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به نام خدا

شرط بندى سرنوشت ساز
نویسنده :
مهسا.ق
زهرا.ع
نازنين.ط
خالصه
مهسان ناخواسته در راهی سخت میافته و هيچ راهی هم سختتر از راه عشق نيست و نبوده!
ولی هميشه استثناهایی وجود داره...
آیا مهيار میتونه این استثناها رو پيدا کنه؟
آیا مهسان پا روی دلش میذاره؟
یا هر دو تسليم سرنوشت میشن؟
کسی نمیدونه !...ولی باید خوند ،تا فهميد.

ژانر  :عاشقانه
عضو انجمن رمان سيتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir

دینگ دینگ
دینگ دینگ
اَه مزاحم اخه این وقت صبح موقع رفتن به مهمونيه؟
به هر زوری بود چشمامو باز کردم و با همون قيافه به سمت ایفون رفتم
با دیدن یاسمن درو زدم
پس بقيه کجان؟
چرا هيچكس خونه نيست؟
نگامو به سمت ساعت کشوندم با عددی که دیدم دهنم مثل اسب ابی باز شد
همون موقع یاسمن رسيد و با دیدن قيافه من پقی زد زیر خنده
یكم نگاش کردم که خندشو خورد و گفت:
ساعت خواب مهسان خانوم  ،ظهرت بخيرسالمبه سمت دسشویی رفتم و در همين حين یاسمن خودشو انداخت رو اولين مبل و تلویزیون رو روشن کردو زد کانالی که اهنگ
داشت و صداشو تا اسمون بلند کرد
بعد از اینكه کارم تموم شد رفتم اشپزخونه ببينم امروز مامانم چيكار کرده  ،روی ميز دوتا لقمه کره ومربا بود
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برداشتم
یكی و به یاسمن دادم  ،یكيم خودم خوردم
ماشاال این دختر هميشه گشنشه،
آخ یادم رفت خودمو معرفی کنم
من مهسان رضایی نوزده سالمِ یه خواهر و برادر دارم که هردو از من بزرگترن و ازدواج کردن
ن
پدرم شرکت دارو داره و مادرم هم دکتر زنان و زایما ِ
همينجور تو فكربودم که احساس کردم خيس شدم
سرمو اوردم باال قيافه خندون یاسمن با پارچ توی دستش باعث شد جيغ بلندی بكشم و یاسمن فرار کنه
انقدر دنبالش دویيدم که اخرش رفت توی حموم و درو قفل کرد
یاسمن-مهسان خانوم حاال بيا منو بگيراگه تونستی
مهسان-ميكشمت پاتو از اونجا ميذاری بيرون که
یاسمن-تا وقتی خاله بياد نوچ
مهسان-باشه
اروم رفتم تو اتاقم ماسك ترسناکمو برداشتم و اومدم در اتاقم محكم بستم ك فكر کنه رفتم توی اتاق

ماسكو روی صورتم زدم و همون موقع یاسمن در حموم باز کرد با دیدن من جيغ فرا بنفشی کشيد و دویيد سمت در خروجی
درو که باز کرد با قيافه متعجب مامان و بابام رو برو شد
خودشو انداخت توی بغل مامانم و با ترس گفت:
خاله خونتون جن داره  ،داشت منو ميخوردچنان زدم زیر خنده که دیوارای خونه ميلرزیدن
یاسمن با قيافه عصبی و گوشایی که ازش دود ميزد بيرون بهم خيره شده بود
حس پارچه قرمزیو داشتم که گاو وحشی ميخواست بهش حمله کنه
سریع رفتم توی اتاقم و درو قفل کردم
یاسمن با مشت ميكوبيد توی در اتاق و جيغ جيغ ميكرد  ،منم راحت روی تخت لم داده بودم و به قيافش می خندیدم
نيم ساعت در زد وقتی دید خبری ازم نيست که حرصشو خالی کنه رفت خونشون
دراز کشيدم روی تخت و به اولين روز اشنایيمون فكر کردم
یاسمن و الناز صميمی ترین دوستای من بودن که از دبستان کنارهم بودیم
با صدای زنگ گوشيم از فكر اومدم بيرون
الناز بود
مهسان-سالم الناز خانومه کم پيدا
الناز -به به سلوم عجق خودم چطوره؟
مهسان-صدبار بهت گفتم انقد لوس حرف نزن
الناز-خاك توسرت که نميشه بهت محبت کرد
مهسان-محبت کردنت بخوره تو سرت
با جيغی که کشيد سيخ نشستم رو تخت و گفتم
چه مرگته؟؟الناز-ساعت شش منتظرتم
بعدم گوشيو قطع کرد
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رمان شرط بندی سرنوشت ساز
ساعت نگاه کردم چهار بود
بلند شدم،رفتم یه دوش گرفتم نيم ساعت شد
جلوی ایينه نشستم و مشغول خشك کردن موهای پرکالغيم شدم
چهره من نه خيلی زیبا بود و نه زشت
معمولی بودم
چشمام نه درشت و بود و کوچيك
لبام معمولی و صورتی
بينی کوچيك برخالف بقيه دخترا خدادادی عمل شده بود
پوست سفيدو چشمای عسلی رنگ که از بابام به ارث بردمشون
درکل صورت خودمو دوس دارم و از خودم راضيم
قدم  171و اندام رو فرمه
از بچگی هيپ هاپ ميرقصيدم و
عاشق رقص و پيانو بودم
رقصم که عالی بود ولی پيانو رو تا بحال نتونسته بودم یاد بگيرم
زیاد اهل ارایش نبودم
یه خط چشم و ریمل کشيدم و به سمت کمد لباسم رفتم
همين ك در کمد رو باز کردم
انگار بمب منفجر شد و همه لباسا ریخت بيرون
از بين لباسا ساپورت مشكی و مانتو کرم رنگو برداشتم و مشغول عوض کردن لباسم شدم
به لباسای کف اتاق توجه نكردم و شالمم سر کردم و کيف و کفش ست مانتوم هم برداشتم
وقتی اومدم بيرون یادم افتاد سویيچ ماشينو جا گذاشتم
بعد از برداشتنش از خونه زدم بيرون
آخ که چقد دلم برا این عروسك تنگ شده بود
دلم ميخواست برم بغلش کنم
ولی حيف جا نمی شد
یا اگه یكی منو ميدید فك ميكرد دیوونم
قفل ماشينو باز کردم و سوار شدم
ضبطو روشن کردم و اهنگ مورد عالقمو پلی کردم
توميدونستی من بی تو تنهام
ميدونستييی تنهااام
خندیدی و گفتييييی
برو دست از سرمممم برررداررر
یعنی دلت با ما نييی
همش بودیم سرکار
یعنی دلت با ما نيی
تو مارو ميخوای پس چيكار
دلم با اینكه جا موندش پيش تووو
دیگه نميتونم بمونم بات
خسته شدم دیگه من از حرفات
خندهات از چشمام حتی افتاد
.....
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رمان شرط بندی سرنوشت ساز
()Hotline Bling--->hamid sefat
رفتم دنبال اون دوتا دیوونه
وقتی سوار شدن تصميم گرفتيم بریم بابا بستنی و یه بستنی خوشمزه بخوریم
واقعا که بستنی هاش حرف نداشت
وقتی رسيدیم یاسی رفت بستنی بخره و ماهم مشغول صحبت شدیم
اونشب تا نزدیكای ساعت نه بيرون بودیم و به لطف مسخره بازیای الی شبمون گذشت
فردا دانشگاه داشتيم
قرار بود یاسی بياد دنبالمون

سه تامون درحين ساده بودن شيك بودن خودمون رو حفظ ميكردیم و این هميشه باعث حسودی بقيه دوستامون به ما ميشد
از سال پنجم دبستان تا االن باهم بودیم و به جز سه سالی که الی رفت انگليس جدایی بينمون اتفاق نيوفتاده
تو هر شرایطی کنار هميم
توی همين فكرا بودم که خوابم برد
صبح با صدای االرم گوشيم بيدار شدم
با چشم بسته به سمت دسشویی می رفتم که خوردم به دیوار
المصب انقد سفت بود ك دماغ نازنينمو حس نميكردم
یكی از چشمامو باز کردم
دیدم پدر گرام هس
یه لبخند دندون نمایی زدم
و پا به فرار گذاشتم
سریع صورتمو شستم و یه صبحونه خوردم
یه تيپ اسپرت زدمو و رفتم بيرون که دیدم یاسی منتظرمه
سوار شدم و گفتم:
 سالم،خوبی؟!خوشی؟!به لطف شما عاليمميدونمجيغ کشيد:
دختره ى پرو ميذاشتی فردا ميومدی ،نيم ساعته وایستادم اینجا زیر پام که نه ولی زیر الستيكای ماشينم علف سبز شداروم باش خون کثيفتو کثيف تر نكن خواهر گلمیه نگا عصبی بهم کرد و پاشو گذاشت روی گازو رفت دنبال الی
اونم کلی سرم داد و بيداد کرد و اینا
اخرش فهميدم به کالس نرسيدیم
اخه نيم ساعت کالس رفته بود و استاد عمرا اگه ميذاشت بریم سرکالس بشينيم
روی نيمكت های دانشگاه نشسته بودیم و سرمون تو گوشيامون بود که باز صدای این پسره کنه اومد:
سالم خانم موسوی(الناز) خوبيد؟ممنون امرتون؟ميخواستم ببينم درمورد پيشنهادم فكر کردید؟چن بار باید بگم؟جواب نه هستولی شما...الی نذاشت حرفشو بزنه و به سمت سالن رفت من و یاسی هم پشت سرش رفتيم
خيلی عصبی بود اینو از قدمای تندی که بر ميداشت ميشد فهميد
رفت توی کالس و سمت جایگاه هميشگيمون و نشست روی صندلی
سرش روی دسته صندلی گذاشت
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منو یاسی هم کنارش نشستيم
با الی حرف اروم حرف ميزدیم با صدایی که اومد برگشتيم سمت صدا که چشم هامون گرد شد

دختره تازه واردی که با غرور داشت ميومد که از پله ها بياد باال و با زیر پایی یكی از بچه ها پخش زمين شده بود
صدای خنده ی بچه ها رفت باال
دختره بيچاره خيلی بد خورد زمين
دلم براش سوخت
رفتم و دستمو سمتش دراز کردم
اول یكم با شك نگام کرد
ولی وقتی لبخند منو دید لبخند زدو دستمو گرفت
دعوتش کردم ك کنار ما بشينه
بيشتر بچهای کالس ميدونستن که نباید با ما در بيوفتن
اخه روزای اول یكی از پسرا خواست برای الی زیرپایی بگيره ولی با دعوایی که من راه انداختم دیگه حتی طرف ما نيومد
من روی دوستام فوق العاده حساس بودم
برای جنس مخالفم فوق العاده مغرور
حتی با داداشمم در حد سالم و خدافظ بودیم
اصال با جنس مذکر جور نبودم
از بچگی همين بودم
تا حاال دوست پسری نداشتم
این رابطه ها برام خيلی بی معنی هس
بگذریم
با ورود استاد به کالس همه ساکت شدن
ليستشو اورد و حضورغياب کرد
روز اول دانشگاه رو هيچوقت یادم نميره
به کالس اول دیر رسيدیم
وقتی در کالس باز کردیم
داشتيم ميرفتيم بشينيم که استاد گفت:
بيرون،اخراجين
ما سه تا هم ریلكس یه نگاه به استاده کردیم و رفتيم بيرون
داشتيم از سالن خارج ميشدیم ك یكی از بچها رو فرستاده بود که ایندفعه رو ميبخشم ولی دیگه تكرار نشه
ماهم برگشتيم
کل اون جلسه رو به نصيحت کردن ما گذروند
یاسی داشت چرت ميزد و دستش از
از زیرچونش رفت کنار
تـــق
با صورت رفت تو دسته صندلی
کل کالس رفت رو هوا
سيخ نشست سر جاش
رو به من گفت:
کی بود؟چی شده؟وای خدا زلزله!زلزلهههه فرار کنيد!بلند شد به سمت بيرون دوید
خوب ميدونستم وقتی ازخواب بيدار ميشه دیگه نميدونه کجاس و چخبره
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برا همين منم پشت سرش دویدم و اسمشو صدا ميزدم
ولی انگار نه انگار
سرعتمو بيشتر کردم
باالخره در خروجی دانشگاه تونستم بگيرمش
یه دونه زدم تو صورتش
که جيغ زد
چرا ميزنی روانیزدم که بيدار شیبيدارمپس چه مرگته؟هيچی مگه باید چيزیم باشهیاسیباشه باشه غلط کردم،منو نخورپوف از کالس که موندیم بيا بریم بوفه یچيزی بخوریمبریمنيم ساعتی ميشد االف بودیم که الی با قيافه خسته با دختره تازه وارد اومد پيشمون
سالم کردیم باهاش
مهسان-خودتو معرفی کن عزیزم
الهام زارع هستمیاسی-خوشبختم ،منم یاسمن که بچها صدام ميكنن یاسی
الی-منم الناز که این منگال صدام ميكنن الی
چنان نگاش کردیم که گفت:
چيز،گال منظورم گال بودشمهسان-منم مهسان هستم
الهام-خوشبختم
سه تایی جواب دادیم
ماهم همينطوربعد یه نگاه بهم کردیم و زدیم زیر خنده
بعد از رد و بدل کردن شماره ها به سمت خونه رفتيم
وقتی وارد خونه شدم از دیدن چيزی که دیدم تعجب کردم
دایی همایون؟
شيراز؟
اونم این موقع سال؟
مگه ميشه؟
مگه داریم؟
جيغ کوتاهی زدم و با هيجان پریدم بغلش
سالاااا دایييييييیسالم کوچولوی من،چه بزرگ شدیوای دایی دلم برات اندازه سوراخ جوراب مورچه تنگ شده بودای جانم،عوضش دیگه دلت برام تنگ نميشهچطور؟قراره واسه هميشه بيام ایران اونم شيراز پيش شمااخخخخخ جوووووون(دایی همایون اینا المان زندگی ميكردبا پسر و دخترش،همسرش ك چن سال قبل تصادف کرد و مرد)
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وقتی از بغل دایی اومدم پایين تازه متوجه نينا و ارش شدم
با اونا هم دست دادم
رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم
به نينا هم گفتم بياد
از طریق برنامه های مجازی باهم در ارتباط بودیم
تا موقع شام باهم حرف زدیم و خندیدیم
برا شام مامانم صدامون کرد
رفتيم شام خوردیم و ظرفای شامو با نينا شستيم
ساعت حدودای دوازده بود که رفتيم بخوابيم
روی تخت دراز کشيدیم
داشتيم با بچه ها چت ميكردیم که حس کردم نينا داره گریه ميكنه
نينا...نينا جونم،چی شد؟همين جمله کافی بودتا....
دینگ دینگ
دینگ دینگ
وای باز زنگ زدن سرمو زیر بالشتم بردم تا صدای زنگ رو نشنوم تا باالخره یكی بره در رو باز کنه اما انگار نه
باید خودم بلند شم
به هر زحمتی بود چشمامو باز کردم
سرم خيلی درد ميكرد اخه دیشب خيلی با نينا حرف زدم تا باالخره یكم اروم گرفت و خوابيد
دینگ دینگ
واااایيی حواسم پرت شد یادم رفت درو باز کنم
با تموم سرعت دویدم سمت در دیدم نينا با مامانم هستن

رفته بودن اش بگيرن واسه صبحانه اخه نينا خيلی تعریف اش شيرازی شنيده بود دلش هوس کرده بود اش بخوره
نينا-مهسان کجای تو  ،دستم افتاد چرا درو باز نميكردی
مهسان-ببخشيد نينا جونم خواب بودم نينا-این دفعه رو می بخشم دیگه تكرار نشه ها
مهسان-چشم
مشغول حرف زدن بودیم که دیدم مامانم ميز صبحانه رو اماده کرده
اوخ که خيلی گرسنه بودم
یه چشمك به نينا زدم گفتم :
بریمگفت:
ارهتازه یادم اومده بود نه بابام خونست نه دایيم
مهسان-مامان! باباو دایی کجان ؟
مامان-بابا که مثل هميشه ميخواست بره شرکت که دایيت گفت منم ميخوام بيام ببينم بعداز اینهمه سال تغيير کرده یا نه ،
باهاش رفت
مهسان-اوهووم
صبحانه تموم شدو ظرفارو با نينا کمك کردیم بردیم تو اشپز خونه
اونارو شستيم و رفتيم تو اتاقم
نينا-مهسان
مهسان-جونم دختر دایی
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نينا-ميشه باهم بریم بيرون یه دور بزنيم حوصلم سر رفته
مهسان-منم تو همين فكر بودم بذا ب دوستامم زنگ بزنم بيان بریم کلی خوش بگذرونيم
نينا_اخ جون دمت گرم
مهسان-وای الی بگم خدا چيكارت کنه یه بار نشد مثل ادم جوابمو بدی ،
وقتی زنگ ميزنم باید دوساعت طول بكشه که جواب بدی
الی-هوو دختر یكم نفس بگير،
خواب بودم چطور شده ؟تو امروز زودتراز من بيدار شدی!
نكنه خواستگاری چيزی برات اومده که خواب از سرت پریده ؟!!!
مهسان-باززززززز گفت خواستگار مگه اینكه دستم بهت نرسه ،من از شوهر کردن ...
برم کلفتی یه نفرو کنم که چی بشه؟
الی-اره جون عمت ميبينمت که زودتراز منم شوهر ميكنی
مهسان-بس کن الی که یه کتك مفصل از دستم ميخوریا
الی-چشم چشم فك کنم یه حرف دیگه بزنم جنازمو تحویل خانوادم ميدی
مهسان-کوفت اصال یادم رفت که بگم واسه چی زنگ زدم  ،مگه ميذاری ادم حرفشو بزنه
دایيم اینا از المان برگشتن با دختر دایيم ميخوایم بریم بيرون تو هم ميای؟
الی-جدی!اره چرا نيام فقط یه چيزی ناهار مهمون تو درسته ؟
مهسان -کارد بخوره به اون شكمت باشه یه ناهار مهمون من
الناز-ایول پس یك ساعت دیگه اماده ام منتظرم بيای بابای
مهسان-باش خدافظ
اووووف این دختره چقدر حرف ميزنه شماره ی یاسی رو اوردم زنگ زدم
مهسان-سالم به دوسی خوبی؟
یاسی-سالم عشقم خوبم تو خوبی؟
مهسان -مرسی منم خوبم  ،ميگم یاسی؟!
یاسی-جونم
مهسان-دایيم اینا از المان اومدن ميخوایم با نينا والی بریم بيرون توهم ميای؟
یاسی-اره خيلی دوس دارم دختر دایيتو ببينم کی مياین؟
مهسان-یكساعت دیگه اماده باش ناهار هم بيرونيم به مامانت بگو
یاسی-باش بای
مهسان-بای
رومو برگردوندم

وای اصال باورم نميشد این نيناباشه چقدر ناز شده بود یه شلوار جين مشكی با ی مانتو کوتاه سبز یشمی باشال رنگ سبز و
مشكی عالی شده بود
مهسان-اوه مای گاد چقدر جيگر شدی
نينا-مرسی عزیزم اما به پای دختر عمه ی خوشگلم نميرسم که!
بدو حاضر شو
مهسان -چشم گلی
خب من چی بپوشم ؟؟؟
اممم یه مانتو مشكی با یه شلوار جين سرمه ای با یه شال مشكی وسرمه ای
جلو ایينه نشستمو طبق معمول خط چشممو کشيدمو یه رژمات زدم
به نگاه ساعت کردم وایيی ربع ساعت دیگه بيشتر وقت نداریم بدو نينا بریم که االن الی و یاسی می کشنم
نينا-باش برو ماشينو از پارکينگ بيار بيرون االن منم ميام
مهسان-باش فقط بدو
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رسيدیم جلو خونه ی النازاینا دیدم مثل هميشه زیر اون درخت کنار خونشون وایساده
گفتم:
یا خدا االنه که بياد بكشتمچون ده دقيقه منتظرش گذاشته بودم در ماشينو بازکرد
الی-به به باالخره تشریف اوردی بانو
مهسان-توهم باز مثل هميشه غر بزن
الی-کوفت کمترحرف بزن خو
اوه اوه ببخشيد نينا جون سالم عزیزم خوبی؟
نينا-سالم مرسی شما باید الی خانم باشيد درسته؟
الی -اره عزیزم
نينا دستشو برد سمت الی
نينا-خوشبختم
الی -منم خوشبختم عزیزم
مهسان-حاال اگه اجازه بدید حرکت کنيم
الی و نينا باهم گفتن_بفرمایيد خانم رضایی
دنبال یاسی هم رفتيم اونم یكم غر زد اما مهم نبود عادت کردم دیگه
مهسان-خب بچه ها کجا بریم؟؟؟
الی-بریم اول یه جا بشينيم بستنی و فالوده ی شيراز بزنيم بر بدن
نينا-اره اره منم موافقم
یاسی-منم اره خيلی وقته نخوردم پس پيش به سوی کافه
تا رسيدن به کافه کژال یه اهنگ پلی کردم
یجورایی دلم گيره
یجورایی حواسم نيست
کالفم من یه وقتایی
ك عطرت رو لباسم نيست
تو دنيامی
نميذارم
یه مو حتی
ازت کم شه
بمون پيشم
نذار دنيا
برای من
جهنم شه
من یه دیوونم که باشی زنده ميمونه
عاشقی که چيزی ازمنطق نميدونه
من یه دیوونم که وقتی ميری اشوبه
قلبش از بس باتوئه بی تو نميكوبه
(Man ye divoonam--->behnam bani
جلو کافه یه ترمز محكم زدم
که بچه ها نزدیك بود بخورن به شيشه ی جلو
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الی-هو دختر قصد کشتنمون رو داری نكنه ؟!!!
یاسی-راست ميگه غرق اهنگ بودیما
نينا-بس کنيد دیگه بياین بریم خيلی دلم ميخواد هرچی زودتر بستنی بخورم
مهسان-مگه اینكه دختر دایيم نجاتم بده از دست شما دوتا
از ماشين پياده شدیم رفتيم سمت کافه
سمت ی ميز که کنار پنجره بود،رفتيم
هممون نشستيم داشتم بيرونو دید ميزدم که ی دفعه الی زد ب پام گفت
هوی حواست کجاس سفارش بده ما هم سفارش دادیم بستنی ميخوای یا فالودهمهسان-منم بستنی ميخورم

راستی یاسی ميخوام برم کالس موسيقی تعریف اقای مهيار کيانی رو زیاد شنيدم ميخوام فردا برم ی سر پيشش تو هم ميای
باهام
یاسی -اره چرا که نه
الی-منم اینجا چغندرم دیگه
مهسان-ن عزیزم چون ميدونم تو فردا کالس داری بهت نگفتم بيای بریم  ،حاال که فكر ميكنم ميبينم فرقيم با چغندر نداریا
الی-ای کوفت اصال منم فردا قيد کالسمو ميزنم و ميام
مهسان-نه برو کالست عقب ميوفتی
الی-نترس نميوفتم ميخوام بيام
مهسان-باش پس فردا خبرتون ميدم ساعت چند ميریم
بستنی هامونو خوردیم از کافه زدیم بيرون
مهسان-خوب بچه ها کجا بریم
نينا -یكم بریم خرید؟
الی-اخ که حرف دل دخترا رو زدیا
یاسی -واقعا منم خيلی وقت بود نرفته بودم خرید
مهسان-باش ميریم اما باید قول بدید نترسيد ميخوام یه کار کنم
نينا-چيكار؟
الی-وای نكنه باز ميخوای مثل اون دفعه با سرعت بری؟
یاسی-وای نه من دفعه ی قبل حالم بد شد تا چند روز
مهسان-به من چه دیگه ميخواید برید خرید یا نه؟
الی-حيف که االن هيچكاری نميتونم کنم ولی اینكارتو تالفی ميكنم مهسان خانم
مهسان-بی صبرانه منتظرم
رسيدیم جلوی یه مرکز خرید
بچه ها دیگه حال نداشتن از بس اینوری و اونوری شده بودن تو ماشين واسه سرعت باالی و ویراژایی که ميدادم
به هرحال هرجور شد خودشونو جمع کردن
رفتيم ی خورده خرید کردیم بعد خرید رفتيم یه رستوران ناهار خوردیم
بترکه الی که کيفمو خالی کرد عين خرس قطبی غذا ميخوره
به هرحال بيرون رفتن ما هم تموم شد رفتم الی و یاسی رو رسوندم خونه
بعدشم منو نينا رفتيم خونه خيلی خسته بودم تا رسيدم رو تختم ولو شدم
وقتی چشم باز کردم دیدم اوه اوه شب شده
نميدونم کی اینهمه خوابيدم
پاشدم یه ابی زدم به صورتم و لباس راحتی پوشيدم و موها ی پر کالغيمو کامل باالی سرم جمع کردم
در اتاقمو باز کردم از پله ها رفتم پایين
دیدم دایی همایون و بابام نشستن دارن فوتبال ميبينن ،مامانمم داره تو اشپز خونه شام رو اماده ميكنه
نينا هم نميدونم کجاست
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بيخيال دویدم وبغل دایيم نشستم
مهسان-دایی جونم
همایون-جون دایی مهسانِ خوشگلم
مهسان-ميشه یكم باهم حرف بزنيم
همایون-بذار بعد فوتبال
مهسان-نه دایيييی االن االن االن
همایون-خيلی وقت بود اینجوری فوتبال ندیده بودم لطفا بذار بعدا
در همين حينی که داشت حرف ميزد تيمش گل خورد....اوخ دلم خنك شد تا تو باشی به من نگی بعدا
منم دیدم اوضاع بهم ریختس کنار کشيدم گفتم :
باش دایی یه وقت دیگهیجوری دایی نگاهم کرد که فكر کردم فهميده داشتم مسخرش ميكردم
بذار االن ميرم پيش بابام
اوه اوه نميشه تيم بابامو دایيم یكی هست
هردو استقاللی پروپا قرصن
پس بيخيال شدمو رفتم اشپز خونه

به به چه بویی مياد دست مامان خوشگلم درد نكنه  ،با این بوی قرمه سبزیت که ادمو دیوونه ميكنه مامان_بسه بسه بدو بياکمكم کن تا زود کارا تموم شه داداشتو ابجيت اینا هم امشب ميان اینجا
عه عه به کل یادم رفته بود یه داداش و ابجی دارم
وایيی که چقدر دلم برای اجی مریمم و داداش محمدم تنگ شده بود
مهسان-چيكار کنم مامان
مامان-برو اون ظرفارو بشور
منم یه تعظيم کردمو گفتم:
ای به چشم بانوی مناوف چقدر خسته شدم
خيلی ظرف بود
خودمو انداختم رو مبل تكی که نزدیك به تلویزیون بود
دیدم بابا و دایيم هنوز تو فكر همون گلی که خوردن هستن منم درجا بلند شدمو تلویزیونو خاموش کردم
ميخواستن غر بزنن که خودم مظلوم گرفتم گفتم :
اصال وقت نميذارید واسه منا باشه اشكال نداره االن واستون روشن ميكنم نگاه کنيدکه ی دفعه بابام گفت:
قربون پرنسس خودم برم کی برات وقت نذاشتم اخهمنم یه چشمك زدم بهشو خودمو جا کردم تو بغلش که بابام گفت:
ماشاال ماشاال سنگينم هستيامهسان-عه بابا من کجا سنگينم
بابا-سنگينی دیگه بچه
مهسان-نخيرم،بابا!؟
بابا-جونم
مهسان_دلم یه مسافرت ميخواد خيلی وقته که نرفتيم ميشه بریم؟دایی اینا هم هستن خوش ميگذره
بابا -باش عزیزم بهش فكر ميكنم...
در همين حين صدای زنگ بلند شد
دینگ دینگ
دینگ دینگ
اخ جون اومدن
رفتم سمت ایفون مریم اینا بودن وقتی درو زدم اومد باال پریدم تو بغلش
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اصال نميتونستم از بغلش دل بكنم
مریم-آی مهسان خفم کردی دختر،بكش کنار هيكل گندتو...کشتيم هم منو هم نی نيمو..
اولش متوجه حرفش نشدم ولی بعد چنان جيغی کشيدم که همه برگشتن طرف ما
بی توجه به بقيه داد زدم:
وای خدا باورم نميشه دارم خاله ميشمهمه داشتن متعجب به مریم نگاه ميكردن اون بدبختم تند تند رنگش عوض ميشد
منم ریز ریز ميخندیدم
بعداز احوال پرسی با نيما(شوهر مریم)رفتيم نشستيم
ربع ساعتی بود نشسته بودیم که باز صدای ایفون اومد
اخ جون داداشمم اومد
ایفونو زدم داداشم اومد خودمو انداختم تو بغلش
مهسان-سالم داداشی جونم
محمد-به به مهسان خانم کم پيدا
بعد سالم و احوال پرسی رفتيم تو سالن
*******
اون شب کلی گفتيم و خندیدیم
صب با صدای االرم گوشيم بيدار شدم
داشتم فكر ميكردم واسه چی االرم گذاشتم
که با یاداوریش سيخ نشستم رو تخت
سریع به یاسی و الی اس دادم که یك ساعت دیگه ميرم دنبالشون
دوش ربع ساعتی گرفتم
خط چشم وسایه مشكيو پشت پلكم کشيدم که باعث خمار شدن چشمام شده بودو رژ ماتی زدم

از بين مانتوهام یه مانتو ابی اسمونی رنگ بيرون کشيدم و با شلوار لی و روسری ابی رنگ و کيف و کفش مشكی تيپمو کامل
کردم
دنبال یاسی و الی هم رفتم
یاسيم تيپ سفيد و مشكی زده بود
الی هم تيپ قرمز و مشكی
جلوی دفتر کار مهيارکيانی رسيدیم
دفترش دکوری کرم قهوه ای رنگ داشت و کامال زیبا چيده شده بود
به سمت ميز منشی رفتم و گفتم:
سالمسالم گلم بفرمایيد؟!ميخواسم ساعتای کالس پيانو با اقای کيانی رو بدونمیه ليست جلوم گذاشت و گفت:
این ليست کل کالسای اقای کيانی توی زمينه های موسيقی هست که تو این موسسه کار ميكننليستو یاسی اینا از دستم کش رفتن خواستيم بریم که برگشتم گفتم:
ایشون به صورت خصوصی درس نميدن؟فكر نميكنم ولی ميتونيد با خودشون صحبت کنيد شاید راضی بشنممنونبرگشتم برم بيرون که
محكم خوردم به یكی
چشمامو بستم و منتظر موندم که طرف منو بگيره ولی ای دل غافل طرف حتی سعيی واسه گرفتنم نكرد
منم با باسن گراميم افتادم کف سالن
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انقدر عصبی بودم که مطمئنن قرمز شده بودم
چشمام و باز کردم تا چند تا فحش خوشگل و مامان بهش بدم که با دیدن فرد روبروم دهنم مثل غار باز شد
همينطور داشتم نگاهش ميكردم که دستشو اورد جلو تا بلند شم
یكم خودمو جمع کردم وفوری بلند شدم
همچنان با عصبانيت داشتم نگاش ميكردم که منشی گفت:
-سالم جناب کيانی

من که تازه فهميده بودم اقا همون مهيار کيانی معلم ایندمه رنگ نگام تغيير کرد اما تغييری توی چهرم ایجاد نكردم
مهيار-سالم خانم زارع،وقت مالقات که نداشتم؟
زارع-چرا اتفاقا،خانوما با شما کار داشتن ولی فك کردن شما امروز تشریف نميارید براهمين داشتن ميرفتن
یه نگاه خشك به ما کرد و به سمت اتاقی رفت و در حين راه گفت:
بگيد ده دقيقه دیگه بيان داخلمنو بگی بخاطر رفتارش دلم ميخواست خفش کنم  ،از یه طرفم بخاطر چهره ی زیبایی که داشت ميخواستم بپرم بغلشو بچلونمش
خالصه ده دقيقه هم با خل بازیای الی و یاسی گذشت
به طرف اتاق مدیریت رفتيم و با شنيدن بفرمایيدش سه تایی وارد شدیم
با ورودمون هرسه باهم سالم کردیم که باعث شد نگاه گذرایی بندازه بهمون
سالم بفرمایيد،کاری با من داشتيد؟بله،ميخواستيم بدونيم شما به صورت خصوصی هم پيانو درس ميدید؟ اگه تو اموزشگاه بخوایم اینكارو بكنيم که امكان نداره،ولی اگر تو خونتون بخواید این کار انجام بگيره چرا که نه،من روزهای زوج وقت آزاد دارم
اتفاقا ماهم روزهای زوج کالسی نداریمميشه ساعت و مبلغ هم بگيد که ما پرداخت کنيم و بيشتر از این مزاحمتون نشيم
بعد از تعيين ساعت و پرداخت از موسسه زدیم بيرون
یاسی و الی توی راه کلی از قيافه کيانی تعریف کردنو بيخيال نبودن
تا اینكه پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم
که یهو
یكی محكم خورد ب ماشينم
وای خدا عروسكم ،کار کدوم احمقی بود؟؟؟؟کوره ؟؟؟؟ماشين به این گندگی رو نميبينه
الی-نميدونم کی به این گواهينامه داده
یاسی-بابا کمتر حرف بزنيد پياده شيم ببينم کاره کيه
هر سه تامون پياده شدیم با دیدن قيافه ای که جلومون دیدیم دهنمون ب اندازه ی غار علی صدر باز شد
مگه ميشه؟؟
مگه داریم؟؟
این همه ادم،اقای کيانی باشه!
منكه باورم نميشه!
تو فكر بودم که یهو به خودم اومدم دیدم اقای کيانی ميگه:
خانم رضایی حواستون کجاست؟ با شمام!حالتون خوبه؟منم خودمو جمع کردمو گفتم:
 ممنون خوبم اما فك کنم ماشين نازنينم داغونهمهيار-اون که اشكال نداره،االن زنگ ميزنم ميان ميبریمش تعميرگاه بعد ميرسونمتون خونه خداروشكر خودتون چيزیتون
نش....
که الی پارازیت انداخت:
یكی نيست حال مارو بپرسه  ،ای بابا،انگار نه انگار ما هم تو ماشين بودیممهيار-شما بهتره کنار دوستتون باشيد و اونو آروم کنيد،محض اطالعتون االن وقت این حرفا نيست..
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الی یكم پوکرنگاهش کرد و روشو کرد طرف دیگه
باورم نميشد الی ساکت بمونه تو اینجور مواقع
منم برای اینكه جو سنگين به وجود اومده رو عوض کنم گفتم:
راستی اقای کيانی کارتتون رو ميشه داشته باشم؟مهيار-چرا که نه
رفت تو ماشين و کارتشو اوردو گفت:
بفرمایيدمنم دستمو بردم که کارتو بگيرم
یهو کارت رو عقب کشيد و خواست چيزی بگه ولی ظاهرا منصرف شد
کارت رو به دستم دادو گفت:
ماشينتون رو ميفرستم تعميرگاه درست شد بهتون خبر ميدممهسان-ممنون
بعد سرمو برگردوندم طرف یاسی و الی گفتم:
بریم؟اونا هم سرشونو ب عالمت رضایت تكون دادن
خداحافظی کردیم وباتاکسی رفتيم خونه در حينی که ميرفتيم،الی گفت:
مرتيكه ی پرو چطور باهام حرف زد،حيف بخاطر تو ساکت موندم مهساننگاهش کردمو ی لبخند کوچولو تحویلش دادم وگفتم:
مرسیاول منو رسوندن جلو در خونه و با بچه ها خداحافظی کردمو رفتم باال
قضيه رو برای مامانم تعریف کردمو رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم،
نشستم پای دفترخاطراتم،خيلی دلم گرفته بود
نميدونستم چم شده انگار یكی پا گذاشته بود رو گلومو فشارش ميداد
تا به حال این حال و نداشتم یعنی چه اتفاقی برام افتاده
اون شب رو به هرنحوی بود گذروندم
صبح که از خواب بلند شدم یكم حالم بهتر بود
باید ميرفتم دانشگاه  ،سریع یه تيپ اسپرت کامال مشكی و ی خط چشم ساده کشيدم و از خونه رفتم بيرون
داشتم ميرفتم سر کوچمون که دیدم ی ماشين پشت سرم دستشو گذاشته رو بوق و بر نميداره
اخه مریض مگه مرض داری؟
همين که برگشتم فحش بهش بدم دیدم یاسی و الی هسن و با نيشای باز دارن تماشام ميكنن
الی-خانمی برسونمت
مهسان-برو مزاحم نشو
الی-بپر باال خوشگل خانم
مهسان-فقط چون اصرار ميكنی
بعد گفتن این حرف سوار شدم
الی هم که با این رانندگيش مارو هالك کرد کی گواهينامه داده به این اخه
مثل الك پشت ميره
تازه الك پشتم سریع تر ميره
مهسان-بابا یكم گاز بده این المصبو
الی-چته امروز اصال اعصاب نداریا
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مهسان-مدلشه کاری که گفتمو بكن
الی-چشم قربان
به سرعتش اضافه کردو گفت:
ميگم مهسانمهسان-هم
الی-حاال چت هس؟
مهسان-خودمم نميدونم
یاسی-نظرتون چيه امروز دانشگاه نریم!بریم یه دوری بزنيم حالمون عوض شه
الی-منكه پایم مهسان تو چی ميگی؟
مهسان-اما دانشگ....
یاسی پرید وسط حرفم و گفت:
حاال یه روز نریم چی ميشه؟هيچی!پس بيخيالشمهسان-باش
الی و یاسی باهم گفتن:
ایول خب کجا بریم؟مهسان-بریم باغ ارم؟
الی-یس یس
یاسی-منم که تابع جمعم
پيش به سوی باغ ارم
تو راه داشتيم ميرفتيم
یاسی گفت-مهسان!
مهسان-جانم
الی-کيانی بهت زنگ نزد که بگه کی ماشينت اماده هس؟
مهسان-نه
الی-اه اه اصال خوشم ازش نمياد مرتيك....
مهسان_حاال هی بگوااا...مگه یادت ميره دیگه!
الی-درك نميكنيد که منو
من ویاسی زدیم زیر خنده
مهسان-حقته تا تو باشی لوس بازیتو بذاری کنار و به موقع حرف بزنی
الی-کوفت
مهسان-بچه ها بنظرتون بهش زنگ بزنم؟
الی-نه باو ولش کن
تو راه کلی گفتيمو خندیدیم
وقتی رسيدیم
یكم قدم زدیم و
همونطور که راه ميرفتيم از دوران راهنمایی و دبيرستان حرف ميزدیم
من قبال واقعا شيطون بودم و معلمی نبود که از دستم اسایش داشته باشه
سال دوم دبيرستان که بودیم معلم زبانمون
هرهفته یه تيپ ميزد و لباساش رنگاوارنگ بود
دل هيچ رنگی رو نميشكوند
یه روز سرکالس بود داشت درس ميپرسيد
از قضا کسيو
برا درس پرسيدن برد که هيچی از زبان حاليش نمی شد
معلمه(اطمينان)هی درس ميپرسيد
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اونم هی نگاهش ميكرد
وقتی دید جواب نميده بلند شد که روی تخته چيزی یادداشت کنه
که یكی از پاچه های شلوارش باال رفته بود
و تا باالی مچ پاش کال پيدا بود
ما بهش ميخندیدیم
اونم که نميدونست داریم به اون ميخندیم
به هم کالسيمون ميگفت
ميبينی،درس نخوندی بچها بهت ميخندن
خنده ها هی بيشتر ميشد
خالصه سرتونو درد نيارم
اون روزم با همه خوبياو بدیاش گذشت..
********
سه روزی از تصادفم با کيانی ميگذشت و خبری از اینكه ماشينمو درست کرده یا نكرده نبود
یه شب طبق معمول با مامانم نشسته بودیم جلوی تلویزیون و
داشتيم فيلم تماشا ميكردیم
که تلفن خونه زنگ خورد
بلند شدم و به سمتش رفتم
الو؟-الو سالم
بفرمایيد،من از بيمارستان ....تم اس ميگيرم ميخواستم بگم اقایی به اسم عليرضا رضاییدوساعت پيش به علت ایست قلبی اینجا هستن
ميخواستم هرچه زودتر تشریف بيارید!
اخه چطور ممكنه؟چی شده؟لطفا خودتون رو برسونيد مریض خيلی بدحالناینو گفت و تلفن و قطع کرد
حالم خيلی بد بود
یعنی بابا چی شده
برا مامانمم قضيه رو گفتم و باگریه راهی بيمارستان شدیم
با هول از پرستار پرسيدم که بابا اتاق چنده
وقتی گفت بابا تو کماست احساس کردم
دنيا داره دور سرم ميچرخه
اخه چرا اینطوری شد
وقتی بهوش اومدم زن داداشم باالی سرم بود
خواستم بلند شم
که گفت:
بهتره استراحت کنی عزیزمبا ناله گفتم:
ميخوام برم بابامو ببينمميبينيش گلم فعال استراحت کن و اروم باشچشمامو بستم و سعی کردم اشكام نریزن
یه لحظه حس کردم گوشيم توی جيبم لرزید
درش اوردم
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شماره ناشناس بود
اولش خواستم بيخيال شم
یه ان گفتم شاید یاسی باشه ك هميشه با سيم کارتای مختلف بهم زنگ ميزنه
جواب دادم
الو یاسیالو سالمبا صدای مردی که توی گوشی پيچيد یهو مغزم ارور داد
ببخشيد فكر کنم خواب بودید و من بد موقع تماس گرفتمنه بفرمایيدکيانی هستم،چند روز پيش تصادف کردیمبله بله کاری بامن داشتيد؟ميخواسم بهتون خبر بدم ماشينتون امادسفقط به من بگيد کجا بيارم براتون
هرجا باشه مشكلی نيست براتون؟نه ميارماگه زحمتی نيست بيارید بيمارستان.....چشم حتما  ،تا چهل دقيقه دیگه ميارمشممنونخواهش ميكنم خداحافظخدانگهدار*********

ربع ساعت بعد پرستار اومد و سِرُم رو از دستم در اورد  ،سریع بلند شدم و تقریبا با دویدن خودمو رسوندم به اتاق بابا
فقط از پشت شيشه ميشد دیدش
همينم نعمتی بود برا ما
داشتم نگاش ميكردم
که یه دفعه دستگاه باالی سرش یه خط صاف رو نشون داد
وای نه چشمای من داره اشتباه ميبينه
نه امكان نداره
جيغ بلندی کشيدم پرستارا و دکترا فوری اومدن گفتن چی شده
منم با دستم اشاره کردم سمت بابام اونا هم رفتن تو اتاق
هرچی شوك بهش ميدادن فایده ای نداشت
اونجا جو سنگينی برام داشت نميتونستم وایسم لحظه ی تموم شدن بابامو ببينم از بيمارستان زدم بيرون
رفتم تو پارك بغل بيمارستان بارون ميزد اسمونم دلش مثل من گرفته بود
بلند جيغ زدم
خداااااااااااااااااااااااا
چرا به این زودی داری بابامو ازم ميگيری
چرا داری یتيمم ميكنی
از همين حاال داغ بابام رو دلم ميذاری
داشتم زار ميزدم که حس کردم
پشت سرم کسی ایستاده
؟-مهسان
ی
برگشتم دیدم اقای کيان ِ

19

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
گفت:چی شده؟چرا تو این بارون نشستی؟
سرما ميخوریا
مهسان-دیگه سرما بخورم یا نه مهم نيست،بذارین بميرم  ،دیگه زندگی برام معنایی نداره،وقتی بابام نيست
همينجور مث بارون داشتم اشك ميریختم که کيانی گفت
کيانی-باباتو....؟
مهسان-اره بابام رفت،توروخدا تنهام بذار،ميخوام تنها باشم
کيانی-اخه تو این وضعيـ...
مهسان( با فریاد)-چه وضعيتی؟هاااا؟؟؟برو برو برو تنهام بذاررررر
کيانی-باش من ميرم تو بيمارستان توهم یكم حالت بهتر شد بيا...
هيچی نگفتم
صدای قدماش معلوم بود داره ازم دور ميشه
یك ساعتی ميشد که زیر بارون بودمو اشك ميریختم
برگشتم
تو بيمارستان دیدم هنوز کيانی همونجاست تا منو دید اومد سمتم گفت:
کجایی تو نميخوای برای اخرین بار باباتو ببينی؟ دارن ببرنش سرد خونهبا این حرفش انگار بازبغضم گرفت و باز زدم زیر گریه
بابام تنهامون گذاشته بود
مهسان-بریم
کيانی-بيا تا ببرمت
داشتم دنبالش ميرفتم که چشمام تار دید
نميدونستم داره چه اتفاقی برام ميوفته
رسيدیم جلوی یه اتاق
کيانی-همين جاست
خيلی سخت بود برام
اینكه بابامو تو اون حال ببينم
اما مجبور بودم
واسه اخرین باره بابامو ميبينم
دستگيره درو گرفتمو باز کردم
یه تخت وسط اتاق
ی نفر که مالفه ی سفيد روش کشيدن
اروم مالفه رو کنار زدم
با دیدن چهره بابام زدم زیر گریه
اشكام ميریختن
باااااااباییچرا تنهامون گذاشتی
واسه رفتنت خيلی زود بود
زود بوووووود
چرا اینطوری شد
هاااااا
همينجور داشتم گریه ميكردم که چشمام سياهی رفت و دیگه هيچی نفهميدم
وقتی چشمامو باز کردم
کيانی و دخترا توی اتاق بودن
خواستم حرف بزنم که کيانی گفت:
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نميخواد حرف بزنی استراحت کنیهواتفاقای این چند وقت مث فيلم از جلو چشمام گذشت
اینكه چه اتفاقی برام افتاده بابام و
اینكه االن کجام
سرمو بردم طرف پنجره ی اتاق و اروم اروم اشك ریختم
واسه دل داغ دیدم
واسه بی بابا شدنم
صدای در اومد
الی و یاسی اومدن کنارم
پس کيانی رفته بيرون
کلی گریه کرده بودن
از چشماشون پيدا بود
الی-قربون اون اشكات برم گریه نكن
یاسی-یاسی بميره ولی تورو تو این حال نبينه
مهسان:خدا نكنه
الی :ناراحت نباش اجی بخدا باباتم ناراحت ميشه این همه ناراحت باشيو سخت بگيری به خودت
با این حرفش گریم شدت گرفت
نشستم رو تخت و سه تایی همو بغل کردیم و گریه می کردیم
که پرستار اومد تو و بعد از چك کردن وضعيتم گفت:
وضعيتت نرماله عزیزم مرخصیالی-پاشو لباستو عوض کنيم بریم خونه باید اماده شی واسه مراسم
بلند شدموبعد از عوض کردن لباسام وانجام کارهای ترخصيم
کيانی مارو رسوند خونه ماشينمم اورده بود
ازش تشكر کردم و هرچی تعارف کردیم نيومد داخل
بعد از اینكه رفت
من یاسی والی هم رفتيم باال
وقتی وارد خونه شدم
همه جا بابارو ميدیدم
سمت اتاق بابا بوشو حس ميكردم

تو اتاقش پيراهنشو برداشتم با تمام وجود بویدمش باز گریم گرفت الی و یاسی اومدن بغلم کردنو به زور بردنم تو اتاقم و
مجبورم کردن یكم استراحت کنم
وقتی بيدار شدم
هيچكس تو اتاق نبود
لباس مشكيام اماده گذاشته بودن که بپوشم
یه قطر اشكِ سمج از چشمام جاری شد اما زود پاکش کردم
دیگه گریه فایده نداره دیگه باید بتونم رو پای خودم وایستم
مامانم االن از هميشه تنهاتره باید کاری کنم این تنهایيو حس نكنه
ميدونم بعد بابام دیگه اون مامان قبليمو نميبينم اما سعی خودمو ميكنم که بهتر شه
بلندشدمو یه ابی به صورتم زدمو لباسامو پوشيدم
رفتم بيرون همه اومده بودن خاله ،عمه ،عمو ،دایی ،داداشم ،ابجيم همه ناراحت بودنو گریه ميكردن
دایيم اومدو گفت:
ساعت ده مراسمه زود اماده شين تا بریمرفتم سمت مامانمو بردمش تو اتاق لباساشو عوض کردم که مامانم صدام زد-مهسان
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مهسان-جانم مامان
مامان-دیگه بابات نيست تنها اميدم تویی ازت ميخوام کاری کنی که هميشه بابات بهت افتخاره کنه
مهسان -هر کاری از دستم بر بياد ميكنم تا تو و بابا هميشه بهم افتخار کنيد،پاشو بریم که همه رفتن
مامان -باش
دست مامانو گرفتم بردمش تو ماشين رفتيم برا مراسم تشييع بابام
اون روز بابامو به خاك سپردیم و مراسم تموم شد همه رفتن خونه هاشون و من موندمو مامانم ...
من موندمو تنهایيا
من موندمو بغضی که تا صبح نذاشت بخوابم
من موندمو اشكایی که تا صب ریخته شد

االن 3هفته از فوت بابا ميگذره سخته اما دیگه مجبوریم بی اون زندگی کنيم
مجبوریم بی اون بودنو تحمل کنيم
کارهای کارخونه هم دیگه با من بود
هم دانشگاه ميرم
هم کارای کار خونه رو ميكنم
کلی کار ریخته رو سرم
مامانمم دیگه بعداز بابام مطب نميره ميمونه خونه
به کل یادم رفته بود که ميخواستم برم کالس موسيقی پيش کيانی
خوب شد یادم اومد
گوشيمو از رو ميز اتاقم برداشتمو بهش زنگ زدم
مهسان-سالم اقای کيانی خوب هستين؟
کيانی-سالم ممنون شما خوبين مامان خوب هستن؟
مهسان-مرسی منو مامان هم خوبيم ميخواستم بگم ميشه از فردا کالس های موسيقی رو شروع کنم؟
کيانی-چرا که نه 5تا7خوبه؟
مهسان-اره عاليه ممنون
کيانی-خواهش ميكنم پس تا فردا خدافظ
مهسان-خدافظ
بعداز زنگ زدن به کيانی رفتم دنبال الی و یاسی که بریم یكم خرید کنيم
اخه خيلی وقت بود نرفته بودیم خرید
طبق معمول من دیر رسيدمو الی غر زدناشو شروع کرد
الی-به به خانم خانما باالخره افتخار اینو دادین که ما شمارو ببينيم
مهسان-کوفت خوبه خودت ميدونی سرم شلوغه کاراس
الی-اره اره ميدونم،چطوری؟
مهسان-ایی ميگذره
دنبال یاسی هم رفتيم
بعد از خوردن ی بستنی مث هميشه
کلی خرید هم کردیمو رفتيم خونه ی ما اخه مامانم چند روز رفته خونه ی خالم تهران که یكم حالش عوض شه
منم تنها بودم خونه امشبم برنامه ریختيم کلی غذای خوشمزه درست کنيمو بشينيم دور هم بخوریم
مهسان-راستيييی بچه ها فردا کالس دارم با کيانی
یاسی-جدی!چه خوب کالس ميذارید تو خونه؟
الی-یه وقت با این تو خونه تنها کالس نذاریا ازش معلومه...
مهسان-خخخ اره یاسی...الی تو هنوز یادت نرفته !؟
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الی-مگه یادم ميره یه روز هم که شده باید تالفی کنم
هر سه تامون زدیم زیر خنده و رفتيم ميز شامو چيدیم عجب غذایی !!!
مهسان-واقعا که خوشمزه شده
الی-خودمون از خودمون تعریف نكنيم کی کنه؟
یاسی_خخخ راس ميگه
مهسان-عه یعنی این همه خودتونو دست کم گرفتين !؟
الی و یاسی باهم گفتن-ن بابااااااا
اون شب کلی بهمون خوش گذشت بعد از خوردن شام رفتيم گرفتيم خوابيدیم
صبح خواب بودم
یكی با دست زد تو صورتم
انقدر شدت ضربه زیاد بود که دلم می خواست جيغ بكشم
یكی از چشمامو باز کردم
که دیدم دست یاسی بود
ای خدا بگم چيكارت نكنه دختره دیوونه
به ساعت که نگاه کردم عدد نه رو نشون می داد.
خب پس هنوز برا خواب وقت داشتيم
ده دقيقه ای می شد خوابم برده بود که حس کردم یكی با تمام توانش داره هولم ميده
و موفقم شد
چون از رو تخت پرتم کرد پایين
دلم ميخواست خفش کنم
کی می تونست به جز یاسی تو خواب اینكارا رو بكنه
هميشه مث گودزیال ميخوابه
هی مث االغ لگد ميندازه
دهنشم که مث اسب ابی باز ميكنه
با دستاشم که کشتی می گيره
بالشتو پتومو برداشتم و روی قاليچه کف اتاقم خوابيدم
بدون مزاحم
دو ساعت دیگه ام خوابيدم
بعد که بيدار شدم  ،یه ميز صبحونه چيدم و رفتم که بچه ها رو بيدار کنم
مهسان:یاسی
یاسی-هان
مهسان:بلند شو ظهر شده
یاسی:ولم کن بذار بخوابم
مهسان:پاشو پاشو دفعه دیگه اینجوری با لطافت صدات نميزنما
یاسی:خب نزن چيكارت کنم
مهسان:باشه خودت خواستی
بلند شدم و پارچ ابی که تو یخچال بود برداشتم و اومدم باال سر یاسی
پارچو خالی کردم رو سرش
چنان جيغی زد که حس کردم پرده گوشم پاره شد
دستام رو گوشم بودو چشمامو بسته بودم
وقتی صدای جيغش قطع شد اروم چشمامو باز کردم
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که دیدم
یاسی با یه صورت برزخی نگاهم می کنه
اليم اولش با ترس و چشمای اندازه گردو ،ولی وقتی موقعيتو فهميد اونم برزخی شد
هر دوشون داشتن با چشاشون منو تو قبر می ذاشتن که با اخرین سرعت فرار کردم
اون دوتاهم دنبالم
کل خونه رو دویدن دنبالم اخرم خسته شدن خودشونو انداختن رو مبل وگفتن
یاسی:لعنتی اگه بگيرمت که ميدونم چيكارت کنم
الی:کثافته مرض  ،فقط گيرم نيوفتی،ميميری اول صبی صدای نكره ی اینو در نياری
یاسی:با کی بودی؟
الی-من ميگم صدای ناز تو چرا گوشات مشكل داره؟
تو همين لحظه پریدم بين حرفشونو گفتم:
بيخيال این حرفا پاشين که صبحونم از دهان افتادالی-کجا افتاد؟
مهسان-پاشو بریم اشپزخونه تا بفهمی
بعد از خوردن صبحونه ظرفارو جمع کردیم و شستيم
البته بهتره بگم شست  ،ماشين ظرفشویی بدبختو ميگم
مشغول فيلم دیدن بودیم که صدای زنگ اومد
به طرف ایفون رفتم و همينجور که تمام حواسم به فيلم بود گفتم:
سالم ! چيزه یعنی کيه؟کيانی هستمعه چه جالب منم رضایی هستممهيارمچه حرفایی ميزنيدا منم مهسانمخانم کالس پيانو دارید انگار الزایمر گرفتيد!یه ان یادم افتاد کيانی کيه من کيم اینجا کجاست!!
و اولين کاری که کردم به ساعت نگاه کردم که  4445بود
جيغ بنفشی کشيدم و درو زدم
با بچه ها تند تند وسایالی کف سالنو جمع کردیم
من تندی رفتم یه لباس ابرومندانه پوشيدم
اون دوتا گودزیالم اومدن اماده شدن که برن
تو این بين یكی هی زنگ درو ميزد
وقتی دیدم کسی به جز من درو باز نمی کنه دویدم سمت در
نزدیكای در بودم
که پام گير کرد به پایه ی مبل و خوردم زمين

یه جيغ بلند کشيدم که باعث شد بچه ها با دو بيان کنارم و شخصی که پشت در بود با صدای جيغ من دستشو رو زنگ گذاشته
بود و برنمی داشت
زانوی چپم خيلی درد داشت
دلم ميخواست از ته دلم جيغ بزنم
اخه دختر حواست کجاست!
همونجوری که دراز کشيده بودم رو زمين چشمامو روی هم فشار ميدادم
یهو یه دستی روی زانوم حس کردم
چشمامو باز کردم و بادیدن مهيار کيانی
اونم جلوم متعجب شدم
سيخ نشستم سرجام و با چشمای گرد شده نگاهش کردم
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خواست شلوارمو بكشه باال ببينه زانوم چی شده
که نذاشتم و گفتم:
نكن بی ادببذا ببينم چی شده مهسان خانم،شاید مشكل جدی باشهمگه دکتری؟ميگم دست نزنبا اخم نگام کرد و دوباره سعی کرد
تا چند دقيقه درگير بودیم
اخرم دخترا دست منو گرفتن و اونم زانومو نگا کرد و گفت اسيب دیده و باید به دکتر مراجعه کنم
مجبورم کردن اماده شم بریم بيمارستان
وقتی به بيمارستان...رسيدیم پامو گچ گرفتن
بعد از گرفتن داروهام کيانی ما رو رسوند خونه
وگفت:
این دو هفته که گچ روی پات هست استراحت کن،خبری از پيانو نيسولی اخ....پرید وسط حرفم
همين که گفتمیكم پوکر نگاش کردمو گفتم:
باشههه،پس فعال خدافظخدانگهدارساعت نزدیكای8بود
دخترا دوروز دیگه هم پيشم موندن
دانشگاه هم که کال بيخيال شده بودیم
***************
دو روزی می شد حس ميكردم مامانم ميخواد یه موضوعی رو بهم بگه ولی نميتونست
حاالچرا؟!
خودمم نميدونم
یه روز داشتيم ناهار ميخوردیم
مامانجانم دخترمچرا نمی گیچيو عزیزمهمونی که چند روزه ميخوای بگی اما به دالیلی نمی گیراستش...راستش چی مامانم؟مادرشوهر مریم دوشنبه زنگ زد گفت جمعه ميان برا امر خيرشما چی گفتی؟گفتم خبر بهشون ميدمبهتره بگی نيان چون جواب من نه هستگفتم ولی خيلی اصرار کردنمشغول بازی با غذام شدم
چرا این پسره دست از سر من بر نميداره
ازش متنفرم سوسول انتر اه اه
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ميدونم چيكار کنم باهات
تصميم گرفتم شب جمعه که مياد بهش بگم یكی دیگه رو دوس دارم که دست از سرم برداره
رفتم تو اتاقمو یكم استراحت کردم
که کيانی اس داد(سالم چطورید خوبيد؟)
جواب دادم(سالم مرسی)
کيانی(گچ پاتو کِی باز می کنی؟)
مهسان(پس فردا)
کيانی(پس منتظر باش خودم ميام دنبالت که بریم گچ پاتو باز کنی)
مهسان(نه ممنون نمی خواد خودم ميرم)
کيانی(نه همين که گفتم االنم ی کاره کوچولو دارم فعال)
مهسان(فعال)
این دیگه چشه!! یجوری دستور ميده انگار .....ایش
اصنل هيچی بيخيال حوصله فكر کردن به اینو ندارم دیگه
پووف

پس فردا که جمعس همون روزم مادر شوهر ابجيم ميخواد بياد خونمون باید صب زود برم پامو باز کنم که شب اونا اومدن
حوصله ندارم بگم چی شده و از این حرفا
*********
امروز جمعس و هرچی زنگ ميرنم به مهيار جواب نميده
خدا چيكارت نكنه!تو که نمی خواستی بيای چرا الكی حرف ميزنی اخه
داشتم فحشایی که بلد بودمو نثارش می کردم
که یهو گوشيم زنگ خورد
بله خود اقا هستش  ،یكم دیر جواب دادم که حساب کار دستش بياد،
دیگه منو سرکار نذاره
مهسان-سالم
مهيار-سالم خودت ميای پایين یا بيام کمكت ؟
مهسان:ممنون خودم ميام
مهيار-منتظرم
یكم طولش دادم تا رفتم پایين وقتی رسيدم گفت:
کجا موندی پس؟!خوبه حاال از دوتا پله ميخواستی بيای پایينا!مهسان-ميبينی که وضعمو
یه پوف کشيدو گفت :
سوار شورفتم سوار شدم و حرکت کرد
یه اهنگ رو پلی کرد
|
من ادم رویای تو نيستم
من فكرو ذکرم پرت این سازه
یكی مث تو با چشِ رنگی
با یه روانی که نميسازه
من ادم رویای تو نيستم
من با خودم درگيرم،افسردم
من زخميه راهن همه پاهام
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از بس تو هر راهی زمين خوردم
کنار من لبه ی پرتگاهی
که اخرم سقوط ميكنی
دیوونه زل نزن توی چشام
چرا هر چی ميگم سكوت ميكنييی
()Ashvan --->Man adame royaye to nistam
|
وای چقدر قشنگه
غرقه اهنگ بودم که
ماشين ازحرکت ایستاد
نگاه کردم دیدم روبروی در بيمارستان وایستاده
پياده شدیم و رفتيم داخل
برام نوبت گرفت
نيم ساعتی نشسته بودیم که باال خره نوبتمون شد و گچ پامو باز کردن و راحت شدیم
از بيمارستان اومدیم بيرون
مهيار-خب،اینم از این  ،حاال کجا بریم؟
مهسان-اگه لطف کنی منو برگردونی خونمون ممنون ميشم
مهيار-واسه رفتن به خونه عجله داری؟
مهسان-اره،قراره مهمون بياد
مهيار-اها
دیگه تارسيدن به خونه حرفی بينمون ردوبدل نشد
وقتی رسيدیم جلوی در
مهسان-ممنون اقای کيان...
مهيار-مهيار...مهيار صدام کن
مهسان-ممنون بابت اینكه منو بردین و اوردین اقا مهيار
مهيار-خواهش ميكنم،کاری نكردم
مهسان-خدافظ
مهيار-خدافظ
پياده شدم وسریع رفتم باال
وقتی رسيدم زنگ زدم وکنار دیوار قایم شدم
واحد ما کنار راه پله بود و یكم دیوار کنار در جلوتر بود و وقتی پشتش وایمستادیم چيزی پيدا نبود
در باز شد و ارام(زن داداشم) بيرونو نگاه کرد دید کسی نيست رفت داخل
وقتی رفت داخل دوباره زنگو زدم و به سرجای قبلم برگشتم
ایندفعه درو که باز کرد اومد به راه پله ها هم نگاهی انداخت همين که پشتشو کرد بهم پریدم بيرون و گفتم:
پپپپخخخخخخخخخخچنان جيغ کشيد که مامان و مریم دویدن بيرون و هاج و واج به ما نگاه می کردن
من که از خنده پخش زمين بودم ،ارامم که دستشو از ترس گذاشته بود روی قلبش
هيچی دیگه وقتی مامان اینا فهميدن جوری بهم نگاه کردن که خندمو خوردم و سریع رفتم تو اتاقم
توی این مواقع باید فرارو به قرار ترجيح بدی
دوساعت دیگه مهمونا ميان و من هنوز هيچكاری نكردم
یه دوش ربع ساعتی گرفتم
با حوله جلوی ایينه نشستم
خواستم ارایش کنم که مریم اومد توی اتاق
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گفت:
اجی بذار من ارایشت کنمباشه فقط کم ارایشم کنباشهدست به کار شد
اول کرم پودر زد به پوستم بعدش رژگونه
خط چشم ورژلب جيگری هم زد
ریملم خودم کشيدم
مثل هميشه که فقط خط چشم داشتم نبودم و متفاوت به نظر ميرسيدم
سریع موهامو سشوار کشيدم...بعدم اتوش کردم
رفتم سمت کمد لباسم
حاال چی بپوشم؟؟؟
تصميم گرفتم کت وشلوار کرمی رنگو بپوشم
وقتی اماده شدم
توی ایينه به خودم نگاهی کردم و از اتاق اومدم بيرون
داشتيم با ارام و مریم حرف ميزدیم که صدای زنگ زدن
بلند شدم و درو باز کردم
بعد از سالم واحوالپرسی
نشسته بودیم که پدرشوهر مریم گفت:

همه ميدونن که اومدن ما به اینجا برای رسوندن دوتا جوان به همدیگه بوده،پس با اجازه شما ميخوام که پسرم و دخترتونباهم تنها صحبت کنن که اگر به توافق رسيدن بعدش ما مابقی صحبتارو انجام بدیم
مامان-بله حتما(رو کرد سمت منوگفت):مهسان دخترم با علی برید تو اتاقت
مهسان-چشم
بلند شدم و اونم بلند شد مثل جوجه اردك زشت پشت من راه اومد وقتی وارد اتاقم شدیم
اون روی صندلی ميزم نشست منم روی تخت
نميدونم چرا از این پسره بدم مياد
اصال دوست ندارم باهاش هم کالم بشم ولی بخاطر مریم وشوهرش مجبور بودم
علی-خوبی؟
مهسان-ممنون
علی-صحبتی،چيزی درمورد خواسته هاتون از همسر ایندتون  ،نمی خوای چيزی بگی؟؟؟
مهسان-من نميدونم با چه زبونی به شما بگم که جوابم واسه ازدواج به شما نه هست
علی-اخه چرا؟
مهسان-مالکایی که من واسه همسرایندم ميخوامو شما ندارید
علی-ولييی...
مهسان-دیگه ولی واما واگر نداره...من چندین بار به شما گفتم ولی کو گوش شنوا
علی-باشه پس بفرمایيد بریم بيرون
بلند شدم و رفتيم بيرون
تا وارد سالن شدیم همه شروع کردن به دست زدن و مامان علی وخواهرش شروع کردن به کِل کشيدن
توی اون لحظه کارد ميزدی خونم در نميومد
مریم بلند شد که شيرینی و بگيره جلوشون
ك گفتم:
مگه من گفتم جوابم بلس؟
مریم-منظورت چيه؟یعنی جوابت بله نيست؟

28

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
مهسان-معلومه که نيست،من چند بار به مامان گفتم قصد ازدواج ندارم  ،ولی انگار شما نمی خواید قبول کنيد
مامان-اما...
مهسان-مامان تو که می دونی دیگه اما واگر و..نگو
زهراخانم مامان علی گفت:
دخترم تو حاال فكراتو بكن،پسر من که چيزی از بقيه کم نداره،خونه و ماشين وکار خوبی هم دارهدیگه جوابت چرا نه هس اخه؟
واسه گفتن جوابم دالیل خودمو دارم،بااجازتونبرگشتم توی اتاقمو خودمو پرت کردم روی تخت
چقدر سمجن اینا
ول کنه قضيه نيستن
همينجور ك داشتم فكر ميكردم پلكام سنگين شدو دیگه هيچی نفهميدم
وقتی از خواب بيدارشدم هوا تاریك شده بود
المپ اتاقو روشن کردم و به سمت دسشویی رفتم
بعد انجام عمليات مربوطه صورتمو شستم اومدم بيرون
هنوز از بيرون صدا ميومد و این نشون دهنده ی وجود مهمون بود
گوشيمو برداشتم و توی گروهی که با یاسی و الی داشتيم پی ام دادم
سالم منگالمیاسی-سالم فرزندم
الی-سلوم عشقوالم
یكم چت کردیم و اخرشم قرار گذاشتيم که بریم کافی شاپ
ارایش که داشتم یه مانتوی سرمه ای و شلوارمشكی و شال مشكی
کيف و کفش سرمه ایمو برداشتم و رفتم بيرون
وقتی خواستم برم بيرون
مریم رو صدا زدم
اومد وگفت:
جانم؟من دارم با الی ویاسی ميرم بيرون به مامان بگوباشه عزیزمفعالخدافظپنج دقيقه ای پایين االف بودم تا اینكه باالخره الی پيداش شدو
با ماشين جيگرش جلوی پام ترمز کرد
سریع پریدم باال و دنبال یاسی هم رفتيم
و الی به سمت کافه ی مورد نظر روند
دستمو بردم سمت سيستم ماشين و روشنش کردم
تا اهنگ شروع شد با تعجب یه نگاه به الی انداختيم و پقی زدیم زیر خنده
اهنگی که پلی شده بود
اهنگ پيرهن صورتی بود که الی با صدای خودش اونم توی دسشویی ضبطش کرده بود
انقدر خندیدیم که اشك از چشمامون ميومد
تقریبا نزدیك کافی شاپ بودیم و هنوز مشغول خندیدن
پشت چراغ قرمز بودیم
که گوشيم زنگ خورد نگاه کردم دیدم مهياره
جواب دادم :
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مهسان-سالم
مهيار-سالم خوبی
مهسان-ممنون خوبم شما خوبيد؟
مهيار-منم خوبم می خواستم ببينم کالس بعدیو کی بذاریم جلسه ی اول رو
مهسان-باش هروقت شما بگين
مهيار-پس فردا همون ساعت
مهسان-باش

مهيار-راستی  ،فردا شب ی جشن کوچولو داریم به مناسبت تولدم شما هم دعوتين با دوستاتون...اگه بياید خوشحال ميشم..
مهسان-بهتون قول نميدم اما سعی خودمو ميكنم خدافظ
مهيار-باش خدافظ
همينجور که داشتم حرف ميزدم حواسم نبود که چطو رسيدیم کافه
پياده شدیمو رفتيم تو کافه نشستيم بعد سفارش دادن
الی-مهسان کيانی باز چی ميگفت
مهسان-گفت کی کالس بذاریم
الی-نه منظورم اون موقعی هست که گفتی قول بهتون نميدم اما سعی خودمو ميكنم
مهسان-اها گفت فردا شب تولدمه جشن می گيریم شما هم با دوستاتون بياین
الی-ایول روز انتقام رسيد
یاسی-الی
الی_خب دفعه ی قبلو یادتون نيس ،فرداشب حالش ميگيرم
منو یاسی غش کردیم از خنده بعد من گفتم
نه نميریمالی-عه چرا؟
یاسی-بریم یكم حالمونم عوض ميشه
منم چاره ی جز قبول کردن نداشتم
مهسان-پس حله فردا شب اماده شين خودم ميام دنبالتون
الی و یاسی باهم گفتن
چشمقهوه هامونو خوردیم و زدیم بيرون
تو ماشين که نشستيم یادم افتاد برای مهيار باید کادو بگيریم
مهسان :وای دختراااااااا
الی :چی شدههه
یاسی:چته روانی ،زهرم ترکيد
مهسان-کادو نگرفتيم که،چيكار کنيم حاال؟
یاسی-نميدونم
الی-ولی من ميدونم
منو یاسی باهم گفتيم -چييييی؟
الی-پستونك
مهسان-روانی
یاسی-عجب چيزی گفتيااااا  ،واای فكرشو بكن
مهسان-من یه ساعت ميگيرم براش
یاسی-خوبه
الی-پستونك بهتر بودااا
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سه تامون منفجر شدیم از خنده
بعداز خرید کادو براش برگشتيم خونه اول منو رسوندن
بعد خودشون رفتن
در اتاقمو که باز کردم پریدم رو تختمو سه ثانيه نشده خواب رفتم
بعد از اینكه بيدار شدم  ،صبحانمو خوردم رفتم تو اتاق
هاج و واج مونده بودم چی بپوشم واسه امشب
هرچی لباس داشتمو انداختم رو تخت
خيلی سخت بود
بين اون همه لباس انتخاب کردن یكيش که درعين اینكه مناسب باشه شيكم باشه
همينجور تو فكر بودم که چی بپوشم
که مامانم اومد تو اتاقم
با دیدن لباساگفت:
چه خبر شده اینجا؟بمب خورده تواتاقت؟چرا شتر با بارش گم ميشه؟
مهسان-امشب ميخوام برم تولد اما نميدونم چی بپوشم!
مامان-تولد کی؟
مهسان-کيانی
مامان-همونی که قرار بود باهات موسيقی کار کنه؟
مهسان-اره دیروز زنگ زد دعوتم کرد
مامان -بيا کمك کنم یكيو انتخاب کنی،بپوشی
مهسان-ایوووول
بعداز یكساعت باالخره یكيو انتخاب کردیم،
یه لباس گلبهی بلند،که استينای سه ربعی داشت...
طرحش خيلی عالی بود
اینو وقتی سال پيش رفته بودیم المان گرفته بودم
بعداز انتخاب کردن لباس  ،مامانم رفت پایين
منم زود لباسامو جمع کردمو رفتم پایين پيشش نشستم
دیدم تو فكر
مهسان-مامان جونم تو چه فكری هستی ؟
مامان-هيچی عزیزم
مهسان-عه مامان منكه ميدونم دروغ ميگی ،
به هرکسی بگی به من یكی نميتونی بگی
مامان-خب دیوونه وقتی ميدونی چرا ميپرسی
مهسان-فدات بشم مامان مجبوریم تحمل کنيم دیگه منم خيلی دلم برای بابا تنگ شده ولی نميشه کاریش کرد
بعداز یكم درد و دل کردن وقتی به خودمون اومدیم دیدیم صورتامون از اشك خيس شده
مامانم بلند شد و رفت تو اشپزخونه یه چيزی درست کنه واسه ناهار
منم رفتم یه ابی به صورتم زدمو رفتم تلویزیونو روشن کردم
یه فيلم قشنگ دیدم که پای همون تلویزیون خواب رفته بودم
با صدای مامانم بلند شدم
بعداز ناهار که دوش گرفتم و نشستم پشت ميز ارایش
موهامو فر درشت کردم و سفيد کننده وخط چشم وریمل و رژ گونه و رژلب کشيدم
اس دادم به مهيار
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مهسان(سالم ادرس محل تولدتونو بهم نگفتيد!)
مهيار(اخ ببخشيد،معالی اباد).....
مهسان(ممنون،چه ساعتی؟)
مهيار()7
مهسان(اها،ميبينمتون)
مهيار(مشتاق دیدار،خدانگهدار)
مهسان(خدافظ)
بعد مامانمو صدا کردم تا توی پوشيدن لباس کمكم کنه
موهای بلند مشكيم فوق العاده شده بود
بعد از اینكه اماده شدم
به یاسی والی هم اس دادم گفتن که اماده ان
رویيمو سفيدمو پوشيدم
شال گلبهی
کيف و کفش سفيدمو برداشتم
از اتاق رفتم بيرون
مامانم که منو دید،کلی قربون صدقم رفت و بعد اجازه داد که از خونه بيام بيرون
از خونه زدم بيرون و رفتم دنبال اون دوتا
یاسی لباس قرمز پوشيده بود وبا رویی سفيد مث من ست کرده بود
الی هم لباسش ابی اسمونی بود و رویی سفيدی مثل ما ست کرده بود
ضبط رو روشن کردم و با پلی شدن اهنگ دخترا ساکت شدن
به سمت ادرسی که مهيار فرستاده بود روندم
ربع ساعتی طول کشيد تا رسيدیم
بعد از پارك کردن ماشين پياده شدیم و رفتيم توی رستوران
بيشتریا اومده بودن و دور ميز نشسته بودن
با وارد شدنمون مهيار و یه خانم تقریبا مسن اومدن استقبالمون
مهيار-سالم خوش اومدین خانما
سه تایی باهم گفتيم-سالم ممنون
و لبخند دندون نمایی زدیم که با این حرکت ما خنده ی ریزی کردن
؟-سالم دخترا،من مادر مهيارم و دیدن شما بسيار بسيار خوشحالم
مهسان-ماهم از اشنایی با شما خوشحاليم
منو نازنين صدا کنيدمهسان-چشم نازنين جون،من مهسانم
بعد به الی اشاره کردم و گفتم
ایشون النازبعدشم به یاسی اشاره کردم
ایشونم یاسمننازنين-خوشبختم عزیزام
بازم سه تایی گفتيم-ماهم
مارو به داخل راهنمایی کردن
با بقيه هم اشنا شدیم
مثل اینكه مهيار هم دوتا دوست داشت که یه اکيپ بودن
اسم اون دوتا انقدر سخت بود که اصال یادم نمياد
مهسان-ميگما
یاسی-بگو تا یادت نرفته
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الی-اره اره بدو
مهسان-اجازه بدید ميگم
اسم دوستای مهيار چی بود؟
یاسی-یونا
مهسان-خب حاال نميخواد غش کنی براش
یاسی-واااای دیدیش چه ناز بود
مهسان-ساکت ميشی یا کفشمو کنم تو حلقت؟
یاسی-اوکی
الی-اون یكيم که توهام بود
مهسان-اهاااا
الی یهو جيغ زد
با ترس برگشتيم نگاش کردیم که گفت:
توهان بود نه توهاممهسان-ای درد...ای کوفت...ای حناق...سكتمون دادی بيشعورررر...
با یه لبخندی نگامون کرد که کل دندوناش پيدا بود
شامو که خوردیم نيم ساعت بعدش کيك و اوردن

شعر تولدت مبارك خونده شد و مهيار خواست شمع ها رو فوت کنه که توهان گفت یا ارزو ميكنی یا نميذارم شمع فوت کنی
مهيارم چشماشو بست و ارزو کرد بعد شمع ها رو فوت کرد
یونا اهنگی پلی کرد و کارد رو برداشت و شروع کرد با کارد رقصيدن
رقصش بيشتر به مسخره بازی شبيه بود
انقدر خندیدیم که اشك از چشمامون ميومد
بعد از گرفتن سه تا تراول صدتومنی کاردو به مهيار داد اونم کيك رو برش زد
کيكو که تقسيم کردن
کادوهاروهم باز کرد و هرکسی که کادوش باز ميشد ميرفت و با مهيار عكس ميگرفت
ماهم عكس گرفتيم و ساعت نزدیكای یه ربع به یازده بود که عزم رفتن کردیم
بعد از اینكه اماده رفتن بودیم رفتيم و از نازنين جون و شوهرش اقامهدی خدافظی کردیم که
که مهيار با دوتا دیوونه اومدن سمتون
مهيار_کجاااا؟تازه اول جشنه ها،نميذارم برین تازه خودیا ميمونن خوش می گذرونيم
مهسان_نه مرسی،باید بریم
با تموم شدن حرفم یه دردی توی پام به وجود اومد  ،بله الی خانومه بيشعوره
زد پامو ناکار کرد
یه چشم غره بهش رفتم
اونم ابروهاشو برام انداخت باال
دیدم الی و یاسی منگل دوس دارن بمونن دلم براشون سوخت
مهيار_لطفاااا
مهسان_باش فقط نيم ساعته دیگه می مونيم
مهيار _حاال یكساعتم شد اشكال نداره
با این حرفش دوس داشتم خفش کنم
که الی و یاسی گفتن
_خوش ميگذره همين یه امشبه
رفتيم طرف یه ميز شيش نفره کنار پنجره نشستيمو و شروع کردیم به تعریف کردن
بين این حرفا تو نگاه های مهيار یه چيزیو حس ميكردم اما نميدونم چه حسی بود هر چند لحظه یه بار نگاهم ميوفتاد تو
چشماش
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تو فكر بودم که گفت:
_مهسان
مهسان_بله
مهيار_هيچی
مهسان_عجب
مهيار_مش رجب
همه از خنده منفجر شدن
منم از عصبانيت نميدونستم چيكار کنم
بلند شدم گفتم:
من ميرم بيرون یكم هوا بخورم شما هم دیگه کم کم بياین بریماونا هم سرشون رو به عالمت رضایت تكون دادن
رفتم بيرون
داشتم اروم اروم قدم ميزدم که حس کردم یكی داره دنبالم مياد
رفتم طرف ماشين که یكی صدام زد:
؟-مهسان
برگشتم که ببينم کيه هيچكس نبود تاریك تاریك بود به راهم ادامه دادم که باز یكی گفت:
؟-مهسان
باز برگشتمو کسی نبود گفتم
_مهسان و درد مهسان و کوفت کی هستی تو
باز صدا اومد
؟-منم عمت
مهسان_هههه خندیدم
یه دفعه مهيار پرید جلوم
داشتم غش ميكردم از ترس اخه وحشی بگم خدا چيكارت نكنه
مهسان_هووی یواش بابا چته
مهيار_هيچی اومدم ببينم چته
مهسان_هيچی فوضولی
مهيار_اره تازه فهميدی
مهسان _ن قبال ميدونستم
مهيار_عجباااا
در همين حين بچه ها اومدن و حرفمون نصفه موند
الی_ بریم؟
مهسان_اره بریم
بعداز خدافظی با مهيارو دوستاش
سوار ماشين شدیمو روندم به سمت خونه
قرار بود دخترا بيان خونه ما
رفتيم ضبطو که پلی کردم یه اهنگ غمگين شروع به خوندن کرد
نميدونستم خوانندش کيه،یا اسم اهنگ چيه!
فلش الی بود
هرچی که بود باعث شد بغض کنم
نميدونستم چمه
یه دفعه الی اهنگ رو قطع کرد
الی_ایييی بابا! چيه این اهنگ پلی کردی؟!ادم گریش ميگيره !
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مهسان_خب من زدم این اومد،چيكار کنم!همينم خوب بود که
الی_بذا من یه اهنگ بذارم بعد بگو خوبه
یه اهنگ شاد گذاشتو با یاسی شروع کردن با اهنگ قر دادن
دست وجيغ ميزدن
دوست دیوونه داشتنم خوبه ها
روحيمو شاد کردن
از اون حال وهوای غمگين اومدم بيرون
وقتی رسيدیم مامانم خواب بود
اروم رفتيم تو اتاق
که یه وقت بيدار نشه
خستم بود
با شيرپاك کن ارایشمونو پاك کردیم
و سه تایی افتادیم رو تخت و سه نشده خواب رفتيم
صبح با صدای مامان از خواب بيدار شدم و رفتم دسشویی
اون دوتا هنوز خواب بودن
بخاطر این دوتا مجبور شدم تخت دونفره بگيرم
که سه تایی جا بشيم روی تخت
نشستم جلوی ایينه و موهامو با برس صاف کردم
بعدم گيس کردم
امروز کالس پيانو داشتم
 5تا 7بود
بعدش ميشد با بچها بریم بيرون
ساعت نزدیكای 12بود که یاسی و الی بيدار شدن
بعد از خوردن صبحونه رفتن خونه و قرارگذاشتيم که  7431یاسی بياد که بریم خرید
امروز مامانم بعد از چندین ماه رفت مطب
خيلی خوشحال بودم
باالخره تونست باخودش کنار بياد
نيم ساعت بعد اینكه مامان رفت مهيار اومد
نميدونم چرا هردفعه که مهيار مياد مامان نيست
وقتی که اومد
نت ها رو بهم یاد داد
قرار شد تمرین کنم تا روز بعدی که مياد ازم بپرسه و تمرینای بيشتری بهم بده
انقدر که پيانو رو دوس داشتم تمریناشم اسون بود برام
هفت که مهيار رفت سریع اماده شدم
و 7441رفتم پایين
وقتی سوار شدم یاسی و الی مثل گاو وحشی تماشام ميكردن
ترجيح دادم سكوت کنم وگرنه حمله ميكردن بهم
رفتيم پاساژه...
سه تایی،سه تا مانتو مثل هم خریدیم
یاسمن ابی اسمونی،الناز مشكی ومنم سرمه ایشو خریدم
کيف و کفش ست مانتوها هم خریدیم و رفتيم به رستوران پاساژ که توی طبقه ی اخر قرار داشت
تصميم گرفتيم پيتزا بخوریم
عاشق پيتزایيم هرسه تامون
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با کلی شوخی و خنده شامو خوردیم و اول منو رسوندن خونه و رفتن خونه هاشون
شب خوبی بود ،کنار دوستام هميشه بهم خوش ميگذره
وقتی رسيدم مامان داشت فيلم نگاه ميكرد
منم کنارش نشستم و بعد از تموم شدنش
یكم باهم صحبت کردیم
بهم گفت که دوسه روز در هفته به شرکت سر بزنم
فردا ميخواستم برم
خيلی وقت بود نرفته بودم
البته محمد(داداشم)عالوه بر کارای خودش به کارای شرکت هم رسيدگی ميكرد
وقتی به اتاقم رفتم
یكم با دخترا چت کردم وخوابيدم
صبح ساعت7بيدار شدم
تيپ رسمی زدم و سویيچ و موبایلمو برداشتم و به سمت شرکت روندم
وقتی رسيدم همه از دیدنم ابراز خوشحالی ميكردن
به منشی گفتم پروندهارو برام بياره تا مطالعه کنم
اورد
تك به تك خوندم وچك کردم
ساعت هشت شب بود که برگشتم خونه
خيلی خسته بودم
از وقتی وارد شرکت شدم تا وقتی برگشتم خونه درگير بودم
حاال ميفهمم بابا چرا هميشه خسته بود ودم نميزد
چقدر دلم براش تنگ شده
فردا باید برم سرقبرش
خيلی زود رفت ...
با یاداوری خاطرات بابا بغض بزرگی تو گلوم به وجود اومد
موقع شام نتونستم چيزی بخورم
با غذام بازی ميكردم
مامان-مهسانِ مامان چيزی شده که غذا نميخوری؟
مهسان-نه قربونت برم چيزی نيست
مامان-پس چرا نميخوری؟
مهسان-خستم اشتها ندارم
بلند شدم و گفتم:
ميرم بخوابم،شب بخيرمامان با یه چهره ناراحت نگام کردو شب بخير ارومی زیر لب گفت
رفتم تو اتاقم
عكسی که با بابا روی ميز کنار تختم گذاشته بودمو برداشتم
بغلش کردم و نميدونم کی خوابم برد
************
چند هفتس که از کالس پيانوم ميگذره
با اینكه سرکالس یكم خنگ بازی درميارم ولی مهيار ازم راضيه
وقتی که چيزیو تازه بهم یاد ميده و اولش نميفهمم دلش ميخواد خفم کنه
این از قيافش پيداس
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کلی از دستم حرص ميخوره
بيچاره وقتی مياد خونه ما قيافش از کارای من ناراحته
همش بهم ميگه تو منو پير کردی
تقصير خودشه
من یه سوال کوچك که ميپرسم اون مثل لقمه دور سرخودش پيچش ميده و بعد با زور ميخورتش
وجدان-مطمئنی که سواالت کوچكن؟
مگه نيستن؟وجدان-یكم فك کن ببين عقلت چی ميگه؟
ميگه تو خفه شو!وجدان-دهن منو باز نكنا!
باز بشه چی ميشه؟وجدان-بد ميشه
در همين حين گوشيم زنگ خورد
وقتی نگاه کردم کسی نبود جز
مهيار
چه حالل زادس
داشتم بهش فك ميكردم زنگ زد
جواب دادم:
مهسان_سالم
مهيار_سالم
مهسان_خوبی؟
مهيار_مرسی تو چطوری؟
مهسان_منم خوبم کاری داشتی زنگ زدی؟
مهيار_اره ميگم اخر هفته تو باغمون یه مهمونی ميخوام بگيریم توام با دوستات دعوتی حتما بياین
مهسان_نميدو..
مهيار_نميدونمو نميشه واینا نداریم باید بياین خوش ميگذره،بابا یه مهمونی کوچيكه
مهسان _تا ببينيم چی ميشه بهت خبر ميدم
مهيار_باشه خبرم کن
مهسان_حتما،خدافظ
مهيار_خدافظ
با قطع کردن گوشی فوری اس دادم تو گروهی که با دخترا بودیم
گفتم:
_بچه ها یه مهمونی افتادیم مياین بریم ؟اولش گفتن نه حال نداریم
ولی وقتی اسم یونا و توهان اوردم فوری گفتن ميایم
از خدا خواسته هااا
خخخخ
بعداز چت کردن باهاشون رفتم یكم خونه رو مرتب کردم
یه غذای خوشمزه هم درست کردم
بعدش نشستم ی فيلم نگاه کردم ساعت 2بود که مامانم اومد
باالخره تونستم یه ناهار درست و حسابی بهش بدم بخوره
اخه هروقت هر چی درست ميكردم یا شور بود یا تند
نميدونم واالمنكه زیاد نميریختم تو غذا چطور اینهمه شور یا تند ميشد؟!
بگذریم...
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بعداز ناهار رفتم تو اتاقمو یكم استراحت کردم
عصر هم اماده شدم رفتم تو پارك کنار خونمون یكم قدم زدمو حال و هوام عوض شد
باز همش تو فكر مهيار بودم نميدونم چرا هروقت تنها ميشم همش به اون فكر ميكنم
نميدونم دیگه ادم نيست که زرتی ميرم تو فكر اون ای خداااااا

تا تو کوچمون رسيدم ی بارون شدید گرفت دلم نميخواست برم تو خونه ميخواستم تا هروقت که بارون ميباره زیر بارون قدم
بزنم
هميشه بهم ارامش ميده
اخرین باری که زیر بارون بودم اون شبی بود که بابامو از دست دادم جلو در خونمون بودم که مامانم ب زور بردم داخل
بدون هيچ حرفی رفتم لباسمو عوض کردمو رفتم کنار پنجره ی اتاقم یكم بارون نگاه کردم
ارامشی که اون لحظه بهم داد هيچ وقت نداشتم
باریدنش باعث شد از فكر بيام بيرون
بعدش خوابيدم
صبح که بيدار شدم یه صبحونه مفصل خوردمو فوری لباس عوض کردمو رفتم دانشگاه
جلوی دانشگاه که رسيدم الی رو دیدم که وایساده
پرید جلو ماشين
گفتم:
_هووی مگه از جون خودت سير شدی دختر
الی_اره عزیزم
مهسان_کوفت بيا کنار برم پارك کنم ماشينو بریم سر کالس
الی_باش
رفتم ماشينو پارك کردمو رفتيم سرکالس
هنوز استاد نيومده بود
با دخترا داشتيم درمورد اینكه اخر هفته
چی بپوشيم بحث ميكردیم که صدای این پسره(علی زارعی یكی از پسرای کالسمون)دوباره اسكی رفت رو مخم
علی_سالم مهسان خانم
مهسان_سالم،من رضایی ام اقای زارعی
علی_ ببخشيد قصد مزاحمت نداشتم فقط ميخواستم اگه ميشه یه وقت به من بدید که با خانواده مزاحمتون بشيم
مهسان_اونوقت چرا؟
علی_برای امرخير
مهسان_ اقای محترم من که جواب شما رو قبال دادم،چطور بگم من جوابم نه هست و قصد ازدواج ندارم
علی_شما اجازه بدید ما یه جلسه بيایم اونو..
مهسان_همين که گفتم لطفا دیگه مزاحم من نشيد
علی_اما...
مهسان_اما و اگر نداره
علی_باشه،خدافظ
هيچ دوست نداشتم اینطوری باهاش صحبت کنم
اما چاره ی دیگه ای نداشتم
توی همين حين استاد اميری وارد کالس شدو
شروع کرد به درس دادن
حواسمو جمع کردم وبا یاسی و الی شروع کردیم به یادداشت کردن مطالبی که درس ميداد
بعد از کالس رفتيم خرید
ميخواستيم کت وشلوار بپوشيم
اینجوری راحت تر بودیم
بعد از گشتن چندین پاساژ باالخره یه کت وشلوار چشممون رو گرفت
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وقتی پُرُو کردیم فيت تنمون بود
سفارش دادیم و بعد حساب کردن پولش رفتيم یه رستوران شيك تا حسابی از خجالت شكمامون دربيایم
بعد از شام یكمم خيابون گردی کردیم و رفتيم خونه
وقتی که رسيدم خونه به مهيار اس دادم تا ادرس جایی که مهمونی بود برام بفرسه
به مامانم گفتم و اونم قبول کرد که برم
دو روز دیگه مهمونی بود
ساعت نزدیكای دوازده خوابيدم
همين که چشمام گرم خواب شد گوشيم شروع کرد به زنگ خوردن

اولش ميخواستم بيخيالش بشم ولی وقتی چندبار پشت سرهم ز نگ خورد از خوابم زدم و نگاه کردم دیدم شوهر مریم
جواب دادم:
_سالم
نيما_سالم خواهر زن چطوری؟
مهسان_ممنون نيما،توخوبی؟ مریم خوبه؟
نيما_مرسی همه خوبيم
مهسان_کاری داشتی باهام؟
نيما_اره اره زود بيا بيمارستان
مهسان_ چرا؟مگه چی شده؟واااااای مریم چيزیش شده؟خااااك به سرم اومدم اومدم
بعدم سریع گوشيو قطع کردم
تند تند مانتو تنم کردم و شلوار پوشيدم
لحظه اخر که سوئيچ و گوشيمو برداشتم یادم افتاد نذاشتم حداقل ادرس بيمارستانو بگه
اس دادم(کدوم بيمارستان؟)
نيما(بيمارستان)....
مهسان(اومدم)
مسير بيست دقيقه تا بيمارستان رو توی پنج دقيقه رفتم
ماشينو پارك کردم و سریع وارد بيمارستان شدم نيما و خانوادشو از دور دیدم
رفتم سمتشون
مهسان_ مریم کو؟چی شده؟خيلی حالش بده؟توروخدا بگيد من طاقتشو ندارم نه یعنی دارم
نيما_دختر نفس بكش
مریم خوبه فقط وقت زایمانشِ ،االنم بستری شده تا یك ساعت دیگم ميره اتاق عمل
مهسان_تو که منو کشتی،ميميردی زودتر ميگفتی اینارو
نيما_مگه اجازه دادی تو
مهسان_بابا توام از خواب بيدار کنن بگن مریم بيمارستانه همين حالو داری
نيما_خب حاال،برو پيش مریم
ميخواستم برم که باز یادم اومد من که نميدونم کدوم اتاقه برگشتم سمتشون
ای وااااای من که یادم رفت سالم کنم
به مامان و بابا و داداش و خواهرای نيما نگاهی انداختم و بلند گفتم
_سالم
برگشتم پيششون و سالم واحوالپرسی و روبوسی شروع شد
بعد از روبوسی با خانوما به نيما گفتم که کدوم اتاقه اونم گفت
رفتم سمت اتاقش
چون قرار بود طبيعی زایمان کنه بيدار بود و صدای دادش تا پشت در اتاق که من بودم ميومد
درو باز کردم و رفتم پيشش
سعی کردم با حرف زدن سرگرمش کنم که دردشو
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از یاد ببره ولی بی فایده بود
حدود یك ساعت گذشت اما خبری نبود
بلند شدم و با عصبانيت به سمت پذیرش رفتم
انقدر داد و بيداد کردم تا باالخره دکتر و پرستارا بردنش اتاق عمل
عمل که به اتمام رسيد بچه رو اوردن و به نيما نشونش دادن و بعد به بخش نوزادان بردنش
الهی خاله قربونش بره که این همه ناز و سفيد بود
دختر بود
برا اسمش خيلی صحبت کرده بودیم و تصميم گرفته بودن اسمشو ماهور بذارن

تا عصر پيش مریم بودم و چون عصر قرار بود مرخص بشه نيما اومد کارای ترخيص انجام داد و مریم و ماهور بردیم خونه ما
دست تنها فعال از پسش برنميومد
صبح با مامان تماس گرفته بودم و گفته بودم که بيمارستانم
ميخواست بياد ولی من نذاشتم
به مهيارم اس دادم که امروز برا تمرین نياد
ادرس مهمونی هم فرستاد
***********
دوروز گذشت
دوساعت دیگه باید مهمونی ميبودیم ولی من اصال حوصله اماده شدن نداشتم
بعد از پنج دقيقه درگيری با خودم باالخره به دوش ربع ساعته گرفتم
موهامو اتو کشيدم یه کوچولو هم ارایش کردم
لباسمم پوشيدم و رفتم دنبال اون دوتا
نيم ساعت دیگه مهمونی شروع ميشد
چند دقيقه ای بود داشتيم به سمت ادرسی که مهيار گفته بود ميرفتيم
بعد از حدود بيست دقيقه رسيدیم
ماشينو پارك کردم و زنگ درو زدم
چند ثانيه گذشت و در با صدای تيكی باز شد
وارد شدیم و از حياطش گذشتيم
مهيارو یونا وتوهان دم در ورودی منتظرمون بودن
سالم کردیم و وارد شدیم
حدود پنج یا شش تا پسر بودن که با جفتاشون منتظر ما ایستاده بودن
مجلس سالم و احوالپرسی شروع شد
پنج دقيقه داشتيم سالم ميكردیم
مهيار به یه اتاق راهنمایيمون کرد که لباسمون رو عوض کنيم
بعد از تعویض لباس برگشتيم به سمت بقيه بچه ها
پسرا (مهيارویوناوتوهان)تو اشپزخونه بودند و داشتن وسایل پذیرایی اماده ميكردن
تصميم گرفتيم که جرأت و حقيقت بازی کنيم
دور اول افتاده به علی و نگار و همينطور گذشت و گذشت تا به منو و یكی از پسرا افتاد
جرأت یا حقيقت؟جرأتهمه گفتن اُُ
یكم مشورت کردن باهم
کم کم داشتم ميترسيدم
-خب،باید بری و طوری با مهيار صحيت کنی انگار بهت خيانت کرده
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چشمام اندازه گردو شد
من اثار جرمشو دارمبعدش گوشيشو اورد باال و عكس مهيار با نارگيليو نشون داد
همه زدن زیر خنده
گوشيو ازش گرفتم
یكی از پسرا قراربود یواشكی فيلم بگيره
رفتم تو اشپزخونه وبا اخم داد زدم
مهيااااربا ترس و تعجب برگشت سمتم و گفت:
جانم؟چی شده؟خيلی پستی فكرشو نميكردم شخصيتت اینجوری باشه!چجوری؟چی شده؟تازه ميپرسی چی شده؟خيانت کا ِر عوضیخيانت کيه؟خيانت چيه؟؟داشت خندم ميگرفت ولی جلوی خودمو گرفتم
گوشيو سمتش گرفتم و گفتم:
پس این عكس چيه؟؟؟؟؟به عكس نگاه کرد و یهو داد زد:
کار کدوم بيشعوری بود؟یهو همه ریختن تو اشپزخونه و زدن زیر خنده
هرکی رو زمين نشسته بود و دلشو گرفته بود
مهيار خودشم کلی خندید و وقتی فهميد پسرا فيلم گرفتن با ذوق و شوق گفت که فيلمو برا اونم بفرستن
**************
اون شبم با تموم خوشی هاش تموم شد
کلی با دخترکوچولوی مریم بازی کردم
خيلی ریزه ميزه بود
عاشقش بودم
قرار بود با مریم ببریمش اتليه
عصر ساعت شش بود که به دوستم خبر دادم که ميرم پيشش
گفت منتظرمه
عصر ماهورو اماده کردیم و رفتيم اتليه
یه عكس خيلی خوجمل ازش گرفتيم و برگشتيم خونه
شبم یكمی از اذیت نيما و مریم کردم و رفتم اتاقم
چشمام داشت گرم ميشد که
صدای گوشيم بلند شد
اخه این موقعِ شب کيه اس ميده
نگاه کردم دیدم مهيارِنوشته( مرسی که اومدی خيلی خوش گذشت)
اخه بگم خدا چيكارت نكنه
تازه ميخواستم بخوابماااا  ،بيدارم کردی!
منم نوشتم (خواهش)
حوصله ی اس دادن نداشتم
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فقط خواب برام اولویت داشت
فوری گوشيمو سایلنت کردمو خوابيدم تا اگه دوباره اس داد بيدارم نكنه

صبح به هر بدبختی بودبلند شدمو یه ابی به صورتم زدمو تند تند اماده شدم و رفتم پایين که یكم صبحونه بخورمو برم
دانشگاه
وقتی رفتم پایين مامانم صبحانه رو اماده گذاشته بود و رفته بود مطب
منم خوردمو زدم بيرون
توی ماشين اهنگی پلی کردمو تا دانشگاه تو حال و هوای اهنگ بودم
که یه دفعه یاد مهيار افتادم که دیشب اس داده بود فوری گوشيمو برداشتمو نگاه کردم ببينم اس داده یا نه
ولی متاسفانه دیگه جواب نداده بود
نميدونم چش بوداون موقعی شب به من اس داد و همچين حرفی زد
حتما سرش خورده به جایی
رسيدم دانشگاه ماشينو پارك کردم ورفتم سر کالس
الی و یاسی اخر کالس نشسته بودن پچ پچ ميكردن نميدونم چی شده بود
رفتم پيششون بعد سالم و احوال پرسی یاسی گفت :
دارم شوهر ميكنممنم دست خودم نبود یه جيغ بلند کشيدمو دس زدمو گفتم:
_ دروغ ميگی!
یاسی_دروغم چيه اخه نميخوام شوهر کنم مهسانننن به دادم برس
مهسان_چرانميخوای شوهر کنی روانی
یاسی_اخه ! خب نميخوام شما دو تا مجرد بمونيد عشق و حال کنيد منم برم شوهر کنم اخه خدا رو خوش مياد
مهسان_نترس ما هم شوهر ميكنيم مثل تو بدبخت ميشيم
یه دفعه استاد اومد تو کالس بحثمون نصفه موند
بعد تدریس استاد رفتيم تو حياط دانشگاه
نشستيمو منو الی کلی با یاسی حرف زدیم که کامل راضيش کنيم واسه شوهر کردن اخه واقعا اون پسری که اومده بود
خواستگاریش حرف نداشت
بعداز دانشگاه الی و یاسی خودشون رفتن خونه منم یه سر رفتم شرکت که ببينم در چه حاله
بعد رفتم خونه تا اماده شم
ساعت 5کالس داشتم با مهيار
وقتی اومد خيلی سرد برخورد کرد باهام
توی اون دوساعت فقط تمرین بهم داد و تمرینای قبلمو انجام دادم
گفت پيشرفت داشتم و خيلی خوشحال بودم
ولی در عين حال رفتار سردش لرز به تنم انداخت
وقتی که رفت
تو فكر دنبال این بودم که چيكار کردم که رفتارش اینقدر سرد شده باهام
تو فكر بودم که گوشيم زنگ خورد
بدون نگاه کردن به اسم جواب دادم
مهسان_الو سالم
؟_سالم خوبی
مهسان_مرسی الی توخوبی؟
الی_خوبم.چته چرا صدات گرفتس؟
مهسان_هيچی کاری داشتی باهام؟
الی_ارهههه ميخواستم بگم شام بریم بيرون مهمون من
مهسان_عه توهم از این کارا بلدی؟
الی_اره دیگه اتيش زدم به مالم زود حاضر شو که نيم ساعت دیگه دم در نباشی جا ميمونی
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مهسان_باشه،یه جوری ميگی اتيش زدم به مالم انگار دورگرده سرچهارراهی
الی_بله دیگه همينه که هس ،بابای
و منتظر جواب من نشد و تلفنو قطع کرد
دختره ی منگل
نميدونم چرا من با این دوتا دیوونه دوست شدم
اماده شدم و وقتی که رفتم پایين دیدم رسيد
خب خداروشكر به موقع رسيدم وگرنه واقعا منو قال ميذاشت و ميرفت
الی سالی یه بار مارو مهمون ميكنه و اون یه بار اندازه کل سال ولخرجی ميكنه برامون
دفعه پيش من تهدیدشو جدی نگرفتم وبه موقع نرفتم پایين اونم منو گذاشته بود و رفته بود
انقدر از دستش حرصی شده بودم که کلی کتكش زدم

بعد از سوار کردن یاسی به سمت رستوران ...رفتيم و گارسون مارو به سمت ميزی که الی از قبل رزرو کرده بود رفتيم و
سفارشامونو دادیم
ربع ساعت بعدش ميز از خوراکيایه خوشمزه ای که سفارش داده بودیم پر شده بود
شام و توی سكوت خوردیم
الی حساب کرد و داشتيم به سمت خروجی ميرفتيم که
متوجه احوالپرسی دخترا با کسی شدم
وقتی نگاه کردم دیدم مشغول سالم و عليك با یونا و توهان و مهيارن
منم بهشون سالمی دادم و سویيچ ماشينو از الی گرفتم و از رستوران زدم بيرون
بغضی که تو گلوم بود نذاشت بيشتر از این توی فضای بدون اکسيژن رستوران بمونم
ازش ناراحت بودم و همين باعث ميشد که نخوام ببينمش
نميدونم چرا ازش ناراحت بودم
داشتيم به سمت ماشين ميرفتم که متوجه دوتا پسر شدم که به سمتم ميومدن
ترس داشت توی دلم لونه ميكرد که از کنارم رد شدن و رفتن
هووف
فكر کردم مزاحمن
به ماشين رسيدم وسوار شدم
عقب نشسته بودم و برا همين پاهامو جمع کردم وسرمو روی زانوهام گذاشتم
روح و جسمم خسته بود
سردردام تمومی نداشت
خيلی وقت بود یه فكری توی ذهنم رژه ميرفت،
باید ميرفتم!
ميرفتم تا تكليفمو با خودم مشخص کنم،
تا بفهمم با خودم  ،چند چندم!
تنهایی ميتونم بفهمم که چم شده
با ضربه زدن شخصی به شيشه رشته افكارم پاره شد
سرمو بلند کردم و به کسی که داشت به پنجره ميزد نگاه کردم
وقتی دید بی حس نظاره گرشم درو باز کرد و صدام کرد
نميدونم چرا نميتونستم جوابشو بدم
انقدر سعی کردم تا تونستم بله ای رو اروم زیر لب زمزمه کنم
انقدر اروم بود که شك داشتم شنيده باشه
مهيار_چته دختر؟چرا این همه صدات ميكنم جواب نميدی؟
دستشو روی شونم گذاشت و کمی تكونم داد
خيره شدم به دستش
یاسی و الی مهيارو کنار زدن و جاشو پر کردن
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صداشون نگران بود
یاسی_خوبی قربونت برم؟
الی_مهسانی چی شده؟چرا چيزی نميگی
رومو ازشون گرفتم و گفتم:
_خوبم
الی_و این یعنی اصال خوب نيستی!
برگشتم وجدی نگاهش کردم:
_وقتی ميگم خوبم یعنی خوبم
الی_خبه خبه قيافتو اینجوری نكن برام ميدونم هيچ مرگت نيس ،سوار شيد بریم صفاسيتی
درو بستن و یاسی و الی سوار شدن و پسرا هم رفتن سمت ماشين خودشون
مهسان_منو ببر خونه الی من با اینا هيچ جهنمی نميام
الی_بتمرگ سرجات،بيخيال رانندگی ميشم ميزنم لهت ميكنما
مهسان_غلط کردی!ميگم منو ببر خونمون مامانمم تنهاس
الی_همچين ميگه تنها انگار دفعه اولشه،بشين سرجات مهسان
مهسان_ببر دیگه
با این حرفم حرصی شدو ماشينو کنار خيابون پارك کرد و پياده شد
تا اون خواست بياد سمتم از ماشين پياده شدمو خالف الی حرکت کردم
اونم شروع کرد دنبالم دویدن
دهنمو اندازه اسب ابی باز کرده بودمو جيغ ميزدم وميدویدم
متوجه ماشين پسرا شدم که وایساد
رفتم سوار شدم و قفلشو زدم
مهسان_اخيشششششش
الی ميزد به پنجره و ميگفت:
_باز کن این صاب مرده رو باز کن تا حاليت کنم دختره ی بيشعور
اون جيغ ميزد منم ریلكس داشتم نگاش ميكردم

وقتی دید محلش نميذارم قصدم ندارم درو باز کنم چندتا نفس عميق کشيد و پشت چشمی برام نازك کردو رفت
وقتی برگشتم سمت پسرا دیدم با دهان هایی باز دارن نگام ميكنن
گفتم:
_ببندین مگس ميره داخل!
یونا_چتونه شمااااا؟
مهسان_هيچ ميگم منو ببر خونمون اینجوری ميكنه!چيز خاصی نبود که عادت ميكنين
توهان_روانيا
مهسان_خودتی بچه پرو
توهان_تویی
مهسان_الی رو ميندازم به جونتا
توهان_باشه باشه غلط کردم
مهسان_افرین
توهمين دقيقه گوشيم زنگ خورد(طبق معمول خخخخخ)
الی بود
مهسان_هاااا؟!
الی_کثافت اشغال حرکت کنيد بریم سمت بستنی فروشی....
مهسان_باشه نفسم،یه ربع دیگه پيشتم قربونت خدافظ
وگوشيو قطع کردم
متوجه
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نگاه خيره و عصبی مهيار به خودم از توی ایينه ماشين شدم
اهميت ندادم و رو به توهان که جلو بود گفتم:
_برید بستنی فروشی،...الی و یاسی اونجان
چشمامو بستم و تا زمانی که ماشين متوقف نشد بازشون نكردم
وقتی رسيدیم
مثل قبل بی حس و بدون توجه به اونا پياده شدم وبه سمت جایگاه هميشگيمون رفتم
چند دقيقه ای بود همه نشسته بودیم و منتظر سفارشامون بودیم
بازم سردرد داشتم
بازم بغض
بازم اون حسی که نميدونم چی بود
به هوای تازه نياز داشتم
بلند شدم و به بچه ها که صدام ميكردن اهميت ندادم
به سمت خروجی رفتم و روی صندلی که توی عابر پياده بود نشستم
سرمو روی پاهام گذاشتم وسعی کردم ذهنمو خالی کنم
حس کردم کسی کنارم نشست
با فكر به اینكه یكی از بچه هاس بهش توجه نكردم
پنج دقيقه ای ميشد نشسته بودم و اون فردم کنارم بی صدا نشسته بود
سرمو بلند کردم و خواستم حرفی بزنم
اما با دیدن شخص روبه روم صدایی ازم در نيومد
این دیگه کيه
بی توجه بهش بلند شدم و خواستم برم داخل که دستم کشيده شد
انقدر محكم بود که نزدیك بود برم تو بغلش اما خودمو کنترل کردم
عجب مزاحمایی پيدا ميشنا
ول کن نيس اشغال
مهسان_ولم کن عوضی
_ عزیزم یه شبو با ما بد بگذرون ،چيزی نميشه که پول خوبی بهت ميدما
مهسان_بهت گفتم ولم کن برو به مامانت پول خوب بده
با این حرفم عصبی شدو دستشو برد باال که سيلی بهم بزنه
چشمامو بستم ودستامو گذاشتم روی صورتم
چند ثانيه گذشت اما دیدم خبری نشد
اروم دستامو بردم کنار که
مهيارو کنار خودم دیدم و اینكه دست اون مردو توی هوا گرفته بود
جوری با اعصبانيت داشت بهش نگاه ميكرد که من شلوار الزم شدم
مهيار_داشتی چه غلطی ميكردی عوضی
_به تو ربطی نداره مرتيكه ...
من دارم با زنم حرف ميزنم تو چرا مثل نخود ميپری وسط
مهيار نگاهی بهم انداخت که به زوروترس لب زدم و گفتم:
_دروغ ميگه!مزاحمه!
مهيار چشم دوخت توی چشماشو گفت:
_بهت یاد ندادن مزاحم ناموس مردم نشی عوضی
و مشتی کوبيد توی صورت مرده و این یعنی شروع دعوا
همونجا خشكم زده بود نميدونستم چيكار کنم
سه تا مهيار ميزد یكی اون مرده
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کم کم دعوا داشت باال ميگرفت که توهان و یونا رسيدن و مهيارو از روی شكم مرده برداشتن
خيلی ترسيده بودم
الناز و یاسمن اومدن و منو بردن کنار ماشينا ومنتظر پسرا وایسادیم
الی که هميشه توی کيفش اب داشت در اورد و یكم داد من خوردم
پسراهم اومدن پيش ما
از بينی مهيار خون ميومد و لب پایينش هم پاره شده بود
از توی کيفم دستمال دراوردم و به سمتش گرفتم
اما اون زد زیر دستم که باعث شد دستمال بيوفته
بعدشم جوری سرم داد زد و گفت:
_دفعه اخرت باشه بدون خبر دادن بهمون اینجوری ميذاری ميای بيرون فهميدیيييی؟
نميدونم چرا ولی انتظار نداشتم سرم داد بكشه
همين توقع باالم باعث شد چشمام از اشك پر شه
سرمو پایين انداختم و اجازه دادم اشكام بریزن
توهان دستشو گرفت بردش و سوار ماشين کردش
ماهم سوار ماشين شدیم و الی بعد از رسوندن یاسی منو رسوند
ساعت یازده بود رسيدم خونه
مامان جلوی تلویزیون بود
داشت فيلم ميدید
وقتی قيافه ی ناراحتمو دید ازم خواست بهش بگم چی شده

منم براش کل ماجرا رو تعریف کردم و در اخر ازش خواستم تا بذاره چن روزی به ویالیی که توی بوشهر داریم،برم
اونم مخالفتی نكرد و اجازه داد
قرار شد پس فردا حرکت کنم واین عالی بود
همون شب قبل از خواب به مهيار اس دادم که فعال برا تمرین نياد و خودم خبرش ميكنم که از چه موقع تمرینو شروع ميكنيم
منتظر جوابش نشدم و سه نشده به خواب رفتم
فردای اون روز اماده شدم ورفتم دانشگاه تا دوهفته ای که نيستمو مرخصی بگيرم
ميخواستم بيخبر به این مسافرت برم حتی به یاسی و الی هم نميگفتم
با مامانمم صحبت کرده بودم که چيزی به کسی نگه
برای داشتن همچين مامانی هزار بار خدارو شكر ميكردم
عالی بود عالی
بهترین کسی که داشتم،دارم و خواهم داشت
***********
سه روزه که اومدم ویال
توی این سه روز دویست بار یاسی زنگ زده و پنج تا اس داده که کجایی و از این حرفا
صدوپنجاه بارم الی و مهيار
کلی هم اس دادن
جواب هيچكدومو ندادم
درعوض کلی فكر کردم
تنهایی خيلی خوبه
ارومه ارومم
سه روزه که هيچ فكری به ذهنم نيومده و تونستم قلبمو اروم کنم
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نيم ساعتيه که کنار ساحل نشستم با صدای دریا ارامشم دوبرابر شد
ده روزه که از اومدنم به بوشهر ميگذره
توی این ده روز کلی فكر کردم
به همه چيز
این مدت فقط به مامان زنگ ميزدم
مهيار و الی و یاسی که ترکونده بودن انقدری که بهم زنگ زده بودن
ولی عجيب بود که امروز خبری ازشون نبود
نميدونم چرا مهيار بهم زنگ ميزد
نه به اون رفتار سردش
نه به پشت سرهم زنگ زدنای این چندروز
یكم دیگه هم کنار ساحل نشستم بعد بلند شدم و به سمت ویال رفتم
نميدونم چرا دلشوره داشتم
خيلی عجيب بود
در ویال رو باز کردم و به سمت اشپزخونه رفتم
قهوه ای درست کردم و به سمت پذیرایی رفتم تلویزیون رو روشن کردم
یه آن برق خونه رفت
همه جا تاریكه تاریك بود
منم توی تاریكی هيچيو نميدیدم
بلند شدم و خواستم برم جلو که با برخوردم به ميز قهوه ریخت روی دستم و جيغی از داغی قهوه که با پوست دستم برخورد
کرده بود،کشيدم
صدایی قدمایی رو شنيدم
ضربان قلبم هزارهم رد کرده بود
یعنی کی تو خونس؟
جوری که پيدا نباشه صدام ميلرزه گفتم:
_ك...کسييی این..جاست؟
ولی زیاد موفق نبودم
یه صدای ترسناك گفت:
_اره،من
زبونم دیگه یاری نميكرد
تاریكی داشت اذیتم ميكرد
اکسيژنی برا تنفس نبود
کم کم چشمام داشت
سياهی ميرفت  ،نزدیك شدن صدای قدم های اون فردو ميفهميدم
یكم رفتم عقب وقتی ك مطمئن شدم مبل پشتمه
خودمو رها کردم روش و دیگه هيچی نفهميدم
********
وقتی چشمامو باز کردم
روی تخت بودم
یكم فكر کردم تا یادم بياد چه بالیی سرم اومده
با یاد اوری اتفاقی که افتاده بود سيخ نشستم
خواستم بلند شم که سرم تير کشيد و باعث شد جيغ بلندی بكشم
سرمو بين دستام گرفته بودم که توی بغل یكی فرو رفتم
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سریع سرمو بلند کردم اما با دیدن مهيار که بغلم کرده بود هنگ کردم
بعد از چند دقيقه اروم منو ول کرد و گفت:
_خوبی؟چی شد؟
_خوبم ،تو اینجا چيكار ميكنی؟
یهو یكی پرید رومو همين جور که منو ميزد گفت:

الی_دختره ی بيشعوررررررر،کی بهت اجازه داد بی خبر پاشی بيای اینجا صفاسيتی؟هااااااا؟ لهت کنم کثافته مرض
مهسان_آآیييی خدا کمكككككك،این گوریلو ببرید اونطرف آآیييی خفه شدم
الی_به من ميگی گوریل؟عنترِ گاو تو خودت گوساله ای...
و از روم بلند شد و اروم گفت:
_خوبی اجی؟
چهرم ناراحت شد و گفتم:
_خوبم
یاسی_کيف کردی دیشب چه بالیی سرت اوردیم!دفعه اخرت باشه بدون ما جایی ميریااااا
با زدن این حرف جيغ فرا بنفشی کشيدم که همشون از اتاق رفتن بيرون
_مگه اینكه دستم بهتون نرسه شپشااااااا
یه دوش گرفتمو رفتم پایين
دیدم بچه ها کلی خرید کردن
یاسی بدبخت داشت شام درست ميكرد،اما حواسش به من نبود
منم از وقت استفاده کردمو تالفی دیشبو سرش در اوردم
رفتم پشت یاسی یه جيغ بنفش و خوشگل کشيدم که ویال لرزید چه برسه به یاسی
که یه بشقاب هم دستش بود انداخت زمين وشكوندش
ت بيشورِ روانييييييی ترسيدما!چته تو؟
یاسی_کثاف ِ
مهسان_هيچی عزیزم گفتم تا تو باشی دیگه برقارو نپرونی
یاسی چپ چپ نگام کردو رفت طرف غذا درست کردنش
یه پووووف از ته دلش کشيد که باعث شد خندم بگيره
الی هم پيداش نبود فك کنم با توهان جونش رفته بيرون
خدا اون روز نياره که این الی خوشش از یكی بياد یه دقيقه ول کنش نيست
رفتم تلویزیون روشن کردم
یه فيلم عشقوالنه گذاشتم ونشستم،نگاه کردم
وسطای فيلم بود که زنگ درو زدن
رفتم باز کردم
مهيار بودش
مهيار_سالم خانم خانما خوبين شما؟
جواب سالمشو ندادم و یه نگاه چپكی بهش کردم
و بهش گفتم مرسی
و باز رفتم طرف تلویزیون که ادامه ی فيلممو ببينم
که دیدم اونم پشت سرم راه افتاده مياد ایيييششش
مهيار_چيزی گفتی
مهسان_نخير چيزی نگفتم
مهيار _اهاااااا
نشستم رو مبل رو به روی تلویزیون
اونم اومد کنارم نشست
اینم حالش خوش نيستا
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کنترل و برداشتو تلویزیونو خاموش کرد
مهسان_هوووووی داشتم نگاه ميكردم خير سرم
مهيار _ميدونم
مهسان_عه چه جالب
مهيار_مهسان؟
مهسان_بله
مهيار_هيچی
مهسان_خو مگه مرض داری الكی صدام ميزنی  ،اون کنترلو بده ميخوام فيلممو ببينم
مهيار بلند شدو فرار کرد گفت:
_اگه ميتونی بيا بگيرش
مهسان_عجبااااااا! بدش ب من گفتمممم
مهيار_نميدم
مهسان_حاال دارم برات
انقدر دنبالش دویدم که نفسم گرفتو نااميد خودمو انداختم رو مبل
مهيار_چی شد خسته شدی خانم خانما
مهسان_فقط دستم گير نكنی چون باید خودتو مرده فرض کنی
مهيار _نه بابا
مهسان_اره بابا
بعداز کلی کل کل و منم قيد فيلمو زدم و
رفتيم واسه شام اما هنوز الی و توهان نيومده بودن
نميدونم کجا هستن !
رفتم گوشيمو برداشتم به الی زنگ زدم ولی جواب نميداد
نميدونم کدوم جهنمی رفته باززز
رفتم پيش مهيار گفتم:
_ی زنگ بزن به این رفيق گراميت ببين الی پيشش هست یا نه
مهيار_خب خودت زنگ بزن
مهسان_باهوش خودم ميدونستم اما هرچی زنگ ميزنم جواب نميده
مهيار هم هرچی زنگ زد توهان
جواب نميداد
اخه اینا کجا هستن؟
بعداز خوردن شام
زدم بيرون از ویال
که یه نگاه دور و اطراف کنم شاید اونجا باشن ؛اما هرچی گشتم نبودن
رفتم کنار ساحل نشستمو به ماه نگاه ميكردم
تو فكر بودم
که ی دفعه یه صدای مردی تو گوشم پيچيد
مهيار بود که گفت:
_خيلی قشنگه مگه نه

مهسان_اره خيلی من از بچگی که این ویالرو داشتيم عاشق این بودم که هر وقت ميایم اینجا شب بشه و بشينم کنار ساحل و
ماه ببينم،اخه خيلی بهم ارامش ميده
مهيار _موافقم واقعا بی نظيره
مهسان_اوهوم
مهيار اومد کنارم نشست
بدتراز من رفت تو فكر
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یهو نگاه ساعت کردم دیدم ساعت 2هست که اینجا نشستيم
(مهيارو با جيغ صدا کردم)
مهسان_مهياررررر
مهياد_چيههههه کر شدم بابا یواشتر
مهسان_ساعت نگاه کن
مهيار _خب که چی
مهسان _الی و توهان هنوز پيداشون نشده کجا رفتن؟خيلی نگرانشونم!لطفا پاشو بریم دنبالشون
مهيار_االن خيلی از ویال دور هستيم بيا برگردیم ویال شاید اومده باشن
مهسان_باش
رفتيم به سمت ویال که دیدیم ماشين توهان هست
اومده بودن اما وقتی رفتيم تو ویال المپا خاموش بودو خوابيده بودن
رفتم سمت اتاق الی دیدم تخت گرفته خوابيده
انگار ن انگار من نگرانش بودم
ای خاکكك
درو اروم بستم رفتم منم بخوابم
داشتم ميرفتم
سمت اتاقم که مهيار پشت سرم اروم گفت
_ميری بخوابی
مهسان_اوهوم خيلی خوابم مياد
مهيار _باش خوب بخوابی عروس دریا
با این حرفش انگار اب سرد ریختن روم
فوری رفتم تو اتاقمو درو بستم
بعداز یكم فكر کردن به اون حرف مهيار خوابم برد صبح زودتراز همه بيدار شدم
یه ابی به صورتم زدمو رفتم طرف اشپز خونه
که یه صبحونه مفصل برای بچه ها درست کنم
نميدونم امروز چم شده
خيلی حالم خوب بود
یه ميز خيلی قشنگ چيدم
داشتم چای ميریختم که مهيار اومد تو اشپز خونه و گفت:
_اوه بچه ها بياین ببينيد مهسان خانم چيكار کرده!
به محض اینكه اینو گفت همشون اومدن وکلی تعریف کردن از ميز ب اون قشنگی وسليقه ی خوب و...
بعداز خوردن صبحانه رفتم طرف الی نيشگونش گرفتمو گفتم:
_به به خانم خانما! دیشب تا ساعت دو کجا بودی؟
الی_هویييی دردم گرفت ول کننن تا بگم
مهسان_باش زود بگو ببينم
الی_رفتيم ی دوری زدیمو شام هم مهمون توهان رفتيم یه رستوران شيك
مهسان_تو نباید یه خبر بدی مردم از نگرانی
الی _ باش ببخش عجقم  ،دیگه تكرار نميشه.
مهسان _ببينيمو تعریف کنيم
رفتم طرف بچه هاو گفتم:
_خب بچه ها دیگه عصر بزنيم بریم شيراز ،موافقين ؟
دلم برای شيراز خيلی تنگ شده
همشون موافقت کردن
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جز مهيار که گفت:
_ن تازه اینجا داشت بهم ارامش ميداد کجا بریم؟
مهسان_ایشاال دفعه ی بعد
مهيار_باششششش
قرار بود ساعت 6حرکت کنيم به سمت شيراز
یه زنگ به مامانم زدم و بهش خبر دادم
همه ی وسایالمونو جمع کردیمو موقع سوار شدن چون سرم درد ميكرد نميتونستم رانندگی کنم
که به الی گفتم:
_ميتونی تو رانندگی کنی؟من سرم خيلی درد ميكنه
الی_اما من...
دیدم دلش ميخواد تو ماشين توهان باشه ،هيچی نگفتم
گفتم:
_ باشه نميخواد خودم ميشينم که یه دفعه مهيار گفت:
_بذار من ميشينم
مهسان_نه ميوفتی تو زحمت
مهيار _بدو سوار شو این حرفا چيه
منو مهيار تو یه ماشين بودیم
بقيه هم تو ماشين توهان
تو راه هيچ حرفی نزدیم کل ماشينو سكوت گرفته بود
تا اینكه مهيار با انتخاب خودش یه اهنگ پلی کرد
غرق اهنگ شده بودم تا شيراز
چون روی تكرار بود
این تنم الوده یِ..
الوده یِ..
الوده یِ..
دیوونه..
با نگاه تو شروع شد
انگاری دنيا برا من
مگه کی بودی که اسمت
قلبمو بد زیرو رو کرد
با نگاه تو عزیزم
ميگيرم دلشوره بازم
تو بخند دیوونه ميشم
ميزنم به سيم اخرررر
این تنم الوده ی اغوش ارومت شده دیوونه
تو نباشی همه جای دنيا واسه قلب من زندونه
منو تو حتی تو رویا باهميم
اینو دنيا ميدوووونههههه
...
()Reza Ramyar & Shery M--> mobtala
تو ماشين خوابم برده بود که یهو دیدم مهيار صدام ميزنه
_مهسان جان بلند شو رسيدیم
منم به زور چشمامو باز کردمو
دیدم
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جلو خونمون هستم.گفتم:
_پس خودت با چی ميری ؟بذار برسونمت سر دردم خوب شده
مهيار _نه توهان بعداز رسوندن الی و یاسی مياد دنبالم.تو برو باال ،ممنون
منم بعداز خدافظی باهاش ماشينو زدم تو پارکينگو رفتم باال
مامانم خواب بود
بی سرو صدا رفتم تو اتاقم و از پنجره نگاه کردم ،دیدم هنوز مهيار همونجاست
چند دقيقه هميجور بهش خيره بودم که توهان اومد
سوار شد و رفت
منم لباسمو عوض کردمو خوابيدم صبح با صدای مامانم بيدار شدم
مامانم_دخترم؟ عزیزم ؟گل نازم پاشو دیگه بستته،دلم برات یه ذره شده هااا
منم با صدای خوابالو گفتم:
_منم
پاشدم یه بوس ابدار از لپای مامانم کردم و رفتم صورتمو شستم
رفتيم پایين صبحانه اماده بود طبق معمول به مامانم گفتم:
_نميخوای بری مطب ؟
مامان_نه امروز نميرم ،ميخوام پيش تو باشم چند روز ازم دور بودی
مهسان_قربون مامان خوشگلم برمممم
بعداز خوردن صبحانه یه زنگ به ابجيم زدم گفتم که بيان اینجا
دلم برای خودشو بچش یه ذره شده بود
اونم یه ساعت بعد خونمون بود
مثل اینكه اول با نيما رفته بود اتليه
وعكسی که از ماهور گرفته بوده،اماده شده بود و گرفته بودشون
یكی از عكسارو برداشتم که کنار باقی عكسام بذارم
انقدر فينگيل خاله رو بغل کردم تا خوابش برد
روی تخت خوابش خوابوندمش و بهش خيره شدم
مریم_بسه دیگه!دخترم تموم شد
مهسان_ عه عه عه...بچه پرو!جای دستت درد نكنه هستش ،بعد دو هفته تونستی نفس بكشی
مریم_من که خونه مامان نيما بودم،اونا نگهش ميداشتن.منم تا دلت بخواد استراحت کردم
به قيافش خندیدم و باشه ای گفتم
رفتم توی اتاق و روی تختم دراز کشيدم
دلم برا بابام یه ذره شده بود
خيلی وقت بود با هيچكس حرف نزده بودم و حرفام توی دلم عقده شده بود
بلند شدم و یه تيپ مشكی زدم و سویيچ ماشينمو برداشتم واز اتاق اومدم بيرون
مامان و مریم گفتن کجا ميرم و اینا منم گفتم زود برميگردم و از خونه زدم بيرون
سوار ماشين شدم و به سمت قبر بابا روندم
انقدر ناراحت و کالفه بودم که دو،سه بار نزدیك بود تصادف کنم
وقتی رسيدم قبرو با گالب شستم و گالیی که خریده بودم رو روی قبر گذاشتم
کنار قبر نشستم و زانوهامو توی بغلم گرفتم
خيره به قبر
ی تویِ دلمو به زبون اوردم
همه حرفا ِ
بعد از تموم شدن حرفام متوجه خيسی صورتم شدم
اشكامو پاك کردم
هنوز به همون حالت نشسته بودم که بارون شروع به باریدن کرد
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اسمونم دلش گرفته بود
اسمونم داشت گریه ميكرد
خيس خيس بودم که یه زن دستاشو زیر بغلم گذاشت و بلندم کرد
حتی نگاه نكردمش ،ولی اون
وقتی نگاه بی حس و خالی منو دید که به قبرخيره مونده گفت:
_خيس شدی دخترم!سرما ميخوریااا
بيا من تا یه مسيری برسونمت
انقدر حالم بد بود که ترجيح دادم باهاشون برم و بعد سر فرصت بيام ماشينمو ببرم
منو به سمت ماشين برد و روی صندلی عقب نشوند
سوار که شدیم دیدم پسرش کسی نيس جز مهيار
تازه به صورت خانومه نگاه کردم دیدم نازنين جونه
خدایا
چرا هرجا ميرم اینم باید باشه؟
من ميخوام فراموشش کنم!
ميخوام از فكر وذهنم بيرونش کنم!
پس چرا نميذاری؟
یه سالمی زیر لب زمزمه کردم
اونم به ارومی جوابمو داد
نازنين _خب دختر گلم ادرس خونتونو نميدی؟
مهسان_ببخشيد نميخواستم مزاحمتو...
_این چه حرفيه !حاال ادرستونو بگو
مهسان_اقا مهيار خودشون بلدن
دیگه هيچكس هيچی نگفت
تا رسيدن به مقصد چشمامو بستم
وهمين باعث شد خوابم ببره
با صدا کردنای یكی چشمامو باز کردم و گنگ نگاش کردم
نازنين _دخترگلم رسيدیم
پياده شدم و بابت اینكه رسوندنم ازشون تشكر کردم
منتظر موندن تا برم توی خونه بعد رفتن
وقتی رفتم خونه  ،مستقيم رفتم توی اتاق و برای شامم که صدام کردن نرفتم
اهنگی گذاشتم
رفتو تنها شدم تو شبا با خودم
دلهره دارمو از خودم بی خودم
اون که دیر اومدو زود به قلبم نشست
رفت و با رفتنش قلب من رو شكست
انگاری قسمت فاصله از همو
هرجا ميری برو ول نكن دستمو
نذا باور کنم رفتنت حقمه
نذا دور شم از خودم از خدا از همه
دستمو ول نكن که زمين ميخورم
تو بری از همه ادما ميبرم
تو خودت خوب ميدونی که ارامشی
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باید با من بمونی به هر خواهشی
انگاری قسمت فاصله از همو
هرجا ميری برو ول نكن دستمو
نذا باور کنم رفتنت حقمه
نذا دور شم از خدا از خودم از همه
تو که دل بردی و رفتيييييی
من که افسرده و خستمممم
من که واسه کنارت بودن
رو همه چشمای خيسمو بستم
......
()Ashvan-->tanha shodam

و با تموم شدنش پلكام سنگين شد و به خواب رفتم
صبح با صدای زنگ موبایلم بيدار شدم
حاضر شدم وبا اژانس رفتم دانشگاه
وقتی وارد کالس شدم یاسی و الی نشسته بودن روی نيمكت های اخر کالس
رفتم کنارشون وهمين که خواستيم حرف بزنيم استاد بداخالق وارد کالس شد و اجازه حرف زدنو ازمون گرفت
بعد از کالس با بچه ها قرار گذاشتيم که عصر بریم خيابون گردی
ساعتشو هماهنگ کردیم که یاسی بياد دنبالمون
سوار تاکسی شدم و رفتم جای که دیروز ماشينمو پارك کرده بودم
توی راه خونه بودم که مریم زنگ زد گفت ظهر اونجا دعوتيم و مامان و محمد اینا رفتن
گفت خانواده نيما هم دعوت کرده
چقدر از روبه رو شدن با برادرشوهرش بدم ميومد
معذب ميشدم
رفتم خونه لباسامو عوض کردم و روندم به سمت خونه مریم
وقتی رسيدم زنگ زدم به مریم که درشونو با ریموت باز کنه و ماشينو ببرم داخل
همه روی تختایی که توی حياط بود نشسته بودن
بعد از سالم و احوالپرسی
مانتومو در اوردم و کنار بقيه خانوما نشستم و به صحبتاشون گوش ميكردم که مریم صدام کرد تا برم و وسایل ناهارو اماده
کنيم
رفتم توی اشپزخونه و با بهترین سليقه ای که داشتم ميز ناهارو چيدم
با حاضر شدن ميز
بيرون رفتم وبرای صرف ناهار صداشون کردم
خواستيم شروع کنيم که صدای ایفون بلند شد
دینگ دینگ
دینگ دینگ
بلند شدم و به سمت ایفون رفتم و با دیدن علی پشت در یكم اخمامو کشيدم توی هم و درو زدم
منتظر شدم تا بياد داخل و راهنمایيش کنم
درسته خونه برادرش بود ولی مریم از قبل این سفارشاتو کرده بود
برا همينم بود که من اومدم و درو باز کردم
یجورایی اميد داشتن که من نظرم عوض ميشه
ولی اینطور نبود
علی که اومد داخل با دیدنن تعجب کرد
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منتظر هرکسی بود جز من
مهسان_سالم خوش اومدی
علی_سالم مرسی
مهسان_کتتو بده به من
کتشو دراورد و داد بهم
گرفتم و گذاشتم سر چوب لباسی
برگشتم و برا ناهار به اشپزخونه دعوتش کردم
از شانس بد من
دوتا صندلی کنار هم خالی بود
مجبور شدیم اونجا بشينيم
خيلی موذب بودم

به هر جون کندنی بود ناهارو خوردیم و بعد از ناهار مادرشوهر وخواهر شوهر مریم رو از اشپزخونه فرستادیم بيرون تا ظرفها
رو بشوریم
نميدونم این ماشين ظرفشویی چه نقشی داره تو این اشپزخونه!
فقط برا قشنگيه
تموم شدن ظرفها برابر بود با کمر درد و خستگی من
رفتم توی اتاق مهمان تا یكم دراز بكشم
نميدونستم کسی اونجاس برا همين بدون در زدن سرمو انداختم پایين و رفتم داخل
تا وارد شدم با یه جفت
چشم متعجب روبه رو شدم
اَه اینم شورشو دراورده امروزا
همش تو شوکه
وجی_خب حق داره بنده خدا
مهسان_تو یكی ساکت
وجی_ دروغ ميگم مگه؟وقتی با یكی سردی یهو اینجوری برخورد کنی همين ميشه وضعش!
مهسان_تو کاسه ی داغ تر از اش نشو وجی جون
وجی_اصن به من چه...
(وجی همون وجدان خودمونه که از صميميت زیاد اینجوری صداش ميكنم)
به خودم که اومدم دیدم چند دقيقس توی فكرم و به علی خيره خيره چشم دوختم
سرمو پایين انداختم
و هم زمان با بازکردن در گفتم:
_ببخشيد،نميدونستم اینجایيد!
وسریع اومدم بيرون و درو بستم
رفتم توی اتاق مریم اینا و روی تخت دراز کشيدم
انقدر خسته بودم که خدا ميدونه
گوشيمو گذاشتم یك ساعت بعد زنگ بخوره تا بيدار شم و به شرکت سر بزنم
شروع کردم به شمردن گوسفندا
یه گوسفند
دو گوسفند
سه گوسفند
چهار گوسفند
پنج گوسفند
شش گوسفند
هفت...هاااا(نترسيد خميازس)..گوسفند
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ه.....شت گوس.....
و دیگه هيچی نفهميدم

داشتم خواب شاهزاده ی سوار بر اسبمو ميدیدم که یهو با زنگ گوشيم شيش متر پریدم هوا که سرم خورد به تاج تخت
آخ خدا سرم
آی دمم
آی مامان،بيا که دخترتو کشتن
بعد از کولی بازی که دراوردم تازه یادم افتاد که چرا گوشيمو روی زنگ گذاشته بودم
سریع اماده شدم و رفتم بيرون
همه داشتن عصرونه ميخوردن
علی_جایی تشریف ميبرید؟
مهسان_دارم ميرم شرکت
علی_اگه ماشين نياوردید برسونمتون!؟
مهسان_ماشين هست،ممنون
از همه خدافظی کردم و از خونه زدم بيرون
گوشيمو وصل کردم به ضبط ماشين
و اهنگ جدید سيروان رو که یاسی برام فرستاده بود رو پلی کردم
.
.
.
این روزا
یه قاب عكس خاليممممم
خاليممم
نميدونی چه حاليممممم
عاليممم
درست مث یه دیوونهههه
دیوونههه
چرا رفتی از این خونه
نميدونييييی بعدِ رفتنت چی شد
حتی آسمون ابری شد
ميدونم بر نميگردی
ولی خب ای کاش ميشد
بعد تو دیگه حال من غم و اضطرابه
نبودی که ببينی چقد حالم خرابهههه
من با همه ی عشقم این خونه رو ساختم
خيلی سخته بفهمی
ُِ ِ ِ
خونت روی آب
.
()Sirvan khosravi--> Ghabe akse khali
.
با تموم شدن اهنگ رسيدم به شرکت
ماشينو توی پارکينگ پارك کردم و به سمت اسانسور رفتم
دکمه رو فشار دادم
همونجور که سرم و پایين انداخته بودم و منتظر بودم اسانسور بياد کفش مردونه ی مشكی رنگی رو کنارم دیدم
اهميت ندادم و با رسيدن اسانسور درو باز کردم و رفتم داخل
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اونم اومد داخل
سرمو باال اوردم و با دیدن شخص روبه روم
اقای فرهمند،مدیر مالی شرکت بود صاف ایستادم و گفتم
مهسان_سالم خوبيد؟
رضا_سالم ممنون شما خوب هستيد سرکار خانم؟
مهسان_ممنون
دیگه ساکت شدیم و تا رسيدن به طبقه  5حرفی بينمون رد و بدل نشد
وقتی که رسيدیم رضا فرهمند درو باز کرد و منتظر شد تا خارج شم بعد خودش بياد
وارد شرکت که شدم منشی بلند شد و گفت:
_سالم خانم رضایی،روز بخير
مهسان_سالم،گزارش این چند وقتو برام بيار
_چشم

به سمت اتاق مدیریت رفتم اما بين راه برگشتم و به فرهمند گفتم که با مدارك حسابداری این چند وقت به اتاقم بياد
وارد اتاق شدم و مشغول چك کردن پرونده ها شدم
یك ساعتی بود که کارم تموم شده بود ویك ساعت وسی دقيقه ی دیگه به پایان وقت اداری مونده بود
تلفن رو برداشتم وبه آبدارچی سفارش چایی و کيك دادم و مشغول کار با کامپيوتر شدم
تق تق تق
مهسان-بفرمایيد
ی چایی و کيك وارد شد و گذاشتش روی ميز و گفت:
عمو محمد(آبدارچی) با سين ِ
بفرما دخترم چيز دیگه ای الزم نداریمهسان-مرسی عموجون
وقتی نگاه منتظر و موندن توی اتاق عمو رو دیدم،نگاهی بهش انداختم و گفتم:
عمو جون چيزی ميخوای بگی؟!عمومحمد-راستش ميخواستم بگم اگر امكان داره یه وام پنج ميليون...
مهسان -ببخشيد که ميپرم بين حرفاتون ولی شما وام هرچند تومانی ميخواید مدارك الزم رو اماده کنيد و به حسابداری بدید تا
براتون فراهم کنن
عمومحمد-خير ببينی دخترم...خدا ميدونه که چقدر این پولو الزم دارم
مهسان-ایشاال که مشكلتون حل شه عمو
عمومحمد انشالهی گفت و با گفتن بااجازه از اتاق خارج شد
مشغول خوردن چای و کيك شدم که
گوشيم زنگ خورد
مهسان-الو
مریم-سالم خوبی؟
مهسان-مرسی اجی،جانم کارتو بگو
مریم-چه هولی تو،ميخواستم بگم امشب نيما نيست بيا پيش من
مهسان-وااا مریم مگه بچه ای که بيام پيشت!
مریم-همين که گفتم،منتظرم خدافظ
ومنتظر جواب من نشد و گوشی رو قطع کرد
امان از دست مریم
معلوم نيست باز چه خوابی برام دیده
خدایا خودت کمكم کن
به ساعت نگاه کردم
اوه
چه زود گذشت

57

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
بلند شدم و کيفم رو برداشتم
از منشی خدافظی کردم و از شرکت زدم بيرون
ساعت هشت وربع بود
به سمت خونه مریم رفتم
رسيدم جلو خونه ی مریم اینا
زنگ رو زدم
چند دقيقه ای طول کشيد که درو باز کرد
فك کنم گرفتار ماهور بودش نتونسته زود در رو باز کنه
رفتم باال
بعداز سالم و احوال پرسی رفتم تو اتاق ماهور و یكم باهاش بازی کردم که خوابش برد
مریم اومد تو اتاق و گفت:
پاشو بيا شام اماده کردم بخوریم  ،بعد بشينيم دوتایى یكم خلوت کنيممهسان-اِی به چشم اجی خوشگلم

رفتيم تو اشپزخونه  ،بعداز خوردن شام توپی که ابجيم درست کرده بود یه چای درست کردیم و ظرف ميوه رو برداشتيم و
رفتيم توى پذیرایی و جلو ی تلویزیون نشستيم
هم فيلم نگاه ميكردیم و هم صحبت ميكردیم
که این روزا چيكار ميكنيم و...
مریم-با شرکت چيكارا ميكنی؟اوضاع خوبه ؟
مهسان-اره خوب پيش ميره ،اگه داداش نبود که اصال نميدونستم چطور باید شرکت رو اداره کنم!
مریم-خداروشكر
حس ميكردم مریم ميخواد حرفی رو بهم بزنه اما نميتونه
دو دل بگه یا نگه
گفتم:
مریم بگومریم-واااا!چيو؟
مهسان-همون چيزی که از وقتی اومدم ميخوای بگی اما هی با خودت کلنجار ميری و نميگی !!!
مریم-راستـــــش با نيما بحثم شده
مهسان-چيييييی؟؟؟؟؟؟؟سر چی؟چرا؟؟
مریم-سر چيزای الكی ،عصر هم گذاشتُ رفت و گفت ،امشب نميام خونه ميخوام یكم تنها باشم
منم مخالفتی نكردم باهاش ،بعدشم که زنگ زدم به تو که بيای پيشم
مهسان-آخه مگه آدم سر چيزای الكی هم دعوا ميكنه؟!راستش بگو ،چيزی شده؟
مریم-خب یه زنی تو شرکتشون هست ،روزی چند بار بهش زنگ ميزنه ،به بهانه های مختلف  ،بهش ميگم جوابش رو نده اما کو
گوش شنوا! ميگه نميشه
مهسان-حتما همينجور هست که ميگه عزیزم  ،خودتو ناراحت نكن! اینم بدون نيما هيچوقت همچين کاری که تو ذهن تو هست
رو با تو و ماهور که کل زندگيش هستين انجام نميده
یادت نيست!؟چقدر ميومد پيش بابا و التماس ميكرد که بابا اجازه بده بياد خواستگاری!
تو که ميدونی چقدر دوست داشت و داره و خواهد داشت پس فكرای اشتباه رو از ذهنت بيرون کن ابجی جونم
اون بدبخت هم الكی ناراحت کردی گذاشته رفته از خونه!
مریم-خدا کنه همينجور که تو ميگی باشه
مهسان-هست دیوونه حاال اجازه ميدی برم بخوابم خيلی خستم
مریم-برو فدات شم شب بخير
مهسان-توهم زود بخواب شب بخير
رفتم اتاق مهمان و بعداز یكم فك کردن به مشكل پيش اومده بين مریم و نيما خوابم برد
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صبح زود بيدار شدم
مریم و فينگيل خاله خواب بودند ،زدم بيرون از اونجا و مستقيم به سمت خونه روندم
بعد از خونه که رفته بودم لباس عوض کنم
رفتم دانشگاه
زودتر از الی و یاسی رسيده بودم
بخاطر همين یكم نشستم رو نيمكت های تو حياط دانشگاه
که اونا هم برسن با هم بریم سر کالس
یه ربع ساعت نشستم تا اینكه از پشت یكی محكم کوبيد به کمرم و گفت:
پــــِــخخخخخخخخخخخيلی ترسيده بودم کيفمو برداشتم که بزنم تو سرش
اما با دیدن الی روانی دستمو آوردم پایين
مهسان-بيشور ترسيدماااا،اول صبحی زهرم ترکيد
الی-چيكار کردم مگه؟خواستم سرحال شی و آدرنالين خونت بياد باال!
مهسان-اخه اینجور ادمو سر حال ميكنن کله پوك؟!
الی-دیگه دیگه
بين حرف زدنمون یاسی هم اومد بعداز سالم و احوال پرسی رفتيم سر کالس
اصال تو کالس حواسم به استاد نبود  ،همش تو فكر بودم
تا اینكه با داد زدن الی و نيشگونی که از بازوم گرفت به خودم اومدم
الی-بدبختِ فكرى ،بلند شو بریم که همه رفتن ما موندیم
مهسان-هاااا!!! اهاااا...االن ميام وایسين
از دانشگاه زدیم بيرون قرار شد الی و یاسی رو برسونم خونه
تو راه بهشون گفتم:
نظرتون چيه برنامه بچينيم بریم بيرون شب های آینده؟الی-تنهایی که حال نميده
مهسان-با توهان چطوره بریم ؟
الی-جوووونميييی جوووون معرکه است
مهسان-روانی!یاسی تو نظرت چيه؟
یاسی-اگه یونا باشه  ،چرا که نه
مهسان-ای کله پوکااااا ...خدا شمارو ميشناسه که چه جونورایی هسين
بعداز کلی حرف زدنو خندیدن اون دوتا خلو چلو رسوندم خونه
خودمم به سمت خونمون رانندگی کردم
وقتی رسيدم
مامانم نشسته بود روى زمين و قاب عكس بابامو گرفته بود تو بغلشو داشت گریه ميكرد
کيفم و ریموت ماشينو انداختم رو مبل خودمو سریع رسوندم کنار مامانم
تو بغل گرفتمش
مهسان-الهی مهسان بميره واشكتو نبينه!چی شده مامان خوشگلم؟؟

مامان-هيچی مهسان ،دیگه نميتونم تو این خونه بمونم...هر لحظه احساس ميكنم بابات تو خونست و صدام ميكنه وقتی
برميگردم که جوابش بدم نيست و دوباره زد زیر گریه
مهسان-الهی فدات شم ميخوای خونه رو عوض کنيم؟اگه تو اینجوری از فكر بابا ميای بيرون خونه رو عوض ميكنيم
مامان-نميدونم
مهسان-پاشو پاشو!بریم یكم آب بزن به صورتت
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اون قاب عكسو هم بده به من!بعد راجب اینكه خونه رو عوض کنيم فكر ميكنيم
مامان-باش دخترم
مامانم به طرف دسشوویی رفت یكم آب زد به صورتش

بردمش تو اتاق یه قرص آرامبخش هم بهش دادم که یكم استراحت کنه  ،دستم تو دستای مامانم بود تا خواب رفت
بلند شدم رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و پریدم رو تخت تا خود صبح به اینكه خونمون رو عوض کنيم فكر کردم
تصميم خوبی بود!
واقعا منم بعضی وقتا یه خاطراتی از بابا یادم مياد که دلم اتيش ميگيره
فك کنم 3ساعت بيشتر نخوابيدم
بلند شدم و یه صبحونه ى مفصل برای مامانم اماده کردم و رفتم تو اتاقم یه تيپ اسپرت زدم
آرایش ساده ای کردم و ریموت رو برداشتم و از خونه زدم بيرون
رفتم به چند تا بنگاه سر بزنم
خونه رو به چند تا بنگاه سپردم
اینجوری که در مورد قيمت خونه می گفتند می تونستيم با فروشش یه خونه ی جمع و جور تر توی شمال شهر و باقی موندش رو
توی بانكی سرمایه گذاری کرد
بهترین فكر بود
تا وقتی که خونه فروش نرفته بود نمی تونستم کار دیگه ای انجام بدم
پس به سمت شرکت روندم و تا شب اونجا بودم
ساعت نزدیكای نه شب بود داشتم برمی گشتم به سمت خونه
که گوشيم زنگ خورد
مهسان-الوو
مهيار-سالم خوبی؟
مهسان-مرسی تو خوبی؟
مهيار-ممنون
مهسان-کاری داشتی؟
مهيار-ميخواستم بگم فردا شب ساعت هشت بياید بریم شهربازی،خوش بگذرونيم
مهسان-فكر خوبيه،پایه ایم!
مهيار-باشه پس فردا ساعت هشت پارکينگ شهربازی ....منتظرتونيم.
مهسان-باشه ميبينمت خدافظ
مهيار-خدافظ
خدافظيمون هم زمان شد با رسيدن من به پارکينگ خونه
پياده شدم و رفتم داخل
مهسان-ســـــلــــام به بهترین مامان دنيا
مامان از توی اشپزخونه اومد بيرون و کفگير به دست گفت:
سالم دختره ى ورپریده،کجا بودی تا این وقت شب!مهسان-واااااو مامان غيرتيمو عشق است.
صبح که رفتم خونه رو به چند تا....
شروع کردم به تعریف کردن کل امروز برا مامانم
مامان-خوب کاری کردی دخترگلم
مهسان-قربونت عشقم...مامااان!؟
مامان-چی شد؟
مهسان-شام چی داریم؟معده کوچيكه داره روده بزرگه رو ميخوره!
مامان با چشمای درشت شده نگام کرد که فهميدم سوتی دادم
مهسان-چيز..منظورم چيز بود!
روده کوچيكه داره روده بزرگه رو ميخوره
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مامان پقی زد زیر خنده و از روی مبل بلند شد و به سمت اشپزخونه رفت و بين راه گفت:
خدا نكشتت بچه!وقت شووهرته بلد نيستی حرف بزنی ،دلت خوشه دانشجوام هستی اااا مامانحرصی به سمت اتاقم رفتم
بعد از تعویض لباس روی تخت دراز کشيدم
همونجور که توی تلگرام می چرخيدم
یهو مهيار پی ام داد
مهيار-سالم شاگرد،چطور مطوری؟
مهسان-سالم استاد،خوبم تو خوبی؟
مهيار-مرسی ممنون

مهسان -فردا کالس داری باهام! می خواسم اگه ميشه ساعتشو تغيير بدی اخه چندجا کار داشتم...شهر بازی هم که ميخوایم
بریم
مهيار-باشه مشكلی نيست،چه موقعی بيام؟
مهسان-فكر کنم ساعت  3تا 4431خوب باشه؟!
مهيار-باشه پس من  3اونجام ،بعدش باهم ميریم کاراتو انجام بدی ،بعدشم که دیگه باید بریم شهربازی،مشكلی که نداری تو؟
مهسان-مشكل که نه،فقط من باید برا شهر بازی دنبال یاسی و الی هم برم
مهيار-ميگم توهان و یونا برن دنبالشون
مهسان-فكر خوبيه
مهيار-خب پس ،فردا همو ميبينيم
مهسان-اوهوم ،فعال
مهيار-فعال
داشتم به کالس فردا و تمارین جلسه قبل که مهيار بهم داده بود فكر ميكردم که پلكام گرم شد
تو عالم خواب بودم که یكی دستامو کشيد و بلندم کرد
به زور یكی از چشمام رو باز کردم ،که مامانم رو دیدم
هميشه این کارو با مریم انجام ميداد چون فوق العاده خوابش سنگينِ و با صدا کردنای مامان بيدار نميشد
مامان هم اِنقدر خسته ميشد و بعدش ميومد دستاش رو ميگرفت و به دستشویی ميبرد
االن چون من تازه خوابم برده بود هرچی صدام کرده بيدار نشدم و از حرصش این بال رو سرم اورده
دیگه خواب از سرم پریده بود...همونجور که مامان من رو کشوند توی اشپزخونه
با صحنه ای که دیدم دهنم اندازه غار باز شد
محمد و زنش نشسته بودن پشت ميز شام و دولپی داشتن غذا ميخوردن
ميگم دولپی واقعا دولپی بودااااا
وقتی منم با قيافه خوابآلود دیدن با چشمای درشت شده و لپای پر زل زدن به منو مامان
خودمو جمع و جور کردم وگفتم :
خواب بودم خبمحمد-چه وقتِ خوابه
مهسان-خوب بيرون بودم خسته بودم ،رفتم یكم استراحت کنم که خوابم برد
محمد-اها حاال بيا بشين شام بخور
مهسان-اوف خوب شد یادم انداختی ،خيلی گرسنه بودم
همه منفجر شدن از خنده
خالصه شام رو کنارشون خوردم
و باز رفتم سمت اتاقم که بخوابم درو که باز کردم رفتم تو دیدم یكی دیگه هم همزمان باهام اومد داخل
برگشتم دیدم محمدِ که گفت:
-ميخوای بخوابی؟
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مهسان-چطور مگه؟
محمد-اخه دلم واسه ابجی کوچولوم خيلی تنگ شده بود می خواستم یكم باهاش حرف بزنم
مهسان-ابجی کوچولوت منتظرِ به حرفای داداشِ قهرمانش گوش بده
محمد-فدات راستی ِکی رفتی شرکت؟
مهسان-دیروز،چطور؟
محمد-امروز نرفتی؟
مهسان-نه مگه اتفاقی افتاده ؟

محمد-نه فقط کارگرا پولشونو ميخواستن ،منم گفتم خانم رضایی فردا مياد به حسابداری ميگه که پولتونو پرداخت کنه
با این حرف یكی با دست زدم به پيشونيم و گفتم:
اهایادم رفته بودمحمد-بله چه خبر دیگه
مهسان-سالمتی
محمد-عمه خانم بهتره یكم سرتو خلوت کنی که توراهی داریم
با شك نگاهش کردم و یهو جيغ زدم
مهسان-واقعا(باجيغ)!؟
محمد-دوس داری یا نه؟
مهسان-با اینكه تمام فحشا نصيب عمه ی بيچاره ميشه اما دوس دارم
محمد-پس فحشارو به جون ميخری واسه فسقلی جون
مهسان-چه جورم! وای خيلی خوشحالم!انگار رو اَبرام
محمد-بگير بخواب منم برم پيش مامان اینا
مهسان-چشم شب بخير بهترین داداش دنيا.
محمد-شب بخير بهترین عمه ی دنيا
صبح با صدای زنگ گوشيم بيدار شدم،
یه دوش گرفتم و رفتم پایين،
که یهو یادم افتاد محمد گفته بود(:فردا باید بری به شرکت سر بزنی برای پرداخت حقوق کارگرا)
بدون امضاء منم نميشد!..
پس زود لباسم رو عوض کردم،
که یكساعته برم و برگردم.
ریموت ماشين رو برداشتم ،ماشينو از پارکينگ درآوردم
و رانندگی کردم به سمت شرکت.بعداز تموم شدن کارم،
رفتم به یه گل فروشی شيك و پيك ،چندتا گل رز قرمز خریدم ،که بذارم تو گلدون ميز ناهارخوری
اون موقع که بابام زنده بود
هرروز گل ميخرید و نميذاشت گل پژمرده توی گلدون باشه
ولی افسوس که اون دوران تموم شد!
برگشتم خونه
مامانمو دیدم که داره اماده ميشه ،گفتم:
کجا؟مامان-دارم ميرم خونه ی مریم خيلی وقته ندیدمش
تا اینو گفت یادم افتاد که اونشب بين مریم و نيما بحث پيش اومده بود و منِ حواس پرت یادم رفته بود،گفتم:
اهاسریع رفتم توی اتاقم و زنگ زدم به مریم تا از حالش ،با خبر شم .
بعداز چندتا بوق گوشی رو برداشت
مهسان-سالم ابجی خوبی؟
مریم-سالم مرسی عزیزم توخوبی؟
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مهسان-قربونت
مریم-کاری داشتی باهام اجی؟کار دارم!
مهسان-اره مامان داره مياد اونجا.با نيما اشتی کردی؟
مریم-خوش اومده ،اره همون روز که برگشت اشتی کردیم
مهسان-خب خداروشكر،خيالم راحت شد .خب دیگه مزاحمت نميشم!فعال.
مریم-فعال
رفتم پایين با مامان هم خدافظی کردم و اون رفت
شروع کردم به تميز کردن خونه وگل هارو گذاشتم تو گلدون روی ميز
ساع ت 2431بود
نيم ساعت دیگه مهيار ميومد،رفتم لباسمو عوض کردم یه ارایش ساده کردم
که صدای زنگ بلند شد
دینگ دینگ
دینگ دینگ
سریع رفتم به سمت در و بازش کردم
مهسان-سالم
مهيار-سالاام مهسان خانم کم پيدا!
مهسان-من کجا کم پيدام؟
مهيار-هستی دیگه!
مهسان-باشه،بفرمایيد داخل
و بعد به سمت پذیرایی راهنمایيش کردم،
بعد از اینكه نشست روی مبل و من براش شربت آوردم رفتيم سر تمرین
نميدونم چرا حس ميكردم نگاهاش نسبت بهم تغيير کرده!
آخه یه جور خاصی نگام ميكرد
جوری که نميتونستم نگام رو از چشماش بگيرم
و این یعنی ،عمق فاجعه!
فاجعه ای از جنس
آدمی که آتش گرفته،
اگر بایستد،
میسوزد،
اگر بِدَود،
بيشتر میسوزد
توی افكارم غرق بودم و یه تيكه از تمرینی که مهيار بهم داده بود رو ميزدم ؛اما همش اشتباه ميشد
یهو دستای بزرگ و
محكمش رو روی دستام گذاشت و دستام رو گرفت
،اون تيكه ای رو که اشتباه ميكردم رو با دستام زد
اِنقدر محو حرکتش بودم که هيچ چيزی رو نفهميدم
دستی جلوی صورتم تكون داد و گفت:
امروز اصال حواست به درس نيستمهسان...-
مهيار-مهسان،اتفاقی افتاده؟
مهسان-ها؟چيز!یعنی نه!...
مهيار-وقت کالس تموم شد،بلند شو حاضر شو بریم کاراتو انجام بده ،بعدم بریم شهربازی
مهسان-باشه،پنج دقيقه دیگه حاضرم

63

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
مهيار-ببينيم وتعریف کنيم
پوکر نگاش کردم و گفتم:
منظور؟!مهيار-هيچی بابا!منظوری نداشتم
مهسان-باش
پشت چشمی نازك کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم
سریع رفتم توی اتاق و مانتو وشلواری که از قبل آماده کرده بودم رو پوشيدم
آرایش هم نكردم
از اتاق اومدم بيرون
نزدیك سالن که شدم
صدای مهيار می شنيدم که با تلفن صحبت ميكنه؛
اما
با کی؟
حس کنجكاویم نذاشت جلو برم،
پس پشت دیوار ایستادم و جفت گوشام رو به حرفای مهيار سپردم
مهيار-چی ميگی تو؟
...مهيار-اعصابم رو خورد نكنا
...مهيار-هرغلطی ميخوای بكن،دختره ى عوضی
...مهيار-همش حماقت بود!حماقت محض!...
...عشق من به تو،الهه حماقت محض بود،دست از سرم بردار...مهيار-مواظب حرفات باش
...مهيار-خفه شــو
بعدم صدای کوبيدن گوشيش روی ميز اومد
محو حرفاش بودم
اون قبال عاشق بوده
عاشق الهه
هرچند نميشناسمش اما ازش متنفرم!
حس تنفری که نسبت به هيچكس نداشتم تاحاال!
از پشت دیوار بيرون رفتم و وارد سالن پذیرایی شدم
مهسان-من آمادم بریم
سرشو بلند کرد و نگاهی بی تفاوت بهم انداخت و وسایلش رو برداشت و گفت:
بریماز خونه زدیم بيرون و سوار ماشين شدیم
آدرس بنگاهی که خونه رو بهش سپرده بودم بهش دادم
وقتی رسيدیم بهم گفت که توی ماشين منتظر ميمونه تا برگردم

چهل و پنج دقيقه کارم طول کشيد وبعد از اتمام کارم سوار ماشين شدم و گفتم که دیگه کاری ندارم و بریم شهر بازی
اونم توی سكوت به سمت شهربازی رفت
زمانی فرا ميرسد که
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باید رفت
حتی اگر جای مشخص
و مطمئنی در انتظارت نباشد
از پنجره بيرون رو نگاه می کردم ،سرعت ماشين فوق العاده زیاد بود
برگشتم به مهيار بگم آروم تر برو که همون لحظه
متوجه فردی که از خيابون رد ميشد شدم
امامهيار توی فكر بود هرچی صداش ميكردم انگار نه انگار که با اونم
بازوش رو گرفتم و تكونی بهش دادم وگفتم:
مــهيــاروقتی متوجهم شد برگشت نگاهم کنه که جيغ زدم:
مواظب بــــاش االن ميكشيشپاشو محكم گذاشت روی ترمز(این اتفاقات فقط توی چند ثانيه طول کشيد)
جيغ الستيك ها بلند شد،محكم دستم رو روی چشمام گذاشتم و یه لحظه
فقط یه لحظه از خدا خواستم که اتفاقی نيوفته
من کامال تهی هستم،
می دانيد کامال تهی بودن ،یعنی چه؟
تهی بودن مثل خانه ایست ،که کسی در آن زندگی نكند!
خانه ای بدون قفل ،بدون اینكه کسی در آن زندگی کند.
هرکسی می تواند وارد شود ،هر وقت دلش بخواهد!
این چيزیست که بيشتر از همه مرا ميترساند!...
یه دقيقه ای گذشت
آروم آروم دستام رو از روی چشمام برداشتم
و رو به روم رو نگاه کردم
پسر جوونی نا باور داشت به ما نگاه ميكرد
خدایا شكرت
مهيار از شك بيرون اومد و از ماشين پياده شد
اِنقدر ترسيده بودم که فكر کنم رنگم مثل گچ شده بود
مخصوصا االن که هيچی به پوستم نزده بودم
ده دقيقه ای گذشت که مهيار سوار شد
بی صدا حرکت کرد
چند متری رفتيم که کنار خيابون ایستاد و گفت:
االن ميامباشههمونجور که داشتم پشه ميپروندم و حوصلم سررفته بود تصميم گرفتم از
ماشين پياده شم و هوایی بخورم
کنار ماشين ایستاده بودم که دوتا پسر داشتن ميومدن به سمتم
دوباره حس ترس به سراغم اومد
هی بهم نزدیك تر ميشدن تا اینكه
اومدن و از کنارم رد شدن و رفتن
چيه؟
نكنه فكر کردید ميخواستن مزاحمم بشن
و مهيار مثل قهرمان ها بياد و بزنتشون
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اِی آقـــا
من اگه این شانسا داشتم که االن به جای اینجا ایستادن
توی جزایر قناری کنار ساحل بودم
هـــــِـــی روزگار
بگذریم
مهيار اومد و رفتيم
تا شهربازی هيچ حرفی بينمون رد و بدل نشد.
وقتی جلوی شهر بازی رسيدیم ،
یونا زنگ زد به مهيار گفت :
کجایين بابا دوساعت منتظرتونيممهيار گفت:
کمتر حرف بزن پسر ،یه نگاه به پشت سرت بندازی ما رو هم ميبينیهمزمان برگشتن و نگاهشون افتاد به سمت ما
اومدن طرفمون
بعداز سالم و احوال پرسی باهم رفتيم تو شهربازی
یونا با یاسی یه طرف ميرفتن ،واسه خودشون
توهان و الی هم یه طرف دیگه
مهيار هم مثلِ برج زهر مار رفت رو نيمكت تو شهربازی نشست و با گوشيش ور رفت
پوفی کشيدم
که گفت :
چيزی شده؟مهسان-نه
مهيار-آها
باز رفت تو سرش رو کرد توی گوشيش
نميدونم چش بود،
چرا امروز همش تو خودشه!
منم بی سروصدا رفتم ،کنارش نشستمو زل زدم
به زمين و به این فكر ميكردم که ،
به مهيار بگم خونمون ميخواد جا به جا بشه یا نه ؟!
یهو با صدا زدنای مهيار از فكر اومدم بيرون
مهيار-مهسان
مهسان-بله
مهيار-پاشو پاشو بریم پيش بچه ها
مهسان-باشه
خيلی یواش گفتم و دنبالش راه افتادم
عجب!
این چشه یهو یه جوری ميشه؟!
رفتيم همه ی بازی هارو سوار شدیم
دیگه حالم بد شده بود به الی و یاسی گفتم:
دخترا خودمون بریم دیگه ؟که مهيار گفت:
شرمنده هرکی با هرکی اومده با همونم برميگردهیه نيشخندم زد ورفت سمت ماشين ،گفت :
بریم؟مهسان-اره

66

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
با بقيه خدافظی کردیم و سوار ماشين شدیم.
ومهيار روند به سمت خونه ی ما!.
تو راه همش با خودم کلنجار ميرفتم !
بگم یا نگم؟
باالخره نتيجه گرفتم ،که فعال چيزی بهش نگم .
وقتی خونمون جا به جا شد ،اونوقت شاید خودم رفتم بهش گفتم.
منو رسوند خونه و وقتی مطمئن شد که وارد خونه شدم رفت
رفتم باال و یه دوش گرفتم و خوابيدم
صبح با صدای مامانم که هی ميگفت:
مهسان مهسان بيدار شدم
گفتم:
چيزی شده مامانمامان-نه دختر ،نمی خوای بلند شی!لنگ ظهرِ ،حاال گفتيم جمعس ولی نه دیگه تا ساعت12بخوابی
پاشو خواب زیادی هم بده
مهسان-بذار یكم دیگه بخوابم ،بعد بلند ميشم !
مامان در حين رفتن به بيرون از اتاقم بود که گفت:
تنبل خانوم پاشو دیگه ،منتظرتم پایينمهسان-باش
مامانم که رفت ،دیگه خواب از سرم پریده بود !
بلند شدم و یه آبی به صورتم زدم و موهام رو دم اسبی بستم .
رفتم پایين ،مامانم تا منو دید گفت:
چه عجب بلند شدی!مهسان-آره دیگه ،راستی مامان!خونه پيدا کردم  ،تا هفته ی آینده ميریم اونجا
مامان-جدی!اینجا پس چی ميشه؟
مهسان-اینجا هم فردا ميان ميبينن ،واسه خرید
مامان-کاش اینجارو نميفروختيم
مهسان-مامان جونم ميدونم از اینجا خاطرات زیادی داری اما دیگه مجبوریم
مامانم سری به نشانه ی رضایت تكون داد..
بعداز خوردن ناهار ،رفتم تو اتاقم یه اهنگ گذاشتم ودفتر خاطراتم رو برداشتم
همه ی اتفاقاتی که این چند وقت برام اتفاق افتاده بود توش نوشتم
ریز به ریز
نميدونستم چرا مهيار این همه برام مهم شده!هروقت تنها ميشدم تنها به اون فكر ميكردم
شاید شاید...
نه مهسان!
داری اشتباه ميكنی!
امكان نداره!
تو اصال اهل این حرفا نيستی!
تو عاشق نشدی!
وجی-حاال ميبينی که شدی !
مهسان-نشدم نشدم
وجی-اگه نشدی پس چرا اون این همه برات مهمه
مهسان-وجی بتمرگ سرجات ميگم عاشق نشدم ،یعنی نشدم
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وجی-باش من خفه ميشم اما خودت یه روزی پی ميبری که شدی
چه شدی نشدی شدا!
همينجور داشتم با وجی حرف ميزدم که یهو گوشيم زنگ خورد
انقدر ترسيدم که حد نداشت
مثل سكته ای ها و با هول گوشی رو جواب دادم
مهسان-االم سلوب
الی-سلوب خومی
اوخ
گند زدم که
از گند من اون بيچارم هنگيد
سریع گوشی رو قطع کردم
ناباور داشتم گوشيم رو نگاه ميكردم که دوباره زنگ خورد
الی بود
خب خداروشكر سوتی جلوی غریبه نبود!
مهسان-کاری داشتی؟
الی-آره ميگم ،ما االن ميخوایم بریم باغ عمم اینا نمياین بریم ؟
اصال حوصله ی بيرون رفتن رو نداشتم
مهسان-نه الی فدات !حال بيرون اومدن ندارم
الی-باش عزیزم اصرار نميكنم شاید بعد اومدم پيشت!
مهسان-قربونت
الی-خدافظ
مهسان-خدافظ
جمعه رو کال تو خونه بودم با مامانم
االنم منتظر این طرفم که زنگ زد ،
چند دقيقه دیگه مياد خونه رو ببينه ،برای خرید
دینگ دینگ
سریع در رو بازکردم
یه خانم و اقای سن باال بودن
اومدن خونه رو دیدن!
خداروشكر ،خوششون اومده بود
حرفامون رو زدیم
که کِی بریم برا تحویل به اونا و دریافت پول و....غيره.
بعداز رفتن اونا ریموت ماشين و کيفم رو برداشتم و روندم به سمت شرکت
بعد از اینكه کارم توی شرکت تموم شد

رفتم هایپر مارکتی که به خونه نزدیك بود و چيزایی که الزم داشتم و مامان سفارش کرده بود خریدم و به سمت خونه حرکت
کردم.
از امروز شروع به جمع کردن وسایل می کنيم
تا آخر هفته اسباب کشی کنيم
وقتی رسيدم مامان خونه نبود.
رفتم توی اتاقم لباسام رو عوض کردم و شروع کردم به جمع کردن وسایل که توی این هفته بهشون احتياجی نداشتم.
آی کمرم
حدس ميزنم ربع ساعت گذشته بود که بلند شدم و صاف وایستادم و بدنم رو کشيدم تا خستگيم در بره
وقتی برگشتم از اتاق برم بيرون با دیدن ساعت دهنم باز موند
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مگه ميشه؟
مگه داریم؟
دو ساعت ونيم داشتم مثل کوزت کار می کردم و با خودم فكر می کردم فقط ربع ساعت بوده!
ای بابا
صدای شكمم بلند شده بود،

رفتم آشپزخونه و بعد از برداشتن دو بسته چيپس و یه بسته لواشك رفتم توی اتاقم و روی تخت نشستم و لپ تابم رو روشن
کردم
و فيلمی گذاشتم نزدیك سه ساعت داشتم نگاهش ميكردم.
بعد از تموم شدنش،یه زنگ به مامان زدم که گفت خونه محمد ایناس و یه ساعت دیگه مياد.
بعد از اینكه خيالم از بابت مامان راحت شد،
خوابيدم
یك ساعتی خوابيدم تا مامانم بياد
با صدای زنگ در از خواب پریدم
دینگ دینگ
دینگ دینگ
مامانم بود
دکمه ی ایفون رو زدم و اومد باال .
وقتی دید یكم از وسایالرو جمع کردم گفت:
به به دخترم زرنگ شدهمهسان-بودم مامان جونم خبر نداشتی !
مامان-یكی تو زرنگی یكی اون مریم/-:
زدم زیر خنده
مریمم کار نميكرد نميكرد وقتيم می کرد یهویی همه کارا رو انجام ميداد !
مامانم رفت لباسشو عوض کرد و اومد پایين.
باهم ،شروع کردیم به وسایل جمع کردن.
بعدشم مامانم رفت واسه شام تدارك ببينه که گفتم:
مامان نظرت چيه امشب بریم بيرون؟مامان-چی شده دست و دل باز شدی!؟
مهسان-دست و دل باز بودم مامانم
مامان-خوبه خوبه!کمتر حرف بزن،پاشو برو زودتر اماده شو که بریم.
مهسان-ای به چشم ،سه سوت بزنی آمادم
رفتم تو اتاقم یه مانتو عروسكی مشكی رنگ از تو کمدم برداشتم و با یه شلوار سبز یشمی پوشيدم و بعداز یه آرایش ساده
،شال یشمی هم پوشيدم.
رفتم پایين
مامانمم آماده بود ،ریموت رو برداشتم و رفتيم رستوران شام خوردیم.
از رستوران که زدیم بيرون!
یكم قدم زدیمو خلوت کردیم ،ساعت 12بود که برگشتيم خونه
فردا اسباب کشی داریم و آخرین روزی هست که اینجا هستيم
همه وسایالرو جمع کردیم و آماده رفتن به خونه جدیدمون هستيم .
سخته دل کندن از اینجا ،اما مجبوریم که بریم
دليل اینکه آدمها ،
به دشواری شاد میشوند،
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این است که همواره
گذشته را بهتر از آنچه بوده،
حال را بدتر از آنچه هست،
و آینده را نامشخصتر از آنچه خواهد بود میبينند.
و این یعنی عمق فاجعه،
فاجعه ای حل نشدنی،
که همه را به نابودی ميكشاند!
توی این چند روز الی و یاسی هم اومدن کمكم ،واسه جمع کردن وسایال
به مهيار هم گفتم تا چند مدت نميخوام پيانو کار کنم .
واسه همين چند روزی ميشه که ازش خبری ندارم
تصميم گرفتم امشب ببينمش شاید دیگه نرفتم پيشش برای همين ،زنگ زدم برنامه ریختيم بریم بيرون ،
به الی و یاسی هم گفته بودم به هيچ عنوان سوتی ندن ،که خونمون ميخواد جا به جا بشه !

عصر ساعت7بود آماده شدم رفتم دنبال الی و یاسی و بعدشم رفتيم رستوران مورد نظری که توش قرار گذاشته بودیم.
وقتی رسيدیم ،جلوی رستوران ماشين مهيار رو دیدم ،
معلوم بود اونا زودتر از ما رسيدن.
وقتی وارد شدیم ،دیدم
3تاشون روی آخرین ميز رستوران نشستن .
ما هم رفتيم سمتشون و بعداز سالم و احوال پرسی نشستيم.
همينجور که داشتيم تعریف ميكردیم ،گارسون اومد هر کسی چيزی رو که می خواست ،سفارش داد .مهيار گفت:
امشب مهمون منين هرچی دوس دارید ،سفارش بدید.همه با هم یه هــــو گفتيم و زدیم زیر خنده
زمانی که منتظر بودیم واسه سفارشامون مهيار گفت
راستی چرا نمی خوای دیگه پيانو کار کنی؟مهسان-به دالیلی فعال نميتونم
مهيار-آها
سكوتی ميز رو فرا گرفته بود،
هيچكس حرفی نميزد،
که یهو الی یه پــــــخ بلند گفت که باعث شد پسرا و یاسی ،که هميشه تو فكر بود بترسن و این وسط من و الی دهنامون رو
اندازه اسب آبی باز کرده بودیم و با صدای بلند ميخندیدیم
در همين لحظه ی زیبا که پسرا و یاسی مثل اژدهای آتش که از دهان و گوشاش دود بيرون ميزد ما رو نگاه می کردن
،سفارشامون اومد
شاممون رو خوردیم زدیم و از رستوران خارج شدیم
رفتيم چمران یكم قدم زدیم
ساعت یازده بود که برگشتيم خونه!
سریع رفتم خوابيدم ،تا فردا صبح زود بيدار شم.
فردا محمد اینا و مریم اینا و علی برادر شوهر مریم هم ميومدن کمك!
با فكر به همين چيزا خوابم برد
وقتی بيدار شدم ساعت عدد 9رو نشون ميداد،خب خداروشكر زود بيدار شدم
اما صداهای پایين ميگفت همه اومدن و من دیر بيدار شدم!
تندی رفتم دستشویی و بعد از انجام عمليات و شستنِ صورتم،
یه لباس مناسب پوشيدم و رفتم پایين.
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به همه سالم کردم و به دستور مامان  ،ماهور رو بغل کردم و گوشه ای نظاره گر ایستادم.
بيست دقيقه ای بود که همه مشغول بار زدن وسایل توی کاميونی که کرایه کرده بودیم بودن!
منم داشتم با ماهور بازی ميكردم ،چند دقيقه ای بود که بی قراری ميكرد،
به گمونم گرسنه بود...
مریم و صدا کردم و ماهور رو دادم بهش تا شير بهش بده و خودم رفتم کمك بقيه

آرام هم با این وضعش داشت کار ميكرد،اون و مامان هم فرستادم پيش مریم و خودم کارتونی شكستنی که نسبتاً سبُك بود
برداشتم و به سمت حياط رفتم.
محمد و نيما و علی رو کنار حياط دیدم،که ایستاده بودن و مشغول بگو و بخند بودن!
داشتم ميرفتم به سمت کارگر تا کارتون رو بهش بدم که علی گفت:
مهسان خانوم،بدینش به من.مهسان-بفرمایيد
کارتون رو ازم گرفت و خودش رفت پيش کارگر
برگشتم داخل که علی هم پشت سرم اومد
مهسان-خودم ميارم شما بفرمایيد،یكم استراحت کنيد.
علی-خسته نشدم که بخوام استراحت کنم.
مهسان-ببخشيد به شما هم زحمت دادیم!
علی-نه بابا!چه زحمتی،وظيفست.
دیگه چيزی نگفتم و اونم کارتونی رو برداشت ورفت بيرون
کل وسایل که بار زده شد ،هرکس سوار ماشينش شد و به سمت خونه جدید روند!
من و مامان باهم بودیم
مریم و نيما و علی و ماهور کوچولو باهم بودن
همچنين محمد و آرام هم با هم بودن...
من جلوتر از اونا می رفتم تا زودتر برسم و در رو باز کنم.
نميدونم چم شده بود!
یه حس عجيب و دلشوره داشتم!
گاهی
دلت از سن و سالت ميگيرد،
ميخواهی
کودك باشی
کودکی که به هر بهانه ای،
به آغوش غمخواری پناه ميبرد.
وقتی به خونه رسيدیم ماشين رو به پارکينگ بردم و کليد رو به مامانم دادم تا بره
و در خونه رو باز کنه
و منتظر بمونه تا وسایل رو بيارن
خونه ای که بهش نقل کردیم،یه آپارتمان 6طبقه بود که توی هر طبقه دو واحد قرار داشت.
دم در منتظر کاميونِ بودم،که محمد زنگ زد گفت سرخيابونه ولی کوچه رو بلد نميشه
گفتم منتظر بمونه تا برم سرخيابون و راهنمایيشون کنم.
بازخودم گفتم برا دو قدم ماشين الزم نيست پس در رو بستم و رفتم سر خيابون
کنار خيابون ایستاده بودم وکه محمد دوباره زنگ زد و گفت اون طرف خيابون ماشينش پارك کرده و رفته برای آرام از سوپر
مارکت لواشك بخره
خدایا
االنم موقع ویار کردن بود/:
که آرام ویار کرده!
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بدون نگاه کردن به دو طرف خيابون دویدم به طرف مقابلم
همون موقع محمد از سوپر مارکت اومد بيرون و با دهان باز منو نگاه کرد،
آرام رو از توی ماشين دیدم ،که جيغ کشيد
علی و نيما رو دیدم ،که سریع از ماشين پياده شدن و داد زدن
و مریمی که از تهِ تهِ دلش جيغ کشيد...
تمام این اتفاقات فقط ثانيه ای طول کشيد
مگه چی شده بود؟
توی همين فكر بودم که،
یه جسم سنگين و محكمی،
با شتاب خورد بهم.
پرت شدم باال،
همه جام درد ميكرد.
احساس دردی که سرتا سر وجودم رو گرفته بود،
وهرثانيه بيشتر و بيشتر ميشد
وقتی افتادم زمين،
کلی آدم دورم جمع شده بود و محمد سرم رو توی آغوشش گرفته بود وداد ميزد،
علی به طرف راننده ماشين رفته بود و داشت باهاش دعوا ميكرد،
ونيمایی که با عجز به اورژانس آدرس محل تصادف رو ميگفت.
همينطور که داشتم نگاشون ميكردم،
یهو پلكام افتاد رو هم ،و سياهیِ مطلق همه رو جا رو فرا گرفت.
*راوى*
مهسان بيهوش شد ودیگه هيچ صدایی نمی شنيد.
آمبوالنس اومد،
اون رو گذاشتن توش و مریم باهاش رفت.
وقتی رسيدن بيمارستان،
مهسان رو بردن اتاق عمل.
مریم وبقيه هم از نگرانی داشتن می ميردن،
همش درحال اشك ریختن بودن.
دکتر بعداز عمل ،
که دوساعت طول کشيده بود،
با خستگی بيرون اومد.
همه به سمتش حمله کردن و ازش وضعيت مهسان رو پرسيدن
محمد-اقای دکتر چی شده توروخدا بگين هيچيش نشده ابجيم
هر کسی یه چيزی می گفت همه نگران بودن ،
تااینكه دکتر بعداز چند ثانيه گفت:
متاسفانه یه دست و یه پاش شكسته و االنم تو کماس ،ماهرکاری از دستمون بر ميومد انجام دادیم،
فقط براش دعا کنيد دیگه کاری از ما ساخته نيست .
دکتراینو گفت و با عجله رفت سمت اتاقش .
محمد دنبالش ميرفت و ميگفت:
یعنی چی این حرفاتون؟اقای دکترمن ابجيمو از شما ميخوام! توروخدا بهم برگردونيدش.دکتر هيچی نگفت و رفت تو اتاق و در هم بست.
با این حرفه دکتر همه ناراحت بودن،
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مریم و مادرش ازبس گریه کرده بودن ،دیگه نایى نداشتن.
در همين حين مهسان رو از اون اتاق بيرون اوردن
چشماش بسته بودو هيچ حرکتی نداشت
مهسان 5روزِ که توی کماس!
مامانش و محمد پيشش موندن و از کنارش تكون نميخورن
هرچند از نزدیك نميتونن ببيننش
اما از پشت شيشه دیدنشم براشون غنيمت بود !
مادرش نمازاش رو توی نمازخونه بيمارستان ميخوند.
24ساعته براش قران ميخوند!
دعا ميكرد و از خدا دخترش رو ميخواست
مریم بخاطر بچش مجبور بود خونه باشه؛
ولی هر روز یه سر ميرفت بيمارستان.
روز سوم بعداز اون حادثه ،
الی و یاسی هرچی زنگ ميزدن
به گوشی مهسان خاموش بود!
زنگ زدن به مریم و وقتی این قضيه رو شنيدن فوری خودشونو به بيمارستان رسوندن .
الی و یاسی در به در،
دنبال اتاق مهسان ميگشتن،
تا باالخره بعداز پرسيدن از یه پرستار پيداش کردن
وقتی پشت شيشه قرار گرفتن و مهسان رو بی جون روی تخت دیدن،
مادر مهسان با دیدن الی و یاسی تعجب کرد وگفت:
شما از کجا فهميدین؟الی-مریم گفت
انگار سنگ محكمی خورده بود،
به سر الی و یاسی
هر دوشون باورشون نميشد،
اون مهسان 5شب پيش که سرحال بود ،باشه!
الی-الهی بميرم عزیزم چی شد یهو ؟چرا بهم خبر ندادی بيام هااا ؟
هر دوشون خيلی ناراحت بودن
الی و یاسی پشت در بی قراری ميكردن تا اینكه مامان مهسان اومد و گفت:
-مرسی که اومدین ولی االن دیگه برید خونه الكی خودتونو خسته نكنيد من پيششم

الی-نه به هيچ عنوان ما نميریم شما برید خونه یكم استراحت کنيد ،حتما این چند روز خسته شدین ما پيشش هستيم! نگران
نباشيد .
مامان مهسان ميگفت ،نه نميتونم تنهاش بذارم
اما با اصرار الی و یاسی رفت خونه
و اونا هم پشت در اتاق مهسان نشسته بودن ومنتظر
انتظار خيلی سخته اونم اون لحظه که نميدونی کی چشماشو باز ميكنه
فردا ؟
پس فردا؟
یه هفته دیگه؟
یكماه دیگه؟
یكسال دیگه ؟
االن یه هفتس این اتفاق برای مهسان افتاده،
مهسان ب هيچ عنوان هيچ عكس والعملی نشون نداده
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مثل مرده بی حرکت بود فقط سينش باال پایين می شد
یك روز دیگه یك ماه ميشد که مهسان رفته بود کما
دکترا ميگفتن اگر تا فردا بهوش نياد دستگاه هارو ازش جدا ميكنن
همه نگران و دست به دعا بودن.
هيچكس دوست نداشت باور کنه که مهسان دیگه کنارشون نباشه.
یاسی و الی اون روز طبق معمول به دیدن مهسان اومده بودن...
توهان و یونا هرچی تماس ميگرفتن ،یاسی و الی رد تماس ميدادن و جوابشون رو نميدادن،
تا اینكه یاسی جواب داد و قضيه تصادف مهسان رو تعریف کرد
مهيار هم که کنار یونا و توهان بود،
نگران و سردرگم گفت که ادرس بيمارستان رو بپرسه
تا اسم بيمارستان رو بهش گفتن،
به سمت ماشينش دوید و با بيشترین سرعت به سمت بيمارستان روند.
حس بدی داشت،
انرژی منفی!
به بيمارستان که رسيد،
سریع ماشينش رو پارك کرد و به داخل بيمارستان دوید!
هيچ چيز مهم نبود،
فقط مهسانش!
مهسانی که بی جون روی تخت بيمارستان افتاده بود،
برای مهيار که تكه ای از جانش بود روی تخت به خوابی عميق فرو رفته بود!
وقتی به پشت شيشه اتاق مهسان رسيد ،بهش خيره شد
همه ی کلمات با آنچه
ميان من و تو است بيگانه اند،
کلمات خدمتگزاران پست دیگرانند
و من هيچ کلمه ای را
برای گفتگوی با تو
شایسته تر از "سكوت" نيافته ام!
آیا سخنِ مرا می شنوی؟
شب شده بود صدای تيك تاك ساعت فضای بيمارستان و
سكوتشو می شكست ،همه نگران بودن؛ نگران دختری ك روتخت
افتاده بود دختری که کم از نفس نداشت
برای ادمای منتظر پشت در،
دختر یتيمی که تو این چند وقت
مثل یه مرد پشت مادرش بود و
تا یه غصه کوچيك به دل مادرش ميومد نفساش تنگ ميشد
عشق
مادر به فرزند چقدره؟؟
حاال فك کنين اون فرزند چند وقته جای خاليه خيليا رو برات پر کرده چی ميكشه این مادر؟؟مادری که چند
روزِ جيگر گوشه اش مثله ی مرده ،
افتاده رو تخت .
یه چشم این مادر خونه و یه چشمش اشك
و نفس کشيدنش تمام آرزوی این مادر داغ دیده است.
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دکتر اومد و داخل اتاق شد .
همه دویدن پشت شيشه نفس کشيدن سخت شده بود واسه همه
قلب هاشون از نگرانی داشت سينشونو ميشكافت که بزنه بيرون
مهيار پشت شيشه داشت به مهسان نگاه ميكرد و از ته دلش خواهش ميكرد ،که بلند بشه صداش
ميزد و التماسش ميكرد ،
که چشماشو باز کنه تو یه لحظه،
چشمای مهسان باز شد تو یه لحظه چشماش مهيارو دید و تو یه لحظه صدای بوق دستگاه ها بلند شد
همه چيز تو یه لحظه اتفاق
افتاد صدای بوق دستگاه ها،
صدای پاهایی که ميدویدن
به سمتی ك مهسان داشت توش
جون ميداد ،
صدای زجه ها و گریه های کسایی که پشت در
داشتن جون مرگ شدن
عزیزدلشونو ميدیدن،
مهيار پشت شيشه وایساده بود
بغضی که تو گلوش بود داشت خفش ميكرد
دکترداد ميزد:دستگاه شوك و بيارین
و بغض مهيار هر لحظه بيشتر ميشد،
صدای داد محمد ميومد،
فریادی که از ته دلش واسه
خواهر کوچيكش بود کی گفته مرد گریه نميكنه،
مردی ك قطره قطره
اشكاش از درد نبودن ته تغاریه خونشون بود،
یه بار
دو بار
سه بار .....
فایده نداشت،
اون دستگاه ضربانی
نشون نميداد یه خط صاف که دهن کجی ميكرد به همشون،
چند ساعت چند دقيقه و چند ثانيه شد کسی نفهميد ،
تنها وقتی به خودشون اومدن ك دکتر اومد و بيرون و یه کلمه رو مثل پتك کوبوند تو سرشون،متاسفم
دکتر-متأسفم
با این حرف ،مادر مهسان از حال رفت
مریم و آرام به کمك دوتا پرستار بردنش به بخش تا سِرُم و آرام بخش بهش تزریق کنند
محمد همونجا سر جاش خشكش زده بود
نيما و علی ناباور یكدیگررو نگاه ميكردند
و در کناری
جوانی تكيه بر دیوار
با شانه هایی افتاده،
بغض سنگين گلویش را نگه ميداشت
تا مبادا دیگران از دیدن اشك هایش،
او را مسخره کنند..
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هرچند مهم نبود،
این زندگی و تمام وجودش دیگر مهم نبود،
چرا که زندگيش،
تمام هستيش،دیگر نبود..
هوای اطرافش از نفس های عشقش،
معطر نبود.
فقط مرگ است ،
که یك بار اتفاق می افتد،
زندگی فقط به خاطر زنده بودنش
تكرار می شود،
و این تكرار دیگر جذاب نبود.
"مهيار"
با شنيدن حرف دکتر،
انگار دنيا رو سرم خراب شد.
سر در گم بودم،
حالم دست خودم نبود!
من تازه ميخواستم بهش بگم
ميخواستم بشه دنيام!
بشه ملكم
چرا حاال؟
چرا حاال که می خواستم اعتراف کنم!
چطوری بدونش زندگی کنم؟
اصال می تونم بدونش دوام بيارم؟
زندگی بدونش معنی داره؟
نه!
خـــدایا!دارم دیوونه ميشم..
آخه این چه کاری بود!
با شانه هایی افتاده ،
از بيمارستان خارج شدم
به صدا زدنای اسمم توسط توهان و یونا توجه نكردم.
فقط ميخواستم برم!
برم به جایی که هيچكس نباشه
جایی که تنها باشم!
جایی که بتونم با خودم کنار بيام
جایی که بتونم خودم رو خالی کنم!
با آخرین سرعت به سمت تپه ای که خارج از شهر بود و
توی این مواقع ميرفتم،روندم!
وقتی رسيدم،
پياده شدم و چند دقيقه ای ،
به دور دست ها خيره شدم چهرش رو به یاد آوردم!
چهره جذابش
چشمایی که با زیبایيش من رو عاشق خودش کرد.
آخه چرا اینجوری شد؟!
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و چرا های دیگه ای که توی ذهنم بود!
چطور بدونش اینجا باشم؟
لحظه لحظه ی بودنمون کنار هم رو یادم ميومد،
و اشك سمجی که از گوشه چشمم جاری شد!
گوشيم داشت خودش رو خفه ميكرد...
از جيبم بيرون آوردمش،
به شماره توهان نگاهی کردم..
با تمام توانی که داشتم پرتش کردم ،
پرتش کردم به جایی که نميدونستم کجاست!
توی یه لحظه ،
چيزی به ذهنم رسيد!
آره خودشه!
من بدونش نميتونم!
خودشه!باید همين کارو کنم...
زمان درمان همه ی زخمهاست.
به سمت ماشينم رفتم ،
وسوار شدم.
روندم به سمت خونه مامان از جریان مهسان خبر داشت
وقتی از خونه بيرون زدم بهش گفتم که ميرم از عالقم به عشقم بگم
نميدونه چه بالیی سرم اومده!
نميدونه چطور شكستم!
نميدونه باالخره مهسانم به آرزوش رسيد!
اینكه دوباره پدرش رو ببينه
ماشين رو توی حياط خونه پارك کردم و پياده شدم
مامان کنار در ورودی منتظرم بود!
به طرفش رفتم و به آغوش کشيدمش
به آغوشش خيلی نياز داشتم
اینكه با آغوش گرم و حرفاش حالم رو بهتر کنه!
بعداز کلی گریه کردن ،تو بغل مامانم
سمت اتاقم رفتم
تموم عكسایی که از مهسان داشتم ،
تو این چند وقت که ميرفتيم باهم بيرون
ميگيرفتيم و ریختم رو تخت.
با یه دل سير نگاش ميكردم،
جوری که انگار خودش کنارم بود.
اخه مگه ميشه زندگيم رو تو یه ثانيه از دست بدم ؟!
منی که تصميم گرفته بودم ،
بهش حرف دلم رو بگم...
آخه خداااا چيكار کردی ،
با دلم که دیگه تا دنيا دنيا هست
مهسانم نيست و من تنهام!
دیگه نميتونم اینجا بمونم!
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هر ثانيش برام عذاب آورِ!
باید برم از اینجا
کجاشو نميدونم،
فقط ميدونم که باید برم
رفتم به مامانم گفتم
از حالم خبر داشت هيچ مخالفتی نكرد
زنگ زدم بليط گرفتم
واسه فردا شب تا صبح خواب به چشمامم نيومد
همش تو فكر بودم
ساعت 8بود ،
بلند شدم یه لباس مشكی پوشيدم ،
ميخواستم واسه اخرین بار برم و مهسان رو ببينم .
ریموت رو برداشتم و راه افتادم سمت ادرس جدیدی که از الی گرفته بودم
وقتی رسيدم سر کوچشون متوجه پارچه ی مشكی جلو خونشون شدم
دیگه بيشتراز اون نمی تونستم برم
بغضی که تو گلوم بود داشت خفم ميكرد،
پا گذاشتم رو پدال گاز و با سرعت روندم سمت فرودگاه
دقایقی در زندگی هست که
دلت برای کسی آنقدر
تنگ می شود که می خواهی
او را از رویاهایت بيرون بكشی
و بغلش کنی.
تصميم گرفتم تا عصر تو فرودگاه باشم
مامانمم لباسام رو که آماده کرده بودم و آورد ،
هيچكس غيراز مامانم خبر نداشت ،
که دارم ميرم !..
حتی توهان و یونان نمی دونستن
اخه ميدونستم اگه بفهمن جلوم رو ميگيرن و نميذارن برم
بعداز اینكه رسيدم (کانادا)بهشون زنگ ميزنم
ميخواسم برم کانادا
قبال بخاطر کنسرت هایی که اونجا اجرا کرده بودیم،
اقامت داشتم
ساعت 5پرواز داشتم ،
مامانم حدودا ساعت 4اومد
ساکمو اورد
ازش خواستم فرودگاه نمونه و برگرده خونه ،
بعد از خدافظی با گریه راهی خونه شد
یك ساعت دیگه پرواز داشتم ،
این یك ساعت نميدونم چطور گذشت
اما باالخره تموم شد
دوسال بعد
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"مهيار"
دو سال گذشت!
دوسالی ك تموم لحظه هاشو با درد تحمل کردم
دوسال که سخت گذشت
دوسال بدون هوایی که اون توش تنفس کنه ،نفس کشيدم
مهم نيست اکنون زندگی ام ،
چگونه می گذرد..
عاشق آن خاطراتی هستم ،
که تصادفی از ذهنم عبور می کنند..
و باعث لبخندم می شوند!
امروز دارم برميگردم
ميرم تهران ،
چون طاقت رفتن،
به شيراز بدون عشق زندگيمو ندارم
شماره پروازمو اعالم کردن
کاراها به سرعت انجام شد و االن تو هواپيما نشستم
و چشمام از خستگی بسته شد
با صدای مهماندار که ورودمون به فرودگاه رو اعالم ميكرد،
چشمام رو باز کردم
از پله های هواپيما پایين اومدم و نفس کشيدم.
چقدر من دلتنگ این هوا بودم ...
کاراها انجام شد و من از فرودگاه خارج شدم .
سوار تاکسی شدم و ازش خواستم من رو به هتل ببره ،
تا بعدا برم به خونه ای که قرار بود برام آماده کنند.
راننده جلو یه هتل شيك ایستاد و از تو آینه نگام کرد
و گفت اینجا هتل شيك و مناسبی هست
تشكری کردم و کرایه رو حساب کردم
از ماشين پياده شدم و چمدونم رو برداشتم
وارد هتل شدم و به سمت پذیرش رفتم
شناسنامم رو دادم و اتاق گرفتم داخل اتاق شدم
بغض سنگينی توی گلوم جا خشك کرده بود
فكر مهسان و نبودنش هنوز ك هنوزه داغونم ميكنه .
عكسشو که بك گراند گوشيم بود رو نگاه کردم و گفتم :
برگشتم عشقم!کاش بودی مهسانم اگه بودی االن تو بغلم بودی و من دورت می گشتمدراز کشيدم رو تخت و همينطور که به عكس مهسان نگاه ميكردم ،
پلكام افتاد رو هم
یك ماهی ميشد شرکتی راه انداخته بودم و با کمك دوستم،
اونجا رو می گردونيدیم
7روز دیگه عيد بود..
اما من هنوزم قصد نداشتم برم شيراز،
فوق العاده دلم برا مامانم تنگ بود،
اما نمی تونستم
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دقایقی در زندگی هست که ،
دلت برای کسی آنقدر ،
تنگ می شود ،
که می خواهی ،
او را از رویاهایت بيرون بكشی ،
و بغلش کنی!.
مهسانم توی شيراز،
زیر خروار ها خاك بود
اما من داشتم نفس ميكشيدم.
بدون اون!
بدون عشقم!
بدونش زندگی کردن خيلی سخته
سخته باشی و نباشه..
سخته بخوایش و نباشه..
سخته صداش کنی و جواب نده!
با صدای گوشيم رشته ی افكارم پاره شد،
به صفحه گوشی نگاه کردم و با اسم مامان یكم لبام به حالت لبخند کشيده شد!
مهيار-سالم مامانم
مادرمهيار(آزیتا)-سالم پسر قشنگم،خوبی؟
مهيار-مرسی مامان،تو خوبی؟مينا و ميترا خوبن؟
(مين ا و ميترا خواهرام هسن که چند وقتی آلمان زندگی ميكردن و چند ماهی ميشه برگشتن ایران)
آزیتا-همه خوبيم پسرم،کِی ميای شيراز؟منتظرتيم..
مهيار-شاید نتونم بيام مامان،آخه کارای شرکت عقب افتاده.

آزیتا-شرکت رو ول کن بچه..این همه منتظر شدیم بيای ایران ،حاال رفتی اون سر ایران ميگی برا یه هفته هم وقت نداری!آخه
تو چجور بچه ای هستی که به خانوادت سر نمی زنی
همونطور که با مامان صحبت ميكردم از شرکت رفتم بيرون،تا یكم هوا بخورم
به غرغرای مامانم گوش ميدادم،
و لبخندی از این مهربونياش رو لبم اومد.
سرم پایين بود و متوجه اطراف نبودم،
یهو خوردم به یكی بی توجه بهش گفتم:
ببخشيد حواسم نبود،با شنيدن یه صدای آشنا که گفت مهيار سرم رو بلند کردم
خدای من کی رو ميدیدم!
رفيق عزیزم یونا رو
با ناباوری زمزمه کردم :
یونا،یونا خيره خيره نگام کرد و محكم تو آغوش گرفتم و گفت:
کجا بودی پسر ؟ کجا بودی داداشم ؟محكم تر از قبل بغلم کرد.
مامان پشت خط الوالو ميكرد که،
گفتم :
مامان جان بعد من به شما زنگ ميزنم ،خدافظ.یونا سرشونم رو بوسيد و گفت :
آخ داداشم !
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با خنده گفتم :
چه مهربون شدی !یونا زد تو سرم و گفت :
الحق که همون مهيار خر خودمی!بازم خندیدم ،یونا نگام کرد و گفت :
چقدر دلتنگت بودم مهيار ،بيا!بيا بریم تو این کافی شاپ که کلی حرف داریم باهم .گفتم :
باشه داداشرفتيم داخل کافه و پشت یكی از ميزا نشستيم ،
یونا در حالی ك با دستماالی رو ميز ور ميرفت ،گفت :
این جا چيكار ميكنی مهيار ؟چرا تهران ؟سرمو انداختم پایين و گفتم :
اینجا شرکت زدم کانادا بودم و چند وقتی هست که برگشتم خانوم خندید و گفت :اووووه استاد شدند  ،مدیر عامل!
دست خوش داری مشتی !.
زدم تو پيشونيشو گفتم :
چه بی مزه شدی یونا!از تو چخبر؟ تهران چيكار ميكنی؟یونا در حالی ك کلشو ميخاروند با خنده گفت:
 قاطی مرغا شدیم داداشبا ناباوری گفتم :
نههههههیونا بازم خندید و گفت :
بلههههگفتم :
با کی پسر؟مبارك باشه!گفت :
ممنون پسر با یاسی داداشغم سر تا سر وجودم رو فرا گرفت
سرمو انداختم پایين که ،یونا گفت :
مهيار داداش مهسان خانوم...پریدم وسط حرف یونا و گفتم :
نه داداشم  ،چيزی نگو!یونا گفت:
 اخه مهيا....مهيار-خواهش ميكنم یونا،هيچی نگو
یونا-باشه داداش
مهيار-چخبر از توهان؟
یونا-اونم با الناز ازدواج کرده!
مهيار-عههههه،مبارك باشه
یونا-داداش من فردا ميرم شيراز..ميخوای برا توام بليط بگيرم؟
مهيار-باشه بگير برام
یك ساعت دیگه هم با هم صحبت کردیم و در آخر بعد از خدافظی سوار ماشينم شدم و برگشتم خونه.
یكم تلویزیون تماشا کردم و بلند شدم تا برای شام چيزی آماده کنم،
که یادم افتاد به مامان قول دادم باهاش تماس بگيرم.
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زنگ زدم بهش
آزیتا-سالم پسرم
مهيار-سالم مامان خوبی؟
آزیتا-تورو ببينم بهترم ميشم
مهيار-چشم مامان،ميام.
آزیتا-قربون پسرم بشم من!کِی ميای مادر؟
مهيار-فردا
آزیتا-پس ما ميایم فرودگاه دنبالت!
مهيار-نه مامان خودم ميام،نياز نيست شما بياید
آزیتا-نميشه که بچه،ساعت پروازتو بهمون بگو،تا فردا خدافظ
و گوشی رو قطع کرد.
از دست مامان آزیتا!
یه شام مختصر و کوچك خوردم و به اتاقم رفتم تا بخوابم!
تو نافذترین چشمها رو داری،
حتی وقتی چشمامو ميبندم،
ميتونم چشماتو ببينم!
انقدر به چشمای مهسان فكر کردم تا خوابم برد
صبح با صدای زنگ گوشيم ،
چشمامو باز کردم.
یونا بود ،جواب دادم،
مهيار-سالم
یونا-نكنه هنوز خوابی پسر
مهيار-یه جورایی
یونا-پاشو ،پاشو!دوساعت دیگه پرواز داریم،فرودگاه ميبينمت.
مهيار-باشه  ،ميام خدافظ.
یونا-خدافظ.
بلند شدم ،رفتم یه دوش گرفتم ،
لباس پوشيدم همه وسایالمو ریختم تو ساك
یاد اون روزی افتادم که از شيراز رفتم و االن دارم برميگردم !
یعنی ميتونم اونجا طاقت بيارم ؟
ساکم رو برداشتم ،در اتاق رو بستم و رفتم پایين و سوار ماشينم شدم
با ماشينم تا فرودگاه ميرفتم،توی پارکينگ ميذاشتمش تا وقتی بر ميگردم،مشكلی نباشه.
یك ساعت دیگه به پرواز مونده بود،
که یهو یادم اومد به مامانم خبر ندادم!
زنگ زدم بعداز سه تا بوق برداشت
مهيار-سالم مامان،خوبی؟
آزیتا-سالم ممنون پسرم تو چطوری؟
مهيار-خوبم ،مامان ميخواستم بگم یك ساعت دیگه پرواز دارم
آزیتا-باش پسرم ،منتظرتم
مهيار-پس ميبينمت!فعال کاری نداری؟
آزیتا-نه پسرم مواظب خودت باش ،خدافظ
مهيار-خدافظ
وقتی قطع کردم ماشين رو روشن کردم و به سمت فرودگاه روندم.
نيم ساعتی طول کشيد که رسيدم،
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بعد از اینكه ماشين رو توی پارکينگِ فرودگاه پارك کردم،
رفتم سمت در ورودی که
که دیدم نه آقـــا،
داره خواب هفت خان رستم رو ميبينه.
یكی محكم زدم توی شونش که از خواب پرید وگفت:
چی شد؟کجام؟مهيار-عامو پيدا شو ،رسيدیم
به خودش اومد و گفت:
آخ جون ،باالخره رسيدیم پيش خانومممهيار-کوفت
پياده شدیم و رفتيم توی فرودگاه
مامان و بابام رو دیدم ،
که با یه دست گل منتظرم وایسادن
رفتم سمتشون
مهيار-سالم
آزیتا-سالم ،دورت بگردم
محكم بغلش کردم
ثانيه از بغلش در اومدم و رفتم تو بغل بابام.
بعداز سالم و احوال پرسی گلی که گرفته بودن رو بهم دادن
یونا خدافظی کرد و رفت سمت خونشون
ما هم ،داریم ميریم سمت خونه
تو راه به خيابونا و مغازه ها خيره شده بودم و خاطراتم یادم ميومد
رسيدیم جلو همون کافه ای ،
که هميشه با بچه ها ميرفتيم
مهسان هم بود.
خيلی مشكل است،
آدم بخواهد تمام وقت،
مراقب خودش باشد!
تا آنچه را که احساسش ميخواهد ،
به کسی نگوید..
خيلی وقت بود ك احساسم مهسانم رو ميخواست،
اما نبود!
و این دلتنگی رو نمی تونستم به زبون بيارم،
و به کسی بگم
رسيدیم خونه ،
رفتم تو اتاقم خيلی دلم برای اتاقم تنگ شده بود.
تميز و مرتب بود ،
مثل روز اول ،ساکمو باز کردم لباسام رو چيدم تو کمد ،بعدش رو تخت دراز کشيدم
کم کم داشت خوابم ميبرد که،
با زنگ گوشيم،
خواب از چشمام پرید!
به صفحه گوشی،که روشن و خاموش ميشد
چشم دوختم...
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توهان بود.
مهيار-سالااام
توهان در حالی که صداش رو نازك کرده بود،گفت:

 چشم سفيد،کجا گذاشتی رفتی؟نميگی من اینجا با دوتا بچه چيكار ميكنم؟کی خرجی ميده؟کی ازشون مواظبت ميكنه؟نميگیاینجا از گشنگی و تشنگی می ميریم!نمی....
هميجور یه نفس داشت حرف ميزد که،
پریدم بين حرفش و گفتم:
نفس بكش پسرخوب!دم،بازدم،دم،بازدم...آفرین،دوباره تكرار کن،دم،بازدم!توهان-خوب حاال توام!چخبرا؟کجایی ميخوام ببينمت!همين االن...
مهيار-ای بابا!باز گير دادی.ميخوام بخوابم.
توهان-بيا عشقت که منم ببين بعد برو بكپ!
مهيار-باشه ميخوابم،بعد ميام ببينمت..تا درودی دیگر بدرود!
اجازه حرف زدن رو بهش ندادم و گوشی رو قطع کردم...
دوباره داشت خوابم ميبرد،که در اتاق با شتاب باز شد و
با شدت خورد به دیوار!
به روی خودم نياوردم و به خوابم ادامه دادم که،
یه چيزی خودش رو پرت کرد
روی شكمم و شروع کرد به بوس کردنم
نه مثل اینكه خواب بهم نيومده!
با غيض،چشمام رو باز کردم و متوجه دخترِ مينا شدم!
بماند که چقدر اذیت کرد و نتونستم بخوابم!
االن یك ساعتی ميشه توی سالن نشستيم و مشغول صحبتيم،
ولی هم صحبتی با هيچكدام،
برام مثل مهسان نيست
هم صحبتی با اون ،
از هرچيزی با ارزش تره!
ولی افسوس که دیگه نيست.
برخی آدم ها به یك دليل
از مسير زندگی ما میگذرند
تا به ما درس هایی بياموزند ؛
که اگر میماندند
هرگز یاد نمی گرفتيم...
بی آنها ماندن را!
در زمانه ای که
هرکدام از افرادش چون گرگی درنده،
به سوی یكدیگر حمله ورند...

بلند شدم و به سمت حياط با صفامون رفتم
آسمون پر از ستاره بود،
اما نور چراغ های خيابون های بزرگ شيراز،
اون ها رو کم نور نشون ميداد...
روی تاب گوشه ی حياط نشستم و خودمو تاب دادم.
یاد بچگيام افتادم
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خيلی خوب بود
یادش بخير با همه ی خوبی ها و بدی هاش.
بعداز یكم تاب بازی کردن ،رفتم تو سالن ،
دیدم دارن ميز رو آماده ميكنن
همگی دورهم نشستيم،شام خوردیم
خيلی وقت بود،
که تو همچين جمعی نشسته بودم!
همش تنها بودم...
سرم درد ميكرد،رفتم سمت اتاقم ،
که مامانم گفت:
چی شده پسرم نميمونی پيش ما ؟مهيار-مامان جان سرم درد ميكنه وگرنه خيلی دوس داشتم بمونم
آزیتا-آها،برو یكم بخواب ،قرص هم االن برات ميارم که بخوری،بهتر شی
مهيار-مرسی
رفتم تو اتاق
باز خاطره هایی که با مهسان داشتم ،
جلو چشمم رد ميشد
آخه چرا ،تو این دوسال نتونستم حتی یه ذره از سرم بيرونش کنم؟
برعكس هر لحظه داره تو زندگيم پر رنگتر ميشه
رو تختم دراز کشيدم ،
که مامانم در زد و اومد داخل ،گفت:
بيا پسرم اینو بخور ،بعدش بخوابمهيار-باش
آزیتا-توکه قبال اصال سر درد نميگرفتی ،چی شده؟
مهيار-چی بگم واال!
آزیتا-نه تو بعداز مهسان اینجوری شدی،تو هنوز به اون فكر ميكنی! درسته؟
مهيار-چيكار کنم مامان؟!نميتونم فراموشش کنم ،هر لحظه بيشتر عاشقش ميشم احساس ميكنم هميشه کنارمه و داره نگام
ميكنه.
آزیتا-اما مجبوری فراموشش کنی ،اگه االن فراموش نكنی فردا که زن گرفتی ميخوای چيكار کنی؟اون موقع خيانت به اون
حساب ميشه !
مهيار-نه من هيچوقت زن نميگيرم
آزیتا_یعنی باید آرزو به دل بمونم،عروس و نوه ببينم درسته ؟
هيچ جوابی واسه این حرف مامانم نداشتم،
فهميد که االن به خلوت نياز دارم ،رفت بيرون
از اتاق تا در رو بست
ميون همين فكر کردن خوابم برد
صبح بود که با صدای زنگ گوشيم
درحالی که خميازه ميكشيدم بلند شدم،
گوشيم داشت زنگ ميخورد
به صفحش که نگاه کردم،
شماره ناشناس بود
جواب دادم و گوشيو در گوشم گرفتم ،
یه صدای نازك و دخترانه تو دماغی گفت :
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سالم ،مهيار جوناز تعجب داشتم شاخ درميووردم گفتم:
 سالم بفرمایيد؟؟همون صدا گفت :
عه!مهيار نشناختیگفتم :
شرمنده ،خانوم به جا نياوردمگفت:
واقعا که مهيار منم شيوامتعجب گفتم :
شيوا؟؟گفت:
 اره عزیزم شيوابا دست کوبوندم تو پيشونيم
مهيار-ببخشيد شيوا آخه شماره ایران بود ،فك نميكردم تو باشی!کی برگشتی؟

شيوا-دیروز برگشتم مهيار جان ،راستش مامان ميخواد به مناسب برگشتن من یه جشن بزرگ بگيره ...خواستم اگه شيرازی تو
رو هم دعوت کنم
مهيار -اره شيوا جان ،شيرازم اگه تونستم حتما ميام
شيوا با لحن لوسی گفت:
 نه عزیزم حتما باید بيایی دلم خيلی برات تنگ شدهگوشيو گرفتم و یه عق زدم دختره لووس،
گفتم :
که شيوا اگه شرایطم جور شد ميام.گفت :
منتظرم عزیزم آدرس رو برات اس ميكنم ،گفتم :
مرسی کاری نداری با من؟شيوا-نه مهياری ميبينمت فعال
گفتم :
فعالو قطع کردم
اه اه دختره ی کَنه،
شيوا توی کانادا همسایم بود ،
یه دختره غرب زده و خيلی خيلی لوس!
پووووف دلم اصال نمیخواست برم؛
اما بعد دو سال دلم واقعا واسه یه مهمونی تنگ شده بود ،
پس ميرفتم
همون طور که از تخت ميومدم پایين گوشيم تو دستم لرزید
نگاه کردم دیدم شيوا آدرس رو فرستاد،
لبخندی زدم و گوشيم رو گذاشتم رو عسلی
و در حالی که به فرداشب فكر ميكردم از اتاق بيرون رفتم
با زنگ خوردن گوشيم ،
دست از ور رفتن با موهام برداشتم
و گوشی رو جواب دادم

86

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرط بندی سرنوشت ساز
مهيار-سالم داش یونا چه عجب
گفت  :درد خجالت نميكشی!؟ تو نباید یه زنگ بزنی ب من ؟
گفتم:
شرمنده داداش باور کن درگير بودمگفت:
آره تو راست ميگی !!حاضرشو بيام دنبالت بریم دور دورگفتم :
شرمنده داداش امشب مهمونی دعوتم ،فردا شب برنامه بذار.
یونا-باشه پسر برو خوش بگذره ،بعدا باهات هماهنگ ميكنم ! فعال
مهيار-باشه داداش فعال
گوشيو قطع کردم ،
یه بار دیگه تو آینه به خودم نگاه کردم .
مثل هميشه خوشتيپ،
از اعتماد به نفس خودم خندم گرفت
و عطرو برداشتم و رو خودم خالی کردم
یه دست به کتم کشيدم و
با برداشتن موبایل و سویيچم از اتاق بيرون رفتم
و در همون حال گفتم :
مامان جان من دارم ميرم ،شاید شب دیر بيام !شما منتظر من نباشيدمامانم از آشپرخونه اومد بيرون و با تحسين و افتخار نگاهم کرد ،گفت:
باشه پسرم خوش بگذره بهتبوسيدمش و گفتم:
 مرسی مامانم مواظب خودتون باشين خدافظمامانم گفت :
باشه پسرم خدا به همراهتاز در بيرون اومدم و سوار ماشين شدم حرکت کردم به سمت آدرسی که شيوا برام فرستاده بود .
تو راه جلوی یه گلفروشی نگه داشتم
و یه دسته گل گرفتم ،
تا ببرم خونه شيوا اینا چند دقيقه بعد ،جلوی در خونه شيوا اینا بودم
خونه نبود که قصر بود انواع و اقسام ماشين های مدل باال پارك بودند.
ماشينمو پارك کردم و گل رو برداشتم
و دزدگيرو زدم زنگشونو فشار دادم!
در با صدای تيكی باز شد.
رفتم داخل صدای اهنگ تا بيرونم ميومد ،
همين طور که ميرفتم شيوا رو دیدم که به سمتم ميومد
لباس دکلته کوتاهی پوشيده بود
و موهاشو لخت کرده بود.
همه زندگيشو ریخته بود بيرون و دست رد به سينه هيچ لوازم آرایشی نزده بود
پوزخندی زدم
شيوا رسيد بهم با اون کفشای پاشنه بلندش بازم ازم کوتاهتر بود،
رو پنجه پاش بلند شد و گونمو بوسيد
با صدای لوس و زشتش گفت :
سالم مهياریگفتم:
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 سالمگفت :
بيا بریم داخلدستشو دور بازوم حلقه کرد و یه جورایی آویزونم شد،
مادر و پدرش جلوی در ایستاده بودن ،
از چهره پدرش مشخص بود که مرد محترميه ؛
ولی مادرش
االن ميفهميدم شيوا شبيه کی شده !
مادر شيوا خودِ شيوا بود .
دست از تجزیه و تحليل برداشتم و لبخندی زدم و سالم کردم
با پدر و مادر شيوا دست دادم
شيوا گفت :
مهيار همون کسی که ازش گفته بودم و اینم پدر و مادرماظهار خوشبختی کردم و گل رو به مادر شيوا دادم تشكری کرد
پدر شيوا گفت :
بفرمایيد داخل پسرجانگفتم :
چشمرفتيم داخل سالن دختر و پسر وسط سالن درحال رقص بودند،
مهمونی جو بدی نداشت و خوب بود
شيوا در حالی که داشت منو دنبال خودش ميكشيد ،منو به سمت مبلی برد و
نشستيم.
شيوا همون طور که به من چسبيده بود ،گفت:
 خوب عزیزم چخبرا؟؟خوش ميگذره اینجا؟گفتم -تو کشور خودت باشی وبهت خوش نگذره !امكان نداره
با عشوه خرکی خندید و گفت :
بله درستهپوزخندی زدم و دیگه چيزی نگفتم
شيوا گفت:
 راستی مهيار پاشو بریم پيش بچه ها تا باهات آشنا بشنگفتم :
باشهو بلند شدم شيوا بازم دستش رو دور بازوم حلقه کرد و کامل چسبيد بهم
و به سمت جمعی رفت ،
که همه در حال خنده و شادی بودند...
وقتی نزدیكشون شدیم همه متوجه ما شدن و با کنجكاوی نگاهم ميكردن
شيوا گفت :
خوب اینم از دوست عزیز من مهيارجان ،کانادا که بودم همسایه بودیمهمه سالم کردند و اظهار خوشبختی باهاشون دست دادم و
منم اظهار خوشبختی کردم.
در همون حال دختر با نمك و تپلی نزدیك شد ،
همه اووه کشيدن و گفتند :
وای خانوم پرستاردختره با نمك خندید و گفت :
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زهرمارو کنجكاو به من نگاه کرد
شيوا با پوزخند نگاش کرد و گفت:
مهيار جان دوستم هستنابروهای دختره باال رفت و گفت :
اها خوشبختمگفتم :
همچنينشيوا با تمسخر گفت :
خانوم پرستار کو مهسان ؟گمش نكردی کهدختره حرصی نگاهش کرد و گفت :
عزیزم باال کار داشت االن مياد پایيناسم مهسان تو گوشم زنگ ميزد و عشق قشنگ خودمو یادآوری می کرد
از یادآوری مهسان قلبم تير کشيد و دلم گرفت ،
سرم پایين بود که یكی بهم خورد و ليوان آبميوه اش خالی شد رو لباسم
صدای هين گفتنش اومد و عذر خواهی کرد دختری بود ریزه وميزه
که بهش ميخورد شانزده ساله باشه
خواهش ميكنمی گفتم و از شيوا جای دستشویی رو پرسيدم
گفت :
ببخشيد گلم طبقه باال ،آخر راهرو سمت راستتشكری کردم و از پله ها باال رفتم
همون طور که وارد راهرو شدم
یهو با یكی برخورد کردم و دست هایی که دور گردنم حلقه شدن یه لحظه حس کردم قلبم ایستاد
چشماش خدای من چشماش قلبم تند تند ميزد ،
نگاهم تك تك اجزای صورتشو ميكاوید
امكان نداره خدایا شوخيه !
خدایا ،
خدایا ...
چشامو باز و بسته کردم !
نه اشتباه دارم ميبينم امكان نداره
مهسان مرده چطور االن من دارم ميبينمش ،
تو این فكر بودم که چطوری دارم ميبينمش ،
که دستشو از دور گردنم باز کرد و گفت:
ببخشيد آقا حواسم نبود شما اینجایيد!یهو بهتون برخورد کردم ،برا جلوگيری از افتادنم شمارو گرفتم
مهيار-توووو توووو....
داشتم همينجور تو تو ميكردم که بگم تو مهسان خودمی ،
که اون بی تفاوت از کنارم رد شد رفت
بعداز اون حرف داشت ميرفت از پله ها پایين ...
خيره بهش بودم!
چقدر قشنگ شده بود،
تو لباس ماکسی آبی کاربنی،
موهای لختشو ریخته بود اطراف صورتش
یه آرایش ساده مثل هميشه!،
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برعكس بقيه دخترایی که اونجا بودن!
اما هنوز مطمئن نيستم مهسان باشه...
آخه مگه ميشه ؟
مهسان جلوی چشمای خودم مرد !
خودم خط صافی که از دستگاه ها رد ميشد رو دیدم!
رفتم پایين
باز شيوا اومد دستم رو گرفت و برد پيش دوستاش ،گفت:
بيا با دختر عموم هم اشنا شو (منظورش مهسان بود)رو کرد سمت مهسان گفت:
اینم مهيار یكی از دوستای من توی کاناداو همچنين مهسان رو به من معرفی کرد...
مهسان بازم بی تفاوت لبخند کامال کوتاهی تحویلم داد و گفت:
خوشبختممهيار-منم همينطور
اصال باورم نميشه اگه مهسانِ چرا اینهمه سرد باهام رفتار ميكنه؟
دیگه طاقت نداشتم باید زنگ ميزدم به یونا و ميپرسيدم !
قضيه چيه؟؟
دليل این رفتارا!
این بی محلی ها!
شاید اصال من حالم بده ،
رفتم تو بالكن گوشيم رو در آوردم
شماره ی یونا رو گرفتم بعداز چند ثانيه برداشت بدون سالم و چيزی فقط گفتم :
مهسان زندس؟یونا-راااااااستش
مهيار-د جون بكن بگو فقط بگو اره یا نه
یونا -اره
دیگه منتظر هيچ حرفی از طرف یونا نشدم و گوشی رو قطع کردم برگشتم تو سالن ،
مهسان مثل هميشه مغرور یه جا ایستاده بود و بقيه رو نگاه ميكرد ،
با کسی حرف نميزد
رفتم رو به روش ،اونطرف سالن ایستادم.
به اندازه ی این دوسالی که ندیده بودمش ميخواستم تالفی کنم ؛
اما نميدونم چرا مهسان اینجور رفتار ميكنه باهام !یعنی منو فراموش کرده ؟به همين زودی؟
خيلی کنجكاو بودم نميتونستم جلو خودم بگيرم
رفتم سمتش که باهاش حرف بزنم ،
که باز شيوا اومد
وای خدا!
این دختره انگار یه تختش واقعا کمه
شيوا-مهياری ميشه باهام برقصی ؟
حاال بيا و درستش کن من چيكار کنم االن؟
این دست از سرم برنمی داره!
کنه!
مهيار-نه شيوا یكم سرم درد ميكنه تو برو برقص شاید منم بعد اومدم همراهيت کردم
شيوا-باش اما بعد حتما بيای ها
مجبور بودم یه باش الكی بهش بگم که راهشو بگيره بره ،
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مهيار-باش
بعداز اینكه شيوا رفت یه نگاه به مهسان کردم ،
و دوباره چند قدم بينمون رو پر کردم و
گفتم:
ببخشيد مهسان خانممهسان-بله بفرمایيد
مهيار-شما واقعا دختر عموی شيوا هستين؟
مهسان-آره چطور مگه؟
مهيار-هيچی همينجوری پرسيدم
مهسان-آها
بی تفاوت تراز قبل نگاهشو ازم گرفت و خيره شد
به اونای که داشتن ميرقصيدن ،
یعنی ممكنه ازم ناراحت باشه ؛
چون این دوسال ازش خبری نگرفتم
شاید واسه این باهام سرده که دوسال نبودم!
دیگه تصميم گرفتم سكوت کنم و فقط بهش نگاه کنم
تا به خودم اومدم دیدم جشن تموم شده و همه دارن ميرن خونه هاشون
مهسان هم آماده بود برا رفتن!
دلم ميخواست،داد بزنم بگم :
(مهسانم بمون دلم تنگته )
اما نميتونستم بغض داشت خفم ميكرد بدون خدافظی بعداز مهسان از ساختمون زدم بيرون
یه آهنگ گذاشتم و صداش رو تا آخر بردم باال،
با آخرین سرعت به سمت خونه روندم
I want every single piece of you
I want your heaven and your oceans too
Treat me soft but touch me cruel
I wanna teach you things you never knew, ooh baby
Bring the floor up to my knees
Let me fall into your gravity
And kiss me back to life to see
Your body standing over me
Baby don't let the lights go down
Baby don't let the lights go down
Baby don't let the lights go down
Lights go down, lights go down
Lights go down, lights go down
Down, down, down
I miss you when the lights go out
It illuminates all of my doubts
Pull me in, hold me tight
Don't let go, baby give me light
I miss you when the lights go out
It illuminates all of my doubts
Pull me in, hold me tight
Don't let go, baby give me light
()I miss you-->Adele
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خــــدا!
داری چيكار ميكنی باهام!؟
دارم دیووونه ميشم...
بعداز دوسال دیدمش زندس !
و اون رفتار سرد رو باهام داره !
رسيدم خونه
در خونه رو باز کردم و بدون هيچ حرفی رفتم ،
سمت اتاقمو در اتاقمو قفل کردم
تا خود صبح بيدار موندم و فكر ميكردم
به اینكه االن باید با زندگيم چيكار کنم ،
االن که مهسان زندست و از دستش ندادم
االن که اميد به زندگی پيدا کردم
ساعت8بود
بلند شدم آماده شدم
زدم بيرون
زنگ زدم به یونا گفتم:
تا نيم ساعت دیگه همون کافه ی که قبال با بچه ها ميرفتيم بيا منتظرتماونم بدون هيچ حرفی
قبول کرد
ميدونست حال االنم رو
درکم ميكرد!
سمت کافه روندم ،
وقتی رسيدم ماشين رو پارك کردم
و وارد کافه شدم
هيچ چيزی اونجا تغيير نكرده بود!
همون کافه،
همون ميزا،
همون صندليا،
رفتم سمت ميزی که با بچه مينشستيم
کنارم یه پنجره بود
خيره شدم به بيرون
و منتظر یونا که گارسون اومد و گفت:
چيزی ميخورید براتون بيارم قربان؟مهيار-یه قهوی تلخ لطفا
گارسون-بله،سفارش دیگه ای ندارید؟
مهيار-خير
بعداز گارسون در کافه باز شد یونا وارد شد
تا منو دید اومد سمتم،
بعداز سالم و احوال پرسی برام تعریف کرد که ،چی پيش اومده،
مهسان چطور االن زندس
گفت:
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اون موقع که تو زدی بيرون از بيمارستان مهسان قلبش باز شروع به تپيدن ميكنه و برميگرده هرچی زنگ زدم بهت گوشيترو خاموش کردی تا اینكه دو روز بعدش اومدم جلو خونتون که خبر رو بهت بدم ،اما متاسفانه از مامانت شنيدم از ایران رفتی
تا زندگی جدیدی رو شروع کنی واسه همين تصميم گرفتم بيخيال شم و هيچی بهت نگم
تا زندگيتو کنی اما باز تهران دیدمت!
خواستم بهت بگم که خودت گفتی هيچی نگو نميخوام هيچی بشنوم
حرفای یونا تموم شد
واسه همين از کافه زدم بيرون رفتم سمت ماشينم
که متوجه یونا پشت سرم شدم!
خواستم در ماشين رو باز کنم ،که یونا با شتاب بازوم رو کشيد...
برگشتم طرفش.
مهيار-چيه؟تنهام بذار!
یونا-تنهات بذارم که چی بشه؟از تنهایی چی نصيبت ميشه؟ناسالمتی من داداشتم!باید توی شرایط سخت کنارت باشم
ولی هميشه مارو محرم ندونستی و هميشه سعی کردی تنها باشی!بسه دیگه!
هرچقدر از راه رو تنها رفتی بسه!االن دیگه تو بخوای هم من و توهان نميذاریم!سعيمون رو ميكنيم تا به عشقت برسی!تا به
مهسانت برسی
اما یكم دیگه صبوری کن.
نميدونستم چی جوابش رو بدم،
توهان و یونا هيچوقت چيزی کم نذاشتن!
بهترین بودن تو زندگيم!اما چطور ميخوان دوباره مهسان رو نسبت به من،
به حالت اولش برگردونن ،نميدونم!
محكم توی بغل گرفتمش
نميدونم چرا سرد بودن مهسان،
لرز به تنم مينداخت!
این همه سردی!
حتی توی برخورد اول اینقدر سرد،
نبود باهام
چگونه ميتوان ،
شادی را درك کرد!؟
اگر
غم را ،
نچشيده باشی؟
آری!
به راستی ،که با چشيدن غم،
ميتوان شادی را تا بی نهایت
درك و تجربه کرد!
بعد از خدافظی با یونا،
به سمت مخفی گاهمون روندم!
تا دوسال پيش،هروقت مشكلی واسمون پيش ميومد،
برا خالی کردن خودمون به اونجا ميرفتيم!
چقدر دلم تنگ شده بود...
برا همه بوده،حتی این شهر،
که روزی فكر ميكردم باعث گرفتن عشقم شده،
اما دیشب،
بعد از دوسال سختی،
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فهميدم که زندست
فهميدم که بوده،
ولی من نبودم...
فهميدم که بوده،
ولی من نبودم...
فهميدم بوده،
اما بی من خوش بوده!
برای تو چه بگویم؟
بگویم زخمم ،
آنقدر عميق شده،
که می توان درآن درختی کاشت؟
بگویم غمگينم!
و مرگ هيچ کاری نميكند؟
کاری نميكند
و من چون مترسكی،
بی حرکت،
درحال ترساندن کالغ ها و گنجشكانم!
درحالی که قصدم،
از مترسك بودن ترساندن نيست!
من برای مهسان مثل مترسكی شدم،که نميتونم بهش نزدیك بشم،
انگار با نزدیك شدنم ،
رنجور ميشه
عالقه ای به هم صحبتی باهام نداره!
توی ماشين به منظره رو به روم زل زده بودم،
یعنی ميشه؟
یعنی بازم ميتونم به مهسان نزدیك بشم؟
مثل قدیما!
یعنی ميشه دوباره مال خودم بشه؟!
همه ی این سواال،
ذهن ناآرومم رو آشفته تر از قبل،
کرده بود!
توی این آشفته بازار،
گوشيم شروع به زنگ خوردن کرد!
توجهی نكردم،
اما طرف قصد نداشت بيخيال بشه،
نگاهی کردم که دیدم این مزاحم کسی نيست جز،
شيوا خانم!
ای بابا!
دختره ی سه نقطه...
وقتی دیدم قصد نداره بيخيال شه،
جواب دادم و گفتم:
بله شيوا؟چی ميگی؟شيوا-اِوا عزیـــزم،این چه طرز صحبت کردنِ!
مهيار-حوصله ندارم شيوا!کارت رو بگو؟!
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شيوا-ميخواستم بگم با بچها داریم ميریم بيرون،توام بيا بریم...خوش ميگذره!
مهيار-مرسی از پيشنهادت ولی نميتونم بيام!
شيوا-مهيار،چيزی شده؟کجایی؟ميخوای بيام پيشت!؟
مهيار-نه مرسی از لطفت،خدافظ
سریع قطع کردم
دختره ی بی معنی
گوشيم رو خاموش کردم ،
که دیگه از دست این سيریش راحت باشم...
بعداز یك ساعت موندم اونجا
یهو به ذهنم رسيد که شاید مهسان هم با شيوا رفته باشه ،
بخاطر همين فوری گوشيم رو روشن کردم با شيوا تماس گرفتم
مهيار-سالم شيوا ميگم با کيا رفتين بيرون؟
شيوا-چی شد نظرت عوض شده؟
مهيار-شاید اگه بگی با کيا رفتی نظرم عوض شد بيام.خودت ميدونی ،با هرکس نميرم بيرون!
شيوا-با همون دوستام که شب جشن بهت معرفيشون کردم
مهيار_آها
دیگه نميدونستم چی بگم ،که مطمئن شم
مهسان هم هست یا نه
که یهو صدای یه دختر دیگه پيچيد تو گوشم
از پشت گوشی که به شيوا ميگفت :
(بيا دیگه)
احساس کردم صدا مهسان هست ،که شيوا گفت:
مهياری قالت هستيم ،حتما بيا منتظرتم !االنم باید برم دختر عموم صدا زدمهيار-باش تا نيم ساعت دیگه اونجام خدافظ
شيوا-بابای
با این حرف شيوا که گفت دخترم عموم صدام کرد
،مطمئن شدم مهسانم اونجاس
پام رو گذاشتم رو پدال گاز و
روندم سمت قالت
دقيق نيم ساعت شد تا رسيدم
زنگ زدم به شيوا و آدرس دقيق رو گرفتم،
نزدیك که شدم گفتم بياد تا باهم بریم کنار بقيه،
3تا دختر بودن با 2تا پسر
بعداز سالم و احوال پرسی اینورو اونور نگاه کردم ؛
اما خبری از مهسان نبود،
یعنی اشتباه ميكردم که مهسانم هست ،
توی همين فكر بودم
که یكی پشت سرم سالم کرد ،
برگشتم
ن
دیدم مهسا ِ
منم جواب سالمشو دادم ،
ميخواستم بگم خوبی که باز بی تفاوت گذاشت و رفت
مهسان رفت زیر یه درخت تنها نشست
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و چيزی رو ميخوند؛
اما نمی دونستم چيه
که اینقدر با دقت ميخوندش کنجكاو شدم ،
رفتم سمتش
مهيار-باهم حرف بزنيم؟
مهسان-اره اما درمورد چی؟
مهيار-مثال درمورد اون چيزی که داری ميخونی
مهسان-چيزی نيست به درد شما بخوره ،دفتر خاطراتم رو ميخونم
مهيار-تو این مواقع آدما خاطراتشون مينویسن ،بعد تو ميخونيش؟
مهسان-آخه این داستان داره
مهيار-چه داستانی؟
مهسان-قضيش طوالنیِ
مهيار-ميشه بگين آخه کنجكاوم بدونم
مهسان-باش
مهيار-گوش ميكنم
مهسان-دوسال پيش ،
تو یه تصادف حافظم رو از دست ميدم
البته اول چندماهی تو کما بودم ،
حتی یه بار قلبم ایستاده اما بازم

از وقتی به هوش اومدم ،هيچی از گذشتم یادم نيس دفتر خاطراتم رو هم تو وسایالم پيدا کردم ،چيزی یادم نيست  ،اما
درمورد یه نفر زیاد نوشتم  ،اما هرکاری ميكنم یادم نمياد!
مهيار-اسمش چيه؟
مهسان-این رو دیگه نميتونم بگم
یعنی کيه؟
یعنی مهسان یه نفر رو دوس داشته و درموردش زیاد مينوشته؟
یعنی پای یه نفر دیگه درميون بوده؟
مهيار-باش هرجورراحتی
مهسان-ولی اون شخص خيلی تو زندگيم حتما مهم بوده که اینهمه خاطراتی که باهاش داشتم رو مينوشتم
مهيار-اگه کمك خواستی ميتونی رو من حساب کنی ،واسه پيدا کردنش
مهسان-ممنون نياز شد ميگ...
وسط حرف زدنامون شيوا رسيد و باحرصی که ازش معلوم بود گفت:
ناهار آمادس حرفاتون تموم شد بياین ميل کنيدمهيار-باش االن ميایم
بعداز رفتن شيوا منو مهسان هم رفتيم
اما اشتها نداشتم
یعنی مهسان یكی دیگه رو دوس داشته؟
انقدر حالم بد بود،که سریع از بچه ها خدافظی کردم و رفتم سمت ماشينم،
احساس کردم یه نفر از پشت صدام کرد
صدای مهسانم بود
خيلی وقت بود دلم برای اینكه اسممو صدا بزنه،
تنگ شده بود برگشتم سمتش وگفتم:
بلهمهسان-ميشه شمارتون داشته باشم ،واسه پيدا کردن...راستش...واسه پيدا کردن اون شخص!
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مهيار-حتما
کارتم رو برداشتم وبه سمتش گرفتم
گرفت
با اینكه دلم نميخواست اون نفری ،
که تو زندگيش بوده و ببينم
ولی دلم ميخواست بدونم کيه!
مهسان-ممنون خدافظ
مهيار -خدافظ
بعداز رفتن مهسان سوار ماشين شدم
به سمت خونه روندم
تو مسير که بودم زنگ زدم به یونا ،
که بياد خونه یكم باهم حرف بزنم!
خيلی نياز داشتم بهش!
اونم حالمو درك ميكرد
با سرعت باال یه اهنگ پلی کردم:
قبوله تقصير من بود
هر جا ميخوای برو
اونقدر ازم دور شو که نرسه صدام به گوشت
دیگه خبر ندارم االن عشقم کجاست
دیگه حتی نميدونم اون قراره چی بپوشه
بعد تو زندگيم شده پر از استرس
این روزا عشقم کجایی ای وای به دادم برس
من باهات راه نيومدم بگو کيا باهات هم پا شدن
قبال هم گفته بودم از وقتی تو رفتی تنها شدم
نه خبر نداری از حالم فكرم درگير اینه کجایی
هرجایی که دلت ميخواد برو منم واسه خودم خب دارم خدایی
حس ميكردم خوشبخت ترینم عشقو توی چشای تو دیدم
اما حاال واسه اینكه از دور دوباره ببينمت نااميدم
تجربه کن آدما رو تجربه کن
اصال بعد من یه بند با مرد و زن حرف بزن بخند بلند
به من دل نبند ببند جفت چشماتو روی من
()Bade man-->Ashvan
بعداز رسيدن به خونه ،
رفتم باال
هيچكس خونه نبود!
رفتم یه دوش گرفتم
داشتم موهامو خشك ميكردم ،
که چشمم به عكس مهسان افتاد !
که تو یكی از بيرون رفتنامون گرفته بودیم
مهسان تو عكس ميخندید!
چقدر خنده بهش مياد!
کاش هميشه ميخندید
بعداز یكم فكر کردن با خودم ،
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رفتم تو اشپز خونه
یخچال بهم چشمك ميزد
خيلی تشنم بود
یه ليوان آوردم آب ریختم
در حين خوردن آب بودم ،
که صدای آیفون اومد
دینگ دینگ
دینگ دینگ
رفتم درو باز کردم ،
یونا بود
اومد باال ،تصميم گرفتم بهش بگم که یكی دیگه تو زندگی مهسان بود
و این چندوقت الكی فكر ميكردم اونم حسی به من داره
یونا وارد خونه شد
بعد از سالم و احوال پرسی
همه ی قضيه امروز رو براش تعریف کردم
بهش گفتم اون یه نفر دیگه رو دوس داشته و االن در به در دنبال اون شخص ميگرده!
یعنی من اینجا هيچم
یونا-حاال بذار ،صبر کن تو که هنوز اون شخص رو نه دیدی نه ميشناسيش

مهيار-اخه چطوری صبر کنم ها؟وقتی دارم عشقمو از دست ميدم داره در به در دنبال کسی که دوسش داشته ميگرده !
یعنی بازم من هيچ نقشی تو زندگيش ندارم!
یونا-اشتباه نكن  ،زود قضاوت نكن !چون من یه چيزایی از الی شنيدم ،
همون قبلنا فكر کنم اون نفر تو بودی
االن تنها چيزی که برای ما مهمِ ،اسم اون طرفِ،
که باید منتظر باشيم که مهسان از تو کمك بخوادو تو اسم اونو بدونی
مهيار-یعنی ميگی...
یونا-شاید!پس عجله نكن ،فعال کاری نداری؟
باید برم دنبال خانواده ببرمشون خرید
کشتنم به زور از دستشون در رفتم یك ساعت
مهيار-باش داداش مرسی که اومدی
یونا-خواهش ميكنم تو جون بخواه کيه که بده!
مهيار-بيشعور! برو گمشو
بعداز خدافظی با یونا،
رفتم سمت اتاقم
یكم استراحت کردم خيلی خسته شده بودم
هر لحظه منتظر این بودم که شاید مهسان بهم زنگ بزنه و شمارش برام بيوفته
تو فكر مهسان بودم که خوابو برد
وقتی چشمام باز کردم ساعت حدوا  22بود
بلند شدم و رفتم سمت سالن
بازم خبری از مامانم اینا نبود !
یعنی کجا ميتونن رفته باشن ؟
زنگ زدم به مامانم گفت خونه ابجيم اینا هستن ،
تا یكساعت دیگه هم ميان
منم رفتم سمت آشپزخونه یه چيزی خوردم و باز گرفتم خوابيدم
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"مهيار"
صبح بود که با صدای زنگ گوشيم،
بيدار شدم .
بدون نگاه کردن به صفحه گوشی،
جواب دادم
مهيار-الو
کسی که پشت خط بود  ،چند لحظه سكوت کرد و یهو یه صدای ناز گفت :
سالم ببخشيد اقا مهيار؟؟مهيار-بله شما؟؟
مهسان -آقا مهيار ،مهسانم ! دختر عموی شيوا ...
با شنيدن اینكه مهسانِ  ،سریع هوشيار شدم ...
هول از رو تخت بلند شدم و گفتم:
سالم مهسان خانوم! خوبين شما؟ خانواده خوبن ؟ عموها؟ دایيا؟داشتم تند تند پشت سر هم واسه خودم حرف ميزدم ،
که صدای خنده مليح و قشنگش به گوشم خورد !
مهسان -آقا مهيار ،آروم تر بله همه خوبيم
و باز مالیم خندید!
تو دلم ناله کردم (خدایا چی ميشد آخه االن اینجا بود
و من بغلش ميكردم
و اون لبای سرخ اناریش رو )....
وای خدا دارم چی ميگم !
لبم رو بخاطر این فكرام گاز گرفتم ،
که مهسان گفت :
الوو اقا مهيار هستين؟تو دلم گفتم (:اره عشق مهيار اره جون مهيار)
اما اینا رو تو دلم گذاشتم و گفتم :
بفرمائيد مهسان خانومگفت :
راستش زنگ زدم واسه اینكه یه قرار بذاریم بریم بيرون ،که راجب اون قضيه کمكم کنيد!
گفتم :
چشم حتما فقط ميشه بگيد کجا؟گفت :
بله البته کافه....گفتم:
 باشه ساعت چند؟مهسان -امروز عصر ،ساعت 5منتظرتونم !
مهيار -حتما ميبنمتون ،فعال
مهسان-فعال
و قطع کرد.
خدایا این چه دردیه چه دردیِ،
دوست داشتنش !
آهی کشيدم!
اصال
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ازتوبيزارم:
تورادوست ندارم:
ازتومتنفرم
چون توانش راندارم دوستت داشته باشم
چرارهایم نميكند هوایت
تورا
تورا
دوست دارم
ازتو
متنفرم
خب...تبریك!
این تو واین یك دیوانه جدید
"مهسان"
باز صدای غرغرای افسون بلند شد
افسون-مهسان !
هــــــو....مهسان!
هوی خانوم!
با توام گوساله ،پاشـــو!
قرار داری دیرت ميشه هـــا!
مهسان -اَه ،افسون خبر مرگم پا ميشم !تو رو خدا ولم کن...
افسون -اصال به من چه گوساله!
و رفت بيرون و در اتاق رو کوبيد به هم
با صدای بلند داد زدم و گفتم:
فقط بمير افسونبا غرغر از روی تخت بلند شدم
و رفتم جلو آینه.
با دیدن خودم یه جيغ بلند کشيدم و فرار کردم...
مامانم و افسونم سریع اومدن باال،
به محض اینكه در باز شد،
اونا با دیدن من جيغ کشيدن
و من با دیدن اونا!
بلند بلند جيغ ميكشيدیم
دیگه هنجرم داشت نابود ميشد،
که به خودم اومدم نفس عميق کشيدم و گفتم :
اروم باش اروم باش ،هيچی نيس ،اروم!با صدای داد مامانم ساکت شدم و با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم!
اخه این چه سر و وضعيه مهســـــان؟! خجالت بكش خرس گنده!این اتاق چيه این لباسا چيه هــــــا؟؟؟
با توام مهســــان!
در حالت هنگ ،
من و افسون ،
فقط با چشمای گرد شده به مامانم نگاه ميكردیم
مثل وزغ
مامانم با صدای بلندتری نسبت به قبل داد کشيد :
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زهرمار کره گوسالهوای خدا
کره گوساله
با صدای خنده ى بلند چند نفر به خودمون اومدیم،
مریم و شوهرش و ماهور(عشق خالش)
با محمد و خانوم محترمش ،
داشتن به ما ميخندیدن!
ماهور با صدای خوشگلش گفت :
تالم مامانی ،تاله باز چيتار ترده دالی دواش ميتونی؟؟(سالم مامانی،خاله باز چيكار کرده داری دعواش ميكنی؟؟)
مامانم با حرف زدن ماهور خنده بلندی کرد و ماهور رو گرفت بغلش ،
و شلپ شلپ ماچش کرد!
سالم دختر گل من! خاله هی مامانيو اذیت ميكنهماهور از بغل مامان پایين اومد جلو من وایساد دستشو زد به کمرشو گفت :
تاله تن بال بدم مامانی منو اذیت نتن هـا؟چيتار دالی به مامانيم هی حلصتو ميخوله !(خاله چن بار بگم مامانی منو اذیت نكن هـا؟چيكار داری به مامانيم هی حرصتو ميخوره!)
گرفتمش بغلم و همين جور که بوسش ميكردم،گفتم :
اوال عليك سالم خانوم گل،دوما مامانی شما حساسه ،فقط خودشو حرص ميده
سوما شيرین زبون من کجا بودی دلم واست یه ذره شده بود ؟
ماهور آویزون گردنم شد و گفت :
تونمون بودیم گفتيم بيایم پيش تما(خونمون بودیم گفتيم بيایم پيش شما)
مهسان -اخ من فدات بشم
باز ماچش کردم با بقيه سالم و احوالپرسی کردیم
و رفتيم پایين که عصرونه بخوریم
جلو آینه وایسادم
و روسریم رو درست کردم.
عطر رو برداشتم و به مچ دستم و گردنم زدم
یه نگاه دیگه ،به خودم تو آینه کردم
جـــــون عجب جيگریم من !
یه صدای پشت سرم گفت:
 بله ولی جيگر تو کال قرمزیو خودش قاه قاه خندید
برگشتم دیدم افسونه گفتم :
زهرمار اسب ابینيشش بسته شد و پشت چشم واسم نازك کرد
افسون -خفه شو ،دیرت شد! زود باش
چشم غره ای بهش رفتم و سویيچم و کيفم رو برداشتم ،
از پله ها پایين رفتم و گفتم :
مامانی من دارم ميرم بيرون زود برميگردم کاری نداری خوشگلم؟مامانم گفت :
نه مهسانم زود بيا خونهمهسان -چشم مامانی ،چيزی احتياج نداری؟
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مامان -نه مهسان جان برو مراقب خودت باش
مهسان -چشم مامانی فعال
افسون در حالی که داشت غذا کوفت ميكرد ،
با دهن پر گفت :
خدافظ کره گوسالهپشت حرفش خودش زد زیرخنده ،
شكلكی واسش درآوردم و از خونه اومدم بيرون
سوار آسانسور شدم
داشتم تو آینه آسانسور روسریم رو درست ميكردم ،
که در آسانسور باز شد
و مزاحم هميشگی وارد شد
وای خدا ،با دیدن من چشماش برق زد و گفت :
سالم مهسان خانوم ،خوبين شما؟گفتم :
سالم آقای مرادی ممنونمو با توقف آسانسور معذرت خواهی کردم
و اومدم بيرون دزدگيرو زدم و سوار ماشين شدم
و پيش به سوی کافه و مهيار
نيم ساعت بعد بود که رسيدم
رفتم داخل کافه و با چشم دنبال مهيار گشتم ،
دنج ترین جا نشسته بود
با دیدنش با قدمای آروم به سمتش رفتم
و با دیدنش تو دلم برای هزارمين بار گفتم :
(تو تكی پسر)
نزدیكش شدم و لبخند مالیمی زدم و گفتم :
سالم اقا مهياربا لبخندی عميقی جوابمو داد و دعوتم کرد که بشينم
نشستم و گفتم:
خيلی ممنون که اومدینگفت :
خواهش ميكنم این چه حرفيه ،شما هر وقت کمك خواستين من دریغ نميكنم!لبخند رو صورتم مثل چس فيل ترکيد ،
قند تو دلم اب شده بود !
نميدونم چرا ولی با دیدن مهيار قلبم تو سينم داشت ميزد بيرون
با اومدن گارسون چشم از چشمای کهربایی رنگش گرفتم
و سفارش یه هات چاکلت و کيف شكالتی دادم .
مهيارم مثل من سفارش داد ،
با رفتن گارسون مهيار گفت :
خب مهسان خانوم اسم این اقارو ميگيد به من؟؟گفتم :اقا مهيار راستشو بخواین من اسمی ازش ننوشتمابروهای مهيار باال پرید و گفت :
مگه ميشه ؟سرمو انداختم پایين و گفتم :
-راستشو بخواین من فقط از عشقم نسبت بهش نوشتم
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که باعث شد مهيار آهانی بگه و در ادامه گفت :
خب کسی نيس از دوستاتون که بشناستش ؟گفتم :
اخه من راجبش حتی به دوستامم نگفته بودم و االن ینی هيچ چيز از عشق پنهانی من معلوم نيسبا شنيدن کلمه عشق پنهانی یه نگاه پر غم بهم کرد ،
دلم لرزید اما چيزی نگفتم سریع به خودش اومد و گفت :
خب عيبی نداره ایشاهلل که پيداش می کنيدآه عميقی کشيدم و گفتم :
ایشاهللبا اومدن گارسون هر دو ساکت شدیم
گارسون سفارشارو گذاشت رو ميز و گفت :
نوش جانو رفت
ليوان هات چاکلتم رو برداشتم
و یكمی ازش خوردم ،
به مهيار نگاه کردم و گفتم :
ببخشيد اما شغل شما چيه ؟گفت :
من یه شرکت بزرگ دارم ،حدود دو سال پيش گاهی اوقات پيانو درس ميدادمو عميق نگاهم کرد ،
گيج بهش نگاه کردم این نگاه واسه چی بود؟؟؟
با زنگ موبایلم نگاه گرفتم ازش
و تلفنمو جواب دادم (افسون بود)
مهسان-الو
افسون-سالم کجایی مهسان؟
مهسان -سالم چيزی شده با اقا مهيار تو کافه ایم
افسون -نه چيزی که نشده حوصلم سررفته بود گفتم بيای بریم شهر بازی
مهسان -باشه افسون جان ميبنمت
افسون -باشه پس فعال
مهسان-فعال
و قطع کردم گفتم :
اقا مهيار معذرت ميخوام اما من باید برممهيار-مهسان خانوم راستش من ماشين نيووردم ميشه منم تا یه جایی برسونيد؟
مهسان -بله البته
مهيار -مرسی
و گارسون رو صدا زد ،
که صورت حسابو بياره...
حساب کرد و با هم از کافی شاپ اومدیم بيرون
تو ماشين بودیم،
که گوشيم باز زنگ خورد،
بازم افسون بود...
برداشتم و گفتم :
-دارم ميام افسون
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افسون -مهسان ميشه زودتر بيای؟
مهسان -باشه تو راهم دیگه
و قطع کردم
مهيار برگشت سمتم و گفت :
چيزی شدهمهسان -نه اقا مهيار ،راستش این دوست من یكم عجوله.ميگه بریم بيرون و هی زنگ ميزنه برا یاداوری
مهيار -خب اگه اینطوریه ميخواین بریم دوست شمارو سوار کنيم بعد منو برسونين؟
مهسان -اخه شاید طول بكشه !
مهيار -عيب نداره من کاری ندارم.
مهسان -خب اگه شما مشكلی ندارین باشه
و گوشيم رو برداشتم ،
شماره افسون رو گرفتم تا برداشت گفتم :
افسون بيا پایين اومدمافسون -باشه باشه
و قطع کرد
ده دقيقه بعد بود که جلو در خونه بودم
افسون وایساده بود
جلو پاش ترمز کردم سرشو اورد باال و با دیدن مهيار کپ کرد
و همونجا موند
وقتی دیدم خانوم قصد نداره بياد دستمو گذاشتم رو بوق با شنيدن بوق ،
افسون دو متر پرید باال
و زیر لبی چيزی گفت که مطمئنم فحش بود!
سوار شد و با مهيار احوالپرسی کرد
روندم سمت خونه مهيار همه ساکت بودیم
وحرفی نميزدیم حدودا بيست دقيقه بعد جلوی خونه مهيار بودیم
مهيار تشكری کرد و پياده شد
تعارف کرد که هم من و هم افسون تشكر کردیم
بعد از خدافظی
افسون پياده شد و اومد جلو نشست یهو افسون داد زد :
وای خدایا عجب جيگری بودمهسان -نه بابا اونقدرام جيگر نبود!
چشم غره ای رفت و گفت :
گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه پيف پيف بو ميده!زدم تو سرش و گفتم :
منظور؟؟گفت :
یعنی مهسان خانوم از این بهتر کجا دیدی!گفتم:
خواستگارای من!چپ چپ نگام کرد و گفت :
بيا ميگم گربه ميگی چه ربطی داشت!؟ اخه خواستگارای تو نصف اینم نيستن!این یه پارچه اقاسگفتم :
می خوای همين یه پارچه اقا مست و رامم بشه ؟افسون گفت :
-هيچكسم نه مست و رام تو!!!
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گفتم :
شك داریگفت :
اره واالگفتم :
شرط ميبندی که رامم بشه ؟
گفت :
باشه سر چی ؟گفتم :
سر همون گردن بنده ،که هر دومون خوشمون اومده بود ازشگفت :
باشه پس ميدونم که از االن مال خودمِپوزخندی زدم و گفتم :
افسون در خواب بيند پنبه دانه!گفت :
در بيداری ميبيند!دیگه چيزی نگفتيم
تو دلم گفتم (:باشه افسون خانوم صبر کنين ببين چطوری رامش ميكنم )
و مهسان چه ميدونست که مهيار همينجوری ميمرد واسش!
رسيدیم به شهر بازی و گفتم :
بپر پایين افسون خانوم که بریم عشق و حال !رفتيم شهربازی و هر وسيله ای که تو پارك بود
رو سوار شدیم .
اخر شب بود که گشنه رفتيم به هفت خان تا غذا بخوریم
و بریم خونه
هردو سفارش چلو کباب با تمام مخلفات دادیم
و منتظر موندیم
افسون در حالی که با گوشيش ور ميرفت گفت:
 چيا گفتين با مهيارگفتم:
هيچی راجب فرد ناشناخته زندگی من حرف زدیمافسون خندید و گفت :
بابا فرد ناشناخته رو وللش این شناخته رو بچسبگفتم :
افسون نميدونم چرا انقدر چشماش واسم اشناس ،حس ميكنم خيلی نزدیكه بهم !دستمو گرفت وگفت:
 کاش قبل از تصادفت دیده بودمت! حداقل ميتونستم االن بهت کمك کنمدستشو محكم گرفتم و گفتم:
 بودنت االنم خيلی خوبهگارسون غذا رو آورد و رو ميز گذاشت،
افسون با خنده گفت :
از هرچه بگذریم سخن شكم مهم تر است !خندیدم و گفتم :
-اره واال
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و شروع کردیم به خوردن غذا  ،با خنده و شوخی هامون تموم شد
ميزو حساب کردیم
و از رستوران زدیم بيرون و
پيش به سوی خونه و تخت نرم و گرم یه خواب راحت
داشتم به سمت خونه می روندم ،
که افسون گفت:
مهسانمهسان-ها؟
افسون-نظرت چيه؟
مهسان-درمورد چی؟
افسون-در مورد مردم آزاری!
مهسان-کجا؟
افسون-هرجا
مهسان-چيكار؟
افسون-برو تو اولين کوچه ای که دیدی!
مهسان-باش
پيچيدم توی کوچه و ماشين رو پارك کردم!
پياده شدیم و گفت:
زنگ بزنيم دریم؟مهسان-فكر خوبيه!ولی آپارتمان نيستا،
یهو دیدی از شانس گندمون یكی از اینا اومد بيرون،اونموقع چه کنيم؟
افسون-سخت نگير بابا،بزن بریم
یك دو سه گفت و خودش شروع کرد!
زنگ تك تك خونه ها رو ميزد و ميرفت سراغ بعدی...
کوچهِ بن بست بود!
آخرین خونه بود،
دستم رو گذاشتم روی زنگ و مثل بقيه دستم رو بر نداشتم...
با لبخندی که تمام دندونام رو به نمایش گذاشته بود،
داشتم به در خونه نگاه ميكردم،
که یهو در باز شد!
فوری لبخندم رو خوردم.
داشتم با عجز و چهره ای آویزون به پسری که جلوم بود نگاه ميكردم،
یهو افسون با شتاب و چهره ای نگران رسيد بهم،
گفت:
کجایی تو دختر؟نميگی نگران ميشم؟دلم هزار راه رفتبا دهان باز و متعجب نگاهش ميكردم ،
که رو کرد به پسره و گفت:
آقا شرمنده،خواهر من یكم مشكل داره!(و دستش رو کنار سرش تكون داد)هر از گاهی از خونه ميزنه بيرون و ما رو نگرانميكنه!بازم ببخشيد
پسره که با این حرف عصبانيتش کمتر شده بود،گفت:
مشكلی نيست ولی بيشتر مواظب خواهرتون باشيدافسون-حتــــما!
دستم رو گرفت وکشيد ،با داد گفت:
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دفعه اخرت باشه بی خبر جایی ميریابا چشمایی به خون نشسته تا رسيدن به ماشين نگاش ميكردم
از ترسش هيچی نميگفت!
کارد ميزدی خونم در نميومد
دختره ی احمق ،
بزنی لهش کنيا!
افسون-مـ..مـهـ...مـهسان
مهسان-بنال گوسفند!
افسون-ميگم...چيزه!
مهسان-بگو خو،حوصله ندارم!
افسون-هيشی هيشی،به اعصابت مسلط باش
مهسان-فقط چون تو گفتی/-:
افسون-چرا که نه!
مهسان-هيس شو دختره ی گاو!
افسون -تنكس فور محبتت
مهسان-کتك ميخوای!؟
افسون-هرچی از دوست رسد،نيكوست!
دیگه جوابش رو ندادم!
دختره ی سه نقطه...
ایــش!
آهنگ مورد عالقش رو پلی کرد
تعجب نكن اگه بی منطق تو رو
دوست دارم اگه تموم نميشه
اصرارم اگه با تو دنبال تكرارم
تكرارم تعجب نكن اگه از هر
کسی جز تو بيزارم اگه این شبا
خيلی بيدارم اگه با تو و بی تو
تب دارم تب دارم مطمئن بودم
که گذشته با تو جبران ميشه که
آینده ی خوبی در پيشه ميشه
داشته باشم تو رو هميشه هميشه
تورو دارمو حالم از این حس زیرو
رو شده باور کن با یه حرفی یه
کاری یه چيزی حالی که دارمو
بهتر کن با تو هرچی که خواستم
همون شد با تو همه چی راحت شد
همه دیدن رابطمون حيلی بيشتر
از یه مدت شد آروم آروم آروم
خودمو تسليم تو دیدم لحظه
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لحظه بيشتر با تو آرامشو فهميدم
تاثير تو دیگه غير قابل انكاره
()Tajob Nakon--->Sirvan khosravi
اَه
عصبيم کرد با این آهنگ گذاشتنش!
صدای آهنگ رو کم کرد
و از چنل تلگرامش،
خوند:
اگه ميخوای رنگين کمونو ببينیباید تحمل بارون رو داشته باشی ...
مهسان-وَاو ،خب که چی؟
افسون-هيچی ،گفتم که یه چيزی گفته باشم!
مهسان-تو خفه خون بگيری به کی برميخوره؟
افسون-همه
مهسان-اــــوف،بيخيال شو افسون،حس کلكل ندارم
افسون-باشه مسی جون
مهسان-افســـــــون
افسون-باشه باشه ببخشيد!
دیگه چيزی نگفتيم و تا رسيدیم خونه،
لباسامون رو عوض کردیم و پریدیم روی تخت!
سه سوت نشده خواب رفتم
صبح با حس لرزشی کنارم چشمام رو به زور باز کردم
گوشيم روی ساعت بود!
یعنی من چيكار داشتم ،
که اینوقت صبح گوشيم رو روی ساعت تنظيم کردم؟
خودم با دیدن ساعت دهانم رو اندازه اسب آبی باز کرده بودم!
ساعت پنج و چهل وپنج دقيقه صبح بود!
هرچی فكر کردم ،چيزی یادم نيومد
خودم رو روی تخت رها کردم،
یه لحظه فقط یه لحظه از ذهنم عبور کرد که کار افسون باشه!
آخه قبل از خواب ميگفت که خوابش نمياد،
از فكر اینكه کار افسون باشه ،
برگشتم و مشكوك خيره شدم به صورتش

خيلی نامحسوس بين چشماش رو باز کرد وقتی فهميد نگاش ميكنم چشماش رو بست و خواست عادی برخورد کنه
چند دقيقه همونجور بی حالت موند،
خواست برگرده و پشت به من شه،
دستش رو گرفتم و گفتم:
مجازات کسایی که کرم دارن،تو قانون چيه؟چشماش رومثل کسایی که خواب بودن و تازه بيدار ميشن باز کرد،
گفت:
نصفه شبی چی ميگی مهسان؟خواب زده شدی؟مهسان-افسون خودت بلند ميشی یا بلندت کنم؟
افسون-برا چی بلند شم دقيقا؟
مهسان-دختره ی بی فك ِر سه نقطه! این چه کاری بود کردی!مگه نميدونی خواب ندارم
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افسون-چيكارت کنم؟
جوابش رو ندادم
رفتم توی حموم اتاق،
دنبال ظرف ميگشتم تا آب توش بریزم،
ببرم بریزم
رو افسون که وقتی برگشتم
برم سمت اتاق جلو در حموم افسون چنان پخيييی کرد ،
که صدمتر پریدم باال!
ظرف آب هم از دستم افتاد زمين
با صدای ظرف مامانم اومد داخل اتاقم گفت:
چيه؟چی شده؟کسی چيزیش شده؟مهسان خوبی؟مهسان-اره مامان جون فقط صدای این بود(ظرف رو نشونش دادم)
مامانم خيالش راحت شد ،که چيزی نيست و گفت:
اخه این تو این موقعه شب چرا؟؟مهسان-هيچی مامان ،افسون رو که ميشناسی تو خواب راه ميره یه دفعه خورد به ظرف افتاد ...
با این حرفم افسون همچين نگاهم کرد ،که گفتم اگه مامانم از این اتاق بره بيرون محاله زنده بمونم
مامانم گفت:
اهاو از اتاق رفت بيرون!
من موندم و افسون
افسون در حالی که بالشتشو برداشته بود اماده ی حمله به من بود ،گفت:
پس من تو خواب راه ميرم نه؟مهسان-این به اون در عزیزم !یادت نيست جلو پسره چطور منو دیوونه کردی...؟!
افسون-حاال دارم برات!
با این حرفش حمله کرد سمتم،

منم اَل فرار از اتاقم رفتم بيرون سمت سالن که دیدم بالشتمو پتوم رو پرت کرد بيرون در اتاق رو قفل کرد و گفت:
عزیزم خوب بخوابیمهسان-چی؟؟؟ افسون باز کن درو! من رو مبل نميتونم بخوابم کمرم درد ميگيره !
اونقدر در اتاقمو زدم که دیگه خودم خسته شدم ،
بيخيال شدم بالشت و پتوم رو برداشتم و
رفتم رو مبل دراز کشيدم
ای خدا!
عجب گيری کردیما به هر بدبختی بود خوابم برد
صبح با صدای مامانم که ميگفت :
مهسان مهسان عزیز دلم چرا اینجا خوابيدی ؟چشمامو باز کردم و گفتم:چی بگم واال!برو از اون افسون خانم بپرسبا این حرفم افسون رو پله ها بود داشت ميومد پایين گفت:
خاله هيچی نشده خودش گفت ميخوام تنها باشم هرکاریشم کردم گفتم بمون نموند اومد اینجا گرفت خوابيدمامان-راس ميگه مهسان؟
مهسان-نه بابا،افسون کی راست گفته االن دوميش باشه؟!
مامان-از دست این دختر!
پيشونيم رو بوسيد و گفت:
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کاری نداری دارم ميرم مطب؟مهسان-نه مامانی،مواظب خودت باش !
مامان-توهم همينطور دختر گلم افسون تو چی کاری نداری؟
افسون-نه خاله برو بسالمت
مامان-پس خدافظ
من و افسون هم باهم گفتيم خدافظ
با بسته شدن در پریدم تو حموم ،
یه دوش گرفتم اومدم بيرون
داشتم موهام رو خشك ميكردم ،
دیدم افسون نشسته رو صندلی ،پيانو و بهش خيره شده
گفتم:
چيه چرا زل زدی به این؟افسون_خيلی دلم ميخواد پيانو بزنم ؛اما بلد نيستم !مگه تو قبال پيانو کار نميكردی؟
مهسان-اره همونطور که تو دفتر خاطراتم نوشته بودم خيلی زیاد هم بهش عالقه داشتم !
افسون-پس چرا باز شروع نميكنی؟
مهسان-راستش خودمم تو همين فكر بودم ،
که باز شروع کنم اما
افسون-پس بگرد دنبال یه نفر خوب که باهات کار کنه
مهسان-راستی! مهيار هم ميگفت دوسال پيش پيانو اموزش ميداده!چطوره بهش بگم شاید قبول کرد؟
افسون-ژووووون ایول داری دختر چی بهتراز اقا مهيار
مهسان-عصر بهش زنگ ميزنم ،ببينم چی ميگه
افسون-باش ،بيا بریم یه ناهار مفصل درست کنيم بزنيم بر بدن!
مهسان-چرا که نه بدو تو اشپزخونه منم االن موهامو ميبندم ميام
افسون -باش
رفتم تو اتاقم فوری موهامو صاف کردم و جمع کردم پایين بستم
رفتم تو اشپزخونه
مهسان-خب سر اشپز!برنامه چيه؟
افسون-قورمه سبزی درست کنيم
مهسان-اوف آی گفتی ،چقدر دلم هوسش رو کرده !
افسون-پس بدو سبزی هارو تو یخچال بده به من
یه ناهار توپ اماده کردیم
منتظر مامانم هستيم ،
که بياد باهم بخوریم
تو فكر این بودم که کی مامانم مياد  ،که صدای زنگ در اومد
دینگ دینگ
دینگ دینگ
ایول مامانم اومد!
رفتم درو براش باز کردم
بعداز مراسم ماچ و سالم و احوال پرسی،
ناهار رو زدیم بر بدن !
مامانمم خيلی تعریف کرد ،
از دستپختمون
ظرف هارو جمع کردیم دادیم ظرف شویی بيچاره زحمتشو کشيد!
خودمونم رفتيم استراحت کنيم
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ساعت حدودا 6بود
که یادم افتاد باید به مهيار زنگ بزنم واسه پيانو
گوشيم رو از رو عسلی برداشتم
شمارشو گرفتم بعداز چند ثانيه برداشت
مهسان-سالم اقا مهيار
مهيار-سالم خوبی؟
مهسان-ممنون شما چطورین؟
مهيار-هی بد نيستيم کاری داشتين؟

مهسان-اره راستش گفتين دوسال پيش پيانو اموزش ميدادین خواستم اگه امكانش هست برای منم کالس بذارید
مهيار-چرا که نه اتفاقا دلم برای پيانو هم تنگ شده بود
مهسان-پس کی امكانش هست ؟البته تو خونه ميخوام کالس بذارم
مهيار-از فردا شروع کنيم
مهسان-اره عاليه
مهيار-باش پس فردا ساعت 5خدافظ
مهسان-خدافظ
خيلی خوشحال شدم ،
که مهيار قبول کرد !
واسه همين بدو بدو رفتم ،
به افسون گفتم!
اونم خيلی خوشحال شد ،تازه یه موقعيت خوب هم پيش اومد ،
مخشو بزنم و اون گردنبنده مال من شه
یو هو
افسون-راستی ابجيت زنگ زد رو تلفن خونه فكر کردم خوابی نيومدم صدات بزنم گفت بهت بگم (هر موقعه وقت کردی یه
سر بيا خونمون دلم برات تنگ شده)
مهسان-باش یكساعت دیگه ميرم تو هم ميای؟
افسون -نه من کلی کار دارم تو برو زود برگرد مهسان-باش
رفتم تو اتاقم یه تيپ مشكی و طوسی که رنگ چشمام بود زدم
ریموت رو برداشتم ،
بعداز خدافظی با افسون ،
رفتم سوار ماشين شدم !
یه اهنگ پلی کردم و روندم سمت خونه ی ابجيم اینا
"مهيار"
با صدای یونا به خودم اومدم
سالمی کرد و نشست
چند ساعت پيش بود که بهم زنگ زد و گفت
که بيام کافه تا با هم حرف بزنيم
گفتم:
سالم چيزی شده که گفتی بيام؟گفت:
 مهيار داداشم راستش من دارم ميرم اردبيل واسه کار توهانم همراهم ميادگفتم:
اها خب بسالمتی ایشاهلل که همه چی خوب پيش برهگفت :
-مرسی داداش توهانم تو راهه بعد از چند وقت سه تا رفيق با هم باشيم
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زدم رو شونش و گفتم :
اره داداش ایواهلللبخندی زد که سر و کله توهانم پيدا شد ،
تا شب پيش هم بودیم
و بعد از کلی وقت یه روز خوب سپری شد
صبح که از خواب بيدار شدم تا عصر درگير اماده شدن بودم ،
دوست داشتم حتی اگه عشق مهسان من نبودم
اما االن اونو عاشق خودم کنم .
از مامان خداحافظی کردم
و روندم سمت خونه مهسان اینا
آدرسو برام فرستاده بود.
نيم ساعت بعد بود که رسيدم خونشون
دزدگير ماشينو زدم و رفتم باال
رسيدم جلو واحدشون یه نفس عميق کشيدم
و زنگ و زدم چند ثانيه بيشتر نشد ،
که در باز شد و من باز عاشق تر شدم
با لبخند سالم کرد و خوش امد گفت
جوابشو دادم و رفتم تو
تعارف کرد که بشينم و خودش رفت ،
که برام شربت بياره !
به خونشون یه نگاه کلی کردم
اپارتمان شيكی بود
مهسان شربت اورد و تعارف کرد
برداشتم و تشكر کردم
گفت :
خب اقا مهيار مامان چطورن؟گفتم :
خوبن سالم رسوندنگفت :
سالمت باشن شما هم سالم برسونينگفتم :
چشم حتماشربتم رو خوردم و گفتم :
خب مهسان خانوم اگه اجازه بدین بریم سراغ پيانوگفت:
بله حتما و بلند شدبا دیدن پيانو،
یاد دو سال پيش افتادم
با همين پيانو بود که من روزامو با مهسان ميگذروندم
و هميشه لحظه شماری ميكردم که روز بعدی برسه

اهی کشيدم و مشغول یاد دادن بهش شدم چند ساعت بود که مشغول تمرین بودیم از اینكه پيشش بودم قلبم پر از
خوشحالی بود
شاد بودم تمام مدت چهره زیباش جلوم بود و من بی قرار تر از هميشه شده بودم
عشق یعنى همين.
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یعنى همه چيز را باید ارزانى کرد،
همه چيز را باید فدا کرد،
بى طمعِ پاداشى
از مهسان خداحافظی کردم و اومدم بيرون روندم سمت خونه
"مهسان "
تپشای قلبم دست خودم نبود،
در که بسته شد
انگار قلب منم همراهش رفت !
احساس ميكردم که نميتونم نفس بكشم
خدایا این چه حسيه
خدایا نكنه من خودم تو این شرط بندی عاشق بشم
خدایا !
نفس عميقی کشيدم با زنگ خوردن گوشيم دست از فكر برداشتم ،
الی بود
چه عجب تا برداشتم صدای جيغ جيغوش تو گوشم پيچيد
و لبخندی اومد رو لبم
الی-مهسان عوضی احمق بيشعور یه خبر نگيری از من
مهسان -عليك سالم الی خانوم نه که شما خيلی خبر از من ميگيرین حالمو ميپرسين
الی-خفه شو بچه پرو خب چخبر
مهسان -خبرا پيش شماست انگال
الی -هو درست حرف بزنا
مهسان-شات اپ بابا کجایی
الی -هيچی خونه منتظر عشقم
مهسان -اوه عشقت
الی -بله پس چی شویم
خندیدم و گفتم :
زهرماراونم خندید گفت :

مهسان ما فردا شب قراره بریم اردبيل دلم خيلی برات تنگ ميشه فردا بيا خونه ما یاسی هم مياد اون افسونمم همراه خودتبيار
مهسان -بله دیگه افسونت مهسانم هيچی دیگه
الی-اره اصال به تو چه
مهسان -گمشو مزاحمم نشو
الی-مراحمم ،فردا حتما بيایا واسه ناهار
مهسان -باشه عشقوليم حاال شرت کم
الی -خاك تو سرت لياقت نداری صدای قشنگ منو بشنوی
مهسان-واو! کی ميره این همه راه رو
الی -من
مهسان -بسه دیگه مزاحمم نشو قطع کن
الی -خاك تو سرت فقط خاك
و تق قطع کرد روانی
لباسامو عوض کردم و رفتم که یه غذا حاضر کنم
که واسه شام بخوریم

113

https://telegram.me/romancity

رمان شرط بندی سرنوشت ساز

Roman-City.ir

شام که حاضر شد ،افسون و مامانمم برگشته بودن!
با تموم سليقه ای که داشتم ،ميز شام رو چيدم..
مامان و افسون از غذا کلی تعریف کردند.
بعد شام با افسون رفتيم توی اتاق.
مهسان-افسون
افسون همونجوری که سرش توی لب تابش بود ،گفت:
ها؟چته؟مهسان-الی زنگ زد!
یهو سرش رو آورد باال و با ذوق گفت:
خب خبمهسان-برا فردا ظهر دعوت شدیم.
افسون-ایــــول!
آهنگ ماهان زد رو پلی کرد و بلند شد و شروع کرد به رقصيدن!
لطفا همه رو به من
بقيشم به سبكه ایرونی
می خوایيم اینجارو بترکونيم
حاال با من بخون
ایول من تا تو رو دیدم تو رو پسندیدم ایول
به تو دلمو ميدم
ایول ایول ایول
حاال با من برقص ایول
با یه موجه تو دو دست ایول
ببين چه قری ميدم
ایول ایول ایول ها
بپر باال ایول
خانوم شما که تتو رو تنته بگو چته
بگو چی االن اینجا رو مخته
بگو هر چی االن تو دلته واسم توضيح بده
تو که می رقصی خيلی عالی پرتقالی
افسرده نيستی باحالی
خيلی خوبه وضع مالی
پس چرا شلو ولو بی حالی
پاتو ميمالی
ایول
می ریم قری مری
اینور دلم اوفی نه بابا
اونور دلم اوفی نه
باال پایين باال پایين می پری تو
هی منو بپا یهو ندی به وا
اینور دلم اوفی نه بابا اونور دلم اوفی نه
برو بكس همه مست همه دست باال بگيریم عكس بدونه مكث
بله تو عشقه منی بله
تو این دورهمی بله
انتخاب شدی گلم تو خود مال لبی بله
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تو قفله منی بله
درگير منی بله
هر جا من ميرم تو نگرانه حاله منی
()Dorehami--->Mahan Zed
کلی مسخره بازی در آوردیم و خندیدیم.
باالخره بعد ازکلی وقت ،از ته دل خندیدیم!
اون شبم با تموم خوبياش گذشت.
صبح وقتی از خواب بيدار شدیم ،ساعت یازده و نيم بود.
سریع بلند شدیم و اقدام کردیم که آماده شيم برا مهمونی ظهر!
یك ساعتی گذشت و من همچنان درگير آماده شدن بودم.
افسون-مهــــســـــان
با جيغی که افسون کشيد ،یك متر پریدم باال و گفتم:
چته روانی؟ترسيدم!افسون-چيكار می کنی؟زود باش!ساعت شد یك ظهر.
مهسان-افسون تو برو،من یادم افتاد یه کاری دارم!
افسون-چيكار؟
مهسان-باید داروهای مامانم رو بگيرم ،براش ببرم خونه مریم.
افسون-باشه پس من رفتم.
مهسان-باشه خدافظ.

بعد از اینكه افسون رفت ،کيف و ریموت ماشين رو برداشتم و از خونه زدم بيرون .سوار ماشين شدم ،از وقتی که بيدار شده
بودم ،یه حس خاصی داشتم.
ماشين رو روشن کردم و به سمت نزدیك ترین داروخانه رفتم!
داروهای مامان رو خریدم و از در داروخانه که پام رو گذاشتم بيرون ،چيزی مانند صحنه ای از فيلم ،از جلوی چشمام رد شد!
چهره ها برام آشنا بود؛ اما نتونستم تشخيص بدم .دستم رو به سرم گرفتم ،فوق العاده درد می کرد.
به زور خودم رو به ماشين رسوندم!
یه لحظه چهره ی مهيار اومد توی ذهنم...
ماشين رو روشن کردم و روندم به سمت خونه مریم.
چشمام درست نمی دید! به زور ماشين رو کنترل می کردم.
سرعتم رو بيشتر کردم ،که با برخورد ماشينم ،با ماشين کناری کنترل ماشين از دستم خارج شد و محكم خوردم به ستون کنار
خيابون.
سرم خورد به شيشه و جاری شدن مایعی رو روی پيشونيم
حس کردم .سردردم فوق العاده زیاد بود .صحنه ها مثل فيلم از جلوی چشمام رد ميشدن و
من لحظه به لحظه ،تمام خاطراتم رو به یاد می آوردم.
به یاد آوردم ،که کی بود اون عشق!
به یاد آوردم ،که چی بود اون اسم!
به یاد آوردم ،عشق زندگيم رو...
گفته بودم؛
فراموشی زمان میخواهد
اشتباه بود
فراموشی زمان نمیخواهد
فراموشی
دل میخواست
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که آن هم پيش تو ماند ...
چشمام داشت سنگين می شد ،کلی آدم دورم جمع شده بود .تنها چيزی که روی اعصابم بود ،
صدای زنگ خوردن پی در پی گوشيم بود؛ اما نمی تونستم تكون بخورم.

در ماشين باز شد و یكی دستشو انداخت زیر پام و دست دیگش پشت گردنم .وقتی توی بغلش قرار گرفتم ،عطرش برام آشنا
بود.
سرم اِنقدری سنگين بود،
که حتی نمی تونستم تكونش بدم و نگاه کنم ببينم کيه که منو بغل کرده!
اصال منو کجا داره می بره؟
توی همين فكرا بودم ،که پلكام سنگين و سنگين شد و در آخر چشمام سياهی رفت.
وقتی چشمام رو باز کردم ،همه چيز سفيد بود!
تشخيص اینكه اینجا کجاست اصال کاری نداشت .تشخيص اینكه کی منو آورد اینجا هم سخت نبود .سخت نبود ،ندیدمش؛ اما
بوی اون عطر ،مال هرکسی نبود!
بوی اون عطر تنها متعلق به مرد منِ!
مهيار من...
چقدر دلم براش تنگِ .احساس می کنم چندین سالِ که ندیدمش!
عشق یعنى همين.
یعنى همه چيز را باید
ارزانى کرد،
همه چيز را باید فدا کرد،
بى طمعِ پاداشى ...
باالخره در اتاق باز شد و ایل مغول ر یختن داخل( .ایل مغول شامل الی و یونا،توهان و یاسی،افسونِ تك وتنها) ،بعد از ایل
مغول ،مامان اینا(مریم ونيما،محمد وآرام،علی) ،وارد اتاق شدند.
مشغول سالم و احوال پرسی شدیم ،طبق معمول افسون و الی داشتن اذیت منِ بيچاره می کردن.
انقدر مسخره بازی در آوردن که من از خنده تخت و دندون می گرفتم!
بعد از گذشت نيم ساعت ،در اتاق زده شد.
همه برگشتيم سمت در .با بفرمایيد محمد ،در اتاق باز شد.
با دیدن مهيار یهو قلبم درد گرفت .آره خودشه! همونی که دوسال قبل ،منو عاشق خودش کرد و گذاشت رفت .همونی که دو
سالِ دنبالش می گردم؛ اما...
ن مویی زنانه؛
"تو"در حسرتِ بافت ِ
"من" در حسرتِ آرام گرفتن در آغوشی مردانه و "غروری" که پوزخند می زند به حسرتِ هر شبمان...
با سالمِ مهيار ،به خودم اومدم .دسته گل رز رو به سمتم گرفت و گفت:
بفرمایيد مهسان خانم ،ایشاال که حالتون هر چه زودتر خوب شه.مهسان-سالم ممنون .
تصميم گرفتم به روی خودم نيارم که همه چيز یادم اومده ،تا از بيمارستان مرخص شم و حسابی این دوسال رو تالفی کنم.
همه از اتاق رفتن بيرون ،جز مادرم.
مهسان-مامان؟
مامان-جان مامان!
مهسان-یه چيزی بگم؟
مامان-بگو دخترم.
مهسان-م...من...من حافظم برگشته!
با این حرفم اشكای شوق از چشمای مامانم سرازیر شد ،منو تو بغلش گرفت و محكم به خودش فشرد و گفت:
-خدایا شكرت!
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می خواست بقيه رو صدا بزنه و این خبر رو بهشون بده ،که ازش خواهش کردم فعال چيزی به کسی نگه ،اونم گفت که نميگه.
محمد اومد داخل اتاق و گفت :
فردا مرخصی!با این حرفش خوشحال شدم و یه جيغ زدم ،که محمد گفت:
 چته روانی؟! یواش تر اینجا بيمارستان هستااا.مهسان-باشه آق داداش!
همش تو فكر این بودم که چطوری باید این دوسال رو تالفی کنم که نفهميدم چطور خوابم برد...
ساعت 7عصر بود ،که چشمام رو باز کردم .هيچكس تو اتاق نبود .یعنی کجا هستن؟
گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم به مامانم.
مهسان-سالم مامان کجای؟
مامان-خواب بودی رفتم یكم هوا بخورم ،االن ميام.
مهسان-باش راحت باش .فقط می خواستم ببينم کجای نگران شدم ،خدافظ.
مامان-خدافظ.
یكم از پنجره بيرون رو نگاه کردم .دیدم یه نفر رو نيمكت جمع شده و سرش رو تو بغلش گرفته! یعنی کی می تونه باشه؟
اوخی هرکی هست خيلی ناراحته!
مامانم اومد تو اتاق و گفت:
چيكار می کنی؟مهسان -داشتم بيرون رو نگاه می کردم.
با این حرفم مامان هم اومد نگاه کرد و گفت:
ببين این پسره هنوز همينجاست! می بينی چقدر به فكرته.چشمام گرد شدو با تعجب پرسيدم:
کيه؟مامان-مهيار.
با این اسم تو دلم ول وله به پا شد!
چرا این همه به فكرمِ؟ اونكه با دخترای زیادی بود ،حاال من براش مهم شدم یا شایدم...
صبح شده بود( .ساعت )7همه اومدن واسه مرخص شدنم .الی کمكم کرد که لباسم رو عوض کردم.
از اتاق که رفتم بيرون ،مهيار جلو اتاق وایساده بود .با همون لباس دیروز .یعنی نرفته خونه؟
مهيار-سالم
مهسان-سالم
دیگه هيچ حرفی بينمون رد و بدل نشد .از بيمارستان خارج شدیم و رفتيم سمت ماشين و سوار شدیم...
محمد سمت خونه روند .وقتی رسيدیم رفتم اتاقم تا یكم استراحت کنم .دفتر خاطراتم رو تخت بود ،وای خدا یعنی کسی
خوندتش !؟
در اتاق رو باز کردم و با سرعت رفتم سمت مامانم و گفتم:
مامان کسی دفتر خاطرات منو خونده؟مامان-نه بابا! کی خونه بوده که بخونه؟ اصال من فقط یه بار رفتم تو اتاقت ،اونم واسه اینكه لباس برات بردارم .دفتر خاطراتتم
ندیدم!
با این حرفش یه نفس راحت کشيدم و دوباره رفتم اتاقم.
یكم دراز کشيدم و چشمام رو بستم .خاطرات گذشته ،مثل فيلمی جلوی چشمام اکران می شد .کی بودم؟ چيكار می کردم؟ چه
اتفاقی برام افتاده؟ همه رو دونه دونه یادم می اومد.
بابا دلم برات یه ذره شده! کجایی؟ کجایی که ببينی مهسانت ،این چندوقتی که نبودی چه به روزش اومده!
بابا جونم کاش برمی گشتم به عقب و کنارت بودم .ای کاش حداقل واسه یه بارم که شده ،بيای تو خوابم!
بعداز یكم درد و دل کردن خوابم برد .با صدای محمد چشمام رو باز کردم .
محمد-این آبجی خانم ما گرسنه نيست؟
مهسان-اوهوم چه جورم! غذای بيمارستان که نمی شد بخوری!
محمد-پس بلند شو بریم ناهار ،همه نشستن منتظر تو هستن.
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مهسان-ای به چشم.
بلند شدم و یكم خودم رو جمع و جور کردم .رفتيم آشپزخونه.

کنار فندق خاله نشستم و مشغول غذا خوردن شدیم .بعداز تمون شدن ناهار می خواستم ظرفارو جمع کنم ،که مریم گفت:
تو نمی خواد دست بزنی ،برو استراحت کن .منم که از خدا خواسته بدو بدو رفتم توی اتاقم .آخيش چقدر خوبه آدم آبجی داشته باشه ها!
تا پام رو گذاشتم تو اتاقم فندوق خاله از پشت لباسم رو کشيد و گفت:
آله با من بازی نمی تونی؟(خاله با من بازی نمی کنی؟)
مهسان-ای جانم! چرا بازی نكنم بدو بيا تو اتاق درم ببند.
بعداز کلی دلقك بازی براش ،خوابش برد .گذاشتمش رو تخت خودم و کنارش دراز کشيدم .دست تو موهاش می بردم ،یهو به
فكرم رسيد که
زنگ بزنم به مهيار برا کالس فردا رو بياد ،لغو نكنه.
گوشيم رو از رو عسلی براشتم و شمارش رو گرفتم .خاموش بود! یعنی کجا می تونه باشه؟
رفتم تو فكر!
خدایا یعنی چرا گوشيش خاموشه؟
داشتم به این فكر میکردم که چرا گوشيش خاموشه ،که گوشی تو دستم زنگ خورد.
یك نگاه به شماره کردم ،ناشناس بود.
پاسخ رو لمس کردم.
بله بفرمائيد؟صدای مردونه ای گفت:
 مهسان خانوم؟!گفتم:
خودم هستم امرتون؟گفت:
ازتون یه خواهش داشتم!گفتم:
خواهش!چه خواهشی؟
گفت:
 االن یه بسته می رسه به دستتون یه لباس تو اون بستست ،خواهش میکنم اون لباسو بپوشين و بعد از آماده شدن بيایدپایين! یه ماشين منتظر شماست.
گفتم:
اما بخاطر چی؟گفت:
خواهش میکنم سوال نپرسيد! نترسيد ،چيزی نيست که خطرناك باشه! منتظرتونن...و تق قطع کرد.
با قطع کردنش صدای زنگ خونه بلند شد.
بدو بدو رفتم پایين محمد داشت میرفت که درو باز کنه ،که داد زدم :
محمد نرو با من کار دارن!گفت:
باشهرفتم درو باز کردم .
بسته ای پشت در بود برش داشتم و بدو رفتم باال.
در اتاق رو بستم و بسته رو باز کردم .یه لباس سورمه ای بلند بود ،که پشتش تا پایين کمر لخت بود باال تنش گيپور بود و
آستينای جذب داشت!
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س خيلی قشنگی بود ،یه کفش و کيف ست سفيد نازم توش بود!
لبا ِ
لباس هارو گذاشتم روی تخت و بابليس رو به برق زدم .موهام رو توی نيم ساعت فر کردم.
یه خط چشم کشيدم ریمل زدم و یه رژ لب خوش رنگی زدم به لبام.

لباسام رو پوشيدم و کفشم رو پام کردم .یه مانتو و شال مشكی برداشتم و تنم کردم وسایلمو گذاشتم تو کيفم و از در رفتم
بيرون.
گفتم:
مامان؟ من کاری پيش اومده میرم نگران نباشين .سریع برمیگردم.تند از در بيرون رفتم ،که منو اینجوری نبينه.
آسانسور تو طبقه خودمون بود ،سریع پریدم داخلش و در آسانسور بسته شد!نفس عميقی کشيدم و دستم رو گذاشتم روی
قلبم.
آسانسور رسيد به طبقه هم کف ،اومدم بيرون !
جلوی در یه شاسی بلند دیدم ،بالتكليف ایستاده بودم که یه مرد که تقریبا سی و پنج و سی شش سالش بود لبخندی زد و
گفت:
شما مهسان خانومی؟گيج لبخندی زدم و گفتم:
بلهگفت:
بفرمایيد سوار شيد!سوار شدم درو بستم و ماشينو روشن کرد ،وای خدای من !
قضيه چيه چرا اصال من اومدم بيرون ،اون هم با زنگ کسی که نمیشناختمش.
آخر با این کار هام جونم رو از دست میدم !
سرم رو تكون دادم و به آهنگی که داشت از ماشين پخش میشد ،گوش دادم:
گال رو آب میدم ،دوباره خواب دیدم که داری
ميای رو در و دیوار نوشتم دلی که جا گذاشتم
با خودت بيار بيا ببين با خيالت دوباره جون
گرفتم ،تمام حرفایی که عاشقا به هم میگن
و یاد گرفتم فقط بو کن عطری که دوست داری
زدم و ،زیر رو کن تمام روزای بدمو گال رو آب
میدم ،دوباره خواب دیدم که داری ميای رو در
رو دیوار نوشتم دلی که جا گذاشتم با خودت
بيار گال رو آب ميدم  ،دوباره خواب دیدم که
داری ميای رو در و دیوار نوشتم دلی که جا
گذاشتم با خودت بيار غوغا می کنم زندگی
رو واسه تو مثل یه رویا می کنم دل به دریا
می زنم هرچی باشه جلو رامون از جا می کنم
دستت تو دستمه می چرخم هی دور تو
چشم رو می بندم با تو می رقصم تا خود صبح
()Ghogha mikonm---> Arash ap
آهنگ که تموم شد ،گوشيم.
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آهنگ تموم شد ،گوشيم تو کيفم داشت زنگ میخورد.
همون فرد ناشناس بود!
سریع جواب دادم:
الو مهسان خانوم دارین مياین؟بله تو راهيم؛ اما شما کی هستين ؟عجله نكنيد خانوم می فهميد!بازم قطع کرد.
ی ها!
عجب آدم بی تربيت ِ
بی شعور!

گوشی رو گذاشتم تو کيفم و از پنجره ماشينط خيره به خيابون ها بودم و تو فكر مهيار ،که چجوری بهش بگم اونی که عاشقشم
مهيار!
داشتم واسه خودم نقشه میچيدم ،که ماشين وایستاد.
جلو یه باغ بودیم ،مثل یه خونه باغ بود.
از بيرون که خيلی قشنگ بود ،راننده درو برام باز کرد و گفت :
بفرمایيد.لبخند زدم و گفتم :
ممنون.در باغ باز بود درو هل دادم و رفتم داخل یه جاده سنگ فرش شده بود ،اینور اونورش ،چراغ های پایه بلند بود که تا جلو در
ساختمون روشن بودن!
رفتم جلو و در ساختمون رو باز کردم نور شمع فضا رو روشن کرده بود!
از جلو در خونه گل رز ریخته بودن ،تا وسط خونه که یه قلب قشنگ درست شده بود! باالی قلبه یه ميز شام بود ،دور تا دور
خونه عكسای من تو حالتای مختلف !
شوکه شده بودم یعنی کار کيه ؟!
صدای قدمایی از پله ها میاومد به سمت پله ها نگاه کردم ،انگار همه چيز رو دور کند بود.
آروم آروم از کفشاش نگام رو کشيدم باال ،وقتی صورتش رو دیدم کيفم از دستم افتاد.
خدای من !
آخرین پله رو هم اومد پایين.
جلوم ایستاد لبخندی زد و گفت :
سالم به...آخرین پله رو هم اومد پایين و جلوم ایستاد لبخندی زد و گفت:
سالم به عشق هميشگيم!نمیدونستم چيزی بگم.
فكرش رو نمیکردم !
خدایا؟ امكان نداره!
دستاش رو آورد باال و روی گونم گذاشت.
آنقدر می بوسمت که فراموش کنیروزی به خودت قول داده بودی
عاشق نشوی...
خدایا یعنی باور کنم این خواب نيست؟!
اون واقعا مردِ منه!
مرد من ،مهيار من!
هنوز همونجا توی شك بودم ،که مهيار گفت:
-بيا بشين!
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نگاهم رو روی کل صورتش چرخوندم و رفتم سمت ميز.
برام صندلی رو عقب کشيد و نشستم .خودش هم روبه روم نشست.
چند دقيقه ای بهم خيره بودیم تا اینکه باالخره اون به حرف اومد و گفت:
از دیدار دوبارت خوشحالم!منم خوشحالم که میبينمتون.(چقدر سخته نقش بازی کنم ،که هنوز حافظم برنگشته)
راستش رو بخوای میخواستم درباره ی موضوعی باهات صحبت کنم.-بفرمایيد من گوشم با شماست!

میدونم به یه فرد دیگه عالقه مندی! میدونم من رو زیاد نمیشناسی! میدونم شاید نظرت به این خواستم منفی باشه؛ اما...بلند شد و اومد این طرف ميز .به تبعيت از اون منم بلند شدم ،که جلوم زانو زد و جعبه ی قرمز رنگ مخملی رو جلوم گرفت و
گفت:
با من ازدواج میکنی؟با چشمای گردویی شده ودهان باز داشتم نگاش میکردم ،که گفت:
نظرت چيه بانو؟نمیدونستم چی باید بگم!
مهيار!جون دلم عزیزم؟با این حرفش دلم براش ضعف رفت...
راس..راستش رو بخوای من...من..م...پرید وسط حرفم وگفت:
چی شده مهسان؟اضطراب رو توی چشماش میدیدم ،بلند شد.
دستاش رو گذاشت روی بازوام و گفت:
میدونستم!میدونستی؟چی رو میدونستی؟سرش رو پایين انداخت و گفت:
میدونستم جوابت نه هست.ولی تو که نمیدونی من چی میخوام بگم!وقتی جوابت نه باشه که...پریدم وسط حرفش و گفتم:
میخواستم بگم ...در همين حين در باز شد و یه مرد سينی به دست وارد شد.
ميز رو برای شام آماده کرد و با گفتن اینكه چيزی الزم نداریم ،و جواب مهيار رفت!
راستش میخواستم به ت بگم که من حافظم برگشته از همون روزی که تصادف کردم .اونی که دوستش داشتم رو به یادآوردم
(وقتی داشتم اینا رو می گفتم ،مشتاق نگاهم میکرد؛ اما با جمله قبلم چشماش رنگ نگرانی و ترس رو به خودش گرفت)
سرم رو انداختم پایين و گفتم:
اونی که دوستش داشتم،م...نگو مهسانمیگم .باید بشنوی که اون کيه!اونموقع جوابم به سوالت هم میگيری!
اون یه نفر کسی نبود جز...
جز تو!
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جوری سرش رو با شتاب آورد باال که صدای استخون های گردنش رو شنيدم.
نــــه!آره!جون مهيار داری راست میگی!آره عزیزم ،مگه من با تو شوخی دارم!؟یعنی االن جوابت...پریدم وسط حرفش و گفتم:
یعنی االن جوابم مثبته!بلند شد و منم بلند شدم.
جعبه حلقه رو گرفت سمتم؛ اما من دستم رو بردم جلو وخودش حلقه رو در آورد و توی انگشتم کرد!
و بعد بوسه ی ریزی روی دستم نشوند.
خيلی هيجان داشتم.
خيلی دوستت دارم مهسانم!خودت رو برای دو شب دیگه آماده کن.
چطور؟امشب مامانم با مامانت تماس میگيره.خب؟میخواد قرارِ خاستگاری رو بذاره!جدی؟آره خوشگلم! بشين غذات رو بخور.نشستيم و مشغول غذا خوردن شدیم!
خوشبختی اون چيزی نيست که آدم از بيرون ببينه ،خوشبختی تو دل آدمه.
دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته!
خيلی خوشحال بودم .باالخره به خواستم رسيدم!
باالخره من و مهيار مال هم شدیم.
حس خيلی خوبيه!
بعد از شام بلند شدیم و مهيار گفت که من رو میرسونه خونه.
توی کل مسير دستم رو گرفته بود.
حاضر نبود رهاش کنه .جلوی در نگه داشت و گفت:
جلوی در نگه داشت و گفت:
دو روز دیگه میبينمت!باشه ،فعال خدافظ.خدافظ.پياده شدم و سریع رفتم داخل.
همين که در رو بستم ،مهيار گازش رو گرفت و رفت.
کليد انداختم توی در و وارد شدم ،محمد اینا رفته بودن.
مامان و افسون خونه بودن و توی آشپزخونه مشغول بودن!
آروم رفتم پشت سرشون و گفتم:
پــــــــــــخهر دوشون پریدن باال و با دستایی که روی قلبشون گذاشته بودن برگشتن سمتم.
مامان گفت:
زليل مرده ،صد بار بهت گفتم اینجوری اعالم حضور نكن.افسون گفت:
-ای خدا نكشتت ،ای شوهرت کچل بشه ،ای شوهرت کوتوله باشه ،شوهرت شكم گنده باشه! شوهر....
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پریدم وسط حرفش و گفتم:
حيف! حيف انقدری خوشحالم که حوصله سروکله زدن باهات رو ندارم ،وگرنه خودت میدونی چی میشد!همين که افسون خواست جوابم رو بده ،مامان گفت:
صداتون در نياد! وگرنه دعوا میشه.مهسان برو لباست رو عوض کن بيا ،ببين چخبره!
ای به چشم.رفتم توی اتاقم و یه تاپ و شلوارك ست پوشيدم و رفتم پایين.

مامان و مهسان توی سالن پذیرایی جلوی تلویزیون نشسته بودن و ظرف بزرگ چيپس و پفك و انواع خوراکی ها جلوشون بود!
جــــــونمی جــــــون!چيپس...افسون ظرف رو برداشت و گفت:
افسون ظرف رو برداشت و گفت:
اول تعریف ،بعد چيپس!چرا باج میگيری نامرد!؟مامان گفت:
راس میگه...بدو تعریف کن!باشـــه.و شروع کردم به تعریف کردن ،از اولش که توی اتاق بودم تـــــا وقتی که رسوندم جلوی در...
خوشبختی اون چيزی نيست که آدم از بيرون ببينه!خوشبختی تو دل آدمه.
دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته! خوشحالم که خوشبختی دخترکم.
پریدم بغل مامانم و لپاش رو بوس کردم.
رو به افسون گفتم:
افسون خانوم بهتره اون ظرف رو بدی!بی صبرانه منتظر دوروز دیگم!
آره دیگه بایدم خوشحال باشی!چرا که نه! هم مهيار مياد خاستگاریم ،هم افسون جون باید به قولش عمل کنه!قول! چه قولی؟آره دیگه...گردنبندی که سرش شرط بستيم!شرط! چه شرطی؟خانوم شرط بست اگه من بتونم مهيار رو مال خودم کنم ،اون گردنبد موردنظر رو بخره...اگه مهيار رو مال خودم نكنم ،من اون گردنبد رو براش بخرم!
پس حسابی خوش بحالت شده!آره دیگه.اون شب دوتا فيلم با مامان و افسون دیدیم!
خيلی شب خوبی بود!
کلی با هم حرف زدیم.
ساعت نزدیكای چهار ونيم صبح بود ،که توی همون سال ن رخت خواب انداختيم و خوابيدیم!
نمیدونم ساعت چند بود که...
با صدای کوفتیِ گوشيم از خواب بيدار شدم.
بدون باز کردن چشمام ،با دست دنبال گوشيم گشتم .کنار رختخوابم پيداش کردم.
برداشتمش و بدون نگاه کردن به اسمش جواب دادم:
هــوم؟-سلــــام بانو.
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سالم مهيار.مهسان؟ها!خواب بودی؟-با اجازتون.-ببخشيد عزیزم ،بخواب بعد باهات تماس میگيرم.بدون جواب گوشی رو قطع کردم و به ادامه خوابم رسيدم!
تازه خوابم برده بود که با صدای مامانم ،که من و افسون رو صدا میکرد
بيدار شدم!
سریع رفتم توی دستشویی آخه اگه افسون بيدار میشد تا بيست دقيقه فقط تو دستشویی بود!
بعد از انجام عمليات مربوطه ،اومدم بيرون و خواستم برم توی آشپزخونه که گوشيم زنگ خورد.
مسيرم رو تغيير دادم و به سمت گوشيم رفتم.
شماره مهيار افتاده بود!
یهو یادم افتاد که زنگ زده بود و من چجوری باهاش حرف زدم.
یه دونه زدم تو سر خودم و جواب دادم:
ســـالمسالم ،خوبی؟مرسی تو خوبی؟خوب خوابيدی بانو؟آرهنكنه تازه بيدار شدی؟یه جورایی!زیاد خوابيدن خوب نيستادیشب دیر خوابيدیم!خوابيدین! با کيا؟آره دیگه ،من و مامان و افسون.آهــا،سالم برسون.حتما.عزیزم من باید برم ،کاری نداری؟ عصر میبينمت.عصر چخبره؟میخوایم بریم بيرون!با کی؟بعد میفهمی! من رفتم فعال.فعال.سرم رو که آوردم باال...
سرم رو که آوردم باال ،با چهره ی خندان مامانم و افسون رو به رو شدم!
چيه خب؟افسون گفت:
خوب راه افتادیا!مامان هم گفت:
دختره ی شيطون! عصر کجا میخواین برین؟منم مثل شما.مامان گفت:
-خب حاال ،قيافت رو شبيه گربه شرك نكن ،بياین صبحونه بخوریم!
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تا عصر اتفاق خاصی نيوفتاد ،فقط مهيار ساعت هفت اس داد که تا نيم ساعت دیگه مياد دنبالم .با افسون حاضر و آماده نشسته
بودیم که با تك زنگی
که مهيار زد رفتيم پایين .سوار شدیم.
سالم.سالم خوبی شما!مرسی از این بهتر نمیشم!افسون گفت:
سالم.سالم افسون خانم ،خوبيد؟ممنون.مهيار گفت:
پيش به سوی خوش گذرونی!اونوقت کجا؟میفهمی!عــــه! اذیت نكن بگو.نمیشه...سوپرایزه!باش نگو.کم کم داشتم حدس میزدم که کجا میریم.
مهيار گفت:
خب دیگه داریم کم کم میرسيم ،چند دقيقهی دیگه اونجایم!رسيدیم جلوی همون شهر بازی ،که دوسال پيش با بچه ها رفتيم!
یادش بخير!
اون شب کلی خوش گذشت ،الی و یاسی به عشقشون رسيدن و االن نوبت من رسيده!
یعنی میشه؟
توهمين فكر ها بودم که دیدم یه نفر درِ طرف من رو برام باز کرد ،کسی نبود جز مهيار!
بفرمایيد پایين خانمی.یه لبخند زدم و رفتم پایين ،که افسون گفت:
ایـــش ،اینکارا یعنی چی؟ میخواین منو دق بدین!ای قربون تو برم من!مهيار گفت:
غصه نخور باالخره یكی از جون خودش سير میشه ،مياد تو رو میگيره!با این حرف مهيار ،افسون که به خونش تشنه بود.
گفت:
عـــه! که اینطور ...دارم براتون آقا مهيار!من و مهيار زدیم زیر خنده ،که افسون گفت:
کوفت کوفت روآب بخندین .اگه ندیدن همين امشب ،یكيو پيدا کنم.مهيار گفت:
شرط ببندیم؟افسون گفت:
نه قربون دستت! یه بار شرط بستم واسه هميشه بسته.گردنبند رو ازش گرفتم ،هنوز تو فكرشه!
باش باش حاال اگه اجازه میدین ،تا بریم تو ...با حرف مهيار هر سه تامون سمت در ورودی شهربازی رفتيم .
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غوغا بود! همه از هيجان جيغ میزدن ،حواسم به مردم توی پارك بود که یهو پام پيچ خورد .میخواستم بخورم زمين که مهيار
گرفتم و گفت:
عه نزدیك بود بيوفتيا!ببخشيد حواسم نبود!دوباره به راهمون ادامه دادیم تا رسيدیم به یه بازی که خيلی هيجان داشت
و همچنين ترس!
افسون گفت:
بياین بریم این سوار شيم ،خيلی حال میده من هر وقت ميام شهربازی اینو سوار میشم!منم گفتم:
باش.اما مهيار گفت:
نه این خطرناکه! نميشه اجازه نمیدم مهسان اینو سوار شه!عـــه مهيار اذیت نكن! میخوام سوار شم وقتی تو کنارمی هيچ اتفاقی برام نمیافته.با این حرفم راضی شد ،معلوم بود تيرم خوب به هدف خورده !
ما دخترا میدونيم کجاها باید خودمون رو لوس کنيم ! رفتيم سوار شدیم.
خيلی ترسيده بودم؛ اما همش تو بغل مهيار بودم.
واسه همين کمتر میترسيدم تموم شدو رفتيم یه بازی دیگه حالم بد شده بود؛
ولی به رو خودم نمی آوردم.
فقط گفتم:
 بریم خونه!مهيار گفت:
به همين زودی؟خسته ام ،بعدشم یادت نرفته که فردا جناب عالی میخوای بيای خاستگاری من! خيلی کار دارم که باید انجام بدم.مگه میشه یادم بره ،به چشم بانو بریم!رفتيم سوار ماشين شدیم و مهيار سمت خونه ی ما روند.
با پلی شدن آهنگ ،غرقش شده بودم:
خاطرات رو مرور میکنم
توی ذهنمو دلم میگيره
دوباره نم نم بارونو حسی که
توی دلم نمیميره
خودمو از همه دور میکنم
کسی نيست که بهم بگه
گریه نكن ،گریه نكن
نرو تو که شدی آرامشم
تو که شدی همه خواهشم
نذار که بی خاطره بشم
نرو دونه دونه اشكامو ببين
تو رو میخوام از خدا همين
آسمونو نيار به زمين
بی معرفت ،چجوری دلت اومد بری
کسی دلمو نبرد
تو اولين نفری
بی معرفت ،چجوری دلت اومد بری
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چجوری میخوای این احساسو
از بين ببری!؟
(Shahab Ramezan--->Naro
تا به خودم اومدم دیدم جلو در خونمون هستم.
دلم نمیخواست پياده شم !
دوری از مهيار برام سخت بود ،اما به سختی به مهيار گفتم:
کاری نداری ؟نه عزیزم برو مواظب خودت باش!توهم خدافظ.افسون هم خدافظی کرد و پياده شدیم.
رفتيم سمت در ،وقتی رفتيم داخل مهيار حرکت کردو رفت.

مامانم خواب بود ،رفتيم سمت اتاقمون بعداز تعویض لباس و پاك کردن آرایشمون .رفتيم رو تخت چند دقيقه نگذشته بود،
که خواب رفتيم !
صبح با صدای افسون که میگفت...
عروس خانم بلند شو ،لنگ ظهرِ ،مگه نمیگفتی کلی کار دارم! پاشو االن مادر شوهرت بياد ،ببينه اینجور شلخته هستی ،قبولنمیکنه زن پسرش بشيــا!
چشمام رو باز کردم ،با نگاه کردن به ساعت که یازده بود سيخ روی تخت نشستم.
چرا زودتر بيدارم نكردی نامرد؟!خودمم تازه بيدار شدم ،مامانتم رفته مطب! پاشو کلی کار داریم.سریع بلند شدم و رفتم دستشویی .بعداز انجام عمليات ،یه صبحونه خوردیم
و شروع کردیم به گرد گيری خونه!
حدودا ساعت سه بود که کارمون تموم شد .تازه یادمون افتاد ناهار نخوردیم ،هيچی هم درست نكرده بودیم!
زنگ زدیم از رستوران دوتا کوبيده برامون آوردن و به بدن زدیم.
ساعت چهار مامان اومد ،خونه رو که دید همه تميز و مرتبِ ،گفت:
به به خدا کنه هر روز خونه ی ما خواستگار بياد ،که این مهسان یكم فكر تميز کردن خونه باشه!عه مامان جوری میگی ،که انگار دست به سياه و سفيد نزدم تاحاال!امشب جلو مهياراینا اینجوری نگی آبروم ببریا.
 شوخی کردم بابا! خيليم دلشون بخواد دختر به این خوبی و با کماالت...افسون پرید وسط حرف مامانم و گفت:
 خاله یكم نفس بگير!هر سه تامون زدیم زیر خنده.
مامان چيزی خوردی؟آره تو مطب یه چيزای خوردم من برم یكم استراحت کنم تا مهمونامون نيومدن.چشم.مامان رفت سمت اتاقش و من و افسون هم رفتيم تو اتاقمون و شروع کردم به لباس بيرون ریختن تا ببينم کدومش بهتره
واسه امشب!
چشمم به یه کت و شلوار افتاد.
افسون گفت:
 این خيلی بهت مياد!تصميم گرفتم همين رو بپوشم.
افسون یه کت و شلوار انتخاب کرد ،که کتش سبز پسته ای مانند بود و شلوارش هم سفيد.
ساعت شش بود که افسون رفت تو آشپز خونه و ميوه و شيرینی آماده کرد.
منم رفتم یه دوش گرفتم و لباسم رو پوشيدم و یه آرایش ساده کردم.
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رفتم پایين که مامانم گفت:
به به عروس خانم آماده شد!زدم زیر خنده که افسون ازتو اشپزخونه درومد گفت:
وای مهسان! چقدر بهت مياد ،خيلی خوشگل شدی!مرسی عزیزم ،بقيه کارو بسپار به من تو هم بدو لباستو بپوش االن ميانا....دیگه هيچ کاری نمونده.افسون هم رفت و آماده شد.
من و مامانم تو سالن منتظر بودیم ،که صدای آیفون بلند شد.
دینگ دینگدینگ دینگ
دل تو دلم نبود.
رفتم طرفش ولی با دیدن محمد اینا و مریم اینا بادم خالی شد.
اومدن داخل و بعد از سالم و احوال پرسی،نشستيم.
به محض نشستنمون ،صدای زنگ بلند شد.

این دفعه مامان رفت در رو باز کرد ،جلوی در اول محمد و نيما ایستادن بعدش مامان و مریم و آرام ،در آخر من و افسون...
اول مردی مسن و با چهره ای مهربون وارد شد.
بعدش مردی سی و دو یا سه ساله،
بعد از اون ها زنی لبخند به لب ،با همه سالم کرد .به من و افسون که رسيد گفت:
کدومتون قلب پسر من رو دزدیده؟افسون با چهره ای مظلوم انگشتش رو آورد باال و به من اشاره کرد.
مامان مهيار دستش رو آورد جلو که باهاش دست بدم ،دستم رو که توی دستش گذاشتم.
من رو به سمت خودش کشيد و بغلم کرد ،کنار گوشم گفت:
الحق که سليقش حرف نداره!مرسی ،شما لطف دارید.دیگه از الفاض شما ،خانم و اینا استفاده نكن ،باهام راحت باش.بهم بگو آزیتا.
آخه...مامان مهيار(آزیتا) گفت:
آخه ماخه نداریم.چشم.آفرین عروس گلم.با رفتن مامان مهيار ،دختری بيست و شش یا هفت ساله وارد شد.
خواهر مهيار بود.
خيلی با کماالت و خوش رو بود.
و در آخر...
مهيار با کت و شلوار سرمه ای رنگ ،با دسته گل وارد شد.
با همه سالم کرد و به که رسيد ،دسته گل رو به طرفم گرفت و گفت:
بفرمایيد مهسان خانممرسی ،مچكر.همه توی سالن نشستن ،من و افسون رفتيم توی آشپزخونه .بيخيال نسبت به اینكه مهمون توی سالنِ ،با افسون حرف میزدیم
و می خندیدیم ،که مامان صدام کرد و گفت که چایی ببرم.
افسون چایی ها رو ریخت و سينی رو داد به من ،و خودش پشت سر من اومد.
از آشپزخونه خارج شدیم و من به سمت مردها رفتم.
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تا اول به اونا چایی بدم ،همه تشكر کردن.
به مهيار که خواستم تعارف کنم...
به مهيار که خواستم تعارف کنم ،مامان مهيار گفت:
بچمو نسوزونی!با حرفش همه خندیدن ،اما من فقط لبخندی زدم.
از استرس همچين کاری ازم بعيد نبود ،اونم من!
منی که تا حاال چایی جلوی مهمون نگرفته بودم!
مهيار چایی رو برداشت و تشكر کرد.
کنار مامانم نشستم ،همه با هم مشغول حرف زدن بودن!
فقط من و افسون مثل بز داشتيم نگاهشون میکردیم ،و چيزی نمیگفتيم!
یك ساعتی از اومدنشون گذشته بود که ،بابای مهيار بحث خاستگاری رو پيش کشيد.
بعد از صحبت های مربوطه از مامانم و محمد خواست تا اجازه بدن ،من و مهيار بریم توی اتاق باهم حرف بزنيم.
و اونا در مورد مهریه و ...صحبت کنند!
بعد از اینكه محمد گفت:
مهسان جان ،آقا مهيار رو به اتاقت راهنمایی کن!چشم.بلند شدم وبه سمت اتاقم رفتم ،مهيار هم دنبالم اومد.
در اتاق رو باز کردم گفتم:
بفرمایيد.اول شما! خانما مقدم ترن.خندم گرفت.
از این رسمی حرف زدنمون.
رفتم داخل و بعد مهيار اومد ،درو نيمه باز گذاشت وخواست بغلم کنه که گفتم:
وایسا ببينم! کجا آقا؟ بغل کسی که تموم زندگيمِ!نوچ نمیشه! زشته ،یكی رد میشه میبينه.وقتی دید چاره ای نيست ،سرش رو به نشونه باشه تكون داد و نشست رو تختم و گفت:
حاال ما اومدیم چه حرفی بزنيم؟نمیدونم واال.زدیم زیر خنده و نيم ساعتی گفتيم و خندیدیم تا اینكه مهيار گفت بریم بيرون
وقتی رفتيم ،مامان مهيار با شنيدن جواب مثبتم حلقه ی نشون رو دستم کرد
بابای مهيار گفت:
قرار عقد و عروسی برای دو ماه دیگه!که یهو مهيار گفت:
نــــه!وقتی نگاه خيره ی همه رو دید ،گفت:
چيز...یعنی هرچه زودتر بهتر!با این حرفش همه از هول بودنش خندیدن ،و قرار شد پنج شنبه عقد و عروسی باهم باشه!
امروز یك شنبه بود!
تو راه بودیم و مهيار آهنگ گذاشته بود.
و بلند بلند همراهش میخوند و من رو با دست نشون میداد:
یه مدته درگير چشماتم تا تو نيای وایميسته ساعتمیه جوره خاصی تو منو میخواستی دوست دارم این رو که روم حساسی
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عطر تنت رو لباسمه آرامشت تسكينه قلبمه
تو که راستی راستی اگه منو خواستی بگو پای عشقم تا کی وایميستی
ماله منه نبينم هيچكسی دورش بياد
آخه دوسش دارم اونو خيلی زیاد اگه بارون بياد دلم اونو میخواد
دوست دارمش خودش میدونه که من میخوامش
اگه اون با من بمونه دارم آرامش
آخه دوست دارمش چه خوبه دارمش
یه جورایی خيالم راحته ماله منی عشقمون ثابته
حاله قلبم خوبه واسه تو میکوبه اگه ترکم کنی دلم آشوبه
دیوارم از عكسایه تو پره هر لحظمون میشه یه خاطره
میدونم میتونی واسه من بمونی تو ماله من میشی به این آسونی
ماله منه نبينم هيچكسی دورش بياد
آخه دوسش دارم اونو خيلی زیاد اگه بارون بياد دلم اونو میخواد
دوست دارمش خودش میدونه که من میخوامش
اگه اون با من بمونه دارم آرامش
آخه دوست دارمش چه خوبه دارمش
()Male mane--->saleh rezaei
خنده بلند و دیوونه ای نثارش کردم.
رسيده بودیم به در آرایشگاه که دستم رو بوسيد و گفت :
برو خانومم ،برو خوشگل کن ،که حسابی بی تابتم!زدم به بازوش و گفتم:
باشه عشقم شمام خوشتيپ کن.لبخندی زد و گفت:
ای به چشم بانو.از مهيار خدافظی کردم وسایلم رو برداشتم و رفتم داخل آرایشگاه.
ستاره خانوم که زن تپلی بود ،سریع اومد به سمتم.
بدو مهسان خانوم که حسابی دیره.و راهنمایيم کرد به سمت یه اتاق رو صورتم هزار جور ماسك زد ،ابروهامو برداشت صورتم رو تميز کرد بعد از همه اینا
موهامرو رنگ کرد.
رنگ عسلی که خودم بهش گفته بودم!
آرایش صورتم و موهام داشت تموم میشد ،داشتم از خستگی و گرسنگی میمردم که زنگ گوشيم به صدا دراومد شاگرد
ستاره خانوم با لبخند گوشيمو داد تشكری کردم و گوشيمو برداشتم.
الو مهسان چلغوز.خندیدم و گفتم:
عليك سالم افسون خره!گفت:
درد تموم نشدی هنوز؟گفتم:
 نه تو چی؟گفت:
من تازه رفتم آرایشگاه خانوم ،سریع بگو آمادت کنن که دیر نشه.گفتم:
 دیر نمیشه بابا.بعد از چند دقيقه حرف زدن با افسون تلفن رو قطع کردم.
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دختر دیگه ای اومد و نشست رو یه صندلی کوچيك ،وسایل مانيكور همراهش بود.
دستمو گرفت و شروع کرد.
داشتم از هيجان میمردم!

دو سه ساعتی گذشت لباسم که آستين بلند گيپور تنگ داشت ،یقه قایقی بود و بلند رنگ شيری بود و خيلی ناز بود ،پوشيدم!
تور بلندی که رو زمين کشيده میشد ،هم به سرم زدن و بردنم جلو آینه ،که خودم رو ببينم...
باورم نمیشد ،این من باشم خيلی چشم گيرو زیبا شده بودم!
صدای کل کشيدنای زن های تو آرایشگاه بلند شد ،لبخندی زدم و تشكر کردم!
شاگرد آرایشگاه بلند صدا زد:
گقا داماد اومدن!شنلم رو پوشيدم و رفتم جلو در!
مهيار پشتش به من بود صدا زدن من همانا و برگشتن مهيار همان.
انقدر تو اون کت و شلوار شيك و براندازه و خوشتيپ شده بود ،که هيچكس فكرشم نمیکرد!
همين طور خيره خيره نگاهش میکردم ،اونهم همينطور هردو تو نگاه های همدیگه غرق شده بودیم ،که با صدای فيلمبردار به
خودمون اومدیم .مهيار لبخند قشنگی زد دست گل رز صورتی و آبيم رو ،که دورش با مروارید تزئين شده بود بهم داد و دستم
رو بوسيد.
دستم رو گرفت و هدایتم کرد به سمت پله ها!
آروم آروم از چند تا پله ی آرایشگاه پایين اومدیم ،و با دستور و ناز و ادایی که فيلمبردار میگفت سوار ماشين شدیم.
ماشين مهيار با گل هایی مثل گالی دسته گلم درست شده بود و خيلی قشنگ بود.
فيلمبردار مارو برد به یه جاده قشنگ و گفت:
از ماشين پياده بشيم.گلهای پر پر شده صورتی و آبی بهم داد و گفتم بشينم کف جاده و با دستم اونو بریزم رو سرم و از ته دل قهقه بزنم.
به دستوراتش گوش دادم خيلی صحنه قشنگ و جالبی شد ،باز هم سوار شدیم و حرکت کردیم به سمت اتليه کلی عكس تك
نفره و دو نفره گرفتيم.
همشون فوق العاده بودن .حرکت کردیم به سمت باغی که گرفته بودیم.
با هلهله و جيغ و دست وارد باغ شدیم!
باغ خيلی قشنگ بود مهيار پياده شد و اومد درسمت من رو باز کرد.
دستم رو گرفت و کمكم کرد پياده شم ،یه جاده بلند بود که سنگ فرش بود.
مشعل و چراغای پایه بلند که اینور و اونور جاده بودن ،درخت هایی که شكوفه های صورتی داشتن و اینور و اونور جاده
بودن خيلی قشنگ بود!
فرش قرمزی که پهن شده بود و شمع هایی که دور و بر فرش بود ،دختر و پسر بچه هایی که با سبدی از گالی صورتی و آبی
ایستاده بودن ،که همراه ما بيان و گل هارو بریزن کنار فرش !
آروم به سمت جاده حرکت کردیم که یه قلب فلزی که دور و اطرافش پنبه پيچيده بودن و یه مشعل که به دست منو مهيار
دادن تا با هم قلبمو اتيش بزنيم ،همه و همه رویایی بودن!
تشریفات که تموم شد نشستيم سر سفره عقد که عاقد خطبه رو بخونه ،مریم و افسون و خواهر مهيار پارچه گرفته بودن رو
سرمون و افسون قند میسابيد.
نگاهم به لبخند و اشك چشمای مادرم افتاد ،لبخند محمد و نبودن بابام بغض بدی رو تو گلوم درست کرد.
عاقد شروع کرد به خوندن بار اول و دوم با مزه پرونیهای اون سه تا عجوزه گذشت.
بار سوم بود ،که عاقد اجازه میخواست از من داشتم قرآن میخوندم و دعا میکردم ،با گفتن:
آیا وکليم عاقد...سرمو بلند کردم که افسون بلند داد زد:
عروس زیر لفظی میخواد.مهيار جعبه سورمه ای رنگی و زیر دستم گذاشت بسم اللهی گفتم و با صدای بلند گفتم:
با اجازه روح پدرم و مادرم و همه بزرگترا...که یك دفعه با صدایی که اومد بله تو دهنم ماسيد...
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سرم رو که آوردم باال ،با چهره های خندان یاسی و الی و توهان و یونا مواجه شدم با ورودشون که همراه با کل کشيدن و دست
و جيغ بود ،همه به سمتشون برگشته بودن و با دهن باز نگاشون میکردن.
اونا هم به کولی بازیشون ادامه میدادن!
وقتی که ساکت شدن ،عاقد دوباره پرسيد:
عروس خانم آیا وکيلم؟با اجازه روح پدرم و مادرم و بزرگترای مجلس بـله.دوباره همه شروع کردن به دست زدن و جيغ زدن و کل کشيدن!
افسون که کنارم ایستاده بود هی میزد بهم که با پام بكوبم روی پای مهيار،
منم توجه نمیکردم که با نيشگونش پام رو گذاشتم روی پای مهيار ،مهيارم گفت:
ما که همه جوره کوچيك شمایيم خانوم! نيازی به این کار نبود!همه خندیدن و بعد از اینكه حلقه رو انگشت هم دیگه کردیم ،انگشت کوچيكم رو زدم توی عسل و توی دهن مهيار گذاشتم!
اونم همين کار رو انجام داد.
بعد از اون مهمونا اومدن و یكی یكی هدایاشون رو دادن و عكس گرفتيم باهاشون.
با پخش شدن آهنگ ،همه وسط بودن و داشتن می رقصيدن ،دیجِی چند تا آهنگ که زد ،بعدش آهنگ مخصوص رقص عروس و
داماد رو گذاشت و با گرفتن دست مهيار به طرف جایگاه رقص رفتيم.
آهنگ که پلی شد ،ماهم به دستور فيلم بردار شروع کردیم به رقصيدن:
یه جورایی دلم گيره یه جورایی حواسم نيست
کالفم من یه وقتایی که عطرت رو لباسم نيست
تو دنيامی نمیذارم یه مو حتی ازت کم شه
بمون پيشم نذار دنيا برای من جهنم شه
من یه دیوونم که باشی زنده میمونه
عاشقی که چيزی از منطق نمیدونه
من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه
قلبش از بس با توئه بی تو نمی کوبه
من یه دیوونم که باشی زنده میمونه
عاشقی که چيزی از منطق نمیدونه
من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه
قلبش از بس با توئه بی تو نمی کوبه
فكرت میزنه باز به سرم وقتی خاليه
دور و ورم انگار همه دنيای من شدی
تو عزیزم از من نشدی دور یه قدم
ساختی با همه خوب و بدم حال منو
کی میدونه جز خوده تو عزیزم عزیزم
من یه دیوونم که باشی زنده میمونه
عاشقی که چيزی از منطق نمیدونه
من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه
قلبش از بس با توئه بی تو نمی کوبه
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من یه دیوونم که باشی زنده میمونه
عاشقی که چيزی از منطق نمیدونه
من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه
قلبش از بس با توئه بی تو نمی کوبه
()Behnam bani--->man ye divoonm
آهنگ زیبایی بود ،همه دورمون جمع بودن و داشتن دست میزدن...
با شروع شدن آهنگ بعدی همه اومدن وسط و دورمون میرقصيدن!
از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجيدم.
یكم که رقصيدیم مهيار رفت توی مردونه ،منم رفتم توی جای مخصوص عروس و داماد نشستم.
از گشنگی داشتم هالك میشدم ،که اعالم کردن شام حاضره!
همه نشستن تا شام رو براشون روی ميز ها بيارن.
مهيار هم که اومد نشستيم پشت ميز مخصوصی  ،که برامون آماده کرده بودن.
فيلم بردار مثل بختك هی دستور میداد این کارو کنيم ،اون کارو کنيم!
بعد از چند دقيقه اونم بيخيال شد و رفت.
آخه اصال بهش گوش نمیکردیم و کاری که دوست داشتيم رو انجام میدادیم.
بعد از شام بيشتریا آماده رفتن بودن ،با کمك افسون شنلم رو پوشيدم و با گرفتن.
دستای مرد زندگيم به سمت ماشين رفتيم تا به سمت خونمون بریم.
همه اصرار داشتن که پشت ماشين عروس بيان و ماهم قبول کردیم.
توی کل مسير برای اومدن کنار ماشين ما ،کلكل بود!
تنها چيزی که ذهنم رو به خودش جلب کرد ،افسون توی ماشين یكی ازدوستای مهيار بود ،خوشحال بودم براش!
اونم تونست یكی که لياقتش رو داره پيدا کنه .از صميم قلبم براشون خوشحال بودم.
با توقف ماشين ،تازه فهميدم که کل راه رو توی فكر بودم!
با باز شدن در ،دست مهيار رو گرفتم و با احتياط پياده شدم.
توی حياط خونه مشغول خدافظی شدیم.
مامانم ،با اشك من رو به مهيار سپرد.
محمد با چهره ای غمگين من رو به مهيار سپرد.
و همينطور نفرات بعد اومدن و خدافظی کردن!
همه رفته بودن ،فقط من و مهيار بودیم .دستم رو گرفت و با هم به داخل رفتيم .توی سالن خونه که رسيدیم،
مهيار من رو به سمت مبلی هدایت کرد و خودش به سمت پيانوی گوشه سالن رفت!
از فكر اینكه بخواد برام پيانو بزنه ،ذوق زده شدم.

آهنگی رو با پيانو برام زد ،کل آهنگ غرق مَردَم بودم! مردی که عاشقانه دوستش داشتم ،و عاشقانه می پرستيدمش...
آهنگ که تموم شد ،رفتم پشتش و از پشت بغلش کردم ،کنار گوشش زمزمه کردم:
دوست دارم.به چشمهام زل زد و گفت:
"با هم درستش می کنيم".چه لذّتی داشت این با هم ،حتّی اگر با هم ،هيچ چيزی هم درست نمی شد،
حتّی اگر تمامِ سرمایه ام بر باد می رفت ،حسّی که به واژه ی "با هم" داشتم را با هيچ چيزی در این دنيا ،معاوضه نمی کردم.
تنها کسی که وحشتِ تنهایی را درك کرده باشد ،می تواند حسّ ِ مرا در آن لحظات درك کند.
پایان
1396/2/31
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