 نه پدری...

 نه مادری که بهش توجه کنه...

 نه تفریحیی....

 هیچ چیز...

 باید یکم بهش توجه کنم 

 دوس ندارم بی توجه ای که بهش میکنم تو آیندش تأثیری بزاره

 یه دفعه فکرم رفت سمت امین

 آوش دلش براش تنگ شده بود؟

 دو دلم 

 پیش امین؟آوشو ببرم 

 باالخره پدرشه باید بچه رو ببینه

 ولی محیط جایی که قراره هم دیگرو ببینن چی؟

 ولی این دل تنگی اوشو چیکار کنم؟
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 باید فکر کنم 

 ولی اگه دیدار با امین تو روحیه ی بچه ضرر بزاره چی؟

 نگرانم

 نگران.....

. 

. 

. 

 ن یا نه از دیروز تا امروز کلی فکر کردم که آوشو ببرم پیش امی

 تصمیم خودمو گرفتم 

 بچم دلش برای باباش تنگ شده 

 دلم نمیخواد قطره اشکی از چشای ناز پسر کوچولوم ببینم

 کلی با سعید دعوا کردم که تو مسائل من دخالت نکنه

 نمیزاره آوشو ببرم پیش امین 

 ولی من روش وایسادمو نذاشتم حرفی بزنه

 به هرحال بچه ی خودمه

 ن که دلم نمیخواد بچه ام غصه دار بشه....اونا درک نمیکن

 دوست نداشتم دوباره با اون پست فطرت روبه رو شم ولی هیچ راهه دیگه ای نداشتم 
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با به خاطر همین برای این که بهش نشون بدم با رفتنش از زندگیم چیزی ازم کم نشده )درحالی که بهم اسیب های زیادی زده بود....(یه تیپ زی

 و شیک بزنم 

 یه مانتوی صورتی کم رنگ که عروسکی بود با شال و شلوار مشکی پوشیدم 

 یکم ارایش کردم تا این بی روحی صورتم معلوم نباشه 

 چادرمم گزاشتم کنار تا اونجا بپوشم!

 یه لباس پسرونه ی شیک هم تن آوش کردم 

 اونم چون میدونست قراره بره پیش باباش ساکت و آروم وایساده بود تا کاراشو بکنم 

 منم در کمال آرامش موهاشو شونه کردم 

 کیفو سوئیچ ماشینمو ورداشتمو دست اوشو گرفتم و از اتاق اومدیم بیرون 

 سعید پیش مهدیار نشسته بود و هردوشون اخم غلیظی رو پیشونیشون نقش بسته بود

 ن یه چشم غره رفتم و بی اهمیت از کنارشون گذشتم بهشو

 مهسا خواب بود و نمیخواستم که بد خوابش کنم 

 مامانشم رفته بود خونه خاله مهسا اینا

 از در خونه زدم بیرون و اوشو تو صندلی مخصوصش گزاشتم و کمربندشم بستم 

  خودمم سوار شدم و با یه به امید تو و نفس عمیق ماشینو روشن کردم

 تو راه به برخوردم با امین فکر میکردم 

 به اینکه امین با دیدنم چه کاری انجام میده

 با دیدن در زندان نفسم گرفت

 احساس بدی پیدا کردم 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 نفسای عمیق میکشدیمو سعی میکردم فکرمو متمرکز اوش بکنم

 سرمو برگرد دوندم عقب و چادرمو ورداشتم 

 دم از ماشین پیاده شدم و اوشم پیاده کر

 چادرمو سرم کردم و کیفم رو ورداشتم

 با به یاد آوردن مدارک در کیفمو باز کردمو بعد چک کردنشون سریع بستم 

 اوشو بغل کردم و با یه نفس عمیق رفتم داخل....

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

 «امین»

 رو تختم نشسته بودم و داشتم به افسون فکر میکردم 

 عوضی 

 دستم بهش برسه بیچارش میکنماگه 

 با خوندن اسمم از بلند گو،از فکر انتقام از افسون در اومدم 

 یعنی کی میتونه مالقاتی من باشه؟

 تو این چند وقته که کسی نیومد مالقاتیم؟

 بی حس بلند شدم و بی اهمیت به قیافم رفتم پیش مسئول زندان 

 متعجب زل زدم به دهنش

 نمیفهمیدماز حرفاش هیچی 

 کسی اومده و درخواست مالقات خانوادگی داده بود؟
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 یعنی کی؟

 با اون زندان بان رفتیم سمت اتاقی که مالقات انجام میشد!

 از در که اومدم داخل دستبندی که به دستم زده بودن رو باز کرد و گفت فقط نیم ساعت!

 اال بردم و بعد فسقل کوچولو تو بغلم فشرده شد!داشتم جای دستبندو مالش میدادم که با صدای سالم ریزی سرمو ب

 نگاهی کردم و دیدم که آوشه

 بغلش کردم و بوسیدمش که نگاهم با بهاره گره خورد 

 میدونم که ازم متنفره  

 حق داره 

 من باهاش بازی کردم اون لیاقت بهتر از منو داشت تو زندگی چیزی برای من کم نمیذاشت

 ه نفر باشم از اول با این رفتارم خو گرفته بودم ولی من نمیتونستم فقط با ی 

 باهاش ازدواج کردم چون یه حسی فرا حس های قبلیم با دخترای دیگه بود....

 اوشو بغل کردمو نشستم رو صندلی

 آوش : بابایی چال نیومدی منو بینی؟

 ببخشید پسرم یه مدتی اینجا سرم شلوغه _

 هر وقت خلوت شد میام میبینمت

 پوزخندی که زد باعث شد سرمو باال کنم بی اهمیت به من داشت دیوارو نگاه میکرد....صدای 

 خودمو با آوش مشغول کردم  

 میدونم که دیگه واسش ارزشی ندارم ...
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 میدونم که االنم که روبه رومه به زور تحملم میکنه و مجبوره...

 روبه بهش گفتم : خوبی؟

 بهاره : ممنون

 نمیده ولی وقتی داد با لحن سردش تنمو لرزوند...حدس میزدم که جوابمو 

 با صدای نگهبان که رو بهمون گفت وقت مالقات تمومه از فکر در اومدم

 چه زود گذشت....

 پیشونی آوشو بوسیدم و نرم و آروم بهش قول دادم حتما بیام ببینمش

 البته نمیدونم کی میتونم به قولم عمل کنم....

قطره موقعی که خواستم از دربیام بیرون دو دل بودم که آیا حرفمو بزنم یا نه؟ولی ریسک کردم و با گفتن حرفم دیدم نی نی چشای بهار لرزید و 

 اشکی از چشاش روی گونه ای که الغر شده بود ریخت 

 دیگه نموندم تا شاهد باشم چه بالیی سرش میاد....

 مو کنترل کردم و رفتم تو بند.حالم از خودم بهم می خورد ولی خود

 خودمو پرت کردم رو تخت....

 رحمت که اداعای بزرگ بودن رو میکرد اومد جلو و گفت:هوووی تن لش چه وضعشه ؟خونه خالت نیست که

 گمشو بابا _

 یه دفعه حمله کرد سمتمو منم چون اعصابم خورد بود باهاش درگیر شدم...

 توی انفرادی افتادم

 دعوام نمیشد یه کاری میکردم بیوفتم تو انفرادیاگه هم با رحمت 
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 دلم تنهایی میخواست 

 سکوت...

 ارامشی که خودم از خودم محروم کردم....

 یاد قیافه اش افتادم خیلی جدی و بی روح جلوم نشسته بودم 

 انقد فکر کردم که نمیدونم کی خوابم برد....

 کاش اینقدر دیونه نبودم....

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

 «بهاره»

 با آوش که نشستم تو ماشین بعضم ترکید و زدم زیر گریه

 سرمو گذاشتم روی فرمون 

 آوش : مامانی گلیه موکونی؟

 نه چشام میسوزه پسرم  _

 مثله اینکه مجابش کردم....

 یاد چهره ی مردونه اش افتادم

 همه خاطرات دوران زندگی تو ذهنم اکو وار میچرخید... 

 حالم بدتر میشد...

 رفتم یه پارک و صورتمو آب زدم یکم بهتر شدم

 دست آوشو گرفتم و یکم قدم زدم تا اوش جایگاه بازی بچه هارو دید و دستمو کشید سمتشون...
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 آوش : مامانی بلیم تاب بازی 

 باشه_

 آوشو روی تاب گذاشتم و باهاش بازی کردم

 کاش میموندم

 تمام و کمال تصاحبش میکردم   کاش اون قدر براش میجنگیدم که

 ولی دووم نمیتونستم بیارم

 میمردم وقتی میفهمیدم با همه رابطه داشت...

 وقتی باالخره آوش خسته شد برگشتیم خونه

 بودنVTسعید و مهدیار جلو 

 آوش دوید رفت بغل سعید 

 آوش : دااااایی بابامو دیدم 

 سعید:الهی قربونت شم ولی دیگه نمیتونی ببینیش تو فقط با مامانت باید باشی 

 دایی شوخی میکنه _

 بیا پسرم بریم لباساتو در بیارم 

 کارای آوشو خودمو کردم و دراز کشیدم روی تخت 

 اوش که از خستگی زیاد خوابش برده بود ولی من کلی فکر جورواجور تو مغزم بود....

 میخواست.... دلم آغوش گرمشو

 آغوشی که همیشه پناهگاه من بود ولی....
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 خیلی وقته که اون آغوش برای من باز نمیشه! 

 تموم شد!

 مرد من واسم مرده!

 زندگی که توش ارامش و اعتماد نداشته باشمو صد سال سیاه نمیخوام 

 با به یاد اوردن کلمه ای که تو زندان بهم گفت از جام پریدم 

 مهمون چشام شد بازم اشک بود که 

 "من هنوزم یه جور دیگه ای تورو دوس دارم"

 جز به جز حرفاش تو سرم میپیچید!

 مغزم تحمل این همه مشکلو نداشت

 حولمو ورداشتمو بعد از اطمینان از خواب بودن آوش رفتم حموم 

 میخواستم یه دل سیر گریه کنم تا چشمه ی اشکم خشک بشه اما چه فایده؟.....

 مجبورم طاقت بیارم و زندگی کنم فقط بخاطر پسرم 

 سرنوشت من همونیه که خدا با آگاهیه کامل نوشتتش...

 پس هیچ ترسی از اینده یی که واسم رقم میخوره ندارم...

 بازم میگم خدایا واسه هرچی که دادی و ندادی شکرت!

 وقتی از حموم اومدم بیرون آوش 

 ارش کنم به خاطر همین رفتم پیش مهسا  هنوز خواب بود منم دلم نیومد بید

 بعد از دادگاهی شدن برای اینکه طالق بگیرن )عروسی نکرده بودن ولی عقد کرده بودن!( حالش بدترم شده بود 
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 خیره به پنجره و دستشم گذاشته بود رو شکمش!

 اروم کنارش نشستمو گفتم:سالم خوبی؟

 خیلی آروم جوابمو داد

 مهسا : سالم 

 امینو دید یکم آروم شد مهسا حالم خوب نیست  آوشو بردم_

 دیگه کسیو ندارم که پیشش درد و دل کنمو اونم به حرفام گوش کنه

 سرمو گزاشتم رو پاهاش و اونم دستشو فرو کرد تو موهام...

 مهسا: بخاطرش حالتو بد نکن 

 پس حداقل تو بهم بگو چیشده؟ _

 تروخدا 

 دیگه بهت فشار نمیاریم فقط به من بگو چیشد !؟  روهام که معلوم نیست کجاست ؟ ماهم که

 به خودم بگو 

 قول میدم به کسی نگم 

 به خدا قول میدم

 چرا روهامو ترک کردی؟

 اون که مثه امین نبود!

 چرا!!!!؟؟؟؟؟

 دیگه آخراش دستاشو گرفته بودم دستم و چنگ مینداختم اونم هیچی نمیگفت!
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 پایین قطره های اشک دونه دونه از چشاش میریخت

 روشو کرد اون طرفو گفت: اگه بهت بگم توهم داغون میشی پس لطفا نخواه که بگم... 

 من میخوام بدونم مهسا _

 جون من بگو! 

 یه نگاه به خودت بنداز 

 چقدر ضعیف شدی

 تو همون مهسایی؟

 نیستی به قران که نیستی!

 فقط بهم بگو تا کمکت کنم 

 همین!

 جوابی نداد

 و رفت سمت کشو ولی از جاش بلند شد

 با یه کاغذ اومد و بی جون نشست روتخت  

 درحالی که اشکاش سرازیر میشد گفت:هرچی که میخوای بدونی خالصه میشه تو این برگه.....

 با باز کردن کاغذ و خط به خط خوندنش احساس میکردم فشارم افت میکنه تا جایی که دیگه هیچی نفهمیدم...

 هدیار و مهسا باال سرم وایساده بودن مهسا داشت گریه میکرد و منم شک زده نشسته بودم .چشامو که باز کردم سعید و م

 سعید:بیا این قرصو بخور 

 قرصو بزور بهم دادن
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 وقتی چشامو باز کردم کسی جز مهدیار پیشم نبود

 تا دید چشامو باز کردم گفت: بهاره خانم بهترین؟ 

 بازم نتونستم جوابی بدم دهنم باز نمیشد

 لم خراب بود و نمیتونستم کاری کنمحا

 مهدیار گفت: بخاطر شوهر سابقتونه؟

 فقط نگاش کردم و جوابی ندادم! مهدیار بهم زل زده بود که در باز شد و سعید به همراه یه دکتر اومد داخل.

 دکتره معاینم کرد و رفتن بیرون. 

*********** 

دیگ سعی کردم کنار بیام که مهسا تومور داره و منم باید مراقبش باشم و بهش روحیه  حدود یه هفته گذشت و تو این مدت فقط با مهسا بودم

 بدم 

 من نمیزارم کسی بفهمه باید کمک کنم تا خوب بشه  

 دارم کارا میکنم که بریم انگلیس تا بتونن مهسا رو بیشتر معالجه کنن 

 امروز بله برون ساویه و ماهم یه هفته قبل اومدیم شیراز

 حالم خوب نیست و فقط جلو بقیه یه نقاب زدم 

 من قسم خوردم که باید به مهسا کمک کنم اون قرار نیست منو تنها بزاره

 شده باشه کل زندگیمو به پاش میریزم.  

 مهتا:عزیزم ببین آرایشتت خوبه؟

 خوبه عزیزم _
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 با مهسا وارد خونه شدیم همه جمع بودن و ماهم سالم و احوالپرسی کردیم.

 فتیم نشستیم پیش بقیه و مشغول حرف زدن شدیم .ر

 دست مهسا رو گرفتم و گفتم : جون بخورمت چه خوشگل شدی .

 مهسا:زر نزن 

 قانع شدم واقعا ._

 آوش اومد پیشمو گفت: مامانی من چن سالمه؟

 دو سال و خورده ای _

 آوش : خورده ای؟

 برو با دوستات بازی کن فعال خوشگلم _

 آوش که رفت 

 و شوهرش اومدن ساوی

 اولین بار بود که دیدیمش ولی شنیدیم پسر خیلی خوبیه

 ساوی خوشگل شده بود و به شوهرش میومد

 یکم گذشت که حرف زدن و بعله رو گرفتن .

 کال همه حرف میزدن و منم به مهسا گفتم: مهسا خوبی؟

 مهسا:آره به این زودیا نمیمیرم نترس 

 بزنم صدای سگ بدی؟_

 صدای بز بدم؟مهسا:نمیشه 
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 بیشعور هنوزم حاضر جوابه

 دلم برای روهام میسوزه از وقتی که مهسا باهاش اونجوری کرد از مهدیار شنیدم داغون شده و توی خونه ای که گرفته بود زندگی میکنه

 از مهسا خواسته بودم برم حداقل به روهام بگم ولی نذاشت و منم اذیتش نکردم.

 گریه میکرد ولی بهش روحیه دادم و نذاشتم هیچ کس متوجه بشهتو اون مدت حالش بد بود و 

 بله برون ساوی تموم بشه پاسپورتا رو میگیریم و میریم 

 با مامان مهسا حرف زدم و گفتم که میخوام یه مدتی برم انگلیس و مهسا رو هم با خودم میبرم 

 ده و منم میتونم اونجا مشغول به کار بشم و .....البته چرت و پرتم زیاد گفتم که مهسا اونجا میتونه ادامه تحصیل ب 

 یه دختری کنارمون نشسته بود ادکلنشو از کیفش در اورد و زد به خودش 

 مهسا یهو جلو دهنشو گرفت و دوید سمت دستشویی.  

 منم رفتم دنبالش ببینم چیشد.

 از دستشویی که اومد بیرون گفتم : چیشد؟چرا باال اوردی؟ 

 یست.مهسا:خوبم چیزی ن

 بیا بریم خونه تا معلوم بشه چیزی نیست. _

 مهسا:زشته بهاره وسط بله برون

 اشکالی نداره مهم نیست_

 بزور دستشو گرفتم و بردم نزدیک بزرگترا و گفتم مهسا حالش خوب نیست باید بریم 

 که اونام اولش نگران ولی بعدش ولمون کردن  

 خداروشکر 
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 م و گفتم: زود باش لباساتو درار. رفتیم خونه و منم زود لباسامو کند

 مهسا : برای چی؟ 

 میخوای با این لباسا بشینی؟_

 مهسا رفت لباساشو در اورد

 منم آوشو که روی دستم خوابیده بود گذاشتم رو تخت.

 شک داشتم که اون چیزی که فکر میکردم باشه یا نه؟

 ولی از مهسا هیچی بعید نبود

 هم ازش دیدم مزید بر علت شده بود تا اینکارو بکنم با این چیزایی که تو این چند وقت

 از کشوم یه بی بی چک برداشتم و زود رفتم تو هال و دیدم لباساشو عوض کرده...

 بگیرش_

 \مهسا :خیلی فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟=

 |چجوری حامله باشم؟=

 با من یکی به دو نکن _

 ضرر که نمیکنی

 بگیرش

 بزور بردمش دستشویی و منتظر شدم 

 وقتی از دشویی اومد بیرون هاج و واج دستش جلو دهنش بود و یکه خورده داشت منو نگا میکرد

 ازش که گرفتم با دیدن عالمتای روش فهمیدم که این مهسا باز یه غلطی کرده 
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 چجوری؟_

 چیشد یه دفعه؟

 مهسا: نمیدونم 

 اصن یادم نیست چیکار کردم!

 وی دشویی سر خورد و نشست رو زمین....همون جل

 خیره به دیوار فکر کردم به همه جوانبش به هر مشکلی که باهاش رو به رو میشدیم!

 نباید بچه ای که نفس میکشید زنده بود رو از بین برد!

 گناه بود!

 نباید میشد حاال که شده دیگه تمومه!

 بهش نگاه کردم 

 یخت!چشاشو بسته بود و قطره قطره اشک میر

 رو بهش گفتم:مهسا!

 بچه رو نگه میداری!

 اون یه موجود زندس!

 نباید گناه کشته شدنش رو گردنت باشه!

 مهبوت زل زد بهم

 با صدای لرزون و ارومش گفت:چجوری؟

 با این وضعم؟
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 نمیتونم تحمل کنم!

 درک کن!

 پاشدمو کنارش اروم نشستم 

 دستامو باز کردمو بغلش کردم: نترس!

 هیچی نمیشه!

 ناامید نباش!

 زیر نظر دکترا سالم و سرحال به دنیاش میاری!

 بعد اروم دستمو گزاشتم رو شکمش و گفتم:فسقل خاله!

 مهسا هم با چشای اشکی زل زد بهم

 یکم که باهاش صحبت کردمو اروم شد پاشدم رفتم وسایالمو اوردم و 

 چکش کردم

 حال خودش و فسقل نرمال بود....

 ...زیر لب خدارو شکر کردم

 !دیگه بگیم روهامم به مهسا–

 مهسا : وای نه تروخدا نگو 

 نمیخوام بفهمه!

 واااا _

 چرا؟
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 باالخره اونم باباشه دیگه!

 مهسا:بهـــی

 من نمیدونم چقدر فرصت زندگی کردن دارم!

 میخوام فقط از خودم یه یادگاری کوچیک بزارم!

 این خواسته ی زیادیه؟

 کالفه شدم از دستش 

 |کلمو محکم بکوبونم دیوار=دلم میخواست 

 باز شروع به چرت و پرت گویی نکن! _

 مهسا تو هرچی که بخوای هم اون باباشه!

 حق داره!

 باالخره بچشه!

 تو اینو میفهمی؟

 گریه اش شدت گرفت....

 وجود یه بچه مطمعنا حالو روزشو بهتر میکنه!

 امید بهش میده تا زندگی کنه!

 سالم و سالمت به دنیا بیاد!همه سعیمو میکنم تا اون بچه 

 نگران هیچ چیز نباش!_

 من همیشه پیشتم!
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 هیچ وقت تنهات نمیزارم!

 تو هم قول بده تنهام نمیزاری؟

 فردام میرم دنبال ویزا و کارای رفتنمون به لندن!

 مطمعن باش با رسیدن به اونجا تحت درمانی و میتونی بچتو به دنیا بیاری!

 یچ وقت تنهام نمیزاری؟فقط مهسا بهم قول بده که ه

 انگار حس و حالش عوض شد 

 با یه نفس عمیق گفت:قول میدم بهی!

 قول میدم که سابم و سرحال با بچه ام برگردم پیش روهام و زندگی خوبی داشته باشیم!

 امید دارم به زندگی کردن!

 من میتونم!

 زندگی همیشه روی چرخه ی بدش نمیچرخه!

 نشون میده!زندگی دور اروم و لذت بخششم 

 با حرفاش احساس ارامش گرفتم......

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

 یه هفته ای طول کشید تا کارمون جور بشه و با کمک یکی از دوستام تونستیم تو لندن مستقر بشیم!

 مهسا تحت مراقبت قرار گرفت

 منم توی بیمارستان پیش دکتر مهسا مشغول به کارم

 خداروشکر 
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 وبی مسئولیت مهسارو به عهده گرفتن و واقعا مراقب وضعیت مهسا هستن!دکتر مغزواعصاب و دکتر زنان خ

 خیلی حالش بهتر شده و منم بهش روحیه میدم و هر روز دعا میکنم

 خدا جونم"

 عشق زندگیمو که گرفتی 

 "حداقل اجی مهربونم رو نگیر!

 تنها دارایی من از این دنیا فقط آوش و مهساست.

 دار....خدا هر جفتشونو برام نگه 

 آوشو خوابوندم و رفتم پیش مهسا و تو لیوانش یکم شیر ریختم و دادم دستش

 تا آخرش میخوریا برات خوبه_

 مهسا : باشه 

 مامانت هی بهم زنگ میزنه_

 به اونام نمیخوای بگی دارن نوه دار میشن؟

 مهسا : میخوام با مهدیار صحبت کنم و بهش بگم ولی فعال به مامانم اینا نگه

 که میدونم هنوزم دوسش داری  من _

 بخدا اگه بفهمه هم تنهات نمیزاره بزار کنارت باشه 

 مهسا سرشو گذاشت روی میز 

 خوبی؟_

 مهسا : آره نترس 
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 میخوای من با روهام حرف بزنم؟_

 مهسا:فقط خواهش میکنم هیچ کاری نکن!

 باشه هرجور که تو بخوای عزیزم..._

 روزا پشت سرهم میگذرن

 یرانو دوست داره ولی برای من هیجا واسم فرقی نداره!مهسا خیلی ا

 آوش بهونه امینو میگیره ولی با صدایی که ازش ضبط کرده بودم آروم میشه

 میخوام برای تولد مهسا یه جشن خوب بگیرم

 چون که شیمی درمانی میشه موهاش ریخته 

 اونم که همش غصه میخوره

 منم براش یه کاله گیس گرفتم 

 ولی تحمل کرد و بهم لبخند پر مهری زد! واسش سخت بود

 دلم برای مامانم خیلی تنگ شده فقط میتونیم با ویدیو کال همو ببینیم 

 |سعیدم که هر روز زنگ میزنه و بازجوییم میکنه=

 خداروشکر همه چیز خوبه

 دلم برای روهام میسوزه اون مهسا رو از دست داده و االنم حالش خوب نیست

 که از مهسا بچه داره حقشه که بدونه ولی من نمیخوام مهسارو اذیت کنم روهام باید بدونه 

 منتظر یه فرصتم که بتونم روهامو بکشونم انگلیس تا بتونن کنارهم باشن 

 میدونم که مهسا داره خیلی عذاب میکشه و همشم افکارش منفیه
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 منم حالم خیلی بده 

 نمیدونم چرا خدا هرچی مشکله برای ما گذاشته....

 دلم برای دوران دبیرستان و حتی روزای اوایل دانشگاه رفتنمون تنگ شده....

 روزایی که چهارتاییمون کنار هم بودیم ولی از هم پاچیدیم....

 ساوی که تو شیرازه و ازدواج کرده و کیمی هم که اصال معلوم نیست کجاست و تو این چند وقت اصال خبری ازش نیست

 یده ولی سعی میکنم به روی خودم نیارم دلم گواهی یه اتفاقی رو م 

 از جام بلند شدم و یه لیوان آب خوردم و رفتم تو اتاق دیدم آوش لباساشو در اورده و خوابیده

 الهی قربونش بشم مثل مامانشه.  

********* 

 دو مـــاه بعـــــد.....

 داره و خیلی پسر خوبیه و در عین حال شوخ!با جان توی بیمارستان آشنا شدم  خیلی بهم کمک میکنه دکترای روانشناسی 

 توی انگلیس بدنیا اومده ولی مادرش ایرانیه و یک کم فارسی هم بلده ولی بازم براش سخته...

 مهسا حالش یه روز خوبه یه روز بد نمیشه به حال االنشم اعتماد کرد!

 هستم و هر دفعه که حالش بد میشه من دوست دارم خودمو بکشمتحت مراقبته و دکترا خیلی امید میدن بهش ولی بازم شاهد اشکای پنهونیش 

 وجود آوش به خنده میندازتش که خیلیم آوشو دوست داره

 وضعیت بارداریش خوبه و االن دیگه چهار ماهشه و ماهم فهمیدیم بچش دختره

 هرچی ازش پرسیدم میخوای چه اسمی بزاری گفت نمیگم تا موقعی کع به دنیا بیاد...

 مهسا صحبت کردم و با کمکای جان قرار شده زنگ بزنیم به مامان بابای مهسا و همه چیزو بهشون بگیخیلی با 
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 حالت خوبه مهسا؟ _

 استرس نداشته باش و آروم آروم همه چیزو بهشون بگو.... 

 مهسا زنگ زد به پدرش و کل ماجرارو با گریه برای پدرش تعریف کردم 

ای نداشت هر چی الو الو کرد کسی جواب نداد و منم خیلی نگران شدم و زنگ زدم به مهدیار و بهش گفتم هی سعی کردم آرومش کنم اما فایده 

 بره پیش پدرش.

 مهسام حالش بد شد و شروع به گریه کردن،کرد!

 تروخدا مهسا  _

 به مهدیار گفتم بره پیش بابات نگران نباش چیزی نشده 

 حالشون خوبههرچقد تو سرپا باشی و حالت خوب باشه اونام 

 دیدم نفس نفس میزنه

 و سرشو محکم گرفته

 زود زنگ زدم به جان که بعد ده دیقه خودشو رسوند و مهسا رو باکمک هم بردم بیمارستان. 

 آوش بیدار شده بود و نق نق میکرد و ترسیده بود.

 پسرگلم بخواب مامانی خاله حالش خوب نیست ._

 آوشو بزور ساکت کردم 

 رسیدیم دم در بیمارستان که دوباره با کمک هم بردیمش داخل 

 پرستارا زود زنگ زدن به دکترش و اونا هم خودشونو رسوندن.......

 نشستیم تو سالن انتظار

 اشکام دست خودم نبود و جان باهام حرف میزد و بهم روحیه میداد ولی حالم بد بودو هیچ چیزی نمیتونست حالمو خوب کنه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 از اتاق اومد بیروندکترش که 

 بدون در نظر گرفتن جان و ابروم سریع پریدم جلوی دکتر 

 جوری که بیچاره چند قدمی رفت عقب!

 چیشد؟؟؟؟_

 دکتر:خانوووم انگتر شما بیشتر نیاز به بستری شدن دارین ها 

 شرمنده نگاهی بهش کردمو و گفتم:معذرت میخوام دکتر 

 حالش چجوره؟

 نیست ولی چون موقعیت حساسی دارن باید به بهترین نحو ازشون مراقبت شه!پوفی کرد و گفت:مشکل جدی 

 فعال که باید تو بخش بمونه تا حالت هاش معلوم بشه!

 بزور جان برگشتیم خونه ولی بهم قول داد که صبح زود ببرتم بیمارستان

ید و منم توی اتاقم آوشو خوابوندم که نخوابید تا صبح نق رفتیم خونه و جان دید که من تنهام اومد خونه و گفت پیشم میمونه  توی سالن خواب

 میزد که ساعتای چهار صبح آروم گرفت و خوابید.

 اصال خوابم نمیبرد  

 با خوندن نماز صبحم یکم آرامش گرفتم

 خدا اگه صدامو میشنوی میخوام بهت بگم که حاضرم همه چیزو از دست بدم ولی دیگ مهسا و آوشو ازم نگیر....

 بکش ولی بزار اونا زنده باشن و همیشه سالمت باشن.. خودمو

 خدا صدامو میشنوی؟ "

 "روی زمینت جای برای من هست؟
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 نمیدونم کی پلکام سنگین شد و خوابم برد .

 با صدای مامانی مامانی گفتن آوش از خواب بیدار شدم

 و دیدم کل صورتشو کفی کرده .

 میزد آوش : مامانی نیگا این از هموناس که بابایی

 وای

 |از جام بلند شدم و سجاده ام رو جمع کردم و گفتم:پسر شیطون  مگه تو ریش داری که میخوای صورتتو تمیز کنی؟= 

 زود برو دستشویی تا بیام!

 صبحه ۸زود رفتم و کارای آوشو کردم نگاهی به ساعت کردم دیدم 

 میخورد .اصال حواسم به اطراف نبود که نگاهم افتاد به جان که داشت چای  

 لبخندی بهم زد و منم رفتم زود حاضر شدم .

 جان:صبح بخیر 

 صبح توام بخیر_

 بریم؟؟

 جان : بریم 

 یه لیوان شیر دادم به آوش و یه نون تست برداشتمو یکم شکالت مالیدم بهش و دادم دستش...

تر و اونم خیال ما رو راحت کرد و گفت مهسا حالش خوبه وقتی رسیدیم تو بیمارستان همه ی پرسنال سالم و احوالپرسی کردن زود رفتیم پیش دک

 میتونه برگرده خونه و فقط باید دستگاه اکسیژن بهش وصل باشه .

 کارای مهسا رو کردیم و با جان برگشتیم تو خونه. 

 گوشیم مداوم زنگ میزد
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 وقتی جواب دادم صدای داد مهیار پیچید تو گوشم

 هراسون جواب دادم:چیشده اقا مهیار؟

 مهیار:اون دختره ی خیره سر چی به بابام گفته که حالش بده؟

 به قران دستم بهش برسه من میدونمو اون 

 اون که ابرومونو برد 

 حاال دیگه چی میخواد؟

 هاج و واج داشتم گوش میکردم که احساس کردم اون طرف درگیری پیش اومده!

 گوشامو تیز کردم انگار مهدیار بود!

 به اونا داری؟مهدیار:اشغال چیکار 

 گمشو بیا اینور ببینم

 مهیار:همینه دیگه تو بهش اینقدر بها دادی که سوار کلمون میشه!

 یه دفعه مهدیار غرید:هیس شو تا بعدا حسابتو برسم 

 و با یه لحن اروم ولی همچنان عصبی گفت گوشیو بده!

 بعد از چند لحظه پوفی که تو گوشی کشیده شد از جا پروندتم!

 مهدیار:سالم بهاره خانوم

 سالم اقا مهدیار اونجا چه خبر بود؟_

 من هیچی از حرف های برادرتون متوجه نشدم!

 چیشده؟
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 چخبر؟

 مهدیار:بهاره خانوم!

 دونه دونه!

 چشم جواب میدم!

 هیچی این احمقه!

 وقتی که مهسا داشته با بابام صحبت میکرده 

 قلب بابام میگره 

 م:حالشون چطوره؟پریدم وسط حرفاشو هول گفت

 مهدیار:بهاره خانوم!

 لطفا!

 دارم میگم دیگه!

 اروم زمزمه کردم معذرت میخوام ببخشید 

 مهدیار:هیچی دیگه خودمو رسوندم خونه و بابا رو بردم بیمارستان!

 مثله این که یکی از رگ های قلبش گرفته و در حال حاضر نیاز به جراحی داره!

نمیدونه و بی خبر از همه جا فکر کرده که مهسا یه گندی اون ور آب باال آورده و حاال زنگ زده به بابا تا قضیه رو ماس این احمقم هنوز داستانو 

 مالی کنه!

 همین!

 االنم میخوام متوجه اشتباهش کنمش!

 موقعی که داشت از مهسا حرف میزد غصه دار شدن لحنش کامال مشهود بود!
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 دلم گرفت..."

 دا....از این بی عدالتی خ

 هزاران نفر سالم و سرحال در خیابان ها قدم میزنن و روزی چند کار که اگر پایشان به جایی برسد گیر هستن میکنن اما دختری پاک که تازه

 میخواست به عشقی نهفته در قلبش برسد...

 که این گونه زندگی اورا از پای در آورد

 "خدایا عدالتت کجاست؟.....

 با الو گفتن های پی در پی مهدیار به خودم اومدم 

 قطره اشکی که گوشه چشمم جمع شده بود رو با سر انگشتم گرفتم و با صدای لرزون گفتم:بله؟

 مثه خواهرش فهمید!

 درک کرد که دلم از همه جا پره!

 به روی خودش نیاورد!

 میدونست زنی ام که غرور پیش یه مرد واسم از همه چیز مهم تره!

 ضعف نداشتم!

 مهدیار:راستی قراره حال بابا مسائد شد بیام اون ور پیش مهسا!

 مامان خیلی دل نگرانه!

 باید مهسا رو ببینه تا اروم شه!

 باشه قدمتون رو جفت چشام!_

 مهسا هم با دیدن شما روحیه میگره!
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 میخواست یه چیزی بگه ولی هی مِن مِن کرد که کالفه گفتم:اقا مهدیار؟

 خوبه؟حالتون 

 هرچی هست بگین لطفا!

 راحت باشین.

 یه نفس عمیق کشید و گفت:مهسا واقعا بارداره؟

 روهام میدونه؟

 !داره دختر یه و بارداره اهوم–

 مهسا نذاشت به روهام خبر بدم!

 منم نخواستم برخالف خواسته اش کاری بکنم!

 مهدیار:اها

 باش ببخشید مزاحم شدم....

 مواظب مهسا باشید 

 کنم به هرچی نیاز بود بهم بگین!خواهش می

 چشم حتما...._

 بعد از خدافظی با مهدیار 

 حواسمو جمع کردم 

 جان که همون جلو در رفت....

 اصال حوصله ی غذا درست کردن نداشتم ولی بچم گشنه بود....
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 یکم برنج گذاشتم دم بکشه 

 شه....گوشت چرخکرده رو که فیریز کرده بودم در آوردمو گذاشتم یخش اب 

 سریع سیب زمینی و پیازم پوست کندمو و رنده کردمش 

 با استینم اشک چشامو پاک کردم که اوش اومد جلوم:مامانی؟

 چال گریه موکنی؟

 دلت واس بابا تنگ شوده؟

 پس بریم ببینیمش؟

 تروخدا؟

 اه این بچه هم که از هر فرصت برای دیدن باباش استفاده میکنه....

 انگار دیگه صدای امین فایده نداشت 

 باید یه فکر دیگه کنم!

 نه عزیز _

 بابا سرش شلوغه!

 اگه ما بریم پیشش اعصابش بهم میریزه!

 پس نباید بابایی رو اذیت کنیم!

 خب؟

 خب عشق مامان؟

 مامانیتم داره پیاز رنده میکنه اشکاش میاد وگرنه مامان محکه الکی گریه نمیکنه!
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 رفت....دلم از حرفام گ

 ولی پسر کوچولوی ساده ی من حرفای هرچند دروغمو باور کرد!

 یه باشه گفت و رفت تا با اسباب بازی هاش بازی کنه!

 منم به ادامه ی کارم رسیدم....

 مهسا عاشقه کتلته!

 از گلوم نمیرفت پایین...

 واسه اوش تیکه تیکه کردم و گذاشتم دهنش....

 اوشم حس کرد 

 بودن مهسا روشن میشه رو حس کرد!جو خونه ای که با 

 از جاش بلند شد و غر غر کرد که نمیخورم گشنم نیست!

 منم اصراری نکردم

 بچه هر وقت گشنش بشه مطمعنا خودش غذاشو میخوره...

 غذا رو از رو میز جمع کردم و ظرف هارم شستم....

 خسته و کوفته به سمت اتاقم رفتم....

 ض کردمو و رو تخت دراز کشیدملباسامو با یه تیشرت وشلوارک عو

 بی خیال دنیا ذهنم برای تخلیه ی اطالعاتش نیاز به استراحت داشت

 و مسلما من این اجازه رو بهش میدادم!

 "خواب تنها چیزیه که میتونه آدمو از دنیای خسته کننده ای که توشه رها کنه...."



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مهسا رو ترخیص کردن

 دست داده بود ولی با زنگ مهدیار که گفتش میخوان بیان پیشش سعی کرد بهتر شه چند روز حالش خوب نبود و روحیه شو از 

 اما با تلفنی که بهش شد حالش بد تر از قبل شد....

 بابای مهسا عمل شده بود ولی حالش بهتر که نشده بود هیچ بدترم شده بود....

 فقط مهدیار میتونست بیاد پیش مهسا که اونم چند روزه!

 داشت رو به بهبودی میرفت بدتر شده بود  حال مهسایی که

 ولی همچنان من بهش امید میدادم که هیچ اتفاقی نمیوفته

 دختر کوچولوش رشد میکرد و بزرگ تر میشد 

 درحالی که مامانش داشت کم کم آب میشد....

 فقط یه نگرانی داشتم ....

 جنین با توجه به سنی که داشت کوچیک تر از همه بود!

 ه بودم تا نگرانی این موردم نکشه... به مهسا نگفت

 ولی نگران بودم از اینده ای نچندان دور......

 مهدیار باالخره اومد ولی چه اومدنی...

 مهسا که موند خونه با آوش!

 به جان گفتم تا باهام بیاد که تنها نباشم...

 اما عکس العمل مهدیار با دیدن جان واقعا حیرت آور بود....

 با اخم و غضب زل زد بهموناول که دیدتش 
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 ولی بعد با بی خیالی طی کرد....

 |هیچ کدوم از حرکاتشو نمیفهمیدم=

 تمام طول راه با بی اهمیتی و سکوت در مقابل سوال هام سری تکون میداد!

 هیچ وقت این روی مهدیار رو ندیده بودم!

 خونه پیاده کرد و بعد از تشکر کردن ازش رفت... جان هم که موقعیت حساس رو درک کرده بود بدون حرف اضافه ای مارو دم

 ممنون بودم ازش که بهم کمک کرد تا تنها نباشم....

 داشتم با لبخند رفتنشو نگاه میکردم که صدای مهدیار که با حرص میگفت:آخی چه بد که رفت....

 تعارف میکردین بیاد داخل!

 و چشم غره ای بهم رفت

 در اخالقیاتشون متشابه بود؟!چرا این دوتا خواهر برادر این ق

 چشم غره ها....

 رفتار.....

 و حتی طرز لبخندشون....!

 همین طور که داشتم به وجه تشابهشون فکر میکردم گفت:خواهر من تنهاست!

 لطف میکنین بریم داخل؟

 و این هم لحن تمسخر امیزشون!

 اخالقیاتشون خاص و جالب بود!

 د درو باز کردمو منتظر داخل شدنش موندم!ببخشیدی گفتم و جلوتر از اون با کلی
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 چشم غره بهم رفت و کفشاشو در آورد و دمپایی که جلو در بود رو پوشید...

 منم پشت سرش رفتم داخل 

 رو بهش گفتم:اقا مهدیار لطفا تو هال بشینین تا ببینم مهسا بیداره یا نه!

 مزاحم خوابش نشیم یه وقت!

 هال!سری تکون داد و نشست رو مبل های 

 منم سریع رفتم تو آشپزخونه و یکم میوه و شربت آماده ای که تو یخچال گذاشته بودم واسش آوردم تا مشغول باشه....

 اول رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم

 یه لباس استین کوتاه که تا رونم بود پوشیدم با یه شلوار استرج!

 موهامو جمع کردم و یه رژ هلوییم زدم

 از رنگ موهام خسته شدم 

 دلم میخواد رنگشون کنم 

 یادمه یه زمانی به امین قول دادم که هیچ وقت موهامو رنگ نکنم!

 اما حاال که امین نیست تا ببینه موهام چه رنگیه!

 هوووم فکر خوبیه! 

 راستی آوش کجاست؟

 چرا ندیدمش؟

 سریع از اتاقم اومدم بیرون و رفتم تو اتاق مهسا 

 ــــــــشاخیــــــ
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 چه ناز خوابیدن!

 مهسا آوشمو بغل کرده و گرفته خوابیده.

 چقدر بهش میگم االن تو حامله ای یکم مراعات کن!

 نزار بچه بهت نزدیک شه!

 ولی کو گوش شنوا؟!

 اروم صداش کردم

 مهـــــسا؟_

 آجی؟

 قربونت شم؟

 اروم الی چشاشو باز کرد 

 |هنوز هنگه و به اصطالح ویندوزش باال نیومده= میدونستم چند دقیقه ی اولی که بیدار میشه

 کالفه وایسادم تا کامال بیدار بشه  چند دیقه ای گذشت که باالخره بلند شد و نشست درحالی که داشت چشاشو می مالوند گفت

 مهسا:هوم؟چیشده؟

 آقا مَهدیار تو هال نشسته!_

 منتظر توعه!

 با سرعت جت از کنارم رد شد و بهم برخورد کرد و من تلپ افتادم زمین....اصن متوجه نشدم یهو چیشد فقط فهمیدم یه چیزی 

 هاج و واج داشتم به جای خالیش نگا میکردم

 این دختر هیچ وقت آدم نمیشه
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 همیشه ی خدا همین مدلی میمونه 

 برگشتم سمت آوَش و پتو رو ،روش مرتب کردم و بعد بوسیدن گونه اش از اتاق اومدم بیرون

 |جوری پریده بود بغل مَهدیار که فکر کردم کووال پریده تو بغل مهدیار=مهسا یه 

 صدای هق هقش تو خونه پیچیده بود...

 خیلی حس بدیه 

 خــــــــــیلی.....

 خیلی بده یه دفعه بفهمی خواهرت ،کسی که عاشقانه دوسش داری تومور داره و زندگیش رو هواست!

 "دنیا دوس داره بفهمه عمر خواهرش کوتاست! سخته برادری که خواهرشو به اندازه ی"

 حالشون بهتر شد و نشستن

 منم بخاطر اینکه جو عوض بشه گفتم:آقا مهدیار شیرینی نمیدین؟دائی شدن کم چیزی نیست ها...

 بزور یه لبخند تلخ زد و رو به مهسا گفت:چند ماهشه؟

 پنج!مهساهم با ناراحتی و خجالت زمزمه کرد:چهار ماه که داره میره 

 مهدیار حالش خوب نبود و بلند شد و گفت : ببخشید دستشویی کجاست؟

 از این طرف..._

 راهنماییش کردمو و موقع برگشتنم شنیدم که گفت:به روهام باید گفت....

 چیزی نداشتم بگم

 برگشتم پیش مهسا که دوباره شروع به گریه کردن کرده بود. 

 نشستم جلوش و دستاشو گرفتم
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 شم چرا با خودت این طوری میکنی؟آجی قربونت _

 مگه قول ندادی بهم؟

 بریده بریده با صدای لرزونش گفت: خیلی سخ...ته 

 توی بغلمم گرفتمشو دلداریش دادم

 مهسا الهی فداتشم تو که دوسش داری چرا نمیزاری بهش بگیم ؟_

 چند وقته که داره عذاب میکشه 

 مهسا:میخوای چی رو بهش بگم؟ 

 بگم تومور دارم؟

 بگم معلوم نیست تا کی میتونم اینجا بمونم؟

 بهش بگم حاملم؟

 معلومم نیست سر بچه ام،پاره ی تنم چه بالیی میخواد بیاد؟

 اینا رو بهش بگم؟

 بگم که چقدر بدبختم که خوشی نمیتونم ببینم؟

 الهی من فداتشم چرا اینجوری میکنی؟_

 یه نگاه به خودت کردی؟

 چقدر الغر شدی؟

 خودت نیستی حداقل به فکر اون بچه باش!اگه به فکر 

 اون گناه داره!
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 مهدیار اومد و نشست بغل مهسا 

 صدای نق نق آوش از اتاق خواب میومد

 رفتم تو اتاق و دیدم بیدار شده

 کنارش دراز کشیدم

 آوش:مامانی؟

 خواب بابالو دیدم....

 نمیدونم چرا یه بچه دو سه ساله اینقدر بهونه باباشو میگیره؟

 با حرفش بهمم ریخت.... باز

 نباید بزارم دیگه با امین روبه رو شه  

 نباید بچه از کودکیش روش کار بشه.....

 سرش داد زدمو گفتم:چرا اینقدر بهونه میگیری ؟

 تو این چند وقت پدرمو در آوردی

 بس کن دیگه بچه!

 لباشو جمع کرد و زد زیر گریه....

 پشیمون شدم 

 اخه بچه که مقصر نبود....

 بغلش کردمو و گفتم:پسر کوچولوی مامان معذرت میخوام ببخشید عصبی بودم سرت داد زدم

 بغلش گرفتم و بردم تو هال 
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 تا گذاشتمش زمین دویید سمت مهسا 

 منم یه دفعه داد زدم:آوش اروم باش خاله نی نی داره تو شکمش

 مهسا:اعه ول کن بچه رو 

 کاریش نداشته باش

 مهدیارم مهسا و آوشو نگاه میکردآوشو بغلش گرفت و 

 معلوم بود داره حسرت میخوره و ناراحته ولی بخاطر غرورش ناراحتیشو پنهون میکنه

******* 

 یه هفته ی عادی گذشت 

 عادی که میگم یعنی شوخی های مهدیار،حال بده مهسا،دل نگرونی های پنهونیه مهدیار،غصه خوردنای من،گریه کردنای مهسا

 بهتر شده بودیم یعنی به خودمون مسلط شدیم.... ولی حاال همگی

 از حال بابای مهسا خبر داریم 

 فعال حالش خوب نیست و تحت مراقبت های شدیده!

 به گفته ی خودشون موقعی که دکتر بتونه اعالم کنه که پرواز واسش ضرر نداشته باشه میتونن بیان...

 دیروز جان اومد خونمون و بهمون سر زد

 یفهمیدم چرا مهدیار بد نگاهش میکرد ولی بازم نم

 یه مجهول تو ذهنم شده بود

 برای اینکه به جان برنخوره بهش گفتم که مهدیار یکم غیرتیه و خوشش نمیاد پسر غریبه با خواهر و دوست خواهرش ارتباط داشته باشه 

 اونم که حرفامو فهمید و هیچی نگفت!
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 دن و همش بهم سفارش میکردن....مامان و سعید کلی بهم زنگ زدن و حالمو پرسی

 مهسا فعال تحت درمانه 

 خیلی وقته تو خونه اس و به جز بیمارستان جای دیگه ای نمیره 

 منم امروز میخوام ببرمش یکم بگردونمش

 رو به مهدیار که رو مبل نشسته بود و داشت فیلم نگاه میکرد کردمو گفتم:

 ارم و با مهسا بریم خرید؟آقا مهدیار میشه آوش رو چند ساعت پیشتون بز_

 مهدیار:باشه

 مهسا پاشو بریم بیرون_

 مهسا : حال ندارم بهاره ول کن 

 تو برو خوش بگذره 

 هوی مسخره نشو الکی_

 هی تو خونه ای افسردگی میگیری ها

 پاشو پاشو بریم یکم بگردیم

 بزور با غرغرام بلند شد و منم زود در کمدشو باز کردمو

 یه لباس صورتی که چین چینی بودش و خیلیم به مهسا میومد رو برداشتم و دادم  بهش که گفت:این تو ذوق میزنه نمیخوام 

 زر نزن گلم_

 بپوش زود منتظرم 

  |دیگ چیزی نگفت و لباسرو پوشید و منم زود انداختمش روی صندلی میز آرایش و شروع کردم به بتونه کاری=
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 دم مهسا : وای بسه خسته ش

 باالخره بعد یه ساعت دوتامون حاضر شدیم و از اتاق اومدیم بیرون

 \مهدیار متعجب زل زده بود به هردومون و انگار که جن زده شده =

 میگما مغز نداره راحته ها 

 واال =[

 آوش: مامانی چه خوشجل شدی

 الهی مامانت قربونت شه _

 پیش آقا مهدیار بمون و خوب رفتار کن مثه یه پسر خوب 

 باشه مامان جون؟

 اونم وقتی پسر خوب رو شنید یه ژست گرفت و گفت

 آوش:باشه 

 با مهسا از خونه اومدیم بیرون

 میگما بهتر نیست به جان هم بگیم باهامون بیاد؟ _

 مهسا:اهوم 

 ون که منم گفتم بیاد بریم بیرون زنگ زدم به جان که اونم گفت که میخواسته بیاد پیشم

 جان که اومد رفتیم تو خیابونا و انقد چرت و پرت گفتیم خندیدیم خسته شدیمو رفتیم نشستیم تو یه فضای سبز

 یه نگاه به دور و برم کردمو چیزی جزء عشق و محبت ندیدم

 یه پسره دست یه دختره رو گرفته بود و داشت ل*ب*اشو میبوسید....
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 تو خوشیام یادش افتادملعنتی بازم 

 با هر دفعه ای که خاطراتش میاد جلو چشام دلم خون میشه!

 اشک تو چشام جمع شد که جان یه دفعه گفت

 جان:بهاره؟اینجایی؟

 آره چیشده؟ _

 جان که چشامو دید یکم تعجب کرد و گفت: هیچی خوبی؟

 آره مرسی_

 خب بریم یه چیزی بخوریم؟

 جان: من االن برمیگردم

 رفت مهسا گفت : خبری ازش نداری؟جان که 

 از کی؟_

 مهسا:همونی که این طوریت کرد!

 ول کن مهسا تو دیگ نمک نریز روی زخمام _

 مهسا : اتفاقا نمک خاصیت داره خنگول نمیزاره عفونت بکنی 

 از حرفش خندم گرفت و گفتم : خدا شفات بده ایشاال

 منتظر جان شدیم که با خرت و پرت اومد و نشست

 ل حرف زدن بودیم و منم دور و اطرافو نگاه میکردم که چشم افتاد روی یه مرد که طرز راه رفتن و شونه هاش واسم آشنا بودمشغو

 چون پشتش بهم بود نفهمیدم کیه ولی خب نمیدونمـ شاید اشتباه دیدم
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 روی اون مرد زوم کرده بودم نمیدونم چرا چشم برنمیداشتم ازش 

 یه حس نامهسوس داشتم

 فکرکنم جان هم فهمید که یه چشمک بهم زد....حتی 

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

 «روهام»

 داغون بودم

 دوست داشتم بهش زنگ بزنم ولی غرور له شدم نمیذاشت بیشتر از قبل بشکنم 

 چطور تونست بره؟ 

 چرا از اولش اومد تو زندگیم که بره؟

 متنفرم از هرچی دختره

 پر افادن حاال اگه بفهمن دوسشون داری خودشونو میگیرنهمشون لوس و  

 توی این چند وقت مثل جنازه شدم

 هرچه قدر مهدیار بهم زنگ زد جوابشو ندادم

 حوصله بحث و جدال ندارم 

 فکرکنم دیگه بهتره که مهسا تو زندگیم نباشه.

 اگه منو میخواست که نمیذاشت بره!

 باید فراموشش کنم 

 سخته ولی دیگه مهسا تموم شد برام!هرچقدرم که برام 
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 گوشیم زنگ خورد 

 سیاوش بود

 جواب دادم که گفت:برای انجام یه ماموریت باید بریم انگلیس و سرهنگ شخصا ازت خواست

 فعال بیا اداره تا بقیشو بگم

اداره و به حرفای سرهنگ گوش دادم و با اولش میخواستم بگم نمیتونم ولی چون اسم سرهنگو اورد نتونستم کاری بکنم و بخاطر همین رفتم 

 اولین پرواز اومدم لندن!

 خسته بودم رفتم توی هتل و چنتا از بچه های خودمونم دیدم و سالم علیک کردم

 وسایالمو گذاشتم و رفتم یه دوش گرفتم

 وقتی اومدم بیرون دیدم دارم دیونه میشم 

 سریع لباسامو پوشیدمو زدم بیرون

 راه میرفتم که رسیدم به یه فضای سبز!بی هدف تو خیازونا 

 دلیلش چی بود؟

 چرا گذاشت رفت؟

 مگه کم میذاشتم واسش؟

 من که همه جوره باهاش راه میومدم....

 چرا؟ آخه چــــــرا؟

 راه میرفتم و یه حس مبهم داشتم...

 رو یه صندلی نشستم سرمو تکیه دادم به دیواره اش و به آسمون خیره شدم
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 ست از خیره شدن ورداشتمو نگاهی به کسی که زنگ زده بود کردم سیاوش بودبا صدای گوشیم د

 حال و حوصله جواب دادن نداشتم رد کردم و گوشیمو انداختم تو جیبم. 

 هوا خوب بود و حس بهتری پیدا کرده بودم

 به مردم نگاه میکردم و حسرت میخوردم که یه روز پر از آرامشو با مهسا داشته باشم!

 ون دختر نیست منو تنها گذاشتحاال که ا

 منم انتقام میگیرم ازت لعنتی با دل من بازی کردی 

 دیگ حالم ازت بهم میخوره

 خودمم متوجه حرفام نمیشدم 

 یه بار میگفتم ازش متنفرم یه بار میخواستم بیوفتم به پاش که برگرده!

 آهی کشیدمو از جام بلند شدم 

 میخواستم برم هتل 

 داشتم....به خواب احتیاج 

 داشتم رد میشدم از اون فضای سبز که پام گیر کرد به پای یه دختره نزدیک بود بیوفتم ولی خودمو جمع و جور کردم

 تا سرمو باال گرفتم با دیدن کسایی که جلوم بودن شوکه و گیج بهشون خیره شدم.

 به خودم اومدمو اخم کردم

 دیدن مهسا و بهاره چیز غیر عادی نیست 

 به خاطر اینکه بیاد اینجا از من جدا شد!هه حتما 

 با صدای یه پسره به خودم اومدم 
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 نگاهی بهش کردم 

 یه پسر مو بور و خوش هیکل 

 پسره: حالتون خوبه؟؟

 مهسا تعجب کرده و شوک زده شده بود 

 بازم هرجور که فکر میکردم نمیفهمیدم چرا باید بیان انگلیس؟

 اصن این پسره کیه پیششون نشسته؟

 میتی در ظاهر به اون پسر ندادم ولی اخم کردمو و گفتم:مادرتون بهتون یاد نداده پاتونو جمع کنین توی یه مکان عمومی؟اه

 بهاره و مهسا شوک زده نگام میکردن 

 خودمم از طرفی جلوی احساسمو گرفته بودم و از طرفی فیلم بازی میکردم. 

 وقتی نگاش کردم دلم لرزید چقد خوشگل کرده بود!

 به زور ازشون دور شدم 

 پاهام یاریم نمیکرد

 درست دیدم؟؟؟ 

 بهاره و مهسا با اون پسره؟؟؟

 تا ازشون دور شدم به یه درخت تکیه دادم 

 بهم خیانت کرده؟؟؟

 یکی دیگه رو میخواسته؟؟؟ 

 هزارتا سوال تو ذهنم بود ولی غرورم نمیذاشت برم جلو و ازش بپرسم
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 "غرور خوبه ولی بجاش!"

 یه نگاه کردم 

 پسره دست مهسا و بهاره رو گرفته بود و داشت باهاشون حرف میزد

 مهسا سرشو انداخته بود پایین 

 تا سرشو بلند کرد نگام تو چشای نمناکش قفل شد!

 داشت گریه میکرد؟!

 اون؟

 اونی که بی رحمانه تو شب عروسیمون منو پس زد؟!

 دیگه جلوتر نرفتم و فقط بهشون زل زدم 

 استم دل تنگی های این مدتمو رفع کنم میخو

 خیلی میخواستم برم جلو و ازش فقط دلیل اون کارشو بپرسم 

 بپرسم چرا نخواستتم!؟

 چرا پسم زد؟!

 دیگه فایده ای نداشت!

 از پشت درخت اومدم بیرون وآروم آروم فضای سبزو ترک کردم!

 !فقط یادمه زیر لب یه جمله گفتم:خوشبخت باشی عشق پایدار من 

 تا ابد اسم و یادت تو روحم حک شده!

 فراموشت نمیکنم!
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 از اون شب فقط یادمه که با سیاوش و سهراب رفتیم به یه بار و من اون قدر زیاده روی کردم که بی هوش شدم.....

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

 «مهسا»

 اسمش اکو وار تو مغزم تکرار میشد و حالمو بدتر میکرد

 دیدم؟  روهامو

 با دستم زدم تو صورتم تا اگه خوابم بیدارشم ولی فایده ای نداشت!

 اشکام دست خودم نبود و جان و بهاره دستمو گرفته بودن .

 رسیدیم خونه و تا مهدیار منو دید هول شد و اومد سمتمون.

 مهدیار : چیشده؟

 بهاره با من من گفت:روهامو دیدیم 

 کشید و گذاشتم روی مبل و گفت: االن خوبی؟ مهدیار اومد و دستمو از دست جان

 آ...ره_

 احساس کردم یه چیز داره از معدم میاد باال 

 دوییدم دستشویی

 بهاره:نترس چیزی نیست اروم باش

 دست و صورتمو شستمو با بی حالی رو کاناپه نشستم

 باز این بهاره دید یکی مریضه و وسایالشو آورد!

 نباش هیچ چیز مهمی نیست! معاینه ام کرد و با گفتن:نگران
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 فقط هیجان واست خطرناکه

 استراحت کن 

 مهدیار و بهاره دستمو گرفتن و کمکم کردن بیام داخل اتاق

 کامال اضطراب تو چهرشون معلوم بود

 رو بهشون گفتم:خوبم نترسین

 مهدیار نشست پیشم و دستمو گرفت و بهاره هم رفت بیرون اتاق. 

 آوش کجاست؟ _

 بیدهمهدیار : خوا

 چرا بهش نمیگی؟

 داری هم خودتو اذیت میکنی هم اونو....

 هیچی نداشتم که بهش بگم 

 زمزمه کردم:میخوام تنها باشم....

 با بیرون رفتن مهدیار دستمو گذاشتم رو شکمم 

 باباتو دیدی؟ 

 دختر ناز مامان من نمیزارم تو مثل آوش دل تنگ بابات بشی!

 تو پیش بابات میمونی.....

 فاجعه موقعیه که نمیدونم دل تنگ من میشی یا نه؟عمق 

 دلم به حال خودمو و دخترکم سوخت....
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 یاد قیافه ی نامرتبش افتادم 

 یعنی با رفتن من از زندگیش اینقدر حالش بد شده؟

 درسته که اولش یکم لجبازی کردم ولی بعد با کارایی که کرد منو به خودش عالقه مند کرد...

 نمیخوام بیشتر از این عذاب بکشه 

 نمیخوام دوباره به برگشتم امیدوارش کنم در حالی که روز به روز امیدم کم میشه!

 نمیخوام زره زره جون دادنمو به چشمای خودش باور کنه!

 تا لحظه ای که نفس میکشم عشقت تو قلبم پایبنده!

 د تالش کردم بشکنمش تو دستم نشد و فقط و فقط گریم بیشتر میشد و حالم بدترچشامو بستم و لیوانی که کنار تختم بود رو برداشتم هرچق

 دیدم صدای جر و بحث میاد که بهاره اومد داخل 

 نشست کنارم و گفت: داداشت اخالقاش خیلی بد شده ها

 حال جواب دادن نداشتم 

 اومد کنارم نشست و دستمو گرفت

 اذیت نکن الهی من قربونت بشم انقد خودتو اون بچه رو _

 مهدیار رفت دنبال روهام 

 بزار بیادش

 بزار بدونه بچه داره 

 نمیفهمیدم چیکار میکنن 

 جان رفت؟ _
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 بهاره : آره داداشت انقد روی خوش نشون داد خجالت زده شد رفت.

 تازه خودشم رفت گفت میرم دنبال روهام!

 روهام میخواد بیاد؟ 

 یعنی میاد؟

 چطوری بهش بگم که تومور دارم؟ 

 چطوری بگم معلوم نیست بتونم بچشو نگه دارم یا نه ؟

 ازم متنفر میشه

 میره دیگه برنمیگرده

 بهاره ساکت داشت همین طور نگام میکرد وقتی دید ساکت و صامت زل زدم بهش ادامه داد:

 بهاره:مهسا یواش یواش بهش بگو و نترس تنهات نمیذاره من مطمئنم.

 اشکام دوباره راه پیدا کرد 

 دستمو گذاشتم روی شکمم و چشامو بستم

 تقریبا یه ساعتی میگذشت که صدای در اومد

 ضربان قلبم تند شد و عرق سردی که از کمرم پایین اومد رو کامال حس کردم 

 صدای در اتاق اومد و بعد بهاره سرشو کرد داخل

 دستپاچه زل زدم بهش و منتظر به حرف اومدنش شدم

 میرم توام بیا تو هال!بهاره : فکرکنم اومدن من 

 بهاره که رفت...
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 بزور از جام بلند شدم 

 پاهام یاری نمیکرد ولی بزور خودمو رسوندم به هال تا دیدمش ضربان قلبم رفت رو هزار....

 نگاهمون بهم گره خورد و فقط جلوی خودمو میگرفتم که اشکام نریزن. 

 مهدیار: بهاره خانم میخواین بریم یه هوا بخوریم؟

 بهاره: اره بریم.

 رفتم و بزور روی کاناپه نشستم  بهاره و مهدیار رفتن .

 نمیتونستم حرف بزنم که روهام گفت :چرا تو شب عروسی منو تنها گذاشتی؟ 

 دلیلشو بهم بگو دیگه باهات کاری ندارم!

 نتونستم حرفی بزنم و فقط اشکام جاری میشد

 رتو بهم بگو! عصبی شد و با صدای خشن گفت:گریه نکن دلیل کا

 نفر دیگه ای رو دوس داری؟

 بازم نتونستم حرفی بزنم و فقط ساکت با دستام بازی میکردم 

 خداروشکر که لباس گشادی پوشیده بودم و صد البته به خاطر خوردن داروهام بچه رشد کمی کرده بود تا االن!

 با صداش به خودم اومدم 

 روهام:فقط یه کلمه!

 آره یا نه؟!

 بهت بگم چطوری ؟آخه چطور 

 از جاش بلند شد و کالفه دستشو کوبید به دیوار و گفت:بگو دیگه ه*ر*ز*ه!
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 بگو بخاطر اون پسر اومدی اینجا؟

 حرفاش نمکی رو زخمم پاچید....  دهن باز کردم و گفتم: آره من یه نفر دیگه رو دوست دارم من بهت خیانت کردم 

 حاال برو 

 بهت احتیاج ندارم 

 برو دیگه نمیخوامت 

 دنبالم نیا...

 حرفامو با گریه میگفتم و اونم قیافش عصبی شد و گفت : داداشتم مثل خودت یه ل*ا*ش*ی*ه

 حرفشو زد و رفت...

 به همین آسونی 

 گفتنش آسون بود ولی ...

 هیچکس از قلبی که با دیدنش جون تازه گرفت خبر دار نشد!

 مچاله شد با خبر نشد....هیچکس از قلبی که با گفتن ه*ر*ز*ه 

 تموم شد....

 یه حسی بهم میگفت.....

 گریم بیشتر شد

 خدایا اولش خواستم بهش بگم ولی پشیمون شدم 

 حق اون یه زن سالم بود نه منی که.....

 خدا بهم تهمت هرزگی زد
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 عشقم زندگیم رفت...

 رفتم تو اتاق سرمو گذاشتم رو تخت و مالفشو تو چنگم گرفتم 

 بد درد میکرد سرم خیلی

 احساس میکردم پتکی تو سرم میکوبیدند 

 نمیتونستم از جام بلند شمو قرص هامو بخورم  

 با صدای در یه امیدی پیچید تو وجودم 

 فکر کردم برگشت 

 ولی....

 با دیدن بهاره ناامید زل زدم بهش....

 بهاره:حالت خوبه؟

 چرا این شکلی شدی؟

 بهش گفتی؟

 و چشام بسته شد ... جون نداشتم دهن باز کنم

. 

. 

. 

 با احساس آبی که تو دهنم ریخته شد هوشیاریمو بدست اوردم

 چشامو که باز کردم تار میدیدم.
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 بهاره:وای چت شدش؟

 تو آخر منو دق مرگ میدی!

 مهدیار:آبجی خوبی؟

 چند بار چشامو باز و بسته کردمو باالخره با تالش های فراوان گفتم:

 بهترم....خو...بم یعنی _

 مهدیار : بازم بهش نگفتی؟ 

 باشه فقط خودتو اذیت نکن 

 بهاره دستمو گرفت و گفت : بیا بریم باید غذا بخوری جون بگیری

 مهدیار و بهاره بلندم کردن و بردنم تو آشپزخونه. 

 میل نداشتم ولی بهاره بزور بهم غذا میداد و هی دلگرمم میکرد .

 و اتاقم و بهاره هم رفت تو اتاقش. غذامو که خوردم مهدیار بردم ت

 مهدیار : دیگه استراحت کنو به چیزی فکر نکن .

 مهدیار که از اتاق رفت 

 چشامو با درد بستمو تو دلم خطاب به خودم گفتم:آروم باش اگه به خودت فکر نمیکنی حداقل به اون بچه فکر کن! 

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

 «بهاره»

 اق دیدم آوش کز کرده روی تخترفتم تو ات

 پسر خوشگلم خوبه؟ _
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 چرا اینجا نشستی؟

 آوش:دیه دوست ندالم 

 ( |اصن بلو همش پیش عاله مهتا)مهسا=

 دیه ام انگال نه انگال من وجود دالم.

 الهی مامان قربونت بشه این چه حرفیه؟ _

 خاله حالش خوب نیست ما باید ازش مراقبت کنیم 

 سریع بغلش کردمو بوسیدمش و گفتم:قول میدم فردا ببرمت شهربازیروشو کرد اونور که 

 خب؟آشتی؟

 تا اسم شهربازی رو اوردم شاد و شنگول شد و منو بوسید.

 آوش : مامانی دلم بالی عزیز جونم تنگ شده زنگ میزنی بهش؟

 زنگ زدم به مامانم یکم باهاش حرف زدم و گوشیو دادم به آوش که اونم باهاشون حرف زد 

 وشو بغل کردم رفتم تو هال دیدم مهدیار روی کاناپه دراز کشیده آ

 مهساهم خواب بود

 آوش آروم گفت : بلم پیش خاله بخوابم؟

 نه عشق مامان خاله نی نی داره یه وقت میخوری بهش _

 آوش سرشو گذاشت رو شونم و منم پشتشو مالیدم که خوابش ببره

 م گفت:یه چائی بیارین.وقتی خوابید رفتم تو هال که مهدیار رو به

 یه لحظه احساس کردم خدنگ گیر اورده ولی از سر ناچاری گفتم باشه
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 \چون مهسا هم مهدیارو خیلی دوس داره نمیتونستم کاری کنم =

 رفتم تو آشپزخونه و چای گذاشتم. 

 حاضر که شد دوتا استکان برداشتم و با خرت و پرت رفتم تو هال و نشستم. 

 اشت و زل زد بهم مهدیار چای رو برد

 منم نگاهمو دوختم بهش که گفت: شوهر سابقتون چیشد؟

 زندست آیا؟

 با حرفش یکم تعجب کردم آخه به اون چه ربطی داره .

 نمیدونم خبری ندارم ._

 مهدیار: چرا بهتون خیانت کرد؟

 کالفه گفتم:

 نمیدونم _

 میشه دیگه در این باره حرف نزنین؟

 مهدیار:باش هر جور مایلین 

 با مادرم حرف زدم حالشون بده ولی مهیار پیششون هست

 منم اینجا میمونم فعال 

 میخوام بدونم که مهسا خوب میشه؟ 

 راستشو بگین؟

 من میدونم که مهسا خوب میشه و قوییه _
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 دکترا فقط میگن توکل به خدا و هفته بعد باید ببریمش دکتر دوباره.

 مهدیار : باید خوب بشه!

 حرفی نزدم و چاییمو خوردم و بلند شدم و لیوانا رو بردم نه مثل اینکه وظیفه میدونه تشکرم نکرد 

 به جهنم االن چیزی که مهمه سالمتی مهساست

 باید یه فکری کنم و روهامو در جریان بزارم 

هام اگه بدونه چه بالیی سر مهسا اومده کنارش میدونم که مهسا نمیخواد روهام بدونه ولی اگه در کنارش باشه خیلی بهتره و منم مطمئنم رو

 میمونه و جا نمیزنه

 مهسا باید با مریضیش کنار بیاد و ماهم سعی میکنیم خودمونو خوب نشون بدیم که دلگرمش کنیم

 دلم تنگ شده برای روزای خوبمون...."""

 برای بچگیا و دوران دبیرستان که خیلی عالی بود....

 ه جای ببینم....کاش بشه معلم زیستمونو ی

 خانم فعلی یکی از بهترین معلمای زیست بود خدا پشت و پناهش.... یادش بخیر مهسا چقد بهم انرژی میداد و میگفت تو حتما دکتر میشی .... 

 کاش میشد دنیا انقد کوچیک نبود و زمان مثل برق و باد نمیگذشت....

 اشتباهاتمو جبران میکنم ولی هیچ وقت نمیشه....اگه یه بار دیگه به دنیا بیام همه چیزو عوض میکنم و 

 سعی دارم زندگی کنم فقط بخاطر خانوادم. 

 خواهرم 

 و تنهاا امید زندگیم!

 زندگی میکنم....
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 در برابر مشکالت سخت استوار میمونم 

 یه کوهی از جنس آهن ،سخت و مقاوم و شکست ناپذیر میسازم...

 برام شده تجربه... اشتباهات مال گذشته بود ولی االن دیگه

 به بهترین شکل آوشو بزرگ میکنم و نمیذارم مثل امین بشه و تا جایی که عمرم کفاف بده زندگیمو به پاش میریزم! 

 خدا جونم ازت میخوام اگه دوسم داری و صدامو میشنوی مهسا رو برام نگه داری!

 اون گناهی نداره 

 مادر بچه ایه که توشکمشه

 یه بچه معصوم...

 """خدایا به حق روزای خوبی که داشتیم مهسا و بچه اشو سالم نگه دار!

 ظرفارو شستم و برگشتم تو اتاقم گرفتم خوابیدم...

********* 

 چند ماة گذشته و مهسا روز به روز بدتر میشه تا جایی که واسش گرستار گرفتیم 

 ماه هم داره یکم خطرناکه... ۸به خاطر اینکه 

رفت ایران و دوباره برگشت و منم که مراقب مهسام و هرکاری کردم که با روهام تماس داشته باشم نشد و گوشیش که کال مهدیار تو این مدت 

 خاموشه

 منم نمیتونم مهسارو تنها بزارم و برم دنبال روهام  

 هبا مهدیار  حرف زدم و قراره که امروز بره ایران و هرجوری شده روهامو پیدا کنه و قضیه رو براش بگ

 مهدیار:مهسا رو سپردم بهتون من میرم زود برمیگردم 

 حواستون باشه ها 
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 نگران نباشین من مراقب همه چیز هستم فقط بدون روهام نیاین ها _

 با مهدیار خدافظی کردیمو اونم رفت...

 ب نیست و همش تو راه بیمارستانهگوشیم زنگ خورد برداشتم دیدم هیراده جواب دادم و یکم حرف زدیم که گفت خالم چند ماهه که حالش خو

 یکم باهاش حرف زدمو قطع کردم

 آوش روز به روز بزرگتر میشه و منم خداروشکر میکنم دیگه بهونه امینو نمیگیره و مشغوله

 کالس شنا میبرمش و خیلیم خوشحاله و دوست داره 

 با چنتا پسر همسن خودش دوست شده 

 یه روز خوشحال  از حال خودم هیچی مشخص نیست یه روز دپرس

 دیگه به وضعیتم عادت کردم...

 گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به ساوی و یکم باهاش حرف زدم 

 شوهرت خوبه ؟ _

 چیکارا میکنین خوش میگذره؟

 ساوی : خوبه سالم میرسونه دلم براتون تنگ شده بیشعورا آخه رفتین اونجا چیکار؟

 منم دلم برات تنگ شده ولی بخاطر مهسا باید میومدیم.  _

 ساوی : بخاطر مهسا چرا؟

 یه آن یادم افتاد چه سوتیی دادم و زود گفتم : بخاطر سرکار و اینا دیگه .

 ساوی : خب خیر سرتون تهران کار نبود؟

 چرا ولی دیگه خسته کننده شده بود ._
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 ساوی : ای کوفت ،آوش چطوره ؟

 خوبه سالم میرسونه بردمش کالس شنا _

 ساوی : بسالمتی مراقبش باش از طرف من ببوسش. 

 باشه توام مراقب خودت باش دوباره بهت زنگ میزنم کاری نداری؟_

 ساوی:نه به مهسام سالم برسون قربونت خدافظ. 

 باشه فداتشم خدافظ. _

 بعد خدافظی از ساوی یکم دلم شاد شد و دلتنگیم کمتر شد

 م شیطونی میخواستدل

 از جام مثل کش در رفته بلند شدم تو فکر یه شیطونی درست و حسابی بودم که پرستاره از اتاق مهسا اومد بیرون .

 مهسا خوبه؟_

 پرستار:بله خوبن 

 یه سری از داروهاشون تموم شده باید بگیرین

 نسخشو بزارین میرم میگیرم_

 پرستاره که رفت

 دم که یاد جان افتادم دوباره تو فکر شیطونیم بو 

 خوب گزینه ایه 

 بهش زنگ میزنم میگم ازش حاملم چقدر حال بده خدا 

 چقد بخندم
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 رفتم تو اتاق مهسا و دیدم بیداره و تلویزیون میبینه

 نسخشو از پرستاره گرفتم و اونم با اشاره من رفت بیرون .

 مهسا میخوام یه کار خیلی خوب بکنم _

 مهسا : چه کاری؟

 ای شیطونیام تنگ شده حاال میخوام زنگ بزنم به جاندلم بر_

 بشین ببین چی میگم 

 میزارم روی بلندگو

 مهسا : هنوزم آدم نشدی نه؟

 البته هر وقت خودم آدم شدم تو هم آدم میشی

 فرشته ها که آدم نمیشن گل من_

 در ضمن یادته که تو چقد شیطونی میکردی؟

 وای خدا میکرد؟

 نمیکنه...خیلی وقته شیطونی 

 اهمیت نداد و گفت

 مهسا : زر نزن زنگ بزن ببینم چه میکنی

 شماره جانو گرفتم و زدم روی بلندگو 

 صدامو مضطرب کردم و گفتم : خوبی جان؟

 جان: مرسی چه خبرا؟
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 یه خبر دارم که شاید خوشحال نشی _

 جان:چه خبری؟

 میخوای همو ببینیم؟

 چیزی بهت بگم نه االن آمادگی ندارم ولی فقط باید یه_

 مهسا دستمو فشار میداد و حرص میخورد و منم ادامه دادم: جان یادته هفته پیش رفتیم دیسکو و مست بودیم؟

 جان : آره یادمه خب چیزی شده؟

 من ازت حاملم جان!_

 جان :تو .....مطمئنی؟

 جلوی خندمو گرفتم و گفتم : آره یادت نیست؟

 جان : نه ولی نمیتونم باور کنم 

 ی بچمونو سقط کنم؟یعن_

 جان:نه باید همو ببینیم من باور ندارم بهاره تو اشتباه میکنی .

 ( خندیدم و گفتم : شوخی کردم جان! |دیدم زشته زیاد کشش بدم و مهسام تهدید کرد که گازم میگیره)هاپو=

 جان:میدونستم باور نکردم  

 حوصلم سر رفته بود گفتم یکم کرم بریزم_

 بیرون؟جان :میخوای بریم 

 نه بیا اینجا_

 جان :باشه 
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 گوشیو قطع کردم که مهسا گفت : خدا خیرت نده ایشاال

 پسره رو گیج کردی 

 خب حوصلم سر رفته بود _

 توام که دیگه کرم نمیریزی یکم بخندیم. 

 مهسا : مگه من دلقکم؟

 اهوم _

 مهسا : میزنم بپاچیا

 فعال نزن من برم یه دوش بگیرم آوشم ببرم و زود بیام. _

 مهسا : برو تا نزدم 

 رفتم تو اتاق دیدم آوش نقاشی کرده تا منو دید گفت:مامان میخواستم بیام پیشت 

 نقاشیم قشنگ شده؟

 آره پسر خوشگلم _

 حاال یاال بریم حموم یه دوش بگیریم بیایم

 و اومدیم بیرون رفتیم حموم یکمم با آوش آب بازی کردم

 نقاشیشو برداشت و گفت : باید به عمو جان نشونش بدم...

 باشه پسرم االناس که دیگه برسه_

 تو هال منتظر جان نشسته بودیم که صدای در اومد در رو باز کردم .

 یه دسته گل قرمز اومد تو صورتم 
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 وایی بوش مست کننده بود

 جان:خوشت اومد؟

 مرسی  _

 داری جان:میدونستم دوست 

 لبخندی زدم و رفتیم تو که آوش پرید بغل جان و نقاشیشو داد بهش

 مهسام با جان سالم احوالپرسی کرد .

 جان:من پس فردا باید با یکی از همکارام برم استامبول حدود یک ماهی نیستم .

 دلمون برات تنگ میشه _

 جان: همو میبینیم از طریق وب کم

 آره ولی زود برگرد _

 نم جان:سعی میک

 جولیا هم با خودم میبرم

 جولیا دوست دخترشه که به زودی نصبتشون جدی میشه.... 

 خوبه ولی زود برگردین _

 مراقب جولیام باش .

 جان : چشم 

 وقتی برگردم میخوام ازتون کمک بگیرم که حلقه رو چطوری بدم به جولیا و یه مراسمی داشته باشیم!

 باشه رو کمک ما حساب کن_
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 سالمتی جولیا دختر خوب و نازییهمهسا : به 

 شب با چرت و پرت گویی و خندهامون گذشت .

 جان که میخواست بره بهم گفت: بهاره آوش یکم تو خودشه بهتره باهاش حرف بزنی

 چرا؟  _

 چیزی بهت گفته؟

 جان : نه ولی از طرز رفتارش و نقاشیی که کشیده بود یه چیزایی حس کردم

 بخاطر دوریه از باباشه 

 هتره باهاش حرف بزنی و چون بچه اس یه جوری قانعش کنی ب

 باشه مرسی جان_

 بعد خدافظی از جان یادم افتاد که قرصای مهسا رو نگرفتم 

 زود رفتم یه پالتو برداشتم 

 مهسا : کجا این وقت شب؟

 یادم رفت برم قرصاتو بگیرم زود میام آوش پیشت باشه.._

 میشهمهسا : نمیخواد یه شب نخورم چیزی ن

 توجهی به حرفش نکردم و رفتم بیرون

 هوا سرد و بارونی بود و منم عاشق این هوا بودم 

 رفتم قرصارو گرفتم و ماشینو پارک کردم و قدم میزدم و مردمو نگاه میکردم 

 رفتم توی یه محدوده سبز که وسایل بازی داشت 
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 دم که بابام میبردم پارک و منم همیشه خرکیف میشدم.=[رفتم روی یه تاب نشستم و خودمو عقب جلو کردم و یاد بچگیم افتا

 یادش بخیر 

 االن دیگه وقتشه من آوشو بیارم پارک و مهسا رو هم شاد نگه دارم تا بچش به سالمتی به دنیا بیاد و برای دخترش اسم پیدا کنه

****** 

 مهسا دیگه نه ماهشه و هر آن ممکنه دخترکوچولشو به دنیا بیاره

 به معنای واقعی خرکیفم که دارم خاله میشم منم که دیگه

 آخرشم نشد که روهامو پیدا کنیم و مهدیار برگشت  

 هی خدا میبینی االن روهام داره بابا میشه ولی نمیدونه

 کاش میشد که میدونست و بیشتر پیش مهسا و دخترش میبود

 مهسا : بهاره هوس بستنی کردم 

 بزار االن برات میارم بخوری عشقم _

 ش : من چی پس مامانی ؟آو

 برای توام میارم شکمو _

 رفتم سه تا بستنی برداشتم و اومدم و مهسام همچین با اشتیاق میخورد که...

 مهسا خانم بستنی رو با چیز دیگه ای اشتباه نگرفتی؟_

 مهسا : زهرمار همین بشقاب پرت کنم؟

 عه جلو بچه زشته_

 بشقابو اورد پایین و مشغول خوردن شد .
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 و که خوردیم همگی لش کردیم و فیلم نگاه میکردیم که یهو مهسا گفت : وای بهارهههههه شام

 از جام پریدم و گفتم:چیشده؟

 به پاش اشاره کرد 

 دیدم نگو کیسه آبش پاره شده

 زود بلندشدمو گفتم : نترس خب؟ االن میام .

 ارو هم برداشتم .رفتم تو اتاق آوش و بلندش کردم و زود لباسامو پوشیدم و لباسای مهس

 خب نترس االن درد داری؟_

 مهسا : یکم 

 بزار صداشو گوش کنم _

 یکم چک کردم دیدم اره وقتشه و کیسه ی آبش پاره شده .

 آقا مهدیار شما آوشو بردارین برین تو ماشین ._

 زود لباسای مهسا رو پوشندم و وسایالشو برداشتم .

 رفتیم توی ماشین و مهسا جیغ و داد میکرد و درد میکشید. 

 آروم باش خب چیزی نیست االن میریم نی نی کوچولو رو بدنیا میاریم ._

 با حرفام بهش دلداری دادم تا رسیدیم بیمارستان دیگ نمیتونست راه بره و زود ویلچر اوردن و بردنش. 

 کاراشو با مهدیار کردیم و بردنش تو اتاق عمل 

 آوش گریه میکرد بوسیدمش و دادمش به مهدیار و گفتم:من باید پیش مهسا باشم شما حواستون به آوش باشه چیزی نمیشه. 

 قبال با بیمارستان هماهنگ کرده بودم که منم تو اتاق عمل باشم و اونام مدارک منو دیدن و گذاشتن .
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 خصص باال سر مهسا بودن و اونم گریه میکرد و هزیون میگفترفتم لباس اتاق عمل پوشیدم و رفتم داخل چنتا از دکترای مت

 از حرفای دکترا فهمیدم طبیعی میتونه به دنیا بیاره دخترشو

 ل کرد وسایلو آماده کردن و داشتن بچه رو به دنیا میوردن و منم به مهسا روحیه میدادم که بیشتر زور بزنه درد زایمان خیلی بده ولی باید تحم

 رو صدا میکردجیغ میزد و خدا

 باالخره عمل به خوبی تموم شد و خوشگل خاله به دنیا اومد و مامانشم راحت شد .

یکم به بچه نگاه کردم که پرستارا بردنش و منم پیش مهسا موندم که خداروشکر دکترا گفتن چیزی نمیشه و فقط باید چند روزی بیشتر تو 

 بیمارستان بمونه .

مهدیار و آوش و بهشون تبریک گفتم که مهدیار از خوشحالی گریه کرد ولی طوری که من متوجه نشم که  لباسامو عوض کردم و برگشتم پیش

 فهمیدم=[

 خوشحال بودم ولی بازم یکم استرس داشتم که چیزی نشه  دوست داشتم بابای بچه میبود پیششون و کنار مهسا بود که مرهمی براش بشه .

 ت پیشش و چقد حس خوبیه که بدونی داری بابا میشی و کنار بچت و زنت باشی!مهسا چقد درد کشید ولی االن روهام نیس

 دلم بارونی شد و اشکم در اومد ولی با دستم پسش میزدم. 

 مهدیار : اگه روهام اینجا بود خیلی بهتر میشد 

 اره ولی هرچقد بهش گفتم گوش نکرد و نتونست بهش بگه _

 رو که دیدیم  با مهدیار رفتیم توی اتاق نوزادان و بچه

 به این اعتقادی نداشتم که بچه شبیه مامان یا باباشه 

 فعال که هنوز مونده تا چهره اش کامل بشه 

 بچه ترکیبی از اخالقیات رفتار شخصیت و .... مادر و پدره!

 رفتیم بیرون اتاق و مهدیار رفت دنبال کارای مهسا و منم نشستم تو اتاق دلوری تا مهسارو ببرن بخش. 
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 شو بغل کردم و دیدم ترسیده گفتم:خاله مهسا خوبه و نی نی هم که به دنیا اومد نترس پسر خوشگلم باشه؟آو

 بوسیدمش و زیر لب زمزمه کردم دخترخاله دار شدی پسرم .

 منتظر شدم که چند ساعتی طول کشید تا مهدیار  برگشت و گفت کاراشو کرده و االنم باید بریم رزرو اتاق خصوصی 

 رفتیم و کارشو انجام دادیم و منتظر اوردن مهسا شدیم که بعد چند ساعتی اوردنش و گفتن دورش خلوت باشه و بچه هم اوردن پیشش.  که باهم

 با دکترش حرف زدم که گفت زایمان براش ضرر داره ولی تو بیمارستان بمونه تحت کنترل باشه بهتره .

 نشستیم بیرون و تا صبح بیدار بودیم 

 رفت دنبال کارای شناسنامه و کارای دیگه و منم رفتم پیش مهسا .صبح مهدیار 

 دستشو گرفتم و گفتم : بهتری؟

 مهسا : آره بهترم

 الهی قربون جفتتون بشم چند روز دیگ برمیگردیم خونه و یه جشن خوب میگیریم. _

 مهسا : کاش میشد مامان و بابامم بودن 

 دیگ نمیشد_

 ولی مهدیار جای اونا اینجاست مهسا تو باید قوی باشی بخاطر دخترت 

 حاال اسم خوشگل خانم چیه؟

 مهسا:رهــــا 

 مثل خودش قشنگه رها خانم ،خاله قربونش بشه_

 مهسا : آوش کجاست؟

 بخاطر من اینجا اذیت میشه ببرش خونه حاال بعدا دوباره بیا
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 اینجا بمونه نه دیشب ترسیده بود ولی االن دوست داره_

 االنم که با آقا مهدیار رفت

 مهسا : باشه ولی ببرش خونه گناه داره بچه 

 باشه حاال خیالم راحت شد که بهتری ._

 مهسا : نگران نباش به این راحتیا نمیمیرم

 آخه این چه حرفیه مهسا تو سیصدسال پیش من میمونی _

 دیگ از این حرفا نزن

 بهارهمهسا : باشه مرسی که پیشمی 

 من از تو ممنونم که منو خاله کردی و درد کشیدی و همیشه پیشمی_

 مهسا : ببخشید تو این چند وقت فقط برات دردسر بودم!

 مهسا جون من دیگه از این حرفا نزن تو و آوش تمام زندگی منین..._

 مهسا : تو هم همین طور

 یکم بهش دلگرمی دادم و از تو اتاق اومدم بیرون

******** 

 هفتس که گذشته و مهسا خیلی بی جون شده و دیشب با پرستارش برگشتیم خونه و بهش دستگاه اکسیژن وصله دو

 دیگ نمیخوام بزارم مهسا به رهـــا شیر بده براش ضرر داره و ضعیف تر میشه 

 اینجا خیلیا هستن که به بچه شیر میدن و پولشو میگیرن شاید منم یکی از اونارو برای رها بگیرم

 یا میتونیم بهش شیر خشک بدیم 
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 مهدیار خیلی کارارو انجام داد و خسته شد ولی بازم کنارمونه دوست داشتم روهام بدونه ولی بازم پیداش نکردیم

میدونم که مهسام دوست داشت که شوهرش پیشش باشه ولی لجبازیش نذاشت که به روهام بگه ولی من میدونم قضیه لجبازی نبود اون  

 هام عذاب بکشه و شاهد حال بدش باشه!نمیخواد رو

 "ساوی و مهسا واقعا آدمای فداکارین!"

 دلم برای تهران تنگ شده دوست دارم برگردم ولی نمیشه

 االن بیشتر  مراقب مهسا باشم تا خوب بشه

 مهدیار : بیاین یه چیزی بخورین اینجوری دیگه شماهم نمیتونی از مهسا مراقبت کنی. 

 ای خوردم و گفتم : مرسی رفتم سر میز و لقمه

 حال پدرتون بهتره؟ 

 مهدیار : آره بهتره اوردنش خونه ولی مامانمم حالش بده 

 احتماال هفته بعد بیان اینجا 

 ایشاهلل که خوب میشن و میان_

 من خیلی دوست دارم برگردم تهران ولی نمیشه. 

 مهدیار : چرا؟ 

 من که اینجا هستم شما برین و برگردین. 

 تونم مهسارو تنها بزارمنه نمی_

 مهدیار : باشه 

 کار مهمی تو تهران دارین؟ 
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 نه میرفتم روهامو پیدا میکردم و یه سری مامانتون اینا میزدم و آوشو میبردم پدرشو ببینه. _

 اخماشو رفت تو هم و گفت:خب برید من اینجا هستم .

 نه من راحتم اینجا میمونم _

 از سر میز پاشدم

 گ میزنه ها دیونس کالاین مهدیارم مشن

 \خدا یه عقل درست به این بده تو این هیری ویری=

 رفتم دیدم آوش خوابه سر وصدا نکردم و باالسرش نشستمو نوازشش میکردم .

 دلم یه طوری شد و یاد خاطراتم افتادم 

 دیگ نمیتونم و نمیخوام که ازدواج کنم...

 گوشیمو برداشتم و رفتم تو تلگرامم

 نرفته بودم و کلی پی ام داشتم خیلی وقتی بود

 کلشو چک کردم و یکم با مهرداد و فهیمه ام حرف زدم که عکس بچشونو گذاشتن و گفتن عکس آوشو بزارم که گذاشتم 

 رامتین بهم پی ام داده بود که دلم برات تنگ شده شنیدم رفتی اونور آب

 جواب ندادم و بالکش کردم .

 ا رفتم پیش مهسا که دیدم هم خودش هم دختر کوچولوش خوابیدنبعد گشت و گذار تو تلگرام و اینست

و مشغول دیدن یه فیلم اکشن شدم، مهدیارم اومد نشست و داشت با گوشیش ور میرفت و منم  vtمزاحمش نشدم و رفتم تو هال جلوی 

 زیرچشمی میپاییدمش که ببینم چیکار میکنه .

 باید زودتر یه پرستار که بتونه شیرم به رها بده بگیریم. یه لحظه زوم کرد روم و گفت: مهسا خیلی بدتر شده

 من خیلی فکرکردم ولی بهتره که به رها شیرخشک بدیم چون اون کسی که میخواد به رها شیر بده رو نمیشناسیم و نمیدونیم چه آدمیه. _
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 مهدیار : باشه من میرم براش میگیرم.

 دیگه چیزی نگفتم و خودمو سرگرم فیلم کردم.

********* 

 پنج ماه بعد

 حال مهسا روز به روز بدتر میشه و ماهم کاری از دستمون برنمیاد و فقط به خدا توکل میکنیم 

 االن دو ماه هست که مامان مهسا اومده پیشمون 

 همه حال و روز خوبی ندارن

 مهدیار چندباری رفت ایران ولی نتونست روهامو پیدا کنه انگاری آب شده رفته تو زمین .

 دستشو گرفتم و نشستم لبه ی مبل ، چقد قیافه ی معصومش غمگین و پژمرده شده کاش من جای مهسا بودم و درداشو به دوش میکشیدم

 تمام بدنش شده جای سوزن و رنگش کبود بود 

 مهسا قوی باش خب االن پرستار میاد آمپولتو میزنه. _

 مهسا : با...شه 

 ال منو بدتر میکنههنوزم بریده بریده حرف میزنه و این ح

 خدا صدامو میشنوی؟"

 منو میبینی؟

 حواست به ما هست؟

 نگاه کن ابجیم مثل جنازه ها شده ؟؟

 کجایی خدا؟ کجایی؟ 
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 االن که دارم از ته دل صدات میزنم کجایی؟

 یادته وقتی از امین جداشدم افتادم روی زمین و صدات زدم؟ 

 طاقت ندارم اینطوری ببینمش خدااااااا.....دیگه امینو نمیخوام فقط ابجیمو خوب کن دیگه 

 نتونستم گریه نکنم 

 زار زار گریه میکردم برای مهسا 

 دختری که دیگه آلوچه نمیخوره چون تا نگاش میوفته بهش رنگش میپره....

 گوش فلکو پر میکنه.... دیگه با به یاد آوردن شیطونی هایی که میکرد قهقهش به آسمون نمیره به جاش صدای هق هقای پر از رنج و دردش

 حالم دست خودم نبود...

 دلم پر بود....

 غصه داشت داغونم میکرد....

 آخه چرا باید مهسا انقد عذاب بکشه ؟ 

 چرا باید انقد از همه چیز منع بشه؟

 مگه چیکار کرده؟

 چه گناهی کرده خدا؟

 دیگه جونی تو بدنش نیست. تورو به حق مادری که به گردنش گذاشتی قسمت میدم نزار انقد عذاب بکشه

 مهسا دستمو فشار داد و آروم گفت: بهاره گریه نکن برو ...... برو پی..ش آوش 

 بزار گریه کنم بزار خالی بشم تروخدا تنهام نزار هیچ وقت تنهام نزار ._

 مهسا : نتر....س فعال هستم 
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 بده. همیشه میمونی پیشم بهم قول بده تو باید پیشم بمونی مهسا بهم قول _

 مهسا دستشو بزور به حالت قول دادنای بچگیامون گذاشت روی دستم و لبخند تلخی زد که من بیشتر از قبل دلم گرفت 

 دستشو بوسیدم و گفتم: دیگه اذیتت نمیکنم استراحت کن من برم پیش رها و مامانت

 زود میام فقط تو خودتو اذیت نکن . 

 م بیرون و دیدم مامان مهسا داره قرآن میخونه و آوشم نشسته پیشش و رها هم خوابه. آروم دستمو از دستش کشیدم و از اتاق رفت

 بازم داشت گریه میکرد....

 چی میتونم بهش بگم؟ 

 تو این وضعیت چی میتونم بگم؟

 بگم آروم باشه ؟

 یه مادر چطور میتونه با این وضعیت آروم بشه؟ 

 نیم فقط .خاله گریه نکن االن ما باید قوی باشیم و دعا ک_

 سرشو باال گرفت و گفت: نمیتونم .

 نمیتونستم چیزی بگم حال خودمم اونقدرا خوب نیست که بخوام دلداری بدم .

 آوش: مامانی خاله بهتره ؟

 آره پسر خوشگلم بلندشو بریم ببرمت کالس _

 بعد کالسم با خاله جولیا برمیگردی. 

 آوش : باشه 

 نگاهی به رها کردم دیدم خوابه 
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 بغلش کردم و آروم بردمش تو اتاق مهسا و تو تخت گذاشتمش. 

 آوشو بردم کالس

 حالم خوب نبود دوری از خانوادم یه طرف و حال و روز مهسام طرفی دیگه

 چقد زندگی برام مسخره شده

 چقد بازیم داد  

 لعنتی

 کاش حداقل چهارتاییمون کنار هم بودیم مثل اون اوایل

 کیمیا کجایی؟ 

 به فکر خودتیهمیشه فقط 

 کاش تو این اوضاع کنارمون بودی!

 ولی مثل همیشه نیستی و من بازم میگم که دیگه واسم اهمیت نداره

 گوشیمو برداشتم و به شماره ای که ازش داشتم زنگ زدم ولی خاموش بود

 هه خاموشه....

 چقد خوش باورم که برداره 

 نگ میزد و نمیگفت که کجاست اصالاون اگه ما براش مهم بودیم تو این چند سال فقط یه ز

 دیگه مهم نیست تنها چیزی که برای من ارزش داره خوب شدن مهساست

 دلم دیگه ندارم این چه دلیه که همش گرفتس خدا؟؟؟؟؟؟؟

 خدا میشه دوباره ببینمش؟
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 االن هنوز زندانه؟ 

 هی کاش بشه یه مدتی برم توی یه خواب و وقتی بلند بشم همه چیز درست بشه

 میگم کاش... همش

 خدایا کی این کاش ها تموم میشه؟

 خدایا دیگه دارم کم میارم....

 

 

 تو یه پارک نشستم و کلی فکر کردم برای زندیگم ،برای اشخاص مهم زندگیم....

 خسته از جام بلند شدمو خواستم برگردم خونه که یه نفر صدام کرد 

 فارسی بلدین؟تا برگشتم و جواب دادم به فارسی گفت: ببخشید شما 

 بله بفرمایین _

 دختره: من ثنا هستم خوشحالم از آشناییتون

 منم بهاره هستم _

 همچنین

 نگاهی گذرا بهش کردم هیکل رو فرم و خوشگلی داشت و چشاشم آبی خوش رنگ بود

 محوش شده بودم که گفت:من داشتم نگاهتون میکردم

 راستش اگه میشه بشینیم.

 بله حتما _
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 ادامه داد: من داشتم نگاهتون میکردم و میخوام یه پیشنهادی بهتون بدمنشستم کنارش که 

 یه نگاه کرد بهم و دوباره گفت:راستش من چهارساله که اومدم اینجا و توی فشن مد کار میکنم 

 میخوام بهتون پیشنهاد بدم برام کارکنین.

 و وقت ندارم . با پیشنهادی که بهم داد یکم شوکه شدم ولی گفتم: متاسفم من دکتر هستم

 دختره : واقعا؟ 

 چه خوب 

 اینجا کار میکنین؟

 بله چندماهی میشه که اومدیم اینجا......_

 گوشیم زنگ خورد ببخشیدی گفتم و جواب دادم مهدیار بود 

 یه دلشوره ی وحشتناک گرفتم 

 جواب که دادم مهدیار بدون صبر گفت:

 حال مهسا خیلی بده 

 برمش بیمارستان.زود خودتونو برسونین دارم می

 و سریع قطع کرد

 هاج و واج زل زدم به گوشیه دستم 

 یه دفعه به خودم اومدمو با عجله از جام بلند شدمو رو به اون دختره گفتم:ببخشید یه مشکلی واسم پیش اومده باید برم 

 زود کارتشو بهم داد و منم بدون خدافظی دویدم و سریع یه تاکسی گرفتم....

 خونه که مهدیار مهسارو رو دستاش گرفته بود....رسیدم جلوی 
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 دویدم رفتم جلوشون که زود بدون هیچ حرفی رفتیم تو ماشین....

 مامان مهسا هی گریه میکرد و منم دستای مهسا رو گرفتم: مهسا طاقت بیار

 از دماغش خون اومد که با هول و وال پاکش کردم

 به مهدیار گفتم که سریع تر بره شیشه ماشینو کشیدم پایین تا بهش هوا برسه و 

 رسیدیم تو بیمارستان مهسا رنگش کبود کبود شده بود دستو پاهام شروع به لرزش کردن و چشام بارونی شدن

 پرستارا زود مهسارو بردن 

 سست نشستم روی صندلی و مامان مهسام کنارم نشست و حالی برامون نمونده بود

 دل شوره گرفتم....

 ندشدم و رفتم پیش یکی از دکترا و ازش درباره ی حال مهسا پرسیدم و اونم گفت میخواد تازه سری بهش بزنه.دل تو دلم نبود بل

 با دستام سرمو گرفتم و نشستم روی صندلی

 همه ی حرفای مهسا از اول تو مغزم میپیچید.....

 حالم بدتر میشد....

 نفسم باال نمیومد

 با نفسای عمیق و فشرده بهتر شدم

 داشت میکشتتم...دل شوره 

 حال مامان مهسام بد تر از من بود 

 گوشیم زنگ خورد دیدم جولیاست  جواب دادم و بزور گفتم آوشو ببره پیش خودشون.

 یه دکتر اومد بیرون و مهدیار و من زود جلوشو گرفتیم و با هول و وال ازش حال مهسا رو پرسیدیم که اونم در جواب ما گفت:
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 انشاال که بهتره 

 باید یه چند روزی اینجا بمونن!ولی 

 و رو به مهدیار گفت:یه لحظه میشه بیاین اتاقم؟

 مهدیار:بله حتما

 اصال اهمیت ندادم که چرا دکتر خواست با مهدیار حرف بزنه!

 از خوشحالی در حال پر در آوردن بودم 

 نمیکردم....اشکام همین جوری میریخت و بند نمیومد و البته منم تالشی واسه بند آوردنش 

 وای خدا 

 بیچاره مهسا 

 االن که پوستو استخون شده رگ پیدا کردن برای سرم زدن چقد دردناکه واسش

 خدایا خستم.....

 .....!ہخستــــ

 با صدای مهدیار به خودم اومد و چشم از دیوار رو به روم ورداشتم

 مهدیار:شما برو خونه خسته ای

 نه بمونم بهتره _

 مامان مهسا:برو 

 هــا پیش تو بمونه تا پرستار خیالمون راحت تره ر

 با شنیدن اسم رها بلندشدم و گفتم: باشه میرم 
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 فقط لحظه ی آخر قیافه ی اخمو و ناراحت مهدیار رو دیدم 

 توجهی نکردم 

 وقتی رسیدم خونه رهـــا بغل پرستارش بود و از گریه سرخ شده بود 

 ش گرفتم سریع کیفمو پرت کردم رو مبل و بچه رو از

 نگاه که کردم دیدم خودشو کثیف کرده 

 منم سریع تمیزش کردمو واسش شیر درست کردمو اروم شد!

 تا خوابش برد گذاشتم رو تخت و از اتاق اومدم بیرون 

 پرستاره همون جور وایساده و بود منتظر زل زده بود بهم 

 منم بهش گفتم دیگه بهتره بره و خسته نباشید گفتم 

 اونم بعد خدافظی درو بست و رفت 

 خسته و داغون پالتومو در آوردم و رو چوب لباسی آویزون کردم 

 رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان چایی خوردمو بی اهمیت گذاشتمش تو ظرف شویی

 وقتی برگشتم تو اتاق رهــا دوباره داشت نق نق میکرد منم شیرشو گذاشتم دهنش و یکمم شکمشو مالیدم

 که سنگین شد دورش چند تا بالش گذاشتم و دوباره از جام پاشدم خوابش 

نش از روی مبلی که کیفمو پرت کردم گوشیمو ورداشتمو زنگ زدم به شماره ی جدید روهام که از مهرداد گرفتم و هنوز وقت نکرده بودم تا امتحا

 کنم!

 خاموش نبود....

 بوق میخورد....
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 با صدای سردش که گفت بله 

 ترسیدم 

 پشیمون شدم از اینکه بهش زنگ زدم 

 بی حرف گوشیو قطع کردمو زل زدم به فرش....

 دوباره پشیمون شدم من باید به روهام بگم اون حق داره که بدونه!

 همین طور داشتم بین گفتن یا نگفتن میجنگیدم که با صدای زنگ گوشیم گیج جواب دادم.

 مهدیار بود!

 مهدیار:بیاین بیمارستان 

 لش خیلی بده مهسا حا

 ففط بیاین.....

 یه لرز خفیف تو تنم پیچید.

 ....ہخدایا فقط هیچ اتفاقی نیوفته باش

 سریع زنگ زدم به پرستاره تا برگرده و بچه رو سپردم بهش.

 یه تاکسی گرفتمو سوارش شدم 

 تو راه اشک هایی که میرختمو اصال نمیتونستم کنترل کنــــم

 رت ناراحتی و گریه چشام تار میدید ولی با هر جون کندنی بود دوییدم تو بخش و به اتاق مهسا رسیدم.وقتی به بیمارستان رسیدم از فَ

 در اتاقش باز بود و کلی دکتر و پرستار ایستاده بودن 

 کیفم رو زمین کشیده میشد!
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 پاهام یاری نمیکرد تا جلوتر برم!

 ت افتاده بود تنم یخ بست!ولی کشون کشون راه رفتمو با دیدن مهسای بیجونی که وسط تخ

 نگاهی به مهدیار کردم چشاش پر اشک بود ولی غرور مردونه اش اجازه ی ریختنشون رو نمیداد!

 دلشوره داشت میکشتتم!

 اروم خودمو رسوندم پیش مهدیار و ازش پرسیدم چیشده؟!

 مهدیار:دکترا دارن دوباره چکش میکنن 

 حالش بده!

 میگن دیگه امیدی نیست!

 ه هیچی نمیشدماصن متوج

 یه نگاه به دور و اطراف کردم ولی مامان مهسا رو ندیدم 

 نگران از مهدیار بپرسیدم کجاست که گفت:یه دفعه غش کرد بهش سرم زدن

 یکی از دکترا اومد سمتمون و آروم گفت:متاسفم 

 دیگه کاری از دست ما ساخته نیست.

 بدنشونو پایین آورده!آخرین شیمی درمانی ای که روشون صورت گرفت توانایی 

 دیگه نمیشه کنترلی رو اوضاع کرد!

 ایشون نمیتونن مقاومت کنن.

 میتونین باهاشون تنها باشین!

 بدون اهمیت به قیافه ی زار ما رفت....
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 درک نکرد....

 این مشکلی که ما داشتیمو درک نکرد....

 بدون حس خاصی گفت و رفت....

 نگاهی به اتاق کردم.

 لحظه پیش مملو از دکتر و پرستار بود االن جز من و مهدیار نفر دیگه ای نبود.اتاقی که تاچند 

 مات و مهبوت به قیافه ی الغر و گونه هایی که استخونشون در اومده بود نگاه میکردم 

 رفتم جلوتر....

 دلم از فرت غصه ی زیاد درحال ترکیدن بود....

 اشکایی که می ریختم دست خودم نبود.

 ی بود که داشت جلو چشام پر پر میزد و من تنها شاهد جون دادنش بودمو نمیتونستم کاری کنم....دست دل و آبج

 دستشو گرفتم 

 تو چشام نگاه کرد و با درد گفت: بها..ره دی...گه اخ...رشه منو حل...ال کن به خـ..اطر همه زح....مـ...ات....

 هیس!_

 هیچی نگو!

 تو تنهام نمیزاری!

 تو بهم قول دادی!

 فقط کافیه که قوی باشی!

 خواهش میکنم منو تنها نذار.....
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 چشاشو بست و آروم زمزمه کرد:

 هیچ...ـی نگو فقط گو...ش کن....

 !دمه...کم تو ام ہیه نفس عمیق کشید و دوباره گفت:وصیت نامـــ...ـ

 بخونـــ..ش!

 به حرف...ام عمل کـــن خواه...ش میک...نم!

 تروخدا _

 ترو جون من 

 نزار قوی باش بخاطر رها بخاطر من بخاطر خانوادت!تنهام 

 مهدیار تحمل نکرد و اومد دست مهسا رو از دستم کشید بیرون و پشتشو بوسید 

 نرم و اهسته....

 عشق واقعی بین خواهر برادر.....

 که خواهرش ترکش کرد!

 مهدیار آروم و پر بغض گفت:خواهری خوب بخوابی.....

 مرد هم که باشی "

 م که باشی مغرور ه

 "برای عزیزترین کَسِت گریه میکنی!

 با دستاش چشای باز مهسا رو بست.

 دلم ریخت......
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 باورم نمیشد!

 هیچ جوره!

 سریع نبضشو گرفتم....

 نمیزد!

 تموم؟

 خدایا تموم؟

 زندگی دوست و همدمم تموم؟

 خدایا چرا؟

 درسته فرشته بود ولی یه بچه ی پاک داشت!

 نه حاال؟کی برای بچه اش مادری ک

 سست افتادم رو زمین 

 داد زدم،گریه کردم،جیغ زدم،هرکاری که میشد کردم تا اون مالفه نره روی صورت زیباش 

 ولی چه فایده بیرونم کردن از اتاق 

 لحظه ی آخر دیدم که مالفه کشیده شد....

 انگار یکی قلبمو تو مشتش فشار میداد....

 زبون میاوردم!داد میزدم و حرفامو هرچند نافهموم به 

 مهســــــا؟

 برگرد....
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 ازت خواهش میکنم 

 زار زار گریه میکردم و حرفامو جیغ میزدم 

 مردمی که اونجا بودن با تعجب به زبون غیر قابل فهمم نگاه میکردن ولی حدس میزدن که چه اتفاقی افتاده!

 برگردونتش.....رو سرامیکای سرد راهرو افتادمو زجه میزدم و التماس خدا میکردم که 

 مهسا جونِ آبجی برگرد 

 خدا کجایی؟؟؟ 

 وجود داری ؟؟؟

 منو میبینی یا سرت به بنده های دیگت گرمه؟؟؟

 آبجی منو برگردون 

 برگردونــــــــــــش

 اون نمیتونه انقد ضعیف باشه

 بهم قول داد؟!!!!!

 بخاطر دخترش برگردونش خدااااااا

 و نفهمیدم چیشد....اونقدر زجه زدم که چشام سیاهی رفت 

. 

. 

. 

 حس مزخرفی داشتم 
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 احساس میکردم که یه کابوس وحشتناک دیدم 

 زبونم الل مهسا مرده بود!

 لبخند زدمو یه نفس عمیق کشیدم 

 دستمو بلند کردم تا روی پیشونیم بزارم که احساس سوزش کردم 

 هنگ و گیج چشامو باز کردم

 کم کم فهمیدم واقعیت داشت!

 درد هامون 

 بوی مرگ 

 رفتن مهسا 

 واقعیت داشت!

 اشکام جاری شد بزور بلند شدم سرمی که تو دستم بود رو کندم و از اتاق بیرون رفتم....

 رفتم دم اتاق مهسا

 دوسه نفر داشتن ازش وسایال رو جدا میکردن

 ن مردن خواستم برم تو ولی یه پرستاره جلومو گرفت و گفت:دیگه حق ندارین وارد این اتاق بشین ایشو

 چه راحت از مرگ یه نفر حرف میزد....

 انگار نه انگار آدمیزاد بود!

 جیغ زدمو گفتم:دروغ میگین 

 همتون دارین دروغ میگین 
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 مهسا زنده اس شما دارین میکشنش...

 نمیخواستن از طرف مدیر بیمارستان توبیخ بشن برای همین گذاشتن برم داخل 

 ولی چه داخل شدنی...

 ت قشنگش ورداشتممالفرو از صور

 صورت نازش دیگه رنگی نداشت...

 دستاش یخ بود....

 زندگی نداشت.....

 دم گوشش گفتم:مهسا بلندشو

 بلندشو بگو دارن دروغ میگن بلندشو بزنم فقط بلندشو

 ببین من کنارتم توام بهم قول دادیا بلندشو رو سفیدم کن جلو مامانت اینا

 نوازشش میکردم و گریه ام بند نمیومد

 داد میزدم و گریه میکردم و بعد چند دیقه بزور منو از مهسا جدا کردن و از اتاق انداختنم بیرون 

 تکیه دادم به دیوار و همین طور زیر لب با مهسا حرف میزدم 

 یه مرد و زنی رو از دور دیدم که بنظرم آشنا اومدن!

 نزدیکتر که شدن فهمیدم جان و جولیا هستن

 کت جان رو گرفتم و التماس گونه گفتم:رفتم جلوشون دو طرف 

 جان تو بهم بگو  _

 بگو که مهسا زندست بگوووووو لعنتیا بگین
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 با یه صدایی که توش غصه معلوم بود گفت:متاسفم 

 تسلیت میگم بهار

 آوش نزدیکم شد و گفت : مامانی چرا گریه میکنی ؟

 من گریه نمیکنم  _

 زندست مگه نه توام میدونم حرفمو باور میکنی خاله مهسا

 جولیا آوشو بغل کرد و گفت: متاسفم عزیزم 

 رو به جان چیزی گفت و با آوش رفت .

 جان برادرونه بغلم کرد وگفت: میدونم خیلی ناراحتی ولی تو بایدقوی باشی مهسا ناراحتی تورو نمیخواست!

 گریه میکردم ولی آغوش جان و حرفاش آرومم میکرد

 نمیدونم کی چشام بسته شد .

 قتی چشامو باز کردم و جان نشسته بود و

 دستمو گرفت و گفت:باید برای مراسم خاکسپاری آماده بشیم بهتره که دیگه گریه نکنی 

 نه مهسا باید توی خاک وطن خودش دفن بشه _

 من باید برم خونه و وصیتشو بخونم

 حالمو خوب نشون میدادم ولی بازم اشک میریختم

 مهسا تنهام گذاشتی؟ 

 مگه بهم قول نداده بودی آخه ؟ چقد زود

 خدا چی بگم بهت؟
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 آبجیمو تنها داراییم از این دنیا رو ازم گرفتی آخه چراااا؟ 

 هنوزم دیر نشده برش گردون 

 مهدیار اومد پیشم و گفت: مادرم فهمید االن حالش خیلی بده فکرکنم شما پیشش باشین بهتره 

 نان دنبال مهدیار رفتم .با حال خرابم آروم از جام بلند شدم و گریه ک

 تا مامانشو دیدم گریم شدت گرفت رفتم بغلش کردم و گفتم : خاله دیدی چقد زود رفت؟ 

 دیدی تنهامون گذاشت ؟ 

 خاله خدایی وجود داره؟ 

 چرا جوابمو نمیده؟؟

 هردو پا به پای هم گریه کردیم....

****** 

 مهسا رو بخونیم.با مهدیار تصمیم گرفتیم بریم خونه و وصیت نامه ی 

 جون درست درمونی تو بدنم نبود ولی به خاطر اصرار مهسا مبنی بر خوندن وصیت نامه این کارو میکردم.

 خدایا ممنون از عشقی که بهم داشتی 

 همه کسایی که برام مهم بودنو گرفتی حاال چیکار کنم تک و تنها تو این دنیا؟

 از توی کمد نامه رو ورداشتم 

 کش کردم به صورتم نزدی

 بوی مهسا رو میداد!

 دلم نمیومد بازش کنم
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 گریه ام شدت میگرفت.

 نفسای عمیق میکشیدم تا حالم بهتر شه...

 مهدیار اومد داخل اتاق 

 نشست پیشم و منتظر نگام کرد 

 برای بار آخر یه نفس عمیق کشیدم و شروع به خوندن کردم...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالم "

 االن که دارین این متن رو میخونین مطمعنا من پیشتون نیستم ولی تنها جسمم!

 روحم تا ابد گرفتار عشق زمینی ام میمونه....

 میدونم که حالتون بده ولی از اعماق قلبم میخوام بگم اگه منو دوست دارین غصه نخورین 

 باور کنین ناراحت میشم

 یه چیزایی رو میخوام بهتون بگم...

 بهاره عزیزم نبینم گریه کنی

 های بیشتری نداشت... درسته که بهت قول دادم ولی اگه زدم زیر قولم بدون که من سعیمو کردم  ولی دیگه شیشه عمرم طاقت ترک

 با گریه کردنات روحمو زجر میدی 

 فقط ازت یه خواهش دارم.

 مراقب رهـــا باش.

 بچه اس کوچیکه طعم مادر نمیکشه!
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 نزار کمبود محبت داشته باشه واسش مثله آوشت مادری کن!

 "حاال که مردم نمیخوام روهام بدونه فقط بگو که رهـــا دخترشه!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مکث کردم 

 اشکای که میرختم جلو دیدم رو گرفته بود 

 مهدیار دستشو جلو صورتش گرفته بود و شونه هاش میلرزید.

 "سخته کنار صمیمی ترین دوست خواهرت بشینی و وصیتشو گوش کنی!"

 صدامو صاف کردمو ادامه دادم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بگی اولش که نامزد شدیم حس خاصی نصبت بهت نداشتم ولی اگه آخراش عشق رو باهات تجربه نمیکردم اگه نه که بهاره یادت نره بهش "

 تن به خواسته هات نمیدادم!

 بهش بگو خیلی دوست داشتم پیشش باشم ولی....

 ولی این زمونه نذاشت.!

 بهـــار مراقب عشقای زمینی ام باش!

 مامان...

 من راضی نیستم میدونم حالت بده ولی بخدا 

 اگه منو دوست دارین ناراحت نباشین
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 بابا...

 نشد که دخترت زیاد کنارت باشه و برات دختری کنی ولی بدون خیلی دوست دارم!

 مهدیار...

 داداش خوبم!

 از ته دلم واست ارزوی خوشبختی میکنم 

 خار بعدش تو قلبم بود.... از بچگی خیلی پاک و عاشقانه دوستت داشتم اگه خاری به پات میرفت مطمعنا اون

 مواظب مامان بابا باش 

 غصه میخورن ولی....

 روی حرف خدا نباید حرفی زد!

 مهیار...

 تنها میتونم بهت بگم مواظب خودت باش 

 دوسِت دارم.....

 دلم واسه تک تکتون تنگ میشه ولی روحم پیشتون میمونه.

 بهاره دوست دارم 

 ےایشاال که خوشبخت باش

 با رفتنم تنها نمیشی من همیشه منتظرتونم 

 فقط تو بهشت زهرای ایران!

 منو تو خاک کشورم دفن کنین!
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 زندگی تو اینجارو دوس ندارم....

 طعم غربت حتی از مرگ هم تلخ تره!

 تلخ مثه قهوه!

 هروقت دلتون گرفت بیاین پیشم مثله همیشه حرفاتونو گوش میکنم ولی انتظار جواب نداشته باشین!

 امیدوارم که همتون خوب باشین 

 با رفتن من چیزی کم نمیشه از این دنیا....

 

 "ســــــــــــــاہ*م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی قلبم گذاشتمو از عمق وجودم زار زدم برگه رو رو

 برای جَونیه از دست رفته اش

 برای عشق نافرجامِش

 برای دختر کوچولوی بی مادرش

 برای دل زخم خورده اش

 برای دلتنگی های پنهونیش

 برای روهام....

 مهدیار:آروم باشین بهاره خانوم
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 چجوری آروم باشم؟_

 ر واقعی کم نداشت.شما برادرشی قبول ولی مهسا چیزی از خواه

 چــــرا؟

 من دیگه کیو دارم؟

 من بهترین دوستم کسی که جای آبجی نداشتم بود رو از دست دادم!

 االن چجوری آروم باشم؟

 چـــرا؟

 مگه فقط مهسا تو این زمین اضافه بود؟

 بغلم کرد!

 االن ما یه درد مشترک داشتیم!

 از پشت لباسشو تو مشتم گرفتم و زار زدم 

 از ته دلم....زار زدم 

 زار زدم برای مهسا...

 برای بوی مرگی که پیچیده بود و داشت اذیت میکرد...

 خدایا دقیقا مشخص کن منو میبینی؟

 رهـــا رو میبینی؟

 مرامت خیلی عشقه.....

******** 
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 چند روزی گذشته 

 حالم بد و افتضاحه

 بدون مهسا زندگیم به معنای واقعی جهنمه....

 همیدی مادری دیگه نیست رهــا هم انگار ف

 اینقدر گریه کرد که آخرش خوابش برد!

 اگه من بد باشم چیزی نمیشه 

 میخوام بد باشم 

 دیگه به خدا اعتقاد ندارم!

 هرکسی رو که دوست داشتم گرفتش ازم!

 آهـــی کشیدم....

 باالخره مهدیار تونست کارای مهسارو بکنه که بتونیم توی ایران دفنش کنیم!

 استه اش هم برسه.تا به خو

 امروزم میریم ایران....

 برگشتم به ایران

 بعد این مدت!

 کاش میشد با خواهرم برم!

 کاش تنهام نمیذاشتی و پیشم بودی!

 کاش میشد سر قولت بمونی!
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 کاش میشد خودت بمونی و رها رو بزرگ کنی نه من!

 این کاش ها فقط برام حسرت شدن و دیگه تو نیستی!

 دوباره اشکام سرازیر شد و حالم بدتر از قبل 

 دستام شده جای چنگام و چشام شده کاسه خون

 تو دوسم داشتی مهسا چرا تنهام گذاشتی که به این روز بیوفتم 

 مهدیار کلی دنبال روهام گشت ولی نیست که نیست 

 میدونم هنوزم از دست مهسا ناراحته 

 ن دختری از اون و مهسا خبری نداره....ولی نه تنها از نبود مهسا بلکه از بود

 جان و جولیا تند تند بهم زنگ میزنن و درکم میکنن و واقعا دوستای خیلی خوبی هستن برام!

 ولی هیچکس نمیتونه جای مهسا رو برام پر کنه! 

 من تو این مدت فقط تو اتاق مهسام و عکسام و خاطره هامون شده برام حسرت 

 هم بودیم!حسرت اینکه کاش بیشتر با

 اشکام هرشب بالشتمو خیس میکنه و دست خودم نیست

 آوشم گریه میکرد ولی من بخاطر بچها خودمو شاد نشون میدم و پنهونی گریه میکنم که رو روحیشون تاثیر نذاره

 به آوش گفتم خاله مهساش رفته بهشت و اونم کلی سوال پیچم کرد

 میخوام دوباره شروع به کار کنم ولی االن نه

 باید یکم صبرکنم رها بزرگتر بشه شایدم ببرمشون مهدکودک و برم سرکار 

 هر روز لباسای مهسارو بو میکنم و با هر بو گریه هام شدت میگیره
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 میخوام یکم این چند وقته رو دوره کنم ببینم چه گناهی کردم که الیق این همه بال بودم.

 اولین روز داشگاه.

 جدی حرف زدن با اونا.... 

 خوردناش... بستنی

 قایمکی آلوچه میخورد!

 صداش که کردم سرش خورد به کابینت.

 قرار شد بهمون شام بده ولی دزدیدنش....

 وقتی از دبی اومد بغلش که کردم هولم داد افتادم زمین...

 باهم درس میخوندیم...

 رفتیم پارتیه امین اینا....

 روح بازی کرد...

 قالی شونو آتیش زد..

 "قالی بعدی!ایشاال که "

 حرفی که به امین زد و ما همه گیج شدیم....

 میون خنده هام یادم افتاد دیگه نیست....

 مهسایی نیست تا واسمون هرکاری بکنه

 جبران میکنم همه ی کارایی که واسم کردیو جبران میکنم

 تو که رفتی و قابل ندونستی ولی برای رهـــات جبران میکنم 
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 قول میدم!

 خانممهدیار:بهاره 

 میخواین بچها رو ببریم پارک؟ حوصلشون سر رفته

 باشه االن حاضرشون میکنم_

 بلندشدم و لباسای مشکیمو پوشیدم و بچها روهم دو ست سرمه ای پوشوندم

 دختر کوچولوی مهسا تپل شده بود 

 گوشتاش آوزیون بود 

 مهسا همیشه از دخترای توپولو خوشش میومد.....

 حاال دخترش....

 ...هــــی..

 رها رو بغل کردم و دست آوشم گرفتم و با مهدیار بردیمشون پارک 

 مهدیارم هنوز حالش بده ولی جلوی بچها مجبوریم خوب باشیم.

 مجبوریـــم..

 آوش:مامانی کاش خاله مهسام بود.

 با حرف آوش حالم بد گرفت و رومو کردم به اون سمت و چشامو بستم که مهدیار گفت:عزیزم خالت االن جاش خوبه تو بهشته 

 خب بریم شهربازی یا پارک؟

 با اصرارای آوش رفتیم شهربازی و آوش کلی بازی کرد و رها هم دست من بود 

 بچه کلی ذوق زده شده بود...
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 با آوش حرف میزد و بازیش میداد من ساکت بودم و فقط مهدیار 

 پول بلیطارم به اجبار و اخماش خودش حساب کرد.

 شب که برگشتیم خونه سعید زنگ زد و گفت که میخواد بیاد تهران و یه خونه اجاره کنه تا منم ببره پیش خودش و خیالش راحت باشه

 منم قبول کردم .

 قصد دارم روهامو پیدا کنم 

 داره نمیدونم چطوری بگم که مهسا دیگه نیست ولی .... باید بدونه که یه دختر 

 بچها رو که خوابوندم دوباره وصیت مهسارو برداشتم و با خط به خطش گریه کردم و زجه زدم

 گوشیمو برداشتم و به روهام زنگ زدم ولی جواب نداد.

 باید هرطور شده پیداش کنم و بهش بگم

********* 

 دبی! از مهسا برگشت زمان به ڪفلش ب

 داشتیم با مهسا حرف میزدیم که گوشیه مهسا زنگ خورد

 با کنجکاوی نگاه کردم که اونم با حرص گفت:خاک تو سر فضولت کنن ملیکاعه!

 چشم غره ای بهش رفتم

 بیشعور خب درست حسابی توضیح بده چرا میپیچونی

 ایــــش 

 منتظر شدم تا ببینم چی میگن بهم)ای عم فضول=(

 یکردم اخمام بیشتر میرفت توهم هرچی بیشتر گوش م
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 کی بود که مهسا این همه قربون صدقه اش میرفت؟

 ایــــش!

 تا قطع کرد پرسیدم:ملیکا کیه؟؟

 مهسا:پلیسه 

 همکار روهام تو دبی آشنا شدیم و گه گاهی تو تلگرام بهم پی ام میده دختر باحالیه کپی خودمونه 

 به پای من که نمیرسه _

 ولی اشکال نداره من بهت اجازه میدم که باهاش دوست باشی. 

 مهسا : کی از تو اجازه خواست؟؟؟

 به جهنم اصن بهت خوش بگذره با ملیکا جونت _

 مهسا : زر نزن

 حسود خانم.

 خودتی _

 یکم مکث کردمو بعد گفتم:عکسشو داری؟

 مهسا : آره خیلیم نازه ولی بهت نشون نمیدم فضول 

 نده خودم به این خوشگلی به دَرک نشون_

 مهسا : وای اعتماد به سقف 

 چشم نداری ببینی _

مهسا چیزی نگفت و منم دیدم گوشیشو گذاشت روی میز عسلی منم که کنجکاو زود برداشتم که هی خواست از دستم بگیره ولی نتونست و منم 

 زود رفتم و تو تل اسم ملیکا رو پیداکردم و دیدمش.
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 خب به پای من نمیرسه خیالم راحتهوووی خوشگل بود ولی 

 مهسا : مگه هَووشی بدبخت ؟

 سیس شو  _

 وای شب که پیش مهسا خوابیدم فقط زر زدیم و کل کل کردیم

 خب چیکار کنم مهسا فقط باید به من وابسته باشه!)آیم نات حسود=[ (

******** 

 ...ݪ*زمان حا

 رهــا رو گذاشته بودم رو پام واسش الالیی میخوندم 

 یج خواب بودو پستونکشو میخورد گ

 یه دفعه گوشیه مهسا که گذاشته بودم بغلم تا ببینم چی توش هست،زنگ خورد 

 بی توجه به اسمی که سیو شده بود زود ورداشتم و جواب دادم:الو؟

 یه دختر بود!

 دختره:الو؟ سالم خوبی مهسا جونم؟

 نمیشناختمش!

 ببخشید؟_

 به جا نیاوردم!

 مهسایی؟دختره:اعه 

 توکه باهوش بودی؟
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 بابا ملیکام دیگه....

 از صدام نشناخت که مهسا نیستم!

 بغض گلومو گرفت...

 با درد گفتم:من بهاره ام

 ملیکا: عه عزیزم تویی ؟خوبی؟ مهسا کجاست؟

 مرسی_

 مهسا نیست دیگه  

 ملیکا: بیرونه؟

 آهی کشیدمو گفتم:

 فوت شده!_

 کردم که ملیکا گفت:چیییییی؟ چند دیقه ای مکث کردم و اشکامو پاک

 توام باور نمیکنی نه؟_

 ...ےملیکا با صدایی ناراحت و گریه دار گفت : تسلیت میگم واقعا من نمیدونستم ول

 حرفشو ادامه نداد و منم حالم انقد بد بود که نمیتونستم درست و حسابی حرف بزنم و بدون خدافظی قطع کردم .

 شده .چقد سخته برام که بگم مهسا فوت

 .چقد سخته بگم تنها آبجیم تو دنیا فوت کرده

 همونطور که اشک میریختم تکونش میدادم تا خوابش سنگین شه

 این طفل معصوم چه گناهی داره که مامانشو از دست داده؟
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 باید جبران کنم همه ی کاریی که مهسا کرده رو...

 "مهسا کجایی ببینی دیگ نمیکشم زندگی نمیکنم فقط نفس میکشم"

 رها ه خوابش سنگین شد گذاشتم رو تخت و پتو هم روش کشیدم.

 وقتی رفتم تو هال مامان مهسا رو دیدم که داره با آوش بازی میکنه.

 اعه خسته تون میکنه _

 مینو جون:نه دخترم آوشم مثله رها واسم عزیزه 

 نشستم روی مبل و خیره بودم به فرش که دوباه گفت:دخترم میخوای برو سرکارت

 جوری حوصلت سر میره این

 فکرتم که مشغوله

 هنوز نمیدونم چیکار کنم ولی اول باید رها بزرگ تر شه!_

 شاید اون موقعه ببرمشون مهد!

 مامان مهسا:باشه هرجور مایلی دخترم 

 خسته نباشی...

 نه این چه حرفیه وظیفمه_

 مهسا سپرده بهم! 

 شب با مامان مهسا و مهدیار رفتیم بیرون و یکم خرید کردیم 

 روزا برام تکراری شده و حسی به این زندگی ندارم دلم میخواد یه مدتی روی زمین نباشم

 کاش قدر روزای خوبمو بیشتر میدونستم!
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 از کیمیا متنفر شدم

 رایط بد پشت ما نبود و نیست!اون حتی وقتی که مهسا مُرد نبود همیشه به فکر خودشه و هیچ وقت توی ش

 ولی بازم دوست دارم برگرده و کنارم باشه

 ساوی گه گاهی بهم زنگ میزنه و جویای حالمون هست ولی هیچ کس نمیتونه جای مهسارو برام پر کنه!

 !سڪهیچ 

 خستم...

 خسته از همه چیز...

 از خودم خستم از زندگی خستم دیگه نمیکشم

 به کی بگم؟ 

 دیگه بس نیست؟ 

 عشقم رفت!

 خواهرم رفت!

 دیگه چی دارم که دلمو خوش کنم؟

 تنها دلیل نفس کشیدنم فقط آوش و رهاست!

 میخوام طوری بزرگشون کنم که زندگیشون مثل خودمون نشه 

 اونا الیق یه زندگیِ پر از آرامِشَن

 خوره!وقتی رهــا بزرگ بشه میدونم وقتی بفهمه مادر نداره ضربه میبینه ولی نمیزارم غصه ب

 همه ی تالشمو میکنم تا پیش مهسا سربلند باشم!....
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******* 

 صبح از خواب بیدار شدمو کارای بچه هارو کردم 

 رهــا کوچولو تازه داشت دندون درمیاورد و واسش مسواک کوچولو گرفته بودیم.

 مامان مهسا هم واسش آش دندونی درست کرد 

 مهسا نیست!همه خوشحال بودیم ولی یهو یادمون اومد 

 اون روز اولش با خنده و آخرش با اشکای تو چشامون تموم شد...

 مهسا؟ پیش بریم امروز میخواین مامان:گفت مهدیار یهو که میخوردیم ہداشتیم صبحون

 مامان مهسا : آره بریم دلم خیلی براش تنگ شده 

تخت دلم گرفت بازم چند ماه گذشته ولی من هنوزم نمیتونم مرگ  از سر میز بلند شدم و ببخشیدی گفتم و با رها رفتم تو اتاق و نشستم رو

 مهسارو قبول کنم!

 آخه چطوری قبول کنم؟...

 تقه ای به در خورد و مهدیار وارد اتاق شد

 مهدیار:حاضربشین اگه میاین!

 بله میام..._

 توی راه چشامو بستم بلکه یکم آروم بشم ولی حسی که داشتم توصیف ناپذیر بود!

  رسیدیم

 رفتیم قعطشو پیدا کردیم 

 اشکام دست خودم نبود 
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 نشستم و بزور فاتحه خوندم و دسته گلی رو که گرفته بودیمو رو قبر پر پر کردم!

 قبر؟

 چه واجه ی یخی!

 مامان مهسا که هی قبرو میبوسید.

 دلم داشت پاره پاره میشد

 بازم فکرم رفت طرف شیطنتاش...

 چند دیقه ای گذشت

 باالی سرم حس کردمسایه ی کسی رو 

 سرمو باال گرفتم و با صحنه ای که دیدم شوکه شدمــــ.

 دارم درست میبینم ؟؟

 این کسی که جلومه روهامه؟؟

 نه باورم نمیشه؟!

 نزدیک شد 

 بی ریا نشست روی زمین

 خیره شد به قبر مهسا و بدون غرور اشک ریخت.

 مَغرور نَباش!"

 "مَخصوصا حاال که آمدی و او نیست...!

 مهدیار کنارش نشست و گفت : خیلی دیر اومدی داداش خیلی
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 طاقت نداشتم 

 از ته دل گریه میکردم

 آوش نگاهم میکرد ولی به گریه هام عادت داشت

 روهام خیره به قبر مهسا بود و چیزی نمیگفت .

 نگران حالش شدم و اشاره ای به مهدیار کردم که اونم متوجه نشد.

 روهام بعد چند دیقه با صدای داغون گفت:چند وقته؟ 

 پنج ماهی میشه _

 اشکاش بیشتر سرازیر شد ولی با همون حال بدش گفت : میشه تنهامون بزارین؟

 بزور دست مامان مهسا رو گرفتم و بلندش کردم و همگی یکم دور شدیم 

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

 «روهام»

 و گفت حتما باید برم پیشش ملیکا بهم زنگ زد

 رفتم پیشش 

 بهم گفت باید برگردم تهران و برم پیش مهسا چون حالش خوب نیست 

 منم با لحن و گریه ای که میکرد خیلی نگران شدم و با اولین پرواز برگشتم

 وقتی رسیدم دم در خونشون دیدم که سوار ماشین شدن و مهدیارم گازشو گرفت رفت 

 کردم وقتی انداختن توی راه بهشت زهرا یکم نگران شدم و یه حس بد پیدا کردم ولی بازم غلبه کردم و دنبالشون رفتم.  منم دنبالشون حرکت

 رفتن سر یه قطعه منم پشت سرشون رفتم.
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 . شدم خیره ناباورانه ســـاہبادیدن خط خوشی که رو قبر نوشته بود م 

 نه امکان نداره 

 من؟ سایہم

 زندگی من؟ 

 عشق من؟

 دروغه همش دروغه

 آروم شروع کردم به صحبت باهاش:

 مهسا 

 منو ببخش نباید تنهات میذاشتم ولی خب حاال ببین اومدم بلندشو بریم زندگیمونو از نو بسازیم 

 بلند شو....

 نگو که دوسم نداری!

 میدونم که داری پس زود باش بلندشو بریم!

 میکردم . محکم دستمو میکوبندم به قبر و با صدای بلند گریه

 مهسا چطور تونستی؟؟؟؟؟؟؟؟

 چطور؟؟؟؟

 بلندشو ترو خدا بلندشو مهســـــــــــــــــــا

 نگو که تنهام گذاشتی من غلط کردم فقط یکم ازت عصبانی بودم ولی االن دیگه نیستم بلندشوووو

 زجه میزدم ولی خیلی دیر شده بود خیلی .
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 دم من نمیتونم باور کنم عشقم زندگیمو از دست دا

 پس مهدیار بهم راست میگفت که مهسا مریضه 

 خــــــــــــدا؟ 

 نمیشه برش گردونی؟

 قول میدم تنهاش نذارم!

 گریه میکردم و زجه میزدم که دستای کسی روی شونم گذاشته شد.

 اره!سرمو یکم اوردم باال که مهدیار گفت:بسه دیگه اون موقع که باید بودی نبودی االن دیگه گریه فایده ای ند

 با حرفش نمکی روی زخمام پاشید 

 ولی حق با اون بود....

******** 

 یک ماه گذشته و منم هرروز پیش عشقمم

 این رنگ مشکی بهش نمیاد اصال ولی بازم میدونم خودش مشکی خیلی دوست داشت!

 هرروز کنارشم جبران روزایی که باید بودم ولی نبودم!

 االن دیگه فهمیدم که منو مهسا یه دخترم داریم 

 یه دختر خوشگل که خیلی به مامانش شباهت داره!

 شکمو تپل مپل!

 حالم خوب نیست با اینکه هر روز پیش عشقمم و رهـا دخترمم پیشم هست 

 فکر کن یه دفعه بفهمی پدر شدی!"
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 "ولی مادری وجود نداره واسه همون بچه!

 مراقبت میکنه و منم شرمنده اشم. بهاره خیلی خوب از رها

 شرمنده ی تک تکشون که خیلی چیزا رو به روم نیاوردن.

 وقتی وضعیت بابای مهسا رو دیدم حالم بدتر شد

 من یه عوضییم

 کاش کنارش بودم 

 کاش بهم میگفت که مریضه و اون طوری تنهام نمیذاشت

 کاش من بیشتر پی گیر کارش میشدم !

 زای خوب که میتونستیم کنار هم باشیمحسرت میخورم به همه رو

 درسته پدر شدم ولی خوشحال نیستم چون عشقم نیست.

 چطور میتونم مهسا رو فراموش کنم؟

 فقط از خدا میخوام بهم صبر بده 

 صبـــر!

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

 «بهاره»

 رها آروم میشه از وقتی که روهام فهمید حال و احوال خوبی نداره و فقط با وجود

 سخته 

 خیلی سختر از اون چه فکرکنی!
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 تا موقعیتش واست پیش نیاد درکش نمیکنی...

 هر روز میره بهشت زهرا و رها رو هم با خودش میبره

 ما کاری از دستمون برنمیاد و نمیتونیم جلوشو بگیریم چون میدونیم نمیتونه تو رومون نگاه کنه

 مهسا که رفت همه رو با خودش برد!

 خوشی رفت و جاش غم نشست تو دالمون!

 خنده هامون از روی اجباره

 این شمال حال همس!

 میدونی وقتی میبینی دوست داشته هاتو واسه همیشه از دست دادی حست به زندگی میشه تنفر!

 بعضیا باید تاوان یه کارایی رو پس بدن اما مهسا که بی گناه بود!؟ چرا؟

 ولی وقتی عزیزترین کستو از دست میده حالی پیدا میکنی که خودتم نمیفهمی! مرگ حقه و یه روزی همه میمیرن

 االن تازه میفهمم معنی جمله ای رو که همیشه بهم میگفتن 

 قدر آدمای زندگیتونو بدونین...."

 شاید فردایی بیاد و اون شخص نباشه....

 پشیمونی سودی نداره...!

 مهسا رفته!

 این یه حقیقته 

 باهاش کنار بیام هرچند نشدنیه!منم سعی میکنم 

 رها کوچولو رو اندازه ی آوشم دوس دارم.
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 روز به روز شیرین کاریاش بیشتر میشه و منم خداروشکر میکنم بخاطر سالمتش. 

انش میدونم که مهسا خیلی دوست داشت موهای دخترش بلند بشه و ببافتشون منم منتظرم که رها بزرگتر بشه و موهاشو براش ببافم تا مام

 راضی باشه!

 آوش بچم تو این مدت یکم بهش سخت گذشت ولی االن دیگه وقتشه که بهش محبت بیشتری کنم و از خودم نرنجونمش

 پسر خوشگل مامان میخواد امروز ببرتون سالن تأتر _

 آوش : سالن تأتر؟

 آره پسرم حاال میریم میبینی_

 آوش : رهاهم میبریم؟

 آره _

 آوش :عمو مهدیارم ببریم.

 باشه _

 اگه کاری نداشتن بهشون میگیم

 آوش:اخ جون. من بهش میگم 

 دویید از اتاق بره بیرون که پاش گیر کرد به در و افتاد زمین

 زود رفتم پیشش که دیدم پاش یکم زخم شده و اونم داره گریه میکنه

 چیزی نیست عزیزم یه لحظه وایسا االن میبندمش _

 آروم گذاشتمش رو تخت و رفتم باند و بتادین اوردم و زخمشو بستم. 

 خب دیگه خوب میشه حاال یه بوس بده به مامان _

 آوش محکم بوسم کرد که حسی خوبی گرفتمو و توف مالیش کردم .
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 آوش : مامان رها کی بیدار میشه؟

 تازه خوابیده _

 بلند شدم و رفتم تو هال 

 آشپزخونه که با دستای خونی مهدیار مواجه شدم  انگاری کسی نبود  رفتم تو

 ترسیدم و رفتم سمتش و تا منو دید گفت : اعه سالم 

 سالم دستتون؟_

 مهدیار : چیزی نیست رنگه 

 اوف خیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم که با پوزخند گفت : فکر کردین دارم خودکشی میکنم؟

 ترسیدم  _

 مهدیار : نگران نباشین 

 خواستین بگین؟چیزی می

 آره میخواستم بگم بلیط تأتر گرفتم اگه بیاین ممنون میشم_

 چون آوش حوصلش سر رفته تو خونه .

 مهدیار : میام کی میرین؟

 ساعتای پنج _

 مهدیار : باشه 

 ساعت پنج بعدازظهر همگی رفتیم سالن و شبم بیرون شام خوردیم و برگشتیم خونه

 اضی بودبهمون خوش گذشت و بد نبود آوش ر 
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 خداروشکر بچم از این بچه های نق نقو نیست و الکی بهونه نمی گیره و این خیلی بهم کمک میکنه که از دوتاشون خوب مراقبت کنم

******* 

 روز سالگرد عقد روهام و مهسا بود

 هامونم میاد روهام واقعا حالش خوب نبود و قرار شد همه بریم بهشت زهرا فهیمه بهم زنگ زد و گفت که یکی از آشنا

 پرسیدم کیه ولی نگفت و منم دیگه نپرسیدم

 داشتیم وسایلو آماده میکردیم که خیرات بدیم 

 راهی بهشت زهرا شدیم و منم دلم فقط گرفته بود ولی اشکی نبود که دیگه بریزه

 وقتی رسیدیم هم زمان با رسیدن ما فهیمه و مهردادم رسیدن و سالم و احوالپرسی کردن .

 فهیمه:بهاره جان دوستتون اومده و حالشم خوب نیست 

 بهتره اینجا چیزی نگین!

 کی؟ _

 فهیمه:االن میان 

 فقط خواهشا خوب رفتار کنین

 چیزی نگفتم و خواستم ببینم دوستی که فهیمه میگه کیه!

 چند دیقه ای گذشت که یه زن و مرد با دوتا بچه داشتن میومدن نزدیکمون

 شوکه شدم و بزور بلند شدم چی میبینم؟وقتی نزدیک شدن کال 

 کیمیا و پویا؟؟؟؟ 

 اینجا؟؟؟؟؟؟
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 کیمیا با گریه اومد و پرید بغلم خشکم زده بود و داشتم نگاهش میکردم که یه دفعه ازش بدم اومد و از خودم دورش کردم 

 بعد چندسال اومدی اینجا که چی؟_

 کیمیا :بخدا برات تعریف میکنم

 زندست؟!!!فقط بهم بگو مهسا 

 اگه برات مهم بود حداقل بهمون زنگ میزدی _

 از اینجا برو نمیخوام پیشمون باشی 

 مهدیار اومد کنارم و گفت : زشته بهاره خانم بزارین باشن 

 بعدا حرف میزنیم 

 یه چشم غره به مهدیار رفتم که دیدم پویا رفت پیش روهام 

 ا گفت:چطوری اینجوری شد؟به بچهایی که همراهشون بودن نگاهی کردم که کیمی

 بی اهمیت به سوالش رفتم پیش مامان مهسا و کمکش کردم که خیرات هارو پخش کنه

 ازش بدم اومده بود ولی بازم دلم براش تنگ شده بود!

 یه کردیم. تامون مثل آبجی بودیم رفتم بغلش کردم که اشکام جاری شدن و پا به پای هم گر۴نتونستم طاقت بیارم حداقل به حرمت اینکه 

 کیمیا کاش کنارمون بودی نبودی ندیدی چیا کشیدیم._

 کیمیا:میدونم خیلی دیر اومدم منو ببخشین مجبور بودم

 دیگه چیزی نگفتیم و وقتی یکم آروم شدیم کیمیا شروع کرد به صحبت کردن. 

 کیمیا:بهاره منو پویا رفته بودیم بوشهر

 بخاطر اینکه وقتی ما رفتیم اونجا پول خیلی کمی داشتیم و پویام کاری نداشت!خیلی دردسر داشتیم و نمیشد برگردیم تهران 
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 خیلی بهمون سخت گذشت ولی فکرم پیش شما بود!

کلی طلبکار داشتیم که چندماه پیش پویا تونست با کمکای آقا مهرداد توی شرکت الکترونیک استخدام بشه و ما تو این مدت فقط تونستیم 

 فهیمه جون و آقا مهرداد باشیم  جویای حالتون از طریق

 منو ببخش کاش میشد بیشتر کنارتون باشم!

 با حرفاش یکم قانع شدم ولی گفتم: کاش بودی!

 کاش....

 نگاهی به بچها کردم که شبیه پویا و کیمیا بودن که کیمیا گفت:سامین پسرم و کیانا دخترم

 بغلشون کردم و بوسیدمشون

 مو ماچ کنین از دل هم در بیارین بازم میتونین مثل قبال باشینفهیمه : خب بهاره جون بلندشین ه

 آره میتونیم ولی یه فرق هایی هست!_

 همه هستن جز مهسا....

 کیمیا ناراحت شد 

 ولی اهمیتی ندادمو بلند شدم رفتم طرفش و بوسش کردم و اونم بوسیدتم

 کرد همگی باهم حرف زدیم و آخرش هم دوباره اشکام بود که صورتمو نوازش

 برگشتیم خونه مهسا اینا .

 مامان مهسا خسته بود و مرداهم همه نشسته بودن و گشنشون بود

 فهیمه رو صدا کردم که کمکم کنه ناهار درست کنیم

 ماکارانی خوبه؟_

 کیمیا:غذای مورد عالقه خودت؟
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 فهیمه : آره خوبه زود درست میشه 

 سه تایی همه چیزو آماده کردیم و رفتیم سر میز .

 وهام غذا نمیخورد که به اجبار مهدیار و پویا خوردر

 بعد ناهار یکم به وضع آشپزخونه رسیدم و رفتم پیش بقیه 

 پویا از کارو بارشون حرف میزد که من رو به کیمیا گفتم: نمیخوای بری مامانتو ببینی؟

 کیمیا : نمیتونم 

 چرا؟؟؟_

 نام نمیخوان منو ببیننکیمیا : من دختری خوبی برای اونا نبودم و مطمئننا او

 شاید بابات نخواد ولی مامانت چشم به راهته_

 کیمیا : شاید یه جوری پنهونی رفتم دیدمش

 باشه بعدا دربارش حرف میزنیم. _

 کیمیا : آوش خیلی خوشگل و نازه خدا حفظش کنه برات

 مرسی _

 ساوین و کیانا هم خدا نگه داره 

 کیمیا: میخوام برم تو اتاق مهسا میشه؟

 آره برو فقط رها بیدار نشه ._

 کیمیا: باشه 

 کیمیا که رفت نگاهی به کیانا کردم و بغلش کردم
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 دختره ناز و با مزه ایه ولی هنوز به من عادت نداره  

 خب حقم داره.

 پویا خیلی ریلکسه انگار نه انگار فرار کرده بودن و االنم راحت نشسته پیش مهرداد و روهام و داره حرف میزنه. 

 کیمیا که برگشت معلوم بود گریه کرده 

 نشست کنارم و منم چیزی نگفتم که خودش گفت: ساوی چطوره؟

 خوبه _

 ازدواج کرده  

 کیمیا: عه با کی؟

 غریبه اس نمیشناسی!_

********** 

 ....ـہدو ماه گذشتــ

 بچه ها رو تو این مدت گذاشتیم مهد

 رها کم کم شروع به حرف زدن میکنه.

 بهم گفت ماما یکم ناراحت شدم چون دوست داشتم به مهسا بگه ولی قسمت نشد. اولین بار که

 روهام رها رو خیلی دوست داره و هیچ چیزی براش کم نمیذاره

 رهــای شیطونم چهار دست پا همش میره جلوشو شیرین کاری میکنه.

 دیه ماه پیش رفتم شیراز و یه سری به مامانم اینا زدم خداروشکر حالشون خوب بو

 توی این دو ماه بیشتر شبا با روهام و مهدیار بچها رو میبردیم بیرون
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 خداروشکر همه چیز خوبه ، همه چیز عادیه فقط نبود مهسا غیر عادیه....

 روهام داغون شد!!!!

 تو موهاش تار های سفیدی پیداس.

 کیمیا و پویا اومدن تهران و پیش فهیمه و مهرداد زندگی میکنن 

 شیرازه و زندگی آرومی دارهساوی هم که توی 

 دلم برای عشقم تنگ شده

 دلم برای عشقی که بهم خیانت کرد تنگ شده

 دلم برای اون عاشقتم گفتنای الکیش تنگ شده

 خدا تو که عشقمو گرفتی ولی فقط مراقبش باش

 امین چرا؟؟؟؟؟ 

 امین من چیکارکردم؟؟؟؟

 چرا با سنم و من بازی کردی؟ 

 بازم اشکام صورتمو شستن

 افسردم

 خسته ام از همه چی دلم یه زندگی آروم میخواد بی تنش ولی...

 دیگه بهاره ی قبلی نیستم 

 دیگه شاد نیستم

 گاهی با دلیل،گاهی بی دلیل عصبی ام گریه ام میگیره!
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 وقت خوب نمیشه شاید بخاطر بازیچه شدنم توی این دنیای لعنتیه ولی میدونم که دیگه آدم سابق نیستم و زخم هایی که خوردم هیچ

 من میخوام آدم سابق بشم ولی هرچقدر سعی میکنم نمیشه

 تنها تغییری که نکردم اینه که نمیتونم مثل سنگ بی احساس باشم!

 هیچ وقت خودخواه نبودم و نخواهم بود و از آدمای خودخواه متنفرم!

 یدنبلند شدم و آروم آروم از اتاق رفتم بیرون آخیش باالخره آتیشپاره ها خواب

 رفتم تو آشپزخونه و لیوان برداشتم و آب خوردم

 روهام اومد تو آشپزخونه

 روهام : سالم 

 سالم _

 روهام:رها خیلی خستتون کرد ببخشیدا

 رها دخترمه این چه حرفیه _

 روهام : مهدیار بچها رو میبره مهد میخواین شمارو ببرم بیمارستان؟ 

 تو زحمت میوفتین من خودم میرم _

 روهام:نه چه زحمتی بیشتر از نگه داری رها؟ 

 میخوام باهاتون درمورد یه موضوع صحبت کنم

 باشه پس صبحونتونو بخورین منم حاضر بشم.  _

 از تو کمد لباسامو برداشتم و پوشیدم

 مشکی مثل این چند مدت!
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 بعد چندماه نشستم پشت میز آرایشم و یکم آرایش کردم

 صورتم یکم روح گرفت!

 ق زدم بیرون با مهدیار برخورد کردم و سالم صبح بخیر گفتم و نصیحت کردم که مراقب بچها باشهاز اتا

 رفتم تو آشپزخونه که روهامم بلند شد و گفت : بریم بهاره خانم؟

 بله بریم _

 وقتی با روهام داشتیم میرفتیم قیافه ی متعجب مهدیارو دیدم

 که چشاشو چپ کرد و منم خندم گرفت.

 مثل داداشم یا بهتره بگم دلقک  جدیدا شده

 همش مارو میخندونه و منو مثل مهسا دوست داره و خیلیم غیرتیه و از سعید چیزی کم نداره

 درسته که شوخی میکنه ولی هنوز گاهی وقتا میبینم که اگه ما کاری یا حرکتی کنیم یاد مهسا میوفته و حالش گرفته میشه.

 هاره خانم توی ماشین نشستیم که روهام گفت : ب

 شنیدم یکی از دوستای امین سند گذاشته و امین اومده بیرون 

 گفتم شاید بخواین آوشو ببرین پیشش تا ببینتش!

 با حرف روهام ضربان قلبم رفت باال.

 امین اومده بیرون؟

 نه نمیخواد آوش حرفی از باباش نمیزنه!_

 گه بخواین منم باهاتون میام تا اذیت نشین!روهام:حرف نمیزنه ولی شاید خوشحال بشه که مطمیننا میشه! ا

 نمیدونم_
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 باید فکر کنم .

 دیگه حرفی نزدیم و دم بیمارستان پیاده شدم و تشکر کردم.

 موقعی که خواستم شروع به کار کنم رئیس بیمارستان خیلی گیر داد ولی خب کلی باهاش حرف زدیم و راضیش کردیم تا بزاره دوباره کار کنم!

 \فقط حواسم به امین بود حتی یه لحظه وسط عمل نزدیک بود یه بالیی سر یه زنه بیارم که خداروشکر چیزی نشد!=تا بعداظهر 

 شیفتم تموم شد و لباسامو پوشیدم و با مترو برگشتم خونه

 تو راه ذهنم مشغول بود.

 یعنی امین االن کجاست؟

 خونه خودمونه؟

 هه خونه ی خودمون نه دیگه خونه ی خودش!

 دوست دارم ببینمش! خیلی 

 ببینم چه شکلی شده ؟

 رفتن من بهش ساخته !

 آوشم خوشحال میشه 

 پس اینکارو میکنم!

 رسیدم خونه که دیدم کلی کفش جلوی دره 

 وارد خونه شدم و چند نفری رو دیدم که نشناختم

 مامان مهسا اومد استقبالم و بهم گفت برم لباس مناسب بپوشم مهمون داریم

  رفتم تو اتاق
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 یهو در با عصبانیت باز شد و مهدیار اومد داخل

 قیافه اش مثله مهسا برزخی بود...

 مهدیار:بچها رو از مهد اوردم

 االنم لباس بپوشین بیاین که آقا داماد بی صبرانه منتظره! 

 مرسی _

 آقا داماد؟ 

 مگه کی میخواد عروسی کنه؟

 مهدیار:شما

 با حرف مهدیار خشکم زد چیی میشینیدم؟؟؟ 

 خواستگار؟؟؟

 برای من؟؟

 با من من گفتم:چی؟

 مهدیار با حرص گفت: منتظرتونن. 

 و رفت بیرون

 منم خشکم زد  لباسامو عوض کردم . 

 یعنی چی اومدن خواستگاری من؟

 مگه من پدر مادر ندارم؟

 االن خواستگاری نشونشون میدم ده تا خواستگاری بفهمن
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 رفتم تو هال سالم و احوالپرسی کردم 

 مامان مهسا صدا زد و گفت : دخترم بیا چای ببر

 رفتم چایی رو گرفتم و به همه تعارف کردم 

 یه مرده مُسن سال ازم پرسید: چخبر دخترم کارا خوب پیش میره؟

 ممنون _

 مرده: ماشاهلل پسر خوشگلی داری باباجان

 لطف دارین _

یر نظر داشته و عالقه ای بهتون پیدا کرده و ماهم از آقا روهام آدرس منزلتونو مرده: خب بریم سر اصل مطلب. راستش پسر ما چند وقتی شمارو ز

 گرفتیم که فهمیدیم خانواده اصلی شما شیراز تشریف دارن 

 بهتره شما دوتا جَون باهم حرف بزنین

 کارای اصلی بمونه ما بیایم شیراز 

 ببخشید شما میدونین من طالق گرفتم و یه بچه دارم؟_

 رده: اشکالی نداره پسرمن شمارو دوست داره و حاضره کنار بیاد .زنه کناریه م

 جالبه ولی باید به عرضتون برسونم که من و شوهر سابقم تصمیم گرفتیم برگردیم پیش هم!_

 همه ساکت شدن و تعجب زده منو نگاه میکردن 

 مادر پسره یه اشاره به مرده کرد و گفت: ببخشید ما خبری نداشتیم

 دمو گفتم : ببخشید ولی من باید به کارای بچم برسم شبتون بخیراز جام بلند ش

 دست آوشو گرفتم و رها رو هم ازروهام گرفتم و رفتم تو اتاق

 چرا روهام آدرس داده؟
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 چرا بهم نگفت؟

 چرا یه دفعه ای؟

 شایدم تقصیر روهام نباشه و مامان مهسا بخاطر اینکه بخواد از دستم راحت بشه اینکارو کرده؟

 مهدیار عصبانی بود؟چرا 

 فکرم آروم نداشت ولی با حرف آوش آروم شدم .

 آوش : مامان دلم بوس میخواد

 بغلش کردم و بوسیدمش و رها رو نوازش میکردم .

 بلند شدمو در اتاقو قفل کردم  چندباری تقه ای به در خورد ولی باز نکردم .

 بچها نق نق میکردن و منم حالم خوب نبود و تو شوک کارشون بودم هنوز. 

 آوشو رو پام دراز کردم و رها رو هم تو بغلم گرفتم 

 ولی رها خیلی نق نق میکرد 

 آوش مامانی بخواب رو تخت تا من رها رو شیر بدم _

 بلندشدم و یادم افتادم شیشو گذاشتم تو آشپزخونه

 بیرونمجبور شدم از اتاق برم 

 تا از اتاق رفتم بیرون مامان مهسا اومد سمتم و گفت: دخترم ببخشید یه دفعه ای شد بخدا 

 جوابی ندادم که دوباره گفت : یه وقت فکر دیگه ای نکنیا

 نه خاله جون من فردا برمیگردم شیراز _

 روهام : مامان جون تقصیری نداره بهاره خانم من گفتم بیان
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 ن برای زندگی من تصمیم بگیرین؟ببخشید ولی چرا میخوای_

 روهام : حق با شماست ولی شما میخواین برگردین پیش امین؟؟

 شاید _

 به هرحال ممنونم من برم بچه گرسنشه. 

 شیشه شو برداشتم و برگشتم تو اتاق و شبم با نق نقای بچها گذشت 

******** 

 صبح که از خواب بیدار شدم خیلی کسل بودم

 خواب درست درمونیم نداشتم 

 تا بلند شدم رها شروع کرد گریه کردن و منم بغلش کردم و داشتم الالییش میدادم که یه دفعه در باز شد و روهام اومد داخل

 وای خودمو مچاله کردم چون لباس زیرمم دیده میشد از تو لباس خوابم اونم تا اوضاع رو دید خجالت کشید و رفت بیرون  

 وم گذاشتم رو تخت و لباسمو عوض کردم رهارو آر

 کارای بچها رو کردم و رفتیم تو هال .

 روهام :صبح بخیر ببخشید من بی اجازه اومدم تو اتاق .

 صبح شمام بخیر خواهش میکنم _

 نشستم سرمیز 

 مهدیار و مامان مهسا نبودن . 

 مامان و آقا مهدیار کجان؟_

 . روهام : شما رو سپردن دست من رفتن خرید
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 چیزی نگفتم و به آوش لقمه و سِرِالکَم به رها دادم 

 با یکم من من روبه روهام گفتم : میشه اگه امروز وقت دارین آوشو ببریم باباشو ببینه؟

 آوش : میخوایم بریم پیش بابا

 اخ جون 

 روهام : وقتم آزاده

 آره حتما میریم  

 کجاست؟ _

 میدونین؟

 روهام:باهاش حرف زدم خونه سابق!

 اشه ای گفتم و بلند شدم .ب

 دلم یه طوری میشد ولی لباسامو پوشیدم و بچهاروهم حاضر کردم .

 رفتم تو هال وقتی روهام منو دید تعجب زده گفت : االن بریم؟

 بله چون شب یکم کار دارم _

 روهام : من برم حاضرشم چند لحظه 

 روهام رفت و اومد .

 تپش میزد نمیدونستم چرا ولی دلم گواهی یه اتفاق غیر منتظره رو میداد.تو راه استرسم بیشتر شده بود و قلبم با 

 جلوی خونه پیاده شدیم و وارد شدم .

 تپش قلبم بدتر شد و دستام یخ شد نزدیک بود بیوفتم که بازوی روهامو گرفتم.
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 روهام : خوبین؟

 آره  _

 یه دفعه امین جلومون ظاهر شد و آوشم دوید سمتش. 

 منم محوش شدم و بازو روهامو ول نکردم چون معلق بودم رو هوا.  آوشو بغل کرد و 

 امین اومد و سالم کرد 

 چند لحظه روم زوم کرد و نگاشو ازم گرفت .

 رفتیم نشستیم .

 امین : خوبی؟

 روهام : مرسی 

 چقد شلوغه اینجا 

 امین : دیشب پارتی داشتیم 

 و نبینه که گفت:بهاره دوست نداری برگردی؟ سرمو انداختم پایین تا اشکی که تو چشم حلقه زده بود

 اول شوکه ولی بعدش گفتم : دارم ازدواج میکنم

 قیافش یکم توهم رفت ولی چیزی نگفت. 

 روهام فقط منو نگاه میکرد و تعجب کرده بود از حرفم. 

 امین : روهام میشه بچهارو ببری میخوام با بهاره صحبت کنم .

 روهام نگام کرد که منم عالمت رضایت نشون دادم و روهامم رفت. 

 امین :نشد آخرین بار تو دادگاه درست حسابی حرف بزنیم
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فقط یه چیزی رو میخوام بگم حسم بهت بیشتر از همه کسایی بود که باهاشون دوست بودم مراقب پسرمون باش بگو باباش مرده دیگ شاید 

 هیچ وقت نبینمتون. 

 شد اشکام جاری بلندشدم که برم ولی تا چند قدم برگشتم سست شدم و وایسادمپام سست 

 برگشتم عقب و رفتم نزدیکش و گفتم:حالم ازت بهم میخوره ولی همیشه دوستت دارم...

 حرفمو زدم و دوییدم بیرون .

 جلو در روهام منو با حال گریونم دید و اومد نزدیکم گفت : چیشد؟

 اذیتتون کرد؟ 

 دم و گریه کنان گفتم : فقط بچهارو ببرین خونه من میام .جوابی ندا

 دوییدم سر خیابون 

 حالم بد بود و نمیدونستم چیکار میکنم

 فقط میدوییدم و همه نگام میکردن رفتم روی پل

 خواستم خودمو بندازم پایین 

 ولی حرفای مهسا اومد تو ذهنم !

 نشستم رو پل دستامو گذاشتم روی سرم و داد زدم 

 خداااااااااااااااا؟؟؟ چرا

 یه زنی اومد نزدیکم و گفت : خانم حالتون خوبه؟

 اصال نفهمیدم چیشد فقط یهو با دستام هولش دادم....

 مستقیما خوردش به نرده!
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 هنگ و گیج زل زدم بهش 

 رفتم نزدیکش

 هرچی گفتم خانوم ، خانوم جواب نداد!

 دستمو گزاشتم رو سرش...

 وقتی که ورداشتم سست شدم 

 دستم سرخ از خون شده بود!

 وحشت زده خیره شدم بهش،نبضشو گرفتم!

 ضعیف بود و کمی بعد...

 دیگه نزد!......

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

 «روهام»

 نگران بهاره بودم

 گوشیشو جواب نمیداد! مامان جون هم مُدام غر میزد

 مهدیار:بهتره بریم یکم دنبالش بگردیم.

 دمو بعد گفتم:بریم یکم فکر کر

 کُتَم رو پوشیدم و سوئیچ ماشین هم ورداشتم...

 با مهدیار همه جا رو دنبالش گشتیم ولی انگار اب شده و رفته تو زمین!

 ناامید و خسته داشتیم برمیگشتم خونه که گوشیه مهدیار زنگ خورد!
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 مهدیار:جانم مامان؟

 ایم بی حرف گوش داد و بعد سریع گفت:باشه باشه االن می

 قطع که کرد رو به من گفت:بدو خونه!مثله اینکه برگشته...

 گازشو گرفتم و بعد چند دقیقه رسیدیم

 تا وارد خونه شدیم صدای جیغ های پی در پی بهاره خونه رو پر کرده!

 رفتیم نزدیک و دیدم دستاش خونیه و داره از ترسش جیغ میکشه یه جور حالت جُنون!

 ره رو اروم کنه...مامان هم مه سعی داشت بها

 چیشده؟_

 !نیستم قاتل من میگه ےمامان : نمیدونم وای تو رو خدا یه کاری بکنین از وقتی اومده ه

 داره از دست میره....

 رفتم نزدیک و به دستاش دقت کردم 

 نه مثله اینکه واقعا یه خبرایی هست...

 مهدیار:چیشد؟

 فعال بریم بیمارستان _

 بردیمش توی ماشینبزور با مهدیار و مامان 

 بعد کلی حرف زدن باهاش که همش گریه میکرد فهمیدم روی پل اتفاقی افتاده 

 یه آدرس بهم داد رفتم 

 ماشینای پلیس جمع شده بودن 
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 شما اینجا بمونین تا من بیام _

 پیاده شدم و رفتم روی پل کارتمو نشون دادم و فهمیدم که دارن یه جسدو میبرن توی آمبوالنس.

 وکه شدم!یکم ش

 یعنی بهاره ؟

 بهاره نمیتونه یه نفرو بکشه....

 اونم این طوری!

 دلش نمیاد!

 برگشتم سمت ماشین 

 بهاره سرشو اورده بود پایین و گریه میکرد 

 نگاش که کردم با پته تته گفت : م...ن کشت...مش!

 شوکه همین طور بهش نگاه میکردیم!

 یکم بعد که از اون حالت در اومدم 

 ای راننده و به مهدیار نگاه کردم که بهاره در ماشینو باز کرد و دوید سمت پلیسانشستم ج

 ماهم سریع دنبالش کردیم

 داشت خودشو به پلیسا معرفی میکرد و گریه میکرد

 بهاره جلو چشامون دستگیر شد و به دستاش دستبند زدن!

 ظب آوَشم باشید....فقط لحظه ی اخر قبل از پرت کردنش تو ماشین گفت:من مجبور بودم!موا

 همین طور هنگ سرجامون بودیم 
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 با صدای آژیری که کشیده شد جمع متفرق شدن!

 یعنی چی؟بهاره قاتله؟یعنی یه نفرو کشته؟

 سریع سوار ماشین شدیم و دنبالشون رفتیم!

 دم کالنتری پارک کردم و تنها رفتم داخل

 اتاقی که بهاره رو بُرده بودن!کارتمو نشون دادم و بعد کلی دنگ و فنگ گذاشتن برم 

 سریع رفتم سمتش و بهش گفتم:چیکار کردی؟

 بهاره : بخدا م..ن نمیخوا...ستم از روی عمد نب....ود

 با حرفش بیشتر شوکه شدم

 یه سرباز خانوم اومد و بردش برای بازجویی

 اومدم بیرون و رو به مامان و مهدیار گفتم:میگه کشتتَش!

 اونام شوکه شدن 

 ر دستمو گرفت و گفت : مطمئنی؟مهدیا

 خودش گفت!_

 هممون همو نگاه میکردیم که آوش که تا اون لحظه خواب بود گفت: اینجا کجاست؟چرا اومدیم اینجا؟

 بغلش کردم و گفتم :چیزی نیست مامان فردا برمیگرده خونه 

 تو و مامانی میرین خونه تا ما برگردیم!

 دم که بره باالخره با زحمت های فراوان راضیش کر

 مهدیارم یه تاکسی برای مامانش گرفت و اونا هم رفتن!
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 مهدیار:باورم نمیشه 

 منم همین طور_

 تو بشین من میرم تو اتاق بازجویی.  

 رفتم پیش بازپرس پرونده و بازم بعد کلی خواهش و التماس تونستم برم تو اتاق بازجویی!

 بهاره به شدت گریه میکرد و داشت حرف میزد .

 بهاره : بخد....ا من از عمد نکشتمش، یه دفعه پرید جلوم و منم هلش دادم که سرش خورد به نرده ها

 گریه میکرد و منم شوکه فقط نگاش میکردم 

 بهاره رو بردن بازداشگاه و منم هرکاری میکردم فایده ای نداشت چون باید بازداشگاه میموند تا تکلیفش معلوم بشه!

 روی هم نذاشتیم! تا صبح با مهدیار چشم

 مهدیار : اگه واقعا بهاره زنه رو کشته باشه

 روهام؟ 

 میدونم چی میگی ولی نمیدونم چطوری به مامانش اینا بگیم؟_

 مهدیار : من هنوزم باورم نشده 

 ولی اعتراف کرد!!!!!_

******** 

 ہپنج روز گذشت

 تو این مدت خونواده ی مقتول ماجرا رو فهمیدن و کلی دعوا و جیغ و داد کردن 

 بهاره هنوز بازداشتگاهه و مالقات ممنوعه و حتی منم نمیتونم ببینمش 
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 اوش خیلی بهونه مامانشو میگره 

 حتی رهــا هم این روزا همش گریه میکنه

 بگیرم که اونم االن اصال تو این اوضاع نمیشه ولی نمیذارم بهاره قصاص بشه!  کاری نمیتونم براش بکنم جز اینکه رضایت خانواده مقتولو

 مهسا همیشه بهاره و دوست داشت و داره و االنم روحش مطمعناً تو آرامش نیست من باید بهاره رو نجات بدم!

 مهدیار حالش خوب نیست ولی دیروز به بدبختی مامان

 ه چیزو بهشون گفت!بابا و داداش بهاره رو کشوند تهران و هم

 مامان بهاره حالش اصال خوب نیست و سعیدم با التماس های من و کارت گِرو گذاشتم تونست یه ربع ببینتش که بدتر حالش بد شد!...

 نمیدونم چرا هرچی درده توی زندگی ماست!

 عشقم که رفت.....

 االنم که زندگی بهترین دوست و ابجی عشقم روی هواست!....

 ش از وقتی فهمیدن شکستن! حالشون خوب نیست!سعید و بابا

 حق دارن چطور باور کنن که دخترشون یکی رو کشته؟

 تنها چیزی که باعث خوشحالیم میشه وجود رهـــاست! 

 االنم که شاهد دیونه شدن بهاره ام 

 نمیدونم چی میشه ولی من هرکاری میکنم تا بهاره هم مارو تنها نزاره!

 اینا خرم آبادین! رضایت نمیدن باید یه کاری کنیم فقط یه هفته مهلت داریم!مهدیار : من فهمیدم که 

 باید بریم در خونشون _

 سعید : بلند شین 
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 مهدیار و سعید بلند شدن و منم از جام بلند شدم

 مامان و بابای بهاره هم به زور بلند شدن مامان:توکلتون به خدا 

 مراقب خودتون باشین. 

 حالمون گرفته بود

 رفتیم به آدرس خونه مقتول!

 زنگ زدیم پسر زنه اومد جلوی در تا مارو دید یقه ی سعید و گرفت و داد زد: اون خواهر عوضیت مادرمو کشته باید تقاص پس بده 

 تقاص خون با خون!

 مامان و بابای بهاره به پای پسره افتادن ولی پسره عربده کشید و یه لگد زد 

 اش برات گرون تموم نشه!عصبی شدم و گفتم : مراقب ب

 مهدیار منو گرفت و منم یکم گذشت که آروم شدم 

 هرچقد التماس کردن و گریه زاری جوابی نداد و در و رومون بست 

 مامان بهاره: تا رضایت ندن من هیچ جا نمیام

 دختر من گناهی نداره همش تقصیر اون امین بی شرفه 

از خونشون در میومدن بد و بیراه میگفتن و خواهر زنه حتی یقه مامان بهاره رو گرفت که ما تا شب جلوی درشون بودیم و همه ی کسایی که 

 اجازه کاری رو بهش ندادیم. 

 بزور و اجبار مامان و بابای بهاره رو با سعید بردیم خونه

 شب داغونی بود و فقط شاهد پَر پَر شدن همه بودم !

 صبح زود بلند شدم و یه تیپ مشکی زدم 

 اب بود بوسش کردمو بی توجه به همه چی از خونه زدم بیرون و انداختم تو راه بهشت زهرارها خو
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 سر قبر مهسا نشستم و با گالب نوازشش کردم و گالی سفید مریمی  رو که دوست داشت دونه دونه میکندم و میزاشتم رو سنگ قبرش!

 سنگ قبر!

 چه واژه ی دردناکی!!

 میکردم شروع به صحبت کردن باهاش کردم...همین طور که گلبرگ ها رو پرپر 

 مهسا خیلی دلم برات تنگ شده خیلی بهت نیاز دارم کاش بیشتر بودی!_

 غروری نداشتم و اشکام سرازیر میشد. 

 سنگ قبرو میبوسیدم و نوازشش میکردم. 

 مهسا میدونم االن چقد ناراحتی میدونم آرامش نداری_

 ولی بهت قول میدم نذارم بهاره 

 بشه! قصاص

 هرکاری میکنم ولی نمیذارم برای بهاره اتفاقی بیوفته

 عشقم دعا کن بتونم فقط دعا کن

متوجه گذشت زمان نشدم و با زنگ خوردن گوشیم به خودم اومدم  مهدیار بود جواب دادم که گفت: مامان و بابای بهاره دوباره رفتن برای 

 رضایت گرفتن

 گفت خودمو برسونم . 

 بوسیدم و ازش خدافظی کردمسنگ قبر مهسا رو 

 بازم مثل همیشه جدایی ازش برام سخت بود ولی به اجبار باید برمیگشتم!

 رفتم خونه
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 گوشیم زنگ خورد مامان خودم بود جواب ندادم چون میدونستم بازم میخواد بگه که مهسا رفته و باید ازدواج کنی و برگردی خونه!

 رفتم تو خونه

 ی اصال اشتها نداشتممامان یه چای برام اورد ول 

 مهدیارم با خانواده بهاره خانم رفت؟_

 مامان : آره پسرم توام برو مشکلی پیش نیاد من بچها رو نگه میدارم  آوشو بزور خوابوندم. 

 باشه ای گفتم و رفتم پیش مهدیار اینا و بازم شاهد گریه و التماس و دعوا بودم .

 سه روزی گذشت....

 برای رضایت میرفتیم ولی هر بار بی نتیجه ایی برمیگشتیم خونهتو این چند وقت همش ما 

 وقت زیادی نداریم  

 امروز میخوام آوشم با خودمون ببریم شاید به این بچه رحم کنن!

 رفتیم دم درشون و هرچی در زدیم باز نکردن ولی بعد چند دیقه باالخره شوهر زنه اومد .

بابای بهاره بازم شروع کردن التماس کردن که پسرشونم اومد و میخواست داد و بیداد کنه که باباش  تا مارو دید شروع کرد گریه کردن  مامان و

 نذاشت!

 رفتیم توی حیاطشون

 آوشو بردم جلو و گفتم:اون خانمی که االن توی زندانه مادر این بچه اس حداقل بخاطر بچش بهش رَحم کنین!

 مرده و پسره زل زدن به آوش!

 د و دستشو گرفت و با پته تته گفت : تو اس...مت چیه؟پسره نزدیک آوش ش

 آوش : آوش 

 مرده رفت جلوی آوش و فقط نگاهش میکرد و اشکاش شدت گرفته بود...
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 پسره هم دستای آوشو گرفته بود و زل زده بود بهش .

 چند دیقه ای گذشت که پسره آوشو بغل کرد و بوسید. 

 ما تعجب کرده بود

 بردین صدا زد فهمیدم اسمش بردینه!مرده که پسرشو به اسم 

 بردین:بابا؟ باورم نمیشه این باوانِ؟

 متعجب نگاش میکردم و اونام فقط آوشو می بوسیدن و بعد چند دیقه شوهر زنه گفت : این بچه برای ماست 

 این پسرم باوانه

 بردین: بابا باوان برگشته به جای مامان برگشته!

 گریه میکردن و من متوجه حرفاشون نمیشدم. 

 مهدیار : اینا چی میگن؟

 نمیدونم _

 آوش از بوس زیاد بدش میومد ولی اونا همچنان بزور میبوسیدنش. 

 رفتم جلو که بگیرمش ولی بردین نذاشت و گفت:رضایت میدم!

 از حرفش شوکه شدم و سعید و همگی همو نگاه میکردیم 

 این حرفش یعنی چی؟ 

 باباش شروع کرد به حرف زدن:باوان پسرم بود 

 دقیقا شبیه این پسر 

 بخاطر سنت و رسممون کشتنش چون پسر صالحی نبود اونا اونجوری میگفتن و ننگو چسبوندن بهش 
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 یکم به پسرش نگاه کرد بعد رو به ما گفت:در یه صورت رضایت میدیم!

 اونم ازدواجه اون خانم با بردین!

 به اون خانم نداریم ولی ما این بچه رو میخوایم و میدونیم که مادرشه و نباید که تنهاش بزاره! در این صورت کاری

 در این صورت رضایت میدیم!!!

 از حرفاش دهنم باز مونده بود

 این یعنی یه معامله؟

 ولی

 مامان بهاره : اون نوه منه نه باوان شما !!

 بردین: اگه رضایت خواستین باید معامله کنین

 مرگ دخترت ؟ یا ما رضایت بدیم؟ اگرم این کار نشه ما هرجور شده باوان رو به دست میاریم!یا 

 شما با رسمای ما آشنایی ندارین! 

 چیزی نمیشه که...

 شوکه و عصبی شدم ولی بازم چیزی نگفتم 

 سعید آوشو محکم از بردین گرفت و گفت : این بچه مال ماست و پسر شما مرده  

 بیاین بریم !

 ه رفتیم ، تو راه خونه همش فکرم درگیر شدهم

 ولی لحن حرفای بردین جدی بود و باید کاری کرد ولی ما نمیتونیم در اعضای ازادی بهاره معامله کنیم! 

 خونه فقط شده جای گریه و غم و غصه!
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 شب فقط فکر میکردم!

 چطوری بهاره رو نجات بدم؟

 راهی نداریم راهی نیست!

 خدا چیکار کنیم؟

 واقعا باید اینکارو کنیم؟ یعنی

 اگه این کارو نکنیم دو روز دیگه بهاره قصاص میشه 

 حتی برای منم سخته!

 باید با بهاره صحبت کنیم....

 باید چیکار کرد؟

 خدا کمکمون کن 

 یه بارم شده ما بازیچه نباشیم!

 خوابم نبرد! تا صبح به بدبختی فقط دو ساعتی خوابیدم و صبح ساعت پنجو نیم بیدار شدم و دیگه

 رها و آوش تو این چند روز اذیت شدن ولی همه چیز اتفاقی و سریع پیش رفت و همش بخاطر اون امینه بیشرفه!

 چقدر خنگ بودم که از اول نشناخته بودمش مثال من یه سرگردم. 

 واقعا ممنون سرهنگم که انقد بهم احترام میذاره تو این موقعیت و برام مرخصی رد میکنه!

 تو هال دیدم سعید نشسته و دستاشو گذاشته رو سرش ، تازگیا فهمیدم این حرکتش یعنی خیلی کالفه و داغونهرفتم 

 نشستم کنارش که به خودش اومد و گفت : زود بیدار شدی .

 خوابم نمیبره_
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 وقت نداریم تصمیم چیه؟

 د و گفت زنگ میزنیم خرم آبادسعید : به بردینه زنگ زدم گفتم هرچقدر پول بخوان بهشون میدیم ولی تهدید کر

 |من نمیفهمم اصال متوجه نمیشم!=

 حرفش منطقی بود هرچند براش سخت بود گفتن این حرف ولی بازم حقیقت بود!

 دستمو گذاشتم و رو شونش وگفتم:منم پشتتونم میتونی روم حساب کنی

 یم بکنیمبهتره امروز مامان و باباتو قانع کنی که چاره ای نیست و هیچ کاری نمیتون

 باید به خود بهاره بگیم!!!

 چیزی نگفت و منم بلند شدم و تنهاش گذاشتم تا بیشتر فکرکنه!

 خیلی سخته 

 سعید و مامان و باباش نمیتونن شاهد مرگ بهاره باشن 

 تقصیر من بود 

 شاید اگه من نمیگفتم آوشو ببریم االن همه چیز درست بود....

 آوش!؟

 نمیدونم چطوری باید ازش بگذریم آخه اون االن دیگه بزرگ شده و نمیتونه از مامانش دور باشه 

 خدایا کمک کن یه بچه رو دارن از مادرش میگیرن 

 این همه سختی حق بهاره نیست!

 رفتم تو اتاق و رها رو بوسیدم هنوز خواب بود و مثل فرشته ها این ور و اونور میشد 

 که دیدم چشاش بازه  نگاهی به آوش کردم
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 بوسیدمش و گفتم: صبح بخیر عمو جون 

 آوش : صبح بخیر 

 عمـــو مامانم کجاست؟هی میگین میاد ولی نمیاد که 

 عمو یکم دیگه صبرکن _

 آوش بغض کرد 

 بغلش کردم و بوسیدمش که آروم بشه ولی نشد.

 از کنارش بلند شدم و لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون 

 تم دم در خونه ی امین که فهمیدم خونشو به کسی فروخته. گازشو گرفتم رف

 رفتم آگاهی و باهاش یه مالقات جور کردم که ببینمش

 خوبی؟_

 امین : اینجا میتونم؟

 خودت به خودت بد کردی هرچی میکشی فقط بخاطر کارای خودت بود._

 امین : آره 

 ولی وقتی آزاد بشم برای 

 همیشه از اینجا میرم .

 یادته که با حرفات حال بهاره رو بد کردیاون روزو _

 با گریه دوید بیرون از خونت و دستش به خون یه زن آغشته شد فقط بخاطر تو ! 

 توی عوضیی!!!!
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 امین شوکه شد و گفت : چی؟

 االن کجاست؟

 زندان، حکمشم به احتمال زیاد قصاصه ولی خانواده مقتول میخوان معامله کنن بعد رضایت میدن_

 چقدر؟امین : 

 پسرتو بهاره رو میخوان برای همیشه اگه بهاره با بردین ازدواج نکنه رضایت نمیدن در اصل اونا دنبال آوشن!_

 امین : آوش؟؟؟بهاره کشته میشه؟؟؟چرا آوش؟؟؟

 بخاطر اینکه آوش شبیه پسر مرده ی اوناست!_

 امین : ولی آوش پسر منه 

 جون بهاره برای ما مهمتره_

 ای همیشه به اونا نمیدیم!هرچند ما آوشو بر

 امین : بهاره مهمتره 

 اینکارو بکن ولی نذار آوش زیر دست غریبه بزرگ بشه 

 من یه عوضییم و نتونستم بهاره رو خوشبخت کنم ولی تو مراقبشون باش روهام 

 من از اینجا بیام بیرون دیگه شاید هیچ همو نبینیم رفیق من به همتون بد کردم منو حالل کن!

 ری بتونم براشون میکنم حاللت میکنم ولی بهاره هیچ وقت نمیتونه حاللت کنه!هرکا_

 برگشتم خونه 

 بازم همه تو هال جمع بودن و گریه زاری راه افتاده بود .

 رفتم نشستم کنار مهدیار و گفتم: جون بهاره خانم خیلی برای هممون باارزشه
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 پس فردا بریم پیش بهاره و باهاش حرف بزنیم!

 ترین کاره....این به

 سعید:باشه...

 مامان بهاره :بیچاره دخترم ...

 از زندگی شانس نیاورد....

 مامان بهاره فقط گریه میکرد ولی در آخرشم همه موافقت کردن 

 تنها راهی بود که داشتیم و چاره ای نبود

 همه رو راضی کردم تا تنها برم پیشش

 رفتم کالنتری!

 هنوز تو بازداشتگاه بود 

 باهاش اروم اروم صحبت کردم 

 تک تک حرفای بردین رو واسش تعریف کردم 

 هاج و واج داشت بهم نگاه میکرد....

 بهاره:باورم نمیشه....

 خاک توسرم که با کارام باعث شدم همه بدخت بشن 

 من میترسم 

 گریه میکرد و حرفاشو میگفت

 بهاره خانم اروم باشین چیزیه که شده_

http://www.roman4u.ir/


 

 
671 

 

 تنها راهی که داریم اینه 

 شما اگه باهاش ازدواج نکنی هم خودت هم اوش بدتر از این سرتون میاد...

 تهدید کرده گفته خون با خون شسته می شه

 گفته اگه جواب رد بدین اوشو هرجوری شده پیدا میکنمو میکشمش!

 خیره شد به دستاش...

 شاد بودن....دستای ترک خورده ای که روزی دستای عشقمو میگرفت و 

 نمیدونم از کی و چجوری زندگی ما این طوری شد!

 با نفسای لرزون گفت:اقا روهام....

 دقت کردی دیگه قلبمم واسم مشکل ساز نیست؟

 اره دیگه حتی به قلبمم اهمیت نمیدم فقط به پسرم!

 تنها چیزی که تو این دنیا دارم...

 من حاضرم برای جون پسرم هرکاری کنم!...

 لش چطوره؟راستی حا

 بی تابی میکنه نه؟

 رهــا چی؟

 دلم گرفت...

 مادر بود...

 عشقش پسرش بود!
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 واسه بچه اش هرکاری میکرد!

 حتی هدر دادن عمرش!!!

 تو زندان عمرش هدر میرفت ولی مرگ فرزند کشته شدن روح بود.....

 با صدای مأمور مراقب که گفت ساعت مالقات تموم ،از جاش بلند شد 

 جلو تا دستبند بزنن!دستاشو برد 

 همین طور خیره داشتم نگاش میکردم 

 داشت از در میرفت بیرون که برگشت سمتمو با بغض گفت:قبول میکنم.....

 ناراحت و پشیمون به جای خالیش زل زدم....

******* 

 بردین رضایت داد تا بهاره بیاد بیرون ولی بهش چسبیده بود و ولش نمیکرد 

 عقد و ازدواج کردن....همون روز رفتن محضر و 

 بدون هیچ مراسمی....

 قرار بود برن شهرشون و بهاره هم با خودشون ببرن.

 بابا و مامان بهاره کلی غصه خوردن و ناراحت بودن 

 ناراحت از اینکه چرا دخترشون سرنوشتش اینقدر پرماجراس....

 وجود میکرد....بهاره با اینکه گفته بود قبول میکنم ولی نارضایتی تو صورتش اعالم 

 با دیدن آوش و بغل کردن هم دیگه یه حس اطمینان تو صورتش معلوم شد...

 دلم براش سوخت...
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 حتی پسره رو دوست نداشت و هنوزم میدونم دلش پیش امینه ولی بخاطر پسرش تن به همچین کاری داد!

 راحت بکشه !امیدوارم حداقل اونجا که بره زندگی آرومی داشته باشه و بتونه یه نفس 

 بهاره : آقا روهام میشه یه لحظه بیاین؟

 از جام بلند شدم و دنبالش رفتم

 جانم بفرمایین _

 بهاره: ببخشید همه چیز زود اتفاق افتاد و منم شرمنده شمام براتون فقط شدم دردسر و زحمت 

 بخدا راضی نیستم برم!

 دوست داشتم خودم رها رو بزرگ کنم ولی این زمونه نذاشت

 یلی مراقبش باشین اون یادگاریه خواهرمه...خ 

 اشکاش سرازیر میشد و حالش بد بود زود گفتم : نه شما برای من رحمت بودین نه زحمت 

 من شمارو مثل خواهر زنم دوست دارم و خواهم داشت 

 من رهارو بزرگ میکنم و هرطور بشه با شما تماس برقرار میکنم 

 اونجا مشکلی داشتی حتما به من بگو بهاره خانم شما الیق یه زندگی خیلی خوبی اگه 

 بهاره : مرسی داداش خیلی دلم برای رها و شما تنگ میشه منم هرطور بتونم بهتون زنگ میزنم ، خدا به همراهتون

 من بازم برمیگردم

 خیلی مراقب خودتون باشین و همین طور رها  

 بازم قول میدم!من هیچ وقت رها و مهسارو فراموش نمیکنم من برمیگردم 

 ازم خدافظی کرد و منم دلم بازم شکست بخاطر معصومیتش و صبر و تحملش...
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 آخه چه گناهی کرد که تاوانش این قدر عذابه؟

 میدونم که بردین میخواد انتقام مرگ مادرشو از بهـــاره بگیره....

 خدا بخیر بگزرونه...

*********** 

 «بهاره»

 از روهام خدافظی کردم 

 ت پاره میشد از غصه میترکید....دلم داش

 من باید به قولی که مهسا دادم پای بند میبودم ولی حاال باید برم ....

 رفتم تو اتاق مهسا و چنتا از عکسای چند نفرمونو برداشتم و گذاشتم توی کیفم

 میخوام داشته باشمشون....

 ...کیمیا و ساوی هم ماجرا رو فهمیدن اومدن پیشمو خیلی گریه کردن ..

 هنوزم حالم خوب نیست ولی حق اینکه حرفی بزنم رو ندارم چون مثل همیشه باید ساکت بشینم و فقط نگاه کنم که زندگی چطور بازیم میده!

 مامانمو بغل کردم و گفتم: ببخشید همیشه زحمتت بودم

 بازم پیشت میام

 بابام بغلم کرد و گفت : مارو ببخش دخترم 

 خوبی داره میتونه خوشبختت کنه ولی االن.... ما فکر کردیم چون امین پول

 دیگه ادامه نداد منم بغلش کردم و گفتم : اشکال نداره بابا مراقب مامان باش .

 سعید اومد نزدیکم و من بغلش کردم و گفتم : داداش دوست دارم
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 فقط اشک میریختم 

 چطور میتونم دوری از خانواده و دوستامو تحمل کنم؟

 ولی فراموش میکنم 

 باید از نو شروع کنم .

 شاید وقتی برم همه چیز درست بشه!

 رفتم پایین بردین و باباش منتظر بودن 

 نشستم تو ماشین و آوشم نشوندم روی پام

 اشکام دست خودم نبود . 

 چی شد؟

 زندگی من چی شد؟

 خدااااااا 

 میدونم فراموشم کردی ولی من بازم صدات زدم .بعد چند ماه بازم صدات زدم ولی میدونم که مثله همیشه صدامو نمیشنوی 

 بردین: گوش کن ببین چی میگم... 

 اونجا با اینجا فرق میکنه حواست به رفتارت باشه 

 لباس درست حسابی میپوشی!

 نبینم آبرمو ببری... 

 هیچ چیز از جریانات تا موقعی که خودم نگفتم به هیچ کس نمیگی!

 فهمیدی؟
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 آره _

 نمیزد همش این پسره حرف میزد و کارا رو میکردباباعه هیچ حرفی 

 درسته که به عقد هم در اومده بودیم ولی هیچ حسی بهش نداشتم...

 انگار یه غریبه داشت باهام صحبت میکرد....

 آوش:مامان تا کی اونجا میمونیم؟

 بردین : برای همیشه پسرم 

 آوش : مامان این آقاعه چرا همش به من میگه پسرم؟

 ون تو از این به بعد پسرمی باوان کوچولو بردین: چ

 با حرص رو به آوش گفتم:

 پسرم داریم میریم خونه جدید فعال تو استراحت کن_

 آوش بی اهمیت روی پام خوابید. منم تا خود مقصد تو خودم بودم و فکرم پیش کسایی که داشتم 

 بازم قیافه ی اون زن که هولش دادم اومد توی ذهنم

 .گریه ام گرفت..

 بخدا من فقط میخواستم تنها باشم ، همه چیز یه دفعه ای شد  

 شاید اگه بریم اونجا حالم بهتر بشه...

 وقتی رسیدیم گفت: اول بابام پیاده میشه بعد من توام بعد من میای 

 حواستم باشه آوش از منه و توام زنمی !

 همونطور که گفت اول باباش پیاده شد بعدشم خودش، بعدم من !
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 نگاهی به اطرافم کردم خونه های کوچیک و جمع وجور بود

 روستای قشنگی بود...

 آوشو محکم چسبیدم

 هیچ کس جلو خونه نبود...

 داشتم میرفتم داخل که بردین دستمو کشید و اروم گفت:یه پیرمردی هست اینجا همه بهش احترام میزارن...

 حواست باشه باید از در که رفتی داخل دستشو ببوسی!

 گرنه....و

 دستمو ول کرد و رفتیم داخل یه عده ای جمع بودن که با کنجکاویت بهمون زل زدن 

 بردین صداشو صاف کرد و گفت:با بهاره ازدواج کردم....

 بعضی ها خوشحال بعضی ها ناراحت 

 همه یه قیافه ای به خودشون گرفته بودن یه خانمه اومد جلو دستمو گرفت...

 اون گفت:خالم هستنبه بردین نگاه کردم که 

 ترسیدم ازشون ترسیدم 

 میخواستم گریه زاری راه بندازم و بگم ببخشید که بردین با ارنج زد پهلوم 

 نفسم قطع شد ولی خودمو کنترل کردم که ضایع نکنم 

 برگشتم بهش نگاه کردم و اون با چشم و ابرو بهم گفت هیچ چیزی نگو 

 یه لبخند به زنه زدم 

 روس جان!خاله:خوش اومدی ع
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 اروم گفتم:ممنون 

 خیره شد به اوش تو بغلم 

 بردین که متوجه شد خاله اشو کشید کنار و بعد چند دقیقه خاله خانم تنها برگشت در حالی که چشاش اشکی بود 

 آوشو از بغلم گرفت و رو بهم گفت:خوابیده بزارمش رو تشک!

 و اونم اوشو برد. هنوز بهشون اطمینان نداشتم ولی به اکراه سر تکون دادم 

 ساله باشه اومد جلو ۳۰یه دختره که بهش میخورد 

 بردین اومد پیشم و دستمو گرفت 

 رفتیم تو یه اتاق دیگه یه پیرمرد مو سفید باالی اتاق نشسته بود و دستش یه پیپ بود...

 بردین هولم داد جلو و اروم تو گوشم گفت: دستش!

 با اکراه قدمی به جلو ورداشتم و سالم کردم 

 خواستم دستشو ببوسم که انگار چیزی مانع شد....

 نخواست 

 اروم و پرصالبت گفت:الزم نیست.

 ما از مهمان به خوبی پذیرایی میکنیم!

 نمیخوایم مهمانمون از ما بِرَنجه!

 اسمت چیست دختر جان؟

 از ته قلبم ازش ممنون بودم 

 یادم انداخت که کی هستم....چون با این کار 
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 بهـــاره هستم!_

 سری تکون داد و رو به بردین گفت:تعریف کن!

 بردین هول کرد و با ترس نگاهی به همون مرد کرد 

 بردین:چیو؟

 پیرمرد:جریان به اینجا اومدن بهاره!

 بردین:چیزی نیستش اخه....

 پیرمرد:دخترم شما بیرون باش

 اینجا اشناش کنه برمیگردم  بردین:بزارین به منیژه بگم با

 مرده سری تکون داد و ما هم از اتاق اومدیم بیرون 

 تا پامونو گذاشتیم از در بیرون بردین یه نفس عمیق کشید...

 بعد چند لحظه یه خانمی رو صدا کرد.

 بردین:منیژه؟ منیــــــــژه؟

 :بله؟ یه زن چاق از اینا که زورشون میاد راه برن دوید اومد جلومون و گفت

 بردین:بهاره رو راهنمایی کن 

 یکم سخته واسش رعایت کردن رسم ها!!!

 منیژه:به روی چشم 

 بردین برگشت تو اتاق و درم بست!

 رفت بهم غره چشم یه غیض با هڗسرمو برگردوندم که منی
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 اینم از همونایی بود که از بودنم نارحت بود...

 دستمو کشید و دنبالش راه افتادم...

 رفتیم تو یه اتاق دیگه 

 از بوی روستا خوشم میومد یه جور بوی نم و هوای خوب!

 اتاقاشم که بودی گل میداد!

 یه لباس محلی و چین دار گذاشت جلوم و رو بهم گفت:ببین اینجا شهر نیست که ادا اصول در بیاری!

 اینجا زن به حرف مردش گوش نکنه بده!

 رون!زن تنها بدون شوهرش نمیتونه بره بی

 از این قبیل رسم ها که باید بهشون عمل کنی!

 به موقعش همرو بهت میگیم!

 حاال هم این لباسو بپوش 

 حال لجبازی نداشتم پس بی حرف لباسو پوشیدم!

 یه آیینه اورد جلومو یکمم با سرمه چشامو ارایش کرد...

 مامان؟_

 به آوش که داشت چشاشو میمالوند و هنوزم خواب بود نگاه کردم 

 رفتم جلوش و بغلش کردم گذاشتم رو میز 

 دلم پره غصه بود ولی هر رفتاری که میکردم تظاهر بود....

 "و چه تظاهر غم انگیزی...!"
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 شونه رو ورداشتم و اروم موهامو شونه کردم 

 تو دلم به بخت بدم لعنت میفرستادم 

 پر گریه،پر ناامیدی،پر درد،پر سختی ام ولی جلوی آوش نشون نمیدم!

 سرمو برگردوندم و دیدم آوش داره با چشای درشتش نگام میکنه 

 یه چشمک زدم بهش و اونم خندید...

 چقدر خنده قشنگه...."

 "و چقدر مسافتش از من دوره....!

 منیژه:باوان کوچولو؟

 اسم پسر من آوشه!_

 منیژه:چی آوش؟ 

 آقا گفتن باوان پس باوانه!

 میزنی فهمیدی؟دفعه آخرت باشه با من اینطوری حرف _

 یه لحظه به خودش اومد و گفت : چیزی نگفتم که 

 من کاری بهتون ندارمــــ االنم میخوام تنها باشم_

 یه چشم غره بهم رفت و بعدش 

 هم از اتاق بیرون رفت!

 آوش :مامان؟

 اینجا چرا اینجوریه؟
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 پایین پاش نشستم و دستاشو گرفتم

 یم ولی بعدش قول میدم برگردیم خونه خودمون!عزیزم برای یه کاری فعال همین جا میمون_

 آوش : باشه مامانی

 یهو در باز شد و بردین اومد داخل

 بردین:باوان پسرم بیا بریم تا اینجارو بهت نشون بدم .

 آوش!_

 اسم پسرم آوشه االنم خستس میخواد بخوابه! 

 یه دفعه هجوم آورد سمتم و با دستش محکم کوبوند تو صورتم...

 نو زدم که دیگه بلبل زبونی نکنی!بردین:ای

 حرف حرف منه!

 اینجا کسی تو رو نمیشناسه پس اهمیتی هم به وجودت نمیدن!

 اشکام جاری میشد و منم تنها نشستم رو زمین...

 اکی بخرمبردین آوش رو در حالی که داشت گریه میکرد بغل کرد و رو بهش گفت:مامانت بی ادبی کرد من ادبش کردم بیا بریم تا برات خور

 بردین آوشو برد منم که هیچ کاری از دستم برنمیومد نشستم روی تخت و فقط اشک میریختم .

 اینا حقمه؟؟؟

 خدااااا؟؟؟؟؟؟ 

 حقمه؟؟؟؟؟

 عشقمو که گرفتی!
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 آبجیمو که گرفتی !

 بخاطر اون عوضی یه نفرم که کشتم و هنوزم نمیتونم خودمو ببخشم ! 

 برطرف کنم....چقد شبامو با کابوسای اون زن 

 فقط همش تحمل میکنم آخه دیگه چقدر تحمل؟؟؟؟

 دیگه بریدم دیگه نمیکشم!

 آرامش میخوام مثل بقیه!

 راحتی میخوام 

 خدا چرا هرچی سنگه جلوی پای منه؟؟؟

 انقدر گریه کردم که چشام قرمز و پف کرده شد (:

 ت بود.میدونستم که بردین به آوش آسیبی نمیرسونه بخاطر همین خیالم راح

 یعنی چی که آوش شبیه برادر مرده اشه و اونم خیلی دوسش داره؟؟

 مگه همین طور الکی الکی همه چیز به هم ربط پیدا میکنه؟

 دلم برای مهسا تنگ شده...

 ای کاش پیشم بود....

 رفتم سراغ چمدونم و عکس دسته جمعیمونو برداشتم و زل زدم بهش! 

 یاد خاطراتمون میوفتادم 

 یاد شیطنت هامون 

 یاد خنده یا گریه هامون.....
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 ای خدا چه روزایی بود!

 کاش یه بار دیگه تکرار میشد!

 کاش مهسا بود و یکم آرومم میکرد!

 چقد دلم براش تنگ میشه 

 من حتی نتونستم پای بند قولم بهش باشم 

 چقدر که من بدبختم .....

 اشتباه زندگی من امین بود!

 ن یه نفر و بکشم امینی که باعث شد م

 امینی که باعث شد غرورم له بشه و قلبم بشکنه ولی بازم دوسش دارم

 چقدر که بدبخت و ذلیل شدم 

 چقدر.....

 انقد گریه کردم که نمیدونم کی خوابم برد!

 با صدای شکستن یه چیزی باالی سرم از خواب بیدار شدم بردین رو باالی سرم دیدم بردین : قرار نیست صبح تا شب اینجا بخوابی 

 پاشو....میری کمک منیژه میکنی و حواستم به باوان باشه 

 خسته بودم نفهمیدم کی خوابم برد_

 باشه کمک میکنم  

 بردین: خستگی؟ 

 ا بیار گشنمه هه ، بلندشو برو برام غذ
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 از کجا؟_

 بردین عصبانی داد زد: تو کدوم خراب شده ای غذا درست میکنن؟؟؟

 از جام بلند شدم که دستمو کشید وگفت اول لباسامو بردار بشور

 تا حاال از این کارا نکرده بودم و گفتم : برده گرفتی؟؟؟

 بردین: کاری رو که گفتم میکنی یا بزنم ناقصت کنم ؟

 داری بکن هرکاری دوست _

 بردین عصبی و کالفه بلند شد و میخواست دوباره دستشو روم بلند کنه که تقه ای به در خورد و منیژه اومد داخل 

 منیژه : آقا ناهار امادست همه اومدن. 

 بردین : دفعه آخرت باشه مثل گاو میای داخل شیرفهم شد؟

 منیژه سرشو انداخت پایین و رفت 

 دفعه بردین : شانس اوردی این 

 بیا بریم 

 آوش کجاست؟_

 بردین : پیش خالمه

 بازم دارم بهت میگم اگه یه بار دیگه بگی آوش خودت میدونی!

 دستمو گرفت و کشوندم برد توی اتاق بزرگه 

 خونشون بزرگ بود و اتاقای زیاد...

 رفتیم توی یکی از اتاقا و همه رو دیدم 
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 پیرمرده باال نشسته بود و بقیم دورش

 ی پر از غذاهای مختلف بودچنتا سین

 گوشه ای نشستیم

 آوش تا منو دید زود اومد پیشم و روی پام نشست. 

 آوش : مامان من اینجارو دوست ندارم بریم

 کسی اذیتت کرد؟ _

 آوش : نه 

 پسر گلم بیا غذاتو بخور بعدا حرف میزنیم باشه؟ _

 آوش بغض کرده و بی صدا نشست 

 میخوری؟بردین : باوان بابایی چی 

 آوش : باوان ؟ 

 مامان مگه اسم من آوش نیست ؟

 بردین با اخماش تهدیدم میکرد منم گفتم : باوان هم یکی از اسماته 

 بعد ناهار رفتیم تو اتاق و آوش خسته شده بود خوابید و منم نشستم رو زمین

 بردین : هفته بعد قراره برای ما جشن بگیرن حواستو جمع میکنی وگرنه...

 باشه فقط میشه قبلش یه ندا بدی خودمو حاضر کنم _

 بردین : از بامزگی خوشم نمیاد خودتو جمع کن 

 باید بدتر از اینا سرت بیارم ولی فقط بخاطر باوان!
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 چیزی نگفتم 

 حوصلشو ندارم  

 دلم برای رها تنگ شده 

 دلم برای مهسا تنگ شده 

 برای مامانم و......

 د عادی بشه .ولی دیگه دل تنگی برام بای

*********** 

 یه هفته گذشت و فقط با بردین دعوا و بگیر و ببند داشتیم 

 هر کاری بکنم بازم قاتل مادرشم و حاضرم برای تقاص دادن یه اشتباه! 

 توی این یه هفته سه بار دست روم بلند کرد .

 شبا روی زمین سرد میخوابم و باوان روی تخت پیش بردین میخوابه .

 بهتره و سعی دارم همه چیزو فراموش کنم و یه زندگی نو بسازم . یکم حالم

 فقط بخاطر پسرم مجبورم که تحمل کنم مجبـــــور

 اگه خدا آوشو بهم نمیداد معلوم نبود االن چه بالیی سر خودم میوردم

 منیژه : لباساتونو بپوشین

 خوشتون میاد؟؟

 یه نگاهی بهشون کردم لباسای رنگا رنگ محلی 

 متنفرم ولی مجبورم بپوشم 
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 منیژه : آقا میان میبرنتون

 باوان کوچولو پیش خاله خانمه.  

 من خودم میام پایین _

 منیژه:نه باید صبر کنین تا اقا بردین بیاد 

 باشه _

 منیژه رفت و منم کیف لوازم آرایشمو برداشتم و یکم مالیم خودمو درست کردم 

 این همه ناراحتی وقتی خودمو تو آینه دیدم یه لبخند تلخ اومد رو لبام با لباسای محلی بامزه شده بودم بعد

 یه نگاه بهش کردم 

 لباس محلیه مردونه!

 بدم میومد....

 بردین : حواستو جمع میکنی فهمیدی؟

 باشه  _

 دستمو گرفت و بردم بیرون و یه راست رفتیم توی اتاقی که واسه جشن اماده شده بود....

 یه چیزی میخوند که من هیچی ازش سر در نمیاوردم یکی با صدای بلند 

 یه قالیچه ی خوشگل یه جا پهن کرده بودن و ماهم روش نشستیم ...

 به دور ورم نگاه میکردم 

 چه زن چه مرد همه لباس محلی پوشیده بودن...

 با حرف بردین نگاه ازشون گرفتم
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 بردین : دلتو خوش نکن

 و صد البته پیره مجلسه!این جشن فقط بخاطر حرفای بزرگترا  

 چیزی نگفتم

 چند نفری اومدن جلو که جلو پاشون بلند شدیم و با بردین به زبون محلی حرف زدن  

 جشن فوق العاده مسخره ای بود که اخرشم با غذا خوردن تموم شد...

 درسته که با بردین عقد کردم ولی هیچ حسی بهش ندارم 

 فقط عذاب وجدانه که مادرشو کُشتم!

 هیچکس نگفته بود که مادرش مُرده.... به

 شب که برگشتیم تو اتاق آوش همش بهونه میگرفت و میگفت که خوابش نمیبره

 بردین : فردا میبرمت اسب سواری حاال میگیری بخوابی؟

 آوش با قوالیی که از بردین گرفت باالخره خوابید

 میشه لباسامو عوض کنم؟؟؟_

 بردین : اهوم

 کجا عوض کنم؟_

 : خوابم میاد تو لباساتو عوض کن بگیر بکپ  بردین

 همه رو خوش برخوردی و با احترام بودن بردین قسم میخوردن ولی با من....

 میدونستم چون که مادرش اون طوری شده میخواد با حرفاش و حرکاتش منو زجر کش کنه.....

 وشیدم رفتم گوشه اتاق و زود لباسامو عوض کردم و یه تیشرت و یه شلوار راحت پ
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 روی زمین خوابیدم و فکرم دوباره رفت پیش خاطرات قدیم 

 بازم گریه های بی صدامو اشک هایی که از گوشه چشمم بالشت رو خیس میکرد....

 نتونستم بخوابم و روبه پنجره ی اتاق به اسمون زل زدم و گریه کردم

 ی میکنی؟ صبح جلوی پنجره بودم و گریه میکردم که بردین داد زد: اونجا چه غلط

 هیچی _

 اشکامو دید و خندید و گفت : اشک تمساح ؟؟ 

 حاضرشو ببرمت بگردیم 

 نمیام _

 بردین : هرچی بخوام باید انجام بدی فهمیدی؟ 

 زنمی رسما و قانونا!

 دلم هوای تهران رو کرده بود...

 آقا بردین؟_

 بردین : چیه؟

 میشه برگردیم تهران؟_

االی مسخرت جواب بدم از این به بعد بدتر از اینا باهات رفتار میکنم اگه بخوای پا پیچم بشی گرفتی که چی بردین : بسه دیگه نمیخوام به سو

 میگم؟

 چیزی نگفتم

 چی بگم؟
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 چیزی بگم که کتک بخورم؟

 چیزی بگم که جواب درست نشنوم؟

 کاری از دستم برنمیاد و شاید من سزاوار یه زندگی پر از سختیم!

 زندگیم رنگ شادی رو نمیبینم!شاید من هیچ وقت تو 

 عذاب وجدان داره خفم میکنه...

 ولی من از روی عمد اون زنو نکشتم االنم با اومدنم به اینجا دارم تقاص پس میدم! 

 آوش : مامان ؟ 

 من دوتا بابا دارم؟

 آره پسرم ولی اونیکی بابات مثل خاله مهسا دیگه نیستش برای همیشه!_

 م میپرسه و منم سعی میکنم بپیچونمش چون چاره ای ندارم چی بهش بگم اخه؟؟؟وای که آوش چه سواالیی از

 همه چیزم آوشه و سعی میکنم به بهترین نحو بزرگ بشه 

 هرچند طوری که میخواستم نشد و پسرم تو همین بچگی کمبودای زیادی پیدا کرد!

 یه جایی گم و گور کنم خودمو! تصمیم دارم که با آوش فرار کنم! اگه فرار کنم میتونم برگردم تهران و

 رفتیم صبحونه خوردیم 

 بردین : من باید برم جایی کارامو انجام بدم، بشنوم کاری کردی من میدونم با تو

 باشه _

 آوشو بوسید و رفت 

 بازم باید میرفتم تو اتاق و یه جا میشستم
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 رفتم تو اتاق یه آن یادم افتاد موبایلمو تو چمدونم قایم کرده بودم ! 

 رفتم سر چمدون و موبایلمو برداشتم

 خب پسرم بشین تا زنگ بزنیم به مامانی و صحبت کنیم _

 درصد شارژ دارم  ۱۰نگاه کردم دیدم فقط 

 -_-هیچ وقت شانس درست حسابی نداشتم

 زنگ زدم به مامانم 

 فقط با گریه باهاش حرف میزدم

 بعدشم زود قطع کردم که شارژم تموم نشه 

 خواستم زنگ بزنم به روهام که خودش زنگ زد 

 ( |) تله پاتی؟=

 زود جواب دادم 

 روهام : الو بهاره خانم ؟سالم 

 سالم خوبین آقا روهام؟_

 روهام : مرسی شما خوبین؟ 

 چرا گوشیتونو جواب نمیدین خیلی نگران شدیم!

 ببخشید اصال حواسم به گوشیم نبود_

 رها خوبه؟ مامان اینا خوبن؟

 م : مرسی خوبن آوش چطوره؟ چه خبرا؟روها
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 سالمتی خوبه _

 روهام : بهتون سخت نمیگذره که؟

 فقط میگذره..._

 یهو در باز شد و منم زود گوشیو کردم تو چمدونم 

 نمیدونم ولی یه ترسی داشتم .

 منیژه : داشتی چیکار میکردی؟

 به تو ربطی نداره! _

 رنمنیژه : خاله جون گفتن بیای تو سالن کار دا

 باشه االن میام _

 منیژه رفت و منم زود دوباره گوشیو ورداشتمو گفتم : ببخشید آقا روهام من باید برم ولی دوباره بهتون زنگ میزنم 

 روهام : پس معلومه که اذیت میشی 

 باشه ولی زود بهم زنگ بزن آبجی هرکاری بخوای میکنم 

 مراقب خودت و آوش باش خدافظ

 و دست آوشو گرفتم و رفتم تو یکی از اتاقااز روهام خدافظی کردم 

 دیدم که چنتا از زنا دور هم جمعن 

 رفتم نشستم که خاله یه چیزی گفت که اصن نفهمیدم وبا گیجی زل زدم بهشون تا منیژه ترجمه کرد:میگن که میخوان بهت شوهرداری یاد بدن!

 بعد حرف زدنای پی در پی باالخره از دستشون راحت شدم 

 سخره بازی در میارن چقد که م
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 اَه...

 حالم داره از این لباسا بهم میخوره آخه منو به چه این کارا؟

 شب که بردین اومد 

 تصمیم گرفتم بهش بگم که ببرتم بیرون تا یکم آشنایی پیدا کنم که وقتی خواستم نقشمو عملی کنم راحت بتونم... 

 بردین اومد تو اتاق و آوشو زود بغل کرد و بوسید

 خسته نباشین _

 بردین پوزخندی زد و نشست لبه ی تخت و لباسشو در اورد 

 باال تنش لخت بود 

 نگاهمو انداختم زمین

 بردین : بلندشو برو یه چیزی بیار بخورم. 

 بلند شدم رفتم پیش منیژه 

 یه سینی آماده کن شربت و میوه بهم بده ._

 منیژه : برای آقا میخواین؟

 آره زود باش _

 یه سینی آماده کرد و منم برای بردین بردم .منیژه 

 همونطور که میخورد گفتم : آقا بردین؟

 بردین : چیه؟

 میشه فردا بریم بیرون برای آوش باید یه چیزایی بخرم. _
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 بردین : بهم بگو چی میخوای خودم براش میخرم

 آخه خودمم یه چیزایی میخوام _

  انگار حوصله نداشت و مختصر گفت:فردا میبرمت

 دیگه چیزی نگفتم و شبم دوباره با کابوس و گریه گذشت!

 نزدیکای بعدازظهر بردین برگشت و گفت بریم...

 حاضر شدم و آوشم دستشو گرفتم و با بردین رفتیم بیرون

 به بهونه خرید رفتیم توی یه مغازه و یه سری چرت و پرت خریدیم!

 یه لحظه نگاهم افتاد به یه پسره که بهم زل زده بود!

 از شانس من همون موقع بردین هم نگاهم کرد وفهمید!

 رفت سمت پسره و یقه اشو گرفت و فوشای بد بهش میداد!

 حاال بیا و جداشون کن!

 بزور چند نفر باالخره جدا شدن از هم  

 دماغش خونی شده بود 

 داد.دلم واسش سوخت خواستم یه دسمال بدم بهش که عصبانی اومد سمتم و دستمو گرفت و فشار 

 برگشتیم خونه هلم داد تو اتاق و گفت:چرا پا روی دم من میزاری؟

 چیزی نگفتم که دوباره گفت : اگه به عموم اینا بگم جنگ و دعوا میشه!

 دیگه نبینم به پسرای اینجا نگاه کنی فهمیدی؟ 

 ما ناموس شناسیم هرچند تو خیلی برام بی ارزشی!
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 فکرم نشست رو تخت و مشغول بازی با آوش شدچیزی نگفتم که حرصی تر شد ولی بر خالف 

 شاید خواست حواسش پرت بشه!

 هه امینم غیرتی بود ولی.....

 از این روستا....

 از این مردم خوب که با بودن چند وفته ام بدی به من نکردن....

 خوشم میاد...

 ولی جای من اینجا نیست...

 باید رفت......

*********** 

 ....بعـــد ݪسا ارہچ

 وی تخت بیمارستان خوابیده بودم هنوزم درد داشتم ولی کم کم بهتر میشد!ر

 از پنجره به بیرون نگاه میکردم ولی روحم تو خاطرات این چهار سال سِیر میکرد!

 بردین خیلی اذیتم میکرد 

 گاهی حتی تا مرز کُشت هم میزدتم!

 لم یا همیشه بدبختم و زیر دست بردین جون میدم!یه روز که رفت بیرون به خودم گفتم یا االن میرم و حداقل خوشحا

 سریع حاضر شدم و آوش هم حاضر کردم!

 آوش : مامان کجا میریم؟

 داریم میریم پیش عمو روهام پس هیچی نگو باشه؟؟_
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 آوش : اخ جون باشه 

 یه سرکی کشیدم 

 زدیم بیرون....کسی نبود و من با سرعت چمدونم رو برداشتم و آوشم به سختی بغل کردم و از خونه 

 احتمال نمیدادم کسی بشناستم ولی برای اطمینان با شالم جلو صورتمو پوشوندم!

 جایی رو بلد نبودم ولی یاد داشتم که جاده کجاست!

 وقتی رسیدم هرچه قدر دست تکون دازم تا سوارم کنن کسی محل نذاشت

 موش شده بود...یاد گوشیم افتادم سریع برش داشتم ولی متاسفانه شارژ نداشتم و خا

 داشت دیر میشد اگه بردین پیدام میکرد دیگه زندم نمیذاشت چون آبروشو برده بودم!

 یه ماشین نگه داشت 

 بود  ۶۶نگاهی به پالکش کردم که مال 

 وای تهران! =[

 خداروشکر میکردم 

 رفتم سوار شدم و گفتم: آقا تورو خدا منو ببرین تهران 

 خواهش میکنم

 شما مال اینجایین؟مرده شوکه گفت : 

 نه منو بزور اوردن اینجا میخوان بُکُشنم تروخدا منو ببرین تهران _

 باالخره با توضیح دادن نصفی از جریان و التماسام مرده قبول کرد و منو تا تهران برد !

 میترسیدم 
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 مطمئن بودم اگه بردین پیدام کنه مرگم حتمیه!

 شید!تا رسیدم تهران یه راست رفتم سمت خونه مه

 وقتی اول دیدتم شوکه بهم نگاه کرد...

 بعد اون همه بی خبری بازم ازم استقبال کرد و همه ی حرفامو شنید و پابه پام گریه کرد!

 شوهرش نبود....

**** 

 با اومدن مرد زندگیم تو اتاق از فکر در اومدم 

 هنوزم که هنوزه محتاج محبت هاشم!

 خانومم خوبی؟-

 خوبم _

 شبیه خودم شده هادخترمو نگاه کن 

 بعله شبیه مامانش خوشگل و آتیش پاره اس!-

 خیلی دلم درد میکنه=]_

 اومد نزدیکم و دستمو گرفت و بوسید و گفت : مرسی عشقم که برام یه فرشته کوچولو اوردی!

 وظیفم بود _

 بوسم نکنیا ریشات میخوره به صورتم

 یکم اذیتم کرد 

 با وجودش احساس خوشبختی میکردم 
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 حاضر نبودم از دستش بدم! دیگه

 دکتر صداش زد و با یه چشمک به من رفت !

 دوباره با رفتنش ادامه خاطرات تو مغزم پلی شد...

 چقدر که از بردین میترسیدم ولی یه مدتی توی خونه ی مهشید آرامش داشتم و حالم بهتر بود!

 زنگ زده بودم به روهام و بهش گفته بودم 

 نه ی مهشید روهام و مهدیار اومدن خو

 با دیدنشون خیلی ذوق کردم و از هر دری صحبت کردیم و یه مدتی پنهانی پیش مهشید زندگی کردم تا آبا از آسیاب افتاد!

 توی خونه مهسااینا بودم 

 آوش خوابیده بود و روهام سرکار بود و مامان مهسام رفته بود سبزی بگیره...

 مهدیار گفت : میشه حرف بزنیم؟ رفتم تو هال و داشتم رها رو میخوابوندم که

 بله فقط رها بخوابه بعد _

 رهارو خوابوندم و رفتم نشستم روی کاناپه.

 مهدیار : شاید عصبانی بشین یا فکر کنین من به چشم بد بهتون نگاه میکردم ولی به جون رها اینطور نیست!

 اون کسی که توی دوران دبیرستان تعقیبتون میکرد من بودم!

 قع دوستت داشتم ولی هیچ وقت غرورم نمیذاشت بهت بگم ولی االن دیگه میخوام بدونی دوست دارم!از همون مو

 زمانی که با امین ازدواج کردی کال نا امید شدم

 به خودم قول دادم دیگه کال قید ازدواجو بزنم و فراموشت کنم ولی نشد!

 با حرفش شوکه و یکمم عصبی شدم!
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 یکردم و جواب سر باال میدادم دیگه تا چند روزی اخم و تخم م

 تا اینکه مهدیار بهم گفت که اون به کمک یکی از دوستاش ازدواج منو بردینو جعل کرده و واقعی نیست!

 بازم شوکه بودم ولی منو برد محضر و ثابت کرد 

 خیالم راحت شد که دیگه هیچ اتفاقی پیش نمیاد!

 زود اومدن تهران مهدیار قضیه رو به مامانم اینا خبر داد که اونام

 همون موقع یه احساسایی نسبت بهش پیدا کردم....

 ولی بازم از وجود بردین میترسیدم!

 خبری از امین نداشتم و یه جورایی دلم نمیخواست دیگه ببینمش ولی بازم اون اولین عشق زندگیم بود!

 کاش که بازیچم نمیکرد و باهاش زندگی خوبی داشتم 

 بهتر کرده بود  برگشتنم به تهران حالمو

 همش به پیشنهادی که مهدیار بهم داده بود فکر میکردم

 سعی میکرد یه جوری مراقب آوش و من باشه 

لقه آخرشم به روزی خطم شد که من دلم گرفته بود و باز همه ی اتفاقاتو از اول مرور میکردم که گریم گرفت ولی اون روز مهدیار با دادن یه ح

 بهم خوشحالم کرد!

 خیلی مهدیارو دوست داشت و میدونست چشم بد به من نداشته و فقط حسشو به من نمیگفته!سعید 

 باالخره بعد مدتی که خیلی پرو پیچم میشد بهش جواب مثبت دادم!

 ذاب نکشم!و از این کارم پشیمون نیستم ولی ای کاش قبل از اینکه با امین ازدواج میکردم احساسشو بهم گفته بود و باعث میشد که من انقد ع

 ولی خداروشکر میکنم که االن ثمره عشقمون شده مِهرسا
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 دختری از وجود من و مهدیار!

 دوران حاملگیم خیلی خوب بود! مهدیار همش دنبالم بود و اصال نمیذاشت کار کنم 

 -_-مثل بچه های تپلو از صبح تا شب نشسته بودم و مهدیار و آوش برام غذا میوردن 

 وران حاملیگیم بردتم لواسون و ازم مواظبت میکرد!یادمه یه روزم توی د

 داشتم به در نگاه میکردم که یه پرستار همراه خانواده همه اومدن داخل

 با همه سالم و احوالپرسی کردم .

 مامانم : نیگاش کن عزیزم چه خوشگله

 مامانم قربون صدقه مهرسا میشد کیمیا اومد نزدیکم و گفت :درد داری هنوزم؟

 آره _

 درد ناله میکردم ولی جلوی روهام و مردا خودمو کنترل کردم! از

 بچه های کیمیا بزرگ شدن و بهم میگن خاله 

 ساورینا بچه دار نمیشد و هنوزم دنبال دوا درمونشه!

 سنم دیگه میتونه خوب راه بره و االنم با یه پسره که شرایط سنم رو میدونه نامزد کرده و خیلی خوب هم دیگه رو میفهمن!

 از ملیکا ممنون بودم که به روهام خبر فوت مهـــسا رو داد..

 مهدیار بزور یکم کمپوت سیب بهم داد تا جون بگیرم

 مالقات که تموم شد مهدیار رفت و فقط کیمیا پیشم موند تا فردا که ترخیص بشم....

 کیمیا:بهی؟

 دقت کردی چقدر جای مهسا خالیه؟
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 چقــــدر دوس داشت که عمه بشه!

 بچه مهدیار.... اونم

 با حرف کیمی حالم بدتر شد و داغ دلم تازه شد 

 اومد دستمو گرفت و گفت : نگفتم که خودتو ناراحت کنیا 

 االن دوتا بچه خوشگل داری مسئولیتت بیشتر میشه خانم

 با نوع حرف زدنش یکم آروم شدم ولی بازم دوست داشتم مهسا پیشم بود 

 ولی ....

 هدیارو تو دستاش بگیره و باهاش بازی کنهچقد دوست داشت بچه ی م

 همیشه میگفت اگه عمه بشم کل دنیارو برای برادر زادم میخرم ولی االن نیست!

 مطمئنم االن خیلی خوشحاله که منو مهدیار باهمیم و بچمونم شده ثمره دوست داشتنمون.!

 خواهری منتظرم باش منم یه روزی میام پیشت!

 هوله ها کیمیا: خب خب مهدیارم چقد 

 کل اینجارو شیرینی داد  

 آره خیلی ذوق داره_

 شب توی بیمارستان خیلی بی حال بودم

 صبح مرخص شدم 

 مهدیار و مامانم دستمو گرفته بودن و آروم تا ماشین بردنم. 

 دم در خونه یه گوسفند کشتن که یه قربونی کرده باشن .
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 تا از در رفتیم داخل و روی تخت دراز کشیدم 

 \مامانم زود رفت آشپزخونه و میدونم باز میخواد بزور غذا بریزه تو حلقم= 

 همه رفتن تو هال و فقط مهدیار پیشم نشست .

 مهدیار : مامانش؟

 هوم _

 مهدیار : دخترم شیر میخوادا 

 نه خیلی درد دارم بعدا _

 مهدیار : بزار کمکت کنم بچه گشنشه. 

 مهدیار؟ آوش کجاست؟ حواست هست بهش؟_

 مهدیار : با رها بازی میکنه نگران نباش خانمی. 

 از درد ناله میکردم و تو خودم میپیچیدم و میدونستم تا یه هفته درد دارم!

***** 

 یه هفته گذشت و حالم بهتر شد وای نگم که چقد مهدیار و مامان دورمن هی میگن اینو بخور اینو نخور برات خوب نیست!

 ه خوردم دادن چقدر هندوانه و لیمو شیرین ب

 کالفه شدم 

 مهرسا کوچولوم خیلی خوب شیر میخوره بچم 

 آوشم خداروشکر حسودی نمیکنه و مردی شده برای خودش و همش لباساشو با مهدیار ست میکنه

 خداروشکر که زندگی روزای خوششم داره نشونم میده ولی بازم هیچ وقت جای زخمام خوب نمیشه
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 خاطرات لعنتی همش تو ذهنمه

 ش میشد که فراموش کرد عین یه آلزایمری!کا

 چند روز دیگه پنجمین سالگرد مهساس و قراره بریم بهشت زهرا یه مراسم کوچیک گرفتن!

 دلم برای مهسا خیلی تنگ شده 

 برم پیشش یکم آروم میگیرم ! 

 همیشه اینو میدونم که بودن مهسا تو زندگیم یه حسرت بزرگه...

 ولی همش یادش،خاطراتش،طرز صحبتش،خنده هاش،و حتی گریه هاش باهام همراهه!بهترین آبجیمو از دست دادم 

****** 

 سر مزار مهسا بودیم 

 حال همگی گرفته بود...

 روی سنگ قبرش پر از گالی رز و مریم بود 

 گالیی که عاشقشون بود...

 زار زار گریه میکردم و بازم صداش میکردم 

 توی خودم بودم 

 . یه حال و هوایی داشتم

 خیاالتی شده بود انگار مهسارو میدیدم

 با لبخند به من و مهدیار نگاه میکرد ولی با نگاه کردن به روهام چشاش اشکی شد 

 ولی بعد چند دیقه نبود...
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 مهدیار : برات خوب نیست انقد گریه نکن 

 تازه زایمان کردی

 به حرفش توجهی نکردم 

 زنداداشت!وای مهسا میبینی بهترین دوستت شده 

 فقط میتونم بگم کاش بودی و این لحظه هارو میدیدی!

 روهام حالش بد بود!

 بازم زل زده بود به قبر مهسا و چیزی نمیگفت!

 حق داره 

 اون بیشتر حسرت میخوره که اون موقع کنارش نبود 

 رم که اذیت بشه!رها هم که هنوز کوچیکه ولی بزرگ بشه میدونم که غصه میخوره ولی تا وقتی من هستم نمیذا

 مراسم که تموم شد با ناراحتی روی قبر خواهرمو بوسیدم و ازش خدافظی کردم

 داشتیم میرفتیم سوار ماشین بشیم هنوز روهام نشسته بود 

 روهام موند پیش مهسا و همه راه افتادیم !

 توی ماشین که نشستم بازم اشکام جاری شد .....

 نیست مطمئننا مهسام وقتی تو گریه میکنی ناراحتهمهدیار : خانمم بسه دیگه برات خوب 

 خودش غصه میخورد وقتی بچه ی بی مادر خواهرشو میدید ولی مَرد بود!

 محکم!!!! و میدونست خواهرش هیچ وقت راضی به ناراحتی اون نیست!!

 باشه..._
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 چیزی نگفتم و مهدیارم راه افتاد...

 از پنجره به روهام نگاه کردم 

 ه بود و داشت به رها که بازی میکرد نگاه میکرد.....پاهاشو بغل کرد

****** 

 «روهــــام»

 به رهــا نگاه میکردم 

 به بچه ی از من و عشقی که زیر این خاک خوابیده بود...

 سوز سردی میومد...

 نگران رهــا بودم یه وقت سرما نخوره مثله مامانش بدنش ضعیف بود!

 ولی...دل کندن از مهسا واسم سخت بود 

 هـــی 

 وسایال رو جمع کردم و گذاشتم تو ماشین 

 رها رو بغل کردمو نشوندم رو صندلی و کمربندشو بستم!

 اروم از مهسا خدافظی کردم 

 زمزمه کردم:تا همیشه خونه ی من اینجاست.... 

 نشستم تو ماشین و ضبط رو روشن کردم 

 اهنگ بی کالم!

 .االن همه ی عالیق مهسا رو دوس دارم...
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 رهــا:بابایی؟

 جونم؟_

 موهاشو ریخت یه طرفش و آروم و با لحن مظلومی گفت: دلم آلوچه میخواد...

 خنده و گریه تو لحظه اتفاق میوفته!

 خنده از لحنش!

 گریه از یادآوری خاطرات!

 چشم _

 جلو یه مغازه نگه داشتم و یکم خوراکی واسش خریدم و دادم دستش 

 انداختم.... نشستم تو ماشینو دوباره راهش

 صدای ملچ مولوچ اش رو دوس داشتم 

 روهامی؟"

 هوم؟_

 عشقم؟

 بله؟_

 اگه یه چیزی بخوام واسم میخری؟

 تا چی باشه!_

 اعه اقایی؟

 آلوچه میخوام!!!!
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 میخری یا بزنم لهت کنم خاک تو گورت؟

 -_-باشه باشه چرا میزنی؟میخرم فدات شم_

 "دوستت دارم خاک تو گوری!!!!

 تو خاطرات محو بودم که با صدای بوق به خودم اومدم 

 ماشینو زدم کنار و سرمو گذاشتم رو فرمون 

 نگاهی به رها کردم و دیدم خوابیده اینار بار حواسمو جمع کردمو به خونه رسیدم 

 رهــا رو گذاشتم رو تختش و اروم پتو روش کشیدم و با یه بوسه از پیشونیش اتاقشو ترک کردم...

 مبل نشستم و یه سیگار آتیش زدم!روی 

 دلم شیطونی هاشو میخواست..

 خنده هاش....

 بهونه هاش....

 الکی دعوا کردنش...

 غرغر کردناش...

 ماربل بازی هاش....

 دلم برای کل وجودش تنگ شده بود...

 مهسا؟"_

 هوم؟

 به نظرت کی اول میمیره؟_
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 یه جوی نگام کرد و بعد گفت:مطمعنا من!

 خوبی....چون تو 

 اگه تو بری منم بعدش میام!_

 عشقم عمر دست خداس!

 شاید همین فردا بیان بگن مهلت زندگیت تموم شد!

 "پس به امید امروز زندگی کن....

 زندگی میکنم ولی....

 گفتم بعد تو میام ولی االن پنج سال گذشته و من دارم نفس میکشم در حالی که تو، تو دل خاک اروم خوابیدی....

 ت دست خدا بود درست!عمر

 ولی من چی؟

 ولی دختر کوچولومون چی؟

 عروسی بگیریم؟"

 پس چی؟_

 اخه من از عروسی خوشم نمیاد...

 "نخیر میخوام عروسمو با تشریفات ببرم خونه!_

 زیر لب یه چیز گفت که بعدا درک کردم معنیش چی میتونه باشه!

 "عروست مرگش حتمیه!!!"

 میکنم با تک تک حرفاش زجر میکشم!االن که به اون روزا فکر 
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 گوشیمو در میارم و یه اهنگ پلی میکنم!

 گوش میدادم تا که رسید به یه جا 

 انگار حرفای دلمو خونده بودن....

 خدا انصاف داری تو بگو سهم من چی پس؟"

 خدا چرا جوابی نمیدی چرا حرفی نمیزنی؟

 از این جهنمت خدا چرا منو نمیبری؟

 ی نمیزنی؟کم آوردم چرا حرف

 یه سوال دارم ازت چرا منو نمیبری؟

 "چرا نمیگیری دستم ببین منم خستم!

 چرا؟

 به شوخی میپرسی یه روز بمیرم چی میشه؟"

 خوب نگام کن شدم افسرده 

 "گوشه اتاقمم دلم تو غم مرده

 پرسید...

 پرسید بعد مرگم چی میشه و من فقط خندیدم...

 چشاتو باز کن واسه دلم خدایی کن"

 ه باز کن چشاتو بگو مثل قبلیار

 بی تو شدم دیوونه با یه مغز ردی...
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 قربون نجابتت تو که همیشه پاکی

 "من رو زمین مردم وقتی دیدم زیر خاکی...

 مـــُـــردم وقتی دیدم زیر یه سنگ سردی...

 تورو خدا بیدار شو به همه بگو خواب بودی "

 الاقل در گوشم بزن بهم بگو خواب بودی...

 گرفتی از من خدا صبرشو بده! اونو

 [(mm)خاکش نکنید]پیمان"خدا بیدارم کن دیگه خسته شده دل

 میشه؟

 میشه یه دفعه بیای پیشم و بگی داشتم باهات شوخی میکردم؟

 امکان داره؟؟؟؟

 به خودم که اومدم چشام خیس بود و سیگار پشت سیگار هوا رو سیاه کرده بود...

 نفس عمیق کشیدم... با پشت دست اشکامو پاک کردم و

 خیره به لوستر دنبال یه اشتباه تو زندگیم میگشتم که با صدای خوابالوی رهــا از جام بلند شدم 

 رهــا:بابایی؟

 صدامو صاف کردم 

 دلم نمیخواست دختر کوچولویی که به امید اینکه باباش پلیسه و وزش مواظبت میکنه شبا میخوابه حاال بفهمه منم میشکنم!...

 م بابایی؟جون_

 رهــا:خواب دیدم
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 چه خوابی عزیز بابا؟_

 رهـا: یه زن تو خوابم بود!

 شبیه همونی که با عکساش فهمیدم مامانه!

 بهم گفت: به بابا بگو دوسش دارم 

 همیشه پیشش میمونم...

 دلم قرص شد...

 رهـا:بابا؟

 تو بهترین بابای دنیایی

 ی حس خوبیه از نظر دختر کوچولوت بهترین بابا باش

 رو زانوم نشستم و آروم کشیدمش تو بغلم 

 تو هم تنها امید منی تو زندگی..._

 یه بوس رو لپم نشوند و رفت تو اتاقش

 یه نفس عمیق و زندگی شروع شد...

 زندگی میکنم تا موقعی که بیام پیشت عشقم...

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

 «بهاره»

 خدایا شکرت بخاطر همه چی ممنونم ازت....

 ....مهسا رفت 
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 عشقم رفت......

 زخمام هیچ وقت خوب نمیشه ولی االن با وجود مهدیار و بچه ها دنیام رنگ شادی رو به خودش گرفته...

 همیشه اشتباهات میشن تجربه 

 االن درک میکنم چرا وقتی هفت سالم بود معنی حرفای مادرمو نمیفهمیدم همیشه میگفت وقتی خودت بزرگ بشی میفهمی

 درکش میکنم .االن فهمیدم و 

 مادرم پدرمو نمیخواست هیچ وقت ولی باهاش زندگی کرد بخاطر بچهاش!

 االن میفهمم که بچه چقدر عزیزه 

 دنیا باهام بازی کرد ولی االن دیگه بازیها متوقف شده و من یه نفس راحت میکشم!

یشه در برابر مشکالت کمر خم نمیکنم! تحمل تنها کاری درسته زخمام خوب شدنی نیست ولی بازم بخاطر بچها و مهدیار زندگی میکنم و مثل هم

 بوده که تا امروز کردم 

 مهسا رفت و با خودش یه دنیای پاک رو برد 

 لحظه به لحظه ی زندگیم با یاد و حرفاش میگذره 

 مهسا هنوزم واسه من وجود داره حتی اگه زیر خروار ها خاک دفن باشه....

 ون صاحب یه بچه شد...ساورینا باالخره بعد کلی دوا درم

خواهر روهام از شوهرش جدا شد و دخترش اومد ایران میخواست باقی عمرشو اینجا و تو خاک خودش بگذرونه و مراقب برادر زاده اش 

 باشه.....

 گریه کرد.... مادر پدر کیمیا با دیدن نوه هاشون نتونستن بازم لجبازی هارو ادامه بدن و باالخره بعد چند سال کیمیا تو اغوش مادرش

 

 ست کوتاه ےعمــر زندگ"
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 پس بگذر...

 از لحظه های بدی که میبینیم....

 درک کنیم موقعیت هایمان را...

 "قدر بودن ها را بدانیم و لذت ببریم...

 فاصله ی عشق و نفرت اندازه ی یه تار موعه....

 ای کاش اون تار مو هیچ وقت نازک نشه.....

 حرمت ها شکسته نشه....

 این کاش ها نبود کاش"

 کاش سختی این دقیقه های بی تو ، بهانه دست واژه ها نمی داد

 که هذیان شوند و آوار رفتنت را بر سرم بکوبند و مرا به اتاقم تبعید کنند

 کاش می دیدی ، چگونه باران مرا بسوی پنجره می کشاند

 به سوی پنجره غبار گرفته پاییز

 ها نوشته شده استکه نام تو بر شیشه آن بارها و بار

 و چشمانم که می بارد ، نام تو نیز می بارد و چکه می کند که کجایی ؟

 انگار باران هم غمگین تر از همیشه به پنجره می کوبد این جدایی را

 امروز هم باران بارید ...

 و من می دانم جایی دلِ تنگی ، چشمِ خیسی ، پشت پنجره شاعر می شود

 امروز هم باران بارید...
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 و برایت نوشتم که بدانی همیشه ماندنی هستی

 "حتی در آن دورهای فاصله

 

 *پــــــــایــــــانــــــــــــــ*

۱۳۹۵/۵/۳۰ 

۰۰:۴۵ 
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