مقدمه
باسمه تعالی
لذت دنیا داشتن کسی ست که ...دوست داشتن را بلد است ..به همین سادگی
.....
این روزها گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری
شنید
اما فهمش  ...یکی از سخت ترین کارهای دنیاست
سخت است اما زیبا!
زیباست برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی
تا بفهمی و بفهمانی هر دوره گردی لیلی نیست
هر رهگذری مجنون و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد
تا بفهمی و بفهمانی...
اگر کسی امد و هم نشینت شد
در چشمانش باید رد اسمان رد خدا باشد
از من گذشت تا به
ما رسید....

عشق واهی
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عشق واهی
باسمه تعالی
لذت دنیا...

داشتن کسی ست
که دوست داشتن را بلد است.
به همین سادگی!...

این روزها
گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری شنید!
اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست
سخت است اما زیبا!

زیباست
برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی
تا بفهمی و بفهمانی...
هر دوره گردی لیلی نیست...
هر رهگذری مجنون...
و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد!
تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی امد و هم نشینت شد
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در چشمانش باید
رد اسمان رد خدا باشد
و باید برایش
از من گذشت
تا به
ما رسید.
واقعا دیگه صبرم تموم شده  ،دو ساعته ن ش ستم تو این مطب خراب شده که
چی؟؟ ج ناب دکتر میخواد یه بلیچی نگ ک نه ..به ت مام مع نا داشتتتم مگ
میپروندم ...
خانم بهرامیان ...خانم بهرامیان ...چه عجب ...دستتم و به ستمت باب بردم و
گفتم::بله..من شی:بفرمایید خانمم ...نوبت شما ست ...کوله ام رو بردا شتم و
به سمت اتاقک شیشه ای که گوشه ی مطب بود و جناب دکتر نشسته بودرفتم.
وارد اتاقک شدم و اروم سالم کردم
دکتر به ارومی جواب سالمم و داد و گفت:بفرما بشین خانوم
به ارومی دراز کشیدم و با اشاره دکتر دهانم و باز کردم ..
با تر سی که تو چهره ام م شخص بود ...دهانم و باز کردم سپ

شروع کرد به

بررسی دندون هام ...دکتر که یک مرد حدودا چهل ساله با موهای پر مشکی
وچشم ابرو مشکی بینی ...بینی تقریبا بزرگ و یک اخم بزرگی که رو صورتش
بود ...چند لحظه که گذشت گفت:خانم یکی از دندون هاتون نیاز بع پر کردن
داره اگر مشکلی ندارید ابن شروع کنیم...
روبه دکترگفتم :نه مشکلی نیست !!!

8
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دکتر ادامه داد...پ

ابن بی حستتی میزنم یک خورده ی بعد دندونت رو پر

میکنم...
امپوله بی حسی رو که نزدیک دهانم کرد ...تمام ماهیچه های بدنم رو منقبض
کردم  ..باترس به دکتر ن گاه کردم برعک صتتورتش که بااخم ن گام میکرد
بالحن مهربونی گفت :خانوم بهرامیان ترس نداره که...
دودل ن گاهش کردم که لبخ ندی زد و گ فت  :نه من قول م یدم که درد نداره
اعت ماد کن بهم ..یه بستتم اللهی زیر لب گفتم و دهنم و باز کردم امپول بی
ح سی رو که نزدیک کرد ناخدا گاه صندلی و محکم چ سبیدم  ...چند لحظه
منتظر شدم که یک درد زیادی رو ح کنم...
ولی دردی نداشت خداروشکر ،فقط چند ثانیه سوزن آمپول بی حسی رو روی
لثه دندون یکی مونده به اخرم نگه داشتتتت و آمپول و دور کرد یه نف عمیق
کشتتیدم وکم کم داشتتتم به حالت طبیعی برمیگشتتتم دکتر رو به من گفت :درد
داشت؟؟
ستترم و به معنای نه تکون دادم دکتر بالبخندی که به لب داشتتت گفت :چند
لحظه صبر کنید تا اثر کنه و از اتاقک شی شه ای خارج شد و به سمت من شی
رفت ...دیگه توجهی بهشون نکردم و همینطور داشتم در و دیوار و نگاه میکردم
حدود پنج دقیقه گذ شت دندونم کامال سر شده بود  ...صذای پای دکتر که به
اتاقک نزدیک میشتتد باعش شتتد ستترم و به ستتمتش برگردونم ....دکتر روی
صتتندلی نشتتستتت و گفت :خب من ابن کارمو شتتروع میکنم هید دردی هم
نداره ،فقط دندونتون بی ح شد؟
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زیرلب گفتم:بله
دکتر ادامه داد:فقط اگر خدایی نکرده دردی متوجه شدید دستتون و بیارید باب
زیر لب یک باشتته ای گفتم :دکتر نزدیک تر اومد و شتتروع کرد کارر رو این
سری ترسم ریخته بود تا حدود زیادی ،خداروشکر...
بعد حدود بیست دقیقه که کارر تموم شد یه مایع سفید رنگی بهم داد
و گفت :که دهنمو بشتتورم و دوباره خارج شتتد بعد از اینکه دهنم و شتتستتتم یه
نگاه تو اینه به خودم کردم وااای انگار ستتکته کردم یک طرف صتتورتم کال بی
ح شده بود و
حالت افتاده ای پیدا کرده بود..از قیافم خندم گرفت و وقتی خندیدم قیافم
بدتر شد هم خندم گرفت هم یه لحظه وحشت کردم نکنه همینجوری بمونه نه
بابا..
ته دلم ریخت یک لحظه اما باخودم گفتم  :خدا نکنه بابا ..اینهمه ادم میان
دندون پزشتتکی بعد دندون تو اینطوری بشتتته ...افکار مزاحم و دور ریختم و
ازجا پاشتتدم  ...چون خبر نداشتتتم به این روز میوفتم ماستتکی همراه خودم
نیاورده بودم بنابراین چندتا دستمال کاغذی جلوی دهانم گرفتم..
از مطب خارج شدم..تا پای مبارک و بیرون مطب گذاشتم نگاه سنگین مردم و
روی خودم احستتتاس کردم  ...مردم طوری نگاه میکردن که یه لحظه گفتم
:نکنه زیپ میپم بازه یک نگاه کردم دیدم مانتو بلنده و زیپ اصتتال مشتتخص
نیست!!!
ناگهان یاد دستتتمالی که جلوی دهنم گرفتم افتادم ...واا یعنی بخاطر یک
دستتتمال اینطوری نگاهم میکنن ...چه ملت بیکاری داریما ...شتتونه ای باب
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انداختم و بی توجه به ملت به سمت تاک سی رفتم  ...یهو چ شمم به داروخونه
افتاد بعد از خریدن یک ما سک سوار تاک سی شدم تاک سی که چه عرض کنم
ماشتتینه ترکیده ستتوارر که شتتدم از بوی بنزین حالت تحوع گرفتم...انقدر
ماشینه تکون میخورد که کل اعضای بدنم جابه جا شد
با حساب کردن پول تاکسی به سمت خونمون راه افتادم..
من نمیدونم چرا و چه کرمی بود که وقتی میخواستم زنگ خونه رو بزنم دستمو
رو زنگ نگه میداشتتتم تا درو باز کنن مامانمم کلی فوحشتتم میداد و منم عین
خال میخندیدم
یادمه یکبار پسر داییم که یک پسر فوق العاده بامزه و شیطونه دستشو رو زنگ
گذا شته بود مامان منم از همه جا بیخبر درحال فوحش دادن درو باز میکنه و با
پسر داییم رو برو میشه از یاد اوری این خاطره ناخداگاه لبخند رولبام اومد...
بخاطر بی ح سی صورتم د ستموو روی صورتم گذا شتم یاد لبخند تو مطبم
افتادم و از خندیدن پشیمون شدم دستم و روی زنگ گذاشتم و منتظر شدم در
باز کنن که با قیافه قرمزاز اعصتتبانیت مامان روبه رو شتتتدم نزدیکش رفتم و
گفتم:ستتالم مهین جووون قوربون اون صتتورت توپولی و قرمزت بشتتم من و
محکم لپاشتتو ب*و*س کردم مامانم یه زنه توپولی با قد معمولی ابروهای
م شکی و چ شمای ابی و بینی معمولی و لب معمولی در کل قیافش خوب بود
و از اینکه به رور بیاری توپول بودنشتتو به شتتتدت بدر میاد بخاطر همین
نا قا فل کوب ید به قستت مت مات حت من ا خه اون ب نده خدا چه گ*ن*ا*هی
کرد...ها؟؟؟اخه چرا؟؟
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باید جور زبونمو بکشتته ماتحت عزیرم ببیشتتید ...همینجور که با خودم و ما
تحت عزیزم درگیر بودم از حیاط کوچیک و باصتفای خونمون گذشتتم و به در
خونه رسیدم که نیمه باز بود..خونه ما ویالییه و یه حیاط معمولی ولی حسابی
ستترستتبز داره ...طبق معمول و به قول مامان عین وحشتتیا باپا کوبیدم به در که
محکم به دیوار خورد عیبی نداره...
فدای ستترم ..اما چه فدای ستترمی مامان از پشتتت مجددا به ماتحت عزیزم
کوبید و گفت :تو ادم نمیشی نه؟؟چشمامو شبیه خر شرک کردم و گفتم:
خب چیکارکنم ...دستتتت خودم نیستتتت ننه یک بار دیگه کوبید به ماتحتم
گفتم:ععععع مامان چرا میزنی گ*ن*ا*ه داره خب...اه...
مامان بااخم از بغلم رد شتد و گفت  :صتدبار گفتم حالت بتی صتحبت نکن
دختر باید خانومانه و باوقار صحبت کنه پشت سرر رفتم
و د ستم رو انداختم دور گردن شو گفتم بموب حال قلمبه سلمبه حرف زدن رو
ندارم دیگه یهو دیدم مامانم داره باتعجب نگام میکنه من  :چی شد مامان چرا
اینجوری نگام میکنی؟؟ محکم زد زد روی صورتش وبانگرانی گفت:
 ...خدا مرگم بده تو چرا یک طرف صورتت کج شده؟؟ از حالت مامانم خنده
ام گرفت
و دوباره همون قیافه مزحک بااون صورت درست شد که با وحشت نگام کرد
گفت :چرا میخندی؟؟ چه بالیی ستترت اومده مادر؟؟ با خنده گفتم :هیچی
بابا دندون پزشتتکی بودم بی حستتی زده یه نف عمیق کشتتیدو گفت :ایش منو
بگو نگران شدم ،د ستمو از دور گردنش جدا کردو رفت توخونه ...واقعا موندم
از این مهرمادری چراتاابن معتادی کارتون خوابی چیزی نشتتدم  ...یک نف
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عمیق کشیدم و وارد پذیرایی شدم که دیدم امیر جلو تی وی نشسته ولی سرر
تو گوشیه ...یه سالم بلند بابیی دادم که امیر بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت
:اه کوفت اروم نمیتونستی سالم کنی ،یه لحظه شک کردم نکنه سرراهیم من؟؟
اینهمه محبت واقعا بعیده!!
شونه ای باب انداختم و به سمت اتاقم حرکت کردم...
داد زدم مامان خستتته ام کستتی صتتدام نکنه لطفا!!!طبق اون محبت مادری که
نسبت بهم داشت ...اصال جوابم و نداد لباسمو دراوردم یک تاپ استین حلقه
ای و یه شتتلوارک گل گلیه گشتتاد پوشتتیدم شتتلوارکم بااینکه بیریخت بود ولی
بشدت راحت بود بخاطرهمین هید وقت رهار نمیکردم و همیشه تنم بود
**آفتاب لبه بومه
روز کارر تمومه
ولک تنگ غروبه
لب بندر شلوغه
آفتاب لبه بومه
روز کارر تمومه
ولک تنگ غروبه
لب بندر شلوغه
اه ه هه هه هه یار
هه هه هه یار
هه هه هه یار
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هه هه هه یار
هه هه هه یار
هه هه هه یار**
وااای کر شتتدم  ...گوشتتیم و از زیر بالش پیدا کردم و باصتتدای خواب الویی
گفتم :ها ؟؟امیر(داداشتتمه:ها چیه عزیزم؟؟ بیا از اتاقت بیرون عموینا اومدن
...با شه ای گفتم و سریع گو شیم و قطع کردم باز مامانم به این گفته منو صدا
کن و از تنبلیه زیاد نیومده و زنگ زده و اون گلمی هم که گفت بخاطر این نبود
که خیلی مهربونه بخاطر اینکه دخترعموی بنده خانوم رز عشق این آقا ور دلش
نشتتستتته چای شتیرینوووو بیخیالشتتون شتتدم و دوباره خوابیدم ....تازه داشتت
خوابم میبرد که دو باره گو شیم زنگ خورد ....اه امیرع ..ول نمیکنه که هرکاری
کردم دیگه خوابم نبرد بخاطر همین تصتتمیم گرفتم برم پیش مهمونا البته بااین
تیپ و قیافه نمیشتتد نه اینکه خودم نخواما نه ...امیر خفم میکنه اخه از خدا که
پنهون نی از شما چه پنهون از شلوارکم متنفره دیه اگر جلو رز اینطوری بخوام
برم میکشتم ...
یک شلوار لوله م شکی زیر سارافونی م شکی پو شیدم و یک سارافون جلو باز
قرمز که تا روی رونم بود و موهامو بستتتم و جلوشتتوکج روی صتتورتم ریختم
شال مشکیمو سر کردم..
یه ذره رژ قرمز زدم و به ستتمت پذیرایی رفتم اول ازهمه ارمان متوجه حضتتورم
شد و از جار پاشد به به ساغر خانوم چه عجب پاشدی؟؟
لبخندی زدم و گفتم :ستتالم خوبی ارمان جان شتترمنده واقعا خستتته بودم و
باعمو و رز و زن عمو رب*و*سی کردم...
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نشستم پیش مامان هنوز ماتحت گرام به زمین نخورده بود که مامان شروع کرد
به پهلوم کوبید اروم گفتم  :اتفاقی افتاده مهین جونم اروم گفت :برو چایی و
میوه ب یار یه پوفی کردمو لبخ ندمو حفظ کردم ....این ار مانم ولم نمیکرد که
همش نگام میکرد میخندید...
منم به روی خودم نیاوردم از خدا که پنهون نیستتت از شتتما چه پنهون یه بار
شتتب یلدا مامانم عمومینارو دعوت کرد منم گفتم شتتب یلداس جو گرفت منو
انواع اق سام د سر و درس کردم اجیل تزئین کردم و هندوانه و میوه یعنی از تمام
هنرم استفاده کردم
نه بخاطر اینکه مهمون میاد میخواستم عک بگیرم بزارم اینستا..
هیچی دی گه این ا قا ار مانم از وقتی فهم ید این کارا رو من ان جام دادم با یه
تحسینی نگام میکرد و میخندید این خنده هار هنوز تموم نشده واب بگیم سر
یه دسر و..عاشق شده؟
البته فکر کنم عاشق دسرام شده من از این شانسا ندارم کسی عاشقم بشه
حاب این ارمان مهندستتته کامپیوتره منم که زود زود پی پی میکنم تو لب تاپم
بخاطر همین کارم میوفته بهش و نمیتونم حالشتتو بگیرم که این خنده هاشتتو
جمع کنه..
باسینی چایی وارد شدم که این چایی شیرین (امیره سریع اومد سینی و گرفت
و بایه لبخند مهربونی گفت  :برو بشتتین ابجی گلم دستتتت درد نکنه ...منو
میگی با چشتتایی که اندازه توپ شتده داشتتتم نگاهش میکردم یاخودااا یه خود
شیرین زیرلب گفتمو رفتم پیش مامان بشینم که گفت میوه یادت رفت یه اهانی
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گفتمو به سمت اشپزخونه رفتم بعد تعارف میوه دیگه رفتم رو صندلیه یه نفره به
دور از جمع نشستم و زیر چشی این دوتا کفتر عاشق و زیر نظر گرفتم امیر یه
پ سر بلند قد چار شونه و باکمک با شگاه بدن سازی هیکل خوبی و ساخته بود
چشتتمای ابی موهای بور دماغشتتم که به تازگی عمل کرده بود ولی خدایی
شتتتان اورد چون خیلی دماغشتتو خوب عمل کرده خوج بحالش بایه لب
معمولی و رز قد معمولی هیکلش رو به توپولی بینی کوچ یک لب کوچ یک
ابرو و چش مشتتکی در کل خوب بود و به هم میومدن باصتتدای ارمان که منو
صتتتدا میکرد ازاین دوتا کفتر عاشتتق کشتتیدم بیرون و رو به ارمان گفتم :بله
دادار..
ارمان چایی به دست اومد سمتمو گفت  :لب تاپت مشکلی نداره که؟؟ بااینکه
بازم خراب شده بود دیه واقعا روم نمیشد بهش بگم تا بحال بیشتر از هشتاد بار
داده بودم درسش کنه..
سرموپایین انداختم با گوشیم سامسونگ
سفیدم که تازه خریدم مشغول شدم ارمان که چشمش به گوشیم افتاد گفت:به
به مبارکه گو شی خریدی؟؟ شمارتو بگو سیو کنم ،بعد از اینکه شمارمو سیو
کرد گفت تلگرام داری؟؟؟ من :قبل از اینکه گو شیو بگیرم امیر گفته حق ندارم
تو این تله مله باشم اما خب قایمکی اینستا ریختم
ارمان روبه امیر کرد و بالبخند گفت:دادار چرا نمیذاری ستتاغر تله بریزه دیه
ماشالله بزرگ شده فک نکنم برار ایرادی داشته باشه ها!!!
امیر با اخم نگاهی بهم کرد و گفت:منکه مشتتکلی ندارم هرجور که دوس داره
و یه چشم غرررره بهم رفت
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خب اینکه چ شم غر شو رفت اخر شم یه داد میزنه نهایتا ...چرا من از شرایط
استتتفاده نکنم یه لبخند شتتیطانی زدم و از خدا خواستتته ستتریع دانلود کردم و
نصب کردم کل بچه های دبیرستان پیام دادن دیگه واقع حواسم به اطراف نبود
خدایی بگو چیه این امیر بیستتت و چهار ستتاعته تو گوشتتیه ها داشتتتم با پریناز
یکی از شرو شیطونای پیش دان شگاهی چرت و پرت میگفتیم که گفتم وا ستا
برم فضولی عک پروفایل بچه ها همین که وارد کانتکتام شدم..
چشمم خورد به مراد ،که نه ساناز مرادی که مراد صدار میکردیم اخه به مراد
بی شتر شبیه بود .چ شم و ابرو م شکی ینی ابروهای پررر م شکی چ شمای ریز
صتورت توپول دما گوشتتی لبای نازک ولی چیزی که باعش شتده بود به مراد
معروف شه سیبیالاای زیاد و مشکیش بود و اینم بگم چون صورت فوق العاده
سفیدی دا شت سیبالر بی شتر تو چش بود هییییی یادر بخیر امیر عب ضی
چقدر به مراد میخندیدولی خدایی بادیدن عک پروفایلش کفم برید
انگار اون مراد خودمون نبود ابروها شو باحالت و خیلی ق شنگی ا صالح کرده
بود بغررررر کرده بود کلی و دما عملی از همه مهمتر سیبالر که یه تارر
هم دیگه نبود خدایی چه پلنگی شده!!! به امیر ن شون بدم کفش میبره که انگار
دل به دل راه داره چون از جلو م رد شد همینکه رد شد سرمو اوردم باب عع پ
عموینا کوشن هاااااا؟؟
من:امیررر عموی نا رفتن؟؟کی؟؟امیر در حالی که پوزخ ند میزد گ فت :جن به
نداری دیگه یه تلگرام نصتتب کردی اینهمه باهات خدافظی کردن نفهمیدی ..
واقعا اصال متوجه نشده بودم اخخ یه ذره هم از پذیرایی دور نشسته بودم دیگه
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کال نفهمیدم .گفتم:امیر حاب اینارو ولش کن بیا مراد و ببین چه پلنگی شتتتده
امیر که دا شت اب پرتقالش و میخورد پرید تو گلوشو گفت :مراد سگ سیبیل
خودمون؟؟؟
گفتم اره ،عین چی پرید بغلم نشست و گوشیو ازم گرفت همین که چشمش به
مراد خورد گفت  :جووون...منم یدونه کوبیدم پ کلش یه نگاه بدی کردم و
گوشیو گرفتم و بروی خودم نیاوردم که ازم بزرگترره..
بابخره یه خورده زیادم نه یه اوچولو ازر حستتاب میبرم البته هید وقت برور
نمیارم و پرروپررو رفتار میکنم چون بفهمه دیگه امپراطوری میکنه یه ذره دیگه
تو نت ول چرخیدم که ناگهان مامان وارد شد  ..یاامام زماان
اومد بااخم نگام کرد و گفت :توکی میخوای بزرگ شی ها بی ست و یک سالته
نمیفهمی من دو دقیقه رفتم بیرون نیستم ...چی میشه این ظرف و بشوری خیر
سرم دختر بزرگ کردم..حاب خوبه همی شه من کار هارو میکنما در سته اولش
مامان غر میزنهه تازه یادم میوفته ولی خب انجام میدم دیگه ..مامان رفت تو
اتاقشو درم محکم بست ،امیر که تابحال ساکت نشسته بود ،از جار بلند شد
و یکی کوبید به پامو گفت را ست میگه دیه بلند شدم...همسنای تو سه شیکم
زاییدن اونوخ تو  ...یه ایشتتی گفتم وبی توجه بهش پیش دستتتیایی که جلو
مهمون گذاشتتته بودیم و جمع کردم و بعد از اینکه ظرفارو شتتستتتم ،چون
داشتتت شتتب میشتتد و از مامانم خبری نبود شتتامم پختم ...اوووم لوبیا پلو که
خودم عاشقشششششم...
تا گذاشتتتم لوبیا پلوم دم بکشتته بابام از ستترکار اومد به ستتمتش رفتم و محکم
ب*و*سش کردمو گفتم  :سالم علی جونم خسته نباشی (برای شوخی به بابام

wWw.Roman4u.iR

18

علی جون میگفتم ه شایان بذکره که بابام تو یه شرکت ح سابداره بابا :مر سی
عزیزدلم (تنها ک سی که تو خونه تحویلم میگیره ها همین بابایی جونمه که منم
عا شقمه بابا همینطور که به سمت اتاق شون میرفت گفت :ساغرجان عزیز بابا
میشتته شتتامو اماده کنی واقعا گشتتنمه من  :باشتته بابا فقط مامانم صتتداکنید
بابا:با شه  ...واب مامان مام معلوم نی ست دو ساعته اون تو چیکار میکنه !!..بعد
از اینکه شامو اماده کردم وهمه اومدن و شام خوردیم مامان گفت :دستت درد
نکنه خسته شدی ظرفارو جمع کن میشورم بزور جلو خودمو گرفتم چون دیگه
مونده بود شستن ظرفارم بنداازه گردم...
زود مستتواک زدم و و شتتلوارکم و با تاپشتتوکه گل گلیه رو پوشتتیدم درحالی که
لحافمو بغل کرده بودم تو تلگرام انالین شتتتدم که دیدم به دختر خالم یه گروه
خونوادگی زده و همه بچه ها ه ستن یه ذره که چرت و پرت گفتیم چون دیر وخ
بود همه شتتب بخیر گفتن و رفتن که یهو چشتتمم خورد به صتتفحه تلگرامم که
ماهان پستتر خالم اومده بود پی ویم ....جووون ...اخه ماهان یه پستتر قد بلند
فوق العاده چون باشتتگاه میرفت البته خودر مربی بود هیکل خفنی داشتتت
ماشتتالله موهای بور چشتتمای ستتبز بینی و لب معمولی از همه باحال تر اون
جذبه که قیافش داشتتتت بود خیلی خور رفتار بود و فوق العاده مهربون اگر
امیرم به این میرفتا چه غمی داشتتتیم هیییییی حاب اینارو بیخیال زود جواب
ماهان و دادم
من :سالم
ماهان  :خوبی؟؟ چ خبراا؟؟

عشق واهی

19

من :مرسی ممنون ،تو خوبی؟؟
سالمتی
ماهان  :دانشگاه مانشگاهم ک دیه پر
(خو من چیکار کنم که با درس حال نمیکنم واب دیپلم مگه چشه)

من :میدونی اقامون خوشش نمیاد برم دانشگاه
ماهان :اقاتوووووون
من :بله
ماهان :اهان اونوخ اقاتون کیه؟
من :نمیدونم ولی حسم میگه که دوست نداره
ماهان :اهان
من :حاب چی شد یهو یاد دانشگاه رفتن من افتادی؟
ماهان :چراناراحت می شی خو همینجوری یهو یادم افتاد بری دان شگاه شاید یه
بخت برگشته ای ببینه تورو ازت خوشش بیاد
من :اوب ناراحت نشدم دوما اصن میخوام بترشم ایش
ماهان :تازه میخوای بترشی ؟؟خبر نداری ترشیدی؟؟هاهاها
من :من تازه بی یک سالمه خودت که بی ست هفت سالته باید غ صه خودتو
بخوهم سنای تو ابن نوه دارن تاز شم خو شم میاد مال من باز یه بخت برگ شته
پیدا میشه مال توک همونم نی هاهاها
ماهان :نمیدونی چقدر خاطرخواه دارم واب خواستگارم ازتوک دختری بیشتره
من :پ ان شالله خاله هرچی زودتر شوهرت بده خووواهر
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ماهان از اینکه بگی دختره متنفر بود و منم دست گذاشته بودم رو نقطه ضعف
اقا...
ماهان:من اصتتن برم بخوام از خوابم زدم دارم بااین صتتحبت میکنم اونوخ
چیاکه بارم نمیکنه واقعا ستتعادت نداری ،خدایا اول بهش لیاقت داشتتتن چنین
پسر خاله ای رو میدادی بعد منو میدادی اوووف کم سعادت
من :کم پپسی باز کن مال خودت...ایش
ماهان :جدی جدی برم بخوام فردا خواب بمونم با شگاه شرکت همش میمونه
ها
من :باجه خوجحال شدم از هم صحبتی باهات (اووووقه
ماهان :فدات شم مرسی منم همینطور شب خور فنچول
من  :یاعلی گودزیال خوب بخوابی ...تاریکی به کام
**********************************************
ساااااغر خراب شه اون اتاق که چپیدی اون تو ...
بیرون بیاهم که نیستی اوووف ،
ای بابا ...بالله ابلله....بمیرم از دست توراحت شم من ....
مامان اومدم دیگه اه یه نگاه به خودم تو اینه کردم ،شلوار لی ابی نفتی جذب یه
زیرسارافونی مشکی جذب که تا زیر ب*ا*س*نم بود بایه مانتوی بلند جلو باز
ابی نفتی یه روستتری بل ند ابی کم ر نگ با کفش ابی کم ر نگ که بار نگ
چشماست کرده بودمش خخ ارایشمم که یه ریمل و خط چش و رژ قرمز زدم.

امشب خاله هممونو واس شام و شب نشینی دعوت کرده بود
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مدت ها بود خاله رو ندیده بودم و دلم فوق العاده برار تنگ شده بود
زود کیف د ستی م شکیمو بردا شتم و بدو بدو البته بااون کف شا عین پنگوئن راه
میرفتم
خب انگار مجبورم کفش دوازده سانتی بپوشم واب از اتاق بیرون رفتم
مامان حاضر و اماده نشسته بود رو مبل و از دست من حرص میخورد..
که بادیدنم یه چشم غررره ای رفت و گفت چه عجب!!! سریع کیفشو برداشتو
رفت منم یه چندتا عک تو حیاط خوجگلمون گرفتم که مامانم یه خودشیفته
گفت و به سمت ما شین رفت من ا سه ا سه به سمت ما شین امیر که یه 206
صندوق دار نوک مدادی بود رفتم..
تا سوار شدم امیر راه افتادامیرو صدا کردم و گفتم اهنگ بزار صداشم زیادکنااا
همون طور که جلو رو نگاه میکرد یه سری تکون داد
بی تو انگار کل این شهر قهره با من وقتی نیستی این نفسهام اشتباهن اشتباهن
راه بسته شد وقتی نگاهش از نگاهم خسته شد
هر چی داشتمو دادم یهویی رفت یه طوری زد شکست دلو بی رحم
که بریدم جلو میرن ثانیه ها بی تو آروم عزیزم
تو خوبه حالتو من داغونو مریضم
قانون نداره نه نمیگذره اگه چشامون نباشه تر
بی تو رو شونه هام کوهه درده همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سرده دنیای من رو پر از غصه کرده
بی تو رو شونه هام کوهه درده همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که
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که وقتی نیست خونمون سرده دنیای من رو پر از غصه کرده
بی تو رو شونه هام کوهه درده همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سرده دنیای من رو پر از غصه کرده
واااای خدای من عا شق صدای مهدی جهانی ام بم صب گوله گوله ارامش
میریزه
یه چندتا اهنگ دیگه گذاشتتت که یا افستتردگی میگرفتم از ب غمگین بود یا
میخوا ستم بندری بر*ق* صمم اخرین اهنگی که گذا شته بود بندری بود دیگه
بیخیال شتتدمو شتتروع کردم به ر*ق*ص تیدم بابام داشتتت باخنده نگاه میکرد و
مامان مثل همی شه بی تفاوت از رو که نرفتم همش شونمو به شونش میزدمو و
ب*ا*س*نمو تکون م یدادم که میخورد به ب*ا*س*نش که اخرر خ ندر
گرفت و گفت خل ...بابامم که کامال برگشتتته بود و خل و چل بازیامو نگاه
میکرد گفت :شطون بال
امیرم که کال دشمن منه گفت :این شیطون نیست پدر من خله خل
بابا یه نگاهی بهش کرد وگفت :با دخترم درست صحبت کن بابا جان
جووون حال کردما یه دمت گرمی به بابام گفتم که یه تک خنده ای کردو روشو
برگردوند
و امیرم با جدیت به رو به رو ذل زد...
انقدر تند میرفت بمصتتب دل و رودم اومد تودهنم ینی هرکی به این گواهینامه
داده خیلی..بابخره بعد از کلی دعوا و نذر و نیاز که سالم برسییم

عشق واهی

23

رستتیدم خونه خاله اینا از ماشتتین که پیاده شتتتدم دیدم ماهان هم داره میره
خونشتتون و کلی هم خرید تو دستتش بود مارو که دید به ستتمتمون اومد و بعد
احوال پرستتی به ستتمت خونه راه افتادیم که ماهان یه ذره اروم اروم رفت تامن
بهش برسم..
مامانو بابا امیرم که جلوجلو رفتن...
همینکه به ماهان رسیدم گفت :چطوری فنچول ترشی..د گفتم ماهان اگر کلمه
رو به زبون بیاری تضمین نمیکنم که خفت نکنم
قدماشتتو تند کرده و قبل از اینکه وارد خونه بشتته یه ترررررررشتتیده گفت و در
رفت
عبضی ....اخه من کجا ترشیده ام و پام و محکم کوبیدم رو زمین
همشون رفتند خونه فقط من بیرون موند
یه نگاهی به دورو ورم انداختم هیییی روزگار یه نف عمیق یه سیگار فقط کم
دارم
اومدم سنگی که جلو پام بودو شوت کنم که ژ ستم کامل شه ولی از اونجایی
که این ژ ستا به من نیومد پا شنه نازک کفش کج شد و خیلی شیک با ماتحت
گلم خوردمزمین
ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند تاماتحت مرا نابودکنند اخه مگه جای
کیو گرفته هااان
یه نگاه به اطراف انداختم که خداروشکر هم تاریک بود دیده نمیشدم هم اینکه
کسی نبود خدایا شکرت
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یه یاعلی گفتم و بلند شتتدم و خیلی شتتیک به راه خودم ادامه دادم وارد حیاط
بزرگ و سترستبز خاله اینا که شتدم طبق عادت همیشتگی قدم جلرفتم و با پام
کوبیدم به در
که عالوه بر صدای بسته شدن محکم در یه صدای تقی هم شنید توجه نکردم
اومدم قدم بعدی و بردام یاخدا وای چرا یه پام کوتاهتر از پای دیگمه
سرمو که اندتختم پایین با پاشنم شکسته کفشم مواجه شدم
یعنی فقط همین مونده بود بد شانشی امشبم تکمیل شد اه
کفشتتتامو دراوردمو همونطور پابرهنه به ستتمت خونه میرفتمو زیر لب به بد
شتتانستتم فور های  ....میدادم که یهو با جمعیت عظیمی از پسترای فامیل که
ذل زده بودن به من مواجهه شدم
وتی خدایا سوتیمو ندیده باشن
خدایا پونصد تاصلوات میفرستم
قول میدم اصن نمازمم همیشه بخونم
باامیرم دعوا نمیکنمو
همینطور که نظر و نیاز میکردم عین چی ذل زده بودم
یهو همشون شروع کردن بخندیدن
هی ابروم به فنا رفت حاب خداروشکر مامان پیشم نی وگرنه خونه رام نمیداد
نامردا همیینطوری داشتند میخندیدن واقعا دیه داشت کم کم گریم میگرفت
که یه لحظه سنگی نگاه ماهانو بخوبی احساس کرد
برای چند لحظه انچنان اخمی برای پسرا کرد
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که همشون خودشونو جمع کردند
دمت گرم بابا جذبه ووووووی
کم کم نیشم داشت باز میشد که سربع جمعش کردم و با یه سرفه مصلحتی
شروع به حرکت کردم وقتی داشتم از بغل ماهان رد میشدم
خیلی اروم گفتم
مرسی...دم شوما گرم...
ماهانم عین خودم اروم گفت قابل نداشت فنچول
وااااای اصتتن نمیتونستتتم خودمو جمع کنم یاد اخم ماهان که میوفتادما اصتتن
نمیتونستم
جلوی باز شدن نیش مو بگیرم
یه لخطه فقط یه لحظه یه خورده دلم برار ضعف رفت
انقدر تحویل نگرفتنم با یه اخم ساده ذوق مرگ میشم
درحالی که همش میخندیدم بدو بدو به سمت خونه رفتم
هنوز پامو داخل نذاشته بود چشمم خورد
به پام که خاکی شده بود پووووف اه
حاب چیککار کنم؟؟!!
خدایا واقعا شان دادنی من کدوم قبرستونی بودم اه یهو چشمم افتاد به صندل
های سفیدو قرمز  ،سریع سفید شو پو شیدم رفتم تو پذیرایی وارد شدن همانا
دیدن جمعبت زیادی از خانوم ها همانا
تابحال این همه خانوم دور خودم...
ندیده بودم واقعا هم ندیده بود یه سالمی کردمو اروم به سمت مامان رفتم
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ن ش سته بودم پیش مامانو مگ میپروندم که دیدم مه شید دختر خالم داره میاد
سمتم ...انقدر خوشحال شدم اخه خیلی دوزر داشتم
یه دختر ریزه میزه جاستتوئیچی به تمام معنا چش ابرو مشتتکی با دما و لب
کوچولو تارسید پیشم انقدر محکم بغلش کردم
واااای مه شید دلم برات تنگولیده بود مه شید:وااااای منم اجوووو دلم برات یه
ذره شتتده بود من قربون صتتدقش میرفتم اونم قربون صتتدقم میرفت اخه مگه
داریم اینهمه محبت
یهو یاد خاله افتادم رو به مهشتتید گفتم راستتتی خاله کجاس :گفتش که تو
اشپزخون گفتم یه چند لحظه واستا ابن میام
بدو بدو رفتم اشتتپزخونه دیدم درحال فعالیت و نظارت کار کارگراییه ک اورده
بودن پشتتتش به من بود حواصتتش نبود از پشتتت بغلش کردم و محکم لپشتتو
ب*و*س کردم که ذره قرمز شتتد گفتم :چطوری شتتهین جونم خاله برگشتتت
ستتمتم و انقدر قربون صتتدقم رفت واقعا دوستتش داشتتتم خالصتته بعد کلی
ب*و*س و ماچو و قربون صدقه رفتم پیش مهشید
ملیکا دختر عموی مه شید با پنج شیش تا دختر دیه اومدن پی شمونو پی شنهاد
دادن که بریم پیش پسره اخه خونه واقعا حوصله سر بر بود همگی رفتیم حیاط
بعضی از پسرا با دیدن من یه نیمچه خنده ای اومد رو لبشون
اما فک کنم از جذبه ماهان ترسیدن که دیه نمیخندن...
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یه عده شون قلیون میک شیدن یه عد شو حکم بازی میکرد و عده دیه دبرنا بازی
میکردن امیرم که طبق معمول سرر تو گو شی بود دخترا پراکنده شده بودن با
پسرا نشسته بودن ماهانم یه کوشه داشت قلیون میکشید
رفتم پیشش نشستمو گفتم منم موخوام
ماهان :چی میخوای؟
به نگاهی کردم و گفتم قلیون دیه
ماهانم گفت مگه فنچوبم قلیون میکشن
یه نگاه به هیکلش کردمو گفتم نه فقط گودزیالها میکشن
افرین دیدی خودتم گفتی بعد قلیون داد به دوستش که من نتونم بگیرم
از حرص یدونه محکم کوبیدم به پاشو اروم گفتم ایش بد مزخرف
ماهان :هرچی تو میگی ولی قلیون واست خوب نیست
حاب تابحال یه بار دوبار کشیدن بودم اونم یه ثانیه نگذشته انقدر سرفه میکردم
رو ب موت میشتتدم ولی ابن دوستتت داشتتتم واقعا لج کنم روبه با تخستتی یه
ابرومم باب انداختمو گفتم :مال شما خوب به ما که میرسه اه اه
یهو از جار بلند شدو رفت
وا این دیه چرا اینجوری کرد
چند لحظه بعد بایه قلیون اومد پیشتتم و با اخم گفت :بیا بکش ،میدونستتتم
دوباره سوتی میدم و حالم بد میشه
ولی از موضعه خودم پایین نیومدمو شروع کردم به کشیدن اولیش خداروشکر
رفع شتتتد دومی هم رفع شتتتد این ماهانم عین چی ذل زده بود به من .اومدم
سومین بار بکشم سرفه هام شروع شد جوری که از چشمام اشک اومد
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ماهان قلیونو و گرفت و روب من که بهتر شتتتده بودم گفت :اخه دختر خوب
باکی لج میکنی وقتی میدونی اینطوری میشی بازم میخوای یکشی
منم درحالی که ستترم پایین بود گفتم :ا...خ..ه..خو..ب ماهان :اخه خوب
چی؟؟ دیه نبینم قلیون بک شیا 😡یه با شه اروم گفتم و سرمو پایین انداختم که
یکی از پسرا که فهمیدم اسمش باراده از جار پاشد و گفت:

بچه ها کی پایه اس فردا بریم تنگه واشتتی واااای من عاشتتق تنگه واشتتیم خدا
کنه امیر قبول کنه که خدا حرفمو شنید و اولین نفر اول گفت میاد
یه چند نفری قبول کردنو قرار شد فردا همگی بریم تنگه واشی واقعا خوشحال
بود اخ ژوووووون
عمور ضا(بابای ماهان و مه شید ه .اومد وگفت که شام حا ضره رفتیم که شام
بخوریم اصتتوب چون کم غذام دو کفگیر بزور میخورم ابن که میلم نداشتتتم
فقط بازی میکردم یه لحظه ستترمو اوردم باب نگام به بشتتقاب ماهان افتاد
ماشالله یه دی برنج پر کرده بود امیرو بقیه پسرام دسته کمی از اونا نداشتن
همینجوری ذل زده بودم به بشتتقاب ماهان و باتعجب نگاه میکردم که ماهان
گفت  :چی شده؟؟ از حالت تعجب دراومدم و گفتم ماشالله بخور ننه ضعیفی
یه ذره جون بگیری یه پررو بهم گفتمو و ادامه شامش پرداخت
ساعت حدود یک و نیم شب بود که بابخره ر سیدیم خونه انقدر خ سته بودم
که تا شلوارک گل گلیمو پوشیدم خوابم برد
باصدای آبرم گوشیم که کوک کرده بودم پاشم اماده شدم از خواب بیدار شدم
واقعا بازم خوابم میومد ولی پا شدم و بعد یه دور یه ست ورز شی سرمه ای
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پوشیدم شلوار جذب و لباسشم تا ۱۰سانت بابی زانوم بود یه خط چش ریمل
و رژ صورتی زدم عینکمو گوشیمو بردا شتم و بعد از سر کردن شال سرمه ای
رنگم رفتم پذیرایی دیدم امیر نی گفتم شاید تو حیاطه سریع کتونیای سفیدمو
پوشتتیدم رفتم حیاطم نبود رفتم جلو در دیدم ارمان و امیر واستتتادن رز هم تو
ماشین نشسته
فک کنم منتظر ماهان و فامیالشون بودن
ارمان تامنو دید سالم احوال پر سی کرد که امیر برگ شت سمتم و گفت  :مگه
توام میایی؟؟ واقعا بایه حالتی گفت که انگار ستتربارشتتونم و واقعا اشتتک تو
چ شمام جمع شد یه اوهومی گفتم که همون موقع ماهان اینا ر سیدن ما شالله
رز خانومم که اصتتن بخودر یه تکونی نداد بیاد ستتالم بده البته واستتم مهمم
نی ماهان و مهشید اومدن سمتمونو باهم سالم احوال پرسی کردیم یه لحظه
مهشید چشمش افتاد به رزیه لحظه غم و تو چشمار دیدم ...
عین یه خرس خسته خوابم میومد
سوار ماشین ماهان که شدم خواستم بخوابم که نگام به مهشید افتاد ذل زده بود
به امیر و اشک تو چشمار جمع شده بود
اومدم هم دردی کنما ولی از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون یهو چشام
رفت رو همو خوابیدم
ساااااااغر
ساااااااااااااغر
صدای امیر بود که گفت خداروشکر مرده و صدای خنده رز اینم دادار ما
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تاخوا ستم چ شمام و باز کنم صدای ماهان به گو شم ر سید که گفت یه دور از
جونی یه چیزی بگو حداقل بااینکه چ شمام ب سته بود ولی میتونم ت صور کنم
چشمای امیر اندازه توپ بسکتبال شده
وااااای از اینور از حرف امیر دلم شک ست از طرفی هم از حرف ماهان قند تو
دلم اب شد
دیگه بیشتر از این جایز ندیدم که چشمامو باز نکنم
بهو پاشدم نشستم ماهانم چون کلشو اورده بود تو ماشین تامنو صدا کنه با بلند
شتدن ناگهانیم کله هامون بهم برخورد کرد نابووووود شتد ماهان این کل تو
داری سنگه سنگ توقع داشتم عین رمان یهو بلند شم با ماهان فی تو فی و
بعدر  ....ولی خب نه رمانه نه من شان دارم
ماهان همونطور که ستترر و از ماشتتین بیرون میبرد گفت نکنه ستتر تو نرمه
همینکه سرم نشکسته باید یه قربونی بدم یه ایشی گفتی از ماشین پیاده شدم
فضای اطرافش خیلی خوجگل بود خیلی دوزر داشتم سرمو برگردوندم دیدم
این رز چندر و امیر که تو حلق همن ماهان و بردیا و ارمان و یه چند تا دختر
پسر دیه هم کنار هم بودن هر چی نگاه کردم مهشیدو پیدا نکردم
واقعا نگرانش شتتتدم فقط یه ربع دنبالش گشتتتم اخرم دیدم کلی دور تر از ما
واستاده بود از لرزر شونه هار فهمیدم داره گریه میکنه
اروم رفتم از پشت بغلش کردم در گوشش اروم گفتم
میدونم دوسش داری
درسته تابحال عاشق نشدم ولی درک میکنم عشق یه طرف چه عذابی داره
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ولی عزیز دلم واس کسی اشکاتو حروم کن
(بااین حرف خودم مطمئن شدم که منو امیر نسبتی باهم نداریم)

اروم برگشت سمتم و محکم بغلم کرد باصدای بلند زد زیر گریه
منم اروم اروم اشک ریختم باهار
بعد از پنج دقیقه که اروم تر شد گفت
ساغر میخوام یه قولی بدم گفتم چ قولی جانم
گفت دیگه هید وقت یه قطره اشک ریخت
برای ...دومی ....امیر گ...ر...ی..ه نک ....دوباره اشکار شدت گرفت این
وسط تنها کاری میتونستم بکنم این بود ک بغلش کنم
مهشید منو نگاه کن سرشو از رو شونم برداشت و نگام کرد محکم ب*و*سش
کردم و گفتم
اولن بیا بریم که شتتتک نکنن چرا نیستتتیم بعدشتتم یه ذره رز و اذیت میکنیم
میخندیم یه لبخند تصنعی زد اشکاشو پاک کرد راه و افتادم دست اونم گرفتم و
دنبال خودم کشیدم
عاغا یه ده دقیقه نبودماااا
دیدم ماشالله بساط جوجه راه انداختن اووووووف
به سه چهارتا سلفی با جوج گرفتیمو و ماهان و مه شید انقدر ماهان م سخره
بازی دراورد کم مونده بود شلوارمو از خنده زیاد خی کنم بخاطر فشار زیادی
که ب شکمم وارد شد
(صورتتو اونجووری نکن گفتم کم مونده بود لب مرز)

دیه انقدر عک انداختیم پی پی شو دراوردیم
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بعد از اینکه جوج زدیم راه افتادیم سمت
آب اووووف چ خفنه خداییی اصن ادم انرژی میگیره که تااخر بره
خداوکیلی خر و اسب تو اب چیکار میکنن
یه ذره که رفتیم جلو تر من د ستم ب درو دیوار بود بااون یکی د ستمم مه شیدو
میشکیدم رز که سوار اسب شد رفت
انقدر بهش خندیدم اومد سوار اسب شه
وای یهو با ماتحت افتاد رو سنگ مرد ق شنگ انقدر که امیر رنگش پریده بود و
هول کرده بود ارمان عین خیالش نبود و با پ سرا میگفت میخندید خال صه رزم
با تالر فراوان سوار اسب شد و رفت
یه لحظه مهشید دستمو ول کرد و رفت چسبید به ماهان منم کsingelfor ever

از درو دیوارو سنگای وسط گرفتم رفتم جلو .یه قدم که برداشتم از بابی صخره
سنگ افتاد دقیقا پنج سانت پ شت سرم یه لحظه پاهام سر شد ا صال قلبم تو
دهنم میزد
یاخدا فاصله مرگ و زندگیم پنج سانت
خدایا شکرت واقعا
یه ذره واستتتادم حالم ک بهتر شتتد رفتم جلو تقریبا وستتطای راه بود ک دیدم
مرده داره داد میزنه میگه خانوم دمپاااااایی هام
چون یهو داد زد ترستتیدم و افتادم دنبال دمپایی های ابیه اقا که روی اب شتتناور
بود بعد از اینکه دمپایشو دادم انقدر تشکر کرد انگار گنج پیدا کردم برار
بعد از کلی سختی و بد بختی رسیدم اخر راه یه قدم دیه تو خشکی بودم که
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یه سنگ خیلی بزرگ که نوک تیزی هم داشت جلو پام بود خواستم از رور رد
شم و برم تو خشکیا فقط یه قدم مونده بود که احساس کردم یه چیزی افتاد روم
و ق سمت نوک تیژ سنگ رفت تو کمر اون چیز سنگین از روم بلند نمی شد از
درد چشمامو بسته بودم
اومدم سرمو صاف کن که محکم خورد به یه سنگ دیه انقدر ف شار روم بود از
طرفی بخاطر اون چیز سنگین نمیتونستم نف بکشم بدون اینکه چشمامو باز
کنم یه جیغی کشیدم و اشکام همینطور رو صورتم میومد نوک تیز سنگ واقعا
امونمو بریده بود دیه داشتتتم از حال میرفتم فک کنم بختک افتاده بود روم چون
اصن نمیتونستم پاشم
واقعا نفستتم دیه یاری نمیکرد بزور نف میکشتتیدم دیه به کمر و ستترم توجه
نمیکردم فقط دنبال هوا بود عمیق نف میکشیدم
ولی دریغ از ذره ای هوا
یهو  ،اون سنگینیه از روم برداشته شد
یه نف عمیق
کم کم نفسام اروم شده بود
یه صداهایی اطرافم میشنیدم
وقتی که تونستم دوباره نف بکشم دوباره درد کمر و سرم شروع شد اومدم از
رو سنگه پاشم
یهو رو هوا معلق شدم
چشمامو که باز کردم دیدم ارمان بغلم کرده
چند لحظه بعد روی یک سطح صاف قرار گرفتم
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درد کمرم بیشتر شد
جوری که زجه میزدمو گریه میکردم یه دستتتمم به کمرم بود ماهان و ارمان و
مهشید با نگرانی نگام میکردن
ابن که انقدر درد دا شتم بااینکه رابطه ی خوبی باامیر ندا شتم دو ست دا شتم
بغلم کنه و تو بغلش کلی گریه کنم ،ولی
تنها کسی که بفکرم نبود مثل اینکه همین داداشم بود
دلم گرفت،شکست
دیه بخاطر دردام نبود زجه هام بخاطر بی محلی های دادار نامردم بود ،
مهشتتید محکم بغلم کردو گفت گریه نکن فدات شتتم من ،خیلی درد داری اره
،یه سری تکون دادمو سعی کردم گریمو کم تر کنم
ولی یه بغض خیلی بزرگ داشتم
داشت دیوونم میکرد
ازجام بلند شتتدم از ارمان و ماهانم تشتتکر کردم من :بچه ها مرستتی من واقعا
ازتون معذرت میخوام ک..ه .ناراحتتون کردم و گردشتونو..

ماهان:این چه حرفیه فنچول خانوم پاشتتو پاشتتو بریم بزور و به کمک مهشتتید
داشتم راه میرفتم
تمام مدتی که اشک میریختم امیر داشت نگام میکرد ولی یه قدمم جلو نیومد
دوباره داشت گریم میگرفت
یه نف عمیق کشیدم سرمو تکون دادم تاافکار مزاحم به سرم نزنه
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بابخره ر سیدم جای ا صلی تنگ وا شی و تا میتون ستیم عک گرفتیم گو شیمو
دادم به مهشید و گفتم اجی عک باحال و هنری بگیر خفن
فک کن مال پروفایل خودت داری عک میگیری...
خنده کردو گفت خوب بابا
بعد کلی عک تصمیم گرفتیم که برگردیم
احساس میکرد امیر صدام میکنه
دلم انقدر ازر گرفته بود که اصن برنگشتم نگار کنم قدمامم تند کردم تا برم
یهو دستم کشیده شد امیر منو دنبال خودر کشید رفتیم یه ذره دور تر از بقیه
امیر:نمیشنوی صدات میکنم
من :مگه اون موقع که من گریه میکردم و بانگام که زوم بود روخودت و فریاد
میزدم اسمتو تو شنیدی که من بشنوم
امیر :حالت خوب بود نیومدم
من :زجه هامو نمیدیدی که میگی حالت خوب بود
اون موقع که داشتم خفه میشدم چی؟؟
امیر :من جلو تر از بقیه بودم رز گفت که حالت خوبه
من :رز رز رز رز .هه...انقدر بچسب بهش تا بمیری اومدم از بغلش رد شم که
محکم دستمو گرفت و گفت :ببخشید
بااین حرفش اشکام شروع به ریختن کرد
من :ببخ شم کدومو ببخشم؟ حرف صبحت که ق شنگ بهم فهموند ا ضافیم ؟
هق هق ام بیشتر شد هااااان یا بی تو جهی ابنت
بد دلمو شکستی ،محکم تر بغلم کرد
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اروم درگوشم گفت:ببخشید ابجی کوچولوعه خودم میدونم اشتباه کردم ،اشک
ابجیمو در اوردم ولی بخدا
من:ولی بخدا چی واقعا توجیهی نداره کارت
باگریه گفتم :مگه...م..ن..چندتا...داد...ار دارم هااان م صال تو باید همی شه
حمایتم کنی .گریه میکردم میزدم به سینش امیر ،ماهان و ارمان داداشای منن
که منو حمایت میکنن ولی داداشم....هه  ...دیگه مهم نیست
امیر :مهم هست بگو دل کوچیک خالی بشه ،دلت که صاف شد اساسی باهم
اشتی کنیم خب...کلی ازم عذر خواهی کرد
منم که دل نازک زود بخشیدم
برگ شتنی ا صن سمت رز نرفت د ستمو گرفته بود خی سم میکرد تو ابو و همش
سعی میکرد بخندونتم
این امیرو خیلی دوس داشتم خدا کنه همیشه همینجوری بمونه ،مهربون
برگشتنی ماهان و مهشید کلی اصرار کردن که بااونا برم
ولی امیر نذا شت ،کیلو کیلو تو دلم قند اب میکردن وقتی سوار ما شین شدیم
شیشه هارو دادیم پایین صدای اهنگو زیاد کردیم امیر و ماهان کورس گذاشته
بودن از خنده زیاد کم مونده بود مجددا خودمو خی کنم .رز که چ کنشو
فعاال کرده بود و زل زده بود بیرون ولی منو امیر و ارمان کلی خندیدیم
خیلی خور گذشت
بعداز اینکه رز و ارمان و بردیم خونشون
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داشتتیتم از مهشتتید اینهم خدافظی میکردیم که گفتم راستتتی مهشتتید اون چیز
سنگین چی بود افتاده بود روم تا مهشید اومد دهن باز کنه
صدای ماهان و از پشت سرم شنیدم
که گفت بفهمی چی بود دوباره همینجا غش میکنی!!
با کنجکاوی نگار کردم دو باره زد زیر خنده و چال رو صتتورتش که خیلیم
عمیق بود معلوم شد واااای
همینطوری ذل زده بودم به چابر که ماهان فهمید زوم کردم رور
و داشت نگام میکرد
واااای بازم سوتی دادم یه سرفه کردمو
با اشتیاق سرمو اوردم باب و گفتم خب داشتی تعریف میکردی
باز زد زیر خنده گفت یه زنه....خنده۱۰۰....کیلویی میخواست
سوار اسب بشه وااای کال تو بغل مرده (صاحب اسبه
بود مرده نتونست تحمل کنه دست زنه رو ول کرد
و وای زنه که افتاد رو تو ،مرده هم تا دوساعت داشت بخاطر اینکه زنه رو بغل
کرده بود نف نف میزد اصن یه وضعی بود
من :شان گنده منه دیه ابن یکی دیه بود یه پسره خوشگل موشگل میوفتاد
ستتااااغر ،امیر بود که صتتدام میکرد ستتریع خدافظی کردم و مهشتتید و محکم
ب*و*س کردم و سریع سوار ماشین امیر شدم...
انقدر درو دیوارو نگاه کرده بودم دیه واقعا حوصلم سررفته بود
عمرم الکی داشت میگذشت
حوصلمم واقعا سر میره
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از خدا که پنهون نیستتت از شتتما چه پنهون چند وقته فکر ستترکار رفتم ذهنمو
مشغول کرده
ولی نمیدونم چکاری؟!
میخوام روزنامه همشهری بگیرم
شاید یه کار بدرد بخوری گیرم اومد
بااهمین فکر پاشدم زود اماده شم استارت کارو بزنم
زود یه مانتو ستتورمه ای ستتلوار مشتتکی شتتال مشتتکی پوشتتیدم کیف و عینکو
برداشتمو از اتاق زدم بیرون
مامان که بیرون بود
امیرم سرکار چه عجب دیدیم این بره سرکار
همش اون رضای بندخدا رو میفرسته
اخه چجوری دلش میاد از پسری به این خوشگلی کار بکشه
سریع کتونی مشکیمو پوشیدم
جلوی در که رفتم
دستمو به سمت آسمون گرفتمو گفتم اوس کریم خودت کمک کن
فداااات..قربانت ...کار جور کنی برام ..سرکار بفرستیم ...ب*و*س ب*و*س
سرمو که پایین انداختم با پسر همسایمون بردیا مواجه شدم که
باتعجب ذل زده بود به من
اصال به روی خودم نیاوردم
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سینه جلو ماتحت عقب با یه حرکت چرخشی اومدم رامو کج کنم برم که باکله
رفتم تو درخت
دما نازنیم بشدت درد گرفت
دیدم بنده خدا چشمار داره در میاد
یه پ شت چش نازک کردم و زاه افتادم ولی شاید باورتون ن شه این بار با شکم
رفتم تو سمندی که جلوی درمون پارک شده بود و
باماتحت خوردم زمین فداتشم خدایا معلوم شد دیه امروز چه روزیه!!
اینبار بدونه اینکه نگاهش کنم راه افتادم
بعد خرید روزنامه مربوطه،اروم اروم راه میرفتم و روزنامه رو نگاه میکردم
یه لحظه احساس کردم دستی روی ماتحتمه سریع سرمو برگردوندم
که با یه پسر بچه ۱۰ساله بغر روبه رو شدم رو به هم باخنده گفت
جوووون خوب چیزی هستتتیا ،بادهن باز مدت ها نگار میکردم تااینکه از
دیدم محو شد...

با تنه ای که بهم خورد به خودم اومدم خانومه درحالی که میرفت
گفت اه تکون بخور دیه
واب گرونی روملت تاثیر گذاشته
روزنامه رو جمع کردم تا توی خونه دنبال کار بگردم
چون فا صله روزنامه فرو شی تا خونه زیاد نبود زود ر سیدم سرکوچه که با بردیا
مواجهه شدم این
بنده خداازمنم عالف تره
سری به معنای سالم تکون داد
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که خود چش کنمو فعال کردمو و رومو برگردوندم
امیرو رضاجلوی در بودن و امیر داشت به رضا تعارف میزد که وارد شه
رضا اول منو دید سری به معنای سالم تکون داد
حاب رستتیده بودم جلوی در به رضتتا و امیر ستتالم دادم و تعارف کردم که برن
خونه
یهو امیر پرسید
منم که مهمون نواز روزنامه چرا دستته
گفتم بریم داخل میگم برات!!!
همون طور که شربت تعارف میکردم
قضیه کارو گفتم
رضا روبه امیر گفت امیر حاب که پری رفته(همکار قبلیشونهچطوره ساغر بیاد
جار ها؟؟
امیردرحالی که سرشو میخاروند گفت
ساغر میگما مطمئنی از پسش بربیایی
بادی به غبغب دادم و گفتم مطمئنم
امیر گفت اخه قولشو به رز دادم
ناخدا گاه بدونه اینکه بفهمم چی میگم تند تند گفتم دختره چ ،اون اصتتن
میتونه دماغشو باب بکشه چه برسه کار کنه ،دختره لوس ننر
باصدای بلند امیر که گفت ب کن یه چش غره ای بهش رفتم
رضا زد زیر خنده و به امیر گفت
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خونت حالله
کلی بارضا امیرو و مسخره کردیم و خندیدم اونم فقط حرص میخورد و ماتوجه
نمیکردیم
شب که با مامان و بابا صحبت کردم اوناهم موافقت کردن
صبح با صدای آبرم گو شیم که کوک کرده بودم از خواب پا شدم ،خوا ستم
بخوابم
که چشمم خورد به نوشته رو دیوار
باماژیک قرمز نوشته شده بود گلم نخوابیا روز اولی خواب بمونی
چشمام چهارتا شد یعنی کی میتونه باشه مطمئنن خانوادم که نیستن
این محبت ها از اونا بعیده
یعنی کی نوشته؟؟!
ستترمو کج کردم و ستترمو خاروندم بعد کلی فکر کردن یادم اومد که خودم
نوشتم
خواستم بازم بخوابم که یهو یاد بوتیک افتادم
سریع صاف نشستم سرجام
بدو بدو دوییدم حمام ،بعد از یه دوشه یه ربعه اومدم بیرون
موهامو زود س شوار ک شیدم که موهام ل*خ*ت ل*خ*ت شد ،موهامو ساده
بابی سرم بستم
یه ذره ابروهامو بور کردم باریمل ابرو رژ صتتورتی ،خط چشتتمی که زیبای
چشمای ابیمو بیشتر کرد
مثال چشمام خیلی خوشگله
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یه مانتوی صورتی چرک ،شلوار سفید شال سفید کیفمو برداشتم و از اتاق زدم
بیرون
بعد از خوردن چند لقمه صتتبحانه از مامان و بابا خداحافظی کردم کفش
صورتیمو پوشیدمو عینکو زدم و پیش بسوی سرکار
سوار تاک سی شدم و گفتم بره پا ساژ کورور هنذفری هامو گذا شتم و اهنگ
شادمهر و پلی کردم
ای جان ای جان  ,اگه از هم جدا باشیم حاله من خیلی بد میشه
نمیدونم میتونی تو بمونی تا همیشه
عادت کردم به همین خنده ی زیبات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به همین خنده ی زیبات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات عادت کردم ای جان ای جان
بهت عادت کردم من راحت تر از تو با هیچکی نیستم منه بمصب
وابستم وقتی دوری طاقت کم دله من تو رو باور کرد
حتی استراحت بی تو دیگه حالش نی
چه جوری بخوابم وقتی سرت رو بالش نیست
وقتی هستی خوب وقتی نیستی اخما تو همو همه لباسا مشکی
وقتی صبح پا میشی کنار منو راه میریم کنار هم تو خیابون همه چشما رو مائه
راه میریمو این شهر خوشحاله به خودر میباله که تو دلش مارو داره
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ابن به تو دارم یه حسی که نمیدونم داره چه اسمی
ولی تو باید ماله من باشی آره شده به هر طلسمی
تکست آهنگ عادت کردم علیشم و مهدی جهانی
پرم از حسه خوشبتی با تو آسون میشه سختی
با تو آروم میشه قلبم چه خوبه همدمم هستی
دیوونم دیوونتم به خدا نمیشم از تو جدا
دنیامی دیوونم دیوونتم به خدا نمیشم از تو جدا همرامی
عادت کردم به همین خنده ی زیبات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به همین خنده ی زیبات عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات عادت کردم ای جان ای جان
تا رسیدن به پاساژ یه هفت هشتایی اهنگ گور کردم تا حوصلم سر نره
پاحساب کردن پول تاکسی به سمت بوتیک رفتم
رضا درحالی که رو صندلی نشسته بود چشمار بسته بود و گردنش به سمت
پایین خم شده بود داشت چرت میزد
کرمم گرفت
باصدای بلند داد زدم
سالاااااااااااام
رضا انچنان سریع پاشد که صندلی افتاد
باگیجی نگام کرد و گفت
ها ...چی شده .صندلی و درس کرد و منو انگار تازه شناخته باشه گفت
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عع ستتالم ستتاغر ،چطوری اینجا چیکار میکنی همه اینارو با صتتدای آرومی
میگفت
چشمامو درشت کردمو نزدیک تر رفتم و گفتم وا مگه یادت نمیاد قرار شد بیام
اینجا کار کنم
حالت خواب داشت از سرر میپرید گفت
ای وای ببخشید پاک گیج شدم ،خور اومدی گفتم مرسی
تاظهر داشت قیمتارو میگفت منم خیلی گیج بازی درمیاوردم
خب چیکارکنم تنوع زیاده قاطی میکنم باصدای مشتری دوتاییمونم برگشتیم
یه دختره عملی ،هید چیش مال خودر نبود ماشالله
گفتم بفرمایید رو به امیر گفت میتونم جدیدترین تونیک هاتونو ببینم؟؟
صدار بشدت تو دماغی بود حالم بهم خورد دیه توجهی نکردم
دوساعت اینو بیار اونو بیار اخرم نپسندیدن و رفتن
امیر باعصبانیت گفت
اسگل گیر اوردن انگار همون طور که سرم رو شیشه بود گفتم
حرص نخور جور میزنی دادار
باصدای داد و بیدادی که اومد یهو سیخ نشستم
منم که عاشق دعوا (زر زدم عین سگ میترسمه
پریدم بیرون امیرم اومد دنبالم چی میدیدم
رز تند تند دا شت میومد سمت ما داد میزد امیرم در حالی که کیف رز د ستش
بود
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سعی داشت کنترلش کنه همه اومده بودن بیرونو و رز و با تعجب نگاه میکردن
امیر زد تو سرر و گفت یاخدا بااز این عجوزه
رو بهم گفت ساغر بدوبیا تو
ستریع رفتیم تو مغازه و خودمونو مشتغول کار کردن نشتون دادیم و باهم حرف
زدیم یهو
رز اومد داخل مغازه کیفشو شوت کرد روی میز دستشو زد به سینه و اومد روبه
روی من وایستاد و
انگشت اشاره اشو سمت من گرفت و گفت
هی ،تو بند و بساطت رو جمع میکنی میری ،یه نگاه به تیپم کرد و گفت
اوهو میبینم چه خوشتیپم کردی ,اومدی کار کنی یا بدی
یدونه کوبیدم تو صورتش
امیر گفت :رز ب کن
یه نگاهی بهش کردمو گفتم :ساکت شو لطفا
ستترمو برگردوندم ستتمت رزو یه قدم رفتم جلو یه قدم رفت عقب انقدر تکرار
کردیم که رز خورد به دیوار
چشمامو ریز کردم یه نگاهی بهش کردمو گفتم
تو نه و شما این یک
دومن هیج جا نمیرم
سوما ماشالله شما همیشه سانتال مانتالی پ طبق محاسباتت توی ه*ر*ز*ه
ای
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خواستتت حرف بزنه که گفتم بل شتتو از جلو چشتتمم گمشتتو با عصتتبانیت از
بوتیک رفت بیرون امیرم دنبالش
امیر خاک تو سرت خاک تو سر بدبختت واقعا ،
برگشتم سمت رضا و باهیجان گفتم خدایی حال کردی چه گرخید
درحالی که میخندید گفت بابا جذبههههه
یه هفته ای میشه که پیش رضا کار میکنم ،از رز هم خداروشکر خبری نبود
رضا پشت میز بود و منم روی صندلی نشسته بودم
امیر جک میخوند و منم میزدم زیر خنده
داشتم باصدای باند میخندیدم که یهو دیدم...
ماهان باتعجب به منو رضا نگاه میکرد
اومد داخل مغازه و گفت :ساغر اینجا چیکار میکنی؟
رضتتا بجای من جواب داد:دادار مگه خبر نداری ستتاغر به مدتیه اینجا کار
میکنه
ماهان گفت :امیرم هست؟؟
رضتتتا گفت:نه چندوقتیه ازر خبرری نی زیر لب با عصتتبانیت گفت بی
غیرت
منو رضتتا باتعجب داشتتتیم ماهان و نگاه میکردیم که کیفم که روی میز بود و
برداشت
مد دستمو از روی مانتو گرفتو کشید دنبال خودر
جلوی پاساژ دستم محکم کشیدم از دستش بیرون و گفتم چیکار میکنی
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بی توجه به حرفم گفت دیه نمیایی اینجا کار کنیا ،گفتم چی میگی تو مگه
میتونم ،محل کارمه ها
گفت :تو اگر کار میخواستی به من فالن فالن شده میگفتی
تگر کاری برات پیدا نمیکردم میومدی اینجا
بااخم نگار کردم که صداشو اروم کرد و گفت
خب ببین فنچول از دستم ناراحت نبار
بخدا واس خودت میگم
دیه نیا خب؟؟
کپ خر شرک خودشو مظلوم کرده بود
اخم کردمو رومو بر گردوندم
از پایین مانتوم گرفت و گفت باشه؟؟
اروم سرمو تکون دادم و به سمت ماشینش رفتم
سوار ماشینش شدم و بعد چند لحظه سوار شد
نه من حرف زدم نه اون
جلوی درمون نگه داشت
زیرلب تشکری کردم و خواستم پیاده شم که گفت
ساغر ساعت۷:۰۰اماده با شید میخوایم بریم بیرون به خاله هم گفتم سرمو
تکون دادم وبعد خدافظی
کلید انداختمو در و باز کردم تازگیا آدم شدم
مامان جلوی تلویزیون نشسته بود و فیلم میدید
اصن نپرسید چرا انقدر زود اومدی
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منم چیزی نگفتم و رفتم سمت اتاقم
خواستم لباس راحتی بپوشم
و ا ستراحت کنم اما تا در کمدمو باز کردم باز کردن درکمد همانا شوت سدن
لباسام به بیرون از کمد همانا قشنگ خر با بارر گم میشد
سریع دراتاق و قفل کردم مامان نیاد
وگرنه خفم میکرد
بیخیال خواب شدم تا ساعت شیش فقط داستم کمد تمیز میکردم
کمرم شکست
رفتم دور گرفتم و زود اماده شدم یه تیپ سفید قرمز زدم یه لباس سفید شلوار
قرمز کفش سفید مانتو بلند سفید شال قرمز
چون هنوز خاله اینا نیومده بودن یه هفت هشتتت تا ستتلفی گرفتم باصتتدای
مامان ک صدام میکرد کیفمو برداشتم و رفتم بیرون بعد از سالم و احوالپرسی
که قشنگ خاله و مهشید و ب*و*س کردم
سوار ماشین شدیم تا بریم سفره خونه
یه نیم ساعت بعد جلوی یه سفره خونه نگه داشتند جلوشم خیلی شلو بود
داشتتتیم حرف میزدیم و میخندیدیم و درباره ی نمای بیرون ستتفره خونه نظر
میدادیم
همگی باهم وارد سفره خونه شدیم
چشم هممون رویه اون مونده بود کفمون برید از دیدنش اونم تو اون وضعیت
هممون باتعجب ذل زده بودیم به رز و باراد
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واااای میخندید و قلیون میکشتتید این وستتط مستتطا ،یکی دوبارم باراد رز رو
ب*و*سید
بمپ باب سرم روشن (فکری به ذهنم رسیهدری درین
دست امیرو گرفتم کشوندم جلو میز اونا
رز هل کرد داشت سکته میکرد
با تته پته گفت
ام..ی..ر..من.بخدا ...اصن اونجوری که فک میکنی نی
ذل زدم تو صورتش یه ابرومو دادم بابوبا خباثت گفتم
خدافظ رز
دست امیرو گرفتم و کشیدم سمت میزی که به این ها دیدی نداشته باشه
مامان اینام اومدن پیش ما
امیر تو خودر بود،ماهان مگ میپروند ،خاله و مامانم غیبت میکردن
منو مهشیدم چرت و پرت میگفتیم
مهشید داشت حرف میزد یهو بلند شدم
باتعجب نگام کرد
دسشو گرفتم بلند کرد و سمت امیر هلش دادم
افتاد دقیقا پیش امیر ،ای کار میوفتاد بغلش
خودمم رفتم پیش ماهان
ماهان رو به من گفت یه پیشنهاد دارم برات گفتم بفرمااا
گفت بیا شرکت خودمون منشی شو
حالت فکر کردن گرفتمو گفتم :اممم ببینم اقامون چی میگه
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بابخره اجازم دست اونه
یه نگاهی کرد بهم و گفت
اوضاعت از چیزی که فکر میکردم
بدتره ترشیدگی فشار اورده هاا
بعد بلند زد زیر خنده
با کیف مهشید که جلو پام بود کوبید به دستش
صدای خندر چندبرابر شد
همه ذل زده بودن به ما
سریع صاف نشستمو سرمو انذاختم پایین
ماهانم سرفه ای کرد و خودشو جمع آوری کرد
بعد شام همگی زدیم بیرون مهشید امیرم که یه ریز حرف میزذن باهم
مهشید آب نمید وگرنه بچم شناگر ماهریه
از افکارم خندم گرفت
ماهان گفت
فنچول به چی میخندیدی
یه درصد میگفتم ابجیتو داداشم هممونو میکشت
خواستتتم چرت و پرت بگم که گوشتتی مامان زنگ خورد همه توجهشتتون به
مامان جلب شد اخه سالی یبارم کسی بهش زنگ نمیزد
مگرانفاقی افتاده باشه
خدا رحم کنه..دلم شور میزد
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مامان:جانم...عع علی جان تویی؟
اتفاقی افتاده؟
..............
ماما یهو رنگش پرید و زانوهار خم شتتتد و کیف از دستتتش افتاد ....همه
باتعجب نگاهش میکردیم و این تعجب کم کم جار و به نگرانی داد ...
ماما بریده بریده گفت :چ...چی میگی؟
ار...ارمین....ارمینم ...پسرم....و یهو اشکار رو گونش جاری شد
ارمین جلوتررفت و گفت مامان پسر؟پسرت منم...امیر
ولی انگار مامان چیزی نمیشتتنید ...خاله با نگرانی گفت:چی میگی ارمین
؟ارمین چی؟مهین جواب بده ارمین چی؟
مامان بدو اینکه جواب بده هق هق میکرد ...منو امیر کنارر زانو زده بودیم و
نگران نگاهش میکردیم ....
خاله خم شد و گوشی مامان و برداشت و شروع به زنگ زدم کرد ....
انگاری بابابا صحبت میکرد و ادرس میگرفت ...
گوشتتیی و قطع کرد و کفت مهین پاشتتو بریم!!!ادرس و گرفتم ...فقط خداکنه
حقیقت داشتتته باشتته ...ما همه با تعجب نگاهشتتون میکردیم ...خاله دستتت
مامان و گرفت و بلندر کرد ...
بر اساس آدرسی که از بابا گرفتیم
به طبقه چهارم یه ساختمون خیلی شیک توی کامرانیه
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بعد از چند لحظه یه خانوم میان سالی که یه چادر سفید سرکرده بود درو باز
کرد
مامان دل نگران نگار کرد
خاله هم دست کمی از مامان نداشت ،
خانمه با خوشرویی مارو به خونه دعوت کرد.

تک تک رفتیم خونه مامان همش چشمش درحال گشتن بود
تو پذیرایی بابا یه مرد میانسال و یه پسر جوونی که مشخص بود قد بلندی داره
چهار شونه و موهای م شکی قیاف شو نمیتون ستم ببینم چون سرر پایین بود با
صدای گریه مامان به مامان نگاه کردیم که روبه بابا پرسشی گفت
آرمین؟؟گرررریه آرمین منه؟؟ پسر جوون سرشو باب آورد واااای چی میدیدم
یه پستتر کپ بابا برعک منو امیر که شتتبیه مامان بودیم مامان کنترلی رو
اشتتکار نداشتتتت بابام گریه میکرد تا حدودی چیزایی حدس زده بودم ولی
باورم نمیشد.مامان محکم بغلش کرده بود بو میکشید و ب*و*سش میکرد
واقعا مونده بودیم امیر رو به بابا گفت میشه بگید اینجا چه خبره؟
بابا درحالی با دستش سرشو گرفته بود گفت
دوسال از ازدواجمون گذشته بود
زندگی خوبی داشتیم
باباها و مامان ها اصرار زیادی
برای بچه دار شدن ما داشتن
ولی برای ما فرقی نداشت بود و نبود بچه
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تااینکه چند ماه بعد مهین تمام عالئم بارداری رو داشت رفتیم دکتر
فهمیدیم دوماهه بارداره
بعد هفت ماه خدا به ما آرمین و داد
از بدو تولد عزیز دل همه شد
جوری که تو دوسالگی امپراطوری میکرد
حرف حرف اون بود
یه روز که رفتیم برای آرمین خرید
پسر بود و شلو داشت بازی میکرد ماهم لباس انتخاب میکردیم
یهو دیدم نیست
هرچی گشتم نبود
کالنتری ،بیمارستان
هید جا
یه سال گذشت مهین افسرده شده بود
منم هرکاری میکردم پیدار نمیکردم
انگار آب شده بود رفته بود تو زمین
سه سال بعدر امیر بدنیا اومد
تاحدودی حال مهین بهترشد ولی خب
چهار سال بعدم ساغر
من همچنان دنبال پسر گم شدم بودم ولی هیچی باز
تااینکه یه روز تو شرکت مشغول کار بودم که آبدا چی شرکت برام
چایی آورد و گفت

53
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آقای بهرامیان این مدیر شرکت جدیده چقدر شبیه شماست
لبخندی زدم و توجهی نکردم
اما چند لحظه بعد آرمین اومد جلوی چشمم زود رفتم بیرون
انقدر بیرون موندم تایه ساعت بعد اومد بیرون
مش رحیم راست میگفت
کپ من بود
ذل زده بودم بهش
و آرمین کوچولویه دوساله میومد تو ذهنم
انقدر که رفتنش و ندیدم
باکلی التماس شمارشو پیدا کردم
بزور قبول کرد که باهام بیاد سرقرار
بعد شنیدن حرفام فک میکرد که قصد دارم که زندگیشو خراب کنم
خودشو توجیح میکذد چون به شبهاتمون پی برده بود
قبول کرد ازمایش بدیم
امروز جواب ازمایشا اومد
من ارمین دوسالمو بعد 2۸سال پیدا کردم
مامان فقط بغل میکرد ،بور میکذد و گریه
خیلی غم انگیز بود
امیر مامان و جدا کرد و خودر بغل کرد آرمین و اما من فقط نگاشتتو میکردم
هنگ بودم
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آرمین جلو اومد و محکم بغلم کرد
دقیقا از قسمتی که دستش بود کمرم داشت میشکست
خالصه بعد از کلی گریه که اخرر به خنده ختم شد
مامان و بابا از خانوم و اقایی که آرمینو بزرگ کردن اجازه گرفتن
تا امشبو پیش ماباشه
وقتی خواستیم سوار ماشین شیم
امیر پ شت فرمون بابا بغلش ماان پ شت ،آرمین که سوار شد ما شین پر شد از
ب گنده بود
کلی بهش خندیدیم
من سوار ماشین خاله اینا شدم و بااونا منو رسوندن
وقتی داشتم پیاده میشدم ماهان یاد آوری کرد فردا میاد دنبالم که بریم شرکت
تشکری کردو بعد خداحافظی
مامان کلی اصرار کرد که خاله اینا بمونن اما خاله قبول نکرد و رفتند
همه داخل خونه شتتدن قبل از اینکه برم خونه به این فکر کردم که وقنی داشتتتم
میرفتم بیرون اصن فکر نمیکردم اخرشب اینطوری بشه
خدایاشکرت***...
مامان عین پروانه دور ارمین میگشت
همینجوریشم منو امیر رو حساب نمیکرد
دیگه بااومدن آرمین نگاهممونم نمیکنه
مدیونید فک کنید فرق میزاره...
آرمین از وقتی که اومده بود
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باهموون کت شلوار مشکی که پار بود و کامال فیت تنش نشسته بود
مامان به امیر گفت که پاشو به داداشت لباس بده
باهم سمت اتاق امیر رفتن
بعد از چند دقیقه ای که آرمین از اتاق بیرون اومد
بادیدنش زدم زیر خنده انقدر خندیدم که از چشمام اشک اومد
تیشرتش که از دوخت داشت پاره میشد
شلوارر که عالی بود کوتاه و چسپیده به پاهار
اومد پیشم بشینه
تاخم شد
شلوارر پاره نشد ترکید
همگی زدیم زیر خنده
محکم زد به کمرم
بلند گفتم آآآی .

گفت دردت گرفت
عب نداره تاوان مسخره کردنت بود
دیه هیچی نگفتم و مظلوم نشستم سرجام..
تا ن صف شب ن ش سته بودیم چرت و پرت میگفتیم که همه کم کم پا شیدم برا
خواب
مامان که یه جا برای امیر پهن کرد و تخت امیرو داد به امیر
واسه یه لحظه دلم برار سوخت
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ولی خب حقشه
صبح باصدای زنگ گوشیم از خواب بلند شدم
از ب خوابم میومد ریجکت کردم و خوابیدم
هرکی بود خیلی گیر بود ول نمیکرد
اخر سر برداشتم و باصدای خواب الو گفتم
بللللللله
طرف :هنوز خوابی؟
نه بیدارم ادای خوابا رو درمیارم
طرف :پاشو ،دارم میام دنبالت خیر سرت میخواستی بیایی سرکارا
یهو سیخ نشستم سرجام عع ماهان تویی؟؟
نه عمش ادای ماهان رو درمیارم
یه کوفتی گفتم و تند تند گفتم باشه دیه مزاحمم نشو و سریع قطع کردم
زودی صورتمو شستم ،مسواک زدم
یه شتتلوار مشتتکی که نه جذب بود نه راستتته ،مانتو ستترمه ای ،موهامو یاده از
پشت بستم یه مقنعه مشکی سرم کردم کیفمو برداشتم و زدم بیرون
همه خواب بودن اونوخ من باید برم سرکار
کتونی مشکیمو پوشیدم تا درو باز کردم
ماهانم رسید
سوار ماشینش که شدم سالم احوال پرسی کرد
یه تیپ رسمی .کت شلوار مشکی پوشیده بود
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راه افتاد ،تو راه یکم چرت و پرت گفتیم تا جلوی یه ساختمون خیلی شیک نگه
داشت باهم به سمت شرکت رفتیم
شرکت راد**
ماهان منو با کارمندار اشنا کرد و بعد از یه عذر خواهی سریع رفت تو اتاقش
عماد دوست ماهان اومد و بهم وظایفمو گفت
انقدر گفت که دهنش کف کرد
ابن مدتی میشه که تو شرکت ماهان کار میکنم منو میبره میاره خیلی خوبه
ابنم دوساعته جلو در منتظرم بیاد دنبالم چشش زدم
هرچقدر زنگ زدم جواب نداد
بیخیال ماهان شدم و رفتم اژان بگیرم
تا خواستم سوار ماشین شم
صدای ساغر ساغر شنیدم برگشتم ماهان بود که صدام میکرد
از راننده عذر خواهی کردمو به سمت ماهان رفتم
گفتم ماهان زیر پام علف سبز شد
ماهان:ببخشید خو
دفعه اخرت باشه
زیر لب پرروی بهم گفت
واقعا هم پررو شده بودم
پشت چرا قرمز بودیم که بادیدن ماشین بغلی مون از جا پاشدم و
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شی شه ما شین و ق شنگ پایین دادم ،شی شه ما شین اونم پایین بود ،تا نیم بدنم
اوردم بیرون یکی کوبیدم تو سر امیر تاخوا ستم بگم خاک تو سرت چرا سبز
شد ماهان راه افتاد چون میموند تو دلم داد زدم گفتم خاک تو سرت
حاب نصتتف تن بیرون ماهانم عین گاو داره میرونه یهو زد تو ترمز دنده هام
محکم خورد به اطراف پنجره ماشین
وقتی رو صتندلی نشتستتم قیافم از درد جمع شتده بود و دستتمم رو ندادم بود
داشتم زیر لب به ماهان فور میداد
ماهان گفت :حداقل پشت سرم فور بده ،بغل دستت نشستما ،گفتم :من اهل
غیبت نیستم توروت میگم دهن هرکی به تو گواهی نامه داده صاف
اهان ،اصنم تو مقصر نیستی که کل هیکلتو انداختی بیرون
گفتم :واقعا برات متاستتفم ،تو باید تکرار میکنم باید احتمال میدادی با دیدن
صحنه ی اون دوتا عوضی چنین حالتی بهم دست بده ،بابخره توام پسر خاله
اون گاوی دیه
وستتط خیابون پشتتت چرا قرمز داره میب*و*س تتش اینا به کناررر ،چقدر این
امیر ابغه خودر دید باراد داشت لپ اینو ب*و*س میکردا
عین خر ،خر شد
ماهان ماشین و روشن کرد و راه افتاد
گفتم تورو خدا عین ادم برون جونم ارزو دارم
هنوز شوهر نکردم بچه هامو ندیدم
میگم ترشیدی ناراحت میشی
ساغر جان ترشیده که شاخ و دم نداره ترشیده ها یکین مثل تو
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دیه نامحرم و اینا حالیم نبود که عوضی به من میگه ترشیده
با تمام توانم بازوشو گاز گرفتم
آنچنان جیغی بنفشی کشید قشنگ پرده گوشم ترکید
به ماهان گفتم
اه پسرم انقدر جیغ جیغو ،یدونه درد گاز و نمیتونی تحمل کنی ،اونوخ فردا پ
فردا میخوای زندگی بچرخونی ،خالمم دلش خوشه پسر بزرگ کرده
ماهان گفت :ستتاغر فقط دستتتم کبود شتته ،میکشتتمت همون لحظه رستتیدیم
شرکت ،درحالی که پیاده میشدم گفتم :النگوهات نشکنه یوخ
همه حرصشو رو پدال گاز خالی کرد اومد بپیچه سمت پارکینگ مستقیم رفت
سرکوچه ،عقب عقب اومد رفت پارکینگ
قشنگ ر...د
کلی تو دلم خندیدم
تو ا سان سور وای ستاده بودم دو تا خانوم دیه هم بودن ویر خندم گرفته بود نی شم
همش باز میشد
ان قدر بد ن گام میکردن ان گار خلم خب ان گار خودشتتون ویر خ نده نمیوفته
بجونشون واب بوخدا
وارد شرکت شدم به اقا احمد ادارچی سالم کردمو رفتم سرجام نشستم
بعد چند لحظه ماهان وارد شد بلند شدم باخنده گفتم سالم صبحتون بخیر
جناب راد
سریع سالم کرد و پرید تو اتاقش

عشق واهی

61

دوستتاعتی گذشتتته بود و میخواستتتم با مرخصتتی اقای رحیمی موافقت کنه
بخاطر همین دو تقه به در زدم با صدای بفرمایید وارد شدم
برگه رو گذاشتم تا امضا کنه
منم دقیقا بغلش وایستتتاده بودم گفت :خانوم بهرامیان جای گازت رو دستتتم
کبود شده ،گفت:میگم چه باعجله وارد طدی نگو میخواسته دستشو ببینه
برگه ام ضا شده رو بد ستم داد و قیاف شو مظلوم کرد و بازو شو سمتم گرفت و
ب*و*سش کن خوب شه خب ؟
با پام کوبیدم به صتتندلی چرخ دارر که ماشتتالله انقدر ستتنگینه یه ذره تکون
خورد
بعد صتدامو بچگونه کردمو گفتم :تولوخدا دستتم اوفی شتده ب*و*ستش بتن
اوف خوب بشه باجه؟؟
گفتم اووووق از ستتنت خجالت بکش,همستتنای تو ابن تو قبرن .اون موقع تو
میگی دستمو ب*و*س بتن اوفم خوب شه
ماهان گفت :همینکارارو میکنی ترشیدی دیه
صورتمو بردم جلو صورتشو گفتم به..تو...ربطی...ن.د.ا.ر.ه.

زدم بیرون از اتاقش
داشتتتم زیر لب مستتخرر میکردم که یهو یه دختر ستتتانتال مانتال قد بلند
بغررررر سوموگ (استخونه
عملی لب داشتتت ستته تن ،ستتوراخ دماغش اصتتن نمیدونم چطور بااین نف
میکشه
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یه طرفه موها شو سه سانتی زده بود یه طرف موها شم بلند و بلند فر کرده بود
شتتالشتتم که حریر و افتاده بود رو شتتونش یه نیم تنه پوشتتیده بود شتتلوار که نه
شلوارک
توسی اصن یه وضعی بود فقط داشتم نگار میکردم
عایا اینجا کویت است ؟؟
دختره سرفه ای کرد وبااون صدار که خیلیم پر عشوه بود باماهان کاردارم
من :چی؟
دختره :ماهانم و میخوام خب
مم :شما؟
دختره :بهش بگی باری خودر میشناسه
به ماهان گفتم یکی اومده میگه باریه باهات کار داره
ماهان :درست شنیدم باری؟
یهو در اتاق بشتتدت باز شتتد ماهان درحالی که میخندید باری رو بغل کرد و
میچرخوند وااای باورم نمیشه باریه من
ماهان که به نامحرم دست نمیزد ؟داریم
رو به من گفت به اقا احمد بگو قهوه بیاره و درو بست
وای انگار من کلفتشم ؟حرصم دراومده بود
داف واقعی اینجا نشسته اونوخ میرن دنبال عملی
واقعا پی پی تو سلیقه این پسرا
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انقدر حرصمو دراومد نمیدونم چرا فقط حرص داشتم میخوردم از قصد نگفتم
برا شون قهوه ببرن چند لحظه بعد ماهان در حالی که میخندیپ اومد سمتم و
گفت
مگه نگفتم بگو قهوه بیارن ؟
بااخم ذل زدمبهش و گفتم مگه من کلفتتم ،خدا بهت پا داده برو خودت بگو
و رومو برگردوندنم
دستشو گذاشت رو میزو گفت :ابن داری حسودی میکنی
باحرص گفتم اون عملی چی داره بهش حسودی کنم
گفت :مگه گفتم داری ب باری حسودی میکنی ؟
ونیششو باز کرد
بدجور ضابع شدم ،باد ستم محکم کوبیدم به آرنجش که د ست تا شد بااخم
گفتم بامن یکی بدو نکنا و رومو و برگردوندم..
نمیدونم ماهان دقیقا اومد بغلم در گوشم یه چیزی
گفت که نمیدونم چرا قلب شروع کرد بندی زدن ولی...

برگشته به من میگه وقتی حسودی میکنی خیلی خوردنی میشی
واااای نیشم داشتم باز میشد اما کنترلش کردم به هر سختی که بود،
از جام بلند شدم دقیقا رو به رو ی هم بودیم
به حالت تاسف ذل زدم بهش و گفتم
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این بود ارمان های امام که به دختره نامحرم بگی خوردنی میشی ؟
یکیم ببری تو اتاقت
واقعا که یدونه هم محکم کوبیدم به پاهار
صدای آی گفتنشو شنیدم برای فرار از جو بوجود اومدن
سریع پریدم تو ابدار خونه و احمد اقا گفتم

ساعت اداری تموم شده بود اما این دوتا نفله بیرون نیومده بودن ان شالله در
خراب شه بمونید اون تو بپوسید️☹

با حرص پامو کوبیدم به زمین کیفمو برداشتم و راه افتادم
تو تاکسی بودم گوشیم زنگ خورد ماهان بود
ایش چندر ،جوابشو ندادم تا خودر قطع کرد چندین بار زنگ زد اما جوابشو
ندادم..

هنذ فری مو گذاشتم تو گوشم و آهنگ لحظه خواجه امیری و پلی کردم
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فقط چند لحظه کنارم بشین
یه رؤیای کوتاه ،تنها همین
ته آرزوهای من این شده
ته آرزوهای ما رو ببین!

فقط چند لحظه کنارم بشین
فقط چند لحظه به من گور کن
هر احساسیو غیر من تو جهان
واسه چند لحظه فرامور کن
برای همین چند لحظه ،یه عمر
همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
برای همین چند لحظه ،یه عمر
همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
نگاه کن فقط با نگاه کردنت
منو تو چه رؤیایی انداختی!

به هر چی ندارم ازت راضیم
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تو این زندگی رو برام ساختی
به من فرصت همزبونی بده
به من که یه عمره بهت باختم
واسه چند لحظه خرابش نکن
بتی رو که یک عمر ازت ساختم
فقط چند لحظه به من فکر کن
نگو لحظه چی رو عوض میکنه
همین چند لحظه برای یه عمر
همه زندگیمو عوض میکنه
برای همین چند لحظه ،یه عمر
تو هر لحظه دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
برای همین چند لحظه ،یه عمر
همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
نمیدونم چرا یه بغضی گرفتم که داره خفم میکنه ناخداگاه دستم به گلوم
دربرابر ریزر اشکام مقاومت میکردم اما ناخداگاه اشکام ریختن
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پشت سرهم ،انگار از ازهم سبقت میگرفتن دیه کنترلی دربرابرر نداشتم ،دلم
گرفته بود
بعد از اینکه کلی اشک ریختم ،احساس کردم خالی شدم
دیگه از بغض خبری نبود
چه خوب بود که خانم ها میتونستن راحت گریه کنن
انگار انرژی گرفتم دیه از ناراحتی و بی انرژی بودن قبل خبری نبود
فازم معلوم نیست چیه یهو خیلی غمگین یهو خیلی شاد
سر کوچه پیاده شدم
بعد از پرداخت کرایه سمت خونه راه افتادم
داشتم در خونه رو باز میکردم
که یکی صدام کردم
بردیا بود پسر همساده
سالم سا..عع ینی خانوم بهرامیان خوب هستید ؟پدر خوب هستند ؟
من:خیلی ممنون مچکر  ،پدرم خوبن سالم دارن کاری داشتید ؟؟
همونطور که من من میکرد گ فت قرض از مزاح مت میخواستتتم بگم که
...ام...بگو دیه
من ...واای ...عع...دستی به موهار کشیدو چشماشو بست و تند تند گفت
من به شما عالقه دارم
با چشتتمایی که اندازه توپ شتتده بود داشتتتم نگار میکردم که یهو یه صتتدایی
گفت
شما بیجا میکنی
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دوتامون برگشتیم سمت صدا
ماهان بود که داشت با عصبانیت بردیا و نگته میکرد اومد از شونه
بردیا گرفت و سمت خونشون هلش داد
بردیا سمت من داد زد مطمئن بار جا نمیزنم مطمئن بار
دست ماهان و از روی شونش برداشت و یه نگاهی به ماهان کرد و رفت
ماهان اومد سمتمو گفت چرا منتظر نموندی باهم بیاییم
پشتمو کردم بهش و گفتم
نمیخواستم مزاحمت شم پسر خاله
ماهان اومد رو به روم وایستاد و با شوخی گفت
اینهمه مدت تازه یادت افتاد
منم خودمو چ کردمو گفتم
شرمنده ،ببخشید دیه مزاحمت نمیشم
با تعجب نگام کرد و گفت وا ساغر چرا چرت میگی
گفت چرت نی حقیقته
ماهان گوشیتو چرا جواب ندادی ؟
میدونی چقدر نگرانت شدم
ناخداگاه پوزخند زدم و گفتم هه نگران باحال بود
ماهان چشمار دیه از تعجب بیشتر از این باز نمیشد گفت چی میگی تو ؟؟
گفتم :مهم نی ..
ماهان گفت نگفتی چرا جواب ندادی ؟
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گفتم گوشیم خامور بود
متهان :گوشیتو بده
چیکار میخوای
گوشیمو دادم دستش
نگاهی به گوشی روشنم کرد و گفت که خاموشه
گفتم نشنیدم
گفت سایلنتم که نی
گفتم :گفتم که نمیخواستم مزاحمت شم
ماهان گفت مسخره بازیو بزار کنار
فردا میام دنبالت
سوار ماشینش شدو رفت
پوووووفی کردمو در خونه رو باز کردم با دیدنش
کلی خوشحال شدم و بدو بدو رفتم پیشش و محکم ب*و*سش کردم...
متتتتتحکم بغلش ڪردم ،دلم برار یه ذره شده بود
از وقتی اومده بود حسابی تودلم جاباز ڪرده بود
عاشق حمایتاشم  ،خیلی خوبه
باخنده دستشو انداخت دور کمر مو گفت
اووووخور بحالم ،یعنی امروز چه کار خوبی ڪردم ڪه ستتاغر خانوم مارو
بغل ڪرده
گفتم :هرچی بوده معلومه ڪار بزرگی کردی
باهم وارد خونه شدیم ،
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امشب میخواست خونه ما بمونه
نشسته بودیم جلو تلویزیون و فیلم میدیدیم
توبحر فیلم بودم خیلی خوب بود عاشقانه
دختره خیلی پسره رو دوس داشت
پسره هم مغرور بود نمیتونست بخاطر غرورر بگه
پی پی تو این غرور که نمیزاره اینا بهم برسن
محو فیلم بودم ،یهو یکی زد ه شونه ام مامان بود گفتم جانم
داشتم میومدم خونه چند روز پیش پری خانوم گفتش که میخوان واس امر خیر
مزاحممون شن منم با بابات صحبت کردم ،دیدیم بردیا پ سر خوبیه حاب بیا.
باهم اشنا شید
یه نگاه به مامان کردم گفتم :منم کشتتتک حداقل به خودمم میگفتید نظری
چیزی اگر ناراحت نمیشید
مامان گفت ببین نمیشتته که همش خواستتتگار رد کنی بابخره ستتن ازدواجتم
رسیده
حاب اینارو نگفتم که بگی نه گفتم فردا از سرکار زودتر برگردی
قشنگ گفت نظرت اصال مهم نیست ورفت
رو به آرمین خودمو لوس کردمو
لبامو برچیدم سرمو به بازور تکیه دادم گفتم
میخوان بزور شوهرم بدن
میبینی توروخدا؟؟
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یه نگاهی کرد و گفت
نه قربونت برم
هیچکی نمیتونه یکی یدونه مارو بزور شوهر بده مگه دست خودشونه
تو دلم کیلو کیلو قند اب میشد
یه خورده بعد همه اومدن خونه
بابام درباره بردیا گفت
حاب فقط بیان اگر دوست نداشتی میگی نه
کسی مجبورت نکرده که ساغر
یه چینی به ابرو هام دادم
گفتم میرم بخوابم
مامان گفت شام نخوردی ها
گفتم میل ندارم
بعد کلی فکر خوابم برد
سبح خیلی کسل از خواب پاشدم
پنج دقیقه دیه ماهان میرسید
ییه تیپ مشکی ساده زدم
از اتاق رفتم بیرون بابا و آرمین و ماامان صبحانه میخوردن امیرم خواب بود
دولقمه خوردم میل نداشتم صورت همشونو ب*و*سیدم
از خونه زدم بیرون
ماهان زنگ زد بگوشیم
بله
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ماهان:سالم ،ساغر ببخشید امروز خودت برو من نمیتونم بیام
باشه عب نداره خداف و قطع کردم
بااژان رفتم
ماهان رسیده بود اینو از قهوه ای که ابدارچی برار برد فهمیدم
کسل بودم حال کار کردن نداشتم
سه ساعت تا پایان کار مونده بود
دراتاق ماهان و زدم
اوهوع ببین کی اینجاس باری خانوم پ اینطور که معلومه از اول ستتتاعت
کاری اینجا بوده که اومدنشو ندیدم
هع .رفتم سمت ماهان برگه مرخصی و دادم امضا کنه..
گفت میخوای زودتر بری چرا؟نکنه حالت خوب نیست
گفتم نه خواستگاریم
یهو عصبانی شد برگه رو مچاله کرد و گفت مرخصی نمیدم
شونمو انداختم باب و در و کوبیدم
کیفمو برداشتم خواستم برم که ماهان اومد بیرون مد دستمو گرفت گفت
سااااغر
بی هوا برگشتم سمتش کم بود برم توشیکمش خودمو کنترل کردم
بااخم گفتم بله
گفت ببخشید امروز نیومدم دنبالت
باهمون اخم گفتم ،توکه رانندم نیستی وظیفت نیست منو ببری و بیاری
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قیافشو مظلوم کرد و گفت
احساس میکنم ساغر همیشگی نیستی ناراحتی
گفتم اشتباه میکنی،حاب دستمو ول کن ،میخوام برم خواستگاری بدون عروس
مگه میشه ؟؟
با حرص نگام کرد از بین دندونای قفل شدر گفت
نمیری وایمسیتی خودم میبرمت
نگاهی کردم بهش دستمو بزور از دستش درآوردم و رفتم
شنیدم که صدام میکرد
اما بی توجه بهش رفتم
سوار تاکسی شدم ،چند بار زنگ زد اما جواب ندادم
وقتی پیاده شدم قدم هامو تند کردم
وارد خونه که شدم مامانم داشت خونه رو تمیز میکرد گفت بدو بدو
خیلی کار داریم
انقدر خونه رو سابیدیم دیگه برق میزد رفتم دور گرفتم
واقعا حال نداشتم خیلی کسل کار میکردم
کمرمو چپ و راست تکون دادم که قلنج کمرم شکست آخیششش
سریع یه ساپورت مشکی پوشیدم
کت دامن قرمز پوشیدم که دامنش تنگ و تا روی زانو بود
صندل مشکی پوشیدم
خط چشم نازکی کشیدم ابروهامو بور کردم رژ گونی و رژ صورتی زدم
جلوی موهامو کج ریختم
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و بقیه ی موهامو محکم از پشت بستم
روسری قرمزمو سرم کردمو و جلوبغل گردنم گره زدم
هنوز مونده بود تااومدنشون
بک قرمز زدم
چندتا ستتلفی گرفتم پاشتتتدم رفتم بیرون دیدم دادار آرمین یه تیپ زده فوق
العاده جذاب شده
یه شلوار مشکی جذب
یه پیرهن مردونه که جذب تنش بود
موهاشم داده بود باب رفتم بغلش نشستم گفتم
تورو ببین منو نمیگیرن که
گفت کووووفت عوضی
امیرم اومد یه پیراهن توسی جذب
و یه شلوار جذب پوشیده بود
موهاشم کج جلوی سرر ریخته بود خیلی ناز شده بود
بیان داداشامو ببین دیه منو یادشون میره
مامان و باباهم اومدن بعد یه ربع زنگ درو زدن همگی رفتیم جلوی در خونواده
بردیااینا بود
همشون اومدن خونه
سالم کردنو رفتن
اخرین نفر بردیا بود بود که گلو داد به منو رفت داخل
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رفتم چایی ریختم و مامان که صدا کرد چایی رو برداشتم ببرم
چون هید حسی بهش نداشتم
وجوابم منفی بود هید استرسی نداشتم
چایی و پخش کردم و نشستم کنار آرمین
ابجی بردیا که کال ارمین و خورد از اول زوم بود رو داداشم
آرمینم نگار نمیکرد اصال
همه مشغول صحبت کردن بودن که یهو زنگ در و زدن...
همه باتعجب داشتن همو نگاه
میکردن
امیر رفت درو باز کنه
همخ داشتن باهم صحبت میکردن که امیر اومد
همه کنجکاو نگار میکردن
که گفت ببخشید
دوستم بود ،ماشینمو بهش قرض داده بودم ماشینمو اورده
بابای بردیا بحش و عوض کرد
و کشوند به خواستگاری
رو ب بابا گفت همون طور که فکر کنم بدونید
پسرم2۹سالشه
ماشین یه پژو داره
توی یه شرکت به عنوان مهندس کار میکنه
تحصیالتشم که لیسان عمرانه
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باباو بابای بردیا کلی صحبت کردن
و اخر گفت منو بردیا باهم صحبت کنیم
رفتیم تو اتاقم
از خودر شروع کرد به گفتن
اینکه از من خوشش میاد ،ولی خب من هید حسی بهش نداشتم خنثی خنثی
حرف میزد اما من خیلیاشم نمیشنیدم
شاید باورتون نشه ولی یه ذره دیه ادامه میداد قشنگ نشسته میخوابیدم
انقدر ینی دوسش دارم
ساغر خانوووم
با چشمای خمار از خواب نگار کردم
گفت نظرتون چیه ؟
گفتم ها؟نظر؟
به من وقت بدید که فکر کنم
دعا میکردم جوابم به اون نظره ربطی داشته باشه
که خدا به جوونیم رحم کردو ربط داشت
منم اصال هید حرفی نزدم
همه منو نگاه میکردن
سرمو انداختم پایین و گفتم
من دو هفته وقت نیاز دارم
همه قبول کردن و بردیااینا بعد از یه ربع رفتن
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تارفتن بدون شام خوردن خودمو انداختم رو تختم و خوابیدم
تابحال انقدر خسته نبودم
از خواب که پا شدم ساعت ۱۱بود یهو یاد شرکت افتادم نفهمیدم چی پو شیدم
فقط از خونه زدم بیذون بااژان رفتم شرکت و بدو بدو خودمو رسوندم
زنگ و که زدم ابدارچی درو باز کرد
باتعجب منو نگاه میکرد
گفتم وا انگار چی شده
رفتم تو شتترکت ماهان داشتتت میرفت ستتمت اتاق اقا کریمی که منو دید با
تعجب نگام کرد
اروم سالم کردم رفتم سمت سروی بهداشتی
از چیزی که تو اینه دیدم قلبم وایستاد
وااای مقنعه ام کج شده بود و قسمت پایین مقنعه بغل گوشم اومده بود،
موهام نامرتب بیرون زده بود و چشمامو فوق العاده پف کرده بود
یه ذره ارایش کردم موهامو و مقنعه امو درست کردم اومد از سروی بهداشتی
برم بیرون
واااااای چشمتون روز بد نبینه😢

شلوارمو عوض نکرده بود و باهمون شلوار دامنی سبز
اومده بودم یکی کوبیدم به سرم
و باحالت زار نگاه کردم سرمو از در بیرون کردم خداروشکر کسی نبود
اولین قدم و رفتم بخیر گذشت
بدو بدو رفتم پشت میزم بشینم که
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ماهان در اتاقشو باز کرد و چون میز من دقیقا بغل اتاق ماهان بود
من دقیقا جلو رور وایستاده بود
خدا خدا میکردم شلوارمو نبینه یهو
صدای عماد دوست ماهان از پشت اومد
وای گاوم زایید ابروم رفت
ماهان یه نگاه به من کرد
اومد از بغلم رد شه
یه نف عمیق کشیدم اومدم در برم که شلوارمو دید
عمادم قبل از اینکه سالم کنه ذل زده بود به شلوارم دوتا شون بزور خود شونو
نگه داشته بودن
قرمز شده بودن شدید
یه اخمی کردمو گفتم
خب حواسم نبود ،خواب مونده بودم چیکار کنم
یهو دوتاشون زدن زیر خنده
عماد وقتی رفت سمت اتاقش ماهان دستشو گذاشت رو میز و
بااخم گفت مثل اینکه دیشب خیلی خور گذشته
به یاد اقا بردیا تا صبح خواب به چشماتون نیومده بانو
همه اینارو بااخم میگفت
تاخواستم جواب بدم گوشیم زنگ خورد
اسم رضا رو صفحه نمایان شد
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تاخواستم جواب بدم یهو ماهان گوشیمو برداشت و
متعجب ذل زدم به ماهان که با صورت قرمز شده از خشم گوشیمو برداشت
با صدای بلندی گفت بله بفرمایید
......

نمیتونه صحبت کنه
......

گفتم نمی تونه کار داره وگوشی قطع کرد
بااخم برگشت سمت من گوشی و کوبید رو میز
اومد نزدیک من واستاد باخشم ذل زد تو صورتم
ساغر دارم میگم به وبی علی
به وبی علی صداشو بابتر برد جوری که همکارا بیرون اومده بودن و باتعجب
ذل زده بودن به ما
ساغر به وبی علی یبار دیگه بااین پسره حرف بزنی
نمیدونم زنگ بزنه هرچی فقط به اون ربط داشته باشه گردنشو میشکنم
ماهان با ع صبانیت دا شت حرف میزد یه لحظه یاد شلوار سبز رنگم افتادم و
خندیدم جوری که همه دندونام دیده شد
ماهان قاطی نکرد ،من دارم میگم
دیگه باهار حرف نزن تو میخندی
ببد یاد اقا بردیاتون افتادید
آروم گفتم چرا همچی و باهم قاطی
کردی چرت نگو به اخمی کردم
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ما هان با حرص گ فت حاب تو گور نده ضتترری نداره که گردن اون یارو
میشکنم
داد زدم ماااااااهان
گفت جاااااانم
وای یهو قلبم شروع کرد به تابب تولوپ شدید جوری که گفتم ابن
ماهان میشنوه اصال یادم رفت حرفم هنگ کردم
بعد چند لحظه به خودم اومدم و گفتم همه دارن نگاه میکنن
خودشو شبیه خر شرک کرد باز و بالحن لوس گفت
ببیشید خو
باخنده گفتم کووووفت
همه برگشتن سمت اتاقاشون
چون شلوارم سبز بودنمیتونستم که باهمکارا برم
بخاطر همین صبرکردم همه که رفتن زنگ زدم اژان ماهانم داشت میرفت
گفت بیا میرسونمت
گفتم زنگ زدم اژان مرسی
ساغر انقدر لج نکن خب
من لج نمیکنم فقط زنگ زدم اژان
زود از جلوی چشمار جیم زدم وخودم و به طبقه همکف رسوندم
اژان جلوی در بود ستترمو اوردم بیرون تا کستتی نیستتت برم چند نفری بودن
وقتی رد شدن سریع پریدم تو ماشین
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راننده راه افتاد داشتتتم خیابان هارو نگاه میکردم اما فکرم همیش پیش حرف
ماهان بود،جااااانم
خاک تو سر بیجنبه ام که بایه حرف اینطوری میشم
هرکاری میکردم قیافه ار از جلوی چشتتممش کنار نمیرفت ستترمو تکون دادم
شاید از این افکار خالص شم
که صدای گوشیم بلند شد رضا بود
یهو دو دلی افتاد به جونم ،ولی گفتم نه بابا ماهان که اینجا نیست میترسی
گوشی و برداشتم گفتم جاااانم
رضا با صدایی که بغض داشت گفت سالم
نگران شدم یه لحظه
با نگرانی گفتم خوبی رضا؟؟اتفاقی افتاده؟؟
ساغر میایی ببینمت
همش یاد حرف ماهان میوفتادم ولی گفتم مگه اون کیه منه ؟
یهو یاد شلوارم افتادم پوووف
گفتم میدونی چیه ؟
قضیه شلوارمو تعریف کردم خیلی کسل خندید و گفت
بیا اینجا که من میگم کسی نی گفتم باشه میام
خدافظ
ادرس رو برام اس کرد و من به راننده گفتم
ذهنم درگیر بود
یعنی چه تفاقی افتاده اوووف
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باصدای راننده که گفت رسیدیم افکار مزاحمم و کنار زدم و بعد حساب کردن
کرایه پیاده شدم
یه روز شلوار ترکیده پوشیدما همه
باما کار دارن اه
پیاده شدم یه جای فوق العاده سرسبزی بود کسی هم نبود یه ذره که رفتم جلوتر
رضا رو دیدم وایستاده اونجا
داد زدم رضاااا
دستمو برار تکون دادم بایه لبخندی داشت نگاهم میکرد
رسیدم روبه رور
گفتم حالت خوبه که؟نگرانت شدم
باتعجب گفت واقعا نگرانم شدی
گفتم خب معلومه
گفتم چی میخواستی بگی بهم
نگام کرد و گفت
تابحال شده عاشق بشی
گفتم وا چرا یهویی این سوالو میپرسی
گفتم خب نع
گفتم عاشق شدم چیکار کنم
خندیدم و گفتم خاک واقعااا خب برو بهش بگو خل
گفت میترسم ،میترسم دوستم نداشته باشه
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اونوخ میمیرم
با بغض نگار کردم و گفتم دور از جونت
حاب بگو شاید اونم دوستت داشته باشه
رضا اگر بهت بگم دوستت دارم چی؟
توفاز گریه بودم که بااین حرفش هنگیدم باتعجب نگار میکردم
که صدایی گفت
اونوخ من خفت میکنم
یرگشتم سمت صدا
ماهان و تابحال انقدر عصبی ندیده بودم
صورتش قرمز شده بود دندونا شو روهم می سابید و از خ شم و ع صبانیت رگ
پیشنویش و گردنش زده بود بیرون
با داد واومدم سمتم انگشت اشاره اشو گرفت سمتمو و گفت مگه نگفتم بهت
ساغر نبینمت باهار نگفتم ؟داد زد هااااان
از ترس یه لحظه لرزیدم
رضا که تااون موقع ساکت بود با تخسی گفت اونوخ چرا ؟؟
ماهان داد زد ابن نشونت میدم
انچنان مشتتتی زد تو صتتورت رضتتا که من دردم گرفت رفتم جلو ی رضتتا که
ماهان نزنتش که یهویی...
ماهان دستمو گرفت و کشید سمت ماشین گفت تکون نمیخوری داد زد خب
باترس سرمو تکون داد
استین پیراهنشو داد باب با رضا گالویز شد
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رفتم جلو و دست ماهان و گرفتم و گفتم ب کن خب
رضا درحالی که با دستش خون روی گوشه لبش رو پاک میکرد به
ماهان گفت :اخه تو چیش میشی مگه
بخدا اگر ساغر بگه نمیخواد بخدا میرم خودمو گم و گور میکنم
اما
اگر بخدا بدونم یه درصدم دلش بامن بار
تااخر عمرم بزنی دعوام کنی ازر دست نمیکشم به خدا دست نمیکشم ازر
زوم کرده بودم رو رضا تو چشمار اشک جمع شده بود
نمیدونم چرا ولی دلم برار سوخت
ماهان گفت میفهمی چرااا بهت حالی میکنم
اومد سمت من خواست ببره منو
گفتم نمیام
باعصبانیت گفت اونوخ چرا
گفتم من اومدم حرفای رضتتا رو گور کنم فک کنم حرف برای گفتن داشتتته
باشه
از بیه دندون های کلید شدر گفت
بااعصاب من بازی نکنا خب برو عین یه بچه خوب بشین تو ماشین
بااون شلوار نازم میکنم
گفتم ماهان بشین تو ماشین بعد پنج دقیقه میام خب
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رفتم سمت رضا گفتم میدونی تو جز یهترین آدمایی هستی که توی عمرم دیدم
،واقعا دوستت دارم اما مثل امیر شاید بیشترم حتی ،ولی واقعا نمیتونم نمیتونم
تو مثل دادار برام و همیشه میمونی
بالحن شادی گفتم ان شالله یکی عین خودم گیرت میاد خانوم
زیر لب خلی گفت
گفتم من برم ابن دیه خونم حالله
سریع خداحافظی کردمو
سوار ماشینش شدم
همه اهنگار غمگین بود زدم جلو تااهنگ شاد بازار خرم شهر چاوو شی اومد
قدیمی ولی خیلی خوب
تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر
دیدنت با ناشناسی ُ
نفسم در نمیاد
قلب مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه
اون غریبه کیه باتو چی میگه بت چی میخواد
ُ
اصلم هرچی ُ
دارم مال تو
عینک ری بن
نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو
می ُ
خرم سال دیگه واست النگوی طال
ُ
تا ابد به پات می ُ
شینم پات می مونم والله
ُ
قسمت میدم بمون جون ننه ت جون کوکات
قربونت ُبرم الهی قربون جفت چشات
اگه پوبمو بدن واست عروسی می ُ
گیرم
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روزی صد هزار دفعه برای چشمات می ُ
میرم
ُ
میرم و دخیل میبندم جمعه شب ِسد عباس
بیا و رحمی بکن به این دلی که تنهاست
دست و دست نکن ننه دخترو داره می پره
مرگ مو کاری بکن عشقمو داره می بره
منم که نمیتونستتتم خودمو کنترل کنم خیلی ریز تکون میخوردم ما هانم که
خیلی جدی ذل زده بود جلو رور
انقدر ریز وول خوردم که گفت راحت بار
شیشه ماشین و دادم پایین
جیغ میکشیدماااا
انگار میخوا ستم خودمو تخلیه کنم از ناراحتی که بخاطر ر ضا برام ایجاد شده
بود
همش سعی میکردم ذهنمو مشغول کنم
ماهان جلوی در نگه داشت و گفت
ساغر میخوام باهات حرف بزنم اماده بار ساعت هفت میام دنبالت
یه چشی نازک کردم و گفت ننه منم اپن مایند بگه کجا میری بگم با پسر خاله
بیرون بگه حله ننه برو خووور بگذره فقط مراقب باشید
به لحنم خنده ای کرد و گفت خاله با من
با لحن بتی گفتم حله مشتی
یه خلی بهم گفت
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رود خدا حافظی کردم و درو باز کردم و پریدم بیرون..
*********************************************
رفتم حمام بعد یه حمام یک ساعته
موهامو خشک کردم و کال اتو کشیدم جدیدا موهامو چتری زده بودم
پ شت موهامو محکم ب ستم .خط چ شم نازکی ک شیدم ،ابروهامو مداد زدم یه
ذره هم ریمل ابرو زدم
رژ گونه و ریمل و رژ نارنجی جیغ
بک نارنجی هم رنگ بکمم زدم حاب تیپمم ،نمیدونم تاابن هزاران بار باهم
رفته بودیم بیرون ولی این سری خیلی حساس شده بودم
دو ست دا شتم تیپم خیلی خوشگل با شه همش لباس های مختلف میپوشیدم
به دلم نمینشست آخر سرهم
یه شلوار جذب نارنجی یه پیراهن سفید مانتو جلوباز سفیدمم پوشیدم چتری
هامو مرتب کردم
شال نارنجیمو سرم کردم کیفمو برداشتم و از اتاق خارج شدم
بلند گفتم مامان من رفتم
چیزی نگفت پ واقعا قضیه مامان
و حل کرده بود
کفشمو پوشیدم و رفتم تو حیاط و تا ماهان بیاد کلی سلفی گرفتم
با تک زنگ ماهان با نیش باز رفتم جلوی در اما با چیزی که دیدم کل بادم
خوابید
باری خانومم همراهشون بودن هه
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رفتم در پشت و باز کردمو نشستم و یه سالم آرومی کردم
سرمو کردم تو گوشیم به اصطالح
اما همش داشتم به باری فوهش میدادم
دختره عملی ،مزخرف
بااخم ذل زدم بیرون ماهان وگفت
چه خبر
آروم گفتم سالمتی و دوباره اخم کردم
باری و ماهانم همش چرت و پرت میگفتن ولی نمیدونم چرا گوشای من واس
شنیدن اون چرت و پرتا انقدر تیز شده بودن و فقط حرص میخوردم
اووووف اه چندشا
ماهان جلوی یه کافی شاپ
نگه داشت
همگی پیاده شدیم
اون دوتا جلوجلو میرفتن و منم پشت سرشون
وارد کافی شاپ شدیم جای قشنگی بود
ماهان و باری کنار هم نشستن
منم روبه روشون
ماهان رو به باری با لبخند گفت
عزیزم چی میل داری؟؟
عوضی به این عفریته میگه عزیزم احمق روانی
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روبه من گفت اجی گلم چی میل میکنه
بااین کلمه اجی انگار یکی داره قلبم و تو دست هار محک فشار میده
نمیدونم چرا ولی دوست نداشتم
ابجیش باشم
به کل دپرس شدم
با رفتارار پی پی کرد تو حالم
باصدای آرومی گفتم من چیزی نمیخورم
گفت وا مگه میشه
اروم گفت اوهوم
بالبخند که کامال حرصم تور مشخص بود گفتم راستی چیکارم داشتی
گفت وایستا بهت میگم
بعد از اینکه واس خودشون قهوه سفارر داد
دست باری و گرفت بهش لبخند زد و رو به من گفت
میخوام کمکم کنی ما مانم باری و به عنوان عروستتش قبول نمیک نه میخوام
راضیش کنی
کمکم میکنی ؟؟ارره؟؟
ما...ه...ان..با..ری.ودوست...

درعرض دوثانیه چشمام پراشک شد
بغض عجیبی گرفتم ناخن های بلندمو توی دستام فرو کردم
درد داشت ..ولی بغصم دردر بیشتر بود
بغضی که داشت خفم میکرد
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پلک نمیزدم که یهو اشکم نریزه
باخنده ای که سراسر غم بود
سرمو تکون دادم و آروم گفتم اره همه ی تالشمو میکنم
دیه دوست نداشت واسه ثانیه ای اون فضای لعنتی و تحمل کنم
فقط از خدا میخواستم یه اتفاقی چیزی بشه فقط برم
نمونم
انگاری خدا حرفمو شنید
صدای پیامک گوشیم اومد
رایتل بود برای اولین بار به دردم خورد
باتهجب ذل زدم به صفحه گوشیم و گفتم وااای بچه ها شرمنده من باید برم
ماهان گفت اتفاقی افتاده؟ میخوای برسونمت ؟؟گفتم نه نه ممنون مرسی
سریع کیفمو برداشتم سرمو انداختم پایین و گفتم مطمئن باشید همه تالشمو
میکنم
و سریع از کافی شاپ خارج شدم
انگار هنگ کرده بودم
هیچی نمیفهمیدم
دیگرانو نگاه میکردم
گاهی تیکه هایی که پسره ها بهم می انداختن و میشنیدم
اما...

حالم بدتر از اون چیزی بود که بخوام جواب بدم
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اروم قدم میزدم تو خیابونها
کم کم همه جا خلوت شد
تاریک شد
یه لحظه به خودم اومدم
نگاه به ساعت کردم
ده شب بود
ترسی به جونم افتاد
قدم هامو تند کردم
راه خونه رو در پیش گرفتم
به سرکوچه که رسیدم دیدم
آرمین باعجله از خونه خارج شد
ناخداگاه داد زدم آرمین
برگشت سمتم
باعصبانیت اومدسمت منو گفت هید ساعتت و نگاه کردی
نمیگی از نگرانی میمیریم
هاااا
با داد آرمین انگار دا دلم تازه شد
بغضی که داشت خفم میکرد
سرباز کرد
اولین قطره اشکم ریخت
آرمین با تعجب نگاهم کرد
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دومین سومین همینطور اشکام میریختن
انگار باهم مسابقه گذاشتن
ارمین گفت چی شده
بگو نصف جونم کردی
اروم خودمو تو بغلش جادادم و بلند بلند شروع کردم به گریه
آرمین میگه برم مامانشو راضی کنم ازدواج کنه
آرمین ،اونو دوست داره
سرمو از رو شونش برداشتم و ذل زدم به به آرمین گفتم
خب...خب..اگه..اگه دوستم نداره
برار مهم نیستم ...پ .پ چرا انقدر روم غیرتی میشد ...اها اره
خودر بهم گفت ابجی چون ابجیش میدونستتت اون رفتار هارو کرد اما من
فکر کردم ...تکیه دادم به دیوار اروم سر خوردم و رو زمین
گفتم کم کم داشت ازر خوشم میومد
بارفتارار این ح شدیدترشد
ولی ...ولی امروز خودر بهم گفت ابجی
باصدای بلند زار زدم
ارمین دستام و گرفتم بلندم کرد
بغلم کرد و باصدای آرومی گفت
خیلی دوستش داری ؟؟
درحالی اشکام میریخت گفتم
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نه..نه...ازر متنفرم دیه
فکر نمیکردم دوستش داشته باشم
یعنی چی
اما...اما...امروز وقتی گفت ابجی
وقتی گفت
خواد ازد...وا..ج ک ..نه وووق تت..ی که احستتتاس کردم قلبم و ان گار دارن
باتموم وجود فشار میدن
تازه فهمیدم دوسش دارم
بهش عادت کردم
از بی توجهی ها حالم بهم میخوره
وقتی با کسی دیه حرف میزنه حرصم میگیره
تازه فهمیدم برای...برای اینکه
به چشمش بیام جلب توجه کنم
حاضرم لهترین لباسمو بهترین آرایشی که میتونم داشته باشمو
داشته باشم
تااز نظرر زیبا باشم
اما این تازه فهمیدنامو دیر فهمیدم
دوستتت داشتتتنی که هنوز کامل شتتکل نگرفت بود اما همون یه ذره ار هم
اشتباه بود
نگار کردمو گفتم می شم ابجیش همونی که خودر میخواد ...می شه دادا شم
...من نمیخوام ولی اون میخواد داداشم باشه
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پ ..پ میشه داداشم ارمین اشکامو پاک کرد و گفت الهی من قوربونت بشم
فند خانوم
محکم گونمو ب*و*س کرد و گفت
بریم خونه تا مامان اینا نگران نشدن خب
دستشو محکم گرفتم گفت داداشی مرسی که هستی
مرسی که انقدر خوبی
دستشو انداخت دور گردنم و گفت
برو ببین کجا چه کار خوبی کردی که خدا بهت نظر کرد و منو بهتون داد
دستمو انداختم دور بازو های پهنش پشت چشمی نازک کردمو گفتم
پررو ...کم نیاریا
یوخت!!!
باانرژی زیادی از خواب پاشدم
چشمام بخاطر گریه ی دیشب
حسابی پف کرده بود
امامهم نیست
امروز روز منه
گوشمیو برداشتم و به ماهان زنگ زدم
با یه بوق گوشیشو برداشت
سالم ساغر خانوم چطوری؟
هرکاری کردم نمیتونستم بگم دادار
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بیخیال شدم و گفتم
ماهانی میشه امروز و مرخصی بدی ؟؟
ماهان خندید و گفت میگم چی شده که این ساغر خانوم به ما زنگ زدن
گفتم خوب نیاز دارم دیگه باشه ؟؟
ماهان با خنده گفت باشه
ولی حواست باشه ها من همینطوری مرخصی نمیدم
نذاشتم حرف بزنه
باحرص گفتم
خیله خوب بابا خاله با من
راضیش میکنم
با حرص گفت
اون نه باید یه ماه عین چی کار کنی
یه بیشعوری بهش گفتم و بعدر گفتم
من امروز حسابی کار دارم
کاری باری؟؟
نه فدات شم خدافظ
خدافظ
گوشی و قطع کردم
همش کار میکردم که ذهنم مشغول شه و نشینم غصه بخورم
رفتمآشپرخونه یه صبحانه درست و حسابی آماده کردم
همه رو صدا کردم
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همه باتعجب نگاهم میکردن
اخه تابحال انقدر پرانرژی ندیده بودن منو
بعد صبحانه هرکی رفت دنبال کارهای خودر
زنگ زدم به مهشتتید گفتم بیا بریم خرید ستتاعت پنج عصتتر اونم رو هوا قبول
کرد
تا ساعت چهار کار های عقب مونده امو انجام دادم
ساعت چهار پاشدم
یه ارایش ساده ولی شیک کردم
شلوار دمپای مشکی
مانتو کوتاه مشکی شال کرمی رنگمو سرم کردم
چتریامم مرتب کردم
عینکمو زدم بابی سرم
کیف مشکیمو برداشتم
که همون موقع زنگ زد گفت بیا جلو در منتظرم
سریع خداحافظی کردم با مامان زدم بیرون
اما چی میدیدم اوووف
باماهان اومده بود
مصال خواستم اینو فرامور کنم هه
اما دیه مهم نیست ساغر تو هیچم ازر خوشت نمیاد لیاقتش همونه واب
باانرژی زیادی پریدم تو ماشین و بلند سالم کردم
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ماهان باطعنه گفت
سرکار نمیایی خوشحالت کرده
یا ندیدن ما
دستمو زدم زیر چونمو گفتم ندیدن شما و بلند زدم زیر خنده
یه بیشعوری بهم گفت و راه افتاد
ازجام پا شدم و محکم مه شید و ب*و*س کردم و گفتم ع شقممممم چطوره
؟؟
گونمو ب*و*سید و گفت خوبم فدات شم
ماهان گفت هیی یکیم نداریم بگه عشقم
یه چشمکی زدم و گفتم جورر میکنم برااات
مهشید مشکوک مارو نگاه کرد
گفت قضیه چبه
متهان گفت هیچی
مهشید باحالت قهر روشو برگردوند
گفت حاب غریبه شدم دیگه
ماهان پووفی کرد و گفت راستش من
حرفشتتو قطع کردمو و گفتم میخواد خاله رو راضتتی کنم که بارلی رو به عنوان
عروسش قبول کنه همین
ماهان چشماشومحکم بهم فشار داد و نف حب شدشو بیرون داد
گفتم نباید میگفتم
مهشید با تعجب رو به ماهان گفت بارلی که....
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ذل زده بودم به دهن مهشید که ببینم چی میخواد بگه
به ماهان نگاه کرد و گفت
توبارلی دوست داری
اما مگه بارلی..

ماهان چنگی به موهار زدو صدای اهنگ و زیاد کرد و شروع کرد سرو صدا
کردن
خیلی شیک پیچوند
یعنی مهشید داشت یه حرفی میزد که برای ماهان ناخوشایند بوده ؟؟
بارلی کیه؟؟ چراماهان نذاشت مهشید حرفش رو بزنه ؟؟
پووووف ،داشتم از کنجکاوی میمردم
مسخره دیه بحثشو ننداخت
کل ذهنمو مشغول کرده بود
ماهان جلوی یه پاساژ تو منطقه خوبی از تهران نگه داشت
هممون پیاده شدیم
بااخم و دست به سینه بغل مهشید راه میرفتم
وارد پاساژ شدیدم
بادقت دنبال مانتو میگشتم
توبحر مانتوها بودم
یهو احساس کردم صدای زنگ گوشیم بلند شد
گوشیمو برداشتم
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دیدم ماهان مهشید باکنجکاوی دارن نگاهم میکنن
یه نگاه خصمانه به ماهان کردمو گفتم
بمون توکف
آرمین بود
به صدام عشوه دادم و بعضی کلماتو کشیده بیان میکردم
جتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشقم
ماهان با اخم نگام کرد اومد سمتم
خواست گوشیمو از دستم بگیره
خودمو عقب کشیدم
آرمین :خوبی ابجی گلم
ختتتتتتتتتتوبتتتتتتتتتتم فدات شم
کجایی؟؟
بامهشیدو و یه نگاه به ماهان کردم که قفل کرده بود روم و عصبی نگاهم میکرد
ساغر اون تو رو مثل خواهرر میبینه
افڪار مزاحمی که داشت توذهنم میومد رو کنار گذاشتم و
گفتم با دادار م..ا.ها..ن
امممم عزیزدلم دادار زحمت کشید مارو آورد
دستاشو گذاشت تو جیبشو ذل زده بود همچنان به من
منم اخم میکردم بهش
گفتم عشقم کارم داشتی ؟؟
آره مامان هرچقدر زنگ زد گوشیتو برنداشتی زوتر بیا مهمون داریم
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باتعجب گفتم کیه؟؟
نمیدونم منم واب
آجی گلم شرمنده من برم کار دارم
بتتتتتتتتتتاشہ عشقم
قربونت اودافظ
خخخخ خل خانوم خدافظ
گوشتتیمو انداختم تو ڪیفم و دو باره خیره شتتتدم به لباستتتا ماهانم اروم قدم
برمیداشت پشت سرم
چشتتمم به یه تیشتترت مردونه خورد خیلی قنگ بود مطمئنن به ماهان خیلی
میومد
ساغر به تو چه اصال
خوب..خوب داداشم که هست
اره داداشمه
بآین بکر برگشکم سمتش ماهان ماهون بیا بدو بدو
باتعجب اومد گفت چی شده
با ذوق گفتم اون تیشرتو ببین
مطئنم خیلی بهت میاد
لبخندی زد و گفت راس میگی ؟؟
با ذوق سرمو تکون دادم و گفتم اره
مطمئنم
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از استین تیشرتش گرفتم و اره سمت مغازه ڪشتتتتتتتتتتیدمش
یه پسره جۅان ڪه یه شلوار پوشیده بود
کال پاره پوره اون پاهای پر مو شوهم انداخته بیرون اوووق
بالبخند داشت نگام میکرد گفت
خور امدید
خیلی ممنون میشه اون تیشرت
سفید که رور یه کت کوتاه میخورد و بیارید برامون
آره حتما .ماهان بالبخندی نگام میکرد
پسره که اورد لباسارو دادم دستش
هلش دادم سمت اتاق پروو
بعد چن دقیقه که اومد بیرون
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده شده بود
این غلط میکنه میگہ من خواهرشم غلط
یه ڪاله کپ مشکی بود بآینکه موهار خراب میشد و گذاشتم رو سرر
یه کتونی سفید که یه ذره ساق داشت پوشیده بود
شلوار لی جذب جذب مشکی
تیشرتی ڪه از تیشرتای معمولی بلندتر بود
و پایینش به صورت قرینه زیپ داشت و سفید رنگ بود و به کت کوتاه مشکی
رور
قسمت بازور که داشت میترکید ولی همین بود ڪه تیپسو قشنگ کرده بود
باذوق گفتم عالی شدی
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لبخندی زد و گفت من همیشه عالی ام
کوفت
بعد از اینکه لباسشو خرید
رفتیم بیرون مهشیدم پیدا کردیم اصال حواسمون بهش نبود
منم یه مانتوی لیمویی خریدم و زدیم بیرون از پاساژ
مصال مامان گفته بود زود بیا
رفتیم بستنی هم خوردیم که خیلی خور گذشت
همگی رفتیم خونه ما جلوی در کلی کفش بود
یاخدآااااا
وارد خونه که شدیم خاله اینام بودن
عمو و زن عمو هم بودن
من عصبی نگاهم میکرد
مظلون نگار کردم پریدم
تو اتاق لباسمو عوض کردم
پریدم بیرون از همه مهمونا پذیرایی کردم
تا کمرمو صاف ڪردم در زدن رفتم درو باز ڪردم آرمین بود
گونشو ب*و*س کردم
خداقوت پهلوون
خندید و گفت مرسی عزیزدلم
از وقتی که
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آرمین وارد پذیرایی شد رز زوم کرده بود رور
خیلی حرصم در اومد
زن عمو به رز گفت مامان واسم یه لیوان آب بیار
مامان همش میزد به پهلوم یعنی پاشو
اما اصال تکون نخور دم
رز رفت اشپزخونه پشت سرر وارد شدم پشتش به من بود
وقتتتتتتتتتتتی برگشت منو دید ترسید و یه هتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی
بلند ڪشید
اب رو از دستش گرفتم و کوبیدم رو میز رفتم جلوتر روبه رور دقیقا
ذل زدم بهش و گفتم ببین امیرم واست زیادی پ از آرم ت ت ت ت ت تت تتتین بکش
بیرون
فقط یبار یبار دیگه ببینم داری عشوه میریزی .کاری میکنم عشوه ریختن یادت
بره
با پوزخند گفت نه بابا
گفتم یه جوری ابروتو ببرم خودت کفت ببره
پوزخند زد و گفت منتظرم
یه لبخندی زدم و گفتم ببین
خداشاهده نمیخواستم کاری کنم
ولی خودر تحریکم کرد
زن عمو رو خیلی مسائل ح ساس بود و ازکاار های دخترشم بیخبر دلم برار
میسوخت ،ولی خب چیزی بود که خود رز خواسته بود
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یه لبخندی زدم لبوان اب رو برداشتتم رفتم ستمت زن عمو رزهم اومد بیرون و
با پوزخند نگاهم میکرد
داد زدم راستی زن عمو جون تبریک میگم
زن عمو گفت تبریک چرا
گفتم وا مگه رز نامزد نکرده
گفت نه چطور؟
گفتم جدی آخه چند وقت پیش رفته بودیم سفره خونه دیدیم با یه اقا پ سره بود
اخه جوری پ سره ب*و* سش کرد گفتم حتما نامزدی چیزی ه ستن و باخباثت
ذل زدم به رز که رنگش پریده بود
زن عمو گفت چی چی گف..ف..تی؟؟
گفتم خاله ایناهم شاهد بودن
مهشید گفت اره منم دیدم
زن عمو گفت شاید اشتباه دیدی!!
گفتم وا زن عمو حرفا میزنیدا
رفتیم جلو سالم احوالپرسی کردیم
زن عمو زود از جار پاشد گفت ما میریم دیه
گفتم بودید حاب
نه مرسی عزیزم
امیر باعصبانیت نگاهم میکرد اما توجهی نکردم که ماهان...
ماهان گفت :خدا به داد عروستون برسه,
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انگار بااین حرف دا دل امیر تازه شد
داد زد اصال به تو چه که رز نامزد کرده یانه به..تو....چه...

یهو همه زوم کردن روما
خیلی بد ضایع کرد منو
اشک تو چشمام جمع شد
ولی نمیخواستم اشک بریزم
ذل زدم بهش ،اشک تو چشمامو دید
سرشو انداخت پایین گفت من..م.ن
دویدم سمت اتاقم
زدم زیر گریه خیلی نامردی
از چیزی که متنفررررم اینکه جلوی جمع ضایع شم
اشکامو پاک کردم دراتاقم باز شد امیر بود
پشت کردم بهش اومد پیشم گفت ساغر ..من.بخدا اصال نفهمیدم چی گفتم
ببخشید
برگشتم سمتش گفت ببخشید چرا راست میگی به من چه فقط واسه لحظه ای
دلم برات سوخت
فقط بخودت بیا یه روزی انقدر مغرور بودی که کسی نمیتونست سمتت بیاد
اماابن چی شدی
یکی که میبینی جلو روت کسی دیه ب*و*سش میکنه اما میبخشی
توی جمع تنها کسی که نگاهش نمیکرد تو بودی
یا ارمین یا ماهان
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امیر اسم این عشق نیست خریت محضه که تو دچارر شدی
فکر میکنی کستتی مثل رز برات میمونه  ،میدونی چیه ؟انقدر پیشتتش موندی
،هرچی اون خواستتته بوده ،توجه کردی بهش،غرورتو برار شتتکستتتی که فک
میکنه همیشتته پیشتتش میمونی حتی اگر بارها خ*ی*ا*ن*ت کنه همیشتته یه
امیری هست که باشه و ببخشه
میتونی اینطور ادمی باشی؟
ادمی که دیده نمیشی ؟
بازم میگم هبد ربطی به من نداره
فقط بهت گفتم ببین دورت چه خبره
اون مردونگی که قبال تو رفتارت بود
از وقتی که تو سری خور رز شدی دیگه دیده نمیشه تو شخصیتت
فقط چون داداشم بودی گفتم
گفتم که بعدا دلم نسوزه
که تو چشماتو بسته بودی منکه که میدیدم
سرشو انداخت پایین گفت :راست میگی،من خودم بارها احساس کردم
میدونی دوستش ندارم ولی واقعا وابستش شدم
فقط دوست دارم کنارم باشه
بغلش کردم و گفتم عادت کردی
ولی خب میتونی رفتاراشو سبک سنگین کنی
ببینی این عادت و میخوای کنار بزاری
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یا نه..
در اتاقمو باز کردم
ماهان جلوی در اتاق امیر وایستاده بود
اتاق منو امیر دقیقا بغل هم بود
عصبی و دستشو میکشید ببه بی موهار
آروم بیرون اومدم
رفتم سمتش گفتم
اتفاقی افتاده انقدر عصبی هستی
گفت :ساغر..بار..بارلی
گفتم اهاااان خل چرا غصه اونو میخوری ابن حلش میکنم
دوباره دلم گرفت
چقدر خوبه که انقدر دوستش داره و بخاطرر انقدر عصبی میشه
ماهان گفت:ن..ن..ه م..ن
دستم به معنای سکوت باب آوردم
گفتم که حلش میکنم
قلبم داشت وایمیستاد
رفتم جلو روی خاله که بامامان حرف میزد وایستادم
باتعجب نگاهم میکردن
با بغضی که توگلوم گیر کرده بود
حرف زدن برام سخت بود
چون هرلحظه امکان داشت
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اشکام جاری شه
از بین دندون هام که محکم به هم فشارشون میدادم گفتم
لطفا خاله باازدواج ماهان موافقت کن
خاله با تعجب نگاهم کرد
مگه ماهان میخواد ازدواج کنه؟
گفتم اره دیگه
من باهار برخورد کردم خیلی
دخت...رعع خوبیه
خاله گفت تو دیدیش؟
گفتم اره دیه یه بارم باهم بیرون رفتیم
خاله داد زد مااااااهاااااااان
باتعجب به خاله نگاه میکردم
ماهان درحالی که سرر پایین بود
گفت جانم مامان
تومیخوای زن بگیری؟؟
سرشو خاروند و گفت خب چیزی عجیبیه مگه؟؟
خاله تند تند گفت اسمش چیه ؟؟
چند سالشه؟؟
ماهان نگاهی بهم کردو گفت اسمش س..نذاشتم حرفی بزنه گفتم بارلی
خاله چشمار اندازه توپ شد
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گفت بارلی که..
ماهان پرید وسط حرف مامانش
با آرنج کوبیدم تو شکمش صدای اخش بلند شد اما توجهی نکردم
داشتم از کنجکاوی میمردم
گفتم بارلی چی ؟؟
خاله گفت بارلی که میشه
ماهان داد زد مامااااان
حرصتتم گرفته بود ببینم این عفریته کیه دوستتته قدم رفتم عقب با پام انچنان
کوبیدم به ماتحت ماهان که صدای اخش بلند شد
مامان داد زد ساغر این چکاری بود
پووفی کردم
برگشتم سمت ماهان و تند تند گفتم ببخشید
برگشتم سمت خاله بااشتیاق نگاهش کردم خب خاله بگو دیه
خاله گفت برو به لیوان اب بیار بشین کنارم داستانش طوبنیه...
تند تند دوییدم ستتمت اشتتپزخونه انقدر کنجکاو بودم که رو هوا اب اوردم که
نصف اب هم رو زمین ریخت نشستم کنار خاله اب و دادم دستش و گفتم
خب خاله بدو بدو بگو ماهان قیافشو ناراحت کرد و گفت
مامان نگو بزار از کنجکاوی بترکه وزد زیر خنده
اااااه ماهان ساکت شو بزار حرفشو بزنه
حرص میخوردم جوری که احساس کردم از گوشام دود بلند میشه
ماهانم همش بهم میخندید
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خاله گفت اه ماهان اذیتش نکن
ماهان وقته خیلی بچه بودو مهشید بدنیا نیومده بود
یهو زنگ در و زدن
دیگه واقعا کفری شدم رفتم درو باز کردم هیچکی نبود میخواستم جیغ بزنم از
حرص
دوییدم تو خونه گفتم خاله توروخدا بگو
ماهانم همش زمزمه میکرد مامان نگو مامان نگیااا بعد میزد زیر خنده
محکم با پاهام کوبیدم به ستتاق پار که گفت وحشتتی جوابشتتو ندادم با قیافه
ناراحت گفتم خاله بگو فقط بگو
خاله خندید و گفت
اون موقع ها ما تو تبریز زندگی میکردیم ،اااه چ جالب نمیدونستتتم خب خب
خاله ادامش
مادر بزرگ ماهان میمیره ،خدارحمتش کنه ،ماهان گفت خدا رفتگان شتتما رو
هم رحمت کنه و یه لبخند زد زیر لب گفتم مرسی
خب خب خاله بگو
بعد حدودا ماهان پنج سالش که بود بابابزرگش یه زن دیگه گرفت
الب ته زنه خیلی جوون بود ا ما خب چون پدر مادرر مجبورر کرده بود ند
مجبور شد با پدر بزرگ ماهان ازدواج کنه ،سر ازدواج اونها باهم
پدر ماهان مخالفت کرد ستتر اون مااومدیم تهران چون تااون موقع با پدر بزرگ
ماهان زندگی میکردیم
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اومدیم تهران ..یک ستتال بعد بود که خبر رستتید که ستتیمین بارداره وقتی که
دخترر بدنیااومد اسمشو گذاشت کبری ،
وقتی کبری بدنیااومد انقدر رفتم رومخ شوهرم تا بره با پدرر اشتی کنه
چون کنجکاو بودم ببینم کبری رو
واقعا خوشگل بود
خیلی دوست داشتنی
ولی خب بعد از اولین بار ما چند بار بیشتتتر نرفتیم دیدنشتتون و ابنم که واستته
کاری اومده تهران
همین
گفتم وا خاله کبری نه بارلی و میخوام بدونم کیه پووووف
گفت خب عزیزم کبری همون بارلیه چون ا سم شو دو ست ندا شت عو ضش
کرد
مامان باتعجب گفت اه بارلی همون خواهرشتتوهر عملیته خاله خندید و گفت
خود خودشه
برگشتم سمت ماهان که عمته
ماهان...
چشمامو ریز کردم و ذل زدم بهش یه ابرومو دادم باب دست به سینه
نگاهش کردم که عمته
اره؟؟؟
بابا چرااینطوری میکنی
یه شوخی بود
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اینهمه آدم چرا بامن شوخی کردی
دراین باره؟؟؟
گفت خب...خب..چونکه..ام م.اهان چونکه فقط تو بارلی و نمیشناختی
...

دهن ادم درو گوو صاف
چه بی ادب شدی تازگیا
بی توجه بهش از کنارر رد شدم
که نامرد زیرپایی زد باکله افتادم زمین
بلند شدم نشستم سرمو خاروندم
دارم برات
از حرص دندونامو بهم قفل کرده بودم
اونم بایه لبخند حرص دراری نگام میکرد
رفتم بغل پار نشستم شروع کردم نیشگون گرفتم
امااز اونجایی که خیلی سفت بود پاهار نتونستم
بمپ بابسرم روشن شد
دینگ دینگ
ماهان از گاز متنفره هاهاها
صورتم .نزدیک کردم عقب رفت جوری که روی مبل دراز کشیده بود
خواستم دستشو گاز بگیرم
که پام به پاهار گیر کرد و افتادم رور
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حواصم به موقعیتم نبود
فقط به هدفم فکر میکردم
تویه حرکت دستشو محکم گاز گرفتم
ماهان جیغ زددددد واااای دستم
یکی کوبیدم رو جای گازم
و گفت ان شالله جار کبود شه دادار
بااخم نگام کرد و گفت هید خوشم نمیاد بهم میگی دادار
زبون درازی کردم و گفتم اصال واسم مهم نیست
با صدای سرفه شخصی به خودم اومدم
یاخدااا منکه تو حلق اینم زودی پاشدم از رور ماهانم صاف نشست و سرشو
انداخت پایین
مامان و خاله باتعجب نگاهم میکردن
خواستتتم فرار کنم که پام به گوشتته ی فرر گیر کرد خوردم به عستتلی محکم
افتادم زمین ازشان گند ام
یه مجستمه ای که رو عسلی بود خورد تو سرم وااای سرم
آآآی،
ماهان زودی خودشتتو رستتوند بهم بانگرانی نگاهم کرد گفت حالت خو به
چیزیت نشده که دستمو گذاشتم روسرم
گریم گرفت
ماهان گفت دردر زیاده پاشو پاشو بریم بیمارستان
من همچنان گریه میکردم

wWw.Roman4u.iR

یهو نگاهم افتاد به ماهان رنگش پریده بود
یهو باتعجب ذل زدم بهش که بانگرانی نگاهم میکرد
یهو چشمم خورد به مامان و خاله که چسماشون اندازه توپ شده بود
گریم بند اومده بود داشتم نگاشون میکردم
خاله انگشت اشارشو سمت منو ماهان گرفت و گفت نکنه شما؟؟!!
سریع از جام پاشدم ماهانم بغلم وایستاده بود
بزاق دهنمو قورت دادم
ما چی؟؟
شما ها باهم ؟؟
ماباهم چی؟؟
خاله گفت:باهم دوستید؟
گفتم مگه نبودیم
خاله :نه..نه..نه..یعنی شماباهم قرار میذارید ؟
منظورشون فهمیدم
داد زدم ن
ماهان گفت:آره آره
باتعجب نگاهش کردم
زمزمه کردم چی میگی تو خل شدی ها
خاله باتعجب گفت:واقعا
بزاق دهنمو قورت دادم وگفتم :من..ن
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ماهان گفت اره مامان ببخشید زودتر نگفتیم
مامان قرمز شده بود
آخه میدونستم حساسه
الفاتحه
باترس نگاهش کردم
بااینکه ماهان و خیلی دوست داشت
ولی وقتی بحش این چیزا میشد
دیگه اصال هیچک واسش مهم نبود
ذل زدم به مامان
بااخم نگاهم کرد
چشمامو محکم روهم گذاشتم
زمزمه کردم یاخدااا صددرصد خفم میکنه انالله واناعلیه راجعون
ماهان گفت ؛نگران نبار خودم درستش میکنم کامال تااون موقع تو هنگ بودم
بااین حرفش از حالت هنگی خارج شدم
باعصبانیت برگشتم سمتش اخم کردم و گفت تو چه چرت و پرتی گفتی هااا
یه لبخند زد که چال گونش مشخص شد دستاشو گذاشت تو جیبیش
گفت :میخوا ستم ببینم وقتی دخترخالمی خیلی وح شی و همش گاز میگیری،
وقتی دوست دخترم شدی هم باز انقدر وحشی هستی ؟؟؟
که دیدم پاچه میگیری قشنگ
از گوشام دود بلند میشد
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مطمئنن قرمز شتتتده بودم که با لبخند نگاهم میکرد محکم به پشتتتت زانور
کوبیدم که زانور خم شد
رومو برگردوندم اولین قدم و که برداشتم یهو..باکله خوردم زمین برگشتم سمت
ماهان،بااخم گفتم خیلی بیشعوری
گفت خب تو منو زدی افتادم زمین
منم همون کارو کردم
پ توهم بیشعوری دیگه
باحرص پامو از دستش بیرون کشیدم
خاله و مامان همونطور هنگ نگاه میکردنمون
خاله گفت چطور دوستایی هستید که همش باهم دعوا دارید ؟؟
رفتم سمت ماهان که هنوز رو زمین نشسته بود و گفتم
خب دیگه فهمیدی چطور دوست دختری هستم پ بگو حقیقتو
از جار پاشد زمزمه کرد حقیقت همینه که دوست دخترمی
اشکم داشت درمیومد نه اینکه ازر خوشم نیاد
2تا دادار و بابام خونم حالله
با حرص گفتم آرمین اول تورو میکشه ها
گفت خب ...امممم خب حاب که انقدر نگران من اممم خب چطوره بگم تو
التماسم کردی تا من باهات دوست بشم
ژست فکر کردن گرفت و گفت بعد منم از سردلسوزی قبول کردم
ابروهامو دادم باب باتمام حرصم کوبیدم به پار
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گفت چقدر پاهات هرز میره پید پات شل شده
گفتم خیلی بامزززه هستیااا
قیافه خجولی گرفت و گفت تازه خوشگلم هستم
گفتم مخت رد داده حالت خوب نیست انگاریا
خودم میگم تا بابام نفهمیده
رفتم بین خاله و مامان نشستم خاله لپم و ب*و*س کرد و گفت عروس گلم
یاخدااااا خاله چی میگی
خاله گفت انکار نکن دیگه
داد زدم انکار چیه ماهان داشت شوخی میکرد میخواست حرصمو دربیاره
ماهان گفت منکه شوخی باکسی ندارم
گفتم ماهاااااان
گفت جون دلم
واااای قلبم تندتند میزد ،احستتتاس کردم حرارت بدنم باب رفته ،نف عمیقی
کشیدم وای چی میخواستم بگم
ها؟؟
ووووی یادم رفت
مامان خاله ماهان ذل زدن بهم منتظر ادامه حرفم بودن
گفتم امممم چیزه ً..عع....اهان
گفتم میشه چند لحظه ساکت باشی
زیر لب باشه ای گفت
رو کردم سمت خاله و گفتم ببین خاله من و ماهان باهم شوخی داریم
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ابنم داشت شوخی میکرد وگرنه منو اون عین خواهر برادریم
خاله گفت حیف چقدر خوب میسد عروسم میشدی
ماهان باصورت قرمز از خشم اومد ازروی میز جلوی پام گوشیش و برداشت
و گفت خاله و س...ابجی خانوم خداف
از خونه رفت بیرون ،خاله خدافظی کرد
خواست بره برگست سمتمون و گفت مهشید کو ؟؟
مهشید که اینجا بود
شروع کردیم داد زدن اسمش
یهو نگران شدم یعنی چه اتفاقی برار افتاده
رفتم سمت اتاقا از چیزی که دیدم کفم برید خاله هم اومد بغلم و بادیدن
مهشید داشت گریه میکرد و امیرم سعی میکرد آرومش کنه
قشنگ تو حلق هم بودن
حاللتون ناموسا😂😂

خاله زد رو دستشو گفت واای این چه وضعشه
مامانم به جمعمون اضتتتافه شتتتد و باخنده به خاله گفت مثل اینکه دختر تو
عروسم میشه و زد زیر خنده
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کسی که ازر خوشم میاد الکی الکی داشتیم باهم دوست میشدیم
ازترس داداشا قبول نکردم
حاب دادار مارو بار
خوب شد گفتم برو سبک سنگین کن رو هوا گرفت😐😂

امیر ذول زده بود به مه شید و مه شید سر شو انداخته بود پایین و درفا صله دو
سانت ازهم بودن
میخواستم کرم بریزم دلم نمیومد
خالمم که اپن مایند روسو برگردوند و بامامان رفتن
منم رفتم و دوتا کفتر هارو باهو تنها گذاشتم
ماهان گفت من دوست دخترشم و مامان از عصبانیت قرمز که هید سیاه شده
بود
اونوخ اینا توحلق هم بودن خاله هیچی نگفت
دمش گرم️☺😀

نشستم پیش خاله و مامان که غیبت کردن و شروع کردن
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گوشیم زنگ خورد
ناشناس بود یه ببخشیدی گفتم و رفتم حیاط
جواب دادم بله بفرمایید
سالم ساغر خا..نوم
شما؟؟
بردیام
سالم خوب هستید ؟؟
مرسی تو خوبی؟؟
شکر خدا منم خوبم
من بابت این مزاحم شتتدم که بدونم میشتته زودتر جواب بدید بخدا دل تو دلم
نیست
گفتم اقا بردیا من هنوز نیاز به فکر کردن دارم
حاب خوبه تو این چند وقته اصال یاد بنده خداهم نیوفتادم
گفت خب خب ...باشه هر جور که شما بخواید
پ ببخشید مزاحمتون شدم
این چه حرفیه خدانگهدارتون
خدانگهدار
خواستم برگردم خونه که
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عع اینکه اینجاس ن ش سته بود بغل گل های تو حیاط و سرشو تو د ستش گرفته
بود
بمپ بابسرم روشن شد
دینگ دینگ
کرمم گرفت سر مهشیدینا خالی نکردم باید یه کرمی میریختم
شیلنگ اب و اروم اروم باز کردم
یهو گرفتم سمتش
گفتم ابن بلند میشه خفم میکنه
یامثل این فیلمای عااشتتقانه منو خی میکنه و اخرشتتم بغلم میکنه و میگه
دوستت دارم
اما
سرشو به سمت اسمون گرفت و گفت
عع داره بارون میاد
باحرفش و واقعا فهمیدم امروز خل شده
شیلنگ از دستم افتاد
گفت عع بارون قطع شد
دوییدم سمستش گفتم حالت خوبه داشتم خیست میکردم میگی بارون میاد
گفت چی ؟؟خیسم کردی؟؟بارون
یهو انگار بخودر اومده باشه
از جار زود پاشد و اخم کرد وگفت خودم میدونستم داشتم شوخی میکردم
گفتم ارره منم که عرعر
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اروم گفت دور از جون عرعر (خره
و دوید سمت در و گفت به مامانمینا بگو
جلوی در منتظرشونم
سریع از خونه زدم بیرون
ماهان سر کوچه منتظرم بود
سریع دوییدم سمتش
اخه خواب مونده بودم بازم
سریع سوار شدم سالمم
سالااام
ببخشید
نف حب شدشو بیرون فرستاد و گفت چراانقدر تو میخوابی اخه
تنبل
چی چی و تنبل ابن ساعت هشته
من شیش و نیم صبح خوابیدم
چیییییی؟؟شیش و نیم صبح
خب داشتم رمان میخوندم
واقعاک
بیچاره کسی که میخواد تورو بگیره
پشت چشمی نازک کردم و باحرص گفتم
تو غصه اون و نخور
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اتفاقا خور بحالش که من میخوام زنش بشم
یه نگاهی بهم کرد و گفت اعتماد بنفست حرف نداره عالی
راستی ماهان ،من میشه امروز زودتر برگردم
اخه میدونی ،عروسی میخواییم بریم
گفت خب ماهم میخوایم بریم
ولی قرار نیست که من کارمو ول کنم برم عروسی
پامو کوبیدم رو زمین وگفتم
بابا تو نه ارایش مو نه صورت هیچی نداری یه ربع اماده ای
ماهان تولوخدااا
حاب فکر میکنم دربارر
ایش ،واقعا که
با وایستادن ماشین ازر پیاده شدم اچخواستم دذو ببندم متوجه شدم
پشت چرا قرمز موندیم نه شرکت
خیلی شیک دوباره سوار شدم
ماهان خندید وگفت خیلی خوب پیاده شدی ،دمت گرم
میخندیدا
گفتم خب حاب یبار سوتی دادم ول نمیکنی
باتعجب گفت تو همیشه داری سوتی میدی به ندرت درست رفتار میکنی
حرصم گرفت داد زدم ماهااااااان
خیلیییییی بیشعوووووری
ترشیده گریه نکن حاب

123
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گفت راستی میخوام یکی از دوستامو جور کنم برات از ترشیدگی دربیایی
باحرص نگاهش کردمو گفتم
نیاز نی چون..چون
وتهان باخنده گفت چون چی
یهو برد یا او مد تو ذهنم گفتم چون برد یا ،فکرامو کردم میخوام بهش جواب
مثبت بدم
از حرفم تعجب کردم
وااای خدایا یهو احساس کردم سرم
محکم خورد یه شیشه
به خودم که اومدم دیدم چون کمربند نبستم سرم خورده به شیشه ماشین واااای
نکنه تصادف کردیم
بااین فکر سریع سیخ نشستم سرجام نه تصادف نکرده بودیم
محکم زده بود رو تر مز خداروشکر
بودیم؟؟ماهان؟؟
به سرعت برگشتم سمتش
نشسته بود سرجار و ذل زده بود جلو رور
وااای ترسیدم اه
سرم خیلی درد میکرد
ماهان هوینطور ذل زده بود به روبه رور
اروم گفتم ماهان
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سکوت
بلندتر ماهان
سکوت
بلندتر ماهان
سکوت
داد زدم ماااااهااااان
یتتتهتتتو بتتته ختتتودر اومتتتد گتتتفتتتت واقتتتعتتتا متتتیتتتختتتوای بتتته
بردی....ا...جواب..مش..بت..بدی؟؟
گفتم عع اممم..خب ...آره
داد زد تو حق نداری شوهر کنی اصال
گفتم به توچه ؟؟
نگام کرد و گفت نشونت میدم به من چه
باتعجب نگاهش کردم
بااخم ذل زده بود به رو به رور
ماشین و نگه داشت
نگاه کردم جلوی شرکت بودیم
اروم پیاده شدم
و قبلش ازر تشکر کردم
وارد شرکت که شدم چندلحظه بعد ماهانم وارد شد
اروم از بغلم رد شدنی گفت میتونی زودتر بری و وارد اتاقش شد
داشتم ترکای دیوارو میشمرد و چشمام از بی خوابی میسوخت که
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بااحساس دستی رو شونم
چشمامو آروم باز کردم
دوتا چشم سبز که ذل زده بود بهم
یه خورده بیشتر چشمامو باز کردم
کل صورتشو دیدم
دهنش باز و بسته میشد
اما هیچی نمیفهمیدم
چند لحظه گذشت
کم کم داشتم هوشیار میشدم
عع این چقدر شبیه ماهانه
کم کم صداهاشم شنید که صدام میکرد
ساغرررر ساغرررر
هی
این تو اتاق من چیکار میکنه
سریع سیخ نشستم سرجام
با تعجب نگاهش کردم و گفتم
تو توی اتاق من چیکار میکنی
ابروهاشو داد باب و گفت اتاقت؟
گفتم اره
گفت حالت بده ها
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یه نگاه به اطراف انداختم
عع اینجا که اتاقم نیست
باتعجب به ماهان نگاه کردم و گفتم
پ اینجا کجاست؟؟
ماهان گفت واقعا حالت بده ها
اینجا شرکته
شرکت!!
ماهان گفت اره دیگه اومدم صدات کنم گفتم مشکلی نیست برو اماده شی که
بری عروسی دیذم خوابی
عروسی
واااااای ماهان عروسی
سریع پاشدم از جام کیفمو برداشتم و دوییدم بیرون
سوار تاکسی شدم
وقتی رسیدم خونه پریدم حمام
یک ساعت فقط دور گرفتنم طول کشید
وقتم کم بود دور موهام حوله پیچیدم
کرم پودرمو زدم یه خورده پنکیک
سایه مشکی و نقره ای رنگی زدم
خط چشم باریک به ابروهام مداد زدم
رژگونه و دراخر رژ قرمز رنگی زدم
که لبامو حجیم تر نشون میداد
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موهای بلند مو اوتو کشتتیدم و ل*خ*ت ل*خ*ت ریختم چتری هامو مرتب
کردم گوشواره و گردنبندمو انداختم
یه پیراهن بلند م شکی رنگی پوشیدم که ا ستین حلقه ای بود و ق سمت سینه یه
بیه پهنی حریر دا شت و کال تنگ بود و از ق سمت ساق پا گ شاد بود و دنباله
دار
کفشای پاشنه بلند مشکیمو پام کردم
مانتومو پوشیدم و شالم و جوری سرکردم که موهام خراب نشه
بکمم که دیروز زده بودم ادکلن ردم و کیف دستتتی مجلستتی و ستتت کفشتتمو
بداشتم
ازاتاقم خارج شدم ،مامان و باباهم اومدن امیرو آرمینم تو حیاط بودن
آرمین پیراهن یفید پو شیده بود و کت شلوار م شکی که دو دکمه اول پیراهنش
باز بود و تاحدودی سینه عضالنیش مشخص بود
امیرم که کت شلوار مشکی پوشیده بود و کامال فیت تنش بود
مامان و بابا و امیر رفتن
منو آرمین باماشین آرمین که یه زانتیای مشکی داشت
تا سوار شدم
فلشم و متصل کردم و شروع کردم به ر*ق*صیدن
آرمینم با خنده نگام میکرد
هرچی قر تو کمرم بود و تو ماشین خالی کردم
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به تابر که رسیدیم
از ماشین که پیاده شدم داشتم با اون کفشا میدوییدم که زودتر برسم که یهویی
مهشیدو دیدم یاخدا
چه جیگری شدن این
عالی شدن بود
خیلی ناز شده بود
دوییدم سمتش که یهو پاشنه کفشم
گیر کرد داشتم باکله میخورم زمین
که یکی کمرمو گرفت برگشتم دیدم مهشیده
انم نتونست منو نگه داره باهم درحال افتادن بودیم که به خیر گذشت
برگشتم ببینم نجات دهندم کیه که دیدم امیره
ماهانم مهشیدو گرفته بود
ماهان بانگرانی گفت حالت خوب
تاخواستم بگم اره
امیر به مهشید گفت خوبی؟؟اتفاقی که برات نیوفتاده
بااین حرف ماهان بااخم امیرو نگاه میکرد امیر بااخم ماهانو
منو مهشیدم باتعجب همو نگاه میکردیم
باصدای مامان که صدامون میکرد
از اقایون جدا شدیم و وارد تابر شدیم
صدای اهنگ خیلی بلند بود
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رفتیم یه میزو انتخاب کردیم و نشستیم مانتمو دراوردم و بغلم گذاشتم که داماد
اومد بپوشم مهشیدم همینطور
یه ذره ملت و نگاه کردیم و غیبت کردیم که یهو چیزی به ذهنم رسید خودشه
گوشیمو برداشتمو شروع کردم از خودم و مهشید سلفی گرفتن
اینهمه ارایش حیفه واقعا
کلی سلفی گرفتیم مسخره بازی دراوردیم
یهو
دی جی شروع کرد اهنگ شاد ترکی خوندن
وقتی اهنگ ترکی میومد وسط دیگه نشستن جایز نبود
دنباله لباستتمو گرفتم و پاشتتتدم دستتتت مهشتتیدم گرفتم شتتروع کردیم به
ر*ق*صیدن
پاهام قشنگ نابود شد چالق شدم
اهنگه هم تموم نمیشد
قشنگ احساس میکردم هرلحظه ممکنه پاشنه ی کفشم بشکنه
خداروشکر اهنگ تموم شد لنگ لنگون رفتم نشستم سرجام
بعداز شام رژمو تجدید کردن حاضر شدیم که بریم
به سمت عروس و داماد عروس که دختر خاله مامانم بود رفتیم
بهشون تبریک گفتیم
خواستیم از در بریم بیرون که با چه صحنه ای مواجهه شدم
آرمین تکیه داده بود به دیوار و از خنده قذمز شده بود
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ماهانم بااون هیکل سعی میکرد ادای خانومارو دربیاره
ماتحت گرامو تکون میداد ،قرمیداد میداد،
سینه میلرزوند واس آرمین
تابحال ماهان و این شکلی ندیده بودم
واقعا نتونستتتم خودمو نگه دارم زدم زیر خنده مهشتتیدم پشتتت بنده من شتروع
کرد
باصدای بلند و از ته دل میخندیدیم
مامان زد به پهلوم گفت اروم بخند ابرومو بردی
ولی مگه میتونستم
باصدای خنده ی منو مهشید آرمبن و ماهان به سمت ما برگشتند
ماهان به تندی برگشت سمت آرمین و گفت همشو دیدن یعنی ؟؟
آرمین سرشو تکون داد و گفت اونطوری که اینا میخندیدن ببد دیگه
همگی داشتیم از تابر بیرون میرفتیم که به ماهان گفتم
جناب ریی دمت گرم خدایی
روحم شاد شد
خداروحتو شاد کنه
گفت مرسی ننه جون
خواهش میکنم دخترم
اوا پسرم
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ماهان یه بیسعور گفتو رفت سمت آرمین
وااای اونطور که اون سینه میلرزوند من نمیتونستم
بایاد آوری ر*ق*صش نتونستم جلو خندمو بگیرم شروع کردم به خندیدن
تا جلوی درتابر لبخند رو لبهام بود
کلی آدم جلو در تابر بود
چون پارکینگ جا نداشت
ماشینو خیلی دور پارک کرده بود آرمین
ازجلوی ادم ها که رد شدیم
یه نگاه به چپ یه نگاه به راست
خداروشکر کسی نبود سریع کفشامو دراوردم و تا ماشین دوییدم
باخستگی زیاد رسیدیم خونه
حال راه رفتن نداشتم بزور خودمو به اتاقم رسوندم
ارایشمو پاک کردم
خواستم گوشیمو کوک کنم و بخوابم که دیدم تلگرام پی ام دارم
ماهان بود
پی ام داده بود
ساغر
جواب دادم بله
اممم میخواستم یه چیزی بگم اصال وللش مهم نیست
اه ماهان بگو دیگه کنجکاو شدم
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حاب که اینطور شد نمیگم
خیلی بدی بد.بد.بد اصال نگو بای
امروز خیلی خوشگل شده بودی
ها؟!!
درضمن هید وقت جلو هید پسری اونطوری نخند
چشمام دیگه بیشتر از این باز نمیشد مگه داریم ؟؟مگه میشه
چرااونوخ؟؟
حاب دیگه
ماهااااان
جونم
بگو
چشم
آفرین
اخه خیلی...زشت میشی .آدم نمیتونه نگات کنه
خیلی بیشعوری ماهان
خب خودت گفتی بگم
مزخرف
برو بخواب فردا خواب نمونی
باشه بای
بای
گوشیمو گرفتم بغلم

133

wWw.Roman4u.iR

134

نیشم باز شد دستمو بردم باب
یوهوووو گفت امروز خوشگل شده بودم
میخندیدم و توجام ول میخوردم
یهو دراتاقم باز شد امیر گفت میشه وحشی بازی درنیاری و درو بست و رفت
بیشعور
واااای ماهان بهم گفت خوشگل شدم تو دلم کیلو کیلو قند اب میکردن
دستمو گرفتم جلو دهنمو خندیدم
باهربدبختی بود بابخره خوابم برد
صبح با صدایوحشتناکی از خواب پاشدم
واااای این چیه دیگه
ادامه داشت تموم هم نمیشد
رومخم بود
احساس کردم .صدااز زیر ماتحتم میاد
ماتحت گرامو تکون دادم
بعله گوشیم بود که داشت خودشو خفه میکرد
خاموشش کردم خواستم بخوابم
اما چون با ترس از خواب پاشده بودم سر درد گرفته بودم
از طرفی هم شتتان آوردم جمعه استتت امروز و تعطیل وااای چقدر خرم من
فک کردم امروزم باید برم ساعت کوک کردم و خودمو اسیر کردم
از اتاقم که بیرون اومدم دیدم آرمین قاطی کرده و مامانم سعی داره آرومش کنه
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اول صورتمو شستم بعد مال خودم چایی ریختم
درحالی که چایی میخوذدم رفتم تو پذیرایی
رو به آرمین گفتم چی شده دادار
چرا عصبی هستی؟؟
گفت از مامان بپرس دیگه
ببین چیکار کرده
درحالی که رو دسته مبل میشستم گفتم
مامی چیکار کردی ؟؟اعتراف کن ؟؟
گفت هیچی دختره همسایه رو برار انتخاب کردم میگه نه
کدوم مامان
دختره دختره مهناز خانوم دیگه
وا مامان اونکه شوهر کرده
نه دختر کوچیکش
هرچی چایی تو دهنم بود شوت شد بیرون
چییییییییییییییییی؟
اون دختر ۱۳ساله ؟؟
۱۳چیه ؟
۱۴سالشه
وااااای مامان نصف سن آرمینم نداره بیخیال شو لطفا
مامان گفت ساکت بار تو
یعنی من برم بمیرم
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آرمین به مامان گفت نه مامان جان متاسفم
نکنه ...نکنه..یکی و زیر سرت داری؟؟
مامان من
پ قضیه اینه
خب از اول میگفتی پسرم
مامان
هی

!!!

فردا میخوام ببینمش
ماااااامااااان
همینی که گفتم
یاامام زمااااان ملکه انگلیسم اینطوری حکومت نمیکنه
ردم رو شونه آرمین و گفتم کیه این خانوم ؟؟
گفت هیچکی بابا ،مامانم گیرداده اوووف اه
باعصبانیت پاشد رفت بیرون
شونمو باب انداختم
به مهشید پی ام دادم بیا بریم بیرون
جواب داد شرمنده اجی نمیتونم ببخشیدا معذرت
نه عب نداره گلی
واقعا دوست داشتم برم بیرون
مگه تنهایی چشه واب
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زود اماده شدم
زدم بیرون
رفتم مرکز خرید
کلی چیزای گوگولی خریدم
داشتم کتونیارو نگاه میکردم که چشمم خورد به یه کتونی سرمه ای رنگ خیلی
ناز بود
وارد مغازه شدم
فروشندر یه پسر جون بود
سالم خور اومدید
سالم مچکر
اون کتونی سرمه ای رو میخواستم و بهش اشاره کردم
چه سایزی 37لطفا
چشم
کتونی و برام اورد
پوشیدم خیلی ناز بود اندازه پام دقیقا
کارت و دادم تا حساب کنه
نه قابلتونو نداره
خیلی ممنون
یه کارت گرفت سمتم گفت شما
زنگ بزن به ما
پول این کتونیم ناقابله
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کارتو گرفتم و محکم کوبیدم رو میز گفتم لطفا حساب کنید
واااای چه گربه ی خشمگینی
از حرفار چندشم شد
اه
داد زدم بیشعور روانی
واااای چه ناز میشی وقتی عصبی میشی و خندید
بی تفاوت نگار کردم
باشتته پیش ت حرص نخور فقط حستتاب کرد کارت و گرفتم و کیستته کفش و
برداشتم و زدم بیرون اما از چیزی که دیدم موندم
ماهان امیر مه شید آرمین همگی تو کافی شاپ ن ش سته بودند و دا شتند حرف
میزدن
این مسئله ای نیست
دلم از این گرفت که مهشتتید به من میگه نمیتونم بیام بعد بااینا راه میوفته میاد
هه
چون دور تادور کافی شاپه شیشه بود
قشنگ میشد همو دید
دقیقا نگاه مهشید افتاد روم
سرمو برگردوندم و دور شدم
ببد اضافیم
اگر نبودم که بهم میگفتن
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یهو بغضم گرفت
بهم برخورد قلبم گرفت
اخه خیلی دوستشون داشتم ولی
اونا نشستن عشق و حال میکنن
بعد من غصه بخورم که من چرا پیششون نبودم
نع
منم خور میگذرونم
کلی گشتم ،همه چیز واس خودم خریدم
دیگه نای راه رفتن نداشتم
رسیدم جلو در خونه
وارد شدم
از کفش ها فهمیدم همشون اینجان
پووووف
وارد خونه شدم
بادیدنم همشون از جااشون پاشدن
امیر داد زد نمیگی نگران میشیم چرا گوشیتو جواب نمیدی
گوشی؟؟
کیسه های خرید و رو زمین گذاشتم
گوشیمو از کیفم دراوردم ۱۵تا تماس از دست رفته
بببخشید گوشیم سایلنت بود نشنیدم
کیسه هارو برداشتم و به سمت اتاق رفتم
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مهشید گفت سا
گفتم ببخشید واقعا حال ندارم میرم بخوابم شب خور
کیسه ها رو تو اتاقم گذاشتم
نیاز به حمام داشتم
رفتم یه دور گرفتم
انقدر خسته بودم با حوله خوابم برد
با احساس اینکه صدای کسی میاد
چشمامو باز کردم
احساس کردم یکی بابسرم داره حرف میزنه اروم چشم هام رو باز کردم
درستتتت فهم یده بودم ارمین بود ،بل ند
شتدم و سترجام نشتستتم لبخندی زد و گفت:بیدار شتدی عزیزم لبخندی زدم
اوهومی گفتم و محکم گونشتتو ب*و*ستت یدم  ،ریشتتش اذیتم کرد اما چیزی
نگفتم اخه ته ریشار فوق العاده بهش میومد
چشمامو باریک کردم ذل زدم تو چشمار ئ گفتم باب سرم چی میگفتی کلک
؟؟
زمزمه کرد هیجی فقط..

فقط چی؟
صورتمو بین د ستای درشت و مردونش گرفت و گفت :هید وقت ازم ناراحت
نبار خب..

باید فکر کنم خخخ

عشق واهی

141

پررو خخ
بار ناراحت نمیشم دیگه ازت
بابت دیروزم...

پریدم بین حرفش ئ گفتم مهم نی بابا
خیالم راحت که ناراحت نیستی؟اوهوم..

راستی قرار بود دختر مورد عالقتو به مامان نشون بدی چی شد پ ؟
قراره امروز به مامان نشونش بدم
وااااااااااای کلک رو نمیکردیا منم میام بدون من اصال امکان نداره
چشم فنچول خانوم.

نگام به ساعت افتاد وااااای بازم دیرم شد ،
ارمین گفت بدو بدو زود بار اماده شو و از اتاق بیرون رفت
سریع صورتمو شستم کرم زدم یه تیپ کامال ساده مشکی زدم..
ازاتاق بیرون اومدم...

صورت مامان و ارمین و ب*و*سیدم  .گفتم بدون من نمیریدا
بابخره باید خواهر شوهر عروس و تایید کنه مامان و ارمین هردو خندیدن
دیگه مامان گفت برو شیطون خانوم
تندی کفشامو پوشیدم از خونه زدم بیرون
طبق معمول ماهان بیچاره منتظرم بود
باانرژی ریادی سالم کردم
ماهان باتعجب نگاهم میکرد
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چرا اینجوری نگاهم میکنی...

اخه فکر کردم ابن قهری باهام و خودمو واسته ی یه منت کشتی عظیمی اماده
کرده بودم
یعنی ابن بخشیدی منو؟
زل ردم تو چشماشو گفتم :میدونی که من چقدر بخشندم اینبارو بخشیدم ولی
تکرار نشه
بلند خندید انگار که کلی انرژی گرفته باشه اخه اولش خیلی کسل بود
دنده عوض کرد و شروع کرد باسرعت روندن
فل شمو و صل کردم چندتا اهنگ عقب جلو کردم و روی اهنگ مورد نظرم نگه
داشتم
حرفات باورم شد مه میمونی پیشمو هستی همیشه شده باور من که دیگه هید
چیزی بینمون خراب نمیشتته همه رویاهامو دادی به باد برو که خیلی بد شتتد
باورم نمیشه دستایه تو سرد شد امروزو میگزرونم من واسه فردا ندارم انگیزه اما
باز تو خیالم روزاو با تو میمونم شتتبا رو تنها ببین هنوزم میزنم عطری رو که
دادی بهم یه روزی باورم نمیشتته مال من نبودی میزنه یارونو قلب داغونو نمی
تونم بشتتم هید جور آرومو یه حال عجیبی دارم از وقتی اون دیونه ولم کرد تا
همی شه فکرر با منه وا سش بد من می شدم با همه هر کاری کردم آخرر اون
دیونه ولم کرد میزنه یارونو قلب داغونو نمی تونم ب شم هید جور آرومو یه حال
عجیبی دارم از وقتی اون دیونه ولم کرد تا همیشتتته فکرر با منه واستتش بد
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میشتتدم من با همه هر کاری کردم آخرر اون دیونه ولم کرد امروزو میگزرونم
باز تو خیالم روزاو با تو میمونم شتتبا رو تنها ببین هنوزم میزنم عطری رو که
دادی بهم یه روزی باورم نمیشتته مال من نبودی میزنه یارونو قلب داغونو نمی
تونم بشتتم هید جور آرومو یه حال عجیبی دارم از وقتی اون دیونه ولم کرد تا
همی شه فکرر با منه وا سش بد من می شدم با همه هر کاری کردم آخرر اون
دیونه ولم کرد میزنه یارونو قلب داغونو نمی تونم ب شم هید جور آرومو یه حال
عجیبی دارم از وقتی اون دیونه ولم کرد تا همیشتتته فکرر با منه واستتش بد
میشدم من با همه هر کاری کردم آخرر اون دیونه ولم کرد
حمید امینی-میزنه بارون
امروز کلی کار داشتم قرار بود قرداد بببندن همش درحال کار کردن بودم
انقدر اتاق ماهان رفتم که دیگه حال تکون خوردن نداشتم
قشنگ عوض این مدت که میخوردمو میخوابیدم در اومد
در حال تایپ کردن برگه هایی بودم که ماهان داده بود
یهو زنگ شرکت و زدن پاشدم در و باز کردم
با دیدن مرد ایی که رو به روم بودن حدس ردم که واس بستن قرارداد اومدن از
جلوی در کنار رفتم لبخندی زدم و گفتم بفرمایید خور اومدید
اولیه عین بز سر شو انداخت پایین و وارد شرکت شد اما دونفر دیگه سالمی
ارومی کردن
جوابمو نداد ،بزغاله
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ماهان در خالی که از اتاقش خارج میشتتد دکمه های کتشتتم میبستتت عمادم
همراهش بود
بهشون خور امد گفتن که مرد خشنه بزور یه سالمی داد
همشتتونو و به ستتمت اتاقش هدایت کرد و قبل از اینکه درو ببنده گفت ستتاغر
لطفا بگو برامون قهوه بیارن
اروم سرمو تکون دادم به معنای باشه
لبخندی زد و در اتاقشو بست بعد ازاینکه گفتم براشون ابدارپی قهوه ببره
مشغول تایپ شدم حدود یکساعت کارم طول کشید اونا هنور اون تو بودن
کارم تموم شد بلند شدم رفتم سمت اتاق پریسا و بهنور که به تازگی باهاشون
اشنا شده بودم
بهنور  26سالش بود و متاهل و صورت نازی داشت و پریسا  25ساله مجرد
و معمولی بود
ولی خیلی بچه های باحالی بودن ،انگار نه انگار اومده بودیم شتترکت بهنور
جک های  18+میخوند واقعا خنده دار بودن منو پریستتتام که ترکیده بودیم از
خنده با صدای بلند میخندیدم
یهو دیدم پریسا و بهنور ساکت شدن و دارن به پشت سرم نگاه میکنن
بابهت برگشتم
یاخدااااااااااااااااااا
وااای ماهان بااخم وحشتناکی داشت نگاخم میکرد
سرفه ای کردم و صاف نشستم سرجام
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بااخم گفت جای شمااینجاست؟
بدون حرف پاشدم رفتم پشت میزم نشستم
چند لحظه بعد ماهان باهمون اخما اومد ستتمتمو گفت جه خبر بود شتترکتو
گذاشته بودی رو سرت زیر لب اروم گفتم ببخشید
ساعت کاری تموم شده بود دو تقه به در اتاق ماهان زدم
با صدای بفرماییدر دروباز کردم و گفتم
اقای راد دارم میرم کاری ندارید ؟
گفت واستا خودم میرسونمت
خیلی ممنون میرم خودم روز خور خدافظ در و بستتتم ازشتترکت زدم بیرونواستته ستتاعت  7قرار بود دختر مورد عالقه ی ارمین و ببینیم  2ستتاعت وقت
داشتم
تاکسی گرفتم
وقتی پیاده شدم با بردیا رو به رو شدم اومد سمتم
و اروم سالم کرد جوابشو دادم
نذاتم بیشتر حرف بزنه سریع خداحافظی کردم و دوییدم سمت خونه
ارمین خونه نبود اما مامان جلو تی وی نشسته بود سالم کردم که باخور رویی
جوابمو داد به سمت اتاقم رفتم
یه خورده با گ.شیم ور رفتم و اینستا ول چرخیدم
وااای دیرم شد زودی شروع کردم به ارایش کردن
شلوار و شال مشکی و مانتو کوتاه قرمز رنگی پوشیدم
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از اتاق بیرون رفتم ارمینم اومده بود و مامانم اماده بود و داشتتتن باهن حرف
میزدن
با دیدن من حرفاشونو قظع کردن
ارمین گفت بریم دیگه
تا رسیدن به محل مورد نظر از کنجکاوی ترکیدم ببینم طرف کیه
ارمین جلوی یه کافی شاپ تو منطقه ی خوی تهران نگه داشت
همگی پیاده شدیم ه سمت کافی شا رفتیم تا وارد شدیم
چشمم افتاد به یه دختره
واقعا خوشگل بودبیشور
عاشق چه دختریم شده بود
رفتیم نزدیک تر بهش سالم کردم
مامان پشت بند من سالم کرد
خیلی زود گرم گرفت باهامون
بعد از یه خرده حرف زدن که مامان همش ستتوال پیچش میکرد و اونم بالبخند
جواب میداد
خداحافظی کردیم
آرمین به منو مامان گفت
بریم اونم میاد
دنبال گوشیم گشتم نبود
وااای نکنه جا گذاشتمش
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دوییدم سمت کافی شاپ پشت دیوار بودم خواستم یه قدم جلوتر برم که
یا حرفی که شنیدم کپ کردم
آرمین به ندا گفت خانوم احمدیان
همون طور که گفتم شما فقط تااون موقع که مشخص کردیم
میشی همسر من بعد از اون میری عوضش منم کاری که شماخواستید و انجام
میدم
ندا باشه ای گفت و دیگه صدایی نیومد
اومدم به سمت کافی شاپ برم
ولی دیر شده بود و ارمین جلو روم وایستاده بود
مشکوک نگاهم کرد و گفت از کیه اینجا وایستادی
از اون لحظه ای که گفتی یه مدت نقش زنتو بازی کنه
آرمین مثل اینکه رمان زیاد میخونیا
یه مدت ازدواج صوری و..

بابااونا رمان و فیلمه که هید اتفاقی نمیوفته
دختری که قبلن نشتتون کرده یه پستتر بوده و بهم خورده میدونی ملت چطور
نگار میکنن
_اون خودر قبول کرد.
وااای ،چیه تو از ادمای دیگه کمتره..

ازدواج صوری ..خلی بخدا
ازدواج کن یه زندگی اروم داشته بار
اینهمه قضیه و فالن و..راه ننداز
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سرشو انداخت پایین از بغلش رد شدم
رفتم تو کافی شاپ
دعا دعا میکردم گوشیم سرجار باشه هرچی نگاه کردم نبود که
یه آقایی که لباس خواصی پوشیده بود
از نوع لباسش فهمیدم که از کارکنان اونجاست
دوییدم سمتش ببخشید آقا یه گ.شی سامسونگ روی اون میز بادستم به میز
اشاره کردم بود ندیدید
گفت بله بله دیدم مال شما بود؟؟
بله میشه لطف کنید برام بیاریدر؟؟
بله حتما چند لحظه صبر کنید
وقتی گوشیمو اورد گرفتم و بعد از یه تشکر خداحافظی کردم و دوییدم تا زودتر
برسم به مامانینا
مامان ن ش سته بود تو ما شین و ارمین تکیه داده بود به ما شین و سر شو پایین
انداخته بود
در حالی که نف نف میزدم بهشون رسیدم
باصدای پام آرمین سرشو باب آورد
در ماشین و باز کردم خواستم سوار شم
آرمین دستمو گرفت و در ماشین و بستش
مامان باتعجب نگاهمون میکرد
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آروم گفت تو راست میگی اصال به جوانبش فکر نکرده بودم
ولی ...ولی ...میشه به مامان نگی؟؟
اوووف مامان بفهمم کستتی خر دور از جونش فرضتتش کرده و خواستتته دور
بزنتش دیگه نگاهشم نمیکرد
گفتم از اولم قرار نبود به مامان چیزی بگم فقط گفتم
مثل یه آدم عادی زندگی کن
به مامان بگی که اون دختره رو نمیخوای ۱۴سالهه خیلی بهتره
که الکی بخوای خودت و تو درسر بندازی
بعدا جنگ اعصتتتاب داشتتته باشتتی که چرا لقمه رو ارکی دور ستتر خودت
پیچوندی
با تعجب نگاهم کرد و گفت دمت گرم بابا اصال بهت نمیخوره این حرفا!!!

وا چرا؟؟
چونکه فکر میکردم هنوز خاله بازی میکنی کوچولو
واقعا که خیلی بیشعور
بلند خندید و گفت شتتوخی کردم از اول هم معلوم بود چه خانوم فهمیده ای
هستی
تند تند پلک زدم و ناز کردم
_عشوه خرکیت منو کشته
خیلی بیشعوری واقعا بیشعوری
یه وقت فک نکنی ازت ده سال بزرگترما
چشم فک نمیکنم
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پررو
در ماشین و باز کرد و منو هل داد تو ماشین و خودشم سوار شد
سریع فلشمو وصل کردم واهنگارو عوض کردم تارسید به اهنگ
هی فالنی
صداشو زیاد کردم
توفاز خودم بودم که مامان صدای
اهنگ رو کم کرد
عع مامان چرا کم کردی؟؟
نمیخواید بگید که اون بیرون
دوساعت چی میگفتید ؟؟
ارمین تا دهن باز کرد فهمیدم میخواد خودشو لو بده
اخه بااینکه دوماهه اومده تو خونه
امااونم مثل ما از مامان خیلی حستتاب میبره و از همه مهمتر نمیتونه هیچی و
ازر قایم کنه
سریع گفتممامان ...اممم
چیه؟؟
ما..ععع..یعنی منو آرمین باهم بحثمون شده بود من ازر ناراحت بودم
میخواست از دلم دربیاره
همین
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روشتتو کرد ستتمت بیرون و دیگه هیچین نگفت آرمین هم همش چش و ابرو
میومد واسم از ایینه جلو ماشین
که اخم کردم و به مامان اشاره و گفتم هی
یعنی هیچی نگو
بازبون کروبلی باهم صحبت میکردیم
پووفی کرد و باسرعت میروند
تارسیدن به خونه هیچک حرفی نزد
از خستگی زیاد داشتم از حال میرفتم
تارسیدیم خونه
خوابیدم
باصدای زنگ گوشیم از خواب پاشد
از این صدا متنفر بوودم ازب مانع از ادامه خوابم شده بود
بزور از جام پاشدم و رفتم صورتمو شستم چشمام خون افتاده بود و چمام باز
نمیشد
بیحال اماده شدم و از خونه زدم بیرون
چندلحظه منتظر موندم که ماهان اومد
تا سوار ماشینش شدم خوابیدم
احساس کردم کسی شونمو تکون میده
اروم چشمام و باز کردم
وااای ماهانه
وااااای چشمار از نزددیک چه خور رنگ تره
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وااای چه بینی خور فرمی
لبار چه گوشتیه
صولتیه
همینطور ذل زده بودم به لب هار
با داد ماهان از جا پریدم
چته روانی
ترسیدم
باخنده نگام کرد و گفت خیلی بی ادبی
وا مگه چی گفتم ؟؟
از ما شین پیاده شد قبل از اینکه درو ببنده گفت با خنده ،دو ساعت ذل زدی به
لبای یه پسر نامحرم
استغفورالله اوووف برتو
راستی اگر خوشت اومده بگو هااا
از ماشینش پیاده شدم و گفتم
یه درصد فک کن خوشم ییاد
فک نکردم مطمئن بود
خیلی بد ذل زده بودی
تابلو بود دلت خواسته
بااین حرفش زد زیر خنده
هه هه هه بانمک
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چی؟؟؟؟
چی گفتتتت؟؟
خیلی بی حیاییییییی؟
گفت از تو که بی حیا تر نیستم
دو ساعت ذل زده به لبای پسر مردم عع عع عع بی ادب
ماااااااهااااااان تموووووومش ککککن
چی چیو تموم کن تازه میخوام به خاله هم بگم دوباره خندید
یاامام م..ا...م..انم
دوییدم سمتش و گفتم بخدا خواب بودم حالم دست خودم نبود
نمیفهمیدم که
این انصاف نیست نامرد
برگشت سمتم و گفت
به یه شرط به خاله نمیگم
قبوله ،فقط نگو
حاب بزار بگمم شرطمو شاید سنگین بود
اوووف بیشعور
بفرما
شرطش اینکه شما
اونطور که از مهشید شنیدم
امروز با بردیا قرارداری
و میخوای جوابتو بهش بگی
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خب
چه ربطی به شرطت داره اونوخ ؟
خب دیگه
میری بهش م..ی..گ..ی..ج..و..ا..ب..ت
من..فیه
یه نگاهی بهش کردم
ابن خودم زنگ میزنم به مامانم میگم
بهتراز اینکه تااخر عمر بهت باج بدم
وابااا
عع اینطوریاس
اره اینطوریاس
پ بگو دلتم خواست
خیلی بیشعوری اصال هم اینطوری نیست
سریع دوییدم سمت شرکت
بعد پنج دقیقه اومد تو شرکت
داشت میرفت سمت اتاقش که
چند قدم عقب تر اومد و با نیشخند گفت
به خاله زنگ زدی
ارررره زنگ زدم گفتم
اون وقت چی گفت
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گفتش که فدتی سرت خواب بودی
حواست نبوده
که اینطور اررره
اررررره
باشه
وقتی رفت نف حب شدمو بیرون دادم
باافکاری که تو ذهنم اومد نگران شدم
نکنه
واااااای نه خدانکنه
بااون لبخندی که اون زد مطمئنم که
یکاری میکنه
تاساعت پنج که ساعت کاری تموم بشه بااسترس گذروندم
از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون عین چی از مامان میترسمم
مامانم خواب و بیداری حالیش نی که
بفهمن به لب یه پسر ذل زدم خفم میکنه
یعنی انقدر نامرده
کسل از جام پاشدم خواستم از شرکت بیرون برم که ماهان صدام کرد
برگشتم سمتش بله بفرمایید
اووع چه باادب
کوفت
خندید و گفت واستا خودم میرسونمت
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لبخندی زدم و گفت مخسی اما بردیا جااااان میاد دنبالم
از قصد جاااان و کشیدم که بگم تحدیدهات برام اهمیتی نداره
عع که بردیاا جاااااان منتظرتونن
اوهوم
بابای (بای بای هجناب راد
با حرص نگاهم میکرد
سریع زدم بیرون و رفتم سر خیابون داشتم اطرافو نگاه میکردم
که یهو یه پرشیای سفید جلو پام نگه داشت
فکر کردم مزاحمه خواستم برگردم که از ماشین پیاده شد
بردیا بود اوووووو چه تیپیم زدن اقا
سالم ساغر خانوم
سالم
خوب هستید
مچکر ممنون
بفرمایید بشینید که بریم یه جای بهتر برای صحبت
سوار ماشینش شدم
اوووف خودشو باعطر خفه کرده بود
حاب من خسته ترکیده
نه ارایشی چیزی هیچی
جلوی یک کافی شاپ نگه داشت
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این چند وقته انقدر کافی شتتتاپ رفتم حالم بهم میخوره بخاطر همین گفتم
میشه بریم یه پارکی چیزی
اره حتما راه افتاد جلوی پارک
نگه داشت باهم پیاده شدیم
روی یه نیمکت نشستیم
سرمو انداخته بودم پایین
اونم همینطور
خسته بودم و دلم فقط خونه رو میخواست
خواستتتم حرفی برنم که یه خانوم پیری که پر از خالکو بی بود دستتتاشتتو و
صورتش و یه چادر دور کمرر بسته بود اومد رو به روم وایستاد و گفت
فالت بگیروون ننه
گفتم نه خیلی ممنون نیازی نی
بردیا گفت نه نه
بزار بگیره دیگه ببینم چطوره
سرمو تکون دادم
به معنای باشه
خانوم نشتتستتت و دستتتمو گرفتم تو دستتتار همینطووور نگاه میکرد به دستتتم
گفت اووووه اوووه ننه نگوم بهتره
وااا مگه چیه
میگما اصن ولش کن
بردیا گفت بگید دیگه
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میگما چیزی که من فهمیدم اینکه قراره ازدواج کنی ارره
نکنی بهتره
بردیا نگاهی به زنه کرد و گفت
خانوم چرت و پرت نگوو
خانومه گفت
واا ننه این چه طرز رفتار کردنه من کخ گفتم نگم
یه اخمی کرد و پاشد رفت
بردیا در حالی که عصبی بود گفت
فک میکنن ملت خرن که این چرت و پرتارو میگن
رو کرد سمت منو گفت
ساغر خانوم بخدا دیگه طاقت ندارم فکراتو کردی
بااین حرفش ناراحت شدم
سرمو انداختم پایین و گفتم ببین اقا بردیا تو خوب بودن شما شکی نی
اهااا فهمیدم ببد داداشتونم هستم
خندیدم و گفتم نه اما خب من نسبت بهتون حسی ندارم
گفت خب پیدا میکنی قول میدم
گفتم ببخشید اما واقعا قصد ازدواجم ندارم..

اهان تصمیمت و گرفتی نمیشه عوضشم کرد
سرمو تکون دادم
حال نداشتم بشینم
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یه ثانیه دیگه مینشستم
خوابم میبرد
کمبود خواب شدید داشتم
از جام پاشدم
اونم پاشد و گفت باشه امیدواذم خوشبخت بشی
مرسی همچنین
رومو برگردوندم بی شعور حداقل نگفت هم سایه ایم خونمون پیش همه م سیر
یکیه برسونمت
از پارک داشتتتم خارج میشتتدم که یهو دیدم یکی پشتتتت به منه استتتایلش کپ
ماهانه حتی لباسش بالباس امروز ماهان یکیه یه قدم عقب تر رفتم
باچیزی که دیدم چشمام اندازه توپ شد
دقیقا پشت یه درخت ایستاده بودند.

یکی دو قدم که نزدیکتر رفتم
باچیزی که شنیدم گو شمم اندازه توپ شدباتعجب نگاهش میکردم که سریع
خداحافظی کرد و سوار ماشینش
شد و رفت
یکی کوبیدم رو قلبم و خواستم برم تو خونه که مامان گفت چرا خودتو
میزنی
ها ؟؟هیچی؟؟
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وارد خونه شدم
نمیدونم چرا هراحظه که پیش ماهانم قلبم تند تند میزند
همش تو ذهنمه و حتی وقتی بهش فکر میکنمم قلبم عین چی میزنه
گاهی احساس میکنم که صدای قبلمو میشنون
نکنه ...نکنه....

اه نخیرم
سرم و تکون دادم تا از فکرر بیرون بیام اما بمصبی
هرچی بیشتر تالر میکردم کمتر موفق میشدم
سریع وارد اتاق خوابم شدم
سرمو تو دستم گرفتم
ااااه کالفه شدم
رفتم دور بگیرم شاید راحت بشم
اب سرد و باز کردم که مثال عین این فیلمااا از فکرر بیرون بیام
بیرون که نیومدم هید یخ کردم
یه جیغی کشیدم و اب دا و باز کردم
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که یهویی سوختم سریع از زیر دور بیرون اومدم
اووووف بما دور گرفتنم نیومده هاا
بعد از نیم ساعت از حمام بیرون اومد
چرا سبز بابی گوشیم روشن خامور میشد
گوشیمو روشن کردم
از تلگرام کلی پیام داشتم
چند وقت بود پیامام و چک نکرده بودم
رفتم تو تلگرام حال و حوصله چک کردن نداشتم خواستم از تلگرام خارج شم
که چشمم خورد به pvماهان
دوباره قلبم تند تند میزد کنجکاو شدم که ببینم چه پیامی داده
نوشته بود ساغر ببین ازت چه عکسی گیر اوردم
زودی جواب دادم چه عکسی ؟؟
واستا برات بفرستم ؟؟
باشه ،فقط زود بفرستاااا
بعد چند لحظه یه عک فرستاد
عک من وقتی خوابیده بودم
عوضی تو شرکت خوابم برده برداشته عک گرفته
ساغرر
بله
یه عک ازت گرفتم دهنت اندازه غاااار بازه
اب دهنت از بغل لبات درحال افتادن

wWw.Roman4u.iR

اوووووق
خیلییییییییی بیشعوووووری
واقعا که
همین ابن پاکش کن
فکر کردی نگه داشتم ،هرروز نگاهش کنم روحم شاد شه
واقعا که خیلی بدی ،
برات دارم دیگه
چی داری ؟؟
ب*و*س
بیشعور بی حیاااا
خداااااف
ب*و*س ب*و*س فدام شی عکستو به .همه نشون بدم یاعلی
گوشیمو محکم پرت کردم رو تختم خیلی بیشعورره
یه لحظه دستمو گذاشتم روقلبم
صداشو خودمم میشنیدم
واااای ....نه....

محکم پامو رو زمین کوبیدم و
باحرص در کمدمو باز کردم
یه
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سرهمی توسی پوشیدم که تا زیر زانوم بود
کپ بچه ها شده بودم
رفتم رو تختتم دراز کشیدم
همش دستم میرفت سمت گوشیم نکنه ماهان پیام داده
ده بار گوشیمو چک کردم
عوضی همش هم انالین بود
اخرم باحرص گوشیمو خامور کردم و بزور خوابیدم
از خواب که پاشدم ساعت هشت بود
ناخداگاه
پیرزنه فال گیر روبه روی ماهان ایستاده بود
ماهان بهش گفت گفتی باازدواج بااون خوشتتبخت که نمیشتتی هید بدبختم
میشی؟؟
ارررره ننه خیالت راحت
یه مقدار پولی داد دستش
و زنه پولو ب*و*سید و گذاشت تو کیفش
و گفت خدا خیرت بده ننه خدا بده برکت از زندگیت خیر ببینی ننه جون
سریع پریدم بغل ما شینش اخه یه ذره از ورودی پارک اون طرف تر پارک شده
بود ،
بعد از چند دقیقه ماهان در حالی که سرر پایین بود اومد
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نزدیک تر که شد باصدااای بلند سالم کردم
سرشو که باباورد بادیدنم تعجب کرد
خودر و زد به اون راه و گفت
عع تو اینجا چیکار میکنی؟؟
مصال من نمیدونم
گفتم اومدم بابردیا صحبت کنم
اهان فهمیدم خب حاب نتیجش؟؟
جواب مثبت دادم ،ان شتتتالله به زودی میایی عروستتیمون ،فقط از یه چیزی
ناراحت شدم
چی؟؟
پولت هدر رفت
نمیفهمم منطورتو
حاب مهم نیست ،میشه منو برسونی؟؟
پ اقا بردیا کجااااان؟؟
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همه اینارو باحرص میگفت
بالبخند گفتم اااای جوونم ،دورر بگردم (اوووووقه
کار دا شت مجبور شد بره ،زیاد ا صرار کرد بر سونتماااا اما خب خودم را ضی
نشدم
تااینکه تو رو دیدم
پسر خاله واسه همچین روزاس دیگه مگه نه ؟؟
از بین دندون های کلید شدر گفت
ارررره
ماشین باز کرد و منم خودمو انداختم تو ماشین
سوار شد ،همش اهنگای غمگین میذاشت ترکیدم از غم و غصه
اااااه ماهان خیر ستترت دارم شتتووور میکنم اینا چیه واستته ی عروس میذاری
اهنگ شاد بزار دلم باز شه بابا
بااخم نگاهم کرد و گفت اهنگ ..شاد...ندارم
پ اهنگ نذار
لج کرد
میخوام بزارم
خودمو لوس کردم
تولووووخدا ،دلم میگیله خب
پووفی کرد و اهنگ رو قطع کرد
ستترکوچه بودیم که دیدم مامان جلوی در وایستتتاده و داره باگوشتتیش ور میره
احتماب داشت به کسی زنگ میزد
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سرعت و بیشتر کرد و دقیقا جلوی مامان زد رو ترمز
از ماشین پیاده شدم
اروم سالم کردم
سالم چه کردی ؟؟
سالم گفتم که نه
ماهان از ماشین پیاده شد و گفت
سالم خاله تبریک میگم
مامان چشماشو درشت کرد و گفت وا چرااا
ایییش حاب میمرد تبریک نگه
واس ازدواج ساغر دیگه
ساغر باکی ؟؟
اقا بردیا دیگه
وا مگه جواب منفی ندادی ساغر
چرا منفی دادم
ماهان ذل زد به من عع که پ جواب منفی دادی
منو سرکار میذاری
سرکار چیه بابا
ناراحت بودم گفتم یه ذره روحم شاد شه
باشه دیگه
کارت دارم ببین چه میکنم
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ناخداگاه نگاهم افتاد به گوشیم
چکش کردم اما پیامی نداده بود☹

از جام پاشدم و صورتم رو شستم از اتاق زدم بیرون کسل شده بودم
خونه خیلی سکوت بود
اااااه چقدر بدم میاد از جاهای ساکت
از اتاق زدم بیرون
واااااای به معنای تمام داشتم روانی میشدم
ارمین سرر تو گوشی بود
بابا روزنامه
مامانم که تو اشپزخونه بود
سالم کردم
اماخب همه از ب تو بحر کارشون بودن نشنیدن
دلم هوای باز میخواست
از خونه زدم بیرون
تو حیاط نشسته بودم
نعععع اینطوری نمیشه
چون خونمون ویالیی بود جز نردبون راهی برای رفتم به پشت بوم نبود
باهزار بدبختی نردبون سنگین و بلند کردم و به دیوار تکیه دادم
اروم اروم رفتم باب
چون کوچه روشن بود تا حدودی میشد دید
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از باب پشت بوم کوچه رو نگاه میکرد که دیدم ارمین از خونه زد بیرون
صدامو نازک کردم و داد زد
عشقمممم
یه ذره سرمو خم کردم دیدم داره دور و ورشو نگاه میکنه
چه اعتماد بنفسی این داشت
یه چند باری صدا کردم اونم همش دا شت دنبال صدا میگ شت اخرم خ سته
شدو پووووفی کرد و سوار ماشینش شد
بعد از چند لحظه از ماشینش پیاده شد و یه کیسه ی مشکی دراورد
منم عین فضوب داستم نگار میکردم
بمپ حیاط و روشن کرد
به به قلیون بوود قلیون و دریت کرد ذغال و گذاشتتتت و همون طور که چت
میکرد قلیونم میکشید
داشتم به فضولی هام ادامه میدادم که یهو دستی رو دهنم قرار گرفت
سکته رو زدم قلبم تندتند میزد داشتم میمردم
اخه نونت کم ابت کم نصفه شبی پشت بوم اومدنت چی بود
تالر میکردم که دستشو برداره
یهو از پشت بغلم کرد جوری که حتی دستامم نمیتونستم تکون بدم
در گوشم گفت هی !! هید حرفی نمیزنیا ،
چند لحظه اینجا میمونم ،بعد میرم
توهم به کسی نمیگی چه اتفاقی افتاد و چی دیدی خب؟؟
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داشتم میمردم ،فقط میخواستم ولم کنه
تندتند سرمو تکون دادم
اروم برگردوندتم سمت خودر
اووووف چی میدیدم فرشته بود از ب خوشگل بود
فقط ذل زده بودم نگاهش میکررردم
اخه مگه دااااریم اینهمه خوشگل
پسره که دید ذل زدم بهش گفت
خانومهههههه
کسی بهت نگفته نباید به یه پسر جوون اینطوری ذل بزنی
اونم وقتی انقدر جیگر و خوردنی هستی بعد تک خنده ای کرد
هنگ نگاهش میکردم این چی گفت
جیگر؟
خوردنی؟
ذل؟
پسر؟
واااای یاامام زمااااان
مامان بفهمه تو دو روز به دوتا پستتر اینطوری ذل زدم دیگه نگاهم که نمیکنه
هید تو خونه هم راهم نمیده
اشارن کردم به دستش به معنای اینکه دستتو بردار
گفت برمیدارم اکا صدات در نمیادا
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سرمو تکون دادم
دستشو برداشت
گفتم من...

سریع دستشو گذاشت رو دهنم
مگه نگفتم حرف نزن
حرف نمیزنیا
دستشو برداشت
اروم گفتم بابا یه دقیقه واستا میخوام یه چیزی بگم
بگو فقط اروم
ببین بزار من برم
شتر دیدی ندیدی
همون لحظه صدای آژیر ما شین پلی اومد د ست شو گذا شت رو لب هار و
گفت هی
و خیلی آروم گفت بنظرت من خرن
سرمو به معنای اره تکون داد
خیلی پررویی
اووووف واب همه میگن به من بیچاره پررو انقدر مظلومم پررو کجا بود اخه
بعد از چند دقیقه که صدای آژیر ماشین پلی
پسره که سرتا سر لباس مشکی پوشیده بود
گفت

تموم شد
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خب دیگه برادرام رفتن مام بریم
خو ر گذشت
خواست بپره تو کوچه که فردین بازیم گل کرد و نذاشتم بره
گفتم نگاه بیا این دیوارو تاانتها بروو
بعد باب پشتتت بوم خونه بغلی اونو رد کنی میخوره به خیابون اص تلی و برادرا
هم بهت شک نمیکنن
اخه باید همین اطراف باشن دیگه
بالبخند نگاهم کرد
مرسی دمت گرم
خواهش میکنم
بعد از اینکه رفت به خودم اومدم
من به یه مجرم راه نجات و یاددادم
بازم جووگیر شده بودم و فاز فردین برداشته بودم
هیچکاری بلد نبوده باشم جوگیر شدن و خوب بلدم
خواستم از پشت بوم بیام پایین اما با چیزی که دیدم دودستی کوبیدم تو سرم
هرچی گشتم خبری از نردبون نبود
از یه ورم داشتم یخ میکردم
باصدای میو گربه نفهمیدم چطوری ازاون ارتفاع پریدم
مثل سگ از گربه میترسیدم
دیگه نمیتونستم تکون بخورم
آآآآی مردم
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بزور خودمو رسوندم دم در خونمون از درو دیوار گرفتم و پاشدم
شان آوردم دستی پایی سری نشکست خدارو شکر
باقیافه ی مچاله شده واردخونه شدم
همه بجز امیر داشتن شام میخوردن
در رو که باز کردم نگاه همه سمت من چرخید
ارمین گفت عع بیرون بودی
اروم سرمو تکون دادم و نشستم پیش ارمین
شام ماکارانی داشتیم عین گاو حمله کردم به ته دیگا
انقدر خوردم که دیگه داشتم باب میاوردم
مامان گفت ماشالله از پسرامم بیشتر میخوریاا
ارمین باخنده زد رو شونمو گفت نور جونش
بشقابا رو جمع کردم و با تموم دردهایی که بدنم داشت ظرف هارو شستم
ب عد شتتستتتن ظرف ها پر یدم تو ا تاقم بدنم ان قدر درد میکرد که از دردر
نمیتونستم بخوابم
بعد از دوساعت کم کم چشمام گرم و شد و خوابیدم
ساااغر سااااغر
چشمامو باز کردم مامانم بود
پاسو دیگه خواب میمونی
دوباره چشمامو بستم که
محکم کوبید به ماتحتم گفت پاشو دیگه
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از درد بدنم نمیتونستم تکون بخورم
مامان انقدر گیر داد که بی حوصله از جام پاشدم
باهرقدم انگار کیلو کیلو به درد بدنم اضافه میشد
به سختی اماده شدم و از خونه زدم بیرون
ماهان امروز چون قرار مهمی داشتتت نمیتونستتت بیاد دنبالم تاکستتی گرفتم و
رفتم شرکت
همن بچه ها تو حول و وب بودن
اما من نشستم یه جا و فقط نگاهشون میکردم
بعد از دوساعت درحالی که همه داشتن خودشونو میکشتن افراد جدیدی وارد
شرکت شدن ماهان و عماد پریدن جلو شونو خیلی باادب شروع به صحبت
کردن
صداشونو میشنیدم اما نای اینکه نگاهشون کنم و نداشتم
بزور سرجام وایستادمو و سالم کردم
همینکه سرمو باباوردم از ترس چسبیدم به دیوار و با وحشت نگاهش کردم
این ...این ...اینکه ه..مون...مج...رم..س
پ سره لبخندی زد و اومد جلوتر دوتا د ست شو گذا شت رو میزو صورتش رو به
من که عین چی چسبیده بودم به دیوار نزدیک تر کرد
و بالبخند گفت
چطوری پیشی ملوس
یاامام این دیگه کیه??چی میگه واس خودر
ماهان باعصبانیت نگاهم میکرد
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منم که کال بل شده بودم
ماهان گفت انگاری همو میشناسید؟؟
پسره اومد بغلم وایستاد و دستشو انداخت دور گردنمو گفت دوست دخترمه
چشمام اندازه قابلمه شده بود
چی میگه این هنگ بودم نمیفهمیدم چی میگه
ماهان قرمز شده بود با حرف اخری که زد
ماهان دیگه نتونست کنترل کنه خودشو
درحالی که ازم دور میشد
گفت کار دیشبت و هرگز فرامور نمیکنم خیلی حال داد
ماهان یقه ی پیراهنش گرفت و محکم کوبید به دیوار
که خیلی حال داد
ابنم من بهت حال میدم
با مشت کوبید تو دهن پسره
عماد و همراهای پسره سعی میکردن جداشون کنن
امااا ماهان فقط میزتتش
سریع رفتم جلو از بازوی ماهان گرفتم و گفتم
ماهان ولش کشتتتیش پستتره رو هل داد که محکم خورد به دیوار از شتتونه هام
گرفت و محکم تکونم میداد
ساغررر تو که حرف نزن دلم ازت خونه
واس توهم دارم
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همه کاذمندا اومده بودن بیرون
از بینی و گوشتته ی لب ماهان خون چکه میکرد و یه خورده از پیراهنش خونی
شده بود
پستتره رو به من گ فت عزیزم خودتو نارا حت نکن کاری نمیتونه بک نه بااین
حرفش ماهان دوباره به سمتش حمله ور شد
از ته دل میزد پسره رو
محکم بازوشو چسبیدم و با بغض گفتم ماهان تورو خدا ولش کن
بااعصبانبت گفت تو چرا غصه اشو میخوری
نمیدونم چرااین حرفو زدم
اما هرعلتی داشت
حرفش حرف دلم بود
بابغض نگاهش کردم و گفتم
نگزان توام نگاه کن داره از بینیت خون میاد
مات نگاهم کرد
بعد از چند لحظه رفت سمت اتاق شو درم محکم ب ست از ابدارخونه یه لیوان
اب برداشتم
و رفتم اتاق ماهان
نشسته بود رو مبل و سرشو بادستار گرفته بود و محکم شقیقشو فشار میداد
ماهان ،حالت خوبه؟؟
باشنیدن صدام سرشو بلند کرد
گفت برو بیرون
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نمیرم
رفتم نزدیک ترر
لیوان ابو دادم دستش
لیوان و محکم زد زمین با خشم بلند شد و گفت که دوست دخترشی
ماهان...من ...من
توچی؟؟؟
ببد دوست دخترشی دیگه که انکار نکردی؟؟
نه ...نه...فقط...فقط..

فقط چی؟؟
شکه شده بودم از حرفش
انتظار نداشتی لو بری
داد زد ارررره
نه بخدا
پ چی ها؟؟
من ...من...دیروز رفته بودم پشت بوم حوصلم سررفته بود
بعد
یهو این یارو رو دیدم
بهم گفت به کسی نگم که دیدمش و رفت
ساااااغر من خرم
بخدا ماهان راست میگم
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پ قضیه حال دادنه چی بود
داست میپرید تو کوچه بهش گفتم
از یه طرف دیگه بره که آسیب نبینه
تو چرا باید نگران آسیب دیدن اون باشی هااااا
نمیدونم چرا دلیلی نداشت توضیح بدم برار ولی دوست نداشتم
ادم بده باشم برار
گریم گرفت
اشکام همینطور میرختن
گفت ماهان بخدا راست میگم
حتی حتی نمیدونم اسمش چیه
ماهان ذل زده بود به چشمام هیچی نمیگفت که یهو
ماهان...بخدا ....بخدا
راست میگم
اولین قطره اشکم ریخت
باناراحتی نگاهش کردم و گفتم
ماهان یعنی تو فکر میکنی من باهار دوستم
ولی باور کن بخدا اصال نمیشناسمش
همش به ماهان توضیح میدادم و گریه میکردم
اخرم با گریه گفتم توکه باور نمیکنی پ چرا الکی توضیح بدم
رفتم سمت در اتاق
که یهو
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دستای مردونه ای دور کمرم حلقه شد
ماه....ا...ن..من...بغل...کر...د
دستم رو هوا مونده بود
درعجب کار ماهان بودم
ولی خب ته دلم قیلی ویلی میرفت
خودمم مقاومت نکردم از بغلش بیرون بیام
درسته نامحرم بود ولی خب یه
خب
دوسش
داشتم
ارررره دوست داشتم بغلم کنه
نگاهم کنه
بهم توجه کنه
من ماهان و دوست داشتم
عاشق غیرتی شدنار
عاشق گیردادنش
خندیدنش
چال گونش
نمیدونم چطوری ولی عاشقش
شدم
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محکم از پشت بغلم کرد
قلبم تند تند میزد
نکنه ماهان بشنوه
چونه ار و گذاشت رو شونه امو
گفت مگه میشه باور نکنم حرفی که زدیو
ولی!!
دیگه بخاطر یه آدم بی لیاقتی مثل من اشکاتو حروم نکن
خ...
ادامه حرفشونزد سرمو باب اوردم
یاااااخدا
آرمین
با صورت برزخی داشتن نگاهمون میکردن
آرمین داد زد به به ببخشید وسط حرفای عاشقونتون مزاحمتون شدیم
یه قدم جلوتر اومد که اینطوری مراقبشی ارررره
ماهان روبه روی آرمین قرار گرفت
مثل همیشه که خیلی محکم صحبت میکرد گفت اون طور که
فکر میکنی نیست
چی میگی واس خودت
باید میومدیم ساغر و اززیرت
ماهان نذاشت ادامه جملشو بگه
داد زد
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درست حرف بزن
بزرگتری احترامت واجب
ولی نمیذارم کسی...درباره...ساغر....شرو ور بگه
انگشت اشاره اشو باب اورد و گفت
به وبی علی نمیذارم حتی اگه اون شخص تو باشی
آرمین یقه ی ماهان و گرفت و گفت
اونوخت شما ؟؟؟
ماهان گفت
نشونت میدم من کیم
زد تو گوشه آرمین
ارمین یه سیلی خوابوند توگور ماهان
تااون موقع فقط گریه میکردم و نگاهشون میکردم
خواست دومین سیلی و بزنه
داد زدم تورو خدا نزنش
برگ شت سمت منو گفت انقدر بی غیرتم بیام ببینم یارو از اعتمادم سوا ستفاده
کرده
ابجیمو بغل کرده
بعد بیام دستشم بب*و*سم دمت گرم
اخه ..میدونی ...تقصیر منه
ماهان تقصری نداشت

عشق واهی

اهان پ عمه من بودر که تورو بغل کرده بود ،اررررره؟؟
ماهان واقعا خیلی نامردی،
میدونی که از چشمام بیشتر بهت اعتماد داشتم
تو این مدت که اومده بودم از امیرم بیشتر دوستت داشتم
اما بد از چشمم افتادی
میدونستی رو ساغر چقدر حساسم
امااا
ماهان گفت میدونم ...میدونم اشتباه کردم
ولی بخدا ارمین اولین بار که اصال دستم به ساغر خورد و
ارمین داد زد اولین بار و اخرین بار
ماهان نگاهی بهم کرد که داشتم با ترس نگاهشون میکردم
آخه مثل سگ از دعوا میترسیدم
آرمین اومد دستم و گرفت و رو به ماهان گفت
دنبال منشی جدید باشید
دیه دور و ورساغر نمیبینمت
دستمو گرفت و منو کشوند دنبال خودر
کیفمو برداشت و همچنان منو دنبال خودر میکشوند
وقتی از شرکت زدیم بیرون در ماشینش و باز کرد و منو هل داد تو ماشین
با سرعت افتضاحی میروند
طوری که در عرض ده دقیقه رسیدیم
واااای اگر به مامان میگفت
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بدبخت میشدم
باابغض نگار کردم و گفتم به مامان میگی؟؟
جوابمو نداد
روشو برگردوند و خواست بره که محکم بغلش کردم و گفتم ببخشید داداشی
داشتم گریه میکردم
دستمو از دور شکمش باز کرد و گفت
ابن اعصاب ندارم بعدا دربارر حرف میزنیم
در ضمن دیگه حق نداری بری اون خراب شده
دستاشو کرد تو جیبشو رفت تو خونه
کسل وارد خونه شدم
اروم به مامان سالم دادم و رفتم تو اتاقم
در اتاقمو قفل کردم
دلم داشت میترکید
اگر گریه نمیکردم میمردم
نشستم گوشه اتاقم ذل زدم به دیوار
اشکام پشت سرهم میریخت
واقعا اشتباه کرده بودم
واس منی که به خیلی چیزا مقید بودم اشتباه بود
همیشه دوست داشتم اولین ها همش برای شوهرم باشه
اولین بغل

عشق واهی

اولین ب*و*سه
اولین دوستت دارم
شاید چون همیشه دوست داشتم
شوهرم اولین مرد زندگیم باشه
سمت دوستی با پسر نرفتم
باصدای زنگ گوشیم اشکامو پاک کردم و چشم دوختم به گوشیم
اینکه اسم مهشید رو گوشیم خودنمایی میکرد
حال و حوصله نداشتم..

از جام پاشدم
تمام بدنم خشک شده بود
مانتومو بی حوصله دراوردم و شوت کردم بغل تختم
رو تختم دراز کشیدم
شلوارم خیلی تنگ بود و
اذیتم میکرد
درر اوردم و انداختم
بغل مانتوم
روشکم خوابیدم
ذل زده بودم بودم به دیوار
اوووف چرا اینطور شد
دوباره گوشیم خامور و روشن شد
بیحال برر داشتم
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مهشید بود
تاابنم ده بار زنگ زده بود
جاانم
سالم خوبی اجی؟حالت خوبه؟
اوهوم خوبم
صدای داد از پشت گوشی اومد
طوری که موبایلمو از گوشم دور کردم
(میگم موبایل و بده به من)

چند لحظه بعد صدای مردونه ی
ماهان اومد
ساغر حالت خوبه ؟؟
اون نامرد که نزدتت
نه حالم خوبه
اگر ..اگر ..زدتت یا هرکاری بهم بگو خب
نه ماهان گفتم که حالمم خوبه
فقط خوابم میاد
فعال خدافظ
بدون اینکه بزارم حرفی بزنه
گوشیو قطع کردم
انداختم رو میز
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بخاطر اینکه کلی گریه کرده بودم
چشمام درد میکرد
چشمامو بستم و بدون اینکه به چیزی فکر کنم خوابیدم
صبح با سردرد شدیدی از خواب پاشدم
سرم افتضاح درد میکرد
رفتم صورتمو بشورم
از دیدن خودم تو ایینه وحشت کردم
چشمام خیلی پف کرده بود و بشدت قرمز شده بود
سمت آشپزخونه رفتم
همه داشتن صبحانه میخوردن
امیر اول منو دید و گفت
وااای این چه وضعشه چرا اینطوری شدی
همه به جز آرمین که میدونست
چشم به لبم دوخته بودن که چی میگم
سرمو تکون دادم و گفتم هیچی فقط سرم درد میکنه
مامان قرص سردرد میدی بهم
با معده ی خالی که نمیشه بیا دو سه لقمه صبحانه بخور
بزور دولقمه خوردم
سریع قرصمو خوردم و رفتم تو اتاقم
احساس میکردم روهوا دارم راه میرم
حالم اصال خوب نبود
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سرم گیج میرفت
همه جارو تار میدیدم
گوشام سوت میکشید
تو یه لحظه احساس کردم افتادم زمین و همه جاا سیاه شد
چشمام و اروم باز کردم
دوست نداشتم چشمامو باز کنم
خوابم میومد
اما سرو صدای اطرافم مانع از خوابیدن مجدد میشد
مامان که دیدم چشمام و باز کردم
گونمو ب*و*سید و گفت حالت خوبه مامان جان
امیرم با یه لیوان اب دا خل ا تاق شتتتدو او مد ستتمتم گ فت چی شتتتده
خواهری؟؟حالت خوبه ؟؟
اره داداشی حالم خوبه و یه لبخند کم جونی بهش زدم
نگاهم افتاد به آرمین که رو صندلی کنار میز کامپیوترم نشسته
بود ذل زده بود به دیوار و نگاهمم نمیکرد
این کارر ازارم میداد نکنه ..نکنه ...دربارم فکر بد میکنه
اوووف
رومو برگردوندم سمت مامان که با محبت نگاهم میکرد
مامان گفت
دیگه سرکار نرو نگاه کن چه ضعیف شدی

عشق واهی
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از حالم رفتی
گفتم چشم دیگه نمیرم
از جام پاشدم
مامان

گفت عع دراز بکش ببینم .

بغل مامان نشتتستتتم و دستتتمو انداختم دور گردنش و گفتم مهین جوون حالم
خوبه
هرچی بیشتر دراز بکشم بیشتر کسل میشم
مامان فکری کرد و گفت اره راستتتت میگی حاب که اینطوره پاشتتو ظرفا رو
بشورررر
آی آی آی دارم میمیرم
حاب فکر میکنم میبینم اصال هم کسل نمیشم
مامان و امیر خندیدن
امیر گفت از وقتی که یادمه تنبل بودی
یه بیشعوری نثارر کردم و خندیدم
مامااااان بریم بیرون
پوکیدددم بابا
بزار .دودقیقه حالت خوب شه بعدشروع کنم
مهین جووون تولوخدا
خیله خب باشه واستا کارامو انجام بدم
همگی باهم رفتیم سمت پذیرایی
که تلفن زنگ خورد
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خواستم تلفن و بردارم که مامان پیشدستی کرد و تلفن و برداشت
توجهی نکردم به حرفار اما با شنیدن ا سم ماهان از زبون مامانمم گو شام تیز
شد
مامان داد زد چیییی؟؟ماااااهان ؟؟
نه بابا..

درو ؟؟؟
اصال باورم نمیشه ؟؟
ماهاااان؟؟
هممون حتی ارمینم چشم دوخته بود به مامان که مامان چی میگه؟؟
باخنده تلفن و قطع کرد و ذل زد به من
باخنده اومد بغلم کرد و گفت واااای باورم نمیشه
خب مامان بگو چی شده دیگه
وااای واااای پاشو پاشو باید بریم خرید
دلم یهو ریخت
نکنه ماهان داره زن میگیره که باید برم واس ازدواجش لباس بخرم
اما خب چرا منو بغل کرد
دل تو دلم نبود
مامانم مه هیچی نگفت
یهو داد زدم عع مامان بگو چی شده دیگه
وااای اصال یادم رفت بگم
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وااااای فردا
یعنی پنجشنبه خالتینا دارن میان خواستگااری
امیر داد زد میاااااان؟؟
مامانم سرشو تکون داد گفت اره خواستگاری ساغر
هنگ کرده بودم قلبم انقدر تند میزد
صداشو خودم میشنیدم
بزاق دهنمو قورت دادم
چی؟؟؟
چی نداره که پاشو پاشو
دستمو گرفت و شوت کردتم تو اتاقم
اصال انگار نه انگار حالم بد بود
انرژی گرفتم
بعد مدت ها قشنگ به خودم رسیدم
یه تیپ قرمزم زدم و
پریدم بیرون
امیر زیر لب ترشیده ای بارم کرد که
فقط خندیدم
نیشم عین چی باز بود
ارمینم چپ چپ نگاهم میکرد
باامیرو مامان رفتیم بیرون
مامان کچلم کرد

189

wWw.Roman4u.iR

190

رو هر لباسی دست میذاشتم
میگفت نع
بعد از ساعت ها گشتن
بابخره مامان خانوم رضتتایت دادن و یه کت و دامن فیروزه ای و روستتری هم
رنگشو گرفتم
وقتی خونه رسیدم عین جنازه ها بودم رفتم تو اتاقم و تالباس
عوض کردم خوابم برد
ساغرررر پاشو دیگه پاشووو
بی چشمامو باز کردم
پاشو یه چیزی بخور خونه رو تمیز کنیم
واااای مامان بیخیال مگه خالبنا تابحال نیومدن خونمون
گفتم پاشو
از جام پاشدم صورتمو شستم یه چند لقمه ای صبحانه خوردم
شروع کردیم به تمیز کردن
تا ساعت چهار بکوب تمیز کردیم
خونه برق میزد درست اما چه فایده کمرم صاف نمیشد
رفتم یک ساعت زیر دور بودم
هم خوشحال بودم هم خجالت میکشیدم
از حمام که بیرون اومدم
موهامو خشک کردم
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نمیخواستم خیلی ارایش کنم
یه مداد ابرو زدم و یه رژ صورتی کم رنگ
نیم ساعت دیگه میرسیدند
سریع جوراب شلواری مشکیمو پوشیدم
کت دامنمو پوشیدم که قیت تنم بود
موهامو همه رو جمع کردم روسریمو سرم کردم و بغل گردنم گره زدم
ادکلنمو زدم و از اتاقم خارج شدم
مامانم که قشنگ انگار عروسه از من زودتر رفت تو اتاقش هنوز بیرون نیومده
آرمین نشسته بود رو مبل و ذل زده بود به تلویزیون خامور
از پست دستمو انداختم دور گردنش و گفتم ببخشید
میدونم کارمون اشتباه بود اما
شرمنده ببخشید
خواست از جار پاشه که محکم تر بغلش کردم
ببخشید ارمینی
یه نگاهی بهم کردو بغلم کرد
محکم گونشو بوی کردم که رد رژم افتاد رو گونش
داد زد واااای ساغر اگر اون رنگ رژ بمصبی رو گونم باشه خفت میکنم
اه چه خشن دستمو کشید به رژی که رو صورتش بود که بدتر پخش شد
یه نگاهی بهش کردم و در رفتم تو اشپزخونه
میوه هارو چیدم که
زنگ و زدن
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واااای اصال استرس نداشتم
اما باصدای زنگ اصال یه طور دیگه شدم دستام داشت میلرزید
از اشپزخونه بیرون رفتم که دیدم بابامه
نف عمیقی کشیدم و نشستم رو مبل
همه نشسته بودیم
اما خبری ازشون نشد قرار بود ساعت شیش بیان اما ابن یازده شده بود
باصدای زنگ تلفن همه نگاه ها رفت رو تلفن
مامان تلفن و برداشت
داشت حال و احوال پرسی میکرد
یهو طرف یه چیزی گفت که مامانم رنگش پرید
چی؟!
چی گفتی
ر..شه...
مامان تلفن از دستش افتاد
دیگه
نتونست باایسته و خورد زمین
همگی دوییدیم سمتش مامان جان چی شده؟؟
بگو دیگه؟؟
مامان اشکار ریختن رو گونش
رو به بابا گفت علی منو میبری پیش شهین ؟؟
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بابا سرشو تکون داد و گفت حتما
دست مامان و گرفت بلندر کرد
سریع لباس هامو عوض کردم
با مامان و بابا رفتم
بابا نزدیکای بیمارستان
نگه داشت
همگی پیاده شدیم
مامان درحالی که به بازوی بابا تکبه داده بود گریه میکرد
از اونا زودتر حرکت کردم
از بخش اطالعات پرسیدم
Icu
وقتی از این و اون پرسیدم دوییدم سمت ICU

از دور دیدم
ماهان با وضع خیلی اشفته همش یه مسیری و طی میکرد
و دستش و تو موهار میکرد
مهشید به دیوار تکیه داده بود
و آروم گریه میکرد
با صدای پام نگاه هردور برگشت
سمتم
اشک حلقه زدم تو چشمای ماهان و دیدم
چیزی که هیچوقت ندیده بودم
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اروم رفتم سمت مهشید بغلش کردم
گریم گرفت
بادیدن اشکام گریه ی مهشید شدت گرفت
محکم بغلش کردم
سنگینیه نگاهی رو ح کردم
رومو برگردوندم
ماهان ذل زده بود بهم
تحمل نگاهشو نداشتم
سرمو انداختم پایین
نگاهم به مهشید افتاد
از ب گریه کرده بود خوابش برد
مهشیدو به سمت نماز خونه بردم
به سمت  ICUرفتم
مامان نشسته بود رو صندلی اونجا و بلند بلند گریه میکرد
بابام سعی در اروم کردنش داشت
کنار ماهان نشستم و یرم و تکیه دادم به دیوار
ماهان زمزمه کرد امروز قرار بود بشه بهترین روز زندگیم اما شد بدترین
ساغر ..اگر...اگررر.خدایی نکرده مامانم چیزیش بشه من چیکار کنم
میمیررررم
خدانکنه ..ان شالله حال خاله هم خوب میشه...بجای دعا کردن اicu
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حرفا رو نزن
احساس میکنم تو این یه روز اندازه ده سال پیر شدم
مامان خوشگل و مهربون من
ابن زیر هزارتا دستگاه
مامانم اگر دوم نیاره
میمیرم
یه قطره اشک ریخت اما سریع پاکش کرد
بابا مامان و بزور برد خونه
اما من موندم
چون گریه کرده بودم
چشمام درد میکرد
چشمامو بسته بودم
یهو سنگینی چیزی رو روی شونم احساس کردم
ماهان بود خوابش برده بود
حسابی خسته شده بود
چشمام و بستم
چشمام داشت گرم میشد که صداهای زیادی شنیدم
باوحشت چشمامو باز کردم
ماهان از من زودتر پاشده بود
دکترو پرستار های زیادی میرفتن توICU

نکنه که
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نکنه....باوحشت نگاهشون میکردیم
دکتر که بیرون اومد
پووفی کرد و راهش و ادامه داد
ماهان زود به خودر اومد و جلوی دکترو گرفت
دکتر ...دکتر ...چی شده؟؟
متاسفم هرکاری از دستمون برمیومد انجام دادیم اما
غم اخرتون باشه
ماهان بدون اینکه پلک بزنه ذل زده بود به دیوار
یهو رو دوزانو افتاد زمین
گریه ام گرفته بود
دیدم تار شده بود
خاله شیطون و مهربونم چه
ساده
ازبینمون رفت
رفتم سمت ماهان
از بازو هار گرفتم
باکمک خودر رو صندلی نشوندمش
امااایک ثانیه نشده بود که نشسته بود رو صندلی که از حال رفت
خیلی ترسیدم
دوییدم سمت پرستارا
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سریع بردنش تو اتاقی
یه ربع بعد رفتم تو اتاقه ماهان اروم خوابیده بود بهش سرم وصل بود
نشستم کنارر
داشتم به خاله فکر میکردم
حتی وقتی بهش فکر میکردم گریه ام میگرفت
کم کم گریم شدید تر شد
بیصدا گریه میکردم که ماهان بلند نشه
از جام پاشدم برم بیرون
که دیدم ماهان ذل زده بهم و داره نگام میکنه
هید حرفی نمیزد و فقط نگاه میکرد
شک بدی بهش وارد شده بود
هنوز کسی خبردار نشده بود
از عمو (بابای ماهانهاصال خبری نبود نیست
مهشید
وای مهشید
سریع از اتاق بیرون اومدم
صداهای وحشتناکی میومد
هرچی به icuنزدیک تر میشدم این صدا ها بیشتر میشد
تعداد زیادی پر ستار دور یه عده جمع شده بودند و سعی میکردند اروم شون
کنن
نزدیکتر که شدم
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وااااای باورم نمیشه
مامام و مهشید بودند
رفتم سمتشون
گریم گرفت
مامان ...مامان جان اروم بار فدات شم
مهشید ...عع نزن خودتو نکن
نمیتونستم کدومو کنترل کنم
چند لحظه بعد ماهان هم اومد
اما ذل میزد به مامان و مهشید
هید کدومو نمیتونستم کنترل کنم
یه لحظه نگاهم خورد به ماهان رنگ صتتورتش قرمز شتتده بود محکم دوندن
هاشو به هم میسابید
به به رو به رو ذل زده بود
نگاهم برگشت عع اینکه..
ماهان از جار پاشد
دست های مشت شدشو دیدم
درعرض یک ثانیه رنگ صورتش قرمز شد
مثل همیشه محکم قدم برمیداشت
نزدیکش که شد
شروع کرد به زدنش
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مشخص بود حرص زیادی داره
از تمام وجود میزد
چندین مرد که لباس خواصی پوشیده بودند ازهم جداشون کردن
ماهان بابخره لب باز کرد
بی ناموس
توکه میدونستی اومده جداتون کنه
خوبیتونو میخواست
بازم زدیش
حروم زاااده اخه تورو مثل پسر خودر میدونست
یهو دویید سمتش
پرقدرت تر از قبل میزدتشون
پسری که قیافش خیلی اشنا بود
برام
هیچی کاری نمیکرد
دیگت نمبتونستند جلوی ماهان و بگیرن
پسره گریه میکرد و میگفت بخدا
حالم دست خوردم نبود
نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم
اشغال توکه حالت دست خودت نبود گه میخوردی اون ورا پیدات میشد
شرمندم اقا ماهان
شرمندگی تو به چه دردم میخوره
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داد زد هاااااان به چه دردم مامانمو برمیگردونه
ماهان و بزور کنترل کردن
پسره رو داشتن میبردن که
عمو رو دیدم
واااای باورم نمیشد
اندازه ده سال تو یه شب شکسته شده بود
کمرر خم شده بود
بادیدن پسره
بدتر از ماهان حمله ور شد بهش
اوضاع ناجوری بود
گریه های مامان و مهشید بیشتر شده بود
رومو برگردوندم سمت ماهان و عمو
پسره رو بردن
ماهان تکیه داد به دیوار و سرخورد رو زمین
عمو نشسته بود رو صندلی
از لرزر شونه هار فهمیدم
داره گریه میکنه
خیلی سخت بود غم از دست دادن یه عزیز
عزیزی که عمو عاشقانه میپرستیدر
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بااینکه  30سالم از ازدواج شون گذ شته بود عمو همی شه باع شق به خاله نگاه
میکرد
مامان و مهشید از یه طرف
ماهان و عمو یه طرف دیگه
چندساعتی گذشته بود
از شدت ناله های مامان و مهشید کم شده بود
از خستگی زیاد نای تکون خوردن نداشتم
رو صندلی های حیاط بیمارستان نشسته بودم که چشمام گرم شد و خوابیدم
باتکون های دستی از خواب پاشدم
تمام بدنم کوفته بود وسرما تو استخون هام نفوذ کرده بود بازوهامو بغل کردم و
تو خودم جمع شدم
خواستم بخوابم که صدای مردونه ای قادر به تشخیص اینکه صدای کیه نبودم
مانع از ادامه خوابم شد..

از بی به بی چشمای مخمورم
تونستم چهره ی ماهان رو تشخیص بدم
بدون اینکه ,نگاهم کنه گفت
پاشو برو خونه
از جار پاشد و داخل بیمارستان رفت
باتاکسی برگشتم خونه
انقدر حالم بد بود که تارسیدم خوابم برد
باصدای گریه و زاری از خواب پاشدم
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نگاهم افتاد به مه شید که سرتاپا م شکی پو شیده بود و ذل زده بود به حیاط و
اشک میریخت
از جام پاشدم ..حواصش بهم نبود
محکم بغلش کردم
برگشت سمتم بادیدنم گریش شدت گرفت
منم گریه ام گرفته بود و پابه پای هم گریه میکردیم
باصدای در ازهم جداشدیم
امیرداخل اتاق شد سرتاسر سیاه پوشیده بود
اومد سمت مهشیدو گفت
بلند شو بریم بهشت زهرا پاشو
ببین چه بالیی سرخودت اوردی
چشمات شده کاسه ی خون
بااین حرفای امیر مهشید گریش بیشتر میشد
لباس های مشکیمو برداشتم رفتم اتاق مامانینا
کسی نبود
بعد از اینکه لباس های مشکیمو پوشیدم
به صورتم اب زدم و از اتاق بیرون رفتم
همه درحول و ب بودن
رفتیم بهشت زهرا
وقتی که خاله رو دفن میکرد

عشق واهی

مهشید عمو مامان حالشون دست خودشون نبود
گریه میکردن و صداشون تو سرم میپیچید
به درخت تکیه داده بودم
اروم سرخوردم رو زمین
اشکام پشت سرهم روگونه هام جاری میشدن
هنوز نمیتونستم باورکنم..

ماهان ذل زده بود به قبر خاله و پلک نمیزد کامال توشوک بود
کم کم همه رفتند
ماوخالینا بودیم
رفتم دست مهشید و گرفتم و بلندر کردم
همه سوار ماشین هاشو شدن
نگام افتاد به ماهان که مثل اول ذل زده بود به قبر خاله
نگرانش شدم
دوییدم سمتش
صدار کردم
ماااهان
ماااهان
باشنیدن صدام روشو برگردوند سمتم
خیلی بی احساس نگاهم میکرد
هنوز از شوک در نیومده بود
رفتم سمتش و گفتم ماهان گریه کن تاخالی بشی ؟؟
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نگاهی بهم کرد و گفت و وا چرا گریه کنم ؟؟
بااین حرفش گریم گرفت نگام افتاد به قبره خاله
باصدای داد ماهان ترسیدم
نگاهم کرد و گفت ببد توهم میگی مامانم مرده..
باچه زبونی بگم بابا مامان من زندس ایناهمش دروغه..

باحرفار شدت گریم بیشتر شد
محکم بازوهامو تکون میداد و میگفت
بمصب مگه نمیگم گریه نکن
مامان من زندس ها
ماهان اروم بار..
خب اروم بار...

نگاه مظلومی کرد و گفت
ساغر بگو که مامانم نمرده ؟؟
بگو اینا همش دروغه
برای اولین بار اشکاشو دیدم
اشک میریخت و میگفت دروغه دیگه مگه نه ؟؟
سرمو انداختم پایین اشک میریختم
داد زد .د چرا ساکتی نکنه توهم باور کردی ؟
یه هو شروع کرد به خندیدن
خنده های هیستریکی
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چند قدم رفت عقب و گفت اینا همش دروغه چقدر شتتماها زود باورید ،چه
ساده باور میکنید
بین خنده هار شروع کرد به گریه کردن
رو دوزانو افتاد زمین دستاشو گذاشته بود رو زمین و
باصدای بلند گریه میکرد
بادیدنه گریه هار
انگاری یکی قلبمو محکم فشار میده
دیدن گریه هار آزارم میداد
پابه پار اشک میریختم
از جار پاشد اومد سمتم
باصدای بمش گفت میشه چند لحظه تنهامون بزاری؟؟
اروم سرمو تکون دادم و دور شدم
همه رفته بودند
منوماهان بودیم
جای تعجب داشتم که ارمین بدون اینکه چیزی بگه رفته بود
یه مسیرو همش قدم میزدم
میرفتم و میومدم
کم کم هوا داشت تاریک میشد
باصدایی که از پشت سرم اومد سکته کردم
دستمو گذاشتم رو قلبمو برگشتم
ماهان بود
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نگاهم کردو گفت بریم
سرمو تکون دادم پشت سرر راه افتادم
تو طول راه هردو ساکت بودیم
و این ماهان بود که حرصی که داشت و رو روی پدال گاز خالی میکرد
جلوی خونه که نگه داشتتت به ستتختی پیاده شتتدم و به ستتمت خونه حرکت
کردم...
**************************************
دوماه از اون اتفاق گذشته بود
ازاون موقع به بعد دیگه لبخند به لب مامان ندیدیم
ماهان دیه اون پسر شیطون و شوخ طبع نبود
مهشیدم گوشه گیر شده بود
عمو بعد چهلم خاله رفت تبریز
هرروز کسل تر از دیروز میگذشت
واقعا داشتم دیوونه میشدم
واقعا نمیتون ستم دیگه انقدر ک سل با شم از جام پا شدم و اماده شدم و از خونه
زدم بیرون
دلم واسه بیرون رفتنا تنگ شده بود
تو خیابونها قدم میزدم و مردم و نگاه میکردم
رفتم تویه پارک نف عمیقی کشیدم
روی یه نیمکت نشستم واقعا دیگه تحمل هید اشک و غمی نداشتم
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هرکی و نگاه میکردی کسل بود
تو حال و هوای خودم بودم که احساس کردم یکی کنارم نشست
توجهی نکردم بهش
سنگینی نگاهشو احساس میکردم
ولی به روی خودم نمیوردم
یهو داد زد بهههههه سالم خانوم منشی
باتعجب برگشتم سمتش
عع اینکه مجرم
پشت چشمی نازک کردم و رومو برگردوندم
خانوم منشی محل نمیدی
هنوز کتک هایی سرت خوردم و فرامور نکردم
با پررویی گفتم اون کتک ها تقصیر خودت بود جناب مجرم
چی؟؟؟
مجرم؟؟
بللله
خندید و گفت من کجا شبیه مجرمام
گفتم مگه مجرما شاخ و دم دارن که شبیه تو باشن یا نباشن
بابخره اون روز بابپشت بوم
یادم ن.ر.ف.ت.ه
اها واسه اون روز شدم مجرم
بللله خودم دیدم از پلی فرار کردی
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منکه جرمی نکردم فقط یه ذره دلم هیجان میخواست
هیجان؟؟
اوهوم میخوای نشونت بدم
تا خواستم بگم نه
دستمو گرفت و پشت سر خودر میکشوند
داد میزدم عع دستمو ول کن
دستم شکست
اما اون بی توجه به حرفام منو پشت سر خودر میکشوند
برد منو پشت بوته ها و گفت
اون مرد هیکلی رو میبینه
گفتم همون ریشوعه ؟؟
خندید و گفت ارره
اون بادیگاردم که به دستور بابام بیست چهاری دنبالم
هیجانم اینکه کلی سربه سرر میذارم دستمو گرفت و گفت
ابن فقط باید جوری در بریم که مارو نبینه خب
سرمو تکون دادم
کنجکاو بودم ببینم چیکار میکنه که
چشمم خورد به امیر و رضا که اونطرف تز از ما نشسته بودند
واااای جناب مجرم
کیان هستم
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اقا کیان داداشم
دستمو از بین دستای مردونش بیرون کشیدم و شروع کردم به دوییدن
صداشو پشت سرم میشنیدم
که صدام میکرد
اما من دوییدم و سوار تاکسی شدم
از بغل بادیگارر رد شدیم
واقعا ترسناک بود
ادم با دیدنش سکته میکرد
نف عمیقی کشیدم
هنذفری هامو گذاشتم تو گوشمو اهنگ مورد عالقمو پلی کردم
چقدر آروم میشم با خنده هات
میام این راه رو تا تهش پا به پات
تو همه جونمی ،جونم فدات
الهی قربون حرف زدنات
مگه میشه تو رو دوست نداشت
مگه میشه تو رو تنها گذاشت
نفسام به چشات بسته شده
ببین عشقت ازم دیوونه ساخت
تو یه دنیایی ساختی واسه من
که تو خوابم نمیدیدم اصل
چقدر این لحظه ها رو دوست دارم
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ازین به بعد بگو مجنون به من
نمیزارم تو رو از دست بدم
واسه تو قید دوستامو زدم
دیگه چی بهتر از این اتفاق
که من به دنیای تو اومدم
نگو ب کن برم ،میشه باشیم با هم
این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،مجنونم به تو
نگو ب کن برم ،میشه باشیم با هم
این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،مجنونم به تو
وارد خونه که شدم دو باره دلم گرفت
همش سکوت سکوت سکوت...
پوفی کردم و سریع لباس هامو عوض کردم..

افتادم به جوون خونه و حسابی تمیزر کردم
شام گذاشتم و منتظر شدم همه بیان
بعد از شام از ب خسته بودم خوابم برد
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صبح زود از خواب پاشدم
میخواستم دنبال کار بگردم
یه تیپ ستتاده زدم و از خونه زدم بیرون همش ستتنگینیه نگاهی رو احستتاس
میکردم اما سرمو که برمیگردوندنم هرکسی سرر تو کار خودر بود
رو نیمکت بغل پارک نشستم و دنبال کارایی بودم که مناسب باشن
یه جا زنگ زدم که پرشده بود
خواستم به یه شرکت زنگ بزنم که صدایی از پست سرم گفت
من یه پیشنهاد کاری خیلی خوب برات دارم
به سرعت سرمو برگردوندم
بادیدنش خوشحال شدم نمیدونم شاید بخاطر اینکه همیشه لبخند به لب داره
بدون اینکه چیزی بگم رومو برگردوندنم
اما پررو تر از این حرفابود
اومد نشست بغلمو گفت
من یه منشی نیاز دارم دقیقا کپ خودت
حقوقتم هرچقدر تو بخوایی چطوره ؟؟
اخمی کردم و گفتم اقای مجرم لطفا تمومش کن
اسمم کیانه ،کیان صدام کن خب؟؟
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اقا کیان میشه تمومش کنی
نع نمیشه
دستمو گرفت و دنبال خودر کشوند
یه ماشین قرمز فکر کنم جنسی بود
در ماشتتین و باز کرد خواستتتم برگردم که دستتتمو محکم گرفت و هل داد تو
ماشین سریع سوار شد
واااای خل به تمام معنا بود اهنگای فوق العاده شتتتاد گور میکرد و باهار
لبخونی میکرد
حرکاتش واقعا خنده دار بود
دا شت اهنگ عربی شاد لبخونی میکرد و همراه با ضربات اهنگ شونه ها شو
تکون میداد
زیر لب خلی بهش گفتم که یه ابروشو داد بابو گفت شنیدما
دست به سینه درحالی که قیافمو عین خودر میکردم گفتم ،گفتم ک بشنوی
بدون اینکه جوابمو بده به ر*ق*صش ادامه داد
نمیتونستم نگاهمو ازر بگیرم
زیرچشی نگار میکردم
برای مهار خندم زیاد تالر کردم
اما خیلی هم موفق نشدم و لبخند رو لب هام بود
بعد از نیم ساعت
جلوی یه ساختمون خیلی شیک که نمای شیشه ای داشت نگه داشت
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از نگهبان تاابدارچی باهمه مهربون بود و سربه سرهمشون میذاشت
همیشه تصورم از ادمای انقدر پولدار
یه ادم مغرور و خشن بود وارد یه قسمت خیلی بزرگ شدیم
دکوراسیونش عالی بود
محو اطراف شده بودم که
کیان گفت چطوره ؟؟
عاااالی خیلی قشنگه
هرکسی که کیان و میدید از جار پامیشد و بهش سالم میکرد
کیان هم بالبخند جواب همشونو میداد
جلوی به در قهوه ای رنگ رستتیدیم دو تقه به در زد و باصتتدای بفرمایید وارد
اتاق شدیم
یه مرده حدودا پنجاه ساله
که جذبه خواصی داشت
وکت شلوار مشکی که فیت تنش بود
اروم زیر لب سالم کردم برعک من کیان باصدای بلند و بالبخند سالم کرد و
گفت سالم جناب ریی
مرده لبخندی زد و گفت سالم پسرم
کیان لبخندی زدو گفت بابا ببین کیو آوردم
عع پ باباشه !!!پ چرا شبیه نیست؟؟؟ها!!
کیان رو به بابار گفت ساغربابا،باباساغر
از طرز معرفیش خندم گرفت
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رو به بابار گفت بابا منشیمو انتخاب کردم
بابار پووفی کرد و گفت چه عجب
لبخندی زد و گفت بشین دخترم
کنار کیان نشستم و فرمی که بابار داد و پر کردم که
کیان دستمو گرفت و دنبال خودر کشید و داد زد خدافظ بابا
بااعجله دستمو کشید و برد طبقه باب
به نسبت پایین خلوت تر بود
ولی خیلی شیک بود
زیر گوشم گفت بفرمایید خور اومدی
لبخندی زدم و بادقت اطرافو نگاه میکردم
باهمه اشنام کرد
دختر پسر های جوون و بشدت شیطون
فضار فضای شادی بود
اینو من خیلی دوست داشتم
با صدای عماد د ست از صحبت کردن با پریا (از کارکنای شرکتهبردا شتم و
عماد و نگاه کردم
روبه همه گفت خب دیگه خدافظ
دوباره دستمو کشید
امروز دستم درنیاد خیلیه
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سوار ماشینش شدیم و گفت بمناسب استخدام شدنت باید بهم شیرینی بدی
بدو بدو
رفتیم و کلی بستنی خوردیم دیگه داشتم میترکیدم
رفتم حساب کنم
تاخواستم کارتمو بدم دستی از بغلم رد شدو کارتشو و روی میز گذشت
برگشت عقب که با کله رفتم تو سینه ی طرف
سریع خودمو جمع آوری کردم و سرمو بردم عقب
اینکه کیان خودمونه
نگاهی بهش کردم و گفتم
قرار بود من حساب کنم که..

گفت من خیلی ستتخاوتمندم میدونی .که بنابراین تابحال نشتتده دختری باهام
بیرون بیاد و اون حساب کنه کارتشو برداشت و رفت
منم عین جوجه هایی که دنبال مامانشون راه میوفتن دنبالش میرفتم
ازر تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم
لبخندی زد و در جواب تشکرم گفت خواهش میکنم
ساعت پنج عصر بود دیگه ،اوووف چقدر طول کشیده
چون دیشب خیلی کم خوابیده بودم
خوابم میومد
وارد خونه شدم هیچکی نبود فک کنم
وارد اتاقم شدم
بایاد کیان و کارار و دوباره لبخند به لبم اومد
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بعداز دوماه گریه و غم واقعا حالم جااومد
زود لباسمو عوض کردم و خوابیدم
باصدای گوشیم از خواب پاشدم
دوست داشتم حسابی مرتب باشم
بعداز اینکه صورتمو شستم و مسواک زدم
به ابروهام مداد زدم و ریمل ابرو
یه خط چشم نازک و ریمل و دراخر یه رژ صورتی
یه مانتو سبز فسفری که 10سانت بابی زانو بود شلوار لوله مشکی و
موهامو به صورت فرق وسط باز کردم که فوق العاده بهم میومد
(ماشالله)

کیف مشکیمو برداشتم و از اتاقم بیرون زدم
همه خواب بودن فرصت نشده بود اصال بگم کار میکنم
دختر انقدر خیره سر و پرر
کتونی های مشکیمو پوشیدم
و از خونه زدم بیرون
تو ایستگاه اوتوب*و*س نشسته بودم و منتظر اتوب*و*س بودم
بعد از چند دقیقه ای اومد
بعد چهل دقیقه ای رسیدم شرکت
بعداز من بچه ها دونه دونه اومدن
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ذل زده بودم به دیوار بااینکه حواصتتم به اطراف بود اما نمی تونستتتم از دیوار
چش بردارم
باصدای پخخخخخخخخ سکته کردم
دستمو گذاشتم رو سینم و برگشتم که هرچی از دهنم درمیاد و بگم که
بادیدن قیافه بشار کیان پشیمون شدم اما اخم کردم و رومو برگردوندم
کیان باصدای غمگینی گفت ببخشید خب
زیرلب گفتم عیبی نداررره
به سمت اتاقش رفت
داشتم یه متن هایی و تایپ میکردم
که صدایی و از بغل گوشم شنیدم که گفت
خانوم بهرامیان رومو برگردوندنم
یکی از پسرای شرکت بود
گفت میشه واسم مرخصی رد کنید واسم مشکلی پیش اومده و باید برم
بعد از اینکه کیان موافقت کرد بهش گفتم
داشتم ترکای دیوار و میشمردم که نگاهم افتاد به ساعت
ساعت اداری تموم شده بود
از جام پاشدم
تو تقه به اتاق کیان زدم جوابی نداد
درو باز کردم نبود اصال
از شرکت زدم بیرون
کالسم داشن دیر میشد سربع خودمو رسوندم به باشگاه
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بعد از کلی فعالیت دیگه نایی نداشتم
نمیتونستم راه برم
رسیدم خونه
اروم درو باز کردم و داخل شدم
برعک این چند رور سرو صدای زیادی میومد
وارد خونه شتتدم مهشتتید و ماهان خونه مابودن ستتالمی کردم و گونه مهشتتید و
ب*و*سیدم
رفتم حمام و دور گرفتم
اصال خستگی ادم در میره
از حمام بیرون اومدم موهامو خشتتک کردم به لباس مناستتب پوشتتیدم و رفتم
پیش خونواده گرااام
نشستم پیش ارمین از ظرف میوه یه شلیل برداشتم و گاز زدم
وووووی من چقدر شلیل دوز داشتم
سنگینی نگاهی روم بود سرمو باب اوردم ماهان بود
زیرنگاهش معذب بودم یهو از جار پاشد و گفت میخواستم چیزی بگم
از جار پاشتتتد و نگاهی به همه کردو دراخر نگاه گذرایی به من انداخت و
گفت
من..من...دارم برای مدتی میرم
خارج از کشور
مامان سریع گفت کجا ؟؟چرا؟؟
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ماهان سرشو انداخت پایین و گفت
آلمان ،یه کار نیمه تموم دارم باید برم
مامان ناراحت سرشو انداخت پایین و گفت هرجور صالح میدونی مادر
ماهان ادامه داد مهشیدم میره تبریز پیش بابااینا
مامان اخم کرد و گفت مگه من مردم
گفتم ععععع مامان دور از جونت
مامان باهمون اخم گفت مهشید میمونه پیش خودم
مهشید گفت نه خاله جان مزاحم شما نمیشم
مامان اخمی کرد و گفت دیگه از این حرفا نشنوما
ماهان سرشو پایین انداخت
گفت اخه ...اخه
مامان گفت اخه ماخه نداریم همینکه گفتم
اون شب ماهان و مهشید رفتن خونشون مهشید وسایلشو بیاره خونه مااا
تو خواب هفت پادشتتاه بودم که گوشتتیم زنگ خورد اما خستتته تر از این حرفا
بودم چشمامو بستم و خوابیدم
حدود ساعت 6:30بود که از خواب پاشدم
سریع یه دور گرفتم واقعا نیاز داشتم
از حمام که اومدم ،انگار کلی انرژی بهم تزریق شد
شروع کردم به ارایش کردن
یه تیپ توسی مشکی زدم و بعد از برداشتن عینکمو کیفم از خونه زدم بیرون
زودی خودمو رسوندم شرکت
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نشستم رو صندلیمو نف عمیقی کشیدم
چنددقیقه بعد من بچه ها هم اومدم
ساعت نه شده بود اما کیان نیومده بود
ناخداگاه ذهنم درگیر شد که چرا نیومده
باصدای در رومو برگردوندم که با قیافه ی خواب الویه کیان روبه رو شدم
چشمار قرمز شده بود
اومد روبه روی میزم وایستاد و گفت
سالم صبحت بخیر
ساغرررر عین چی خوابم میاد نذار کسی بیاد تو اتاقم
گفتم سالم صبح شمام بخیر باشه حتما
سرم توکار خودم بود و ب شدت تمرکز کرده بودم که صدای ا شنایی به گو شم
خورد که صدام صدام کرد
سرم و باب گرفتم بادیدن فرد مقابلم
چشمام اندازه توپ شد ،این اینجا چیکار میکرد مگه اینا باهم دعوا نکرده بود
باصدای ماهان از فکر بیرون اومدم
پوزخندی زدو گفت هه..اینجا چیکار میکنی
جناب فرشته (کیانهنگفته بودند
ییهو کیان دراتاقشو باز کرد و اومد بیرون ماهان هواسش نبود
واااای خیلی بامزه شده بود موهار نامرتب و چشمای پف کرده
دکمه هاشم نامنظم بسته بود خندم گرفت
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اصال حواسم به ماهان نبود و داشتم باخنده به کیان که به در اتاق تکیه داده بود
میخندیدم
یهو ماهان داد زد به چی میخندی ؟؟
ها....ه...یچی
کیان تکیه ار و از دیوار برداشتتت و خواستتت بیاد ستتمت ماهان که همش به
دکمه هار اشاره میکردم
بااداد گفت چی؟؟
به دکمه های مانتوم اشاره کردم
سرشو انداخت پایین و متوجه دکمه هار شد
دکمه های لباسشو که باز کرد بدن عضله ایش دیده شد سریع سرمو انداختم
پایین
تو این مدت ماهان همش باتعجب نگاهم میکرد و اخرم برگشت و کیان و دید
منم که یه لحظه سرمو اوردم باب
که دیدم با یه لبخند نگاهم میکنه
سریع سرمو انداختم پایین سرفه ای کردم و گفتم جناب فرشته
بالبخند نگاهم کرد و گفت جانم
فکر کنم لپام قرمز شد از خجالت
یادم رفت حرفم
بعد دوستتاعت فکر کردن یهو یادم اومد و داد زدم اهاااا جناب راد اومدن مثله
اینکه کارتون..دارن
لبخندی زد و روبه ماهان گفت بفرمایید
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ساعت هااز رفتن ماهان میگذشت و اخرایساعت کاری بود
و بارون به شدت میومد
دوست داشتم زودتر برم بیرون که کیان از اتاقش بیرون اومد و گفت
ساغر صبر کنیا من میخوام برسونمت
نه..نه...خیلی ممنون مچکر
یعنی چی تعارف نکن خودم میرسونمت
ای بابا درک نمیکنه خوب ادم میترسه بایه پسر مجرد تنهاااا راه بیوفته اینهمه راه
و بره که
لبخندی زدم و گفتم نه تعارف نمیکنم میخوام زیربارون قدم بزنم
گوشی کیان زنگ خورد عذر خواهی کرد .رفت تو اتاقش
زیر بارون قدم میزدم همیشه عاشق بارون بودم
انرژی میگرفتم ازر
یاد ماهان افتادم
خیلی بهم توجه میکرد
باهام مهربون بود
خیلی مردونه بود
دوستتتش داشتتتم و هروقت که میدیدمش قلبم تند تند میزد اما ...باکاری که
ازر دیدم
به کل نابود شدم
ماهانی که من دوستش داشتم ادمی نبود که بخواد اون کارا رو انجام بده
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بایداوردی اون روز اشک تو چشمام حلقه زد
خاله تازه فوت کرده بود
ماهان مهربون خیلی عصبی شده بود و راه به راه داد میزد
امابازم ماهان بود تااینکه
یه روز رفته بودم خون شون چون مه شید کلید داده بود دیگه نیازی به زنگ زدن
نبود فکرم نمیکردم ماهان تو خونه باشه
صداهای ناجوری میومد تعجبم خیلی زیاد شد یعنی صدای کیه
به سمت اتاق که احساس میکردم صداازر میاد در رو که باز کردم نابود شدم
نااابود ماهان ..ماهان که حتی به نامحرم و محرم حساس بود داشت
دختره رو میب*و*سید و دست به اندامش میزد تو ح بود و منو نمیدید
اشک تو چشمام جمع شد به یک باره از چشمم افتاد
بد از چشمم افتاد
نسبت بهش سردو بی تفاوت شدم
خواستم برگردم که ماهان چشمش به من خورد
باناباوری ذل زده بود بهم انگار باورر نمیشد که من رو به رور باشم
گفت من...من
پوزخندی زدم و رومو برگردوندم قلبم گرفت از کارر
باصدای دادی که زد ناخداگاه پریدم
داد زد زنمه صیغمه گ*ن*ا*ه نکردم که واس من پوزخند میزنی زنمه...

اولین قطره اشکم ریخت دیگه کنترلی نداشتم رو اشکام
عشقی که به تازگی جوونه زده بود
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به یکباره نابود شد
به خودم که اومدم حسابی خی شده بود
بارونم شدید میبارید
سگ پر نمیزد بمصبی
ترس بدی به جونم افتاد
گریم داشت درمیومد
احساس کردم دستم کشیده شد
عع اینکه کیانه
برگشتم سمتش داد زد
میگم میرسونمت واس من کالس میذاره نه ممنون
در ماشینشو باز کرد و هلم داد تو ماشینش
بخاری روشن کرد
باعصبانیت گفت تو فقط سرما بخور خودم خفت میکنم
سرمو انداختم پایین
داد زد اصال تو ترس نداری
فکر میکنی خیلی شتت جاعی تن ها تو یه خ یابون خلوت نمیگی یه چیزی
استغفروالله
محکم کوبید رو فرمون و شروع کرد به رانندگی
زیر لب هم غر میزد
نزدیکای خونه بودیم که خواستم نگه داره
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وقتی نگه داشت ازر تشکر کردم
لبخندی زد و گفت ببخشید عصبی شدم
خندیدم و گفتم میدونی که خیلی بخشندم بخشیدمت
بلند خندید و گفت خیلی پررویی
سریع خداحافظی کردم و رفتم خونه
اولین عطسه
سرما خوردم
این یعنی بدبختی
اخه خیلی اوصاعم بیریخت میشد
وارد خونه که شدم مهشیدم خونه ما بود
سالم کردم
گونه همشونو ب*و*سیدم و رفتم تو اتاقم
صدای خنده هاشون بعد سه ماه
اونم بخاطر امیر
عجیب بااومدن مهشید شیطون شده بود
رفتم و دور اب گرم گرفتم
از حمام که بیرون اومدم عطسه دوم
دست مال کاغذی برداشتم که
برام پیامک اومد که
گوشیمو برداشتم
پیام ناشناس بود
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عطسه سوم
پیام و که باز کردم
طرف نوشته
حتما دور اب گرم بگیر
اب پرتقال طبیعی بخور و قرص سرماخوردگی و خوبم استراحت کن
اگر خدایی نکرده حالت بد بود نمیخواد بیایی شرکت
کیان
لبخندی زدم و زودی از جام پاشدم
موهامو خشتتک کردم و یه تونیک مشتتکی و شتتلوار راحتی مشتتکی پوشتتیدم و
گوشیم و برداشتم ورفتم پیش بقیه
اینبار برعک امیر ارمین سرر تو گوشی بود
امیر و مهشید باهم صحبت میکردن
بابا روزنامه میخوند و مامانم اشپزخونه بود
آبریزر بینی و سردرد گرفتم
بینی مو همش میکشیدم بابکه
آرمین گفت چشمات سبز شد از ب

بینی تو باب کشیدی

بیشوری نثارر کردم و تکیه دادم بهش و رفتم ول گردی
داشتم جواب دوستامو میدادم که یهو فکری به ذهنم رسید
دری درین
زود شماره کیان و سیو کردم البته به اسم باران
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رفتم تو کانتکتای تلگرامم دنبال اسم باران
بادیدنش یه جیغی کشیدم که همه با تعجب نگاهم کردن
لبخندی زدم و عک پروفایلشو زدم لود شه
یه عک از خودر گذاشته بود
قدم بعدی ای دی تلگرامشو تو اینستا سرچ کردم خدا خدا میکردم پیدا شه
بادیدن اسمش از خوشحالی محکم بازوی آرمین و نیشگون گرفتم
یه نگاهی بهم کردو سرشو کرد تو گوشی
خداروشکر پرایوت نبود
اوووف بمصب چه عکسایی
بعد کلی فضولی کردن ازجام پاشدم
ارمین گفت اخیش د ستم شک ست چه سنگینی تو یکی کوبیدم به پا شو رفتم
اشپزخونه قرص سرماخوردگی خوردم
و خواب
چشمامو بازکردم کش و قوسی به بدنم دادو اووف چ خوابم میاد
خواستم بخوابم چشمم خورد به ساعت  9:50سریع رو هوا حاضر شدم و از
خونه زدم بیرون
بعد نیم ساعت رسیدم شرکت
وارد شرکت که شدم کسیو ندیدم نشستم سرجامو و سیستمو روشن کردم
اتاق کیان باز شتتد و بعدر خودر بیرون اومد از بغلم رد شتتد بعد برگشتتت
عقب و گفت عع اومدی؟؟
نه نیومدم
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لبخندی زدم و گفت بله
گفت اگر حالت بد بود میموندی
گفتم نه خوبم
ببخشید دیر اومدم خواب موندم
لبخندی زد و گفت عب نداره
رفت به کارر برسه
کارای عقب افتاده رو انجام میدادم که تلفن زنگ خورد
بله
کیانم بیا تو اتاق کارت دارم
در اتاق و که باز کردم
باکله خوردم زمین دیدم کیان ترکیده از خنده
باخنده اومد بغلم و گفت حالت خوبه
کوفت برو بمیر
سریع خودمو جمع اوری کردم و گفتم کاری داشتید
درحالی که میخندید گفت این برگه هارو میدی به منشی بابام سری تکون دادم
و برگشتم صدای خندر بلندشد خررررر به من میخندید در اتاقشو باز کردمو
حرصمو خالی کردم رو در از ب که محکم بستم
خواستم بااسانسور برم دیدم طول میکشه تا بیاد داشتم از پله ها میرفتم که یکی
داد زد ساغررررر
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خوا ستم برگردم که پا شنه کف شم گیر کج شد و افتادم کمرم داغون شد کیان با
نگرانی اومد .پیشم و گفت وااااای چت شد چرا حواصتو جمع نمیکنی
عوضی بااون خندیدنش
اخمی کردم و از جام پاشدم
کمرم ترکیده بود و دااااغون
تااخر تایم کاری نمیتونستم تکون بخورم
بسختی از جام پاشدم واز شرکت زدم بیرون
داشتم راه میرفتم که صدای زنگ گوشیم بلند شد
باران
باران کیه دیگه؟
شما؟؟
کیانم
نشناختی
واااای چه خریم من دیشب سیو کردما
بله بفرمایید
حالت خوبه بهتری؟؟
شکر خوبم
اگر نزدیکی وایستا بیام برسونمت
نه خیلی ممنون
خدافظ
زود خدافظی کردم که زیاد اصرار نکنه
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وارد خونه که شدم دیدم صدای جیغ و..

میاد تعجب کردم اخه غیر گریه و زاری وسکوت صدای دیگه ای نمیومد
وارد خونه که شدم دیدم همه دارن میخندن نیشا بازه
سالمی کردم و گفتم به متم بگید چیشده ؟؟
امیر گفت:وااااای ساغرررر باورت میشه
عاغا آرمین دم به تله داد بابخررره
باتعجب نگاهش میکردم که گفت
عاغاااااا عاشق شده
نه بابااااااا؟؟
ارمین داد زد امیر خفه شو خب
امیر باصدای بلند خندید
منم هنگ نگاهشون میکردم
یهو زدم زیر خنده
بدبخت هرکی زن ارمین شه
داد زد مگه من چمههه
معلوم نیست واقعا
اخالق پی پی
داد زد خیلی بیشعوری
مهشید و امیر هم که فقط میخندیدن
وارد اتاقم شدم و لباسامو عوض کردم صورتمو شستم رفتم پیش بقیه
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واب تامن اومدم همشتتون ستتاکت شتتدن بی توجه به اونا شتتروع کردم فیلم کره
ایمو ببینم
محو فیلم بودم که یکی محکم کوبید تو کمرم دقیقا قسمتی که درد میکرد
یه لحظه نفسم باب نیومد
برگشتم سمتش که فوحشش بدم
اما مامان بود
اخم کرد و گفت چرا انقدر دیر میایی خونه؟؟
وا خب میرم سرکار..

مامان داد زد سرکاررر؟؟
پ چرا من خبر ندارم
عع نگفتم بهتون ببخشید
حاب کجا کار میکنی ؟؟
پیش ک
فرشته
اهان هرچی مواظب باشا
یجور میپرسه کی انگار بگم میشناستش
دوباره مشغول دیدن فیلمم شدم که
گوشیم زنگ خورد بادیدن اسمش تعجب کردم که
بله بفرمایید
اروم انگار که اطرافش ک سی خوابه گفت ساغر کیانم بیا باب پ شت بوم کارت
دارم
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یاامااااام زمان
چ..ی..کار داری؟
میخوام بخورمت
مزخرف
خب پاشو بیا دیگه هیجان داره نیایی از دستت پریده ها.
خیلی خوب ابن میام..

مهشید درحالی که سیب میخورد گفت کی بود ؟؟
فرشته
دوست جدیدته؟؟
ارره
اهان!!
پریدم تو اتاقم و یه تیپ مناسب زدم و زودی جیم زدم
وقتی رفتم باب پشت بوم هیچکسی نبود...
بیا دایی مارو اسکل کرده..
خواستم برگرد که باکله رفتم تو شیکمه دایی...

بابا کلم ترکید دیگه کجا موندی
دوساعته ابفم کردی..

منتظر...کسی بودی؟؟
یاخدا این...این...که امیره
بزاق دهنم و قورت دادم
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قلبم تو دهنم بود
ن..نه بابا خ..لیا مثال منتظر کی؟
شوهرم یادوست پسر
هرچی اخه گفتی دوساعته منتظری
امممم ....چی ؟؟من؟؟؟ توهم زدی
ولی گفتیا
نه بابا توهم زدی
مثال دارم میام پایین زودی پشت اتاقک کوچیک اونجا قایم کردم
گوشی امیر زنگ خورد
منم که فضول گوشامو تیز کردم..

اولش سالم احوال پرسی
اما یاخدا
یه رب فقط مثبت هیجده حرف زد
کفم بریده بود اولین حرف مثبت هیجده که زد همه رو ضتتبط کردمفک کنم
دختر داشت مخ میکرد
اخ جووو آتوگرفتم ازر
تو بحر فضولی کردن بودم که احساس کردم صدایی میاد
برگشتم پشت سرم و که دیدم
خواستم ,جیغ بزنم که دایی دستشو گذاشت رو دهنم هی
سرموتکون دادم

منم کیان!!!

wWw.Roman4u.iR

اروم دستشو برداشت وگفت
ساغررر
هووم
خندید
میگما داداشت اوضاعش خرابه ها
واسش زن بگیرید
کوبیدم رو بازوشو گفتم کووفت..

همون موقع گوشیم زنگ خورد
رنگم پرید اخه امیر اونجا بود
روهوا خاموشش کردما
سکته رو زدم
نف عمیقی کشیدم و گفتم
راستی ...راستی...چیکارم داشتی
گفت واستاامیر بره بهت میگم
دیگه کم کم داشت خوابم میبرد که
دایی تکونم داد..
هااا..

ها چیه بی ادب بیا امیر رفت
زودی نشستم سرجام...

باهیجان گفتم خب حاب بگو چیکار داری منو
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دستمو گرفت و گفت دنبالم بیا پشت سرر راه افتادم
باب پشت بوم ما و همسایه به هم متصل بود پ اسون بود مشکل خونه بعدی
این بود که بینش فاصله بود
کیان دوییدو اون قسمت و پرید
یه نگاهی بهش کردم و گفتم
بنظرت چطور بپرم این فاصله رو اخه😐😔

گفت بیا جلو تر رفتم لب لب وایستادم
پاتو بزار رو در
واااای نه میوفتم
من گرفتمت نمیوفتی
نه میوفتم خیلی بده جار
ساغر به من اعتماد کن
سرمو تکون دادم
پامو گذاشتم رو در اروم اروم حرکت کردم
یه قدم مونده بود که پام گیر کرد و کم مونده بود باکله بیوفتم که
دایی محکم گرفتتم
نف عمیقی کشیدم و دایی ولم کرد
تا برستتیم به جای مورد نظر کیان ده بار ستتکته کردم ولی خداییش بدون اینکه
مسخرم کنه کمکم میکرد😊

تقریبا ته کوچه بودیم که گفت همینجاس
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چی همینجاس
خونه عشقم
عشقت ؟؟
اوهوم
ایشش (راستشو بخواید یه ذره فقط یه ذره به عشقش حسودیم شد)😊

گفتم زود نشونش بده میخوام برم خوابم میاد
عع ساغر بد نشو دیه
ابناس بیاد
خب تو میخوای عشقتو ببینی به من چخ ربطی داره😡😁

حسودیت شده؟
اون وخ به چی حسودی کنم جنااب؟؟
لبخند بامزه ای زد و گفت نمیدونم حرکاتت که اینو نشون میده..

رومو بر گردوندم
کییییییان
جااانم
پ کجا موند بابا زیرپام علف سبز شد
واستا ابناس که پیداشه
چند لحظه بعد یه خانوم که حدود سی بود اومد تو حیاط
یکی کوبیدم تو سرر گفتم عاشق گنده تر از خودت شدی
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خاااااک
خواست چیزی بگه که یه مرده اومد از پشت بغلش کرد
یکی دیه کوبیدم گفت بیا خ*ی*ا*ن*ت کرد
خاااک
شوهرشه
چیییی؟!
یکی دیه کوبیدم تو سرر
عاشق زن شوهر دار شدی
خااااک
این بود ارمان های امام
واقعا برات متاسفم
واقعااااا که...

خواستم پاشم که محکم دستمو گرفت افتادم بغلش
خواستم پاشم محکمتر بغلم کرد
داد زدم ولم کن
نمیکنم
راحت نیستم اینطوری
ولی من هستم
مهم نی
پسرههه پررو
محکم دستشو گاز گرفتم ناخدا گاه گلم کرد ایش پررو
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ساغر
هومم
این خانومه ابجیمه
خواستم بزنم تو سرر ک دستمورفت
گفتم خاااااک ادم عاشق خواهرر میشه دیگه بدتر
ساغر توچرا انقدر نفهمی
نفهمی خودی بیجور
یعنی ابجی ادم نمیتونه عشق ادم باشه
نع نمیشه
ولی تو استدبل های من میشه
مهم نیست
خیلی بیشعوری ساغر
چشات بیشعور میبینه
ابن فک میکنی بامزه ای ؟؟
بامزه نیستم ساغرم
هه هه هه نمکدون
از جام پاشدم کیانم دنبالم بود
یهو برگشتم گفتم راااااستی
واااای ساغر سکته کردم
خندیدم گفتم مهم نی
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واقعا ک
نه بی شوخی قضیه خواهرت چیه
اگر اجازه بدی همینو میخواستم بگم
نشست رو زمین و نف عمیقی کشید
بی حوصله پیشش نشستم و گفتم کیاااان بگو دیگه
خیلی خوب بابا خفم کردی
پنج سالم بود که مامانم فوت کرد
خدارحمتش کنه
مرسی
داشتم میگفتم پنج سالم بود که مامانم فوت کرد بعد
خدارحمتش کنه
مرسی
وقتی مامانم فوت کرد
خدارحمتش کنه
دیه صدایی نشنیدم سرمو باباوردم دیدم کیان باعصبانیت نگام میکنه
میزاری حرفمو بزنم
بفرما بفرما.

مامانم که فوت کرد
خد...ببخشید بفرما
بابام یه مدت افسردگی میگیره و حالش خیلی بد بوده
عخیییی
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عمه هام و مادر بزرگم خیلی اصرار میکنن که ازدواج کنه
اما پدرم مخالفت میکنه
تااینکه وقتی ده سالم بود
مامان بزرگم مامان دریا رو واسش میگیره یه زن خوب و مهربوون
که خود من به شخصه عاشقشم
مامان دریا قبلن ازدواج کرده بود و دوتا دختر داشت ده ساله پونزده ساله
ابن پونزده ساله همین خانومی که دیدیش
خب شماها که وضع مالیتون خوبه واس چی خواهرت اینجاس ؟؟
رها خواهرم خیلی خوب بود جوری که انگار خواهر واقعیم بود
تااینکه بیست و سه سالش شد
و عاشق یکی از کارمندای بابا
سطح مالی پسره معمولی بود ولی خب ما خیلی بابتر بودیم
مامان بزرگ مخالفت کرد اخه میدونی هیچکی بدون اجازه مامان بزرگ نمیتونه
اب هم بخوره
واااای چه ننه بزرگ ترسناکی
ننه بزرگ
همون مامان بزرگ شما
اهان
خب داستی میگفتی
اهان

عشق واهی

241

مامان بزرگ گفت اگه بخوای ازدواج کنی باید دور خونوادتو خط بکشی
که انقدر مارو دوست داشت ولمون کرد و ازدواج کرد
چندباری رفتم پیشش اما نخواست منو ببینه
بخاطر همین هروقت دلم برار تنگ میشه میام قایمکی میبینمش
یه نگاهی به کیان کردم گفتم
ماشالله خدا بده شان
داداشای من اگر انقدر مثل تو بودن که غم نداشتیم حاب دادار واقعی
هیییی روزگار پی پی دهنت
کیان خواست حرفی بزنه که گوشیمزنگ خورد امیر بود
بله
س...ساغر...حالت خوبه ؟؟
کجایی؟؟
خذه این گقت شب کدوم گوری رفتی ؟؟
سالمی ؟؟
یااخدا فهمیدن نی ستم سریع پا شدم خوا ستم در برم که چ شمم خورد به اون
فاصله کیان پاشد و کمکم کرد سریع ازر خداحافظی کردم و رفتم خونه
وارد خونه که شدم مامان اومد سمتم
گور به گور شده کدوم جهنمی بود
یکی کوبید توماتحتم سوخت ماتحتم نابوووود شدم داد زدم مامااااان و از درد
نشستم سریع
مامان با نگرانی گفت چی شد؟؟

wWw.Roman4u.iR

242

یه نگاهی کردم و گفتم چیزی نشتتتد که یه ذره ماتحت دارم انقدر زدیش دیگه
نابود شده
ازجام پاشدم و رفتم تو ااتاقم از ب خسته بودم
زود خوابم برد
صب که از خواب پاشدم احساس میکردم کوه کندم از ب خسته بودم
بسختی از جام پاشدم اماده شدم و رفتم شرکت
ساعت ده بود اما کیان نیومده بود تا ساعت سه منتظر موندم نیومد
ا خه میخواستتتم زودتر برم خو نه بابخره خواستتت گاری داداشتت مه و منم
خواهرشوهره
زنگ زدم بگوشیش بعد دوساعت برداشت
سالم
سالم
جناب فرشته
جانم
امروز کار دارم باید زودتر برم
شرمنده فدات شم نیومدم شما باید بمونید
واااای چندر عاغا
قشنگ قرمر شده بودم از عصبانیت
سریع خداحافظی کردم و گوشی گ کوبیدم رو میز
تا ساعت پنج جونم دراومد
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تا ساعت کار تموم شد با تمام سرعتی که میتونستم خودم و رسوندن خونه
سریع پریدم حمام و بعد چهل دقیقه پریدم بیرون
کرم مرطوب کنندمو زدم و بعدر کرم پودرمو خط چشتتم نازکی کشتتیدم که
خیلی بهم میومد ابروهام و مداد ابرو کشتتیدم و یه خورده ریمل ابرو ریمل
چشتتمامو زدم و رژ گونه و دراخر رژلب جیگریمو که لبامو حجیم تر نشتتون
میداد
موخامو اتو کشتتیدم و چتریامو درستتت کردم یه تاپ ستتفید پوشتتیدم و شتتلوار
جذب یخیمو مانتو کتی کوتاه صورتی چرک تنم کردم با رو سری هم رنگ شم و
بغل گردنم گره زدم کیف کوچیکمو برداشتم و یه نگاهی به خودم انداختم
اینهمه ارایش کردم مگه میشه عک نندازم
کلی عک گرفتم
کلی سلفی با ارمین و مهشید و امیر انداختیم
همشون فوق العاده شده بودن مخصوصا ارمین
سوار ماشین که شدیم کلی ر*ق*صیدم
اما مهشید بیرون و نگاه میکرد بی هید عک عملی
جلو در یه خونه فوق العاده شیک نگه داشت
تابلو بود یه خفن پولدار تور کرده
وارد خونشون که شدیم کف هممون بریده بود
اما تابلو نگاه نمیکردیم بگن ندید بدیدی چیزی هستن
واذد خونه که شدیم اولین کسی که چشمم خورد بهش اردشیر خان بووود
وا ااین اینجا چیکار میکنه
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منو که دید گفت به به خانوم بهرامیان
سالم اقای فرشته خوب هستید
خیلی ممنون بفرمایید داخل جلو تر که رفتیم یه دختره فوق العاده خوشتتگل و
واستاده بود دقت که کردم عع اینکه نداس
اااااه نه بابا
بغلشتم یه پستر جوون وایستتاده بود وقتی برگشتت ستمتم بادیدنش کپ کردم
کیان بود با اخم نگاهم میکرد جلورور که رسیدم با عصبانیت و حرص گفت
ساغر
سااااغر این چه وضع لباسه
چه وضع موعه ماشالله همین یه ذره که پوشوندی و هم میذاشتی بیرون
عع چیکار داری به موهااای من اخه
واااای ساغر قشنگ یه رژ خالی کردی رو لباتا
عععععععع گیر نده
رومو برگردوندم خواستم برم که
دستم کشید
کم مونده بود از پشت بخورم زمین که خودمو کنترل کردم
عع چیک
دستمال کاغذی و محکم کشید رو لب هام داد زددددم وااااای
چیکاررر کردددی
حقته ....هروقت ببینم زیاد ارایش کردی همین وضعه
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اخه به تو چه ....بابامو داداشام گیر نمیدن اونوخ تو
من بااونا کا...ری...ن.د.ا.ر.م
یه نگاهی به خودم تو آیینه کردم
رژم مالید بود بدهم مالیده بود
کیان باخنده نگام کرد و گفت اونجا سرویسه برو صورتتو بشور
باحرص نگاهش کردم و زیر لب بیشعوری بهش گفتم که عوضی فقط بالبخند
نگاهم میکرد
بعد از اینکه بغل لبامو ش ستم رژی که اورده بودم کالبا سی بود اونم فقط وا سه
اینکه کیفم پر شه
رژو زدم و باحرص وارد پذیرایی شدم و کنار مامان نشستم
کیان دستشو گذاشت زیر چونشو بالبخند نگاهم میکرد
تمام حواسم بهش بود اما در ظاهر داشتم به مامان و بابا نگاه میکردم
یهو چشمم خورد به آرمین سرر تو یقه ار بود و از خجالت قرمز شده بود
عخیییی
توخونه بلبل زبونی میکرد و میگفت که من عمرا خجالت بکشم و این حرفااا..

گوشیمو دراوردم مصال دارم باگوشی کار میکنم تاخواستم عک بگیرم مامان
کوبید تو پهلوم و زیر لب گفت اون بمصب و جمع کن.

عع خیلی خوب دیگه
بعد از دوسه تا عک از آرمین
امیرو مهشید هم که تو حلق هم بودنو داشتن ریز ریز میخندیدن
ازشون عک گرفتم و زود گوشیمو جمع کردم
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بعد از یه رب رفتن سر اصل مطلب
چون همه میدونستتتن عروس و داماد اوکی هستتتن دیگه داشتتتم قرار مدارا رو
میذاشتن
اخه عوضیا یه دوسه ماهی باهم بودن
مامان یه انگشتتتر تو دستتت ندا انداخت که فوق العاده به انگشتتتای باریکش
میومد
قرار عقد هم افتاد برای دوهفته دیگه
چون هول بودن میخواستن عقدو عروسی و باهم بگیرن
حاب من بودما ده سال نامزد نگهم میداشتن واب شان نیست که پی پیه
بعد تعیین مهریه و
عروس خانوم چایی اورد
(لرزر دستاشو احساس میکردم
ای جووونم .عخییییی.ان شالله خواستگاری خودم)

بعد کلی اصراراونها برای موندن شام بابا قبول نکرد و برگشتیم
مامان که تا یه مدت پیش فقط گریه میکرد ابن لبخند از لبش کنار نمیرفت
ان شالله هید وقت نره..

گریه خراست
یه لباس راحتی پوشیدم و خودمو پرت کردم رو تخت
آرمین انالین بود سریع عکسشو فرستادم و کلی استیکر خنده گذاشتم
تا دوساعت فوحشم میداد و تحدید میکرد که اگر
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پشت سرهم پیام میومد تحدیدا پشت سرهم
فقط میخندیدم که بیشتر حرصش دربیاد...
چند لحظه پیامی نیومد...
نکنه...
دوییدم درو قفل کردم تادرو قفل کردم دستگیره در باب و پایین شد...
ساغر باز کن درو..
باز...ن.م.ی.ک.ن.م.
ساااغر بازبون خور میگم باز کن...
منم میگم باز نمیکنم...
بابخره که بیرون میایی..
خیله خوب دیگه..

تابیام بیرونااااا عک

تو کل فامیل پخش شده زددم زیر خنده...

ساااغر جان باداداشت که این کارو نمیکنی هاااا...

دادار؟؟؟
من داداشی نمیشناسم...
ساغرررر خفه کردنت حتمیه...

منو تحدید میکنی واستا ببینم بعللله همه فک و فامیل هم که انالینن
...

رفتم بغل درو داد زدم خب اینکه عک ارمینه
Shereخبtelegram...
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داد زد ساغرررر هرکاری بخوای انجام میدم فقط نفرس....

به ب چه لذتی دااااره ناموس
ارمین بااون همه عظمت....

کلی حال داد
داد زدم هرکاری انجام میدی...
اره..
نشنیدمااا..

داد زد اررره و یکی کوبید به در
مزاحمم نشو برو میخوام بخوابم...

خیلی بیشعوری دارم برات
چی فوحش دادی...هنوزم همه انالیننا
دیه صدایی نیومد
بعد کلی خنده خوابیدم
یهویی ازخواب پریدم
سردرد گرفتم .اووووف هرکاری میکردم خوابم نمیبرد
کسل از جام پاشدم و یه دور گرفتم خیلی مونده بود به ساعت کاری
اول از همه عکسای ارمینو ریختم تو لب تاپ بعد بک زدم و ارایش کردم
از وقتی رفتم اصال ارایش نکردم شبیه اجنه ها میرم
خواستتتم رژ بزنم یاد حرف کیان افتادم از قصتتد کلی رژ زدم ادکلنمو زدم و راه
افتادم

عشق واهی

249

یه رب زودتر رسیدم
حاب خابم گرفته شددددید
داشتم چرت میزد که با صدای کوبیده شدن در یهو پریدم از خواب
یهو بشدت سرم درد گرفتم اخه باهول و وب پاشدم که
کیان هم میخندید بهم اقای احمدی که اومد چندلحظه باتعجب نگاهمون
کرد اخرم از خنده های کیان خندر گرفت با حرص نگاهش میکردم
اقای احمدی ذل زده بود به من
چندشم شد تز نگاهش
خنده های کیان یهو قطع شد و با عصبانیت اقای احمدی و فرستاد تو اتاقش
اومد سمت من و داد زد
حتما باید انقدر رژتو پررنگ بزن که هر اشغالی ذل بزنه بهت
نکنه خوشت میاد
داد زد هااااا خوشت میاد
بیشعور عوضی داره تو روم نگاه میکنه و انگ هرزگیمیزنه
داد زدم اره اصال خوشم میاد به تو چه هااا.

به تو چه ربطی داره
نه داداشمی نه بابام
اخمی وحشتناکی کرد و رفت سمت اتاقش
تااخر ساعت اداری اصال از اتاقش بیرون نیومد
میدونک یه خورده تند رفتم اما واقعا بهش ربطی نداشت
همه خداحافظی کردن و رفتند
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داشتتتم کیفمو برمیداشتتتم که نگاهم افتاد به کیان که بااخم خداحافظی کرد و
رفت
وارد خونه ک شدم کسی خونه نبود داشتم از تشنگی میمردم
بعد از اینکه اب خوردم در یخچال و محکم بستم که یه برگه از رور افتاد
خم شدم برر داشتم
سالم ساغر جونم منو خاله داریم میریم به شت زهرا احتمابدیر میاییم نگران
نشو خدافظییی
اصال!!..
اصال نگران نشده بودم اصال یادشونم نیوفتاده بودم یعنی مهرو محبت میچکه
ازمون
خسته بودم صبحم زود بیدار شده بودم
زود لباسامو درآوردم و ساعت و برای یک ساعت دیگه کوک کردم
باصدای آبرم گوشیم از خواب پریدم
تازگیا خیلی خوابم سبک شده بود و روهوا میپریدم از خواب...

آرایش مختصری کردم و یه تیپ ساده زدم
میخواستم برم لبااااس بخررررم
چه حاللللللی داره دستت تو جیب خودت باشه
جووووووونووووووم
از خونه که زدم بیرون یهو با مامان و مهشید و رضا و امیر روبه روشدم
سالاااام بلند بابیی کردم
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رضا سرر پایین بود و اروم جواب سالممو داد
یادددر بخیررر هی چقدر باهمین رضا اسکل بازی درمیاوردیما
اون موقع ها ک داب سم شو این چیزا نبود امیر با گوشی  sumsung k750.که تازه
خریده بود و به همه پز میداد یعنی شاخ اون موقع ها بوود
ازم فیلم میگرفت
من لب خونی میگردم رفتم به بانک ملی من بودم و قل قلی ،قل قلی گفت فل
فلی چایی و بریز تو قوری  ،قوری خجالت کشتتید ستترشتتو به ستتاعت کشتتید
ساعت که هفت و نیم بود بابام خونه بی بیم بود بی بی بی
یه بی بی دارم کوره ار میپزه شوره
میگم چرا شوره ،میگه چشام کوره میگم برو دکتر
میگه راهش دوره میگم باماشتتین برو میگه پولش زیاده مبگم برو گدایی میگه
خودت گدایی(ببد داری با ریتم میخونی..ببد دانشجوهم هسته
رضا باصدای بلند میخوند منم لبخونی میکردم و امیرم ک فیلم میگرفتم
بعدر فیلم خودمونو میدیم خرررر ذوق میشدیم
یعنی اسکلی بودیماااا واس خودمون
بایاد آوری اون روزا زدم زیر خنده
همشون باتعجب نگاهم میکردن
امیر گفت بیماری خب یاد یه اتفاق خنده دار افتاددم خوو
امیر گفت اگر خنده داره بگو مام بخندیم
منم نامردی نکردمو گفتم یادته بچه بودیم نمیذاشتی ختن
امیر دستاشو گذاشت رو دهنم و گفت
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نمیخواد چیزی بگی
فک کنم رضا فهمید کدوم خاطره رو میگم که زد زیر خنده
امیر حرص میخورد و میگفت خیلی بیشعورید
مهشید گفت عع امیر بزار بگه دیگه کنجکاو شدم
رضا ک فقط میخندید
مهشید پاشو کویید رو زمین و گفت عع بزار بگههه دیگه
داشتم خفه میشدم بزور دستای امیرو و برداشتم و در رفتم
مهشید گفت بگووو توروخدااا
باخنده گفتم امیر نمیذاشت ختنه ار کنن
بخاطر همین بابام بهش وعده داد که برات دوچرخه میخرررم
رضا باصدای بلند میخندید و امیر حرص میخورد و میگفت کوفت
رضا گفت هیچوقت اون روز رو فرامور نمیکنم
همه تو کوچه داشتیم بازی میکردیم یهو دیدیم امیر بایه دوچرخه قرمز اومددد
واااااای یه دامن گشتتاد ستتفید پار بود که با ماژیک قرمز رور نوشتتته بودن
مباااااارکباد
منو رضا بایاد آوری اون روز ترکیده بودیم از خنده
رضا گفت تا یه ماه نمیذاشت دامنو از پار دربیارن
با اون مبارکباد کل تهران و فتح کرده بود
مهشیدو من و رضا فقط میخندیدیم
مامانم که اولش رفته بود خونه
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امیر گفت خیلی بیشعووورید
مهشید باخنده گفت حاب چرا دامنو درنمیاوردی
رضا باخنده گفت هوا خورده بود بهش حال میداد
مهشید نفهمید منظورشو ولی منو رضا کلی خندیدیم
امیرم فقط حرص میخورد
مهشید گفت راستی کجا میرفتی
گفتم میخوام برم خرید
مهشید گفت جدی ،منم خیلی وقته نرفتم
باهم بریم ؟؟
حله من مشکلی ندارم
امیر گفت وایستید من میرسونمتون
درنتیجه منو رضا مهشید و امیر رفتیم
سوار ماشین که شدیم امیر اهنگ گذاشت و صداشو فوق العاده زیاد کرد
دیگه داشتیم کر میشدیم!!
چقد آروم میشم با خندهات
میام این راه و تا تهش پا به پات
تو همه جونمی جونم فدات
الهی قوربون حرف زدنات
مگه میشه تورو دوست نداشت
مگه میشه تورو تنها گذاشت
نفسام به چشات بسته شده
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ببین عشقت ازم دیوونه ساخت
تو ی دنیایی ساختی واسه من
که توو خوابم نمیدیدم اصن
چقد این لحظه ها رو دوست دارم
از این به بعد بگو مجنون به من
نمیزارم تو رو از دست بدم
واسه قید دوستامو زدم
دیگه چی بهتر از این اتفاق
که من به دنیای تو اومدم
نگو ب کن برم میشه باشیم باهم
این حال خور و مدیونم به تو
با تو آروم میشم بزار آروم باشم
تویی آرامشم مجنونم به تو
نگو ب کن برم میشه باشیم باهم
این حال خور و مدیونم به تو
با تو آروم میشم بزار آروم باشم
تویی آرامشم مجنونم به تو
دیگه تموم غمو مشکل هر جا برگردی میبینی منو پشتت
کور شه چشم همه دشمنا وقتی تو هم داری هوای منو خوشگل
دنیا بی تو تاریک میشه خودت که آمارشو داری
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از درون منو حالیت میشه مگه میشه انقد همه چی عالی
دوتا شر و دیوونه
با همین همه چی حل و میزونه
مثه من هید وقت نمیبینی چون کسی قدرتو قد من نمیدونه
این زندگی تایمش کمه
نمیخوام که حتی دلت گاهی بشکنه
ی کاری میکنم که کل دنیا صدای خنده های ما رو بشنوه
اگه صد بار میمردم بازم
تو رو میدیم عاشق میشدم
منه مغرور و بی احساس ببین
حاب اینجوری از خود بی خودم
زیر بارون خی میشمو تو
عجب حال خوشی دارم با تو
منم دیوونه ی آرامشت
به من میگی تو آروم حرفاتو
نگو ب کن برم میشه باشیم باهم
این حال خور و مدیونم به تو
با تو آروم میشم بزار آروم باشم
تویی آرامشم مجنونم به تو
نگو ب کن برم میشه باشیم باهم
این حال خور و مدیونم به تو
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با تو آروم میشم بزار آروم باشم
تویی آرامشم مجنونم به تو
الهی قوربون حرف زدنات
عاااشتتق اهنگش بودم رفته بودم تو ح وچشتتمام و بستتته بودم ستترمو تکون
میدادم
یه لحظه که چشمامو باز کردم
نگام افتاد به رضا که ذل زده بود به من
وقتی فهمید ذل زدم بهش سری سرشو پایین انداخت و لبخنذ تصنعی زد
آروم نشستم سرجااام و نگام و دوختم بیرون از پنجررره
جلوی یه مرکز خرید نگه داشت
همگی پیاده شدیم
مهشیدددد کلی خرید کرد اما من هیچی بدلم نمینشست
بادقت داشتم نگاه میکردم که امیر گفت بنظرت این لباس چطوره
نگام افتاد به لباس پیشنهادی امیرررر
کپ لباس کووولیا بود پی پی به تمام معناااا
گفتم بنظرت این لباس در شان یه خواهر شوهررررهست؟؟
امیر یه نگاهی کرد و گفت ابن که نگاه میکنم میبینم نه
عافرین
زیر لب یه پی پی تو سلیقتم گفتم
البته فقط زیر لب چون میشنید خفم میکردد
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اخرشم من یه مانتو و شال خریدم و مهشید کلییییییی لباس
وقتی رسیدیم خونه دیگه نایی واس راه رفتن نداشتم
تارسیدیم خونه آرمینم رسید
سالمی کردیم و و همگی رفتیم خونه
لباس راحتی پوشتتیدم و رو مبل دراز کشتتیده بودم و فیلم میدیدم همون موقع
امیرم اومد که یه فقط یه شلوارک پار بود و اومد پای مبل نشست
فک کنم مهشید خواب بود
رضام که بعد شام رفته بود
امیر بالش گذاشته بود زیر دستشو دراز کشیده بود
تو بحر فیلم بودیم که
حسابی تو بحر فیلم بودیم
احساس کردم یکی بغلم نشست
توجهی نکردم و به فیلم دیدنم ادامه دادم..

توجای حساس بود که یهو صدای جیغی اومددد
بمصب قطع هم نمیشد
یهو دیدم امیره که داره جیغ میزنه و نمیدونه خودشو تو کدوم سوراخ سومبه ای
جا کنه..

دیدم مهشید کنارم نشسته و داره ریسه میره از خنده
دوزاریم افتاد
چون لباس تنش نی جلوی مهشید اینکارو میکنه
یکی کوبیدم به پار و گفتم ااااه ساکت شو دیه ٬چرا جیغ میزنی دید دیگه
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امیر بدون اینکه نگاهم کنه جیغ زدناشو تموم کرد و دویید سمت اتاقش
صدااای جیغ زدنار افتاده بود تو مخم
ازاینورم صدای خنده های مهشید تموم نمیشد
کالفه از جام پاشدم و شب بخیری گفتم و رفتم توجااام
چون خیلی خسته بودم زود خوابم برد
طبق معمول صبح پاشدم برم سرکار
یه تیپ مناسب زدم اخه میخواستم بعدر برم خرید لباس مجلسی
پنج دقیقه نشده بود که رسیده بودم
کیان اومد ازهمیشتته ستترستتنگینتر ستتالم کرد و تاپایان ستتاعت کاری از اتاقش
بیروون نیومد
واقعا کسل شده بودم
و از شوخی و مسخره بازی های کیانم خبری نبود
همه که رفتن منم کیفمو برداشتم و زدم بیروون
با دقت همه لباس هارو نگاه میکردم
اما بمصبی هید چی بددلم نمیشنشست
درحال گشت و گذار بودم که با چیزی که دیدم
چشمام اندازه توپ شد
این...اینکه
نه ..شاید شبیهشه ...اما
نه خود خودر بود مو نمیزد باهار
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نگاهش افتاد به من
اونم هم تعجب کرد پ خودر بود
یه دختره قدد بلند و خوشگل دستشو انداخته بود دور بازو های ماهان
خواستم نزدیکتر بشم که ماهااان دست دختره و گرفت و از من دور شد
دلم گرفت از کارر
نامرد
خیلی بدی
اشکام کم موندا بود بریزن که همش پلک میزدم تا مانع از ریزر اشکام بشم
هرکاری میکردم حواصتتمو جمع لباس ها کنم نمیشتتد ناخداگاه حرکت ماهان
میومد تو ذهنم
حالم بد گرفته شده بود
سوار تاکسی شدم تا برگردم خونه
دیگه از ح و حال خرید افتادم
سرمو مه تکیه دادم به شیشه
ن گاهم اف تاد به ما هان و دختره که میخ ندیدن و دختره بی هوا لپ ما هان و
ب*و*سید
نگاهمو ازشون گرفتمو هنذفری هامو گذاشتم گور
شدم یه عشقه سر راهی
بگو به چه جرمی چه گ*ن*ا*هی
واسه یکی مثه من که عاشقه
غیر گریه نمیمونه راهی
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من دنیام رویام همش درگیره توئه
این روزا اشکام همش تقصیره توئه
تو رفتی بدجور هنوز عاشقه توام
من حتی از دور هنوز عاشقه توام
عشق یعنی باید بسوزیو بسازی  ,روزی صد بار
عشق یعنی باید بریزه دلت روزی هزار بار
عشق عشق وای از عشق
شدم یه عشقه سر راهی بگو به چه جرمی چه گ*ن*ا*هی
واسه یکی مثه من که عاشقه
غیر گریه نمیمونه راهی
کنترلی رو اشک هام نداشتم
پشت سرهم میریختن رو گونه هام
باصدای راننده که گفت رسیدیم
اشک هامو پاک کردم و کرایه رو حساب کردم...

به سمت خونه حرکت کردم
دنبال کلید میگشتم که یهو دستم کشیده شد بدون توجه به من
در ماشینشو باز کرد و هلم داد تو ماشین
تا خواستم پیاده شم سریع سوار شدو قفل مرکزی و زد و راه افتاد..

داد زدم به چه حقی اینکارو کردی
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اونم داد زد توبه چه حقی امروز اصال سمتم نیومدی هاااان
دختره ی پررو یه منت کشی هم بلد نیست
من پرروام یاتو...
یهو داد زد اصال تو به چه حقی امروز انقدر گریه کردی...

گفتم
تو...تو...از کجا فهمیدی ؟؟
دیدمت
تو به چه حقی تعقیبم کردی
تعقیب چیه بابا
کلی بال بال زدم ندیدی
اروم گفتم واسه چی ابن اینکارو کردی هاااا
قیافشو مظلوم کرد و گفت
بخدااا دلم گرفت اصال چه روز بدی بود
حداقل شبش بد نشه خب
بریم یه دور بزنیم خب
نه حااااال ندارم
مگه دست خودته که حال نداری
واستاااااااا ببین چیکار میکنم ابن برات
یه اهنگ فوق العاده شاد گذاشت و تا میتونست
ناخداگاه انرژی گرفته بودم
شیشه رو دادم پایین و جیغ میزدم

با سرعت میروند...
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کیاااانم محکم میزد رو فرمون و میخندید و گاهی هم اون جیغ میزد...
جلووووی یه مجتمع خرید فوق العاده شیک نگه داشت...

بپر پایین ساغر خانوووم
انرژی زیادی گرفته بودم و لبخند رو لبام بود
وارد یه مغازه فوق العاده بزرگ شدیم که مختص کت و شلوار های مردونه بود
...

کیان کت شلوار های مختلف میپوشید و منم نظر میدادم بد نبودن اماااا اخرین
کت و شلواری که پوشید مهشر بود تو تنش...

وقتی خواست حساب کنه
بافهمیدن قیمتش مخم سوت کشید
حاضر بودم با چادر گلگلی برم عروسی اما خداد تومن پووول برا لباس ندم
خسی

تراز خودم خودمم...

یه کفش خوجگلیم گرفت
خواستتتیم از مجتمع خرید خارج شتتیم که نگاهم افتاد به یه لباس مجلستتی
عروسکی
کیان نگاهمو دنبال کردو فهمید نگام رو چیه
دستمو گرفت و دنبال خودر کشوند
وارد مغازه شدیم
فروشندر یه خانوم تقریبا ۴۰بود
کیان ازر خواست سایز۳۸لباس و بیاره
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سریع لباس و گرفتم و تن زدممم
فوق العااده بود تو تنم کیپ تنم میموندر
انگاری که مال من دوختنش
صتتدای تق تق اومد و پشتتت ستترر صتتدای کیان که میگفت درو باز نمیکنی
ببینمت
واب مردم چه بی حیاو پررو شدن
کال نباید به روشون خندید
لباسمو عوض کردم و از اتاق پرووم خارج شدم
کیان با دیدنم
پوووفی کرد و گفت خب چرا نذاشتی ببینم
یه نگاهی بهش کردم و گفتم پررو
خندید و لباس و از دستم گرفت  ٬داد به خانومه
لباس و گذاشت تو پاکت و گفت مبارکتون باشه میشه T000/450

کارتمو درآوردم و دادم و خواستم حساب کنم که
کیان در گوشم گفت نگفته بودم وقتی پیش منی کارتتو درنیار
هلش دادم که یه ذره تکون خورد و گفتم برو بابا
بااخم نگاهم کرد و کارتمو که رو میز بود و برداشت و کارت خودشو گذاشت
رو میز
آروم گفتم به من چه واب به نفعه منه  t450که کم نی واب ...خندید و گفت
عب نداره
کوشولوو
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چشمی نازک کردم و گفتم من کجا کوشولوعم
خنده بامزه ای کرد و هیچی نگفت
یه کفش همرنگشم گرفتم و سوار ماشین شدیم
دیگه نای راه رفتن نداشتم داشتم جوون میدادم
سرمو تکیه دادم به صندلی و ناخوداگاه خوابم برد
احساس کردم صدایی شنیدم
چشمامو باز کردم
چشمامو که باز کردم نگام افتاد به کیان که ذل زده بود بهم
یه لبخند ملیحی هم زده بود
صدار کردممم
کیااااان
اما انگااری که نمیشنید
از حالتمون معذب شده بودم اخه خیلی نزدیک بودیم
اگرم یکی میدید واسمون بد میشد
بلند تررر داد زدددم کیااان
به خودر اومد و سریع نشست سرجار
واب توخوابم امنتیت نداریم
واقعااااا داریم به کجا میرررسیمم
ازر تشکر کردم و از ماشینش پیاده شدم
وایستادم و برار دست تکون دادم
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بوقی زد و باسرعت دور شد
وارد خونه که شدم
سالم بلند بابیی دادم که همه جوابمو دادن
صدای نااشنایی به گوشم خورد
برگشتمسمتش
عع اینکه نداست
به رور لبخندی زدم که از جار پاشدو گونمو ب*و*سید
منم متقابلن گونشو ب*و*سیدم
بعداز اینکه لباس مرتبی پوشیدم
وارد پذیرایی شدم
کنار مهشید نشستم و زدم به پهلور و گفتم چه خبرااا
ناراحت نگام کرد و گفت
میدونی
سرشو پایین انداخت،
میدونی ساغر،فکر میکردم که دیگه به رز فکر نمیکنه
اخه همه شواهد همینو نشون میداد
اما میدونی ساغر،اینجای حرفش که رسید مکش کرد
اشک توچشمار جمع شده بود ،
بابرونگاه میکرد و تند تند پلک میزد
میخواست اشکار رو مهار کنه
آروم توگوشش زمزمه کردم
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عزیزم اگه سختته تو خلوت بهم میگی هاچطوره؟؟؟
سرشو تکوم داد
تااخر شب حتی بعدا از شامم هید حرفی نزد
شام که خوردیم آرمین رفت که ندا رو برسونه
مهشیدهم اروم شب بخیر گفتو رفت تو اتاق من
خواستم برم تو اتاقم که امیر صدام کرد
برگشتم سمتش و نگار کردم
آروم گفت ساغر
_بله؟
مهشید چشه؟
_نیدونم واب؟
خودشو شبیه خر شرک کرد و گفت:

ساغر صبح خوب بودا نمیدونم چرا یهویی ساکت شد انگاری ناراحته بر از
زیر زبونش بکش خب؟
میخواستتتم یکی بکوبم تو کلش اخه بیشتتعور،خودت ناراحتش میکنی بعدر
میگی برو از زیر زبونش بکش
سرمو به معنای باشه تکون دادم و وارد اتاق شدم
روتشک دراز کشیده بود و ذل زده بود به سقف
بغلش دراز کشیدم و دستمو دور کمرر حلقه کردم
قطره های اشکی که از چشمار سر میخور رو گونش و دیدم

عشق واهی

آزارم میداد ناراحتیش
بغل گوشش رمزمع کردم،مهشید من جش شده؟
چراامروز انقدر تو خودشه...

برگشت سمتم
درحالی که اشک میریخت گفت:

ساغر امروز رز اومده بود اینجا
مثل قبلنا برخورد میکرد منو نادیده گرفت و فقط فقط رز و میدید
باهار میخندید و شوخی میکرد
س.ا. .ر
جونم چونش میلرزید و اشک میریخت
ساغر چرا من باید دچار عشق یه طرفه بشم هااان؟
عزیزم عشق و عاشقی که دست خود ادم نی
ساغر...

چرا نمیتونم فرامور کنم
هرثانیه و هرلحظه جلو چشمامه
لپشو ب*و*سیدم
گفت:ساغری تابحال عاشق شدی؟
موندم یه لحظه ارخودم پرسیدم تابحال عاشق شدم؟
تجربش کردم...
نگاهی بهم کرد و گفت :اگر دوست ندری نگو..

یه نگاه بهش انداختم و گفتم باشه نمیگم
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نیشگونی از بازوم گرفت و گفت خیلی بدی...
خندیدم و گفتم خب چیکار کنم خودت گفتی نگو...
جوون مهشید اگه چیزی هست بگو..

نگار کردم و گفتم
من
من ،من،مکثی کردم
آخه نمیدونستم چی باید بگم بهش!!

لبخندی زدم،گفتم:نه عزیزم ،تابحال نشده عاشق بشم
لباشو برچیدو گفت:واااای ساغی خوشبحالت،هید وقت عاشق نشو واب منکه
جز عذاب چیز دیگه ای نصیبم نشد
دست هامو دور کمرر حلقه کردم و گونشو ب*و*سیدم
یه زمزمه هایی میشنیدم اما خسته تر از اون چیزی بودم که بخوام بهشون توجه
کنم
چشمام گرم شد و خوابم برد
احساس کردم نفسم باب نمیاد
نف عمیقی میکشیدم اما دریغ از ذره ای اکسیژن
داشتم خفه میشدم که احساس کردم
یهو احساس کردم اکسیژن بهم رسید
تندتند،نف میکشیدم
باتمام وجود
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از جام که پاشدم
دیدم بعلللللله
مهشید خانوم خوابیده لنگارو انداخته روکمر و چش و چالم
به زور کنار زدمش و ازجام پاشدم
بمصب تو خواب چه سنگین میشه
عین خرس خوابیده بود..

ای واای چ تو خواب زشت میشه
لپشو ب*و*سیدم خواستم پاشم که یدونه باپار کوبید تو صورتم
نابوووود شدم
هرلحظه امکان میدادم دماغم شکسته باشه
همون طور که زیر لب،به مهشید فوحش میدادم از جام پاشدم و کلی به خودم
رسیدم
ادکلن زدم و از اتاق پریدم بیروون
آرمینم داشت از خونه میرفت بیرون که خودمو بهش انداختممم
داداجججج داداج گلم
_جانم
جونت بیییییی بالااااا
میگما ابن ک دالی میلی خب؟؟
_خب؟
منم میلسووونی
تولوخدااا
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لپمو کشید و گفت باشه عزیزم
محکم گونشو ب*و*سیدم و گفتم :یدونه باشی!!!
خیلی باسرعت میروند
من که عاشق سرعت بودم به پی پی خوری افتاده بودم..

فقط صلوات میفرستادم
بعد از ده دقیقه جلوی شرکت نگه داشت
راه نیمساعت ،چهل دقیقه تو ده دقیقه طی کرده بود
ماااااشالله
باحال خراب ازر خداحافظی کردم و از ماشینش پیاده شدم
سوار اسانسور شدم ،حالم از ب خراب بود نا نداشتم سرمو باب بگیرم
احساس کردم یکی دستامو گرفت
به سرعت سرمو باب آوردم که
با دیدن چهره مهربون باران
آروم شدم
ازاون لبخندای مهربونش زدو گفت
خوبی عزیزدلم
متقابال لبخندی زذم و گفتم آره فدات شم حالم خوبه
محکم دستمو فشرد
باهار که حرف میزدم گوله گوله آرامش بهم تزریق میشد از ب که
مهربون بود
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از اسانسور خارج شدیم ،خداحافظی کردم باهار و نشستم پشت سیستم
تانشستم کیان لبخند به لب وارد شد
منم لبخندی زدم و بهش سالم دادم
جواب سالممو داد و وارد اتاقش شد
دودقیقه نگذشته بود که ازاتاقش بیرون اومد
ساغر جاان بی زحمت اینا رو تایپ کن
میدونم زیاده ،ببخشید
یجوری حرف میزد انگار نه انگار که رئیسه
لبخندی زدم و گفتم عیبی نداره
واقعا به غلط کردن افتادم شیش ،هفت ساعت بکوب تایپ میکنم
انگشتام داره میشکنه
هنوز تموم نشده
واقعا به پی پی خوری افتادم
همه خداحافظی میکردن و میرفتن و منم باحسرت نگاهشون میکردم
داشتم تایپ میکردم که یهویی
وااااای نهههههههه
زحمتام به فنا رفت
برقا رفتن
منم هیچکدومو سیو نکرده بودم
اشکم دراومده بود
همون لحظه کیان از اتاقش بیرون اومد

wWw.Roman4u.iR

دو دستی کوبید تو سررر و گقت :وااای خدا چیکار کنم
همه زحمتام ترکید
اونااا هید من تا فردا چطور تحویلشون بدم
پشت سرر وایستادم و گفتم :آقای فرشته
باترس برگشت عقب
یاخدااا ،این دیگه چه وضعشه
دکمه های پیراهنش تمام باز بود
منم عین گاو ذل زده بودم بهش
باصدای قهقه ی کیان نگامو دوختم به صورتش
باتعجب نگاهش کردم و گفتم:

واا به چی میخندی؟؟
باخنده گفت دوساعت ذل زدی بهم ،
اامممم خودمونیما خوشت اومده نه؟؟
بلند زد زیر خنده
تازه فهمیدم چی میگه
بی حیا
دویید سمت اتاقشو و گفت واااای من ازتو میترسم
واقعا مامانم با چه اعتمادی پسر خوشگلشو بین اینهمه گرگ رها کرده
و پشت بندر شروع کرد به بلند خندیدن
بیشعوری بهش گفتم و نشستم رو صندلیم
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چون عصر بود و نما کال شیشه ای
فضا روشن بود
خیلی خسته بودم
کیفمو بردا شتم و خوا ستم از شرکت خارج شم که صدای کیان از پ شت سرم
اومد
برگشتم سمتش
باتعجب گفت :کجا؟؟
وا معلوم نی ؟؟
خونمون دیگه
سااغر منو بااینهمه کار میخوای ول کنی بررری
راستی اونایی که گفتمو تایپ کردی ؟؟
نه ،یعنی اررره
دوصفحه مونده بود برق رفت و همش پرید
دستشو تو موهار کشید و پوووفی کرد
چشماشو شبیه خرشرک کرد و گفت
کیان باناراحتی ستترشتتو پایین انداخت و گفت:عیبی نداره،مراقب خودت
بار،خداحافظ
رفت تو اتاقش و در پشت سرر بست
پوووفی کردم و مشستم پشت سیستم
خداروشکر زود برق اومد
سیستم و روشن کردم بمصب همش پریده بود هییییی
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زنگ زدم خونه و به مامان اطالع دادم که کارم طول میکشه
شروع کردم به دوباره تایپ کردن
تندتند ،پشت سرهم بی وقفه تایپ میکردم
ساعت حدود« »22:۰۰بود ،ح سابی غرق تایپ کردن بودم که زود تموم ب شه
و برم خونه واقعا خسته بودم..

باصدایی که شنیدم تندی سرمو باب آوردم
کیان باتعجب ذل زده بود به من،
نگاهی بهش کردم و دوباره مشغول تایپ کردن شدم
کیان گفت :ساغر،مگه نرفته بووودی؟؟
یه نگاه علقل اندرستتفیه کردم و گفتم :وا حرفا میزنیا اگر رفته بودم که اینجا
نبودم
_خب ،اررره
حاب اینارو بیخیااال دمت گرم ساغر خیلی گلی،یه دونه ای..

لبخندی زدم و به کارم ادامه تا ستتتاعت ۰۰:۰۰بکوب تایپ میکردم ،دیگه
جوونی تو دستام نمونده بود
با هزار بدبختی صفحه آخرم تایپ کردم
بابخرررره تموم شد نف عمیقی کشیدددم
ازجام پا شدددم،ای جااانم ماتحت بیچااارم صاف شد از ب ن ش ستم رور
(خخخ)
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خواستتتم کارو به ک یان تحو یل بدم ،بدون این که دربزنم وارد ا تاق شتتتدم و
گفتم:ببین کیان
باچیزی که دیدم
سریع سرمو پایین انداختم
تو دلم خودمو فوحش میدادم
اخه دختره ی ...میمردی در بزنی
اووووف زودی دراتاق و بستم و اومدم بیرون
چندلحظه بعد کیان درحالی که میخندیدو دکمه های پیراهنشو میبست از اتاق
خارج شد
از خجالت داشتم میمردم ،ازب سرمو پایین انداخته بودم سرم تو یقه ام بود
زودی کارو تحویل دادم،کیفمو برداشتمو و خداحافظی کردم که
یهویی کیان کیفمو کشید
همونطوری که سرم پایین بود گفتم :امم بله ،کاری داشتید؟؟
زد زیر خنده و گفت خیلی بامزه میشی وقتی خجالت میکشی
بیشعور ،من دارم آب میشم این میخنده ،حیا رو قورت داده
کیان گفت:ساغر خانم نصقه شب میخوای تنها بری هاااا؟؟
وااااس راست میگه ها
چه پی پی ای بخورم ،اااای خدا چه غلطی کردما
کیان سریع سووییچشو برداشت و گفت بریم
با سرعت بابیی میروند..

منم که اصال حرف نمیزدم
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چند باری خواست سرصحبت و باز کنه اما من حرفی نزدم اونم چیزی نگفت
دوکوچه باب تر پارک کرد زودی ازر خداحافظی کردم و خوا ستم پیاده شم از
ماشین
باصدایی که شنیدم جفتمون کپ کردیم
یهو
برگشتم عقب
یه آقاکه لباس نظامی(پلی هتنش بود و یه خواهرم بغلش وایستاده بودد
کیان از ماشین پیاده شد و گفت :جانم ،اتفاقی افتاده؟؟
شما چه نسبتی باخانوم دارید؟؟
کیان بزاق دهانشو قورت داد
سیب گلور تکون خورد
گفت:امممم.خب..نامزدمه
چشمام اندازه توپ شد
یاخدااااا این چی میگه نامزد کیه؟؟من کیم؟؟اینجا کجاست؟؟
قلبم تو دهنم میزد ،دستام یخ زده بودد
یاااامام زمااااان خودت ردشون کن برن
خودت که میدونی من یه کارمند ساده ام
همین
مرد نگاهی به دستتتای کیان کرد و گفت  :حلقه هم که دستتتت نیستتت ،چطور
نامزدید
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کیان سرشو خواروند و گفت  :امم ,,,قراره نامزد کنیم ،مگه نه ساغر؟؟
رنگم پریده بود و حالمم ناجور باترس سرمو به معنای ارره تکون دادم
روبه منو کیان گفت :عیبی نداره میریم کالنتری اونجا مشخص میشه
واااای نههه ،اطرافمو نگاه کردم
دنبال راه فرار بودم
ازاینورم داشتم سکته میکردم
کیان فهمید قصدم چش و ابرو میومد فرار کن
کیفمو بغل کردم ...بزاق دهنمو قورت دادم
پاهام یاری نمیکرد...

اما اگر میگرفتنم که اوضاعم بدتر میشد
بسم اللهی گفتمو شروع کردم به دوییدن
پشت سرمو نگاه نمیکردم و میدوییدم
صدای قدم هایی از پشت سرم میومد
برگشتم عقب
خواهررر عین چی دنبالم میدویید پیچیدم تویه کوچه داشتتتم میدوییدم که از
مانتوم
گرفت بمصب
تقال کردم اما عوضی خیلی محکم مانتومو گرفته بود
مانتومو محکم کشید...

عقب عقب رفتم و خوردم زمین
وااااااااای ماتحتم ترکید
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چه خبرته
داد زد دختره ی پررو از دست من فرار میکنی اره ؟؟؟
یه سیلی محکم زد تو صورتم
یه طرف صورتم میسوخت
اشکم داشت درمیومد نگاهی بهش کردم
انتظار نداشت ولی یدونه محکمتر کوبیدم تو صورتش
هلش دادم خورد به دیوار
داد زد وحشی چیکار میکنی؟؟
محکم کوبیدم تو شکمش که صدای اخش اومد
نگاهم افتاد به ستترکوچه که پلیستتته درحالی دستتتت کیان و گرفته داره میاد
سمتمون
دختره رو ول کردم ،خواستم .فرار کنم
بمصب این دختره احمق زیرپایی زد باکله خوردم زمین
چونه ام خیلی درد میکرد اخه باصورت خوردم زمین
اشکم دراومد...
نشستم سرجام زانو هام ترکیده بود..

دست زدم به چونم
خون میومد،بی وقفه
کیان زود نشست پیشم
وگفت :ساغررری،عزیزم حالت خوبه ؟؟
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خیلی درد داری اررره؟؟؟
هیچی نگفتم و فقط گریه میکردم
کیان بلند شد و سمت دختره داد زد بالیی سرت میارم که از کارت پ شیمون
شی
دختره پوزخند زد
کیان عصبی تر داد زد واس من پوزخند میزنی ؟؟
پلی گفت  :اقااروم بار
کیان بدون توجه به پلیسه
دختره رو محکم هل داد خورد به دیوار جوری که اخش بلند شد
پلیسه نمویتونست جلو کیان و بگیره
کیان داد زد منو نگااااه
ما باهم بودیم خب!!!

به توچه ؟؟
گه خور مایی؟؟؟
از جام بلند شدم و از بازو کیان گرفتم
کیان ولش کن
ولش کنم..

چونتو نگاااه چطور داره خون میاد
ازخدا که پنهوون نی از شما چه پنهووون
تو تک تک اعضای بدنم عروسی بود
نیشمو که نمیتونستم جمع کنم
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بمصب چه خوبه یکی سرتو قاطی کنه ها
سرمو پایین انداختم که لبخندمو نیینه..

آروم گفتم ولش کن بریم
پلیسه گفت  :کجا برید باما میایید
دست کیان و گرفت و اون خواهره هم اومد
دستمو بگیره
زود دستمو کشیدم و گفتم  :به...من...دست...نزن
خواستم برم که محکم دستم و گرفت
به اجبار باهار رفتم و سوار ون شدیم
یااماااام پردخترو پسر بود
دخترای عجق وجق
پسرا که دیگه بدتر
بزاق دهنمو قورت دادم و ناخداگاه بازو کیااان و محکم گرفتم
دختراااکه باچشماشون کیاااان و خوردن
احمقاااا....انقدر حرص خوردم
کیانم که عوضی انگار خوشش اومده
لبخند میزد
پسره ....استغفروالله
جلو کالنتری نگه داشتن
تازه فهمیدم چه بالیی سرم اوومد
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وااای من تابحال همچین جاهایی نیومدم
قشنگ پی پی کرده بودم به خودم
فک کنم ازقیافه ام معلوم بود که کیان محکم دستمو گرفت
همگی وارد کالنتری شدیم
گوشی موشی که گرفتن
زنگ زدن خونواده بیاددد
خدا میدونه با چه بدبختی گفتم به امیر که تو کالنتریم
صدام میلرزید...میدونم کاری نکردم امااا
باصدای دادی اومد
باصدای دادای که اومد
پاهام سر شد...

میدونستم مقسر نبودم
اما...

اما
این استرس لعنتی ولم نمیکرررد
سرمو باب آوردم
امیر باچشمای قرمز از عصبانیت نگاهم میکرد
واقعا ترسناک بود
قلبم ریخت
خواست بیاد سمتم که
چندتااز سربازا نگهش داشتن
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داد زد ساااغر تو اینجا چه غلطی میکنی هااا
همون موقع منو کیان و امیر و بردن تو اتاق
همون پلیسه پشت میز نشسته بود
امیر باعصبانیت نگاهم میکررد
سرمو باب نیاوردم
مرده گفت :خب ،شما گفتید نامزدید ؟؟
کیان گفت :آره
چسمای امیر اندازه توپ شده بود
پلیسه گفت  :خب عقدنامه؟؟
کیان گفت :نه ..خب ،قصدمون نامزدیه
پلیسه خندید و گفت  :ازاون نامزدیاکه هرکی بایکی دیگه ازدواج میکنه؟؟
کیان بااخم نگاهی به پلیسه کرد که ساکت شد
روبه امیر گفت :نسبت شما؟
_دادار خانوم
پلیسه گفت :آقا رو میشناسید
سرشو به معنای آره تکون داد
آقاراست میگه میخوان نامزد کنن؟؟
امیر بازم سرشو تکون داد
اماهمچنان ذل زده بود به کیان
چشم برنمیداشت ازر و کیانم دائم سرر پایین بود

عشق واهی

283

بعداز کل سوال و..بابخره رضایت دادن بیاییم بیرون
تاپامونو ازکالنتری بیرون گذاشتیم
امیرداد زد ساااغر نصف شبی بااقا
توخیابون چه غلطی میکرد هااااا؟
گفتم  :امیر،دادار اروم بار توضیح بدم
داد زد آروم باشم ،هه..

خواهرمو ساعت یک شب از کالنتری دراوردم
اونم بایه پسر جوون بعد آرووم باشم
خواستم حرفی بزنم که کیان گفت :

آقا امیر ما فردا یه پروژه باید تحویل میدادیم
کارمون زیاد بود
مجبوری موندیم
نصف شبی نمیتونستم ول کنم به امون خدااا
سرکوچتون برادرای زحمت کش گرفتنمون
کیان سرر پایین بود و داشت توضیح میداد
یهو صدای خنده اومد
همه سرمونو برگروندیم سمت صدا عع اینکه
رضا با صدای بلند میخندید
اومد پیش امیر وایستاد و دسشو گذاشت رو شونه امیر و بلند بلند میخندید
امیر گفت :چی شده؟؟چراانقدر میخندی؟؟
امیر باخنده گفت  :نبودی
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سرم پایین بود ،توهم دیرکرده بودی خواستم بیام دنبالت
داشتم باگوشیم ور میرفتم که باکله رفتم تو شکم یکی
اولش نگاهم افتاد به چادرر بعد که رفت تو صورتش سکته کردم
باتعجب پرسیدم :چرا؟؟
چی بود مگه؟؟
نگاهی بهم کرد و گفت  :عع سالم ببخشید حواسم نبود
_عیبی نداره!!

خب داشتید میگفتید
اهان ،واااای یه گوله پشم که یه دما
،بمپاااااااا
توروخدا اون سیبیالرو بزنید ادم چندشش میشه
امیر گفت :واب دینمونم گفته خانوم باید آراستتته باشتته،نمیگیم آرایش کنن ولی
نظافتم رعایت کنن
و چینی به ابروهار داد
واقعا راست میگفت
کیان گفت :امیراقا دستتون درد نکنه ،شب خور یاعلی
همگی خداحافظی کردیم و کیان رفت
بعد رفتن کیان رضا گفت  :ساغر بااین پسره گرفته بودنت؟؟
ااااای بابا ،همتون یجوری میگید انگار چی شتتده،بنده خدا اومد ثواب کنه منو
برسونه ،کباب شد

عشق واهی
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رضا گفت :خیله خوب ،چرا عصبی میش
صدام و اروم کردم و گفتم  :ببخشید
سوار ماشین که شدیم
هیچک حرفی نمیزد
تا برسیم خونه سنگینی نگاه رضا رو احساس میکردم ،اما نیم نگاهی هم بهش
ننداختم ...از امیر تشکر کردم و با رضا خداحافظی کردم
خیلی خسته بودم ،سریع صورتمو شستم
و دراز کشیدم رو تختم که
صدای گوشیم بلند شد
چشمامو نمیتونستم باز کنم
بیخیالش شدم و خوابیدم
باصدای جیغ و داد مامان از خواب پاشدم
کش و قوسی به بدنم دادم و از جام پاشدم
بایاد پیامک دیروز گوشیمو برداشتم
سالم
میدونی با دیدن اون آقا پسر چی به ذهنم رسید ،
اینکه چقدر زود پا پ کشیدم
امااا نه دیگه پا پ کشیدن و...نداریم
انقدر میاااام خواستگاریت تا جواب بله رو بگیرم
رضا
پوووفی کردم و گوشیمو کوبیدم رو تخت
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یک راست رفتم حمام ،امروز و به خودم مرخصی دادم
بعد از یک ساعت از حمام بیرون اومدم
یه تاپ مشکی و شورتک مشکی پوشیدم
داداشاهم ک خونه نبودن راااااحت
موهامو سشوار کشیدم و از پشت بستم
یه خورده آرایش کردم
شروووع کردم به جمع و جور کردن اتاقم
هیچوقت فک نمیکردم انقدر شل*خ*ته باشم...

تا سه ساعت اتاقی که به ظاهر تمیز بود و تمیز کردم
جارو برقی و که خامور کردم
صدای قورباغه ی معدم بلند شد
قووووووور....قوووووووو
از اتاقم خارج شدم و رفتم اشپزخونه
جووووونوووووم مامان قرمه سبزی درست کرده بود...

دولپی غذا میخوووردم
جوووری که انکار دوساله غذا نخوردم
حستتااااابی که غذا خوردم ظرف هارو شتتستتتم خواستتتم برم تو اتاقم که تلفن
خونه زنگ خورد
گوشی و برداشتم
بله بفرمایید

عشق واهی

_سالااام.خوبی ساغر جاان
اینکیه دیگه ؟؟
_نشناختی عزیزم ؟؟
امممم ،نه شرمنده
_سارام دیگه!!!

عع سالاااام خاله سارا خوبی ؟؟
شرمنده نشناختم
_دشمنت شرمنده
ساغر جان مامان خون ؟؟
مامان ؟؟ اره ساراجون
_یه چندلحظه کارر داشتم ممنون میشم صدار کنی
به همه سالم برسونید!!گوشی دسستتون
گوشی دادم به مامان که تو اتاقش بود
خواستم برم بیرون ک
مامان
مامان اشاره کرد که نرو
نشستم رو تخت که مامان حرفار تموم شد و تلفن و قطع کرد
چی میگفت :واس شام دعوتمون کرد
تولد شوهرشه
زدم زیر خنده ،ماشالله شوهرر بچ واس همون
پنجاه سالشه
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تولد بگیرد خودمونی نه اینکه یه ملتم دعوت کنید
مامان گفت  :اینا به کنار،همه زحمتاافتاده رو دور ارمینم
بچم چند روزه خواب و خوراک نداره همش دنبال کارای عروسیشه!!

فدات شم ،خودتم میگی عرویسش
یه نگاه بهم کرد و گفت :گمشو از جلو چشمم
نمیشه درد و دل کرد
واااا چرا همچین میکنی اخه
پاشدم رفتم تو اتاقم یه ذره تو اینستا چرخیدم و یه ذره تلگرام
سرمو که باب آوردم کفم برید
ساعت 18:00بود
زود از جام پاشدم و صورتم و شستم
آرایش کمی کردم،
لباس ساده ای تنم کردم
مامان ومهشید و امیر بابام که اماده بودند
مهشید معذب بود از اینکه داره میاد و دعوت نشده
مامانمم همش باهار حرف میزد که این حرفا چیه
بابخره بعد کلی حرف زدن همه سوار ماشین شدیم
اهنگ مهدی جهانی و پلی کرد
اگه از هم جدا باشیم
حال من خیلی بد میشه
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نمی دونم میتونی تو
بمونی تا همیشه
عادت کردم به همین خنده ی زیبات
عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات
عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به همین خنده زیبات
عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات
عادت کردم ای جان ای جان
بهت عادت کردم من راحت تر از تو با هیچکی نیستم منه بمصب
وابستم وقتی دوری طاقت کم دل من تورو باور کرد
حتی استراحت بی تو دیگه حالش نی
چجوری بخوابم وقتی سرت رو بابر نیست
وقتی هستی خوب وقتی نیستی اخما تو همو همه لباسا مشکی
وقتی صبح پا میشی کنار من راه میریم کنار هم
تو خیابون همه چشما رو مائه راه میرمو این شهر خوشحاله
به خودر میباله که تو دلش مارو داره
ابن به تو دارم یه حسی که نمیدونم داره چه اسمی
ولی تو باید مال من باشی اره شده به هر طلسمی
پرم از ح خشوبتی
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با تو آسون میشه سختی
با تو آروم میشه قلبم
چه خوبه همدمم هستی
دیونم دیونتم به خدا
نمیشم از تو جدا
دنیامی دیونم دیونتم به خدا
نمیشم از تو جدا همرامی
عادت کردم به همین خنده ی زیبات
عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات
عادت کردم ای جان ای جان
شیک ویت
عادت کردم به همین خنده زیبات
عادت کردم ای جان ای جان
عادت کردم به آروم بودن چشمات
عادت کردم ای جان ای جان
بااحساس کشیده شدن یکی از هنذفری هام از گوشم
برگشتم عقب
رضا تو یه سانتی من وایستاده بود و هنذفری و گذاشته بود تو گوشش
حالت تفکرانه به خودر گرفت
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و گفت اممممم چه اهنگ قشنگی
از حالتی که بوجود اومده معذب بودم روم و برگردوندم
و ازر فاصله گرفتم...

دندون هاشو محکم روی هم فشار داد
داد زد ساغررر چیکار کنم منم ببینی هااا...
اصال به چشمت میام..
هرکسی و میبینی اب من..

سرمو انداخته بودم پایین و حرفی نمیزدم
پشت سرم یخچال بود..

یکی کوبید به یخچال و گفت یه
حرفی بزن..

اخمی کردم و سرمو باب اوردم
فکر نمیکرد اخم کنم
گفتم  :میشه صداتو بیاری پایین ،
باتعجب نگاهم میکرد
ادامه داد،من که بهت گفتم مثل داداشمم میمونی
من هید حسی بهت ندارم
پ بزار حداقل همون دادار بمونی برام
باصدای اروم گفت  :ساغر منو نگاه کن ،سرمو باب آوردم
ساغر یه خورده منم ببین
وقتی داداشت نیستم
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میتونی به غیر داداشم منو ببینی
ولی ...ولی خودت نمیخوای..

سرمو تکون دادم و گفتم  :آره ،من میخوام تو داداشم باشی
خواستتت حرفیبزنه که مانع از حرف زدنش شتتدم و پیش بندو باز کردم و از
اشپزخونه بیرون رفتمم
خانم ها تو اتاق بودن منم رفتم تو اتاقش پیششون نشستم
حال نداشتم دیگه بشینم
زدم به پهلوی مامان و گفتم
مامان کی میریم؟؟
مامان اروم گفت هی !! میریم دیگه
من روی تخت نشسته بودم و مهشید بغل پام داشت با گوشیش ور میرفت
نگاهم افتاد به صفحه گوشیش
باچیزی که دیدم کفم برید
نه؟؟؟؟مگه داریممممم؟؟
بابی صفحه نوشته بود
امیرم
پیام هاشونم اینطور بود که
م :امیرم خسته شدم دیگه بریم
امیر :فدات شم،یه ذره تحمل کنی حله

عشق واهی

م:باشه عزیزم
امیر:فدات شم که انقدر خوبی
ناخداگاه گوشی و ازر گرفتم رفتم تو پروفایل امیر
شمارر که شماره امیر خودمونه
عک پروفایلشم که همونه
نههههه؟؟؟؟مگه میشهههه؟؟؟
مهشید با ترس نگاهم میکرد
واقعا ناراحت شدم از دستش
اون موقع ها که از امیر ناراحت بود
گریه هار پیش من بود
اما ابن که باهم بودن به من نمیگفت
انگار میخواستم رابطه اشون رو بهم بزنم...

گوشی و دادم به مهشید و بدون اینکه نگاهش کنم از جام پاشدم
چند باری صدام کرد اما توجهی بهش نکردم
بابا همون موقع ازجار پاشد
سریع کیفمو برداشتم و از همشون خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون
مهشید پشت سرم بیرون اومد
خواستم برم که دستمو گرفت و گفت  :ساغر وایستا کارت دارم
گفتم بگو
گفت :من...من..
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گفتم  :انگار میخواستم رابطتون و خراب کنم که نمیگفتی هه..

نگاهی بهم کرد ستترر و پایین انداخت و گفت  :تو برای بیرون انداختن رز از
زندگی امیر هر کاری کردی معلوم نیست که بین ماهم خراب نکنی...

ناخداگاه اشکام ریختن رو گونم
همون طور که گریه میکردم گفتم
این حرفت اخر نامردی بود،من برای اینکه..ت..تو...امیرو دوست داشتی
هرکاری میکردم که تو به امیر برسی
اون وقت تو این حرف و به من میزنی
گفت  :ساغر..من..

دستمو باب آوردم و گفتم  :هی !! هیچی نگو
به اندازه کافی از چشمم افتادی
یه موقع فکر میکردم مثل خواهرمی واقعا ازت انتظار نداشتم
خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد
آرمین بود
روم و ازر گرفتم و گفتم
جانم دادار
سالم گلم خوبی؟؟
مرسی عزیز
ساااغر منو ،ندا ،کیان ،چندتا از بچه ها داریم میرم اخر شبی بچرخیم میایی؟؟
نه خور بگذره دادار

عشق واهی

چرا؟؟
مااصال خونه نیستیم...

عیبی نداره ،ادرس بده میاییم دیگه
نه ،قوربونت برم ،خور بگذره
بار،هرجور که راحتی خداحافظ عزیزم
خواستم به سمت ماشین برم،گوشیم زنگ خورد ،کیان بود
بله بفرماایید
سالم آدرس بده
سالم گفتم به آرمینم که نه نمیام...

کیان گفت :منکه نگفتم میایی یانه ؟؟
گفتم ادرس
آدرس و بهش دادم
مامان اینام اومدن جلو در
مهشید میخواست به هر روشی بیاد حرف بزنه که بهش توجهی نمیکردم
چون واقعا از چشمم افتاده بود...

مامان اینا اومدن جلوی در که
گفتم چن لحظه صبر کنن!!

پنج دقیقه ای بود که جلوی در بودیم
گوشیم زنگ خورد
کیان بوود
ماشینش و دیدم که سرکوچ
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سریع خداحافظی کردم و سوار ماشین کیان شدم
که...

سالم ارومی کردم
بالبخند جوابم
ذل زده بودم به بیرون
اهنگ ارومی تو ماشین پخش میشد که آدم ارامش میگرفت..

حرفهای مهشید عین خوره رو مخم بود
واقعا انتظار چنین حرفهایی ازر نداشتم
بغض گلوم وگرفت
و ناخداگاه اشکام شروع به ریختن کردن
اروم و بیصدا گریه میکردم..

من...من..اونو همیشه
مثل خواهر نداشتم میدونستم
همیشه فکر میکردم یه خواهر دارم
اما...امشب ...بااون حرفی که زد
واقعا از چشمم افتاد
ناخداگاه اشکام شدید
شد...

بغضم گرفت
بادستم گلومو گرفتم
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یهو ماشین با شدت زیادی ترمز کرد
صدای نگران کیان و شنیدم
ساغر...ساغر....چرا گریه میکنی؟؟
چی شده؟؟
منو نگاه کن ؟؟
سااااااغر باتواماااا
نگاه اشکیم رو بهش دوختم
لبخندی تصنعی زدم و گفتم  :هیچی...یهو دلم گرفت
باتعجب نگاهم کرد و گفت  :بنظرت من خرم
اشکامو پاک کردم
چشمامو ریز کردم
دستمو زدم به چونمو و گفتم
خر نیستی ولی خیلی شبیهشی و زدم زیر خننننده
خندید و گفت  :خیلی بیشعووووری
همون طور که میخندیدم گفتم راس میگم دیگه
خواست حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد
جااانم
-------

داریم میاییم
-------

اهان
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--------

حله حله نزدیکم
---------

باشه،یاااعلی
گوشی و که قطع کرد باکنجکاوی نگاهش کردم که گفت
چه بامزه میشی ،
هاااا؟؟
خندید و گفت
وقتی کنجکاو میشی
و میخوای از یه چیزی سردربیاریا
چشماتو درشت میکنی و یه ابروتو میندازی باب
اخمی کردم و گفتم برو باباااا
خندید و گفت بخدا راست میگم
اخمی کررررردم و گفتم نخیررررم
همون لحظه ماشین و نگه داشت کلی دخترو پسر جوون
کیان هم پیاده شد باهم سمتشون رفتیم و سالم کردیم
گونه ندارو ب*و*سیدم و کنارر نشستم
نگاهم افتاد به یه دختری که موهای بلوند بلندی داشت
و درکل جذاب بود
ازوقتی که اومده بودیم زوم کرده بود رو کیان و بالبخند نگاهش میکرد
دخترررره چندر
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نگاهتو درویش کن خوردیششش
اااه اصال به من چه
خودمو مشغول حرف زدن میکردم
ناخداگاه چشمم میخورد بهش که ذل زده به کیان
کیان و ارمین و یه پسره دیگه بلند شدن که برامون بستنی بخررررن
یه خورده که گذشت رومو از همه برگردوندم
و اروم از تو کیفم ایینه امو بیرون اوردم
خودمو نگاه میکردم
کجاااا چشمامو درشت میکنم ابروهامو میدم باب اخه
یهو صدای کیان اومد صورتمو برگردوندم صورتش یه سانتی صورتم بود
لبخندی زد و گفت
ابن نه که ساغررر
وقتی کنجکاو میشی!!!!

خندید و صاف وایستاد و بستنیمو داد دستم
بفرماااا خانووووم...

همونطور که حرص میخوردم بستنیمو گرفتم و زیر لب تشکری کردیم
به حالت قبل برگشت
صورتشو نزدیک صورتم کرد و خندید وگفت
وااااای ساغررررر
وقتی حرص میخوری پرای بینیتو گشاد میکنی
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زد زیر خندی اینه تو دستمو گرفت و جلوی صورتم نگه داشت
نگاه کن خودت...ابن داری حرص میخوری
راست میگفت
خیلی بیشعورررری کیان
به عادت همیشگیم خواستم بازوشو
گاز بگیرم که زود خودمو جمع آوری کردم
هواست لپمو بکشه که صورتم کشیدم عقب
تعضیمی کرد و گفت ببخشید خانوم کوچولو
حرسم رو دراورد
گفتم خودت خانوم کوچولویی
گفت نگاه کن توروخدا باز پره های بینیت گشاد شد
زد زیر خنده
کیاااااااان
جووووووونم
خیلی بیشعوررررررری
تظر لطفتههههه
رومو برگردوندم که باقیافهی یرزخی همون دختره روبه روشدم
غلط نکنم ارث باباشو خوردم
اخمی کردم و نگاهمو چرخوندم یه طرف دیگه
احساس کردم یکی از جلو چشمم تندیرد شد
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خیلی آشنا بود
از جام پاشدم که برم دنبالش
یهو به کیان برخورد کردم
کیان گفت :واااای سرچی کنجکاو شدی
ها؟؟چی؟؟
دوباره چشماتو درشت کردی و یکی از ابروهاتو دادی باب
بدون توجه به کیان از کنارر رد شدم
داشتم راه خودمو ادامه میدادم
یهو بخودم اومدم
یه کوچه باریک و
تاریک
رنگم پرید
واااای خدا عجب پی پی کردم
خواستم به عقب برگردم ک یهو چندنفر
چند نفر سمتم میومدن
چسبیدم به دیوار
صورت هاشونو به سختی میدیدم
داشتن میومدن سمتم
بزاق دهنمو قورت دادم
چسبیده بودم به دیوارو از ترسم نمیتونستم تکون بخورم
صدای یکیشونو شنیدم
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واااای چه پیشی ملوسی
یکی دیگه گفت
اووووف چشمارو
یکی میگفت
هیکل و نگاه
خداچی خلق کردی
هرحرفی که میزدن بیشتر چندشم میشد
خالت تحوع گرفتم
خواستم جیغ بزنم که یهو دستی جلوی صورتم قرار گرفتم
اشک میریختم
التماس میکردم اماچون دستش جلوی دهنم بود هید چیز نمیفهمیدن
باشدت زیادی اشک میریختم
خواستم مرده رو کنار بزنم که یکی دستامو گرفت
یکیشون دست هار و به سینه هام میزدو الفاظ بدی بکار میبرد
دیگه جونی برام نمونده بود
چندشم میشد
حالم بد بود
ازاینکه بهم دست میزد حالم خراب بود
یهو
یهووو
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دستام ازاد شد
دستی رو سینم کشیده نمیشد
و دستی جلوی دهنم نبود
نگاهم افتاد به کیان درحال درگیری باااونا بودد
ازترسم یه گوشه نشستم و گریه میکردم
صدای داد های کیان که نشوندهنده حرسش بود و میشنیدم
همون طور گریه میکردم که دستی رو شونم قرار گرفت
باترس به عقب برگشتم
کیان بود
ازب توخودم بودم
نفهمیدم کی اونا رفتن
ازترس میلرزیدم
یهو کیان بغلم کردم
تو بغلش زار میزدم
محکم تر بغلم کرد گفت
هی !!!اروم بار تموم شد
اما همچنان گریه میکردم
دست هامو گرفت که باوحشت نگاهم کردو گفت
واااای چراانقدر سردی
اما بیحالتراز اونی بودم که جوابشو بدم
درحالی که به کیان تکیه داده بودم
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اروم اروم راه میرفتم
رسیدم به روشنایی
خواستم ازر تشکر کنم که بادیدن صورتش وحشت کردم
ازگوشه لبش خون میچکید
دستمال که داشتم و از جیبم برداشتم
رو پنجه پام ایستادم و دستمال و گذاشتم کنار لبش
ذل زده بود بهم اما من نگاهش نمیکردم
یهو محکم بغلم کرد.

ساغرررر
بله
دیگه هیچوقت تنها جایی نرو خب
داشتم سکته میکردم
ازحرفش تعجب کردم
اما حرفی نزدم
اروم رهام کرد
دستمال و ازم گرفت
لبخندی زدو گفت مرسی
شروع کرد به راه رفتن
پشت سرر اروم حرکت میکردم
کیاااان خیلی خوب بود
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خیلی
یهو
باصدای داد ارمین
یه لحظه سرجام وایستادم
اومد نزدیکم و گفت  :کجاااابودی ؟؟
چرا گریه کردی؟؟
نگاهش افتاد به کیان داد زد
چراکیاااان این شکلی شده
سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم
دوباره داد زد یه چیزی بگو
ساغرباتوامااااا؟؟؟
کیان جلوی من وایستاد و گفت
داشتیم درباره کار صحبت میکردیم باچند نفر دعوام شد ساغرم ترسید و شروع
کرد به گریه
همین داد و بیداد نداره که برادر من
خواست حرفی بزنه
بغضم گرفته بود
کیان دستمو گرفت و گفت
من ساغر و میرسونم
ارمین خواست چیزی بگه که
کیان داد زد خداحافظ
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تا راه افتاد بغضم شکست
و همش گریه میکردم
برگشتم سمت کیان و گفتم
ببخشید ..معذرت میخوامم
منکه از اولم گفتم نمیام
ابن ببین صورتت چی شد
خندید و گفت وااااای خوبه حاب من چیزی نگفتم داری گریه میکنی
دعوات میکردم که دوراز جونت سکته میکردی
داشتم اشکامو پاکمیکردم که گفت
خیلی بامزه گریه میکنیا
چی؟؟؟؟
لباتو برمیچینی
خیلی ناااز میشی
واااای داشتم از خجالت میمیرم
سرمو انداختم پایین
کیان باصدای بلند خندید
تا جلوی در نگه داشت
از ماشین پیاده شدم
لبخندی زدم و گفتم
ببخشیدا مزاحمت شدم
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شماااا مراحمی،سالم برسون
سالمت باشی
داشتم از خستگی میمردم تا سرم رو بالش قرار گرفت خوابم برد
احساس کردم که
حساس کردم دستی دور کمرم حلقه شد
سریع ازجام پاشدم و سیخ نشستم که صدای خیلی بدی اومد و پشت بندر
صدای ناله میومد
سرمو خم کردم که نگاهم به مهشید افتاد
درحالی که سرشو گرفته بود از جار پاشد
بی تقاوت نگاهش کردم
قیافشو مظلوم کرد و گفت اجی توروخدا ببخشید
اصال غلط کردم اون حرف و زدم
چرت و پرت گفتم
بدون اینکه جوابشو بدم رفتم سروی
بعدازاینکه صورتمو شستم و مسواک زدم
از سروی خارج شدم و درکمدم و باز کردم
دنبال مانتو بودم که
مهشید پشت کمرمو بغل کرد
ساغری ببخش دیگه
هیچی نگفتم و مانتو کرم رنگو برداشتم
نگاهی بهش کردم و گفتم
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میری بیرون لباسم و عوض کنم
تگاه دلخوری بهم انداخت و گفت
توکه همیشه جلوی من لباس عوض میکردی
اشتباه میکردم
حاب دیرم داره میشه لطف میکنی بری بیرون
دلخور بیرون رفت مانتمو پوشیدم و شلوار دمپای همرنگش و پوشیدم
شال کرمیمو سرم کردم و یه مقدار از موهاموبیرون ریختم
رژ صورتیمو ههل هلکی زدم
بعداز برداشتن کیفم
از اتاق بیرون زدم
زودی کفشمو پوشیدم و زدم بیرون
در خونه رو بستم خواستم برم که نمیشد
یهو برگشتم سمت در و دیدم نصف مانتوم به در گیر کرده
ااه درو باز کردم و مانتوم آزاد .شد
سریع به سمت اژان دوییدم
نزدیک اژان بودم که باکله رفتم توشکم یکی و باماتحت خوردم زمین که
استخوووون ماتحت خوشگلم شکست فک کنم
از ب که محکم خوردم زمین
خانومی که باهار برخوردم سرییع اومد پیشم
و عذر خواهی کررررد
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بدتز ماتحت دلم درد گرفت
اخههههههههههه چرااااااا؟
اینموقع ها باید یه پسر خوشگل و خوشتیپ
ته ریش ادکلن تلخ
جذاب و مغرور و
اینا میبود اما ازاونجایی که شانسم پی پیه
بایه خانوم فوق العاده توپول برخوردم
بسختی از جام پاشدم و سوار ماشین شدم
راننده هم سوار شد و راه افتاد
کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم
بسختی راه میرفتم
فک کنم ماتحت خوشگلم کبود شده
نهههههههه
وارد شرکت که شدم
کیان به میز من تکیه داده بود و مشغول خوندن برگه ای بود
اروم و بی سرصدا خواستم بشینم که بادردی که تو ماتحتم ایجاد شد
جیغ بنفشی کشیدم
کیان باترس به سمتم برگشت و وحشت زده گفت چی شده
از درد لبامو محکم بهم فشار میدادم و چشمامو بسته بودم
کیان سریع اومد بغلم و گفت ساغر حالت خوبه
؟؟؟؟
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اروم سرمو تکون دادم و بامالیمت
ماتحتم رو صندلی گذاشتم
اما تا میخواستم راحت بشینم دردر میکشت منو
از درد زیادی جواب کیانو نمینونستم بدم
کیان سریع رفت تو اتاقش و کتشو پوشید و اومد سمتم
اروم بازوهامو گرفت و از شرکت زدیم بیرون
خواست منو بنشونه رو صندلی که سرمو به .معنای نه تکون دادم
عصبی گفت مگه ب*ا*س*نت ترکیده که نمیتونی بشینی
سرمو به معنای اره تکون دادم
باتعجب گفت واقعا
بازم سرمو تکون دادم
کیااااان باصدای بلند میخندید
زیرلب کوفتی بارر کردم
و اخم کردم
نگاهی بهم کرد و گفت
نیسان کرایه کنم
اررره
همون لحظه یه نیسانی از خیابون رد شد که
باورم نمیشد کیان چنین کاری کنه
جلوی نیسانی رو گرفت
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بعد کلی خواهش قبول کرد
از میله های نیسان گرفته بودم و وایستاده بودم
کیانم بغلم نشسته بود و میخندید
منم زیر لب بهش فوحش میدادم
رسیدم به یه بیمارستان
کیان دستشو گرفت به میله و پرید پایین
ااااه چه خفن
بدون توجه به ماتحت ترکیده اومدم اداشو دربیارم
که باماتحت خوردم زمین
نفسم بند اومدو اشکام روگونه ام جاری شد
دردر امونمو بریده بود
کیان نمیدونست بخنده یانگرانم باشه
گفت اخه وقتی نمیتونی چرا میخوای بپرری
یه دسشو انداخت زیر زانو یه دستم زیر گردنمو بلندم کرد
چشمامو بسته بودم و داشتم از درد میمردم
وارد بیمارستان شدیم
بعد گفتن مشکلمو که کیان همه رو باخنده میگفت عوضی ,وارد یه اتاق شدیم
و منو روی تخت گذاشت
رو شکم خوابیدم که به ماتحتم فشار نیاد که
چند دقیقه ای گذشته بود که احساس کردم صدایی میاد
و بعدر دستی که روی ب*ا*س*نم قرار گرفت
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از این حرکت ناگهانی یهو سیخ نشستم
که از روتخت باماتحتم خوردم زمین
از دردر گریم دراومده بود و باصدای بلند گریه میکردم
کیان نگران اومد پیشم و گفت
ساغر چی شدی ها
از درد داشتم میمردم
اشکامو پاک کرد
ناخداگاه اشک نمیریختم
واااااای
چرااینطوری شدم
دستمو گذاشتم رو قلبم
محکم میزد
جوری که احساس میکردم ابن که از سینم بیرون بزنه
کیان باقیافه ناراحت بغلم کرد
اروم روی تخت گذاشت
دکتر که پسر جوونی بود
بالبخند جلو اومد و خواست معاینه کنه و دسشو که نزدیک ماتحتم کرد
کیان مچششو گرفت
وبااخم گفت :اینجا پزشک خانوم نداره؟؟
پسره لبخندی زد و گفت:چراهست،ابن صدار میکنم

312

عشق واهی

313

کیان درحالی که محکم دندون ها شو محکم روی هم ف شار میداد گفت لطف
میکنید و اروم دست پسره رو ول کرد
واااای دلم قیلی ویلی میرفت از غیرتی شدنش و ناخداگاه نمیتون ستم لبخندمو
جمع کنم
بالبخند داشتم نگاهش میکردم که
روشو کرد سمت من
سریع رومو برگردوندم
صدای خانومی که اومد
باصورتی که از حجالت قرمز شده بود
رمو سمت خانوم دکتر کردم که کیان بالبخند ذل زده بود بهم
باخجالت سرمو پایین انداختم که
خداروشکر خانومه به کیان گفت
لطف کنید چندلحظه بیرون بایستید
کیانمبااخم بیرون رفت
واااای این معاینه بود یااستغفورالله...

هی دست میز به ماتحت و حومه من
یه ثانیه نگذشته دوباره دست میزد
وااای مورمورم میشد و ناخداگاه خودمو سفت میکردم
بعد کلی دستتتت زدن رو به من گفت خانومی شتتما دچاردر رفتیگی دنبالچه
شدی ( درد دنبالچه درد ن سبتا شایعی در انتهای ستون فقرات به شمار میآید
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که به استتتخوان خاجی و بین پاها انتشتتار مییابد .شتتیوع آن در زنان بیش از
مردان ا ست .از علل شایع آن میتوان به ضربه م ستقیم نا شی از لگد یا زمین
خوردن با نشیمنگاه اشاره کرد) .

چییییی؟؟؟دنبالچه چیه دیگه؟؟
خانومه بالبخند گفت :دنبالچه آخرین قسمت از ستون فقرات است و از سه تا
پند ا ستخوان کوچک ت شکیل شده ا ست .این ا ستخوان ها گاهی به یکدیگر
متصل هستند و گاهی نیز جدا از هم هستند
خب حاب چیکار کنم ؟؟؟
درمان درد دنبالچه توسط رور های غیر جراحی صورت میگیرره اغلب شامل
تجویز داروهای ضدالتهاب غیر ا ستروئیدی برای کاهش التهاب و ا ستفاده از
بال شتک مخ صوص برای ن ش ستن(برای بردا شتن ف شار از روی دنبالچهه می
شود  .ما ساژ و درمان د ستی ا ستخوان دنبالچه نیز برای برگرداندن ا ستخوان
دنبالچه به محل اصلی خود و کاهش درد ،انجام می شود.

داروی بی ح کننده مستتتقیما به دنبالچه تزریق می شتتود .این تزریقات که
تحت گاید فلورسکوپ انجام میشود در تسکین در موثر است.

خانومه خندید وبعداز خداحافظی رفت
تارفت کیان به سرعت وارد اتاق شد
چی شد؟؟چی گفت؟؟؟
باناراحتی گفتم دنبالچم دررفته
زد زیر خنده
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باخشم نگاهش کردم و گفتم
یجوری میزنم دنبالچت بشکنه هاااا
باخنده گفت یه ب*ا*س*ن ستتالم داشتتتی اونم ترکید و پشتتت بندر زد زیر
خنده
ای خدااااا این پی پی چی داره که قلبه بمصب برار بندری میزنه
بعداز گرفتن بالش مخصوصش که خداروشکر نزدیک بیمارستان پیدا شد
یعنی خدا به جوونیم رحم کرد
بالش و روی صندلی گذاشتم و اروم ماتحتم و رور قرار دادم
توکل این مدت کیان بالبخند نگاهم میکرد
باخجالت سرمو پایین انداختم
مانحتم خیلی درد میکرد
از طرفی دوروز دیگه عروس آرمین بود
واب شان نیست که پی پیه
ارامبخشی که بهم تزریق کرده بودن
کم کم اثر کرد
چشمام گرم شد
بااحساس دردی تو ماتحت چشمامو باز کردم
تو اتاقم بودم
خواستم کش و قوسی به بدنم بدم که
یادم افتاد
من....من....منکه.توماشین بودم.پیش کیان...

wWw.Roman4u.iR

316

امااا..من ...تو..اتاقمم
واااااای
نهههههه
نکنه جلوی مامان منو بغل کرده و اورده
از فکرر موبه تنم سیخ شد
وااااای خدا حاب چه پی پی بخورممم...

باصدای در اتاق سرمو به سمتش برگردوندم که صدای استخونم رو شنیدم
مامان سمتم اومدو گونموب*و*سید
اخه دختر چرا مراقب خودت نیستی اخه..
باتعجب ذل زدم به مامان که...

اگه کیان منو اورده چراااا مامان عصبی نیست
نکنه کیان باهار حرف زده و اروم شده ؟؟
بزاق دهنمو قورت دادم و نگاهی به مامانم انداختم که بالبخند نگاهم میکرد
مامان نگاهی بهم کرد و گفت
عزیزم حواست به خودت باشه هاا
برم یه سر به بابات بزنم
باشه مامان
چون حوصلم سررفته بود
بالشتک مخصوصمو برداشتم
و به پذیرایی رفتم

عشق واهی

سالمی کردم که بابا بااخم نگاهم کرد و جوابمو داد
وااااای نکنه که
وااااای نه
با تته پته گفتم
ب...ا..با..چی.چی..شده؟؟
بزاق دهنمو قورت دادم و ذل زدم بهش
بابا،بااخم نگاهم کرد و گفت
هیچی بابا جون از دست یکی از همکارا اعصابم خورده
نف راحتی کشیدم و بالشتکمو گذاشتم و نشستم رور
داشتم تی وی نگاه میکردم و سیب گاز میزدم که یهو
امیر و ارمین باهم
وارد خونه شدن
بعد تعویض لباس همگی شام خوردیم و رفتیم تو اتاقامون واااااای
یعنی کسی ندیده؟؟؟
چرا به روووی خودشون نمیارن اخه
باکلی فکر و خیال خوابیدممم
*********★★★★***********

ازوقتی که دنبالچه گلم در رفته دوروز میگذره
دوروز که فقط خوابیدم
ابنم دنبالچم بهتره ولی بازم درد میکنه
امروز عروسی آرمینه
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از جام پاشدم و رفتم حمام
بعداز یک دور دوستتاعته ازحمام بیرون اومدم و لوازم مورد نیازمو برداشتتتم و
از خونه زدم بیرون
سوار تاکسی شدم و ادرس ارایشگاه مورد نظرمو دادم
بعد از بیست دقیقه که رسیدیم
کرایه تاکسی و حساب کردم و وارد ارایشگاه شدممم
پریاخانوم تامنو دیدم اومد سمتمو گفت خور اومدی عزیز دلممم
گونمو ب*و*سید و گفت که کجا بشینم
دیگه کم کم داشت خوابم میبرد یکی رودستهام کار میکرد یکی رو موهام
ارایش صورتم تموم شده بود
از ب

حساسم تایکی دستش به مپهام میخوره خوابم میگیره...

بابخره کار دست و موهامم تموم شد
از جام پاشدم و خودمو تو ایینه دیدممم
واااااای تعریف از خوذ نباشه هاااا خیلی جیگر شدم
پریا جون اومد سمتمو گفت
جووووون چه جیگری شدی
خندیدم و گفت دمت گررم
داشتم مانتومو میپوشیدم که گوشیم زنگ خورد بادیدن اسمش تعجب کردم.

یهویی قلبم شروع کرد به تندتند زدن
خودمو تو اینه نگاه کردم و اااای ساغر خل شدیااا

عشق واهی
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اونکه از پشت تلفن نمیتونه ببینتت
جواب دادم
بله
کیان با صدای ب شا شی گفت :سالاااام خانوممم،چطوری ،دنبالچت چطوره و
زد زیر خنده
ناخداگاه صدام و لوس کردم و گفتم :اممم.خیلی بدی ،مسخرم نکن دیگه
تا چند ثانیه صدایی نمیومد
یه لحظه فک کردم کیان قطع کرده که یهو کیان گفت  :ععع..س ..ساغر ادرس
ارایشگاهی که هستی و برام اس کن بیام دنبالت
واااااای همینم مونده مامانم منو تورو باهم ببینه
سریع گفتم :نه..نه...دستت درد نکنه ...خودم میام
گفت :ساغرررر اس کن خداحافظ
بااینکه از خدام بود برما ولی از ننه ام میترسیدم
دلمو زدم بدریاو اس کردم برار
ده دقیقه بعد گوشیم زنگ خورد
کیان بود که گفت بیا جلو در منتظرتم
وااااای یهو یه استرسی به جونم افتاد
اوووووف
شالم و سرم کردم و بعد از حساب کردن هزینه
از ارایشگاه بیرون زدم
کیانو دیدم
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وااااااااااااااااااای چقدر ناز شده بود
تابپ و تولوپ قلبم ده برابر شده بود
کیان بادیدنم دستشو باب اورد
رفتم سمتشو اروم سالم کردم
گفتم :ابن میگه چه خوشگل شدی
اما هیچی نگفت سرمو که باب اوردم دیدم بااخم غلیظی نگاهم میکنه
باتعجب نگاهش کردم که گفت
ستتاغر ابن هدفت از ستتر کردن شتتال چی بود ماشتتالله کل موهات و گردنت
معلومه که
عع خوب عروسی داداشمه
یعنی چی ؟؟منم عروسی خواهرمه ل*خ*ت بیام..

خندیدم که گفت  :ساغر شوخی نمیکنم منتظر میمونم برو شالت و درست کن
بیا
نووووووچ ،نمیرم...

نمیری ؟؟؟؟
نههههههههه،نمیرم
خیله خوب عیبی نداره
دستمو گرفت و دنبال خودر کشید
وارد یه کوچه ی خلوت شدیم
دستمو ول کرد

عشق واهی
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تاخواستم اعتراض کنم
دستشو رو سر احساس کردم
بدون اینکه موهام خراب شه
کل موهامو و گردنمو پوشوند
همینطور ذل زده بودم بهش
قلبم یلی تندتند میزد
هرلحظه میترسیدم صدای قلبم و بشنوه
سرمو انداختم پایین
شالمو که درست کرد
چونمو بادستش باباورد
ذل زد به چشمام
داشتم میمردم
یه لبخند نازی زد و گفت
ابن صدبرابر خوشگلتر شدی
ابن دیگه کسی جرعت نمیکنه به موهات نگاه کنه
همونطور که نگاهم میکرد گفت  :ساغر تو خیلی خوشگلی ،ارزشت بیشتر از
ایناس
حیفه که موها و گردنت و..

به این راحتی به نمایش بزاری
که هرک و ناک از دیدنش لذت ببره
تو تمام اعضای بدنمممم عروسی بود
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ازاینکه بهم گفت خوشگلم
ازاینکه حساس بود رومن
بازومو گرفت و گفت  :افتخار میدید خانوم
خندیدم و سرمو تکون دادم
سوار ماشینش که شدم
یه اهنگ شاد گذاشت
لبخونی میکرد و بعضی وقتا شونه هاشم تکون میداد و من غرررق لذت میشدم
از دیدن خوشحالیش...

وقتی به تابر رسیدیم
ازر تشکر کردم و از ماشینش پیاده شدم
خداروشکر کسی جلوی تابر نبود
لبخندی زد و گفت خور بگذررررره خانوووم
مرسی همچنین اقاااااااا
خداحافظی کردم وارد تابر شدم که
واااااااای خدا چی میدیدم
رز یه لباس کوتاهه قرمز پوشیده بود
ماشالله باب ،پایین،همه جا بیرون بود
لباسمو عوض کردم و از اتاق پررو بیرون اومدم
تااز اتاق پررو بیرون اومدم شروع کردم به ر*ق*صیدن
بامامان داشتیم میر*ق*صیدیم که

عشق واهی
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مهشیدم به جمعمون اضافه شد
منم خیلی شتتیک رومو برگردوندم یکی دیگه رو پیدا کنم که دریا جون بالبخند
دستم و گرفت
و گفت :بیا باهم بر*ق*صیم
ماشاللهههههه دریاجون
پابه پام میر*ق*صید
مشغول ر*ق*صیدن بودیم که صدای جیغ اومد
برگشتم سمت سرو صدا که دیدم
آرمین و ندا اومدن همگی رفتیم سمتشون
دیگه نمیتونستم بر*ق*صم ،اما دست بردار نبودم
فقط میر*ق*صیدم
آرمین و ندا هم اومدن بر*ق*ص که بعد یه ر*ق*ص دونفره
آرمین لب های ندا رو ب*و*سید
جون هم جونای قدیم
واب ده ساعت همه شعر میخوندن دوماد عروس و بب*و*س
دوماده هزارو دویست رنگ عوض میکرد
اخرم به زور اطرافیان روهوا گونه عروس میب*و*سید
بعد از شام یه اهنگ ترکی گذاشتن
وااااای وقتی اهنگ ترکی میذاشتن دیگه هیچی نمیفهمیدم
رفتم وسط و شروع کردم به ر*ق*صیدن
با کفش پاشنه بلند دوازده سانتی
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ترکی میر*ق* صیدم و ر*ق*ص پا میزدم تااهنگ تموم شد بیجون ن ش ستم رو
صندلی
همگی...
همگی از تابر خارج شدیم
خواستم سمت ماشین امیر برم که
دیدم مهشید روصندلی جلو نشسته و سرشو از پنجره بیرون آورده و درحالی که
میخنده
بآامیر حرف میزنه
وااآاااای اوووف حاب باید بآین چندر برم
مامان اومد کنارم و گفت چرآینجا وایستا دی
سوار ماشین شو دیگه...

اااااه بخشکی شان
خواستم برم سمت ماشین امیر که باصدا دریا جون وایستادیم
روبه مامان گفت :مهین جان اگر ممکنه بزار ساغر جان باما بیاد
واااای مامان توروخدا قبول کن
مامان لبخندی زد و گفت عیبی نداره دریاجان
وااای از خوشی داشتم میمردم خدایااشکرت
ماشین امیر جلوی ماشین کیان بود
از بغل ماشین امیر رد شدم
مهشید که فکر کرد دارم سوار ماشین میشم

عشق واهی
تند تند گفت:

آخ ببخشید اصال حواسم نبود توهم هستی
میشه باکسی دیگه بیایی
آختتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دوستام میخوان باما بیان
داشتم میسوختم دختره اشغال عوضی
هیچی نشده،استغفروالله
ملت چه خوب خودشو میندازن
بدون اینکه چیزی بگم سوار ماشین کیان شدم
مشت هامو محکم به صندلی زدم
و زیر لب مهشید و فوحش میدادم
چشمامو باز کردم که با صورت خندون کیان روبه رو شدم
خندید و گفت
چی شده که داری حرص میخوری
زمزمه کردم...
ساغر نیستم اگه حالش و نگیرم
دریا جون و اردشیر خان هم که سوار ماشین شدن
کارناوال شروع شد
کیان اهنگ گذاشت
به سرعت میروند و بغل ماشین ارمین نگه میداشت
منو دریا جونم همش جیغ میزدیم و میر*ق*صیدیم
کیانم پشت فرمون میر*ق*صید و اقااردشیرهم میخندید و دست میزد
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نزدیک خونه ارمین همگی پیاده شدیم
ندا دریا جون و بغل کرده بود
و گریه میکرد
ندارو بغلم کردم و اروم در گوشش گفتم
مشکل داشتی به خودم بزنگ مشکلتو برطرف کنم
اروم نیشگونم گرفت و گفت خیلی بیشوررری
اروم گونشو ب*و*سیدم و محکم گونه ارمین و ب*و*سیدم
کیان جلو خونمون نگه داشت
بهد از ب*و*سیدن گونه دریاجون
ازشون تشکررر کردم و وارد خونه شدم
روتختم نشسته بودم و داشتم سلفی میگرفتم که یهو
بافکری که به ذهنم رسید
زود از جام پاشدم که ماتحتم درد گرفت
زود یه تاپ مشکی و شلوار جذب مشکی
ازروی تاپ یه مانتو جلوباز مشکی ویه شال مشکی پوشیدم
دراتاقم و باز کردم و اروم بیرون اومدم خداروشکر همه خواب بودند
کتونی مشکی رنگمو پوشیدم
و از خونه بیرون زدم
دروکه باز کردم
مردم ازتررررس
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خیلی تاریک بود
اما این کرم اسکاریسه نمیذاشت ک..

باکلی دعا و صلوات رسیدم جلوی در ارمین اینا
چسب و از جیبم دراوردم و یا دندونم کندمش
خواستم روی زنگ بچسبونم که یکی مد دستمو گرفت
بزاق دهنمو قورت دادم و باترس برگشتم عقب
واااااااای کیان اینجا چیکار میکنه اخه
بااخم غلیظی نگاهم میکرد
باجدیت گفت
ساغر این کار یعنی چی اخه
چراااجوری رفتار میکنی که شک میکنم به اینکه بیست و یک سالته
سرمو انداختم پایین و ناخداگاه گریم گرفت
توقع نداشتم کیان دعوام کنه
صداشو برد باب و گفت
ساغرررر نصف شبی تنهااومدی بیرون
واسه اینکه....

واااااای ساغر یعنی چی اخه
داد زد هااااااا
نصف شبی بیرون چیکار میکنی
اگریه اشغالی گیرت مینداخت.

بابالله
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چی بگم به تو هااااا
اولین قطره اشکم که ریخت سرمو بلند کرد
چسبیده بودم به دیوار و با چشمای گریون نگار میکنم
باناراحتی گفت
خیلی نترسی
چطوری جرات میکنی این موقع شب بیایی بیرون
و بااون چشما ذل بزنی به یه پسر
بزاق دهنم و قورت دادم و سرمو پایین انداختم کلید ماشینش و گرفت جلوروم
و گفت توماشین بشین
به کیسه های توی دستش اشاره کرد و گفت اینارو بدم به ندا و بیام اروم سرمو
تکون دادم و سوار ماشینش شدم
چند دقیقه نگذشته بود که
یه مرد سیاه پور نزدیک ماشین شد زود ماشین و قفل کردم
سرشو چسبوند به شیشه ماشین و لبخند میزد
مطمئن بودم رنگم پریده
اشکام پشت سر هم رو گونه هام جاری میشد
از ترس داشتم سکته میکردم
یه چیز کوچیکی دستش بود
محکم چسبیده بودم به صندلی و ناخن های بلندم و توی دستم فرو میکردم
خواست باهمون شی کوچیک شیشه رو بشکنه

عشق واهی

چشمامو محکم بستم و خودمو به صندلی چسبوندم
چندلحظه گذشت و خبری نشد...
چشمامو باز کردم...

کیان و مرده درحال دعوا بودن
کیان بی وقفه میزدتش
هق هق میکردم
اگر کیان چیزیش میشد...

واااااای نههههه
خدا...
خدااااااااااا...
داشتم دعا میخوندم که..

از هم جداشدن
کیان خواست بره سمتش که مرده فرار کرد....
به سرعت از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت کیان...

ناخدا گاه دستاشو گرفتم و باگریه گفتم :کیاااااان ،حالت خوبه
چیزیت که نشد
نشستم رو زمین و همونطور که گریه میکردم
گفتم همش تقصیر منه ...اگر .اگر من نمیومدم
دستام گرفت و از روی زمین بلندم کرد
درماشین و باز کرد نشسنم تو ماشین وبالفاصله کیان نشست
دستمال کاغذی و سمتش گرفتم
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اخه از بینیش خون میومد و باعش شده بود پیراهن سفید رنگش خونی شه
دستمال و از دستم گرفت و بدون هید حرفی راه افتاد
اروم اشک میریختم
سرکوچه نگه داشت ،قبل از اینکه پیاده شم
گفتم :راست میگی،من بچه ام
اگر بچه نبودم که نصف شبی بخاطر یه کار احمقانه بیرون نمیومدم
ببخشید....ببخشید که همش برات دردسر درست میکنم
خواستم از ماشین پیاده شم که
کیان دستمو گرفت و مانع از رفتنم شد
باتعجب نگاهش کردم که بالبخند گفت :

هیچوقت واسم دردسر درست نکردی،من فقط واس خودت گفتم
لبخندی زد وگفت :ساغتتتتتتتتتترهمیشه،مراقب خودت بار
خوب بخوابی ساغر خانووووم
سریع خداحافظی کردم و از ماشینش پیاده شدم
وارد خونه که شدم
از صدای بستیک ماشین فهمیدم رفت،
همش یاد حرف هار میوفتادم و ت دلم قیلی ویلی میرفت
احساس کردم صدای گریه میاد
اروم بیه چشمام و باز کردم نشستم سرجام
اینجا که خبری نی پ صدای گریه برای چیه
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باحالت خواب الود از اتاق بیرون اومدم
مامانم باصدای بلند گریه میکرد و مهشید سعی میکرد دلداریش بده
نشستم بغل مامانم و گفتم :چی شده مامان؟؟
مامان باگریه گفت:
واااااای ساغتتتتتتتتتتر
بابام
خب آقاجون چی؟؟؟
محکم بغلم کرد و گفت  :بابام واس همیشه ترکم کرد
یعنی مرد؟؟؟
مامان محکم کوبید توکمرم و گفت  :بابابزرگت بودا
انقدر بی احساسی
خب فدات شتتم تو این بیستتت و یک ستتالی که از خدا عمر گرفتم من دوبار
بیشتر باباتو ندیدم
مامان گریه میکرد وبهم توجهی نمیکرد
دیگه داشت دیرم میشد
بآخم به ماشید گفتم حواست به مامانم باشه
خدایی نکرده اتفاقی افتاد خبرم کن
گونه مامان و ب*و*سیدم
و به سمت شرکت حرکت کردم
داشتم توکارای کیان فضولی میکردم که
گوشیم زنگ خورد
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از خونه بود یهو نگران شدم و دلم شور افتاد
تندگوشی و برداشتم
که صدای مامان اومد
ساغر جان
جانم مامان؟؟حالت خوبه؟؟
خوبم مامان،ساغر منو امیرو باباو مهشید داریم میریم تبریز
احتماب تا وقتی بیاییی ماراه میوفتیم
مراقب خودت بار
قبل از اینکه حرفی بزنم تلفن و قطع کرد
باتعجب ذل زدم به گوشیم که
باصدای یکی از همکارا به خودم اومدم
جانم ...یعنی بله کاری داشتید ؟؟؟
قیافشو مظلوم کرد و گفت :خانوم بهرامیان
یه کار فوری برام پیش اومده میشه واس
مرخصی رد کنی؟؟؟
باشه اقای اکبری حتما
لبخندی زد و گفت  :دمت گرم
داشتم بازی میکردم و سرم توکامپیوتر بود
اخم شدیدی هم کرده بودم
نزدیک بود ببازم
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محکم دکمه کیبورد و فشار میدادم
اخرر هم باختم
بدون در نظر موقعیتم جیغی کشیدم و کیبورد و پرت کردم رو میز از حرسم
تکیه دادم به صندلی
باحرص از جام پاشدم که محکم به چیزی برخوردم
یاااااااااخداااااااااینکه کتتتتتتتتتتیانه
بآخم نگاهم میکرد
بزاق دهانم و قورت دادم و شرمنده نگاهش کردم
اخم شدیدی کرده بود  ،خانم بهرامیان
شما کار میکنی یا بازی میکنی ؟؟؟
من...من
ادامه داد :دیگه تکرار نشه و رفت سمت اتاقش
ادار و دراوردم دهنم و کج کردم دیگه تکرار نشه
یهو برگشت سمتم هل کردم خواستم
بشینم روصندلی که صندلی عقب رفت و با ماتحتم خوردم زمین
چون از قبلم درد داشتم
نفسم رفت یه لحظه
اشکم دراومد از دردر و ناخداگاه ب*ا*س*نمو آوردم باب
ڪیان که دید ازم خبری نشد
بانگرانی دویید سمتم و اسمم و صدا کرد
اروم ناله میکردم و اشک میریختم
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اروم بغلم کرد و ب و تو اتاقش و اروم روی مبل گذاشتتم
دردر امونمو بریده بود
ساغر  ،چی شد اخه
چندلحظه ای گذشت و درد ب*ا*س*نم ارومتر شده بود
خواستم از جام پاشم که کیان مانعم شد
ساغر یهو چی شدی؟
بریده بریده گفتم م..ا...تحتم...ت..ر...کید
ماتحت؟؟
ب*ا*س*نم
اینوک شنید شروع کرد به خندیدن
کوفتی
زیر لب گفتم به سختی از جام پاشدمم
تایم کارمون تموم شده بود
کیفمو برداشتم و از شرکت زدم بیرون
بارون نم نم میبارید ح خیلی خوبی بهم میداد
دوست داشتم ساعت ها زیر بارون قدم بزنم
میگن زیربارون که دعا کنی
دعات میگیره
چشمامو میبندم و شروع میکنم به دعا کردن
دعا که میکنم
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زیر لب صلواتی میفرستم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بابرخورد چیزی به پام چشمامو باز میکنم
نگاهم که میوفته بهش
ناخدا گاه باتمام توووووانم جیغ میزدم
سگ پا کوتاه(پاپیه
دور و ورم
میپلکید واااااااای زبونش و که کشید به پام
چندشم شد و جیغ بنفشی کشیدم
صاحبش که یه پسر جوون بود
باخنده به سمتم اومد و زیرلب سوسولی بارم کرد
دوست داشتم دونه دونه موهاشو بکشم آشغال
سگش و بغل کرد و نگاهی بهم کردو گفت
واااااای بمصب چه چشایی داری
اخمی کردم و خواستم برم که گفت چش خوشگله
خیلی باهات حال کردم
شمارتو بده تک بزنم شمارم برات بیفته
پروعه عوضی
بدون اینکه چیزی بگم راه افتادم که دنبالم اومد و گفت
ناز نکن دیگه چش خوشگله
فهمیدی باچشات دلمونو بردی ناز میکنی
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هیچی نگفتم
گفت :خیلی ازت خوشم اومده
بآاخم عصبانیت گفتم  :توهمین چند لحظه
خر خودتی حاجی
خواست حرفی بزنه که گفتم
ببین توروموب حرف نزن حال ندارم
روم و برگردوندم و شروع کردم تندتند حرکت کردن
فقط صدار رو شنیدم که داد زد اوهوع
چه دار مشتی
باخ ستگی زیادی ر سیدم خونه کیفمو شوت کردم رو میز و خودمو پرت کردم
رو مبل که ماتحتم بشدت درد گرفت
آااااای به پهلو شدم و ناخداگاه خوابم برد
بآحساس تشنگی زیادی از خواب پاشدم
آب که خوردم احساس کردم Wcدارم
شکم جلو اومده بود خخخخ
پریدم تو دسشویی و بعد نیم ساعت اومدم بیرون
ماشالله هشت کیلو وزن کم کردم
قورباغه درونم به صدادراومد
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
واب تشنته اب میخوری
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اب میخوری دسشوییت میگیره
دسشویی میکنی گشنت میشه
همش یه مصیبته دیگه
اول از همه شلوارک گل گلیمو پوشیدم و یه تاپ
موهامو بستم و رفتم به سمت اشپزخونه
یه ماکارونی درست کردم که خودر اندازه یه قاشق بود همش ته دیگ بود
دولتتتتپتتتتی داشتتتتتتتتتتتم تتتتته دیتتتتگ متتتتیتتتتختتتتوردم کتتتته
باصدای زنگ خونه دستام که رو غنی شده بود و پاک کردم
حال لباس نداشتم
چادر نماز سرم کردم
دمپایی قرمز رنگمو پوشیدم و رفتم درو باز کنم
درو که باز کردم
با ندا رو به رو شدم
سالم خوبی خور اومدی
سالم عزیزم مرسی
ندا اومد توخونه خواستم درو ببندم که
دربسته نشد
یه کالج مشکی رنگ بین در بود
درو باز کردم که باقیافه خندون کیان روبه رو شدم
باتعجب نگاهش میکردم که وارد خونه
همونطور ذل زده بودم بهش که خم شد و رو صورتم
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صورتمو بردم عقب
یه قدم اومد جلو
یه قدم رفتم عقب
خوردم به دیوار
بالبخند
دستمالی به گوشه لبم کشید
قلبم عین گنجشک تند تند میزد
دستمال و نشونم داد و گفت روغنی بود
روشو برگردوند و خواستم برم که
کیان هم برگشت و باکله رفتم تو سینه ار
زود خودم و جمع اوری کردم
خنده نازی کرد
ازاونا که دل ساغرو میبره
ساغر
باخجالت گفتم
بله
چادر بهت خیلی میاد
خیلی گوگولی میشی
مخصوصا وفتی خجالت میکشی خیلی خور
سرفه ی مصلحتی کرد
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پست سرر و خاروند و گفت
عع بریم ...اممم.خونه
فکر کنم لپ هام سرخ سرخ بود از خجالت
کمی بعد وارد خونه شدم
ندارو مبل نشسته بود و با موبایلش ور میرفت
اما از کیان خبری نبود رفتم اشپزوخونه که یهویی
باتعجب به کیان نگاه کردم
داشت ته دیگای خوشگلم و میخورد
داد زدم چیکار میکنی
تتتتتتتتتتته دیگای خوجگلم
ته دیگ و نزدیک دهنش برد
خواستم ته دیگو از دستش بگیرم
پام رو پایین چادرم موند
چادرم کشیده شد
وااااای بایه تاپ تنگ قرمز که دارو ندارم بیرون بود و یه شتتلوارک گل و گشتتاد
گلگلی
هل شده بودم نمیدونستم چادرمو جمع کنم
فرار کنم
دستمو گرفته بودم جلوی سینم
چادرمو که سر کردم از خجالت قرمز قرمز
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شده بودم
زیر چشمی کیان و نگاه کردم
پسره ی پررو
اینهمه خجالت کشیدم اونوخ
رور و برگردونده اون طرف و داره ته دیگام و میخوره
از حرس پامو رو زمین کوبیدم وارد پذیرایی شدم
کنار ندا نشستم
ندا داشت میگفت که آرمین کار داشت نتونست بیاد که موبایلش زنگ خورد
تند تند از جار پاشد و گفت وااای ساغر جان باید برم
آرمین داره میره خونه
کیان و صدا کرد
کیان درحالی با دستمال دور لبشو پاک میکرد
از بغلم رد شد و گفت نه خوشم اومد خیلی خوشمزه بود
ندا گونمو ب*و*سید و رفت
کیانم خداحافظی کردو رفت
چادرمو انداختم رو مبل
خیلی خسته بودم وارد اتاق شدم
تاچشممو بستم خوابم برد
ساعت شیش بود که از خواب پاشدم
تیپ ساده ای زدم و راه افتادم سمت شرکت
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وارد شرکت شدم و نشستم پشت میز و مشغول کار شدم
سرم پایین بود باصدای خانومی سرمو باب آوردم یه
باصدای خانومی
سرمو باب آوردم
قیافه زیبایی داشت و باغرور نگاه میکرد
صاف نشستم و گفتم
جانم
_بدون لبخند گفت با کیان کار دارم
اوهوع کیان
ناخداگاه اخمی کردم و گفتم جناب فرشته دیگه
پوزخندی زد و گفت کیان
خواستم تلفن و بردارم
که بدون توجه به من وارد اتاق کیان شد
دنبال رفتم که مانعش بشم
روبه روی کیان وایستاده بود
کیان منو که دید
خواستم حرفی بزنم که گفت
عیبی نداره
اگر میشه درو ببند
خیلی بهم بدخورد
خیلی سعی کردم بی تفاوت باشم
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اما ذهنم همش تو اتاق بود که چیکار میکنن
دراتاق که باز شد
فکر کردم دختره داره میره
باخوشحالی سرمو باب اوردم اما خوشحالیم زیاد دووم نیاورد
کیان و دختره بآهم از اتاق بیرون رفتند
کیان فقط گفت تآخ تایم کاری نمیام و خداحافظی کردن و رفتند
میدونستم نمیاد
اما چشمم به در بود که شاید بیاد
تایم کاری تموم شده بود
اما نیومد
باحرص کیفم و برداشتم
و از شرکت زدم بیرون
دوست نداشتم برم خونه
بخاطر همین رفتم
یه خورده خرید کردم
کلی شال خور رنگ خریدم
خیلی خوشم اومد ازشون
داشتم از جلوی یه بستنی فروشی رد میشدم
بدجوری ه*و*س بستنی کردم
وارد بستنی فروشی شدم

342

عشق واهی

داشتم بستیمو میخوردم که سنگینی نگاهی و احساس کردم
سرمو ک باب اوردم نگاهم با نگاه
باصدای خانومی
سرمو باب آوردم
قیافه زیبایی داشت و باغرور نگاه میکرد
صاف نشستم و گفتم
جانم
_بدون لبخند گفت با کیان کار دارم
اوهوع کیان
ناخداگاه اخمی کردم و گفتم جناب فرشته دیگه
پوزخندی زد و گفت کیان
خواستم تلفن و بردارم
که بدون توجه به من وارد اتاق کیان شد
دنبال رفتم که مانعش بشم
روبه روی کیان وایستاده بود
کیان منو که دید
خواستم حرفی بزنم که گفت
عیبی نداره
اگر میشه درو ببند
خیلی بهم بدخورد
خیلی سعی کردم بی تفاوت باشم
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اما ذهنم همش تو اتاق بود که چیکار میکنن
دراتاق که باز شد
فکر کردم دختره داره میره
باخوشحالی سرمو باب اوردم اما خوشحالیم زیاد دووم نیاورد
کیان و دختره بآهم از اتاق بیرون رفتند
کیان فقط گفت تآخ تایم کاری نمیام و خداحافظی کردن و رفتند
میدونستم نمیاد
اما چشمم به در بود که شاید بیاد
تایم کاری تموم شده بود
اما نیومد
باحرص کیفم و برداشتم
و از شرکت زدم بیرون
دوست نداشتم برم خونه
بخاطر همین رفتم
یه خورده خرید کردم
کلی شال خور رنگ خریدم
خیلی خوشم اومد ازشون
داشتم از جلوی یه بستنی فروشی رد میشدم
بدجوری ه*و*س بستنی کردم
وارد بستنی فروشی شدم
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داشتم بستیمو میخوردم که سنگینی نگاهی و احساس کردم
سرمو ک باب اوردم نگاهم با نگاه
نگاهم افتاد به خانوم مسنی که ذل زده بود بهم
وقتی که متوجه نگاهم شد لبخندی زد
متقابال لبخندی زدم و سرمو انداختم پایین و مشغول خوردن بستنیم شدم
بدترین بستنی عمرم بود  ،زیرنگاه خانومه خیلی معذب بودم
باهر بدبختب بود بستنیمو خوردم
حساب کردم خواستم

از بستنی فروشی خارج شم که دستم کشیده شد.

به عقب برگشتم خانم جوانی که بغل پیرزنه نشسته بود دستم و کشید
باتعجب نگاهش کردم که با لبخند ملیحی گفت :

ببخشید عزیز میتونم شمارتونو داشته باشم ،
باتعجب گفتم :چ...را؟؟
گفت :برای عمر خیر...

وااااای چی بگم
لبخندی زدم و گفتم :قصد ازدواج ندارم
گفت :قصدر و پیدا میکنی شمارتو بده
خواستم اعتراض کنم که گفت :خواهش میکنم
بعد ا ز کلی اصرار شماره خونه رو بهشون دادم
خسته و کوفته وارد خونه شدم لباس هامو عوض کردم و املت درست کردم
غذام و که خوردم و ظرفارو شستم
وارد حیاط شدم مدتی بود که به گل ها و درخت هامون آب نداده بودیم
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وقتی ابیاریشون کردم
دست ها و پاهمم شستم و وارد خونخ شدم
چون حو صلم سررفته بود شروع کردم له رمان خوندن و سطای رمان بودم که
چشمام گرم شد و خوابم برد.

به سختی بیه چشم هامو باز کردم
نگاهم به ساعت افتاد وااای یاعت که دهه
تند تند لباس پوشیدم و با تاکسی خودم و رسوندم شرکت
خداروشکر امن و امان بود خواستم پشت میزم بشینم که باصدای داد خانومی
سرجام خشکم زد
همون دختر دیروزیه بود ناخداگاه اخم کردم
داد زد این چه وقت اومدن س کاره..
بعله دیگه خور خوشانتونه...
بآاخم گفتم  :فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه...

پوزخندی زد و باعصبانیت جلو اومد
موهامو گرفت دستشو شروع کرد به کشیدن
با من درست حرف بزن عفریته اشغال
موهای سرم درحال کنده شدن بودن
دیت انداختم به موهار و سروع کردم به کشیدن
دست از کشین موهام برداشت
منم همینطور
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موهاشو درست کرد و سیلی محکم بهم زد
احساس کردم یه طرف صورتم سوخت...

اشک توچشمام جمع شده بود  ،باشدای داد کیان به سمتش برگشتیم
اخم وحشتناکی کرد و داد زد مارال توبه چه حقی زدیش ؟؟؟
مارال گفت :کیان من...من...

آخه دیر ا ومد
کیان بلندتر داد زد  :به توچه ،تواصال اینجا چیکار میکنی ها...

مارال اشک تو چشمار جمع شد و گفت کیان من اخا
کیان داد زد برو بیرون
رو به کارمنداکه از اتاقشون خارج شده بودند
گفت برید تو اتاقتون
همه برگشتند تو اتاقشون که کیان
کیان بازومو محکم گرفت و گفت  :ساغر حالت خوبه ؟؟
چیزیت که نشد ؟؟؟
بادیدن رفتار کیان ناخداگاه خودمو لوس کردم و نشستم رو زمین
قسمتی از موهام و گرفتم تو دستم
لبامو برچیدم و گفتم  :متتتتتوهام خیلی درد میکنه
سرممممم
اروم بلندم کرد و گفت :عیبی نداره  ،حالشو من میگیرم
پشت میز نشستم و دستامو اروم به سرم کشیدم
کیان گفت :راستی چرا دیراومدی ؟؟

347

wWw.Roman4u.iR

348

_اممممم ،راسش خواب موندم
ستتتتتتتتتتاغر
_جانم
یه لحظه موندم از حرفم که زدم
کیان هم اول باتعجب نگاهم کرد و بعد لبخندی زد و گفت جونت بی بال ،
ولی لطف کن دیگه دیر نیا
زیر لب باشه ای گفتم و مشغول کار کردن شدم ،وقت ناهار بود و منم از وقتی
مامان رفته بود ناهار نداشتم
همه رفتند سالن که منم زودی از شرکت زدم بیرون دا شتم از گ شنگی میمردم
چون صبحانه هم نخورده بودم
وقتی پیتزا رو تحویل گرفتم چون س زیاد دو ست دا شتم چهار پنج تا س
گرفتم و وارد سالن شدم
امروز پرینازو سارا نیومده بودند
بخاطر همبن گوشه ای تنها مشغول خوردن شدم
اولین گاز و که زدم
دستی مردونه از پشت سرم دراز شد و قسمتی از پیتزا مو برداشت
به عقب برگشتم که باکیان مواجهه شدم
بالذت داشت پیتزا میخورد
وقتی نگاهمو روی خودر دید
کنارم نشست و گفت  :واااای ساغر خیلی گشنمهه

عشق واهی
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(ساغر برات بمیره)

آروم

پیتزارو گذاشتم وسط و گفتم عیبی نداره ،باهم میخوریم...

واب تعارف اومد نیومد داره تا تیکه اخر خورد
البته نووووور جتتتتتتتتتتونش
تایم ناهار تموم شده بود
همگی برگشتیم سرکار مون
تایم کاری تموم شده بود و کم کم
همه همکارا شرکت و ترک کردن
به ارومی از شرکت بیرون زدم
هوای خنک باعش شد نف

عمیقی بکشم.

به سمت ایستگاه اتوب*و*س حرکت کردم
واب از ب پول تاکسی دادم
پولم ته کشید
تو ایستگاه نشسته بودم که نگام به نوشته روی مغازه ای افتاد
ناخداگاه افکاری ذهنمو قلقلک داد...

بایه تصمیم آنی
به سمت مغازه حرکت کردم
با یادآوری تصمیمم لبخندی زدم
وارد ڪافینت شدم ،خداروشکر مدارکم کامل بود
بعد از ثبت نام کنکور رشته ریاضی فیزیک
بالبخند از کافینت بیرون اومدم..
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توراه برگشت
به خونه چندتا کتاب تست هم خریدم
وارد خونه شدم ،اول از همه زرشک پلو درست کردم و حسابی خودم و تحویل
گرفتم و سابد درست کردم
تندتند غذامو رو خوردم و رفتم سمت انباری
از کارتون کتاب های پیش و سومم و
برداشتم و وارو اتاق شدم
شروع کردم به درس خوندن
ازب درس نخونده مخم نمیکشه
کتاب تودستم که همش خمیازه میکشیدم
پلک هام رو ی هم افتاد و خوابم برد
باگردن درد شدیدی از خواب پاشدم که
تندتند مانتوم و پوشیدم و از خونه بیرون زدم
دوییدم سمت آژان
اااااااااه بخشکی شان
ماشین نداشتن
دوییدم سمت ایستگآ ه اتوب*و*س
از شان گندم اتوب*و*س هم نمیاد
سرم پایین بود و داشتم ساعت و نگاه میکردم استرس گرفتم
با صدای بوق ماشینی سرمو باب آوردم

عشق واهی

اول فکر کردم مزاحمه اما وقتی گفت که تاکسیه
خداروشکر کردم و سوار ماشین شدم
از ب گفتم تند تند
پاشو روی پدال گاز گذاشت و باسرعت روند
جدوی شرکت نگه داشت
م بیست هزار تومن دادم مثل همیشه
اما ده تدمنسو برگردوند
تعجب کردم
اما وقت سوال کردن نداشتم
تندتند پله هارو بابرفتم و خودم و رسوندم
نف راحتی کشیدم
و خودم و روی صندلی پرت کردم
کیان باخنده همیشگیش وارد شرکت شد
برعک همیشه که یک راست میرفت
سمت اتاقش اومد سمتم و گفت :

سالم ساغر خانوم ،صبحتون بخیر
لبخندی زدم و گفتم  :همچنبن جناب فرشته
کیان گفت  :ساغرررررر
راسشو بخوای کارم افتاده بهت
چشمامو درشت کردم و گفتم
چی؟؟؟
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چشماشو مظلوم کرد و گفت:

ساغر  ،امروز تولد یکی از دوستامه
میخوام به عنوان همراهم بیایی
میایی؟؟؟
چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی؟؟
همراه ؟؟؟
نه
خواهش
اصرار نکن
من ساعت شیش میام دنبالت و رفت تو اتاقش
بیشعووووووور
احمق
تآ اخر تایم کاری ذهنم درگیر این بود چی بپوشم که
سرم و روی میز گذاشتم و رفتم توفکر
تک تک لباس هامو مرور کردم
اووووف چی بپوشم
پوووفی کشیدم خواستم پاشم با قیافه خندون
کیان روبرو شدم
سرفه ای مصلحتی کردم که
کیان گفت:به چی فکر میکردی که اخمات توهم بود؟؟
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ها؟!
هیچی...

کیان گفت:اهان اومده بودم بگم که
یه خورده دیگه میریم خریدا..

خرید؟؟؟خرید چی؟؟؟
هم لباس واس تو ،هم هدبرای دوستم
باشه ای گفتم که کیان به سمت اتاقش رفت
داشتم چایی میخوردم و سرم تو کامپیوتر بود
داشتم برنامه هارو چک میکردم که صداط در اومد
باتعجب نگاهمو دوختم به کیان که گفت  :ساغر پاشو،پاشو بریم...

سیستم و خامور کردم و بعد از برداشتن
کیفم باهم از شرکت خارج شدیم
تو پارکینگ دنبال ماشتتین قرمز رنگ کیان میگشتتتم که ستتوارلندکروز مشتتکی
رنگش
منم هم سوار ماشین شدم
دستام و محکم به هم کوبیدم و گفتم :

واای چقدر قتتتتتتتتتتشنگه
کیان بالبخند گفت :قابلتونو نداره بانو
بالبخند گفتم :مرسی
باسرعت می وند
وااای چه حتتتتتالی میداد
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اهنگ مالیمی گذاشته بود
حوصتتلم داشتتتت ستتر میرفت چ ند تا اه نگ جلو زدم و روی اه نگ بامن
میر*ق*صی نگه داشتم
اومدی تو زندگیم منم واست کم نذاشتم
نیمه ی گم شدمیو چشم از روت بر نداشتم
چشمات آسمونه بغضت ابر
اشکات بارونه حتی باشه یه قطره
یه صورت فرشته با چشایه شیطون
با نگار منو میخوادو منم میگم ای جون
ای جون ای جون ای جون  ,شیطون
با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
باورر سخته فوق العادست
دارن هر لحظه نشون میدن ما رو با دست
باورر سخته ما چقد تکمیلیم
خیلی وقته تو یک تقدیریم
دلو بده دلو بده  ,تو بغلم قرو بده
بر*ق*ص به سازم اون کمرو عقب جلو بده

عشق واهی

داره میره داره میره  ,قلبم پیشش گیره
هرجا بره ماله منه پ مهم نیست که پیشش کیه
ای جون ای جون  ,شیطون
با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
تکست آهنگ با من میر*ق*صی حسین تهی و سامی بیگی
با من میر*ق*صی نبینم نشستی ها
با من میر*ق*صی واقعا بی نقصی
دنیا پر استرسه و جالبه که تو ریلکسی
با من میر*ق*صی من ازت خوشم میاد
دنیا پر استرسه جالبه که تو ریلکسی
با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
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آره آره همه چی تکمیله
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
دا شتم ریز میر*ق* صیدم و توحال و هوای خودم بودم که سنگینی نگاهی رو
روی خودم احساس کردم
کیان باخنده داشت نگاهم میکرد
خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم که
کیان باهمون لبخند روی لب هار گفت  :ساغر خانوم پیاده شو
وااای از ب تو حال و هوای خودم بودم متوجه توقف ماشین نشدم
داشتتتیم لباس هارو نگاه میکردیم که یهو کیان دستتتمو گرفت و کشتتید ستتمت
مغازه ای
وارد مغازه که شتدیم کیان گفت لطفا اون لباس فیروزه ای رنگ ستاده که رور
دانتل میخورد و برامون بیارید
فرشنده:سایز؟؟
کیان 38:
خانومه لباس و بهم داد و من وارد اتاق پرو شدم
لباس ساده ای بوداما فوق العاده شیک
تا از اتاق پررو خارج شدم
خانوم فروشنده لباسم و توی پاکت گذاشت و تحویلم داد
خواستم پول و پرداخت کنم که کیان هلم داد بیرون از مغازه
باتعجبم گفتم چراهمچبن میکنی که

عشق واهی
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واای کیان چرا ینطوری میکنی؟؟
بآخم نگاهی بهم انداخت و گفت :ستتتاغر میدونی که بدم میاد وقتی بامنی
همش بگی خودم حساب میکنم و
همچین بآاخم نگاهم کرد که از ترسم
شلوارمو خی کردم
اروم پشت سر کیان راه میرفتم که وایستاد
اروم خوردم به کمرر اما سریع خودمو عقب کشیدم
بآخم وارد مغازه ساعت فروشی شد
منم پشت سرر وارد مغازه شدم
باهمون اخم سالمی کرد به فرو شندر که یه اقا ی سی و خورده ای ساله و
خانوم جوانی بود
واااای داشتم از حرس میمردم
دختره ی بیشعور عوضی عین چی ذل زده بود به کیان
کیان هم اخم وحشتناکی داشت
تابحال انقدر اخمو ندیده بودمش
بعد از اینکه یه ساعت گرون قیمت خرید
از مغازه بیرون رفتیم
سوار ماشین شدیم
خداروشکر
داشتم از حرس میمردم

wWw.Roman4u.iR

358

دخترای بیشعور دست تو دست دوس پسرو نامزد و کوفت و زهرمارشون دارن
راه میرن
نگاه میکنن که چه عرض کنم میخورنش لبخندم میزنن
منو کنارر نمیبینن ،درسته نسبتی نداریم ولی خب
اصال غلط میکنن کیان و نگاه میکنن
عوضیاااا
باصدای کیان به خودم اومدم
حالت خوبه ساغر؟؟؟
_چطور؟؟
قرمز شدی چرا؟؟؟
باناراحتی روم و برگردوندم سمت بیرون و گفتم :هیچی
از حمام بیرون اومدم و موهام و باحوله بستم
کرم مرطوب کننده رو زدم
کرم پودرم و زدم و از رور کمی پنکیک زدم که خوب بشه...

خط چشم باریکی کشیدم که زیبایی چشممو چندین برابر کرد ماشالله بزن به
تخته چش نخورم
یه خورده سایه هم رنگ لباسم زدم
یه خورده اخه از سایه خیلی بدم میاد
ابروهامو سایه ابرو زدم که بهتر نشونش میداد
کلی ریمل خالی کردم رو چشمام
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رژ گونه هلویی رنگمو زدم
که عالوه براینکه خیلی بهم میومد گونه هامم بشدت برجسته نشون میداد
رژ تقریبا پررنگی زدم
که بعدر یادم افتاد کیان از رژ پررنگ متنفره
ولی چون رژم خیلی بهم میومد کمش نکردم
موهامو فرق وسط باز کردم
و بقیه ی موهامو اتو کشیدم
گوشواره های بلندم و انداختم همچنین دستبندو گردنبند ظریفمو
بک هم رنگ لباسم زدم و
ساپورت مشکیمو پوشیدم و
یه تاپ مشکی هم پوشیدم و از رور مانتو تقریبا بلند و سفید رنگمو پوشیدم
باصدای گوشیم پریدم سمتش
بله
_سالم ساغر ،بدو جلوی در منتظرما
باشه ای گفتم و کفش پاشنه دوازده سانتیمو پوشیدم
شال حریر مشکی رنگی سرم کردم
کیفمو برداشتم
کلی ادکلن زدم و پریدم از خونه بیرون
کیان به ماشین تکیه داده بود حواسش به من نبود
واااای ،واااای قلبم
این چرا انقدر جیگر شده
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پیراهن لی مشکی پوشیده بود و چند دکمه اول و باز گذاشته بود
و سینه عضالنیش دیده میشد
یه شلوار جین مشکی رنگ پوشیده بود
از ب ذل زده بودم بهش
متوجه نشدم که بآخم روبه روم وایستاده
باصدای عصبیش به خودم اومدم
از بین دندونای کلید شدر گفت :

ساغر امشب و نه واس من کوفت کن نه واس خودت
_کیا
ساغر منتظر میمونم برو یه تیپ درست حسابی بزن
بآاخم گفتم  :اصال نمیام
بی توجهه به حرفم و باهمون اخمش
کلید و از دستم گرفت و درو باز کرد و گفت زود بیا
نوچی کردم که یه نگاه به کوچه کرد وقتی دید کسی نیست
بغلم کرد
تقال میکردم ولم کنه اما بی توجهه به من
منو برد تو خونه و روی تختم گذاشت
یه شال مشکی کلفت تری از تو کمدم انتخاب کرد و روی سرم انداخت و شال
حریرو از زیرر بیرون کشید
دستمال و برداشت و کشید روی لبم
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کلی از رژم و پاک کردم
باعصبانیت نگاهش میکردم که لبخندی زد و گفت :ابن خیلی خوب شد
تا برسیم یه اهنگ مالیمی گذاشت بود که داشت خوابم میگرفت
با ترمز ماشین از حالت منگی و خواب الودگی دراومدم
یه خونه خیلی بزرگ که به قصر گفته بود زکی
خیلی خوشگل بود
جوری که همش نگاهم به با خونشون بود
لباسمو که عوض کردم شالمو و ساپورتمو درنیاوردم
ولی بااین حال معذب بودم..

کنار کیان نشستم که بآاخم اطراف و نگاه میکرد
یهو یه پسری صدار کرد که بآخم از جار پاشد و رفت
حوصلم سررفته بود از دیدن دخترایی که کل لباسشون یه وجب بود خسته شده
بودم
همشون یه شکل بودن
دما عملی
لب پروتز
موهای بلوند
بدن برنز
لباسای نیم وجبی
پسراهم که همه هیکال یه شکل بود
پووفی کردم و گوشیم و از کیفم بیرون اوردم
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مشغول خوندن پیامای تلگرامم بودم که با صدای کسی سرمو باب اوردم
باتعجب نگاهش میکردم که
با لبخند چندشتتی دستتتشتتو جلو اورد و گفت :این پرنست زیبا افتخار یه دور
ر*ق*ص و به من میده
حالم داشت از نگاه هیزر بهم میخورد
به لبامو کج کردم حالتی که چندشم شده بود
اما بیشعور تر از این حرفا بود
یه لحظه نگام به کیان افتاد که باصورت قرمز شده از خشم به سمتمون میاد
یه لحظه از دیدن واخمش استرس گرفتم...

تاکیان رسید به ما صدای آژیر ماشین پلی

بلند شد...

یهو همه جیغ میزدن و پراکنده شدن
کیان گفت بدو بدو ساغر
زودی مانتوم و پوشیدم و کفشامو در اوردم
کبان کفشامو برداشت و دستم و گرفت شروع
کردیم به فرار کردن
رسیدیم ته با واقعا ترسناک بود
قلبم عین چی تند تند میزد
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایا فقط خودت کمکمون کن
کیان تکیه داد به دیوار و گفت پاهاتو بزار روی دستم برو باب

عشق واهی
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ارومد پامو گذا شتم رو د ستار و باد ستم بابی دیوارو گرفتم و خودمو ک شیدم
باب
کیان هم خودشو رسوند به من بازوم و گرفت و باهم پایین پریدم
یه ذره پاهوم درد گرفت اما به روی خودم نیاوردم
رو به کیان گفتم  :کیان ماشینت کجاس ؟؟
کیان گفت :سمت خونه کامران (دوسشه
واستا پلیسا برن میریم
سرمو تکون دادم
و شروع کردیم به راه رفتن....
روی نیمکت پارک نشسته بودم و منتطر بودم که کیان بستنی هامونو بیاره...

چند لحظه بعد درحالی که دوتا بستنی بدست اومد
بالبخند کنارم نشست و بستنیمو دستم داد
منم عین بستنی ندیده ها داشتم بستنی میخوردم...

کیان هم ذل زده بود بهم
داشتم بستنی میخوردم که یه چیزی رو زبونم احساس کردم
خیلی سفت بود...

از دهنم درر آوردم
باتعجب به حلقه ی تک نگین توی دستم نگاه میکردم
کیان سرر و نزدیک صورتم کرد وگفت :

ببخشید دیگه بهترازاین نتونستم خواستگاری کنم

wWw.Roman4u.iR

364

چی؟؟؟؟؟؟؟؟
خواستگاررررررری؟؟
لبخندی زد و گفت  :ساغر ...بامن
ساغر بامن ازدواج میکنی؟؟؟؟
باتعجب نگاهش میکردم...

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروووو
دوربین مخفیه ؟؟
کیا خندید و گفت  :نه خوشگل خانوم
واقعیه ،واقعتتتتتتتتتتی
باخجالت سرمو پایین انداختم که کیان گفت  :فدای خجالت کشیدناتم میشم
خانومم
از لفظ خانوممش ناخداگاه ضربان قلبم رفت رو ۱۰۰۰۰۰
از بازوم هام گرفت و ازروی نیمکت بلندم کرد
هنوز سرم پایین بود
اروم سرم و باب اورد
بالبخند نازی نگاهم کرد
سرشو جلواورد که گونه امو بب*و*سه ناخداگاه عقب کشیدم
اروم خودر و عقب کشتتید و دستتتی به موهار کشتتید و گفت :اممم..خب
...خب...بریم دیگه فکر کنم
پلی هاهم رفته باشن دیگه

عشق واهی
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باشه ای اروم گفتم و پشت سرر راه افتادم
یه خورده که راه رفتیم کالفه برگشت سمتم و
محکم دستم و گرفت
خندید و گفت:آخیش این شد
باخنده تو خیابون میدویید و منم دنبال خودر میکشوند
وسط خیابون بودیم که نگاهی به اطراف کرد
باتعجب نگاهش میکردم که
یهو احساس کردم رو هوام
منو روهوا میچرخوند که
داد زدم :ڪتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیان
دادزد :جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون دل کیان
داد زدم  :نکن میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترسم..

محکمتر کمرمو گرفت
داد زد:وقتی من هستم پیشت
یعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی همیشه
حق ترسیدن نداااریآ
باصدای بلند خندیدم که
باصدای بوق کامیون منو کشید تو پیاده رو که این کارر باعش شد کیان بیوفته
روم
کیان ذل زد بهم
از خجالت سرمو پایین انداخوم که کنار گوشم زمزمه کرد
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هید ویت نگاهتو ازم نگیر
چون میمرم
قلبم عین چی میزد
تندتند
طوری که احساس کردم کیان هم صدای کوبشه قلبم و میشنوه
ازروم پاشد
منم متقابال از جام پاشدم
خواستم خاک رو مانتوم و پاک کنم که
دستم و گرفت و شروع کرد دوییدن
انقدر دوییدیم تارسیدیم به ماشین
نف نف میزدم
پاهام درد گرفته بود
سوار ماشین که شدیم
کیان باخنده گفت :

خداقوت پهلوون
خندیدم گفتم :همچنین
اهنگ عشق میثم ابراهیمی و گذاشت و باصدای بلند میخوند
♫♫♫

عشق مثل دیدن راه درست تو دو راهی
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عشق مثل تو که تارکیو مثل ماهی
عشق مثل شوری اشک رو لب که قشنگه هر از گاهی..

عشق مثل زهر و طعم عسل مثل جونه
عشق مثل رویای نیمه شبه نمیمونه
عشق مثل عشقه فقط که فقط توی قلبای مهربونه
عشق مثل درد دل منه با غم
مثل چشمای خیسه یه آدم
دلیل سر به راه شدنه
عشق یعنی غیر تو از همه خستم
یعنی میگی مواظبت هستم
مثل راه نجات منه
♫♫♫

عشق مثل لم یه صورت خی مثل دستات
عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد
عشق مثل مهر تو که یدفعه بی هوا به دلم افتاد
عشق مثل بغضای بی سرو ته تو غروبه
عشق مثل گریه ی بی خودیه ولی خوبه
عشق مثل بارونه اول سال که رو پنجره میکوبه..

عشق مثل درد دل منه با غم
مثل چشمای خیسه یه آدم
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دلیل سر به راه شدنه
عشق یعنی غیر تو از همه خستم
یعنی میگی مواظبت هستم
مثل راه نجات منه
نیم ساعت بعد جلوی خونمون نگه داشت
لبخندی زدم و گفتم  :خیلی خور گذشت کیان
کیان؟؟
اره دیگه
نه ،خیرم...عزیزم
خندیدم و گفتم :نوچ نوچ نوچ
شب بخیر اقا کیان
ختتتتتتتتتتداحافظ
در ماشین و که باز کردم گفت خداحافظی انقدر خشک و خالی؟؟؟داریم مگه
؟؟؟
زیر لب پرویی نثارر کردم که خندید و گفت شب خواب منو ببینی خانومم
وارد خونه شدم
صدای تلفن میومد طرف قصد قطع کردن نداشت مثل اینکه
دوییدم سمت تلفن
بله
صدای مهشید بود که

عشق واهی

مهشید باصدای بلند گریه میکرد
دلم شور افتاد
بانگرانی گفتم  :م.م.مهشید
چی...چی شده ها؟؟؟
باگریه گفت  :ماداریم میاییم
_خب اینکه گریه نداره
ساغر خاله ...خاله
مامانم چی؟؟
خاله واسه همیشه ازبینمون
بوق ...بوق...بوق
مامانم ...مامانم چی؟؟
یعنی چی واسه همیشه ازبینمون...

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتھ
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتھ
ا....ا.....امکان نداره چیزی که فکر میکنم باشه...

شاید م...م...هشید سرکارم گذاشته
دستام به دشت میلرزید و اشکام روگونم جاری شد
باهل اشک هام و پاک کردم
و خنده هیستریکی کردم
بروو بابا دختره خل منو سرکار میذاره
یهو شروع کردم گریھ کردن
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پاهام داشت میلرزید
دیگه نایی نداشتم
چشمام سیاهے رفت و خوردم زمین و تیزی چیزی رو رو سرم احساس کردم و
بعد سیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهے مطلق....

سا....سا....ساغر
چشمای خوشگلتو باز کن دیگھ
صدای مهشید بود که با گریه ازم میخواست چشمهومو باز کنم
اروم چشم هامو باز کردم
مهشید درحالی که گریه میکرد لبخندی زد و گفت:

خدایا شکرت
محکم بغلم کرد و درحالی
که میگفت خدایا شکرت بغلم کردو شروع کرد به گریه کردن
دلیل کارار و نمیفهمیدم
اینکه بامن دشمن بود ابن بخاطر بهور اومدنم گریه میکنه ؟؟؟
دراتاق باز شد و امیر و ارمین درحالی که پیراهن مشکی به تن داشتن وارد اتاق
شدن
امیر چشمهار پف کرده و بشدت قرمز بود انگاری که گریه کرده باشه
باتعجب به لباس های سیاه مهشید و امیرو ارمین نگاه میکردم که
زمرمه هایی تو سرم پخش شد
صدای مهشید عین خوره افتاده بود رو مغزم

عشق واهی
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خاله واس همیشه ازبینمون
خاله واسه همیشه از بینمون
خاله واسه همیشه از بینمون

از رو تخت پایین اومدم و ِس ُرم رو از دستم کشیدم که خون از دست بیرون زد
صدای مهشید تو مغزم اکو میشد

داد زدم
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
نه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتته این...ای.ای.این امکان نداره بادستم سرم و گرفتم
وااای نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
مهشید سعی کرد ارومم کنه
یقه اشو گرفتم و هلش دادم سمت دیوار
داد زدم اون...اون...او.او.اون
چرت..چ.چ.چرت و پرت ها چی بود هااااا
؟؟؟
سرکارم گذاشتی نه؟؟؟
اصال شوخی خوبی نبود
داشتم سکته میکردم
مهشید فقط گریه میکرد و نگاهم میکرد
امیر سعی میکرد کنترلم کنه
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جیغ زدم و گفتم ولم کن ،باتوام ولم کن
محکم هلش دادم
عجیب زورم زیاد شده بود
ارمین و چند تا خانوم سفید پور وارد شدن
خواستن بگیرنم که از دسشون فرار کردم
خواستم شیشه بزرگ پنجره اتاق و بشکنم
خون از دستم چکه میکرد باهمون دست مشتی به شیشه زدم
خواستم بپرم که دستای قدرت مندی مانع شد
تقال میکردم
بدون توجه به تقالهام
روی تخت گذاشتن و دستام و بستن
بین گریه هام داد زدم
عوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیا ولم کنید
باشماهاممممم
ولم کنید
من مامانمو میخوام
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مامانم و میخوام
ارمین مامانم و میخوام
امیر به مامان بگو بیاد پیشم
احساس کردم سوزنی به دستم زدن
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اما اهمیت ندادم و به تقالهام ادامه دادم که
کم کم دست و پام شل شد و چشمام بسته شد
آروم چشمامو باز کردم که
همه اتفاقا یادم اومد
مامان ...مامان خوشگلم
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتہ
غیر ممکنه
سرم و محکم به تخت میکوبم
دستام بستن
تقال میکنم و داد میزنم
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن.متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا.متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا.نم.

و متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوااام
مامان ....مامان
مامانی
مامانم
باگریه داد میزدممم مامانمممم
بیا من از دست این روانیا نجات بده
دستام و به تخت بسته بودند
دستام درد میکرد
اما به تقال کردنام ادامه دادم
در بشدت باز شد و ارمین بااعصبانیت داد زد
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ساغررررر این چه وضعشه ها؟؟؟
چرآینکارو میکنی باخودت
مگه مادر ما نبود
داد زدم چندماهه تو به عنوان مادر میشناسیش
بمصب بیست و یک ساله
تو ثانیه به ثانیه های زندگیم بوده
اروم شد .مهربون نگاهم کرد و
جلو اومد و اشکام و پاک کرد
دستهام و ازاد کرد و گرفت تو دستش
نگاه بادست هات چیکار کردی ؟؟
قرمز شدن
یهو محکم بغلم کرد
باصدای بلند گریه میکردم
برای اولین بار
گریه های ارمین و دیدم
باصدای بلند گریه میکردیم
ارمین از بغلم جداشد و گفت  :بیا بریم بهشت زهرا
اشکام روی گونم جاری بود
دستش و گرفتم و گفتم  :ب...ا..با حالش خوبه ؟؟
سرشو به معنای نه تکون داد
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درحالی که گریه میکردم پست سرر حرکت کردم
بعد از پرداخت هزینه بیمارستان
به سمت بهشت زهرا حرکت کردیم
یه بغض بزرگی داشت خفم میکرد
گریه میکردم اما بغض پابرجا بود
بادیدن عده ی زیادی ادم که پیرآهن مشکی پوشیده بودن
از ماشین پیاده شدم و به سمتشون دوییدم
مهشید نشسته بود کنار قبری و از ته دل گریه میکرد
شکه همه رو نگاه میکردم
شنیده بودم ...اما....ب.ا.ورم
نمیشد
امیر سعی در اروم کردن مهشید داشت اما مهشید اروم نمیشد
ای کار منم گریه کنم و این بغض لعنتی و نابود کنم
چشمم خورد به بابای مظلومم
گوشه ای نشسته بود اروم گریه میکرد
چند سال پیرتر شده بود
بادیدن بابا
اروم اشکام رو گونم جاری شد و
بغض لعنتی شکست
باصدای بلند گریه میکنم ازته دل
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کم کم باورم میشه
مامانی نیست که دیگه غر بزنه سرم
ببه بی اشکام زمزمه میکنم
م.مامانم تو برگرد هرچقدر میخوای غر بزن سرم ولی برگرد
باگریه گفتم مامانیم برگرد بخدا میشم همون ساغری که تو میخوای
خب ؟؟
باشه ؟؟
برمیگردی پیشم ؟؟؟
نمیگی ...من...بدون تو چطوری زندگی کنم
مامان نگاهم کن
داغونم
برگرد خب
بابام و نگاه کن چطوری گریه میکنه
مهشیدو نگاه کن...

پاشو دیگه
داد زدم پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشو
مامان ....من مامانمو میخوام
مامان مامان
چشمام سیاهے رفتو
چشمام باز کردم
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ارمین لبخندی زد و گفت :پاشو خوشگل خانوم
تو اتاق خودم بودم
همه جااروم بود
خواستم پاشم از جام اما چشمام روی هم افتادن و خوابم برد
چهل و پنج روز ازاون روز شوم گذشت
چهل و پنج روز پراز غصه و اشک
مانتوی مشکی رنگمو روی تاپ مشکی رنگم میپوشم
شلوارو شال مشکی هم میپوشم
نگاهی به آینه میکنم
زیر چشمام گود افتاده و کلی بغر شدم
صورت رنگ پریده
لب های بی رنگ
عینک افتابیمو برمیدارم از اتاق بیرون میرم
باباگوشه مبل نشسته و به گوشه ای ذل زده
تواین چهل و پنج روز بابا به اندازه ده سال پیر شد
اروم گونشو ب*و*سیدم که لبخندی زد
سوار تاکسی شدم تا مثل اکثر روز ها برم پیش مامانمو باهار حرف بزنم
بایاد اوری مامان
سرمو میچسبونم به شیشه و اروم اشک میریزم.

بادیدن گل فرور های بغل خیابون
باگریه به راننده گفتم  :لطفا صبر کنید
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باگرفتن گالب و کلی گل رز به سمت آرامگاه مامان جونم میرم
بارون نم نم شروع به بارر کرد )

زیر لب زمزمه کردم
داره بارون میاد
خوب که نگاه کردم.

هوا که ابری نبود
اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن
آخه یکی ازشون کم شده
مامانی گلم از بینشون پر کشیده
نزدیک آرامگاه مامانم بودمه
که دیدم یه مردی کھتتتتت
شلوار جین جذب م شکی و یه تی شرت جذب م شکی و کاله م شکی به سر
داشت
بافکری به سرم اومد تندتند حرکت کردم
اروم صدار کردم
به تندی بر گشت سمتم
م...اه..ان
ای...ای..نجا چیکار میکنی...

باتعجب نگاهم میکرد
ذل زده بود بهم

عشق واهی
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به خودر اومد
خواست فرار کنه که محکم از دستش گرفتم
زمزمه کرد سا..ساغر بزار برم
سرمو به معنای نه تکون دادم
ساغتتتتتتتتتتر
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
خندید و گفت  :چرآونوخ
اخمی کردم و گفتم خیلی بیشعوری
وآاچرا ؟؟؟
چرادروغفتی رفتی المآاان؟؟؟
یهو رنگش پرید...

هی...هیچی
س...ساغر
فقط به کسی نمیگیا منو دیدی...
دویید سمت ماشینی...

ح کنجکاویم داشت نابودم میکرد
راننده منتظرم بود...تندی سوار تاکسی شدم و گفتم ماهان و تعقیب کنه...
به سمت شمال تهران رفت...
تعقیبش کردم...
جلوی یه خونه خیلی خیلی بزرگ نگه داشت...
برای اینکه ادرسش یادم نره توی برگه نوشتم...
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دیگه کاری نداشتم ولی کاراماهان برام مبهم بودن...
دوست داشتم ازشون سر دربیارم...

کرایه تاکسی و حساب کردم و وارد خونه شدم
بوی قرمه سبزی تو کل خونه پرشده بود...
از وقتی مامان رفت...

مهشید خیلی کمک حالم بود
طوری که شدیم مثل قبل
دوتآخواهر بآین تفاوت که
حرفار هنوز یادمه...

سالم بلند بابیی دادم که بالبخند جوابم و داد
اروم گونش رو ب*و*سیدم که تلفن خونه زنگ خورد..

تلفن و برداشتم دختر نوه ی عموی مامان بود
داشت تسلیت میگفت
و اینکه شرمندس که نیومد
پریسا :راستی ساغر جان مامان چطور فوت شد
تصادف
خدارحمتش کنه ،زیاد غصه نخوریا فدات شم
مگه میشه اخه...

اما گفتم :چشم
خب دیگه گلم من مزاحم نمیشم
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خد...

راستی شرمنده مرگ خالت و پدر بزرگتم تسلیت میگم
خیلی ممنون
اونا چطور فوت شدت
وآاای چقدر سوال
پدربزرگ که مرگ طبیعی
اما خالم تصادف...

خاله ....تصادف
یهو
افکار مبهمی تو ذهنم بود...
مامان تصادف کرد و کسی که تصادف کرده بود فرار کرد...
خاله تصادف کرد و کسی که باهار تصادف کرده بود فرار کرد...

پ کسی که ماهان و عمو تو بیمارستان باهار دعوا کردن کی بود؟؟؟
چرا باماهان گفت:میره آلمان ،درصورتی که نرفته بود...
داشتم دیوونه میشدم...
پشت سرهم سوابتی برام ایجاد میشد...

باصتتدای مهشتتید افکار مبهمم رو کنار گذاشتتتم تا یکی یکیشتتونو از ماهان
بپرسم...

ازب گشنه بودم حمله کردم به قرمه سبزی و تندتند میخوردم
تآینکه احساس کردم از مریم پایین نمیره...

مهشید تاحالتم رو دید سریع بهم اب داد
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احساس کردم یه گوله قرمه سبزی باهم وارد معده شدن خخخ
امیرم و بابام غذاشون رو خوردن...

مهشید زیاد زحمت کشیده بود بزور فرستادمش پذیرایی ظرف هارو شستم
چایی و میوه بردم پذیرایی تا ماتحتم خورد به مبل گوشیم زنگ خورد
اسم کیان خودنمایی میکرد
از وقتی که مامان فوت کرد
زیاد باهم درارتباط نبودیم...

ازر انتظار داشتم مامانم که رفت بیشتر کنارم باشه
اما خب انگاری انتظار بیجایی داشتم...

گوشیم و برداشتم و یه عذر خواهی کوچیک کردم و رفتم تو حیاط
خواستم جواب بدم که قطع شد..

شونه ای باب انداختم
خواستم برگردم خونه که دوباره گوشیم زنگ خورد
بله..
_سالم خانوم .خوبی؟؟سراغی نمیگیری ازمون...

بآین حرفش انگار دا دلم تازه شتتتده باشتتته گفتم :واب تو شتترایطی نبودم وه
حواسم به خودم باشه چه برسه به دیگران..
_اوه،اوه  ،حاب شدیم دیگران؟!

کسی دیگرانه که بعد چهل و پنج روز زنگ بزنه ببینه مرده ای ،زنده ای؟؟
_وای چه توپت پره...

عشق واهی

بحرحال مهم نیست ،کاری داشتی؟؟
_وای ساغر چرآینطوری شدی ؟؟
یهو صدای دختری اومد که
با عشوه گفت :عع،کیانی گوشیو بزار کنار...
بابایی کارت داره ها...

کیان با تته پته گفت:عع..س.س.ساغر
َ َ َ
...ب..برم دیگه
م.م..من ِب ِ
بغضم گرفته بود دلم ازر گرفت..
کیان گفت :خد...

قبل از اینکه حرفش تموم بشه تماس و قطع کردم
دوییدم سمت اتاقم و شروع کردم به گریه کردن
صدار نه تنها ارومم نکرد ،بلکه
ناراحتیم و چندین برابر کرد...
دراتاقم و قفل کردم ،اشکام اروم اروم رو گونم جاری شد..
سرم و توی بالش پنهون کردم صدام بیرون نره...
انقدر گریه کردم که چشمام گرم شد و خوابم برد...

صبح زود از خواب پاشدم
چندلقمه صبحانه خوردم...

چشمام قرمز شده بود و پف کرده بود
تیپ مشکی زدم و از خونه بیرون رفتم...

پشت درخت وایستاده بودم و منتظر بودم ماهان از خونه بیرون بیاد که

383
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ماهان درحالی یه تیشرت سورمه ای جذب پوشیده بود
و یه شلوار جذب مشکی
از خونه بیرون اومد...
از کنارم گذشت اما منو ندید...
اروم پست سرر راه میرفتم که یهو برگشت سمتم و گفت :شم...

بادیدنم تعجب کرد و یهو ان گاری ترستتیده نگاهی به اطرافش کرد و دستتتم و
گرفت و دنبال خودر کشید
گفتم  :وااای ماهان دستم کنده شدا...

ماهان گفت :هی !بدو فقط
به خیابون اصلی رسیدیم
تاکسی نگه داشت
ماهان منو دنبال خودر کشوند
سوار تاکسی که شدیم برگشتم سمت ماهان و گفتم
ماهان چرا اینجوری میکنی؟؟؟
کجا داریم میریم ها؟؟
سرشو به صندلی تکیه دادو گفت  :میگم بهت ؛فقط صبر کن..
جلوی یه برج نگه داشت...

عشق واهی
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باماهان وارد اسانسور شدیم
طبقه ی  ۱۰پیاده شدیم...

وارد خونه که شتتتدیم ماهان کلیدو پرت کردروی میز و خودشتتو روی مبل
انداخت...

باخنده گفت  :خانم ترشیده چی شده؟؟؟
ماهان خیلی بیشعوری..

خندید و گفت  :چی شده ،توپت پره چرا؟؟
گفتم :ماهان

ذهنم پر از افکار مبهمه..

پر از سواله..

لبخند مهربونی زد و گفت :بفرما سوابتتو بپرس
ماهان
جونمم
چرا؟؟
چتتتتتتتتتترا؟
چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا گفتی میری المان وقتی نرفتی ؟؟
چرا ک سی که باعش مرگ خاله شد فرار کردبود اما تو توبیمار ستان اون مرد و
به هنوان قاتل مامانت دونستی ؟؟؟
اشکم دراومد
باگریه گفتم  :ماهان

386
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_جونم
چرا مامانم و مامانت دقیقا یه جور کشته شدن...
بگو همش اتفاقی بوده...

افکار چرت و پرته منه

...

ماهان اشاره کرد کنارر بشینم
روی مبل نشستم و پاهام و بغل کردم
اشکام دونه دونه جاری میشد روگونم...
ماهان بآضطراب برگشت سمتم و با شک و دودلی پرسید :

ساغر ....تو...توکه به کسی نگفتی منو دیدی ؟؟؟
سرمو به معنای نه تکون دادم که نف عمیقی کشید
گفت :جواب سوابتو بعدا میگیری...

نقطه ضعفش اومد دستم
نمیخواست کسی بفهمه...

اشکام و پاک کردم و موبایلمو دراوردم
با شک پرسید :چیکار میخوای بکنی ؟؟؟
میخوام به مهشید بگم داداشش کجاست...
اممم.فکر کنم دلش برات تنگ شده باشه...

گوشی و که گذاشتم رو گوشم
به تندی گوشیم و گرفت و خاموشش کرد
بااعصبانیت گفت :خیه خب...

عشق واهی
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فقط باید قول بدی کسی از حرفامون چیزی نفهمه...
باشه ای گفتم که شروع کرد به حرف زدن...

روز مرگ مامان ،کسی نفهمید چطور شد که مامان تصادف کرد
ولی همون پستری که تو بیمارستتان باهار دعوا کردیم و به عنوان قاتل معرفی
کردن...
روزگارر و سیاه کردم ...هرروز پیگیر تر بودم تا زندگیشو نابود کنم...
اخه زندگیمو ازم گرفته بود...

تآینکه فهمیدیم اون روز دوتاتصادف تواون قسمت صورت گرفته بود
کسی که بامامان تصادف کرد فرار کرده بود...

شب و روزم شده بود دنبال اون گشتن
دنبال هرسرنخی و میگرفتم...

تآینکه همون مرده گفت:وقتی اون مرده فرار میکنه نگاهش به پالک ماشتتین
میوفته ک بعد از یک ماه فکر کردن
بهمون پالک داد...

خور حال از اینکه قاتل مامان و پیدا کردم اما بی خبر از این که این قتل عمد
بود
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتی عمد؟؟؟
چرا قتل عمد؟؟؟
باتعجب نگاهش میکردم که مشتی

به کف دست چپش زد و گفت :

با ،بابا راه افتادیم سمت ادرسی که از طریق پالک پیاده کرده بودیم...
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بابا ،بادیدن مرده حالش بد شد
اول فکر کردم چون قاتل مامان این حال و داره
اما بعدر فهمیدم دلیل دومی هم داره...

چ...چه...دلیلی؟؟؟
زمانی که اقاجون خیلی جووان بود
توی تبریز بایه ماشین تصادف میکنه...
از ترسش بدون اینکه کمکی برسونه فرار میکنه...
نآ گاه ازاینکه کسی پالک ماشینشو داره و فرار کردن اقاجون و میبینه...

همین فرار کردن اقاجون از محل تصادف
باعش میشتته که اون خانواده دیرتر برستتن بیمارستتتان و دختر پنج ستتاله مرد که
بعد از کلی دعا خدابهش داده بود از دنیا میره...
این میشه کینه واسه ی جناب نادر خان و شروع میکنه به انتقام گرفتن...

اشکام روی گونم جاری شده بود
...

چرا ؟؟
چرا مامان من؟؟؟
چرا خالم ؟؟
کار اقاجوون باعش مرگ مامان من شده بود....

با مکش گفتم  :چرآقاجون و اعدام نکردن اینهمه سال؟؟
ماهان گفت :بخاطر زجرکش کردن اقا جون

عشق واهی
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389
ابد محکوم میشه...

که کل زندگیش تو زندان بمونه...

رو به ماهان گفتم :ماهان...تو
ماهان...تو...تو..چطور اینارو فهمیدی ها؟؟؟
اصال چرا وقتی خونه داری اونجا زندگی میکنی؟؟؟؟
خواست حرفی بزنه که زنگ خونه رو زدن
ماهان باتعجب پرسید :

تو به کسی ادرس اینجا رو دادی؟؟
گفتم :نه...
بابا منکه پیش خودت بودم...

بامکش سمت در رفت
هرکی بود عین خررر
پشت سرهم زنگ میزد...

ماهان بدو بدو اومد سمتم و منو برد تو اتاق
چندلحظه بعد صدای دعوا اومد...
صدار خیلی آشنابود...

اروم بی درو باز کردم
باتعجب بهشون نگاه کردم...

کیان داد زد :بببن اون مال منه
لطف کن خودت و از زندگی ما بکش بیرون
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کیان تا سرشونه ماهان بود و دربرابر مان ریزه میزه...

ماهان نگاهی باخونستتردی تمام بهش کرد و گفت:چرت و پرتات تموم شتتده
برو
کیان داد زد  :دیوث باتواما ،خودت و ازندگی ما بکش کنار
با فوحشی که داد
ماهان بآخم نگاهش کرد و کیان و هل داد که کیان رفت تو دیوار
قلبم تندتند میزد...
کیان اینجا چیکار میکنه هآاا...

واای گفت  :از زندگی ماپاتو بکش بیرون
نکنه فکر کرده من باکیان نسبتی دارم و واسش سوتفاهم شده
بآین فکر لبخندی زدم که کل دندونام دیده شد اما باحرفی که زد...

ببین ماهان
خودتم میدونی سارینا ازاولم مال من بود...

سارینا
سارینا
سارینا
اشکم رو گونم جاری شد و بهت زده نشستم سرجام
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ناخداگاه دستم به گردنبندم رفت که حلقه ای که کیان داده بود تور بود...
یعنی...

همه حرفار درو

بود...

لبخندی زدم و گفتم:نه بابا خواسته بگه ساغر اشتباه شده...
اینهاهمش توجیح بود...
صدای کیان و شنیدم که گفت  :سارینا م.ا.ل.م.ن.ه بفهم...
اروم از اتاق بیرون رفتم...
کیان داشت فوحش میداد که یهو نگاهش با نگآه اشکیم افتاد....

یهو هل کرد و گفت  :س...س...ساغر ...ساغر...تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
ماهان باتعجب نگاهمون میکرد...

اشکام و پاک کردم و گردنبندواز گردن کشیدم پرت کردم سمتش
حلقه افتاد جلوی پار...

داشتم میمردم
قلبم...
غرورم...
احساساتم...

همش و له کرد
نمیخواستم جلور خورد شم
گفت :ساغرم واستا برات توضیح بدم
پوزخندی زدم و گفتم  :هه...ساغرم...
جناب فرشته ...بهرامیان صدا کنید راحترم...
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خواست حرفی بزنه که داد زدم بیرون
ماهان به سمت بیرون هلش داد و در و بست...

کیان محکم به در میکوبید و اسمم و صدا میکرد
اروم اشک میریختم
ماهان نشست کنارم و گفت  :حلقه؟؟؟
قضیه حلقه چیه؟؟
کیان پشت سرهم به در میکوبید
گفتم :ازم خواستگاری کرد
در عرض یک صدم ثانیه از خشم قرمز شد و از ببه بی دندونای کلید شدر
گفت :دوسش داشتی؟؟؟
_ازر خوشم میومد...

ماهان از جار پا شدو بآع صبانیت درو باز کرد که نگاه کیان به صورت ماهان
افتاد...

عقب عقب رفت و تندتند دکمه اسانسور و زد
تااسانسور اومد خودر انداخت تو اسانسور و رفت
پوزخندی زدم و گفتم :مرد هم انقدر ترسو...

ماهان درو محکم بست
باصدای دادی که زدم از ترس چسبیدم به دیوار....
اون یابو چی فکر کرده باخودر...
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حاب هم احساسات...

همتونو با به خاک ستتیاه میشتتونم محکم مجستتمه که بغل دستتتش بود و زد به
دیوار
تکه تکه شده بود...
اروم نشد محکم با دستش زد تو آینه...
خون از دستش جاری شد..
باترس رفتم سمت ماهان...

اروم و باترس گفتم  :ماهان
برگشت سمتم ....یه قدم نزدیکتر شد
یه قدم رفتم عقب...

خوردم به دیوار دستشو که خون میچکیدو گذاشت روی دیوار
سرشو نزدیک کرد و
بغل گوشم زمزمه کرد...
ساغر...

نف هار که به گوشم میخورد قلقلکم میومدبنابراین باخنده گفتم بله
باجدیت ادامه داد :دیگه ...کیان...دور و ورت ....نبینم....
باتعجب نگاهش میکردم که گفت  :چون خون دوتاتون حالله...
باترس نگاهش میکردم ک باهمون اخمش ازم دور شد...

دستش خیلی زخمی شده بود
چشمار بسته بود از دستش خون میرفت...
کلی کابینت هارو گشتم ودراخر جعبه کمک های اولیه رو پیدا کردم...
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موچینم و باالکل ضد عفونی کردم و نشستم کنارر...

دستشو که تو دستم گرفتم چشماشو
باز کرد خواست دستشو بکشه که محکم دست هاشو گرفتم...
شروع کردم بادقت شیشه هارو از دستش در اوردم..
بتادین زدم دندون هاشو بهم قفل کرد...
دستش و که بستم...
نگاهم افتاد به ماهان که خوابش برده بود...
از جام پاشدم و سرر و گذاشتم رو کوسن نرم و پاهار درست کردم...
خواستم برم که دلم برار سوخت...
تندتند برار غذادرست کردم...
عاشق ااستنبولی و سابد شیرازی بود...
غذارو درست کردم تا دم بکشه سابد و درست کردم..

ظرف هارو که شستم
زیربرنج و خامور کردم
خواستم از اشپزخونه بیرون برم که
دیدم ماهان بالبخند داره نگاهم میکنه...

وقتی دید دارم نگاهش میکنم گفت :اگر اون نادر بی شرف ...نانان و نک شته بود
ابن....

ابن ...تو
پووووفی کشید و گفت دستت درد نکنه خیلی زحمت کشیدی...

عشق واهی
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لپ هام قرمز شده بود از خجالت...
خواهش میکنمی زیرلب گفتم و از بغلش رد شدم...
زود کیفمو برداشتم و از خونه بیرون زدم...
گوشیم زنگ خورد بادیدن اسمش اشکام روی گونم جاری شد و...

پوزخندی زدم و رد تماس کردم
گوشیم و گذاشتم تو کیفم وسمت خیابون اصلی رفتم...

چند نفر میومدو تیکه مینداختن اما میدیدن ستترم و باب نمیارم و توجه نمیکنم
بیخیال میشدن و میرفتن...
بعد از پنج دقیقه تاکسی اومد...
سوار تاکسی شدم و هنذفری هامو توگوشم گذاشتم...

فکر می کردم اون یه ذره آدمه  ،رفت و تنها شد دلم یه عالمه
البته تا اونجای یکه یادمه  ،هر چی خوردم از این دل سادمه
من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون  ،خسته شدم از اومدن و رفتناشون
خستم از خیابون و پیاده روهار  ،ازت که خواسته بودم مراقبم بار
چقدر تنهام تنهام تنهام  ،چقدر سرده بی تو دستام
تورو می خوام میخوام میخوام  ،پر از شک سرده چشمام
چقدر تنهام تنهام تنهام  ،چقدر سرده بی تو دستام
تورو می خوام میخوام میخوام  ،پر از شک سرده چشمام
♫♫♫♫♫
♫♫♫♫♫♫
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هنزفری تو گوشمه یه کوله ام روی دوشمه
یه چیرهن سیام تنم همون که همیشه می پوشم
نمیدونم کجای شهرم تو کوچه ها سرگردونم
به امید اینکه تورو ببینم سرمو برگردونم  ،ولی تو حیف اینجا نیست
♫♫♫♫♫♫
♫♫♫♫♫♫

منم و جای خالی با یه مشت یادگاری
که از همدیگه دو سه سالی داریم
حاب تکلیف چیه فرامور کنیم
نه این کارا کار ما نی
با اینکه همش دنبال فانیم
ولی بی خیالی تو مرام ما نی
یادمه می گفتی حتی اگه از آسمون سنگ بارید
بازم قول بده که دوسم داری
نمی خوام ببینم غم داری
ولی حیف که این روزا یه ح دیگه رو من داری
خسته شدم از این همه کشیدن  ،نصفه شب از خواب پریدن
تو بی خیالی ولی من  ،عاشقتم هنوز شدیدن
بارون و تهران هدفون و آهنگ  ،چرا تو بی من نمی شی دلتنگ
نگام هر شب به آسمونه  ،بی تو کالفم پر از بهونه
چقدر تنهام تنهام تنهام  ،چقدر سرده بی تو دستام

396
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تورو می خوام میخوام میخوام  ،پر از شک سرده چشمام
اشکام پشت سرهم میریختن...
من چرآنقدر بدبختم...
کیان...کیان...کیان...
حالم ازت بهم میخوره...
تو چطور تونستی بآحساساتم بازی کنی...
یاد روز خواستگاری افتادم پوزخندی زدم...
بگو چرااصال تو فوت مادرم نیومد هه...
دلش جای دیگه گیر کرده...
هرروز خودم و توجیح میکردم و میگفتم که شاید کار داره...

حواسش نیست
هه...

پوزخندی به افکارم زدم و کرایه تاکسی و حساب کردم
وارد خونه که شدم صدای همهمه میومد...
بدون اینکه سرمو باب کنم گفتم  :من خستم میرم بخوابم..
خواستم برم اتاقم که نگاهم افتاد به کیان و ندا و ارمین...
اروم سالم دادم و وارد اتاقم شدم...

لباس راحتی مشکی رنگم و پوشیدم
موهام و از حصار کش سرم باز کردم...

حوصله کسی و نداشتم
درو قفل کردم و روی تختم دراز کشیدم...

397
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به یاد تک تک کارار اشکام روی گونم جاری شد..
عروسی ارمین...
خواستگاری...
شیطنتا...
نجات دادنم...
همه و همه...
سرم توی بالشم پنهون کردم که صدای گریم بیرون نره...
تاساعت پنج گریه کردم چشمام میسوخت..
صدای اذان صبح اومد...
ازجا پاشدم..
وضو گرفتم و سجادمو و پهن کردم....
نمازم و که خوندم شروع کردم درد و دل باخدای خودم...
گاهی گله میکردم ازر...
گاهی کمک...

اشک ریختم و خودم و خالی کردم
کمک خواستم که کیان برای همیشه از فکر و ذهنم خارج شه...

انقدر گریه کرده بودم چشمام میسوخت
با همون چادر کنار سجادم دراز کشیدم و طولی نکشید که خوابم برد...

باصدای در اتاقم از خواب پاشدم
یکی پشت سرهم اسممو صدا میکرد
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399

چشمام باز نمیشد
چشمام و بستم و دوباره خوابم برد بآحساس

مهشید محکم به در میکوبید و صدام میکرد
از جام پاشدم تمام بدنم کوفته شده بود...
قیافم مچاله شد از درد...

از جام پا شدم و در و باز کردم مه شید بغلم کردو گفت :چرآین بم صب و باز
نمیکنی دلم شور زد...

قیافه امو که دید وحشت کرد
وآاای این چه وضعشه ساغر باخودت چیکار کردی؟؟
جلوی آیینه خودم و دیدم چشمام قرمز شده و پف کرده و رنگمم پریده..

صورتم و شستم و وارد اشپزخونه شدم مهشید برام سوپ درست کرده بود
واای عالی بود...
خیلی گشنم بود کلی خوردم...

ظرفامو شستم و وارد اتاقم شدم
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و حال هید کاری نداشتم...

بدنم کسل بود و خوابم میومد

همش کیان میومد تو ذهنم اما همش مقاومت میکردم...
هنذفری هام و گذاشتم تو گوشم و مشغول گور کردن اهنگ شدم...
چشمام گرم شد خوابم برد...

آفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب لب بومه
روز کارر تمومه....
باصدای شدید اهنگ از خواب پریدم و زود هنذفری هامو دراوردم...

وآای گوشم کر شد

دستام و گذاشتم رو گوشم
اوووف چون باترس از خواب پریدم قلبم تندتند میزد...

400
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آروم که شدم نگاهم افتاد به خودم...

باساغر قبل زمین تآسمون فرق داشتم
لباس سیاه
زیرابروهام دراومده بود
منی که هرروز بک میزدم
ابن مدت هاست دست به بکهای خوجگلم نزدم...

دلم تغییر میخواست
ازاین وضعیت خسته شده بودم
ادمی نبودم همش گریه کنم
اما ابن ماهاست
گریه ...غم ....غصه ....باهام عجین شده بودند...

حولم و بر داشتم و رفتم حمام
قطرات آب گرم که بابدنم برخورد میکرد...

401
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تمام خستگی و کسلی بدنمو میگرفت...
حوله تن پور صورتیمو پوشیدم و از حمام خارج شدم...
موهام و خشک کردم و اتو کشیدم...
دلم نیومد که لباس رنگی بپوشم...

یه تی شرت م شکی و شلوار م شکی جذب پو شیدم و صندل م شکی رنگمو
پوشیدم و خیلی کم ارایش کردم و زیر ابرومو برداشتم....

کلی روحیم عوض شد...
داشتم دق میکردم..
داشتم رژ میزدم که یاد عروسی ارمین افتادم واکنش کیا....

ااااه ساغر ولش کن ،فراموشش کن

باحرص رژ و انداختم روی میز

عشق واهی

403

از اتاقم خارج شدم
نگاهم به مهشید افتاد...

تصمیم گرفتم که با بابام درباره امیرو مهشید صحبت کنم ر فتم کمک مهشید
باهم کل خونه رو تمیز کردیم و دکور خونه رو عوض کردیم...

با صدای در برگ شتیم سمت در امیر بود با تعجب زل زده بود به مه شیدی که
تاپ صورتی رنگی به تن کرده بود...

مهشید جیغی زد و پرید تواتاق
منم باخنده به امیر نگاه میکردم که زل زده بود به اتاق مهشید
وآاای خدا داداشم چه ندید بدیده خخخخخ
امیر که دید دارم بهش میخندم کوفتی گفت و نشست روی مبل...

امیر گفت  :میشه برام چایی بیاری؟؟
تازگیآدم شده بود...
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همون موقع مهشید لباس عوض کرده از اتاق بیرون اومد...
به شوخی و باخنده به مهشید گفتم...

ضعیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفه
واس اقاتون چای بیار...
امیر که سرشو انداخت مایین و مهشید شده بود لبو...
عختتتتتتتتتتی اصال بهتون نمیاد خجالت بکشید...
چت های خونه رضااینارو خیلی شیک به روشون اوردم....
خانومم ابن میریم...

امیرم حوصله ام سررفته
خانومم...

باخ نده میگفتم که مهشتتت ید نیشتتتگونی از بازوم گر فت و امیر داد زد
ساغتتتتتتتتتتر...

عشق واهی
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باسالم بابا هممون به سمت بابا برگشتیم
حاب که تنور داغه بچسبونم....

بابا خواست بره سمت اتاقش که گفتم  :بابا
_جانم
اصتتال خوب نیستتت که دوتا جوان که همو میخوان توی یه خونه تنها باشتتن
درصورتی که نامحرمن
نظرت چیه محرم شن ؟؟؟
بابا باتعجب نگاهم میکرد و امیرو مهشید با بهت....
بابهت نگاهم میکردن...
تاکی میخواستن قایمکی هم دیگه رو دوست داشته باشن..

بابا گفت :شما...شما..همدیگرو میخواید؟؟
دوتایی سرشونو پایین انداختن
بابا لبخندی زدو اشکی که تو چشمار جمع شد و دیدم...
سریع رفت تو اتاقش...
فهمیدم یاد مامان افتادر...

نف

عمیقی کشیدم و وارد اشپزخونه شدم...

یه خورده اشپزخونه رو جمع و جور کردم و غذا گذاشتم
ساعت حدود ۱۹:۳۰بود که گوشیم زنگ خورد...
کیان بود...
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اعصابم خورد شد گوشی و برداشتم و بآعصبانیت گفتم  :چیه؟؟
حرفت و بزن؟؟
س...س...ساغر ..ح...ا..حاللم
ب....بده....

بانگرانی گفتم :چی؟؟؟چی شده؟
سا...سا

...ر حالم بده....

ک...کجایی....
اتاق تو اتاق شرکتم...
یادم افتاد یه اتاق داشت برای استراحت...
تندی لباس پوشیدم و به مهشید گفتم :کاری برام پیش اومده...
جلوی در شرکت که رسیدم در باز بود...
وارد شرکت شدم و وارد اتاقش...
اتاق استراحت درر باز بود تندی واردر شدم که در پشت سرم بسته شد...
باترس به عقب برگشتم...
کیان لبخند وحشتناکی به لب داشت و دکمه های پیراهنش باز بود...
لیوان مشروبش و از روی میز ب داشت و بی معطلی همه رو بابکشید..
ازوقتی یادمه از ادمایی که مشروب میخوردن متنفر بودم...

دستتت خودم نبود حتی اگر خیلی دوستتش داشتتتم میدیدم یه قطه مشتتروب
میخوره ازر متنفر میشدم...

عشق واهی

407

لیوان مشروبش و روی میز کوبید باوحشت نگاهش میکردم...
بدرو دست خوردم...دلم زیرو روشد...

بالبخند چندشی نزدیکم شد
داد زدم :به من نزدیک نشو...
قلبم تو دهنم بود..
هلم داد که محکم افتادم روی تخت به سرعت از جام پاشدم که روم خیمه...
اشکم دراومده بود...
خیمه زد روم...
سعی کردم هلش بدم ..اما..
زورر بیشتر شده بود انگاری...
بین اشک هام جیغ بلندی زدم....
اشغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال...
ولم کن...
دستشو روی صورتم کشید و ذل زد به چشمام....

واای ساغتتتتتتتتتتر تویه پیش ملوسی
چطوری تآبن خودمو کنترل کردم وای...
از حرف هار مو به تنم سیخ شد..
تقالکردم اما...

wWw.Roman4u.iR

408

همه حرکاتمو مهار میکرد...
قلبم تو دهنم میزد حالم بد بود...
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا...
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایا کمکم کن...
خدایا...

همین ابن ...همین ابن جونمو بگیر ولی نذار ببینم که بهم ت*ج*ا*و*ز
میکنن
خدایا کمکم کن...
دستش و روی بدنم کشید که بین گریه هام جیغ زدم روانی ولم کن تو مستی...
کمی ازم جداشد...

ذل زد تو چشتتت مام و گ فت  :هر چی بیشتتت تر ت قال م ی ک نی بیشتتت تر
ت.ح.ر.ی.ک.م.ی.ر.م...
باترس نگاهش میکردم...
هق هق میکردم...
دستشو جلواورد اشکام و پاک کنه که سرمو برگردوندم...

د ست شو که روی هوای مونده بود گذا شت روی س.ی.ن.ه هام که جیغ بلندی
زدم و داد زدم  :ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
نفسم بنداومد بود از گریه...
بادادی که زدم دستشو از روی س.ی.ن.م برداشت و گوشش و گرفت....

عشق واهی

409

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی چه خبرته...

بهتر عین گربه اروم باهام راه بیایی
خندید
خنده هایی که قبال برام زیبا بود اما ابن نفرت انگیز ترین خنده های عمرم
بود...

چ شمام و محکم ب ستم و دندون هام و گذا شتم روی بازو هار و تامیتون ستم
فشار دادم....
جیغ بلندی زد و گفت :حیون ولم کن...

محکم بهم سیلی زد که چون صورتم خی

بود بدجوری صورتم سوخت...

محکم هلش دادم ....کمی جابه جا شد...

خواستم فرار کنم درحالی که دستش رو بازوهار بود گفت :کجا گربه من؟؟؟
هنوز کارم باهات تموم نشده...
داشتم میمردم...

به سمت در حمله کردم
هرچی باب پایینش کردم باز نشد...
دیت هاو پاهام میلرزید و رنگم پریده بود...

از پشت بغلم کرد و گفت :واای
ساغرررر اگر یه ذره مهربون با شی میتونیم یه س.ک.س رویایی دا شته با شیم
....
بآاین حرفش لرزه ای به تنم افتاد...
تقال کردم از بغلش بیرون بیام که گفت  :اومدیو نسازیا...
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محکم هلم داد...
به دیوار برخورد کردم...
خودر و چسبوند بهم جوری که راه فرار نداشتم....
دستشو گذاشت روی صورتم...

صورتم و جمع کردم و ب گردوندم
اما باخشونت منو سمت خودر برگردوند...
گریه نکن...
متنفرم از دخترای زر زرو...

دستم که داشت میلرزید و توی دست هار گرفت و گفت  :وآای دست هاشو
...
اگر تقال نکنی...
قول میدم مهربون باشم...

خنده چندشی کرد و گفت :خودم بهت حال میدم و پشت بندر چشمکی زد
...
ازم جداشد اما بازو هامو محکم نگه داشت...
چشمار روی هیکلم چرخید...
چشمام و بستم تانگاه هیزشو نبینم...
اما سنگینی نگاهش نابودم کرد...

باخنده گفت  :وای نمیتونم باور کن چنین هیکلی تابحال به کستتی حال نداده
باشه ،
Wooowچه س.ی.ن.ه.هایی...

عشق واهی
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دست هامو مشت کردم و شروع کردم اسم خدارو بردن...

دا شتم یه ایت الکرسی زمزمه میکردم که اح ساس کردم تی شرت م شکی رنگم
جر خورد....
از تصورر تمتم تنم لرزید....

ستترشتتو نزدیک اورد و ب*و*س ته ای به لپو زد ستترشتتو برد روی گ.ر.د.ن.م و
دستش و خواست بزاره رو س.ی.ن.ه.ب.ر.ه.ن.م
دیگه هیچی برام مهم نبود...
من باید شرافت خودم و حفظ کنم...

بازانوم محکم کوبیدم به جای حساسش ...که
خم شد بود و باصدای بلند ناله میکرد...
گوشیم زنگ خورد پریدم رو کیفم...
هرکیه فرشته نجاتمه...
اسم ماهان روی گوشیم خود نمایی میکرد...

بی معطلی برداشتم
ماهان :سال...
باگریه گفتم ماهان...
ماهان توروخدا هرجا هستی خودت و برسون...

ساغر ...چرا گریه میکنی؟؟ کجایی؟؟ چی شده ؟؟
ماهان ،کیان میخواد بهم تج...ا..و..ز کنه ...تورو خدا بیا شتترکتش تند تند
باگریه گفتم....:

سا

...
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گوشی از دستم گرفته شد...
کیان درحالی که میلنگید از جار ماشده بود...
خودر و اندخت رو تخت...
سگ صفت درو قفل کرده بود و کلید و یه جهنم دره ای گذاشته بود...
خیالش راحت بود فرار نمیکنم...

محکم یه تیکه از تیشرتم که پاره شده بود و گرفت
تعادلم و از دست داد م و افتادم رور...

یه دستشو دور کمرم حلقه کرد و دست دیگه ار و به سمت ب.ا.س.ن.م برد
...
از عصبانیت دندون هام و روی هم فشار دادم...
لب هار و خواست بزاره روی لب هام که...
لب هامو گذاشتم روی گونش...
فکر کرد رام شدم ...خندید و گفت  :پیشی من رام شده میبینم....
لپ هاشو گاز گرفتم جوری که داشتن کنده میشدن...
جیغ میزد...
بی توجه به فریاد هار با دست دیگم بینیشو گرفتم...

راه تنف

نداشت...

ادم های اشغالی مثل تو باید بمیرن...
نابود شن تقال میکرد...

لپ هاشو طوری گاز گرفتم که کبود

شد جای دندونم...

عشق واهی

413

باسوزر روی دستم مردم و زنده شدم...

از ب نف نکشیده بود قرمز شده بود
دستم که بینیشو گرفته بود و جلوی دهنش بود و گاز گرفت....

ناخدا
بینیشو ول کردم...

نف عمیقی کشید قرمز شده بود
پاهار دور ب
پاهام حلقه کرد
بایه حرکت جاهامو نو عوض کرد...
سنگینی هیکلش و انداخت روم...
داشتم میمردم...
همون لحظه صدای داد ماهون اومد که محکم میکوبید به درو صدام میکرد...

ساغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغر
کیان بیسعور سرر و برد تو گردنم و گاز محکمی زد که با صدای بلند داد زدم
آیییییییییییییییییییییییییی
کیان از قصد داد زد جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون چه اندامی
ماهان داد زد کیان سگ صفت دستم بهت برسه مردی...
کیان داد زد اخی ترسیدم...
سرشو که فرو کرد تو گردنم در به شدت باز شد....

ماهان از عصبانیت قرمز شده بود و رگ پیشونی و گردنش بیرون زده بود
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به وضوح رنگ پریدگی صورت کیان و دیدم...
ماهان از دست ماهون گرفت و سمت خودر کشیدتش...
کیان و عین پر کاه سمتش کشیده شد...

محکم یه سیلی بهش زد که فکر کردن فک

شکست...

افتاد به جون کیان...
تا کیان میخورد زدتش...

منم جلوشو نگرفتم حقه باید بمیره خواستم روی پام وایستم که پاهوم میلرزید
تعادل نداشتم....
کیان ناله میکرد و ماهان بی مهابا میزدتش...

دیوث اخه میدونی ت*ج*ا*و*ز چه شتتکلی نوشتتته میشتتته که میخواستتتی
ت*ج*ا*و*ز کنی...

ببد ننت یه ه*ر*ز*ه خیابونی بوده که چنین انگلی و پ

انداخته...

باحرص تمام به کیان فوحش میداد اما کیان انقدر بی غیرت بود که حتی وقتی
به مامانش گفت  :ه*ر*ز*ه

کاری نکرد...

تازه نگاهم به تیشرت پاره شدم افتاد...

زودی مانتوم و از زیرپام برداشتتم و پوشتیدم و شتالم و همونطوری سترم کردم
فقط خواستم برم
ماهان کیان و گوشه ای پرت کرد و گفت  :ساغر بیا بریم...
خواست بیرون بره که دید نشستم سر جام...

باتعجب بر گشت سمتم وای ساغر چرا نمیایی ؟؟

عشق واهی
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سرمو پایین انداخختم نزدیکتر که اومد لرزر دست و پام احساس کرد...
زیر لب به کیان فوحشی داد و بغلم کرد...
تا سوار ماشینم کنه چشمام و بسته بودم جرات باز کردن چشمامو نداشتم...

نزدیک ما شین اروم پایین گذا شت منو و گفت :سوار شو در ما شین و برام باز
کرد...
پاهام هنوز میلرزید...
احساس ضعف میکردم...

خواستم سوار ماشین بشم که چشمام سیاهی رفت و دیگه متوجه چیزی نشدم
چشمام و که باز کردم
اروم چشمام و باز کردم...
روی تخت بودم...
یهو تمام تنم لرزید...
نکنه کیان...
اماباید اوری اومدن ماهان اروم گرفتم...
صبح شده بود...
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی...
واای شب خونه نرفتم ببد نگرانم شدن...
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گوشیم...
واای گوشیم دست اون کیان اشغال بود...
ازجام پاشدم و به سرویسی که تواتاق بود رفتم..
صورتم و شستم و باحوله خشک کردم..

ازاتاق بیرون رفتم ...از اشپزخونه صدا میومد...

واای عالی بود
ماهان پیشبند بسته بود و داشت غذا درست میکرد...

نزدیکش شدم و گفتم  :خسته نباشی آشپز...
بالبخند برگشت سمتم و گفت  :ترشیده بیدار شدی بابخره...
بیشعوری گفتم و پریدم رو کابینت نشستم...

پیشبند

و باز کرد و زیر غذاشو کم کرد اومد سمتم...
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ساغر ..
بله!!

دیشب چرا اونجا بودی؟؟
نه بهتره بگم از اول اشناییتون بگو...
ازروز اولی که باب پشت بوم دیدمش تادیشب و مو ب مو تعریف کردم...
ماهان از اعصبانیت قرمز شده بود..
پوزخندی به سادگیم زدم...
نگاهم به ساعت افتاد...

گفت :ای واای فکر کنم تآبن کلی نگرانم شدن...
ماهان گفت :وایستا غذا بخور بعد...
گفتم  :نه نمیتونم  ،تآبنم فکر کنم حسابی نگران شده باشن...
ماهان گفت  :وایسا میرسونمت...
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سرکوچه نگه داشت ازر تشکر کردم و به سمت خونه رفتم...

درخونه رو باز کردم و ارد خونه شدم
همه بودن...

ارمین تانگاهش بهم افتاد داد زد تآبن کجا بودی هتتتتتتتتتتا؟؟؟
زل زده بودم به اون بیشعور...
باچه رویی پاشده اومده اینجا...
دست هام و پاهام شروع به لرزیدن کرد...
همه اشون باتعجب نگاهم میکردن...

چسبزدم به دیوار و شروع کروم
تلفن خونه بغلم بود
بی اختیار زنگ زدم به...
م....اهان...
م....اهان..
این....این..جاست...

به گریه کردن..

عشق واهی
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چی؟؟ کی؟؟؟ک ...کی...
باشه ...باشه ..اومدم...
همه باتعجب نگاهم میکردن...
همه حرکات دیشبش جلوی چشمم بود...
باترس خودم و به دیوار چسبونده بودم...
از استرس پاهام شروع کرد به لرزیدن...
اشکام روی گونم جاری شد...
کیان خواست حرکت کنه...
عین دیونه ها داد زدم...
نه...نه...توروخدا سمتم نیا...
توروخدا...
ختتتتتتتتتتدا...

صدای وح شتناکی اومد همه باوح شت به در نگاه میکردن که ماهان اومد تو
خونه....

همه تعجب کردن از دیدن ماهان...
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ماهان بی توجهه به بقیه به سمتم اومد...
درحالی که گریه میکردم گفتم  :م...ماهان...
من...من...میترسم...
رفته رفته صورت ماهان قرمز تر میشد و رگ پیشونی و گردنش بیرون زده بود...
کیان رنگش پریده بود...

ارمین داد زد :اینجا چه خبره؟؟
ماهان توکی بر گشتی؟؟
ماهان بدون اینکه جواب بده
رفت سمت کیان...
کیان همینطور بخاطر دعوای دیشب صورتش کبود بود...
یقه ی کیان و گرفت و هل داد به سمت دیوار...
کبان گفت  :من..مم.مم..

عشق واهی
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ماهان داد زد  :حرمزاده ی سگ صفت باچه رویی پاشدی اومدی اینجا ها...

اژندگیت سیر شدی اره ؟؟؟
یه مشت محکم کوبید به دهن کیان
ارمین قاطی کرد و گفت  :باچه جراتی داری کیان و میزنی ؟؟
یقه ماهان و گرفت :ماهان بآخم زل زد به چشتتمای ارمین و گفت  :حق ندارم
...حق ندارم دست روی ابن کثافت بلند کنم....
کبان باترس گفت  :م...اهان ...نه..نه...

ماهان د ست های ارمین و از یقه ار بردا شت و ن ش ست کنار کیان و محکم
زدتش گفت  :نگم ؟؟
پوزخندی زد و گفت  :حاج ارمین...

شما ک سنگ این دیوث و به سینه میزنی
میدونی چه اشغالیه ؟؟؟
دیروز یه دقیقه دیرتر میرسیدم
ساغر و بدبخت میکرد...
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امیر با حالت گیجی گفت  :چی ؟؟
چی میگی؟؟
ماهان...

ماهان از بزن دندون های کلید شدر گفت  :این حرومزاده داشت به خواهرت
ت*ج*ا*و*ز میکرد...
این اشغالی که سنگشو به سینه میزدی...
چشمای ماهان قرمز شده بود همه وحشت کرده بودن...
خداروشکر که بابا نبود...
با گریه سرمو پایین انداختم...
با صدای دادی به خودم اومدم...

امیر و ارمین حمله کرده بودن به کیان و ماهانم بااعصبانیت زل زده بود به کیان
...
امیر داد زد  :حیون اشغال از زندگی محو و نابودت میکنم...
ارمین خواست کیان و بزنه که ندا با گریه مانعش شد...
ندا باگریه گفت  :توروخدا...
توروخدا ...دادا...شم...ول کنید...

نگاهم به کیان افتاد

عشق واهی
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صورتش پر خون بود و قسمت زیادی از صورتشم کبود بود...

ماهان بی توجهه به ب
حرف ندا گفت  :من کارم بآین حیون تموم نشده...
دست کیان و گرفت و از خونه بیرون برد...
امیرو مهشید نشستن کنارم...

امیر صورت اشکیم و توی دستار گرفت و گفت  :الهی من قوربونت برم ....
کاری ک...
همونطور که هق هق میکردم سرم و توی سینه امیر قائم کردم...
امیر ....امیر...
_جانم..
اون ...مست بود ...میخواست...

_هی

!!هیچی نگو قربونت برم...

بلندم کرد نگاهش به پاهای لرزونم افتاد...

محکم بغلم کرد و گفت  :بخدا...به وبی علی قسم
کاری میکنم
تقاص اشکات و استرس ابنتو پ

بده...

ساعت سه شب بود اما خوابم نمیبرد...
هرلحظه احساس میکردم کیان داره بهم حمله میکنه...
لحافم و توی مشتم گرفتم...
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اروم برگشتم و چرا

خواب و روشن کردم...

تاریکی اتاق ترسم و بیشتر میکرد...
تا چشمامو میبستم قیافه کیان جلوی چشمم قرار میگرفت..

از جام پاشتتتدم و رفتم اشتتپزخونه ...یه قرص خواب اور خوردم و وارد اتاق
مهشید شدم...
کنارر دراز کشیدم و بغلش کردم...
انقدر خوابش سنگینه نفهمید...

همین بودن مهشید ته دلم و قرص کرد
چشمام و بستم و اروم خوابیدم...
احساس کردم دستی گونمو نوازر میکنه...
اروم بی چشمام و باز کردم که با چشمای گریون مهشید روبه رو شدم...

تادید چشمامو باز کردم
گفت  :بیدار شدی عزیز دلم...
پاشو ..پاشو ...بریم صبحانه بخوریم...
صورتم و شستم و وارد اشپزخونه شدم...
امیر و مهشید داشتن صحبت میکردن که باوارد شدنم سکوت کردن...
امیر چشمار قرمز بود و پف کرده انگاری که شب نخوابیده باشه...

امیر گفت  :ابجی گلم چطوره ؟؟
خوبم مرسی دادار
رو کردم سمت مهشید و گفتم :دوز دختر گلش چطوره ؟؟

عشق واهی
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مهشید بآعصبانیت نگاهم کرد و گفت  :بیشعور همش به رومون نیار که...
اهان خجالت میکشی...
معلومه...
امیرم بالبخند نگاهمون میکرد...

روبه مهشید گفتم  :واب ما دختراییم ک حیا میکنیم

نگاه چه لبخندیم میزنه...

مهشید سرشو نزدیک گوشم کرد و گفت :قوربون خنده هار...

اووووووووووق ...حالم بهم خورد بابا ...ایششش
امیر بلند خندید گفت  :ژووون شنیدما مهشید خانوم...

قیافم و مچاله کردم و گفتم  :وووی جای ما سینگل بیچاره ها پیش شما ِرل ِمال

نی

...

دوزت ندارم نامناسبا...

ار جام پاشتتتدم و همونطور از از استتتپزخو نه ب یرون م یرفتم گفتم :
جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتون دراد...

طبق معمول

قرص خوابم و خوردم و به سمت اتاق مهشید رفتم...

هرچی گشتم نبود...
ازاتاق بیرون رفتم که صدای خنده هایی از اتاق امیر اومد...

به به چشمم روشن
شب نصفه شبی...
دوتا ادم نامحرم توی یه اتاق چیکار میکنن...

426
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واب خجالتم خوب چیزیه..
حیف گوشی نداشتم وگرنه خوب حالشونو میگرفتم...

روی تخت مهشید دراز کشیدم دستامو محکم بهم کوبیدم و گفتم :واآای یعنی
ابن دارن چیکار میکنن...
یهو نگاهم به گوشی مهشید افتاد..
زودی برر داشتم رمزم خداروشکر نداشت...

رفتم جلوی دراتاقشون
هنوز صدای خنده هاشون میومد و وسطار قربون صدقه
اوو ق حالم بد شد...

زود شروع کر م وی

گرفتن...

مهشید  :امیرم..

جون دلم خانومم
اووووق...
میشه ولم کنی..
ابن یهو ساغر شک میکنه ها به نبودم...

حاجی خبر نداره فهمیدم خخخ
مگه جات بده...
یآمام زمآان...

حیاروو قورت دادن یه بشکه ابم رور
یه خورده چرت پرت گفتن که خداروشکر همش توویسم بود...

عشق واهی
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زودی به امیر پیام دادم ولش کن بیاد تو اتاقش ...وگرنه شک میکنما
زودی ج داد :چی؟؟
گفتم  :میگم مهید و ول کن تاشک نکردم...

ج داد :شک کن مهم نی

...

گفتم :عع شک کنم ...ممکنه ماهانم

از شک ام خبر دار کنم...

بنظرت تاعمر داری مهشید و میبینی؟؟؟
ج داد :خیلی بیشعورری...
گفتم  :بیشعور چیه دارم از فساد جلوگیری میکنم...

برادرم یه دختر و پسر که تواتاق تنها باشن نفر سوم شیطانه
و ممکنه به کارهای شیطانی....

استغفروالله روت میشه بچه اتونو به ماهان نشون بدید ؟؟
ج داد :اومد بابا..
باحرفایی که زدی رید به خودر...
خندیدم و ویسی که گرفته بودم و برار فرستادم....
زودی گوشی مهشیدو برداشم و از اتاقر جیم زدم...

امیر گفت  :توروخدا یه
امیر گفت  :تورو خدا کاری نکنیا  ،جون دادار...
ج دادم  :قول نمیدم حاب هم مزاحمم نشو میخوام بخوابم...
قرص خوابه بد روم تاثیر گذاشته..

زودی گوشی و حالت هواپیما گذاشت و زیر بالشم گذاشتم
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تا چشمام و بستم خوابم برد...
کش و قوسی اومدو از جام پاشدم...
چشمام باز نمیشد...

سرمو خاروندم و از جام پاشدم
در باز کردم و یه راست رفتم اشپزخونه...
یاخدا....اینجا کویته مگه...

باچیزی که دیدم

چشمام اندازه توپ بسکتبال شد...

داد زدم
یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
اصال شما دوتا چیزی به عنوان حیا دارید ؟؟؟
امیر سرشو پایین انداخت و مهشید هم عین لبو شده بود...

گفتم  :واقعا خجالت نمیکشید
نمیگید یه سینگل تواین خونه هست...

قیافه ناله ای به خودم گرفتم و گفتم  :نمیگید این ستینگله یهو دلر خواستت
...

امیر نف

راحتی کشید و گفت  :بیشعور...

د ستامو به کمر زدم و باپرویی به صورت امیر نگاه کردم و گفتم  :ع شق حالتو
کردی فوحششم به من میدی...

روم و برگردوندم از اشپزوخونه برم بیرون که سریع برگشتم امیر دست مهشیدو
گرفته بود...

عشق واهی
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گفتم شمآدم بشو نیستیدا...
و دست و صورتم و شستم...

پریدم سروی

دسشویی نداشتم اما وارد سروی ک شدم دشوریم گرفت
از دسشویی بیرون اومدم...
امیررفته بود...
مهشیدم سرر تو مجله بود...
گوشی نداشتن بد دردیه ها...

اخ جووون تواین مدت اصال از حقوقم استفاده نکرده بودم
بافکر گوشی جدید زودی
پریدم تواتاق ارایش مختصری کردم و تیپ سرتا پا سیاه زدم
زود از مهشید خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم...

وااای از ب

گوشی باحال دیدم هنگ کردم چی بگیرم...

بعد از کلی گشت زدن گوشی گرفتم
بعداز سوزوند سیم کارت و گرفتن سیم کارتم به سمت خونه حرکت کردم...
سرکوچه بودم که احساس کردم دستم کشیده شد...

باتعجب به عقب برگشتم که
دستمالی جلو بینیم قرار گرفت
تا خواستم حرفی بزنم چشمام سیاهی رفت و بیهور شدم..
بیه چشمام و باز کردم...

احساس کردم دست و پام بست

...

بدنم حسابی کوفته بود ودرد داشت...
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خواستم سرجام بشینم که با دیدن سوسک بغل دستم شروع کردم به جیغ زدن
...
از ته دل جیغ میزدم...

در باز شد و
در به تندی باز شد...

داشتتم جیغ میزدم که با دیدن مردی که هیکل درشتتی داشتت و کت و شتلوار
مشکی رنگی به تن داشت..
با دیدنش ناخدا گاه جیغم قطع شد...
بآخم به سمتم اومد و گفت  :چیه...

چرآنقدر داد میزدی ؟؟
باسر به چندشناک ترین موجود عمرم اشاره کردم
اروم به بغلش نگاه کرد و چیزی ندید...
گفت :مسخره کردی؟؟ اینجا که چیزی نیست...

عشق واهی
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سوسکه داشت به سمتم میومد که داد زدم تورو خدا نیا....
مرده جوری نگاهم میکرد انگار دیوونم...

سرشو پایین انداخت که فکر کنم سوسکه رو دید
باتعجب گفت :واسه این داشتی خودتو میکشتی ؟؟؟
سرمو به معنای اره تکون دادم که پوزخندی زد و با پاشنه کفشش له کردتش...
اوووق...
مرده خواست بیرون بره که گفت  :دختره خوب دیگه صدای داد نشنوما...
گفتم :باشه،فقط...

چرامن اینجام
_به زودی میفهمی...
قبل از اینکه چیزی بگم درو بست و رفت...

سه ساعت بود داشتم ترکای دیوار و میشمردم و مگ میپروندم که درباز شد و
پسر جوونی داخل شد...
پاشو ...پاشو ...محمود خان میخوان ببیننتون...
یاخدا محمود خان دیگه چه خریه...
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البته تودلم گفتم  :مطمئنن رئیی

مئیسه که خان میگن دیگه...

انگار که تو زیر زمین بودیم...
پله هارو بابرفتیم و به یه حیاط خیلی بزرگ رسیدیم...
وارد خونه شدیم که.
یاخدا...
همون مرد گندهه روبه یه مرد بغر که سیگار میکشید گفت :
بفرما اقا ،اینم ساناز خانوم...
باتعجب گفتم  :ساناز خانم کیه...
من ساغرم...

مرده گفت  :چی  ...چرت نگو
مامیدونیم سانازی...

تابلو بود تازه کارن کله پوکا
حتی چشمامم نبستن...

عشق واهی

مرد بغره گفت  :سیاور نکنه اینبارم اشتباه کردی...

مرد گنده که فهمیدم سیاوشه
با تته پته گفت  :نه ..نه...مطمئنم...
رو به من گفت  :بگو ک سانازی...
ای بابا...

ساناز کیه ؟؟؟
به پیر به پیغمر من سا....غر...ام...
مرد بغره بآعصبانیت زیاد گفت  :سیاور گمشو اون عکسه رو بیار...

سیاور عکسی از روی میز برداشت و به مرده داد...
مرده محکم کوبید توسر سیاور و گفت  :خاک دوعالم تو سرت...
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هرچشم ابیی سانازه...

باداد گفت  :نمیدونم فردا صبح من ساناز و میخوام...
این دختره روهم بندازید زیر زمین...

یجوری میگه بندازید انگاری گونی سیب زمینیم...
بیشعور...

پسر جوونه به سمت اومد و به سمت بیرون هلم داد...

جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونوم ابن بهترین موقعیته فراره

خدایا خودت ببخش منو...
وارد اتاق زیر زمین شدیم..

434
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منو تو اتاق هل داد و به سمت بیرون رفت...
نشستم رو زمین و طناب دور دستمو با دندونم باز کردم...
دور تا دور اتاق نگاهیی انداختم که کوله ام و گوشه اتاق دیدم...
انقدر اسکلن که کیفمم نگرفتن...
شروع کردم به کوبیدن به در و باصدای بلند ناله کردن...

همون پسر جونه وارد اتاق شد وگفت  :چیه؟؟؟چی شده؟؟؟
به پشتتت ستترر اشتتاره کردم وقتی برگشتتت هلش داد ک با ستتر افتاد زمین
بآعصبانیت داد زد وحشی شدی ...از جار پاشد...

خدایا ببخش...

باناراحتی زل زدم به

چشمار...

نگاهم کرد جلوتر رفتم
لبخندی روی لبش اومد...

436
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اخی فکر کرده دارم چرا

سبز میدم...

باناراحتی گفتم ببخشید...

گفت :چرا
گفتم چون...
بازانو به قسمت حساس پایین تنش زدم دوبار پشت سرهم...

رنگش قرمز شده بود نای تکون خوردن نداشت

زودی طناب و دور پار بستم
و گفتم :حاللم کن خداف

...

درو از پشت بستم و اروم پله هارو باب اومدم...
خداروشکر هید نیرو نگهبانی نداشتن...

اسکل که میگن اینابودن...

عشق واهی
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درو و ارروم باز کردم و از خونه زدم بیرون...
پام که به بیرون از خون رسید شروه کردم دوییدن...

انقدر دوییدم که نف نف

میزدم و جونی تو بدنم نمونده بود...

نمیتونستم راه برم...
اروم نشستم رو زمین...

یه ذره ک بهتر شدم

بهتر که شدم  ،اروم شروع کردم به راه رفتن...
سر خیابون وایستادم که تاکسی نگه داشت..

زودی خودم و انداختم تو

ماشین و ادرس دادم...

بعد بیست دقیقه هنوز نف نف

میزدم...

به ساعت نگاهیی انداختم سه صبح بود...
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کرایه رو حساب کردم وارد خونه شدم...
تادرو باز کردم نگاهم به ماهان افتاد که رو پله های حیاط نشسته بود...

تا منو دید بآعصبانیت داد زد  :کجا بودی؟؟؟
نای حرف زدن نداشتم...
اروم زمزمه کردم  :اروم بار میگم...
ساغر ...ساغر ...نکنه...نکنه...بالیی سرت اوردن...
به معنای نه سرمو تکون دادم...
نگاهش به لباس های خاکیم افتاد و گفت  :بگو دیگه ساغر...
جونم به لبم رسید...
اروم گفتم :گر...و...گان...گرفته بودنم....

گروگان ؟؟؟
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عشق واهی
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سرمو به معنای اره تکون دادم که زد زیر خنده...

بآخم نگاهش کردم که گفت :خدایی

باحال بود ،حاب به دور از شوخی..

راسش و بگو...
بخدا ....ابنم فرار کردم ...نای بیشتر صحبت کردنم ندارم...

بی توجهه به ماهان وارد خونه شدم
بابا و امیر و مهشید
بادیدنم از جاشون پاشدن...
قبل از اینکه حرفی بزنن گفتم :تورو خدا سوال نپرسید فردا توضیح میدم...

وارد اتاقم شدم و درو قفل کردم
ابن
ابن ،واقعا به حمام نیاز داشتم
لباس هامو تو سبد لباس کنار حمام انداختم و رفتم زیر دور اب گرم...

آختتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتش  ،چه راحت شدما
باهمون حوله پریدم

روی تخت و دوثانیه نکشید که خوابم برد...
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احساس کردم گردنم خشک شده و نمیتونم تکونش بدم...

اروم چشتتمامو باز کردم و باتمام دردی که بدنم و گردنم داشتتت ستتعی کردم
تکونشون بدم...
لباس پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم...

همه داشتن صبحانه میخوردن
کنار بابا نشستم...

بابا گفت  :صبح بخیر
_صبح شمام بخیر...
باب ادامه داد که شما یه توضیح به ما بدهکاریا...
هراتفاقی که افتاده بود شروع کردم به تعریف کردن...

امیر گفت :چقدر اسکل بودنا
یارو توفیلمام چشمای طرف و میبینده اونوخ تو واقعیت
گفتم  :اره واب...
تندتند وسایل صبحانه رو جمع کردم...
پریدم تواتاقم و کولم و باز کردم..
اخیش خداروشکر گوشی هامون سالم بودن...

تند سیم کارتمو توگوشیم گذاشتم و تلگرام نصب کردم و تمام اسناد و مدارک
کارهای امیر و مهشید و واس خودم فرستادم...
از گوشی مهشید پاکشون کردم...
شروع کردم به ور رفتن باگوشیم...

عشق واهی

441

چهار پنج ساعت بود که سرم تو گوشی بود...
گوشیمو کنار گذاشتم و لب تاپ و باز کردم...

یه چندوقت پیش یه سریال دانلود کرده بودم
مهشیدم عاشق سریال کره ای بود
تندی چیپ و پفک و تخمه و ..اوردم و مهشیدم صدا کردم
داشتیم فیلم نگاه میکردیم که یهو
محو فیلم بودیم که احساس کردم یکی جلوی

در وایستاده...

تندی سرم و برگردوندم که نگاهم افتاد به امیر که نگاهش زوم بود به مهشید...

اخی مهشید عین خرس خوابیده بود...
یادم نمیاد یه فیلم و درست حسابی ببینه...
پنج دقیقه اولو میدید یه ساعت بعدر خواب بود...

به امیر گفتم:داشم بپربیرون
بااخم برگشت و از اتاق بیرون رفت...

442
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ازخدا که پنهون نی

از شما چه پنهوون منم خوابم گرفت..

سرمو گذاشتم رو بالش و زودی خوابم برد ...

احساس کردم صدای خنده میاد ...

چشمام و باز کردم
مهشید و امیر زل زده بودند بهم و میخندیدن...

تا دیدن چشتتمم بازه ستتریع خودشتتون و جمع اوری کردن و بدو بدو از اتاق
بیرون رفتند ...

باتعجب نگاهشون میکردم که صدای گوشیم بلند شد
توتلگرام پی ام داشتم،امیر بود ...
زود پی ویشو باز کردم ..

وای وای خدای من

عشق واهی
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کم مونده بود سکته کنم ...
دهنم باز بود و اب دهنم اویزون و موهام تو هم...

یه پام از به طرف تخت اویزون یه پامم از یه ور تخت

جیغ زدمممم امیییییر خیلی بیشعوری ...
دوییدم بیرون نشسته بود روی مبل و داشت میخندید ...
دوییدم سمتش و گفتم :پاک کن عکسامو ...

ابروهاشو باب انداخت و نوچ نوچی کرد گفتم:
اگر وی

عع اینطوریاست ...

و واس ماهان نفرستادم ...

احساس کردم رنگش پرید ...
بزاق دهنش و قورت داد وابروهار و باب می انداخت ...
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گفتم :چرا خودت و شبیه منگال میکنی؟؟؟
اها داشتم میگفتم...
اگر به ماهان نگفتم...

یهو صدایی از پشت سرم گفت :من چیزی باید بدونم که نمی دونم؟؟
بزاق دهنم و قورت دادم و نگاهی به تیپم انداختم ...
شلوارک گل گلی و تاپ مشکی که دارو ندارم بیرون بود ...

اونطور که تو عک دیدم موهامم عجق وجق و توی هم گره خورده بودند
1...
2...
3...
حرکت ...
شروع کردم دوییدن به سمت اتاقم ...
واااای خدا ...

تندی صورتم و شستم

عشق واهی
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موهامو شونه کردم ..
لباس مناسبی پوشیدم از اتاقم بیرون رفتم ...

ماهان گفت :خب چی باید بدونم ؟؟
مهشید و امیر سرشون و انداخته بودند پایین ...
مهشید باانگشتار ور میرفت ..
واب بابخره که میفهمه ...
مهشید باترس نگاهم میکرد...
چشمامو روی هم گذاشتم ...

رو به ماهان گفتم:

قضیه از این قراره ک...ک..ما ...

ماهان:شما چی؟؟
چشمامو بستم و تند تند گفتم :مهشید و ازت خواستگاری کنیم ...
چندلحظه هنگ نگاهم کرد و یهو انگاری به خودر اومد ...

داد زد :چیییی؟؟؟

446
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این بود جواب اعتمادم ...
اخم کردم...

دستتتمام و زدم به کمرم زل زدم به چشتتمار و گفتم :یه جوری میگه اعتماد
انگار ابجیش و خوردیم ...
فقط خواستگاری کردیم همین ...

داد زد:

امیر حق نداره از خواهر من خواستگاری کنه ...

امیر بااخم گفت:

عع ...

شما به چه حقی از خواهرم خواستگاری کردی پ
فکر نمیکرد امیر این قضیه رو به رور بیاره
بخاطر همین ...

بزاق دهانش و قورت داد و گفت
من ...چونکه...من ...من ...
زودی از خونه رفت بیرون ..

:

...

عشق واهی
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نشستم سرجام و به مهشید گفتم:

داداشت باخودر درگیره ها...

امیر بااخم برگشت سمتم و گفت:

راستی مگه ماهان المان نبود ...

همش میخواستم بپرسم یادم میرفت ...

مه شید گفت :اتفاقا چندباری پر سیدم اما تفره رفت و جواب در ست ح سابی
نداد..

گفتم :عع ..منم نمیدونم خیلی ولی چند وقت پیش تو کافی شاپ دیدمش
فکر کنم واسه یه پروژه اومده بود ..
که احتماب به زودی برمیگرده المان ..

خدایا بابت دوروغم منو ببخش ...
عع واقعا ..
اوهومی گفتم و زودی جیم زدم تو اتاقم ..
ماهان..
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ماهان..
ماهان..
اسمش و باخودم زمزمه میکردم ..

اگر خاله کشته نشده بود
شاید ابن ازدواج کرده بودیم ..
دیگه انتقامی ..
مرگی ..
حتی کیان هم نبود ...
پووفی کردم و از جام پاشدم که گوشیم زنگ خورد ...
ماهان بود ...
جواب دادم بله ...
ماهان گفت :ساغر یجور از خونه بیا بیرون ..
کارت دارم ...

چیکار ؟؟
بیا بهت میگم ...

باشه ای گفتم
زود تیپ مشکی رنگمو زدم و بعد مدت ها ارایش کمی کردم ...

به بهانه

خرید از خونه بیرون زدم ..

448
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ماشین و سرکوچه دیدم ...
سوار ماشینش شدم..

راه افتاد
اهنگ تنها هم ،با صدای معمولی توی ماشین پخش میشد و سکوت ماشین و
شکسته بود...

فکر میکردم اون یه ذره آدمه رفت و تنها شد دلم یه عالمه
البته تا اونجایی که یادمه هر چی خوردم از این دله سادمه
من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون
خستم از خیابونو پیاده روهار ازت که خواسته بودم مراقبم بار
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام
سرمو تکون می دادم و بی توجه به ماهان اهنگ و میخوندم
هنزفری تو گوشمه یه کوله رو دوشمه
یه پیرهن سیاهم تنم همونی که همیشه میپوشمه
نمیدونم کجای شهرم تو کوچه ها سرگردونم
به امید اینکه تو رو ببینم تا سرمو برگردونم
ولی تو حیف اینجا نیستی مگه تو همونی نبودی که میگفتی پام وا میستی
منمو جای خالی با یه مشت یادگاری که از همدیگه دو سه ساله داریم
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حاب تکلیف چیه فرامور کنیم نه این کارا کار ما نی
با اینکه همش دنبال فانیم ولی بیخیالی تو مرام ما نی
یادمه میگفتی حتی اگه از آسمون سنگ بارید بازم قول بده که دوسم داری
نمیخوام ببینم غم داری ولی حیف که این روزا یه حسه دیگه رو من داری
چرا یه حسه دیگه رو من داری
خستم از این همه کشیدن نصفه شب از خواب پریدن
تو بی خیالی ولی من عاشقتم هنوز شدیدن
بارونو تهران هدفونو آهنگ چرا تو بی من نمیشی دلتنگ
نگاهم هر شب به آسمونه بی تو کالفم پر از بهونه
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام
اهنگ که تموم شد تکیه دادم به صندلی ..
برگشتم سمت ماهان که ...
بالبخند نگاهم میکرد ...
وقتی دید دارم نگاهش میکنم ..

دست زد و گفت:

خسته نباشی خانم خواننده ..

به کافش شاپ اشاره کرد و گفت :بریم کافی شاپ
باهم اونجا صحبت کنیم ..

عشق واهی
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همونطور که از ماشین پیاده میشد ..
گفت :خواننده کوچولو عه ترشیده ...

چشمام و محکم روی هم فشار دادم
از ماشین پیاده شدم و تمام حرصم و روی ماشین خالی کردم ...
ماهان اشاره کرد که برم سمتش ...

چشمامو باریک کرزم و گفتم:

به من میگی ترشیده ...

یه نگاه به خیابون انداختم کسی نبود ..

خواستم بازوشو گاز بگیرم که ماهان گفت:

این کار از یه خانم محترم بعیده ...

واانکنه پست سرشم چشم داره ..

یه لحظه از کارم پ شیمون شدم اما با حرف بعدیش که گفت :اما از تر شیده ها
بعید نیست ...
محکم بازو شو گاز گرفتم ...
از درد قرمز شد اما به روی خودر نیاورد ..

یه تنه ای بهش زدم و رفتم
یه پسره زمبالم افتاد و گفت:

جووونم چه چشایی داری بمصب ...

اوووف اندامش و ببی ...آی..آی ...

توروخدا دستم

و ول کن ..

برگ شتم دیدم ماهان د ست پ سره رو از پ شت پیچونده و پ سرت به غلط کردن
افتاده ...

رفتم

پیش ماهان و گفتم :ول ر کن بابا بیا بریم ...

ماهان یه نگاه عصبی بهش کرد
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دستشو ول کرد و اومد سمتم ..
شنیدم پسره به ماهان گفت :دیوث ،حرومزاده ...
دستم شکست داشت میرفت که زیر پایی انداختم که باکله خورد زمین ...
حقشه..
دوییدم سمت ماهان که جلوی کافی شاپ منتظرم و ایستاده بود ...

تا من و دید گفت :چی شد؟؟
چرا و ایستاده بودی...
هیچی بابا ...
بااخم گفت :بغل خودم راه بیا ..

فهمیدی ؟؟
اوووف بابا غیرتی...
نشستیم و سفارشاتمون و دادیم..

گفتم خوب چی می خواستی بپرسی؟؟
ماهان نگاهی بهم کردو گفت :راسش میخواستم ازت یه درخواستی بکنم ..
چه درخواستی ..

ازت میخوام که
ساغر من...

توچی؟؟؟
نف

عمیقی کشید...

عشق واهی
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رفته رفته رنگ صورتش قرمز تر میشد
رگ گردن و پیشونیش زده بود بیرون..
باتعجب نگاهش میکردم که گفت :ساغر اون امیرو مهشید ک....
کاری...
فهمیدم منظورشو...
روزی که امیر تو اشپزخونه مهشیدو بغل کرده بود...

وی

...

همش اومد تو ذهنم...
وااای این نمیدونه داره میمیره...
بگم که میکشتشوون...

خدایا من فقط برای حفظ اون دوتا خر دارم درو

میگم...

ببخشید...
بزاق دهنمو قورت دادم و گفتم:من...منکه چیزی ندیدم..
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گفت :پ اون تهدیده چی بود؟ ؟
یاخدا .حواصش به همه چیز هم هست بمصبی!!!

نف

عمیقی کشیدم و گفتم:همین قضیه خواستگاری و این حرفا...

ماهان گفت :ساغر احساس میکنم که
یه چیزو بهم نمیگی ..
همون لحظه سفارشاتمون و اوردن ..
بی توجه به ماهان شروع کردم به خوردن بستنیم ...
دو دقیقه ای تمومش کردم ...
نگاهم افتاد به بستنی ماهان که یه خورده از بغلش خورده بود ...
یه نگاه از نوع خر شرک بهش انداختم ...
بهم خندید و به روی خودر نیاورد ..

از حرص قیافم و کج و کوله کردم
خواست..

خوا ست بستنیشو بخوره که زوی بستنیشو ک شیدم سمت خودم و بی توجه به
ماهان شروع کردم به خوردن بستنی...
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بستنی که تموم شد,دیدم ماهان تکیه داده به صندلی و باخنده نگاهم میکنه...

به دور لبم اشاره کرد و گفت کثیفه
زبونم و دور لبم کشیدم
و گفتم تمیز شد.؟؟.
خندید و گفت :وااای ساغر این خل بازیا چیه...

دستمال کاغذی برداشت و دور لبم کشید
همون طور که سرجار مینظست گفت :تمیز شد...
بعد از اینکه ماهان حساب کرد به مرکز خرید..

نگاهم به دخترو پسری که دست در دست هم راه میرفتن افتاد
یاد روزی که ماهان و بادختری دیدم افتادم...
ماهان سرر و نزدیک گوشم,اورد و گفت :امممم.انقدر نگاهش میکنی...
نکنه ه*و*س کردی ک...

456
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پریدم وسط حرفش و گفتم :ماهان اون دختره کی بود؟؟
کدوم دختره؟؟
پوزخندی زدم و گفتم :یعنی انقدر با دخترا بیرون رفتی که ...
نمیدونم چرا بهم بر خورد شاید ...
رومو ازر برگردوندم که سریع بازوم و گرفت و گفت :ببخشید خب ...
دختره نادره ...

نادر.؟؟
اره قاتل ما...

بااعصبانیت سرمو تکون دادم و گفتم:
هی
ساغر ...
اشک تو چشمام جمع شد ...
صدام میلرزید ...

بادختره قاتل مامانت و مامانم...
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با صدای لرزون گفتم :ساغر چی ها ؟؟
به گوشه ای کشوندتم و ...
اشکان و پاک کرد و گفت :ساغر منو نگاه کن ...

با بغض و اعصتتبانیت نگاهش کردم که گفت :می خواستتتم دخترشتتو نابود
کنم...
از رور احساساتش ...
با تعجب نگاهش کردم که گفت :قول بده بین خودمون بمونه ...

بابهت سرمو تکون دادم که گفت

:

فکر میکردم که تنها راه نابود کردنش دخترشه ...
اما ...

اما چی ماهان ؟؟
هیچی بعدا میفهمی ...
ذهنم خیلی درگیر بود ..
خیلی خودم و نگه داشتم که ازر سوال نپرسم ...
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سوار ماشینش شدیم ..
ذهنم درگیر ادامه حرف ماهان بود ...
با صدای داد ماهان که اسمم و صدا میکرد ...

به تندی برگشتم سمتش و گفتم :ها؟؟؟چی شده؟؟
دستت درد نکنه دوساعته دارم با درو دیوار حرف میزنم ...
جانم ...

بگو؟؟؟

جونت بی بال ...

ساغر درباره امیر
خب ...
بیشتر بگو ...
بااینکه پسرخاله امه اما خب ...
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گفتم :امممم ..با رز دختر عموم رفیق بود...

اهل دود نی

...

وضع مالیشم ک خوبه ..
تحصیالتم ک میدونی ...
ابجیتم خیلی دوست داره ..

بین حرفام پرید و گفت:

بارز تا چه حد پیش رفتن..

سه تااز رز بچه داره ...
با تعجب نگاهم کرد که گفتم :
جلورو نگاه به کشتنمون ندی یوخ ...
گفتم :انگار بیست و چهار ساعته باهار بودم ک بدونم ...
ولی خیالت راحت زن ذلیله حرفای خواهرت و گور میکنه..
لبخندی زد که گفت :ایششش چه لبخندی هم میزنه ...
در ضمن خواهرت کامال از جریان رز اگاه بود...

رسیدیم جلوی در خونمون که ماهان نگه داشت ...

460
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بهش تعارف زدم که بیا خونمون که رد کرد و گفت :حواصت به مهشیدم باشه
...
زیرلب باشه ای گفتم و وارد خونه شدم...
تند تند لباس ها مو پوشیدم و از خونه زدم بیرون ...
ماهان سرکوچه منتظرم بود زود سوار ماشینش شدم و سالم کردم ...

دیروز فهمیدم که همون شب کیان و تحویل پلی

داد...

امروزم دادگاه کیان بود ..
همه چیز و تکذیب کرده بود ...

اما خداروشتتکر وکیلی که ماهان استتتخدام کرده بود ماهر بود و گویا تو اتاق
دوربین بوده که گویای همه چیز بوده ..
و طبق مدارک بدست اومده به دو تا دختر دیگه ت*ج*ا*و*ز کرده بود ...
بمصب اصال به قیافه مظلومش نمی خورد ...
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با اایستادن ماشین به خودم اومدم و باماهان از ماشین پیاده شدیم ..

خانم کمال وند وکیل ماهان هم با دیدنمون خودر و بهمون رسوند و گفت که
تا شروع دادگاه زمان زیادی نمونده ...

وارد ساختمون که شدیم ...
وحشت کردم ..
پراز ادماهایی که ازهم شاکی بودند ...
همهمه و سروصدای زیادی که وجود داشت سرم و به درد اورده بود ...

روی صندلی کنار ماهان نشستم که نگاهم به ارمین و نداو وکیلشون و کیان که
دستار بسته بود افتاد ...
جالبه دادار منه ...اما ...

با صدا کردن اسممون به سمت محل مورد نظر رفتیم که ارمین دستم و گرفت
و گفت :چون ندا حالش خوب نبود پیشش بودم ...

462

wWw.Roman4u.iR

من با توام ...

درحالی که دندون ها شو روی هم ف شار می داد خوا ست حرفی بزنه که ماهان
صدام کرد...

روم و برگردونم و رفتم سمت ماهان
با صدای ...

با صدای ماهان
نف

کنارر نشستم ...

عمیقی کشیدم و زل زدم به کمال وند خیلی محکم صحبت میکرد...

سنگین نگاهی رو روی خودم احساس

کردم ...

روم و بر گردوندم که با کیان چشم تو چشم شدم ...
بخاطر کتک های ماهان ،صورتش زخمی و کبود بود ...
صحبت های کمال وند تموم شد ..
انقدر ذهنم درگیر بود هیچی متوجه نشده بودم...
وکیل کیان شروع به دفاع کرد ...
تمام حواصم پیش حرف هار بود که با صدای جیغ ندا به سمتش برگشتم ...
کیان روی زمین افتاده بود و رنگ به رو نداشت...
بااینکه ازر متنفر بودم اما کمی دلم برار سوخت ...
دادگاه بخاطر حال کیان به تعویق افتاد...
کالفه از جام پاشدم ...
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ماهان از بازوم گرفت و بی توجه به نگاه های عصتتبی ارمین به ستتمت بیرون
کشوندتم..
پست سرماهان و کمال وند راه می رفتم...
جالب بود برام اکثر این پلیسا با ماهان اشنایی داشتندو باهار سالم میکردن ..
سر سری از کمال وند تشکر کردم و سوار ماشین ماهان شدم ...
ماهان که سوار ماشین شد ...
گفتم :واااای ماهان دارم از خواب میمیرم...
امممم خوابم میاد...
چشمام و بستم و سرموو به صندلی تکیه دادم ...

بایاداوری حرفی چشمام و باز کردم که باماهان چشم تو چشم
خم شده بود روم..
بزاق دهانم و قورت دادم ..
قلبم بندری میزد...
یا خدا خوب شد که چسمامو باز کردم ...

شدم .
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یهو صندلی صاف شد ...
ماهان با لبخند گفت :خوب بخوابی ترشیده ...
چشم ام و بستم و بیشعوری بارر کردم ...

ساغررررررررررررساغرررررررررر
با صدای دادی وحشت زده از جام پاشزم که سرم محکم به جایی خورد ...
سرم و محکم تو دستم گرفتم ...
آی ...آی ....سرم ...
با صدای خنده ای سرم و برگردوندم...

ماهان بیشعور هرهر بهم میخندید
محکم به بازور کوبیدم و از ماشین پیادهشدم...

قبل ازاینکه درماشتتین و ببندم گفتم :منتظرم بیا داخل و بدون اینکه جوابشتتو
بشنوم در و بستم ...

اینطوری زور میگم من
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ماهان کنارم وایستاده بود و دوتایی داشتیم تو کیفم دنبال کلید میگشتیم ...
ماهان کم مونده بود کلش و بکنه توکیفم ....
بمصب کلیدم پیدا نمی شد ...

کیفمو برعک

کردم که همه وسایلم بیرون ریخت ..

خواست کیفمو برگردونم که نوار بهداشتیم،افتاد رو زمین ...
تا نگاهم بهش افتاد خم شدم رور که ماهان نبینه ..
خداروشکر که کوچه خلوت بود ..
ماهان با خنده کنارم زد و کلید و از روی زمین برداشت ...

خواستم وسایالم و جمع کنم که ماهان گفت

:

این نوارا چه باحال شده ...
قبال یه جلد ساده داشت ابن رنگی رنگیه..
اشغال قشنگ به روم اورد ..
زیر لب بهش فوحش دادم و همه وسایالم و جمع کردم ...
خجالت میکشیدم سرمو باب بیارم ..
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ماهان باخنده ستترر و نزدیک گوشتتم اورد و گفت :ستتاغر فک کنم یکی از
وسایالت جا موند ...
سریع زمین و نگاه کردم ...
شصت تا رنگ عوض کردم ..
ست شورت و سوتینی که به تازگی خریده بودم از کیسش بیرون اومده بود ...
تندتند جمعش کردم و با هل برگشتم که باکله رفتم تو دیوار ...
ماهان با صدای بلند میخندید و من هزاران رنگ عوض میکردم ..
کلید و از دست ماهان کشیدم و درو باز کردم ...
خواستم وارد خونه بشم که با چیزی که دیدیم کپ کردیم ...

امیر شلنگ و باز کرده بود و مهشیدو خی

میکرد ..

مهشید با صدای بلند میخندید و می گفت :واااای امیرم نکن ..
دلت میاد خیسم کنی ..

صداشو بچه گونه کرد و گفت :سلما بخولم ،حالم بد بجه .دوس دالی؟؟

عشق واهی
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تاحرفش تموم شد گفتم  :اوووووق...
حالم بهم خورد...
اه اه اه چندشا..
نگاهم افتاد به ماهان که دست به سینه بااخم زل زده بود بهشون...

گفتم :ماهان تافردا صبحم زل بزنی اینا نگات نمیکنن
واستا...
داد زدم یااااااالله....
مهشیدو امیر نگاهشون به ماافتاد...
رنگ و روی دوتاشونم پرید...
با دیدن قیافه هاشون درو دیوار و گاز می زدم عالی بود قیافه هاشون ...

مهشید هل کرد خواست فرار کنه
زمین لیز بود داشت می افتاد که امیر بغلش کرد...
به به چه زیبا...
تو حلق هم بودند..
ماهان بااعصبانیت درو بست که فکر کنم در از جا کنده شد ..

زیرلب گفتم:

از دست خواهرر عصبیه به ما خسارت وارد میکنه ...

بااعصبانیت نگاهم کرد
که باپرویی گفتم:

بیا منم بزن ..
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نگاه بدیش انقدر بد بود که بل شدم هید سرمو انداختم پایین و یه راست رفتم
تو خونه ...
داشتم لباس هامو عوض میکردم که صدای دادو بیداد ماهان اومد ..
تندتند لباس پوشیدم و رفتم بیرون تا خواستم حرفی بزنم یهو...
ماهان دست مهشیدو کشیدو گفت  :تند وسایالتو جمع کن...

زوووود
مهشید اروم اشک میریخت
امیرم تا میخواستتتت حرف بزنه ماهان میگفت  :تو چیزی نگو که باهات کار
دارم..

رفتم رو به روی ماهان وایستادم و گفتم  :چه خبره صداتو انداختی تو گلو و داد
میزنی...
مظلوم گیر اوردی...
داد زد ساغررر تو دیگه هیچی نگو که...

که چی؟؟
من کنار زد و به سمت اتاقی که مهشید بود رفت...
دنبالش راه افتادم مهشید درحالی که گریه میکرد وسایالشو جمع میکرد...

عشق واهی
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چمدون به دست از اتاق بیرون اومد امیر مانعشون شد که ماهان بااعصبانیت
گفت:نزار حرمت ازبینمون بره...
مهشیدباصدای بلند گریه میکرد..
دلم براشون کباب شد..
ماهان دست مهشید و گرفت و از خونه بیرون رفتن...
امیر از اتاقش بیرون نمیومد..
بابا قضیه رو که فهمید گفت  :همین روزا میریم خواستگاریش...

امیر که این حرف و شتتنید دهنمون و صتتاف کرد ازب گفت :فردا بریم ..فردا
بریم..
بابا بالبخند به پسره اسکلش نگاه میکرد خخخ..
ظرف های شام و شستم و پریدم تو اتاقم..

بابا به بابای مه شید که تبریز بود زنگ زد و قرار شد که هرچه زودتر بیاد تهران
...
داشتم...
بازدن رژ قرمزم ,چند قدمی به عقب میرم و خودم و تویه اینه نگاه میکنم...

موهای م شکیم که بلند شده بود و جمع کرده بودم و ق سمت جلویی موهام فر
کمی داشت ولی خیلی بهم میومد
ارایش
بیتی هم داشتم که قیافمو بچه گونه میکرد...
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تاپ سفیدی پوشیدم و شلوار جذب کرم رنگم و پوشیدم و یه مانتو کوتاه کرمی
که فیت تنم بود و وسطش یه دکمه داشت...
روسریم که ترکیبی از رنگ های روشن با زمینه ی سفید بود و سرم کردم...
بعد از فوت مامان اولین روزی بود که لباس رنگی میپوشیدم...
اگر مامان بود...
اشک توی چشمام جمع شد...
اشکام و کنترل کردم..
هم مامان هم خاله ارزو به دل موندن عروسی بچه اشون رو ببینن...
نادر...
نادر عوضی...
سوابیی داشتم دربارر که از ماهان بپرسم  ...اوووف...

ادکلنم و زدم و گردنبند بلند که تا روی سینم بود و تند تند توی گردنم انداختم
...
ساعتم و کیفمو برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم...
درگیر بستن ساعتم بودم که نگاهم به امیر افتاد...

عشق واهی
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فوق العاده شده بود
شلوار جذب مشکی و پیراهن مشکی و کت جیگری..
موهاشم به طرز زیبایی آراسته بود..
ساعتم و درست کردم و به سمت بابا رفتم و کراواتش و برار درست کردم...
با صدای امیر که گفت  :بدویید دیگه...
هممون با عجله به سمت در رفتیم...
امیر انقدر خوشحال بود که نمیتونست نیشش و ببنده...
بابا به بیرون زل زده بود و حال گرفته ای داشت ...
حتما به فکر مامان بود ..
که اگر مامان پیشمون بود ..
هییییییی...پوووووف ....
با توقف ماشین شیرینی و گل و توی دستم گرفتم و پیاده شدم ...
یه دسته گل پررز قرمز خیلی خوشگل بود...

گل و دادم دست امیر و
بابا زنگ خونشون و زد ...
در باصدای تیکی باز شد ...

حیاط تقریبا بزرگ خاله اینارو رد کردیم و به
به عمو سالم دادم

خونشون رسیدیم ...
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که بامهربونی جوابم و داد ...
خیلی شکسته شده بود ...
دقیقا مثل بابا ...
قسمت زیادی از موهار سفید شده بود ...

به سمت مهشید رفتم و گونش و ب*و*سیدم
به به ...
واب قدیما سه شیکم میزاییدن قیافه شوهرو نمیدیدن .

ابن روز خواستگاری ست میکنن
ست مشکی جیگری ...
حاللتون باشه ...
به به ...
اق ماهان ...

یه پیراهن سفید پوشیده بود و چند دکمه اول پیراهنش باز بود و سینه عضالنیش
و به نمایش گذاشته بود ...

کت و شلوار مشکی رنگی پوشیده بود که
باز شدن دوخت کتش و میدیدم خخخ
سالمی کردم و خواستم رد بشم ک بازوم و گرفت و مانع از رفتنم شد ...

سرر و نزدیک گوشم اورد و گفت
مانتو کوتاه تر میپوشدی ...

:

عشق واهی
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میترسم زیر پات گیر کنه بخوری زمین ...
نگاهی به مانتوم کردم که دقیقا تا زیر ب*ا*س*نم بود ...

داشت مسخرم میکرد
به روی خودم نیاوردم و گفتم:

باشه ،روی چشمم ...

با اعصبانیت بازوم و فشار داد و گفت :ساغر به وبی علی ،یبار دیگه
یبار دیگه از این مانتو کوتاها بپوشی که دارو ندارتو به نمایش گذاشته ...
خودم تیکه تیکه ار میکنم ...
یه لحظه موندم ...

اما زود خودم و جمع کردم و گفتم :به تو

چه اصال ...

ساغر نمیدونم تو بپور ببین تیکه تیکه میشه یانه ؟؟؟
همش سرم پایین بود
یهو سرمو باب اوردم و بااخم نگاهش کردم ...
نگاهش روی لبام بود ...
رفته رفته رنگ صورتش قرمز تر میشد ....

ساغر بااین رژ ازاونجا تااینجا اومدی؟؟؟
قیافمو...

قیافمو کج و کوله کردم و گفتم

:

نه جلو در رژ زدم ...

بااخم نگاهم کردو گفت :مسخره میکنی؟؟؟
صدای بابااومد که داد زد ..
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ساغر..ماهان ...نمیایید ...

باصدای بلند گفتم:

اومدم ...

خواستم برم که ماهان بازوم و گرفت و محکم چسبوندتم به دیوار ...
یه رژ کامل رو لبات خالی کردی دیگه...
ماهااااااااااان ...
انقدر گیر نده دیگه ...
خودت میگی ترشیده ...

تندتند پلک زدم و با ناز و عشوه گفتم:

باید ارایش کنم دل ببرم دیگه...

حالت عادی نگاهش کردم که گفت :کستتی بخاطر دوتا رژلب و ریمل و...
بیاد بگیردت دوبار که ارایش نکنی میره سرا

کسی دیگه ...

دستشو گذاشت بغل گوشم و سرر و نزدیک تر اورد ...
قلبم تند تند میزد ...
یاخدا میخواد چیکار کنه ...
خودم و چسبوندم به دیوار و محکم چشمام و بستم ...

صدای ماهان و شنیدم
که گفت :رژپررنگ ...مانتو کوتاه و تنگ...

دورشون یه خط قرمز بکش ...

بااعصبانیت چشمامو باز کردم و هلش دادم که ذره ای تکون نخورد ...

گفتم:

کور خوندی ...

عشق واهی
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با لبخند به من تالر میکردم کنار بزنمش

نگاه میکرد ...

باحرص گفتم :ماهااااااان
گفت:

جااااااانم ...

گفتم :مجل

تموم شد بزار برم دیگه ...

گفت:

اول قول بده ...

گفتم:

خیلی خب هرچی تو میگی ..

کنار رفت تا فرار کردم ...

راهرو رو طی کردم و قبل از اینکه وارد پذیرایی شم
زبونم و دراوردم و گفتم:

عمررررررا ..

تا خواست بیاد سمتم دوییدم تو پذیرایی..
نشستم کنار بابا و به بحش هاشون گور کردم ...

یه خورده بعد ماهان هم اومد و
روبه روم نشست ...
مهشیدو امیرم رفته بودن اتاق صحبت کنن ...

واب فکر کنم تو خونه ما تااستتم بچشتتونم انتخاب کرده بودند چه صتتحبتی
میخواستن بکنن الله و اعلم  ...واب
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بعد بیستتت دقیقه که کل ترکای نداشتتته دیوارشتتون رو شتتمردم بالبخند بیرون
اومدن ...

از اونجایی که دادار های من بشتتدت هل هستتتند قرار شتتد تا یک هفته دیگه
عقد کنن ....
انگشتر...
انگشتر زیبایی که امیر گرفته بود و تو دست مهشید کردم ...

مدتی بابا و عمو صحبت کردن که بابخره
بابا گفت:

که بریم...

تواین تایم امیر کنار مهشید شسته بود زیر گوشش وز وز میکرد و ماهانم بااخم
نگاهشون میکرد ...

یه خورده ساکت میشستن و دوباره شروع میکردن
ماهان بااخم نگاهشون میکرد که سیبی به طرفش پرت کردم ...

عشق واهی

باتعجب نگاهم میکرد که گفتم:

477
چیکارشون داری ...

باباهاشون نشستن چیزی نمیگن ...

بااخم نگاهم کرد
یعنی بل شو ...

منم بل شتتدم و ستترمو کردم تو گوشتتی و الکی میخندیدم که حرصتتش و
دربیارم ...
سنگینی نگاهش و احساس میکردم اما به روی خودم نمیاوردم ...

که باصتتدای بابا زودی از جام پاشتتدم و خداحافظی کردم و جلو جلو داشتتتم
میرفتم
وقتی که از جلوی ماهان رد شدیم
گفت :حرفام یادت نره ها ...
گفتم :پسرخاله ....با بای ...
تندتند دوییدم بیرون ...
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وای امیر مگه دست میکشید از مهشید...
اخرم بانگاهی که بابا بهش کرد خداحافظی کرد و سوار ماشین شد ...
تا رسیدیم خونه ...
کفشامو دراوردم پاهام داشت میشکست ...

لباس هامو عوض کردم و به سمت ا شپزخونه رفتم که اح ساس کردم صدای
گریه..
باتعجب به سمت پذیرایی رفتم ...
با چیزی که دیدم قلبم ریخت ...
اشکام روی گونم جاری شد ...
تابحال ،هیچوقت گریه بابارو ندیدم ..
اما ...
ابن...

قاب عک مامان و توی سینه

ار فشرده بود و اشک میریخت ...

عشق واهی
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دوست نداشتم خلوتش و بهم بزنم ...
اروم به سمت اتاقم رفتم ..
اشکام غیر قابل کنترل بود ...
به یاد مامان ..
اشک ریختم ..
ریختم..

هیچوقت فکرشم,نمیکردم
روزی مامان بینمون نباشه...
اما ابن ...
مدت هاست که پیشمون نیست ...

سرم و تو بالش پنهان کردم تا صدای هق هق ام

بیرون نره ...

داشتم گریه میکردم که نفهمیدم چی شد یهو خوابم برد...
*************************
تندتند شالم و مرتب کردم و پریدم تو اشپزخونه...
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امشب خاله اینا رو دعوت کرده بودیم ...
غذام اماده بود...
سابدم و هم درست کرده بودم ...
نگاهی به ژله های ترکیبی ام انداختم ...
همه چی خوب بود ...

باصدای زنگ در تندتند میوه هارو
چیدم ...

باصدای

سالم عمو از اشپزخونه بیرون رفتم ...

بامهشید و عمو سالم و احوال پرسی کردم ..

هرچه قدر نگاه کردم
ماهان و ندیدم ...
بابا سوال منو پرسید ..

پ

ماهان ...

480
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پ ماهان کو؟؟
عمو :کاری برار پیش اومد عذر خواهی کرد ...
ایششششش پسره چندر ...
منو بگو دوساعت فقط اماده شدنم طول کشید ک ...

پووووفی کردم و از ه مه پذیرایی کردم که ارمین و ندا هم به جمعمون
پیوستند ...

واب زمونم زمون قدیم
خواهر شوهررر ابهت داشت ...
عروس عین چی جلور خم و راست میشد ...

کال شان

ندارم ..

هیچکدوم از جاشتتون تکون نخوردن و من بدبخت تا خود شتتب عین خر کار
کردم ...
غدارو خوردیم که به به و چه چه همه بلند شده بود و منم حسابی کیف کردم ..
غذام و دسرام عالی شده بودند ...

ظرف هارو جمع کردم و م شغول ش ستن ظرف ها شدم که زنگ خونه به صدا
دراومد ...
اهمیتی ندادم و به شستن ظرفام ادامه دادم ...
باصدای سالم ماهان هل کردم و ظرف از دستم افتاد تو سینک ...

زود خودم و زدم به بی تفاوتی و شروع کردم به شستن ظرف ها
که صداشو پشت سرم شنیدم ...
سالم دختر خاله ...
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سالم..

خوبی ؟؟
ممنون
لبخندی زد و گفت :منم خوبم
لبخنزی زدم که چون پشتم بهش بود ندید خداروشکر ...
خیلی شیک برای خودر غذا ریخت و شروع کرد به خوردن ...
هنذفری هامو گذاشتم تو گوشم و مشغول گور کردن به اهنگ شدم ...
داشتم زیرلب زمزمه میکردم که ...
هنذفری هام از گوشم کشیده شد ..

باتعجب به عقب برگشتم که دیدم ماهان گوشیمو گذاشت کنارر و گفت :کر
میشی...,انقدر هنذفری استفاده نکن ...
ساغر ...
بله ...
یه پیشنهاد ....
مهشید اومد تو اشپزخونه و گفت :ساغر ...
جانم ...
اممممم ازاون دسرای خوشمزت واس ماهانم مونده ...

عشق واهی
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دریخچال و باز کرد و ژله هارو جلوی ماهان گذاشتتت و گفت :واااای دادار
انقدر خوشمزس حرف نداره ...

ماهان نگاهی به ژله ها کردو گفت :اینارو ساغر درست کرده ...
مهشید باخنده سرشو تکون داد ...
ماهون گفت :اصال به ساغر چنین هنرایی نمیخوره ها ...

زیرلب کوفتی بارر کردم و شروع کردم به شستن ظرف هام ...

همه تو پذیرایی نشسته بودن و مشغول صحبت ...

خواستم کنار مهشید بشینم که ماهون گفت:
کارت دارم ...

کنارر نشستم و گفتم:

بله ..

میشه چند لحظه بیایی ...
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ساغر میخوام بهت یه پیشنهادی بدم ...
اما..

نگاهی به اطرافش کرد و گفت :بیابریم تو حیاط اینجا نمیشه

ببخشیدی گفتیم و وارد حیاط شدیم ...

خب چه پیشنهادی؟؟
من زمانی که وارد خونه نادر شدم ..
برای انتفام...
فکر میکردم ادمه خوبیه ..
تااینکه فهمیدم ...
تو قاچاف مواد مخدر دست داره ..

484

عشق واهی

485

گنده گنده اشون نیست اما به وسیله نادر میشه بهشون رسید..

باتعجب نگاهش کردم و گفتم خب ..
سرر و پایین انداخت و گفت...
مدتیه با دوستم که پلیسه هماهنگی میکنم ...

چشتمام دیگه باز تر نمیشتد نزدیک اومد و باصتدای ارومی گفت :ستاغر ابن
حرفا بین خودمون میمونه ها ...

تاکید میکنم میمونه؟؟
بابهت سرمو تکون دادم ...
ماهان گفت :نادر بی همه چیز بهمون شک کرده ...
خب ...
ساغر ازت میخوام که ...
چی ماهان...
بگو تموم شه ...

486

wWw.Roman4u.iR

چشماشو بست و گفت:
یه چند مدت

بعداز هماهنگی های مربوطه ...

به عنوان خدمتکار نادر ....وارد....خونشون میشی ...

بااعقبانیت روبه روی ماهان ایستادم و گفتم ...

میفهمی چی میگی؟؟
باکالفگی سرر و تکون داد و گفت :فکر میکنی من این و ضعیت و دو ست
دارم ...
نه ب والله ....نه به علی ...

ولی ...ولی ...برای انتقام خون مامانم و جونایی که داره ایندشون زندگیشون به
باد میره ...
تا جایی که بتونم کمک میکنم ...
حیونا به بچه پونزده ساله هم رحم نمیکنن ..

مااااااهاااان
جانم ...
اصال فرض کن که من قبول کرده باشم ...

به بابام چی بگم هاااا ؟؟
دستی به موهار کشید و گفت :عمو بامن ...
باید فکر کنم ...

چقدر ؟؟؟
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نمیدونم ....
هیچی نمیدونم ...
به سمت خونه دوییدم...

وقتی همه مهمونا رفتن
وارد اتاقم شدم ...
حرفای ماهان ذهنمو بد درگیر کرده بود بین دوراهی بزرگی مونده بودم ..

خستگی بیش از حدی که داشتم
باعش شد چشمام رو هم بیفته و خوابم ببره ...
*************************

از ب

مهشید منو دنبال خودر کشونده بود نای تکون خوردن نداشتم...

روی نیمکت پارک نشستم و گفتم برو خودت بگیر بیار ...
باشه ای گفت :تندتند شروع کرد به راه رفتن ...
پاها و کمرم درد میکرد ..

کیسه هارو جابه جا کردم که نگاهم افتاد به
کیسه هارو جابه جا کردم که نگاهم افتاد به پسر
پونزده شتتونزده ستتاله ای که دنبال مرد موتور ستتواری افتاده بود و خواهش و
التماس میکرد ...

مرد باکالفگی نگاهی به اطراف انداخت و از جیبش چیزی دراورد و داد به بچه
و بااخم سیلی به گونش زد ..
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درعرض یک ربعی که اونجا بودم حداقل هشتتت تا پستتربچه نوجوان و جوان
ازر

مواد گرفتن ...

تایلو بود ساقیه اخه تا صدای اژیر ماشین پلی

و شنید فرار کرد ...

زل زده بودم به پسربچه ای که ازر مواد گرفت ...
ناخداگاه قطره ی اشکی روی,گونم جاری شد ...
مگه چندسال داشت که....
باصدای مهشید به سمتش برگشتم...

خواست حرفی بزنه که گفت :وا چرا گریه کردی؟؟؟
ها؟؟
هیچی؟؟
کیسه هارو برداشتیم
و سوار تاکسی شدیم ...
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حرفای ماهان عین خوره رو مخم بود ...
نادر ...
قاچاق..
پچه پونزده ساله ..
کل مسیر و داشتم فکر میکردم ..
تقریبا تصمیم و گرفته بودم که به ماهون کمک کنم ...

باصدای مهشید

به خودم اومدم و از تاکسی پیاده شدم ...

ااااای واااای مهشید ...

من میخواستم برم خونه خودمون ک
اخمی کرد و گفت :حاب یه شب و خونه ما بد بگذرون..
نه میدونی بحش این نیست که...
واااای ساغر به عموهم گفتم میمونی دستم و کشید و برد داخل خونه..

توخونه نشسته بودیم که زنگ در و زدن
دختر عمه های مهشید
که سارا 22ساله باقیافه معمولی,

ساناز  18ساله اونم شبیه سارا
ولی خیلی بچه های پایه ای بودند,...
داشتیم فکر میکردیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم ....
که یهو بمپ بابی سرم روشن شد...
نقشمو بهشون گفتم و همه اشون باخوشحالی قبول کردند,...
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اول از همه یه بالش نرم برداشتتتم و با شتتال به ب*ا*س*نم بستتتم و یکی از
دامنای,گشاد خاله رو پو شیدم...
موهامم باز کردم و دورم ریختم...

رژم و بیشتر کردم

و نگاهی به مهشید کردم...

مردم از خنده کت کشاد عمو و پوشیده و
کاله هم تو سرر کرده بود
تو کت گم شده بود ...

سارا ازمون فیلم میگرفت و
اهنگ  on the floorجنی فر لوپز و گذاشتیم و شروع کردیم مسخره بازی
من جنی فر
مهشید پیتبول و سانازم دختری ک بغل
پیتبول جولون میده...
مهشید قسمت اهنگ پیتبول و باکلی مطخره بازی خوند و رسید به من ...

دستامو تکیه دادم و به دیوار و ب*ا*س*ن و دادم دوربین
عین جنی فر لوپز ...
داشتم مسخره بازی در میاوردم که صدای جیغ همه بلند شد ...
نگاه کردم مهشید,و ساناز و سارا نبودن ...
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یاخدا چی شدن ..

یه نگاه به بغل دستم انداختم دیدم
ماهان دست به سینه درحالی که از خنده قرمز شده نگاهم میکنه ...

جیغ بنفشی,کشید م و خواستم فرار کنم
که ب*ا*س*ن قالبیم که همون بالش بود
تلپی افتاد
ماهان باصدای بلند میخندید و منم از هولم نمیدونستم چیکار کنم
زود بالش و بغل کردم و پریدم تو اتاق,....
دیم همشون یه طرف افتادن دارن میخندن...
کوفتی گفتم و بالش و پرت کردم سمتشون...

تاخواستم بنشینم
دامنم سر خورد و از پام افتاد
زودی دامنم و کشیدم باب که
تقی به در خورد
قدای ماهان اومد,که مهشیدو صدا کرد,و
پشت بندر
در و باز کرد...

تاخوا ستم فرار کنم دامنم سرخورد و پام به دامن گیر کرد و باکله خوردم زمین
..
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جیغ بنفشی کشیدم ک
باجیغ بنفشی که کشیدک ماهان سری در و بست
ساناز و سارام که از خنده زیاد اشک تو چشماشون جمع شده بود ...
با قیافه کج و کوله پاشدم و شلوارم و پام کردم...
همگی وارد پذیرایی شدیم ...

ازاونجایی که مهشید و ساناز و سارا اشپزی کم بلد بودند
مهشید البته بلد بود ...

همه اشون بهم زور گفتن
منم دیوارم کوتاه
پاشدم ماکارونی درست کردم ...

سابد شیرتزیم مهشید درست کرد
عمو هم امشب خونه خواهرر بود و نمیومد ...

شام و که خوردیم
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ماهان رفت دختر عمه هوشو برسونه
منو مهشتتیدم ظرفارو شتتستتتیم رفتیم تو اتاق مهشتتید و عین جنازه افتادیم روی
تخت ....

تازه خوابم برده بود که احساس کردم
دارم از دشوری زیادی میمیرم
نگاهی به شکمم انداختم که
اندازه خانوم هایی که دوسه ماهه باردارن جلو اومده بود ...
در اتاق و باز کردم و ...

دراتاق و باز کردم و یه راست سمت دشوری رفتم که
با کله رفتم تو شکم یکی ...
ماهان داشت باخنده نگاهم میکردم ...
دشوری زیادی بهم فشار اورده بود ...

گفتم:

مااااااهون بیا کنار ...

با شیطنت ابروهار و انداخت باب و گفت:

نوچ نوچ ...

ماهان رو به موتم ...
خدانکنه ...

اینو گفتم و عوضی رفت تو دشوری و در و بست و از فشار زیادی نشستم روی
زمین و هی خودم و تکون میدادم
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در باز شد ...
زود پاشدم برم دسشویی ...
دیدم داره نگاهم میکنه ...

از تیشرتش گرفتم و به سمت بیرون
هلش دادم
چون توقع چنین کاری نداشت ...

پریز بیرون سریع خودم و انداختم تو دسشویی
اخیشششش
خدا پدر و مادر هرکسی که
این دشوری و ایجاد کرده
بیامرزه ...

بعد از تخلیه از دشوری بیرون رفتن
یه اخیشی گفتم :که باصدای خنده ای که بغل گوشم اومد
ترسیدم و دستم و گذشتم روی سینم ...
وااااای ترسوندیم ...

ماهان باخنده گفت:

چاه و پر کردیا ...

بیشعورررر ....

ماهان گفت:

بیا کارت دارم ...

پشت سرر راه افتادم ...
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وارد حیاط که شدیم برگشت سمتم و گفت :فکراتو کردی؟؟؟
گفتم :ماهان
اررره ولی میترسم ...

ساغر من نمیذارم برات اتفاقی بیوفته
من...

من
اومد

سمتم و گفت :بله ...

گفتم ماهان کمکش کن از استخر بیاد بیرون ....

باشه ای گفت و سربزیر رفت سمت مهشید
عجیب باحیا شده بود ..
هی سرخ و سفید میشد و سرس و مینداخت پایین ...
رفت سمت مهشید که هلش دادم و افتاد تو اب ...

پریدم سمت شلنگ
دوتایی که از استخر بیرون اومدن
اب و گرفتم روشون
ماهااااان جیغ میزد ساغرررر
مگر اینکه دستم بهت نرسه ...

زاد زدم خونم حالله اررررره ؟؟؟
مهشید جیغ میزد و فوحشم میداد
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داشتم میخندیدکه یهو نگاهم افتاد به پاهام
وااااای چرا پاهام ل*خ*ته...

باامام زمان یه شلوارک تاروی رون مشکی پام بود
به تاپ مشکی که دارو ندارم معلوم بود
...

سرخ سفید شدنار
سر پابین انداختنای ماهان...

یااااااااخدا
جیغ بنفشی کشیدم و خواستم به سمت خونه بدوام که پام رفت روی گل
خاک بغل درختا و گلها و باکله افتادم تو گل...

پاها و دستام
بشدت میسوختن...
مهشید و ماهان اومدن باب سرم..

ماهان بانگرانی گفت  :حالت خوبه ؟؟
زیر نگاه ماهان داشتم ذوب میشیدم
اروم گفتم  :حالم خوبه
سوزر عجیبی توی پاهام
که اروم ناله کردم...
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ماهان بغلم کرد و دویید سمت خونه...

مطمئنم لپ هام از سرخی زیاد درحال انفجاره
داشتم از خجالت میمردم
اروم گفتم حالم خوبه...
زودی از بغلش بیرون اومدم و پریدم توی اتاق مهشید و حمام....

بعد از حمام حوله سفید رنگی که مهشید برام گذاشته بود و دور تنم پیچیدم و
از حمام بیرون اومدم..

مهشید داشت موهار و خشک میکرد
لباس زیرام و لباستم همه خی بودند
تاپ مهشید و با شلوار لی ام و پوشیدم و مانتوم و تنم کردم...

شالم و سرم کردم و بعد از برداشتن وسایلم گونه مهشید و ب*و*سیدم و گفتم
 :من برم دیگه ...مهشید گونمو ب*و*سید و گفت مراقب خودت بار
وارد پذیرایی شدم
ماهان و ندیدم
میخواستم خودم و بندازم که منو ببره خونمون
امااز ر ودررویی باهار خجالت میکشیدم ...
سر به زیر سمت اتاقش رفتم و در زدم ...
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با بفرماییدی که گفت وارد اتاقش شدم
اول سرم پایین بود
اما به خجالت خودم غلبه کردم و با پرروییی سرمو باب اوردم
ماهان یه لباس جذب مشکی پوشیده بود و شلوار ستش که جذب بود و ساک
مشکی رنگی رو دوشش بود
معلوم بود داره میره باشگاه ...

با پررویی گفتم
اخ پسر خاله داری میری باشگاه منم سر راه برسون خونمون و بدون اینکه بزارم
حرفی بزنه گفتم:

تو حیاط منتظرتما ...

زل زده بودم به استخر و یاد اب بازیمون افتادم که چقدر خور گذشت
با صدای ماهان که گفت بریم

سوار ماشینش شدم ....
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یه اه نگ خارجی که چرت و پرت میخو ند 😂😂😂 گذاشتت ته بود ولی
بمصب ریتم خیلی تندی داشت ...

صداشم بشدت زیاد کرده بود
داشتم از قر میمردم ...

انقدر بهم فشار اومد که زودی اهنگ
و عوض کردم ...

گفت :عع چرا عوض کردی ؟؟؟
دوسش نداشتی ...

وااای یه ثانیه دیگه میموند تضمین نمیکردم که بزنی کنار خیابون و شروع کنم
به ر*ق*صیدن ...

زیر لب خلی گفت و یه اهنگ ترکی گذاشت
مررردم تا اهنگه تموم شه
ر*ق*ص پا میومد خیلی ریز تند تند پام و تکون میدادم ...
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داشتم میمردم که به یه اهنگ غمگین رسید ...

نف

عمیقی کشیدم و تکیه دادم به صندلی ....

ماهان هم زیرزیرکی به کارام میخندید
تغییر حالت هام ..
جلوی خونه نگه داشت که زودی پریدم پایین و ازر تشکر کردم ...

تعارفی کردم که گفت:

باید بره باشگاه ...

وارد خونه شدم سوت و کوووور بود ...

وارد اتاقم شدم و مانتو شلوارم و کو شه ای پرت کردم و شروع کردم به رمان
خوندن ....
رسیدم به قسمتی که عروسی دادار پسره بود ...

عروسی عروسی
وااااااااای واسه عقد مهشید لباس نخریدم که .....

شب شده بود و حسابی دیر وقت
صدای پایی تو خونه اومد
پریدم بیرون
بابا,بود
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گفتم :باباااااااا
جانم
بریم خرید ...

بابا لبخندی زد و گفت :تند اماده
شو ...

گونشو محکم ب*و*سیدم و پریدم تو اتاق
زود اماده شدم و رفتم پیش بابا ....
سوار پژو بابا شدیم و به سمت مرکز خرید راه افتادیم ....
تو ترافیک شدید ی گیر کرده بودیم که یهو ماشین ....
یهو ماشین تکون شدیدی خورد...

زودی پیاده شدیم که دیدیم
بعلههههه
تصادف کردیم ...
راننده ار یه خانم تقریبا چهل و خورده اس ساله اما خیلی شیک بود...
انقدر باادب صحبت کرد یه لحظه فکر کردم اتفاقی نیوفتاده ...

خانم عجله داشت بنابراین کارتشو داد
بعدا بخاطر پرداخت خسارت بهش زنگ بزنیم ...

مطمئن بودم بابا زنگ نمیزنه اما
کارت و گرفتم..
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داشتیم تو مرکز خرید میچرخیدیم
هیچی نمیپسندیدم
بمصب همش چرت و پرت بودن
بابخره بعد از کلی چرخ زدن
یه کت دامن ستتتاده خریدم پیراهن مردونه که رور یه کت میخورد و دامن
کوتاهی داشت و تا کمی زیرب*ا*س*نم بود
اخه
هم جشن کوچیکی بود و همه خانم و آقاباهم بودند...

باخستگی فراون رسیدم خونه و
خودم و پرت کردم روی تختم ...
کمر درد و پادرد باعش شد که زود خوابم ببره ..
***************
یه نگاه به خودم انداختم ...
ارایش بیتی داشتم و موهامم ساده بود....
سریع شالمو و مانتوم و سرم کردم و از ارایشگاه زدم بیرون...
باهزار بدبختی رسیدم خونه...

زود وارد اتاقم شدم و لباس هامو برداشتم
اخه عقد قرار بود خونه مهشیدینا باشه...

کسی خونه نبود بنابراین با اژان

رفتم خونه خالینا...

عشق واهی
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در خونه باز بود
وارد حیاط که میشدی صدای اهنگ کر کننده ای میومد...
وارد خونه که شدم با جمعیت عظیمی از فامیال روبه روشدم...

زود خودم و ر سوندم به اتاق مه شید و ساپورت م شکی مو پو شیدم و پیراهن
مردونه مشکی و کت و دامن قرمز رنگ مو
کفش پاشنه بلندم و پوشیدم
روسری قرمز م و سرم کردم و بغل گردنم گره زدم ...
از پذیرایی بیرون اومدم که...
نگاهم به رز افتاد ...

بااخم شدیدی

دست به سینه نشسته بود ....

عخییییی....

بعد از مدت ها ارمانم دیدم
کت و شلوار مشکی رنگی پوشیده بود و کنار عمو نشسته بود...
سمتشون رفتم و گونه عمو و زن عمو ب*و*سیدم و به رز و ارمانم سالم دادم ...
بعداز اینکه باهمه مهمون ها احوالپرسی کردم ...
وارد اتاق عقد شدم ...
اتاق عقد و به طرز زیبایی درست کرده بودند ...
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تا کسی نیومده
زودد شروووع کردم به کلی سلفی گرفتن ...

تقریبا بیستمین عکسم بود که دیدم
یکی بغلم وایستاده و داره ادا در میاره ...
باخنده به سمت ماهان برگشتم که داست ادای دخترارو درمیاورد ...

لباشو غنچه کرده بود و دستاشم
باماهان کلی عک مسخره بازی انداختیم
تازه به تیپش توجه کردم
کت و شلوار جذب مشکی پوشیده بود و پیراهن سفید زیرر
چند دکمه اول باز بود و موهار و به طرز زیبایی درست کرده بود ...
باصدای جیغ و داد فهمیدیم که مهشید و امیر اومدن ...
سریع از اتاق بیرون اومدیم ...
عاقد هم اومده بود ...

مهشید و امیر وارد اتاق شدن
سارا و ساناز پارچه رو روی سرشون گرفتن و منم قند سابیدم
عاقد شروع کردن به خوندن ....
النکاح ....

عاقد :عروس خانم وکیلم ؟؟؟
سارا داد زد عروس رفته گل بچینه
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عاقد :عروس خانم وکیلم ؟؟
سارا :عروس رفته گالب بچینه
(عروس بیکاره)

عاقد  :عروس خانم وکیلم ؟؟؟؟
مدتی به سکوت گذشت ...
دست از قند سابیدن کشیدم ...
احساس کردم مهشید داره گریه میکنه...

فهمیدم بخاطر نبود
خاله
مامان
جای خالیشون واقعا ح
اروم

میشد ...

در گوشش زمزمه کردم ...

الهی دورت بگردم بله رو بگو که داداشم

حالش بد شد ....

لبخندی زد
و باصدای ارومی .گفت :بااجازه بابام و داداشم بله ...
همه شروع کردن به دست زدن...
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سیل تبریکات و هدیه ها شروع شد ...

دستبندی که برای مهشید خریده بودم و بهش دادم و به دوتاشونم تبریک گفتم
میدونستم که ....
میدونستم که امیر ابن له له میزنه برای اینکه با مهشید تنها باشه ...

مثل یه خواهر خوب که به فکر داداششه
همه رو بیرون کردم ...

امیر گفت :دمت گرم
پروویی نثارر کردم و چشتتمکی زدم و تند در و بستتتم که محکم خوردم به
یکی ...

ماهان بود
بااخم بهم گفت :چرا درو بستی ؟؟
گفتم :چون دوست دارم
بااخم گفت :زشته بگو بیان بیرون
منم اخم کردم و گفتم :چی چی و زشتتته؟؟اینکه زن و شتتوهر توی اتاق تنها
باشن ؟؟؟گ*ن*ا*هش چیه ؟؟؟
پوووفی کرد و رفت ...
وارد حیاط شدم..

عشق واهی
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دی جی اهنگ میخوند و جوونها وسط میر*ق*صیدن.

مصال مجل ساده بود
نگاهم به پسری افتاد که به طرز خنده داری میر*ق*صید
یه خوره ریر چشمی نگاهش کردم و کلی خندیدم
هرکی نگاهم میگفت خل شده..

ساناز در حالی که میر*ق*صید اومد و دستم و گرفت

برد وسط ...

با سارا و ساناز و چندتا دختر دیگه مشغول ر*ق*صیدن بودم که
صدای دست و صوت جیغ بلند شد
فهمیدم که مهشید و امیر اومدن
یهو وسط شلو شد
احساس کردم دستم کشیده شد ...

با تعجب به ماهان نگاه میکردم که قرمز شده بود
با تعجب گفتم :چی شده ؟؟
گفت :خوشت میاد اون وسط میر*ق*صی
این پسرای فامیل خوشش میاد.

یه استغفروالله...

از طرز صحبت کردنش خندم گرفت که طور دیگه برداشت کرد ...

رگ گردنش بیرون زده بود
بزاق دهنم و قورت داد و گفتم:

نه ....ماهان ...

چشمار و محکم بست و اروم شمرده شمرده گفت:
خواستم فرار کنم که گفت:

نر*ق*صیا ...

بدون اینکه جوابشو بدم فرار کردم ...

ساغر برو .....
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از این غیرتی شدنار لذتی سرتا پام و فرا گرفت
نشسته بودم یه جا و سلفی میگرفتم
که ساناز و سارا هم اومدن
کلی مسخره بازی در اوردیم و خندیدیم
با صدای سامان(پسر عمه مهشیده که گفت

:

به چی میخندید
سره هر سه تاییمون برگشت سمتش
ساناز بالبخند به داداشش گفت
هیچی دادار داشتیم عک میگررفتیم
سامان گفت :حاب که چهارتایی عک

میگیریم ...

معذب بودم اما ضایع بود بگم عک نمیگیرم
بنابراین لبخندی تصنعی زدم چندتایی عک

گرفتیم ....

عمه مهشید صداشون کرد که همشون ببخشیدی گفتن و رفتن ...

یاد مامان افتادم
اگه مامانم بودا ...

چشمام پر اشک شد
خیلی سعی کردم گریه نکنم
اما قطره اشک لجبازی
روی گونم سر خورد
برای اینکه گریه نکنم ...

عشق واهی

ذهنم مشغول کردم
اما یه بغض عجیبی داشت خفم میکرد ....

تااخر مهمونی ساکت گوشخ ای نشستم
اخرر خداحافظی کردم و سوار ماشین بابا شدم .....
با توقف ماشین وارد خونه شدم و یه راست رفتم حمام .....

بغضی که خفم میکرد
شکست ...
اروم شروع کردم به گریه کردن ....

انقدر گریه کردم که احساس کردم
چشمام بخاطر سوزر زیاد باز نمیشن.....

خواستم از حمام خارج شم که احساس کردم یه چیزی
بااحساس حرکت چندر ناک ترین موجود عمرم از ته دلم جیغ زدمممم
بابااااااااااااااااباباااااااااااااات
سوسککککککککک
سوسکککککککک
حولم و تنم کردم و با پاهای لرزون
گوشه حمام کز کردم و با ترس و لرز
بهش خیره شدم ...
بابا تند تند به در میکوبید و اسمم و صدا میکرد ...
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زود به خودم اومدم
و در و باز کردم ...

بابا،بانگرانی
به من نگاه کرد ...

دستام و جلوی دهنم نگه داشته بودم
باترس و لرز به سوسک اشاره کردم
بابا رد نگاهم و گرفت و بادیدن سوسک
نف عمیقی کشید
انگاری که خیالش راحت شده باشه ...

یه لنگه دمپایی برداشت و تویه به حرکت
اون موجود چندر و نابود کرد
آخیشششش
خدایا شکرت ...
از بابا تشکری کردم که نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد.
حوله ای دور موهام بستم و خودم و پرت کردم روی تخت...
گوشیم و برداشتم که چکش کنم ...
3تماس بی پاسخ از ماهان...

3تا
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یعنی چیکارم داشته ؟؟
زود زنگ زدم بهش که یه بوق نخورده برداشت ...

باصدای عصبی گفت :واااای ساغر چرا جواب نمیدادی؟؟؟
گفتم :خب  ،حمام بودم ..

با صدایی که خشم ازر میبارید
اما سعی در کنترل کردنش داشت گفت

:

ساغر ،فردا هرجور شده باید بیایی
پیش نادر ....

نگرانی که تو صدار
به منم منتقل کرد
بنابراین با نگرانی گفتم :چی...چی شده؟؟
گفت :ساغرررر
زمان انتقال محموله تغییر کرده ...
اگر که اون مدارک و بدست نیاریم ...
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با اعصبانیت بیشتری گفت:
باصدای ارومی گفتم:

همه زحماتمون زود هوا...

منکه مشکلی ندارم ...

ولی بابا چی؟؟
ماهان :عمورو راضی کردم ...

چطوری؟؟؟
بووووووق....بوق
با تعجب به گوشی نگاه کردم
وااینم باخودر درگیره ها
نگاهی به لباس هام کردم ...

به شلوار دمپای مشکی
مانتوی مشکی رنگم کمی بابی زانو بود
کل موهام رو از پست بستم و شال مشکی سرم کردم ...
کوله مشکی ام رو برداشتم و نگاهی به اتاقم انداختم ..
شاید ...
مدتی نمیتونستم اتاقم و ببینم ...

عشق واهی
عزمم و جزم کرده بودم که همه تالشم و کنم و مدارک و بدست بیارم ...

از اتاقم بیرون رفتم
حیف شد
بابا نبود که ازر خداحافظی کنم ...
دلم برار تنگ میشد ...
وارد حیاط شدم و کتونی های مشکیمو پوشیدم ...

گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن
ماهان بود
جواب دادم بله
ساغر بیا جلوی درم ...
در خونه رو باز کردم ماشینش جلوی در بود ...
درخونه رو بستم و سوار ماشینش شدم ...

زیرلب سالم ارومی کردم
که جوابمو داد ...

تو سکوت به بیرون خیره شده بودم که
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ماهان سکوت و شکست و گفت

:

ساغررر
برگشتم سمتش و گفتم :جان...بله
لبخندی زد و گفت :نگران نبار
من نمیزارم نادر بالیی سرت بیاره !!!
بهت قول میدم که بزودی تموم شه ...

لبخندی زدم و گفتم:

امیوارم که بخوبی تموم شه ...

گو شه ای ما شبن و پاوک کردو برگ شت سمتم گفت :ساغر همه حرف هامو
بخوبی گور کن ...

بله ؟؟
ماهان گفت

:

توی اتاق کار نادر گاو صنزقی وجود داره که همه مدا ک تو اونه
نادر رو اتاق کارر خیلی حساسه و کسی حق ورود به اتاق خوابش و نداره ...

ازت میخوام که

به بهانه تمیز کردن اتاقش وارد اتاق بشی و ...

عشق واهی
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یه ربعی برام صحبت کرد و همه کارایی که باید بکنم و توضیح داد ...

دراخر بهم گردنبندد ی داد که ردیاب داشت
اگر لو رفت نقشه امون و خواستن کاری کنن
از طریق رد یاب ردمون و بزنن
ادرس و گرفتم واز ماشین پیاده شدم اخه قرار بود جدا جدا بریم...

فاصله زیادی تا خونه نادر نداشتم
بعد 10دقیقه پیاده روی جلوی در عمارت نادر خان ایستاده بودم
خواستم زنگ درو بزنم که
باصدای کسی به عقب برگشتم ..
چندلحظه خیره نگاهش کردم ...

خیلی جذاب بود
اون ...جذبه ی نگاهش ...

زود به خودم اومدم و گفتم :بله ؟؟
تک خنده ای کرد که جذابیتش و بیشتر کرد,

باهمون نیمچه لبخندر گفت

:

شما اینجا چیکار میکنی؟؟؟
سرمو پایین انداختم و باناخن هام بازی کردم ...
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را سش کمی هول کردم ،همش اح ساس میکردم میفهمن که برای جا سو سی
اومدم ...
ام...خب ...برای کار ...

باتعجب گفت :چه کاری؟؟
خ...خب ...خدمتکاری ...

چشتتمار بیش از اندازه درشتتتت کرد,و گفت :بهت نمیخوره که خدمتکار
باشی ...

روم و ب گردوندم و گفتم:

حاب که هستم ...

زنگ درو زدم که پیرمردی که تو همون نگاه اول مهربونی چهره ار بود که به
چشم میومد ...

درو باز کرد و گفت :جانم بابا جان کاری داشتی؟؟؟
ناخداگاه لبخند مهربونی زدم و گفتم:

سالم پدر جان ...

خسته نباشید ...

راسش برای کار اومدم
..خدمتکار
طبق حرف ماهان که گفته بود بگم خانم نیازی معرفیم کرده گفتم :از طرف
خانم نیازی اومدم ...

انگار که چیزی یادر اومده باشه
لبخندی زد و گفت:

اهان ...

عشق واهی
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اررره ...یادم اومد
بفرما تو بابا جان ...

بهو نگاهش له پشت سریم افتاد و گفت
سالم ارسالن خان خور اومدید و سریع دویید در بزرگه رو باز کرد ...

پ اسمش ارسالنه...ارسالن خان
ارسالن کناره مرده نگه داشت و گفت :دستت درنکنه

آقا احمد...

نیم نگاهی بهم انداخت و پا شو روی پدال گاز گذا ست و به سرعت به سمت
عمارت رفت ....

به همون اقا که فهمیدیم استتمش احمد اقاس بااجازه ای گفتم و به ستتمت
عمارت حرکت کردم ....
خونه نبود ....
بهشت بود...
حرف نداشت...

درحال دیز زدن اطراف بودم که

به عما ت رسیدم ....

تک زنگی بغل در سفید و بزرگ عمارت بود
باشک دستمو روی زنگ گذاشتم که
طولی نکشید که خانومی در و باز کرد...

نگاهی به لباس تنش,انداختم
کت و دامن ستتورمه ای رنگ پاهای ل*خ*ت و کفش پاشتتنه بلند ستتورمای
پار بود و بهش میخورد که چهل و خورده ای سال داشته باشه....
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باصدای خانومه از دید زدنش دست برداشتم ....

بااخمی که داشت گفت :برای کار اومدی؟؟
سرمو تکون دادم و زیرلب اره ای گفتم که ....

رور و برگردوند و بهم گفت:

دنبالم بیا ...

انگاری که ماتحت اسمون ترکیده
خانم افتاده پایین ...
دنبالش راه افتادم ..
خونه نبود,که موزه بود ...
اشیا گران قیمتی و عتیقه و...
باصدای همون خانمه دست از دید زدن برداشتم ...
خانمه بااخم بهم گفت :نادر خان کارت داره ...

اوه بابخره زمان مالقات بااون بیشرف
رسیده ...

دراتاق و زدم
تق,تق تق
باصدای بفرماییدی وارد شدم ...
وااااای اتاقش اندازه خونه بود ...
بادیدنش همه تصوراتم بهم ریخت ..

فکر میکردم یه ادم کچل .قد کوتاه .حسابی پیرو خرفت باشه
اما مردی قد بلند کمی بغر و موهاشم جو گندمی بود

عشق واهی
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نادر خان روبهم گفت :خب من از تو میخوام که بشی خدمتکار شخصیم ..

خدمتکار شخصی
اره مدتیه که خدمتکارم و اخراج کردم ...

گل بانو همه وظایفتو توضیح میده
میتونی بری
دوساعت بدون توقف حرف زد
ماشالله ...
به سمت اتاقی هدایتم کرد و گفت اتاقمه و یونیفرمم توشه ....

نگاهی به یونیفرمم,کردم
دامن کوتاه و کت
انگاری اینجا کویته ...

ساپورت مشکی کلفت و دامن کوتاه
لباس یقه سه سانتیبرای پوشندن گردن
موهام و محکم بستتتم و کاله مو گذاشتتتمو کفش عروستتکی مشتتکی رنگی بپا
کردم ...
همون لحظه زنگ مخصوص نادر خان به صدا دراومد ...

زود دوییدم سمت اتاقش
تقه ای به در زدم
نادرخان بیا تو ...

وارد که شدم گفت
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حمام و برام اماده کن ...
من مال بابامم حمام اماده نکردم اونوخ برای تویه قوزمیت ...

بی صدا به سمت حمام رفتم و بعد فراهم کردن حمام
صدار کردم
وارد حمام که شد لباس هار و اماده کردم و چندتا کاری که گل بانو بهم گفته
بود و انجام دادم ...

از اتاق که بیرون اومدم با چیزی که دیدم قلبم شروع کرد تندتند زدن
بزاق دهنم و قورت دادمو
اشک تو چشمام جمع شده بود
دست های لرزونم و جلوی

دهنم گرفتم و وارد اتاقم شدم ...

باخودم که رو دربایستی ندارم ...
همیشه ...همییشه ....

از وقتی که فهمیدم دنیا دست کیه
از ماهان خوشم میومد...

نمیگم عاشقش بودم
اما همیشه یه ح خاصی نسبت بهش داشتم
ازاینکه پیشم بود خوشحال بودم ...

خجالت میکشیدم و قلبم برار تندتند میزد
یه خورده که گذشت فهمیدم دوستش دارم
اما هیچوقت تاابن حتی پیش خودمم اعتراف نکرده بودم ...

عشق واهی

میترسیدم
میترسیدم دوسم نداشته باشه و من ...

وقتی فهمیدم میخواد بیاد خواستگاری
یعنی حتی شده چند ثانیه بهم فکر کرده دیگه ...
قلبم از خوشی داشت میترکید ...

باورم نمیشد
ماهان ...برای من بشه ...

حتی وقتی دیدم که بادختر دیگه ای هست
قلبم شکست
خیلی شکست
اما بازم دوسش داشتم ....

تااینکه کیان اومد تو زندگیم
اوب نسبت بهش بی تفاوت بودم
امارفته رفته
خواستم جایگزین ماهانش کنم
اما هید وقت نتونستم
وقتی هم که خواست ت*ج*ا*و*ز کنه
برااااای همیشه ازر متنفر شدم
و باز تم این ماهان بود
تو گوشه قلبم لونه کرده بود ...

ابن برای اولین بار
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اعتراف ....میکنم
دوسش دارم ...

اشکامو پاک کردم و محکم کوبیدم رو قلبم
قلبم برار بی تابی میکنه
پ

خدایا چرا انقدر به من بی توجهی میکنه ...

ابنم که سارینا دختر نادر بهش چسبیده و ولش نمیکنه
من چیکار کنم ....

صدای زنگ بلند شد
تند تند اشکام و پاک کردم و کمی پنکیک زدم تا گریم مشخص نشه ...

از اتاوقم خارج شدم
نادر کنار

ماهان و سارینا و ارسالن نشسته بود ....

وارد اشپزخونه شدم
زهرا خانم و باران تو اشپزخونه مشغول بودند ...

زهرا خانم تا منو دید گفت
بیا بیا این شربت هارو ببر ...

ازر گرفتم و وارد پذیرایی شدم سنگینی نگاه ماهان و احساس میکردم اما
بی توجهه بهش به همه تعارف کردم
خواستم برم که
ارسالن خان
ارسالن خان بالبخند گفت :خب خانم زیبا نمیخواید اسمتونو بگید ؟؟؟

عشق واهی

بالبخند گفت اصل بده
احساس کردم ماهان عصبی شد
طبق گفته ماهان گفتم  :بیتا 25سالمه
ارسالن نگاهی به اندامم کرد و گفت :

واااااو اندامت بی نظیره
بااینکه از اندامم تعریف کرد اما چندشم شد و مور مور شدم
زیر چشمی نگاهی به ماهان انداختم
قرمز شده بود
ازاینکه عصبی شد
نسبت به حرف ارسالن خوشم اومد
بااجازه ای گفتم و از پذیرایی خارج شدم ...

ابن حدود یک ماه و خورده ای هست که
خونه نادر کار میکنم ...

هرکاری کردم نتونستم وارد اتاق کارر بشم
بعضی وقتا ناامید میشدم
اما مجددا عزمم و جزم میکردم ...
لیوان اب و شستم و از اشپزخونه خارج شدم ...

داشتم از جلوی راهرو رد میشدم که چشمم افتاد به اتاق ماهان که باز بود
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بمپ بابی سرم روشن شد
دینگ دینگ
پریدم تو اتاقم و کیف لوازم ارایشتتمو برداشتتتم و پریدم تو اتاق ماهان و درو
بستم ....

نشستم کنارر روی تخت
خداروشکر شیش تیغ کرده بود و ریش نداشت ...
اروم کرم پودر برنزه بهش زدم ....

واااای بمصب چقدر بهش میومد
خط چشمم و برداشتم و برار خط چشم کشیدم ...
فک کنم اندازه خرس خوابش میومد اخه اصال پا نمیشد ...

از روی مژه های بسته ار ریمل زدم
رژ گونه زدم و رژصورتیم و روی لب هار
کشیدم

عشق واهی
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وااااااای لب هاشو بمصب
لبهای کوچیک و پهنی داشت ...

استغفرواللهی گفتم و ذهنمو منحرف کردم
کش سر کوچیکم و بردا شتم و موهار و به دو ق سمت تق سیم کردم و با کش
بستم
به شاهکار خودم نگاه کردم
دستمو گذاشتم جلوی بینی ام و ریز ریز خندیدم ...

گوشی مو روشن کردم و شروع کردم سلفی گرفتن
داشتم مسخره بازی در می اوردم و میخندیدم
آرنج ام رو گذاشتم روی تخت و خودمو بهش نزدیک کردم
تا خواستم عک بگیرم دستم کج شد و و یه طرف بدنم افتاد روی ماهان
هل کردم و تندی از جام پاشدم که با...
با چشمای باز نگاهم میکرد ....

واااای اخرر خراب کردم یه عک

درست و حسابی ازر نداشتم اااااه ...
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یه نگاه بهم کرد که تو بغلش بودم
زودی صاف نشستم و تا ماهان بخودر بیاد ازر کلی عک

گرفتم ...

همچنان باتعجب نگاهم میکرد ...

تا خواستم فرار کنم
مد دستم و گرفت که محکم افتادم رو سینش
از برخورد بدنم با بدن سفتش کل باب تنم درد گرفت
س.ی.ن.ه.هام .له شد ه بودند
بی توجه به ماهان دستمو روی س.ی.ن.ه.ام گذاشتم و قیافه ام رو مچاله کردم
و گفت واااای
یه لحظه چشمم رو باز کردم
ماهان خمار شده نگاهم میکرد
بزاق دهان و قورت داد که سیب گلور تکون خورد
زود به خودم اومدم
روی شکم ماهان نشسته بودم
خودم و جمع اوری کردم و فرار کردم ...

قلبم تو دهنم میزد
وااااااای
قشنگ پی پی کردم ...
ای خدا از فردا چطور تو صورتش نگاه کنم ....

عشق واهی

سالها باعزت و احترام زندگی کردم یه شبه به باد فنا رفت
خوابم نمیبرد و از این پهلو له اون پهلو شدم
و هرلحظه یاد قیافه ماهان می افتادم...
انقدر فکر کردم که کم کم خوابم برد ...
از خواب پاشدم و روی تختی و مرتب کردم ...
صورتم و شستم و یونیفرمم و پوشیدم ...

جناب نازر خان عادت ندارن صبحانه رو بیرون از اتاقشون بخورن
اییییش
مرتیکه چندر ...
زاشتم غر غر میکردم و دکمه های یونیفرمم و میبستم که ناگهااااان ...

داشتم دکمه های یونیفرمم و میبستم که
ناگهااااان
وااااااااااااای
نهههههههههه
آااااااااااااااااای
پام لیز خورد و تمام پله هارو
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چند پله بیشتر نمونده بود که با صورت بخورم زمین که یهو احساس کردم بین
زمین و اسمون معلق ام ...
دستی محکم دور کمرم حلقه شده بودند ...
منو به سمت خودر کشید ...

وقتی وایستادم نفسی از سر اسودگی کشیدم
اخیش ...

زود ستترم و بابآوردم که ناجی ام و ببینم که با قیافه خندون ارستتالن روبه رو
شدم ...

تا دید دارم نگاهش میکنم
تک خنده ای کرد و گفت :واااای ساغر چرا مراقب نی ستی دختر اگر من نبودم
ابن با صورت رفته بودی تو زمین ...

سرمو پایین,انداختم و باخجالت گفتم :خیلی ممنون از لطفتون
خواست حرفی بزنه
از هم صحبتی باهار معذب بودم
قبل از اینکه حرفی بزنه
تند تند گفتم :امممم.ببخشید من برم دیگه ابن برم صبحانه اآقا نادر و حاضر
کنم ...

دوییدم

سمت آشپزخونه و مشغول فراهم کردنه صبحانه شدم...

عشق واهی

529

داشتتتم از گشتتنگی میمردم اما توجهی نکردم و صتتبحانه اون مرتیکه رو اماده
کردم و به سمت اتاقش حرکت کردم ...

دو تقه به در زدم و باصدای بفرمایید وارد شدم
ستتینی تقریبا بزرگ چوبی رو کنارر قرار دادم و گفت :اگر که کاری با من
ندارید من ....

بین حرف هام پرید و گفت :حمام و آماده کن میخوام دور بگیرم و لباس هام
و اماده کن میخوام برم چند روزی شمال ...

زیر لب چشمی گفتم و وارد حمام شده و بعد از اماده کردن حمام شروع کردم
به اماده کردن لباس هار
یعنی ؟؟
یعنی من باید برم
اوووووف خدایا نه ...

نمیخوام
خدایا خواهش میکنم تک و تنها بره ...
باصدای در حمام به خودم اومدم و زود از جام پاشدم ...

نادر همون طور که حوله تن پوشی به تن داشت روی تخت نشست
باصدای ارومی گفتم :ااام ببخشید نادر خان
فقط منم باید بیام ؟؟
نادر خان گفت :نه اونجا بی بی و حبیبه هستتتند و به کارا رستتیدگی میکنن
میمونی اینجاو به زهرا کمک میکنی ...
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بی شووور چندر این بره من فقط اون مدارک ا صلی و بد ست بیارم که نزدیک
دوماهه اینجا عالف شدم ...

دوماهه بابام و ندیدم
دلم برار یه ذره شده بود
نف عمیقی کشتتیدم و از جام پاشتتتدم و بااجازه ای گفتم و از اتاف خارج
شدم ...
تمام ذهنم درگیر اون اتاق و مدا ر ک بود ...
بااطالعاتی که ماهان بهم داده بود فهمیده بود کلید اتاق کجاست ..

اما چون نادر بیستتت و چهار ستتاعته خونه بود جرات هید عک العملی رو
نداشتم...
وارد اشپزخونه شدم و تا زمان شام مشغول کار کردن شدم ...
صدای ارسالن و ماهان از پذیرایی میومد ...

زهرا خانم سینی چایی و داد دستم و گفت ببر پذیرایی
وارد پذیرایی شدم و ازشون پذیرایی کردم..

ارسالن بیش از اندازه بهم توجه میکرد
و این رفتارر منو بشدت معذب و ماهان و عصبی می کرد
نادر خان و که بدرقه کردم
داشتم از خوشحالی میمردم
زمان زیادی تا خالصی از این وضعیت نداشتم ...
تابحال تو عمرم انقدر کار نکرده بودم که تو این دوماه کار کردم..

عشق واهی

531

ماهان هنوز از مسافرت نادر خان خبری نداشت ...

اخه فقط چند روز یکبار به عمارت میومد
واقعا برام سوال بود که ماهان چیکار میکنه برای نادر خان...
دل تو دلم نبود برای وارد شدن به اون اتاق لعنتی....

از استرس زیادی حتی نتونستم شام بخورم
بی صبرانه منتظر بودم که وارد اون اتاق بشم ...

زهرا و باران به رفتارم شک کرده بودن و چند دقیقه یکبار میگفتن :حالت خوبه
؟؟
بهش اطمینان میدادم که حالم خوبه اما نگرانیم بیش از حد معمول مشتتخص
بود..

زهرا و باران خوابیده بودن
انگاری بخت باهام یار بود که ارسالنم امشب نیومد..

کلید هایی که ماهان چند روز پیش داده بود و توی جیبم قرار دادم
پله هارو اروم اروم پایین اومدم
زیر راه پله ها اتاق کار نادر بود
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خوبیش این بود که ماهان جای دوربین هارو گفته بود ...

کلید و برداشتم
دعا دعا میکردم که کلید درست باشه...

با باز شدن در نف عمیقی کشیدم که احساس کردم یه دستی دور شونم حلقه
شد ...

بزاق دهانم و قورت دادم
قلبم تند تند میزد
یهو صدای...

صدای ارسالن تو گوشم پیچید
وااااای خدا
مگه بهتر ازاینم میشد
ساغر ابن تو بغلم
اوووووف
از ترس رو به سکته بودم
قلبم تو دهنم میزد
اروم منو برگردوند خواست حرفی بزنه که بوی تند الکل به مشامم رسید
و ناخداگاه دستم و جلوی بینیم گرفتم

عشق واهی

درست حدس زدم مست بود
کلمات و کشیده بیان میکرد
از مست بودن ذهنیت خوبی نداشتم
دست و پام شروع به لرزیدن کرد
اشکام شروع به باریزن کرد
دستای لرزونم و به سینه ی ارسالن
تقال کردم تاازر جدا بشم
باالتماس گفتم
ارسالن تورو خدا ولم کن
خنده ای کرد و گفتم
چی میگی ول کنم
عمرااااا
دستی به ب*ا*س*نم کشید و گفت جووووونم چیو ول کنم
تمام عضالت بدنم و منقبض کردم
وقتی میترسیدم توان مقابله نداشتم مثل ابن
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اروم گریه میکردم و التماس میکردم
ارسالن بی توجه به زجه هام
به اندامم دست میزد

خداااااااااا خداااااااااخواهش میکنم
نزار بهم دست بزنه
باپاهای لرزونم رو زمین نشستم
محکم دستم و گرفت و کوبید به دیوار
دستم و محکم گرفت
احساس کردم دستام داره میشکنه
لب هار و نزدیک لب هام کرد
بی توجه به گریه هام گفت
مدت هاست که تو کف این لبام
لباشو نزدیک کرد
محکم چشمام و بستم که
احساس کردم دست هار از زور دستم باز شد و سنگینی ار از روم برداشته
شد ...

عشق واهی
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چشمام و که باز کردم با چهره خونی ارسالن مواجه شدم
افتاده بود رو زمین و ناله میکرد
نگاهم به ماهان افتاد ک با یکی از دستتت هار دستتت دیگرر و گرفته بود و
نف نف میزد
بازم ماهان
ماهان
ماهان
چشمام و بستم و نشستم رو زمین و شروع کردم به گریه کردن
چقدر ازر ممنون بودم ...

صدای ماهان و شنیدم که اروم صدام میکرد
ناخداگاه گفتم جانم
چند لحظه ای صدار نیومد
و بعد با صدای بمش گفت
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عع میگم
اهااااا
ساغر پاشو پاشو
زود باید دست بکار شیم
چرا نگفتی اون سگ پیر داره میره
ماهان دستم و گرفت و وارد اتاق شدیم ...

قبل از اینکه وارد اتاق بشیم وایستاد پشت سرمون دوربین بود
چند لحظه ای از اتاق بیرون رفت و با دستمال کاغذی خی اومد
رو صندلی رفت و دستمال کاغذی چسبوند رو دوربین
برام جالب بود که نیوفتاد ...
دستکش مشکی رنگی به دست کرد و اروم به سمت میز وسط اتاق رفت ...
یه ربعی درگیر بود و منم مدام بیرون و میپاییدم که یوقت کسی نیاد ...

باصدای ماهان از ترس رو به سکته بودم و دستم و روی قلبم گذاشتم

عشق واهی

هوووووف
ماهان با یه بسته سمتم اومد
باخوشحالی بیش از حدی گفت
ساغر پبدار کردم
پیدار کردم
همه اسناد و مدارک و همه فیلم هاااا
.شمام و بستم
وای خدایا شکررررت
بابخره راحت شدیم
ماهون رو له من گفت ساغر
باید برم
خواست بره که
محکم از پیراهنش گرفتم و گفتم :م...ماهان
تورو خدااا
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تورو خداااا
منم ببر
بخدا نمیتونم بمونم
از استرس دارم میمیرم ...

ماهان در اتاق و بست و نگاهی به
ارسالن که بیهور بود کرد ...
خواست حرفی بزنه که باصدایی که از پشت سرم اومد,

نفسم و حب

کردم و چشمام سیاهی رفت ....

اروم چشمام و باز کردم
با تعجب به اطرافم نگاه کردم
نه شبیه اتاق خونه نادر و نه شبیه اتاق خودم بود ...

چشمام میسوخت و سرم بشدت درد میکرد چشمام و محکم بهم فشار دادم
از جام پاشدم
قدم اول

عشق واهی

قدم دوم
احساس کردم
چشمامسیاهی رفت و سرم گیج رفت و محکم روی تخت افتادم
و دیگه هیچی نفهمیدم...

آی آی سرررررم
.با دود ستم سرم و محکم گرفتم ..
ضعف داشتم و حالم اصال خوب نبود ...

نمیدونستم کجام
فضای اطراف اشنا بود
اما حالم انقدر بد بود که توانایی تشخیص محیط اطرافم و نداشتم ....

به دیوار تکیه دادم و اروم اروم
از اتاق خارج شدم
لحظه بهلحظه چشمام بیشتر سیاهی میرفت
وارد پذیرایی که شدم
یادم افتاد
خونه ....خونه ماهان بود ..
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اما خودر کجاست پ ؟؟؟
با سختی زیادی خودمو به اشپزخونه رسوندم و در یخچال و باز کردم
دنبال چیز شیرینی بودم
مطمئن بودم که فشارم افتاده ...

ابمیوه ای تو یخچال بود و برداشتم
کمی کخ از ابمیوه خوردم
حالم بهتر شد
احساس میکردم پاهام توانایی حرکت نداره
سرم و گذاشتم روی میز و چشمام و بستم و طولی نکشید که خوابم برد....

احساس کردم روی هوا معلقم
به آرومی چشمام و باز کردم که چشمام روی صورت ماهان

موند ...

عشق واهی

541

اخم شدیدی داشت ...

خواستم حرفی بزنم اما پشیمون شدم و
محکم چشمامو بستم ...

احساس کردم روی تخت گذاشتتم و چند لحظه بعد
هرم نف هار بود که میخورد به صورتم
قلبم تند تند میزد جوری ک احساس کردم ابنه که لو برم ..

اروم صدازد
ساغرررر
نمیدونم چرا بی دلیل چشمامو باز نمیکردم ...

چندبار صدام کرد وقتی دید جواب نمیدم
زیرلب گفت:

انگاری واقعا خوابه ...

چند لحظه بعد صدای در ...
صدای در نشون دهنده رفتن ماهون ماهان بود ...
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چ شمام و باز کردم خوا ستم نف عمیقی بک شم که باقیافه خندون ماهان رو به
رو شدم....
وااااای دوست داشتم آب بشم برم تو زمین ....

ماهان که دید لپ هام از خجالت قرمز شده
باخنده گغت :سااااغر خانم
ندونم که خوابی یابیداری ک باس برم بمیرم ...

زیرلب به دور از جونی گفتم
روبه ماهان همراه با به عشتتوه ای که نمیدونم از کجا تو صتتدا و حرکاتم اومد
گفتم
اممم خب از ...کجا فهمیدی بیدارم؟؟؟
نف عمیقی کشتتید و صتتورتش و نزدیک تر کرد و گفت چشتتمات میپرید
ترشیده...

زید لب بیشعوری بهش,گفتم
یهو یاد مدارک افتادم ...
مدارک مدارک ...

تند از جام پاشدم که
سرم محکم با سر ماهان برخورد کرد
ماشالله سر نیست که سنگه
زیر لب غر میزدم که ماهان بااخم نگاهم کرد و گفت :منم اسیب دیدما

عشق واهی
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گفتم خب بسالمتی
گفت ولی غر نمیزنم
گفتم خور بحالت
زیرلب پررویی نثارم کرد و گفت
ساغر برو بیرون میخوام برم حمام
گفتم :ماهان جدا خوابم میاد بیدار شدن برووو
امروز عین خرس خوابیده بودم ولی خوابم میاد
انگاری داشتم عقده دوماه زود بیدار شدن و خدمتکاری و در میاوردم....
باصدای سشوار از خواب پاشدم ...

چند بار چشمام و باز و بسته کردم
کش و قوسی به بدنم دادم که نگتهم افتاد به ماهان
یه شلوار سفید پوشیده بود و تی شرت جذب سفید و ب شدت سعی دا شت که
موهاشو درست کنه ...

روی تخت نشستم و شالم که بخاطر خواب چروک شده بود و انگاری از دهن
گاو در اومده رو مرتب کردم
اهم اهممم سرفه م صلحتی کردم که ماهان ش سوار و خامور,کرد و برگ شت
سمت
من
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سالم ترشیده...

به قیافه من که حرص میخوردم لبخندی زد و گفت
حرص نخور حاب
تند از جام پاشدم و گفتم
ماهان میخوام برم خونه امون
بی تفاوت گفت برو ولی هیچک نیست
پام و محکم رو زمین کوبیدم و گفتم
بعنی چیزی ؟؟؟کجان ؟؟؟
گفت:

همه رفتن شمال ...

ارمین اینا و بابامینا و باباتینا
گفتم اون ندا که تا دیروز داشت خودکشی میکرد
پاشد رفت ...

544
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یهو یاد کیان افتادم و گفتم اهاااااا راستی کیان چی شد؟؟؟
پووفی کرد و گفت:

یه چیزایی ازر فهمیدم که اصن ...

باتعجب گفتم :چی؟؟؟
ابرو هار و با شیطنت باب انداخت و گفت حاب بعدا میفهمی
بیشعووور منو تو خماری میزاره
انقدر گیر دادم بهش اما نه از مدارک و اینکه چطور اومدیم اینجا و نه از کیان
حرفی زد
اخر سرم زیر لب بیشعور ی نثارر کردم و وارد اتاقش شدم ...
خب اتاقش و تصاحب کرده بودم...
خدارو شکر لباس هایی که خونه نادر داشتم اورده بود ...

حوله امو برداشتم و وارد حمام شدم

wWw.Roman4u.iR

546

تا میتونستم تو حمام شعر خوندم و مسخره بازی دراوردم ...

خسته که شدم
دور گرفتم و از حمام بیرون اومدم ...

رفتم سرا کیفم و لیا هامو برداشتم
یه ساپورت مشکی پوشیدم و یه سارافرن
قدر کوتاه بود و تا کمی زیر ب*ا*س*نم و رنگ,صورتی پررنگ
موهام خشک کردم و باب سرم بستم
کمی کرم مرطوب کننده زدم و یه رژ صورتی هم رنگ لبا سم در اخر رو سری
خنک هم رنگ لباسم که داشتم و سرم کردم
خوشم میومد از روسری ام اخه بلند بود و از پشت هم قلد لباسم بود ....

قورباغه درونم صدار بلند شد

قوووووور

عشق واهی
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قوووووووور
تازه یادم افتاد که دارم از گشنگی هالک میشم
وارد پذیرایی شدم
ماهارو مبل ام داده بود و گشغول تماشای تلویزیون بود ...
وارد اشپزخونه شدم ...
ببینم چی میتونم درست کنم ..

م شغول سرخ کردن سیب زمینی هام بودم که اح ساس کردم یه چیزی از روی
پاهام رد شد ....

باترس .به ماهان نگاه کردم که

باتمام وجووود جیغ کشیدم
ماهاااااااااااااااااااان
مارمو لک

چشمم به مارمولک افتاد....
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باب و پایین میپریدم و جیغ میزدم
ماهان به سرعت وارد اشپزخونه شد و باصندلی ک تو اشپزخونه بود مارمولک
و کشت ...
پاهام از ترس سست شده بودن و نا نداشتم ...

ماهان که فهمیدم از مارمولک بدم میاد و تا چه حد میترسم
دستتتمال کاغذی برداشتتت و از دم مارمولک گرفت و به من نزدیک کرد جیغ
بنفشی کشیدم و از اشپزخونه زدم بیرون
من بدو ماهان بدو
درحال دوییدن بودم که پام لیز خورد افتادم زمین پشت بندر
احساس کردم تمام استخوان های بدنم شکست
ماهان پاهور به پاهام گیر کرد و افتد روم ....
داشتم له میشدم و نفسم باب نمیومد ....

عشق واهی

گفتم :ما...ها...ن...پ...پا...شو...م...ر..دم
آی.....
بعد چند لحظه انگار به خور اومده باشه تند از روم پاشد ...
وااااای خدایا شکرت ...
نفسم گرفت ...
داشتم میمیردما...

دستم و به کمرم گرفتم و از جام پاشدم
یه نگاه ب ماهان کردم و گفتم :ماشالله
هزار ماشالله چند کیلویی؟؟
تمام استخونای بدنم شکست....

یه تن وزنته ماشاللهه ...

ماهان تمام مدت با تعجب نگاهم میکرد
اخر سرم یه چشم غره برار رفتم و لنگو لنگون رفتم سمت اشپزخونه ....
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کتلت و سیب زمینی های سرخ شده رو توی دی چیدم وروی میز گذاشتم
خیار هارو رنده کردم و با ماست هم زدم
نمک و اضافه کردم
یادم افتاد همیشه مامان مقدار خیلی خیلی کم سیر میزد بهش که طعمشو بهتر
میکرد ....
دری دریننننن...
یه حبه سیر پیاده کردم ...

و رنده کردم ریز ریز شده بود
خیلی شیک همه رو توی ماست و خیار ماهان ریختم ....

ماهاااااان ماهااااااان
بله ...

بیا
بیا غذا

عشق واهی
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میدونستم حتی یه قاشق بخوره تا چند روز بوی سیر دست از سرر بر نمیداره
ماهانم متنفر از این کار ......

اروم و بی تفاوت مشغول خوردن شدم
ماهانم کنارم نشست و چند لقمه ک خورد...

برعک تصورم که فکر میکردم یه قاشق
خیلی کم بخوره
تند تند چند قاشق پشت سر هم خورد ....

لقمه بدست باتعجب نگاهش میکردم که یهو
تا میتونست چشماشو باز کرد
تندی از روی صندلی پاشد که
صندلی از پشت افتاد رو زمین دویید سمت دسشویی

ادامه غذا رو بیخیال شدم
و نشستم رو اپن و مشغول تماشای ماهان شدم ...

تاشب 20بار مسواک زد و چندتا ادام
جوید
تا شاید بور بره ....
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زیر لب کلی هم بهم غر زد
اخه فردا قرار بود بره کالنتری ....
ذره ای عذاب وجدان نگرفتم و فقط میخندیدم....

تو خواب هفت پادشاه بودم که احساس
کردم صدای تق و توق میاد و پشت بندر صدای اب
اروم از روی تخت ماهان که صاحبش شده بودم خخخخ پایین اومدم
شالم و سرم کردم
هییییییی نکنه ....دزد ....

واااای قلبم تو دهنم میزد
اروم اروم در اتاق و باز کردم

552
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باتعجب به ماهان زل زده بودم
فک کنم
فکر کمم وسواس گرفته بود ...
داشت برای بار صدم مسواک میزد ...

زیر لب غر میزد
چ ند باری هم احستتتاس کردم میخواد بهم فوحش بده ولی خودر و کنترل
میکنه ...
به روی خودم نیاوردم ..

خیالم راحت شده بود که دزد نیست
شالم دراوردم و پریدم روی تخت ...
خوابم نمیومد ...
گوشیمو برداشتم و مشغول رمان خوندن بودم...

صفحه اول و تموم کردم
دیگه ادامه رمان یادم نمیاد ...
اروم چشمامو باز کردم ...
احساس میکردم همه خستگی هام در رفته...

صورتم و شستم و شالم و سرم کردم و از اتاق بیرون اومدم
ماهان جلوی اینه داشت کت مشکی ار رو درست میکرد

554
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اوب ب چ تیپی هم زده اقا ...

از تو اینه منو دید و گفت:

سالم صبحت بخیر ...

من :سالم صبح توام بخیر
یهو یاد سیر افتادم باخنده گفتم
چه خبر از بوی سیر ...

از عصبانیت دندون هاشو رو هم فشار داد
ساغر دیگه هیچوقت از این شوخیا نکن
اسپری کوچیکی از روی میز برداشت و یکی دوبار داخل دهانش زد
خوشبو کننده دهان
اسپری و گذاشت تو جیبش و خواست بره که گفت :اها راستی
اماده باشه عصر راه میوفتیم سمت شمال .....
هووووو هووووو جونی جونوم ....

یهو بخودم اومدم دیدم ماهان باتعجب نگاهم میکنه
اخه خیلی ریز داشتم شونه هامو میلرزوندم ...
نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و خداحافظی کرد و رفت...

عشق واهی
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سر سری صبحانه خوردم و لباس های کثیفم و شستمو پریدم تو حمام

یه ساعتی حمام کردنم طول کشید
بیرون که اومدم
موهام و ل*خ*ت ل*خ*ت کردم و ارایش مالیمی کردم
از تایمی که ماهان داده بود خیلی نمونده بود ...

شتتلوار ستتفید جذبم و پوشتتیدم و مانتو نخی لیمویی رنگ و روستتری نخی
لیمویی ام که بلند بود

و خیلی دوسش داشتم و سر کردم ....

رنگ لیمویی خیلی بهم میومد ....

لباس هام و جمع کرده بودم و کاری نداشتم
گوشتتیم داشتتت زنگ میخورد و استتم ماهون روی صتتفحه گوشتتیم خودنمایی
میکرد ...

زود گوشیم و برداشتم و گفتم:

بله ....
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ماهان :سالم ساغر من تا یه یه ربع دیگه خونم همه و سایال و اماده کن ک زود
راه بیوفتیم .....
باسه ای گفتم و بعد خداحافظی سرسری تلفن و قطع کردم ...
کمی وسایل واسه ی راه اماده کردم و توی سبد مسافرتی قرار دادم ...

داشتم دست هامو میشستم که ماهان وارد خونه شد
البته قبلش چند بار در زد که من بهو بی حجاب نباشم ....

بهش سالم کردم و ک زود جوابمو داد و گفت
چند لحظه صبر کن لباس هام و عوض کنم بریم
باشه ای گفتم و همه وسایل هارو اماده کردم و جلوی در گذاشتم
که بیاره....

تا دیدم داره میاد خیلی شیک گفتم
دمت گرم این وسایالرم بیار
و از خونه خارج شدم....
زیرلب ایت الکرسی خوندم که خدا خودر,محافظمون باشه ....

کم کم داشت شب میشد و منم چون زیادی کار کرده بودم خسته بودم
یهو احساس کردم گردنم به سمت پایین خم شد و بعدر خوابم برد....

عشق واهی

صدای خنده های ریزی میشندیدم
اروم چشمامو باز کردم گردنم خیلی درد میکرد
اروم گردنم و ماساژ دادم ..
یهو سرم و ب گردوندم سمت ماهان ...

از خنده قرمز شده بود و معلوم بود خودشو نگه داشته که نخنده
اما لبخند ملیحی رو لبش بود و چال گونش معلوم بود
باتهجب گفتم :وا به چی میخندی
سرفه مصلحتی کرد و گفت
هی...هیچی ....
نگاهی بهش انداختم و رومو برگردوندم ...

حوصلم سررفته بود خواستم گوشیم و از تو کیفم بردارم
خم شدم سمت صندلی عقب
که نگام به لواشکا افتاد
جیغ بنفشی کشیدم و گفتم اخ جووووون لواشک
یهو نگاهم به ماهان افتاد
فک کنم با جیغ من یبار کمارفت و اومد ....

داشتم با ولع لواشک میخوردم
انصافا خیلی ترر بود خوشمزه ....
احساس کردم ماشین و نگت داشت...

نگاهم به تابلو افتاد
نماز خانه

557
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کمربندر,و باز کرد و گفت :چندد احظه منتظر بمونی من زودد میام
منتظر جوابم نموند و از ماشین پیاده شد .....

هیچوقت یادم نمیاد نماز نخونده باشه
همیشه نمازر و میخوند
نه اینکه برادر باشه
ولی همیشه نماز میخوند روزه میگرفت
برعک

دوستار هیچوقت هم لب به مشروب نمیزد ....

نمیدونم شاید همبن رفتارر باعش شده بود همیشه برام متفاوت باشه .....
ده دقیقه بعد سوار ماشین شد و بابت تاخیرر عذر خواهی کرد.....

اهنگ مالیمی سکوت ماشین

شکسته بود ....

هیچکدوم حرفی نمیزدیم ...
بخاطر همین تند تند خوابم میگرفت ...

شام که خوردیم
البته مهمون ماهان بودم و چقدرم خوشمزه بود کوبیده ار...
تا سوار ماشین شدیم خوابم برد...
باصدای ماهان از خواب پریدم که اروم صدام میکرد ...
جلوی در ویالی,ماهان اینا بودیم,...

از ماشین پیاده شد و,زنگ خونه رو,زد
در خونه که باز شد هردو باتعجب نگاهش میکردیم ....

فکر نمیکردم اینجا ببینمش

عشق واهی

559

لحظه به لحظه ماهان رنگ صورتش سرخ تر می شد اومد جلو اروم سالم کرد
که ماهان
ماهان بااعصبانیت زیاد
دست رضا که به سمتش دراز شده بود و
فشرد و خیلی زود دستش و کشید ...
سوار ماشین شد و به سرعت وارد خونه شد ...

ماهان که رفت
رضا سمتم اومد و اروم سالم کرد,...
منم خیلی اروم جوابشو دادم ..

خواست حرفی بزنه که ماهان باحالت دوییدن
به سمتم اومد و دستم و گرفت و وارد حیاط شدیم ....
وااااای چه حیاط خوجگلی ...

دا شتم با شوق و ذوق فراون اطراف و نگاه میکرد م که صدای ع صبی ماهان و
شنیدم
این .....این مرتیکه اینجا چیکار میکنه ؟؟

560
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گفتم:

وووواا من چه بدونم...

چیزی نگفت و محکم دستم و فشار داد...

دردم گرفت و ناخداگاه گفتم:

آی...

دستم له شدا ...

نگاهی به صورتم انداخت و گفت:

ببخشید حواصم نبود...

واردخونه شدیم ...
بابا رفته بود خرید ...
مهشید و امیر ارمین و ندا بیرون بودن ...

یاخدااااااا
بادوتا پسر
تنهااااااا
یهو ترس عجیبی سراسر وجودم و فرا گرفت ...

کولم و بغل کردم و دوییدم سمت اتاقم
در قفل کردم و نشستم روی تخت

عشق واهی

561

تمام بدنم کوفته بود ...
روی تخت دراز کشیدم ...
بدنم مخصوصا پاهام خیلی درد میکرد ...

طبق معمول رو,شکم خوابیدم و دستام و گذاشتم زیر بالشم و طولی نکشید که
خوابم بردباصدای خنده و جیغ داد از خواب پاشدم
واااای هنوز بدنم درد میکرد
اما خوابم نمیومد ...
چند دقیقه ای رو تخت دراز کشیدم .

یه یاعلی گفتم و تند,از جام پاشدم
مسافرت نیومده بودم که همش بخوابم
وارد سروی

اتاق شدم ...

چند مشت اب سرد ریختم روی صورتم
که حالت کسلی صورتم و از بین ببره که موفق هم بودم ..
انگار انرژی گرفته بودم ...
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یه شلوار جذب اما راحتی مشکی پوشیدم
یه تونیک توستتی که تا کمر جذب و از کمر تا کمی زیرب*ا*س*نم گشتتاد تر
میشد ....

ارایش کمی کردم
و در اخر رژ قرمز زدم ...

چهره ام و شاداب تر نشون میداد
شالم و سرم کردم و از اتاق بیرون اومدم ....

مهشید تا منو دید داد زد
خووووودشه
شام و ساغر میپزه
به شوخی ادای اینکه دارم برمیگردم اتاق و دراوردم که مهشید
گفت :فرار کنی نکنی شام باتوعه
گفتم:

عع بزار ماتحت گرام به زمین بخوره بعد کار بترار برام ...

مهشید گفت :منبه ااین کارا کار ندارم...

گفتم:

خب بابا ،عیبی نداره شام بامن ...

وارد پذیرایی شدم
ندا .ارمین .ماهان.امیر .مهشیدم که بامن وارد پذیرایی شد...
سالااام بلند بابیی کردم همه جوابمو دادن ...

تا خواستم بشینم مهشید گفت :ساغر ....شام...گشنمه
زیر لب پررویی بهش گفتم و وارد اشپزخونه شدم ....

عشق واهی

563

مشغول درست کردن عدس پلو شدم ...

برنج و گذاشتم دم بکشه و مواد
عدس پلو رو درست کردم ....

همشتتون مشتتغول صتتحبت کردن بودن و صتتدای خنده هاشتتون کل خونه رو
برداشتت بود ....

عوضیا یه کمکم نکردن
سابد و که درست کردم
تا دم کشیدن برنج زمان زیادی نمونده بود ....

چون اشپزخونش بزرگ بود
تو اشتتپزخونه ستتفره پهن کردم و تمام ستتلیقه ام و برای چیدن ستتفره به خرج
دادم ....

عدس پلو رو روی دی کشیدم و موادر و به صورت تزئینی رور تزئین کردم
ان صافا هم خیلی خو شگل شده بود و دلم نمیومد که بزارم سر سفره خرابش
کنن
نگاهی به سفره اماده شده انداختم و از اشپزخونه داد زدم....

شاااااااام حاضرررررررره
بیایید اشپزخونه .......
دونه دونت وارد اشپزخونه شدن ...
هرکسی که وارد میشد نگاهی به سفره رنگین میکرد و یه تعریفی میکرد ...
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مهشید گفت:
گفتم:

بمصب اینجوری تزئین کردی ادم دلش نمیاد بخوره ...

خب نخور😑

نگاهی بهم کرد و از قصد کل برنج و ترکوند ....

زیر لب بیشعوری بارر کردم که خندید و گفت :دمت گرررم
دیگه وقت شوهر کردنت رسیده ...

همون لحظه صدای رضا اومد
سالمی کرد که
ندا یه لبخندی به من زد و گفت :بیا که مادرزنت اون دنیاااا خیلی دوستتتت
داره ...
به طور واضح به من اشاره کرد ...

ناخدا گاه .به ماهان نگاه کردم
دوست داشتم عک

العملش و ببینم ...

تند تند و پشت سرهم نف

عمیق میکشید ...

قاشتتق و محکم توی دستتت هار فشتتار داد و محکم کوبید رو بشتتقابش و
بااعصبانیت از جار پاشد ....

عشق واهی

565

روبه روی رضا بود ...

بااع صبانیت ر ضا رو به سمتی هل داد و گفت :د ستتون درد نکنه میل ندا شتم
غذا بخورررم ....

نمیدونم چرااا
ولی ته دلم قند اب شد از رفتاری که کرد...

مهشید و ندا ظرف هارو شستن و سه تایی به جمع اقایون که تو پذیرایی مشغول
صحبت کردن بودن,...

امیر باصدای بلندی گفت
خب خب خب
ابن وقت فیلم ترسناک دیدنه...
وااای همیشه از فیلم ترسناک بدم میومد ....

رصا زود گفت:

بیایید قایم باشک..

همه به حرفش خندیدن
ماهان خواست مسخره ار کنه که گفتم :
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واااای اره
بنظرم پیسنهاد خوبیه...
تو جنگل بغل خونه...
دست کمی از فیلم ترسناک نداره ک...
کم کم همه به وجد اومدن و قبول کردن...

لباس مناسب پوشیدیم و به سمت جنگل نزدیک خونه راه افتادیم...

رضا گفت خب خب تک بیاره بریم....
تک .بی.....

به طرز جالبی کف دستتت همه به ستتمت پایین بود ولی کف دستتت ماهان به
سمت باب....
به طور واضح مشخص بود که گرگ کیه...

دنبال سوراخ سمبه بودم که نگاهم افتاد

عشق واهی

به به درختی که ارتفاع خیلی بلندی نداشت
با هر سختی بود رفتم بابی درخت و کنجکاو به پایین نگاه کردم
نگاهم به ماهان افتاد که داشت دنبال بچه ها میگشت ...
از زیر درخت داشت رد میشد ...
خوسحال بودم که نفهمید کجام...

همون

لحظه نگاهم افتاد به مارمولکی که با سرعت به سمتم میومد...

ناخداگاه جیغ کشیدم واااای نه
زودی دستم و گذاشتم رو دهنم
اما دیرشده بود
ماهان داشت به سمت من نگاه میکرد,...

چند باری صدام کرد
اما جواب ندادم ....

گفت:

میدونم که اون باب یی ساغر خانوم ...

تا رسید باب جیغی بنفشی کشیدم که پار سر خورد
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اخه زیرکفشش گلی بود ...
تنها کاری تونست بکنه این بود,که ازشاخه تنومند درخت بگیره ....

بانگرانی نگاهش کردم
وااااااااای
پاهام به همون قسمتی,که گلی بود برخورد کرد و سر خورم
داشتم با کله میوفتادم زمین که روهوا
پاهای ماهان و گرفتم ...

داد زد
وای ساغررررررر نهههههههه
باشدت زیادی خوردم زمین
آی .....ماتحتم بشدت درد میکرد ...
از طرفی هم روی گل افتاده بودم و حسابی,کثیف شده بودم ...

568

عشق واهی

569

باتعجب به شلواری که تو دستم بود نگاهکردم...
هیییییی اینکه ....
هییییی این ...اینکه شلوار ماهانه...

سرمو باب اوردم
دیدم دوتا پای مردونه رو هواست
داشتم به این فکر میکردم
که مردا کال از اول که بدنیا اومدن
یه عالمه مو بودن که دست و پا در اوردن که ماهانم از این قضیه مستثنا نبود
یهو احساس کردم پاهام بی ح شدن
باتعجب به ماهانی که افتاده بود رو پاهام نگاه میکردم....

یهو از ته دل داد زدمممممم
مااااااااااهااااااااان
پاهامممممم شکست...
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هل هل از جار پاشد که درد پاهام بیشتر شد...
به احظه احساس کردم نفسم بند اومد....
ناخداگاه قطره اشکی از گوشه چشمم چکید...

ماهان که دید دارم گریه میکنم با نگرانی زیادی که تو چهره ار مشتتهود بود
گفت
واااای ساغر
حالت خوبه؟ پ...پات درد میکنه
باجمله ای که گفت
بابغض گفت ای کار ممیمردم ولی...
اشکام بیشتر شدن....

میخواستم بگم تو ...تو...غلط میکنی که این حرف و میزنی
تو...تو.حق مردن نداری ....بفهم....

عشق واهی

571

ماهان فکر کرد واس درد پاهامه که گربه میکنم خواستتت حرف دیگه ای بزنه
که باگریه دستم و گذاشتم جلوی دهنش و گفتم

م...ماهان...

هیچی نگو....حرف از مردن نزن ...میفهمی....
گریم تقریبا به هق هق تبدیل شده بود...
احساس کردم ماهان باتعجب نگاهم میکنه...
یهو احساس کردم....
احساس کردم رو هوام...
توبغل ماهان بودم...

به دستش زیر زانوم بود و دست دیگش پشت گردم

....

ح خجالتی سراسر وجودم و در برگرفت
لب پایینیم و به دندون گرفتم و ناخداگاه سرم و توسینش پنهان کردم....
احساس کردم شونه هار میلرزه...
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همیشه وقتی خجالت میکشم مسخرم میکنه...
وارد خونه شدیم...

هیچک

نبود...

روی مبل گذاشتتم
عجیب بود تاابن درد پاهام کال یادم رفته بود...

ماهان بهم گفت
ساغر...امممم...میگما پاشو ببین میتونی راه بری ؟؟
اروم از روی مبل پاشدم...
کمی درد میکرد ولی میتونستم راه برم....

بهو صتتتدای در اومد و پشتتتت لندر همه ریختن تو خونه و بااعصتتبانیت
نگاهمون میکردن...
تنها کسی که لبخند به لب داشت...

ندا بااعصبانیت گفت
وا دوساعته مارو عالف کردید ؟
ماهان گفت ：ببخشید ندا خانم ساغر پاهار اسیب دید مجبور شدیم بیاییم
ان شالله یه وقت دیگه...

یهو همشون اومدن پیش من
ساغر حالت خوبه؟؟؟
میتونی راه بری؟؟؟
میخوای بریم بیمارستان؟؟؟

عشق واهی

573

همهمه شده بود...

پشت سرهم سوال میکردن
وقتی اطمینان دادم که حالم خوبه
کم کم همه پراکنده شدن
وارد اتاق شدم...
مهشید دراز کشید بود و زل زده لود به سقف...
لباسم و عوض کردم و و کنارر دراز کشیدم...

طبق عادت گذشتتته یک گوشتتی هنذفری و توی گور مهشتتید و دیگری و تو
گور خودم گذاشتم
زل زدم به سقف و زیر لب اهنگ و
زمزمه کردم...

سرعت روی هفتاد هشتاد
موزیک و میزارم مغزم رد داد...
مهسید برگشت سمتم...

منم برگشتم سمتش
رو در رو...
مثل همیشه زل زد تو صورتم...

دست هام و
کف دستام و گذاشتم دو طرف صورت مهشید...
لب هار کج و کوله شد...
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دستم و برداشتم و محکم لب هار و ب*و*سیدم..

یاد مامان افتادم
هروقت این کارو میکردیم
میگفت زشته...
ولی خب چه ایرادی داره که لب های خواهریم و بب*و*سم...

باتعجب به مه شید نگاه کردم که چ شم هار و کج کرده بود و زبونش و اورده
بود بیرون
گفتم
مهشید
گفت جووووونز
گفتم میگما یوقت

جلوی امیر این مدلی نکنی خودت و...

باتعجب گفت :چی شده ؟؟
گفنم واقعاااا من بودم تاابن طاقت داده بودمااااا...

عشق واهی

575

بیشعوری بارم کرد و گفت
میدونی یه سوال میخوام بپرسم
موندم بپرسم یانه...

گفتم
بفرماااا گلم....

گفت  :امممم تو...میگم...توماهان و دوست داری؟؟؟
واااای یعنی....
یعنی انقدر تابلو بودم که مهشید فهمیده.....

گفتم  :عع وااااا
جیرت دراد این چه حرفیه که میزنی اخه ؟؟؟
من و ماهان
تک خنده ای کردم و گفتم
مزخرفه...
صورتم و برگردوند سمت خودشو گفت  :حاضرم قسم بخورم دوسش داری...
من ....من....
نخیرم....

محکم گونه قرمزم و ب*و*سید و گفت
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الهی دوذت بگردم من....

گفتم
مهشید تورو خدا یه وقت لو ندیا...
اصال فراموشش کن خب...

گفت  :غلط کردی
وااااای خداااا باورم نمیشه....
ابخندی زدم و گفتم کوفت بخواب.....
هنذفریم و گذاشتم تو گوشم داشتم تهنگ گور میکردم که خوابم برد....

احساس کردم کنار گوشم بمب ترکید
بوحشت از خواب پریدم و تندی هنذفری هام و دراوردم...

پوووووف
بمصب اهنگه ترسوندتم...
حسابی تشنه ام شده بود...
وارد پذیرایی شدم....

باچیزی که دیدم هنگ کردم
با تعجب خیلی زیادی به نقاشتتی هایی که روی میز و تعدادی روی زمین بود
نگاه میکردم...

عشق واهی
از پشت بهش نزدیک شدم...
حسابی رو طراحی هار تمرکز داشت....

ح

کنجکاوی گل کرد...

ابن داره کی و میکشه ؟؟
کمی سرم و کج کردم.....

وااااااای
نه......
ضربان قلبم روی هزار بود...

ُ

گر گرفتم...
دستان و گذاشتم روی صورتم...
حرارت بدنم خیلی باب رفته بود...
قلبم محکم خودر و به سینه ام میکوبید...
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داشت چهره منو طراحی میکردم...

نمی دونم کی ؟؟کجا ؟؟عک و ازم گرفته بود که توی گو شیش بود و دا شت
از رور چهره منو طراحی میکردم....

خواستم کمی اذیتش کنم...
پشت سرر ایستادم و کنار گوشش زمزمه کردم....

چهره ام و چه خوب طراحی کردی ....دمت گرم....

دقیقا ۳متر پرید روهوا و برگشت...
هل کرده بود تندی نقاشی هار و جمع کرد...
دست به سینه به حرکات تندر نگاه میکردم...

خواست از کنارم رد سه که گفتم  :بحرحال من که دیدم

عشق واهی

579

زبون درازی کردم و بهش نگاه کردم....

گفتم  :خب اینهمه آدم چرا من ؟؟؟
بی صبرانه منتظر پاسخش بودم...
به تته پته افتاد...

پشت سرر و خاروند
گفت  :خب ....خب ......آخه....

چشمار و بست نف

عمیقی کشید و گفت :همینطوری...

آه بیشعوووور
مثال میگفتی چون خوشگلی..

چون دوست دارم چی میشد هاااان ؟؟
گفتم  :عع ...از من کی عک گرفتی؟؟
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گفت  :من ؟؟؟اشتتتاره کرد به خودر و خنده ای کرد و گفت  :نه بابا ...از
گوشی مهشید برداشتم...

عع که اینطور اونوقت من تا یه ستتتاعت پیش گوشتتی مهشتت ید و چک کردم
همچین عکسی نبود
درو

گفتم ولی معلوم بود مچشو گرفتم...

گفت عع ترشیده چه گیری دادیا....

کرم درونم بیدار شد
یکی از ابروهام و باب انداختم و گفتم  :میدونی درباره ترشیدگی....

واااای ماهان جدیدا یه پسره ازم خواستگاری کرده
ماه
قد داره دومتر

عشق واهی

هیکل ماشالله هزار ماشالله
واااای ماهان اخالقش
آقا.....
یه صدای گیرایی داره....

عین چی داشتم درو میگفتم
ماهان هرلحظه عصبی تر میشد و باعش میشد ادامه بدم
چشمار نگم ....نگم.....ماشالله
تا خواستم بگم خدا حفظش کنه
ماهان همه نقاشیاشو کوبید روی زمین و داد زد....

حق نداری ازدواج کنی فهمیدی؟؟

باسرتقی گفتم  :چرا ؟؟
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مگه من ادم نیستم...
تا آخر عمر سینگل....

نوچ نوچ نوچ
اتفاقا میخوام جواب مثبت بدم بهش....
تا حرفم تموم شد داد زد...

تو جواب مثبت بده
میکشمش
ساغر قسم می خورم

واااای چقدر هیجان انگیز
هرلحظه عصبانی میشد
بیشتر حال میکردم
قیافه غمگینی به خودم گرفتم و
دلت میاد
دلت میاد منو بیوه کنی اول جوانی
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عشق واهی
بچه هام یتیم شن...
رگ گردنش زده بود بیرون و دیگه داشت رگ صورتش به زرشکی میزد...
گفتم ببخشید من دیگه برم بخوام....

وارد اتاق شدم
خواستم برم سمت تخت که احساس کردم یکی محکم کوبید تو سرم....

دستم و رو سرم گذاشتم
واااای چته وحشی...

گفت دوساعته دارم حرفاتونو میشنوم...
خاک تو سر دوتاتون که همو دوست دارید ولی بیان نمی کنید....

چشمام و درشت کردم و گفتم :

ماهان ؟
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حرفی زده مگه ؟
یکی کوبید تو سرم و گفت
از تک تک حرفار میباریدروت غیرت داره....
میشم باز شد و سی دوتا دندونم نمایان شد...

مهشید گفت راستی قضیه خواستگاره...
تند گفتم زر زدم بابا...

مهشید دست هاشو محکم بهم کوبید و گفت  :فردا بابام و بابات هم میان
برنامه ها داااااارم
واس خان دادار گلم....

بیشعور تو خماری قرار داد منو و عین خرس خوابید
چند ساعتی فکر کردم
به ماهان

عشق واهی

حرف مهشید
کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد...

با سر و صدای زیادی از خواب پا شدم....
صورتم و شستم و رفتم پیش بقیه..

بابا و عمو اومده بودن
به همه سالم کردم
گونه باباو ب*و*سیدم
و چند کلمه ای با عمو صحبت کردم...

زیر چشمی نگاهی به ماهان انداختم
بااخم گوشه ای نشسته بود و به فرر زل زده بود
همه ی وسایل و تو صندق عقب ماشین ها جا دادیم و به سمت
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جنگل راه افتادیم...

آرمین و ندا با ماشین خودشون
مهشید و امیرم همینطور
میخواستم با مهشید اینا برم
ولی مهشید با یه اخم شوتم کرد تو ماشین ماهان...

عمو و بابا مشغول صحبت بودن و ماهان هم گاهی باسر تایید میکرد...

هنذفری ام و برداشتم و مشغول گور کردن آهنگ مورد عالقم شدم....

دستم تو دست یاره
قلبم چه بی قراره
به به به به چی می شه امشب
بارون اگر بباره چه شاعرانه
یه چتر خی و دریا کنارو
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عشق واهی

پرسه های عاشقانه
زل می زنم به چشمای مستت
سر روی شون هات میذارم بی بهانه
می خوامت خانومم
با عشقت آرومم
دستم تو دست یاره
قلبم چه بی قراره
به به به به چی می شه امشب
بارون اگر بباره چه شاعرانه
یه چتر خی و دریا کنارو
پرسه های عاشقانه
زل می زنم به چشمای مستت
سر روی شون هات میذارم بی بهانه
می خوامت خانومم
با عشقت آرومم...

آنقدر از آهنگه خوشم میومدکه دوسه باری گور کردم...
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باتوقف ماشتتین به خودم اومدم از ب رفته بودم تو فاز آهنگ نفهم یدم کی
رسیدم اصال!!!

با مهشید گوشه ای نشسته بودیم و داشتیم غیبت میکردیم...
نداهم که بعد قضیه کیان خیلی سرسنگین شده بود...

مردا مشغول کباب درست کردن بودن....
مهشید یه نگاه به من...
به نگاه به ماهان کرد و پاشد رفت سمت بابا اینا...
با تعجب نگاهش میکردم....
شروع کرد بلند بلند صحبت کردن...

راسش پدرجون
چند وقت پیش یکی از دوستام
ساغر و دیده بود

عشق واهی

خیلی ازر خوشش اومده بود
طوری که هرروز از زیبایی ساغر تعریف میکرد....

راسش چند وقت پیش واس داداشش خواستگاری کردن
البته اینم بگم پسره خودر یبار قایمکی ساغرو دیده
پسندیده....

ماشالله پدرجون
پولدار که هست
تحصیالت عالی
خونواده دار
تازه از قیافه بگم که مدله...

همه چی تمام
مامان که گله
روانشناسی خونده
و یه خانم به تمام معنا ست
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با دهن باز به مهشید زل زده بودم
پشت سرهم درو

میگفت...

بهو دستم بشدت کشیده شد و خیلی دردم گرفت...

با تعجب به ماهان نگاه میکردم....
جلو بابا و عمو ایستاد...
حتی اطرافیان هم نگاهشون به ما بود...

براق دهنشو قورت داد و با صدای بلندی گفت
آقا میخوامش....
من ساغر و میخوام....

دستم و باب برد و رو به جمعیت داد زد
ایها الناس
محکم دستم و باب برد
و داد زد
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عشق واهی

591

آقا میخوامش

جرم که نکردم میخوامش
رو به بابا گفت عمو خستتته شتتدم از ب ....جلو چشتتمم ازر خواستتتگاری
کردن....

داشتم از خجالت میمردم
همه نگاهشون رو ما بود
مخصوصا اینکه یه عده
دختر و پسر َج ُون دست میزدن و جیغ میزدن
زیر نگاه بقیه در حال ذوب شدن بودم و از طرفی داشتم از خوشحالی میمردم
....
قند تو دلم آب میشد....

بابا با خنده گفت  :خب ساغر خانم شما چی؟؟؟
وااااااای از خجالت داشتم میمردم....
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اصال نمیتونستم هید جوابی بدم..
اروم زیر لب گفتم  :میشه بعدا جواب بدم ؟؟ابن .....ابن واقعا معذبم...

د ستم از تو د ستش در آوردم و از خجالتم خودم و تو بغل مه شید پنهان کردم
....

مهشید همینطور که میخندد گفت
الهی قربونت برم من
قوربون خجالت کشیدنات...

اروم گفتم واااای مهشید دیدی
باااااورم نمیشه....

بهو صدای امیر و شنیدم که گفت  :باورت بشه ....مگه ترشیدگی اینطور حرف
میزنی....

منم خیلی شتتیک خودم و زدم به اون راه و روبه مهشتتید گفتم  :واااای چقدر
خوشگل شدی امروز...

امیر گفت  :معلومه که زن من خوشگله برعک اون داداشِـ

عشق واهی
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اروم گفت  :ندیدید چطور خون منو تو شیشه کرد....
مگه میزاشت دو دقیقه مهشید و ببینم اگر تالفی نکردم...

مهشید ترکیده بود از چرت و پرت های شوهرر
امیر محکم دستاشو بهم زد و گفت
آخ جوووون دوماد زنی چه حالی میده....

بهو صدای ماهان از پ ست سرمون اومد که گفت  :ابن یکی و موافقم سر تو
خیلی خور گذشت...
امیر گفت  :دارم برات...

ناهارمون و که خوردیم
مردا گوشه ای جمع شده بودند...

تا بساط قلیون و راه انداختن
دوباره وسوسه شدم...

با مهشید نشستیم کنار امیر و مظلوم زل زدیم بهش
امیر باشک نگاه میکرد بهم
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که یهو ماهان داد زد
نه نه نه نه به ساغر قلیون ندیا....

امیرم از لج ماهان گفت  :بکش آبجی
میخوام ببینم کی میتونه چیزی بگه...
ماهان پوووفی کرد و گفت  :خیلی بچه ای امیر...
امیرم کمی قیافه ار و کج و کوله کرد و چیزی نگفت..

خدا رو شکر برعک

همیشه هید مشکلی برام پیش نیومد...

ماهان باحرص زل زده بودم به...

منم بیخیال به قلیون ک شیدنم ادامه .میدادم که بی شتر حرصش گرفت و گفت :
پاشید جمع کنید برگردیم....
اول از همه هم قلیون و برداشت...

از بغلم که رد شد اروم زمزمه کرد
باشه دیگه دارم برات...
زیر لب پررو یی بارر کردم...
واب هنوز جواب نداده...

امیر نزاشت با ماهان بیام و ماهان هم کلی غر زد
تو ماشین امیر کلی ماهان و مسخره کرد و خندید....

عشق واهی

به و یال که رسیدم کمی بعد از خونه زدم بیرون به سمت دریا....
هنوز ندیده بودمش...

نزدیک دریا شدم
روبرور ایستادم و زل زدم به موج های آب
واقعا آرامش میداد صدار....

نف

عمیقی کشیدم که صدای...

صدای ماهان از پشت سرم اومد...

که گفت  :این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟؟
نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداختم و گفتم  :واقعا معلوم نیست...
نگاه بی تفاوتی کرد و پشت سر من ایستاد...

یعنی آنقدر عاشق همیم که ابنطوری صحبت میکنیم
ماهان با خنده گفت  :داشتی پ میوفتادیا وقتی ازت خواستگاری کردم
و زد زیر خنده...
سرتق نگاهش کردم و گفتم  :نه اتفاقا....
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میخواستم بگم نه...
دیدم تو جمع ضایع میشی..

احساس کردم ناراحت شد
رور و برگردوند...
منم گفتم  :خب حاب شوخی کردم!!!

دستش و توی جیب شلوارر گذاشت و پاهاشو به عرض شونه ار باز کرد
و گفت  :عع ....که شوخی کردی...
اوهوم...
بی هوا دست انداخت زبرپام و بلندم کرد...
شروع کردم به جیغ زدن....
واااای ماهان بزارتم پایین...

باشیطنت نوچ نوچ کرد و بی هوا
پرتم کرد تو آب...

جیغ بنفش کشیدم که ماهان
بلند بلند خندید و از دریا بیرون رفت...

عشق واهی
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تندی دو ییدم ستمتش و از بند کمربندر گرفتم و کشتیدمش ستمت خودم که
چون امادگیشو نداشت افتاد تو آب....
منم نامردی نکردم و کال خیسش کردم....

داشتیم آب بازی میکردیم که یهو صدای

عصبی امیر و شنیدم...

اینجا چیکار میکنید هااا
با وحشت برگشتیم سمتش...
اه اه .پی پی کرد تو خوشیمون...

امیر گفت  :مگه نگفتم تا عقد نکردید

نباید تنها باشید...

سرمو انداختم پایین
ماهان جلوی من وایستاده بود و بااخم به امیر نگاه میکرد...
گفت  :عع اینطوریاست خیلی خوب!!!

هید عیبی نداره
دستم و گرفت و
دستم و گرفت و بسمت خونه کشوندتم....

خی

خالی بودیم...

امیرم پشت سرمون بود...
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وارد خونه که شدیم...
همه با تعجب نگاهمون میکردن...

ماهان گفت  :عموجان باباجان ببخشید این حرف و میزنم
اما منو ساغر تصمیم گرفتیم که مراسم عقد فردا باشه نهایتا پ

همه با تعجب نگاه میکردن...

بدتر از همه خود من بودم

خواستم حرفی بزنم که ماهان دستم و محکم فشار داد
یعنی چیزی نگم...
بابا و عمو گفتند که براشون فرقی نداره...
جالبه هنوز جواب مثبت نداده بودم...

مهشید گفت  :وا ماهان مگه ساغر جواب مثبت داده؟؟

فردا....

عشق واهی
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ماهان سرشو خاروند و گفت  :میشه چند لحظه با ساغر صحبت کنم ؟؟
بعد از اجازه دادن پدرهامون وارد حیاط شدیم...
که پشت خونه بود..
یهو داد زدم...
نظر منم که اصال مهم نیست...
هرچیزی خواستی میگی...
شاید من جوابم منفی بود...
محکم از بازوم گرفت و منو تکیه داد به دیوار....
باجدیت زل زد تو چشمام و گفت :

ساغر ....من....ماهان...خیلی دوست دارم ....بی شتر از چیزی که فکر میکنی
....قول میدم خوشتتبختت کنم ....اما اگر تو فکر میکنی که با من خوشتتبخت
نمیشی...؟؟؟
گفتم  :نه ....میدونی بحش سراینکه....
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محکم بغلم کرد و گفت  :بحش های دیگه رو ول کن....

دوستم داری ؟؟؟
دوباره تپش قلب شدید گرفتم
مطمئن بودم از خجالت لپ هام قرمزه....

ماهان که دید جواب نمیدم
با خنده دستش و گذاشت زیر چونم وسرم بلند کرد....

ستتاغر ...من ...من بدون هید خجالت و ترستی گفتم چونکه دوستتت داشتتتم
....دارم یعنی...

اما توچی؟؟؟
دلم و زدم به دریا و باصدای
ارومی گفتم
منم....

گفت توچی؟؟

عشق واهی

اروم زمزمه کردم من هم دوست دارم....
گفت چی نشنیدم....

بلندتر گفتم منم دوست دارم
داد زد بلند تر
داد زدم اصال نمیگم...
خندید و گفت ببخشید ترشیده...
نه ترشیده نه خانومم....
ناخداگاه نیشم باز شد که ماهان زد زیر خنده...
خواستم حرفی بزنم که اروم لپ ام رو ب*و*سید...

در عرض دو ثانیه تغییر رنگ دادم که شد سوژه ماهان و هی می خندید
خواست باز لپم و ب*و*س کنه که خودم و عقب کشیدم...

با تعجب نگاهم کرد
گفتم  :ماهان ما نامحرمیم...
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گفت  :ولی قراره بشیم...
گفتم هنوز که نشدیم...

گفت ببخشید عز یزم
که ناراحت کردم...
منم خیلی شیک گفتم  :لطفا تکرار نشه...

ماهان با پررو یی تمام گفت ب*و*سه ؟؟یا ناراحت کردنت ؟؟
ناراحت کردنت که چشم تکرار نمیشه...
ولی ب*و*سه رو اصال نمی تونم قول بدم...

پررو یی بارر کردم و از بغلش رد شدم
صدای خنده میومد منم خندم گرفته بود....
قرار براین شدکه فردا بریم آزمایش و لباس خریدن....

چون خی

شده بودم دور گرفتم و خوابیدم....

احساس کردم صدای زنگ گوشیم میاد...

602

عشق واهی
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اه صبح اول صبحی آخه کی زنگ میزنه ؟؟
بیه چشمم و باز کردم و بعد از پیدا کردن گوشیم جواب دادم
بله...

صدای شاد ماهان اومد
سالم خانومم صبحت بخیر...

گفتم  :چی ؟؟؟خانومم؟؟ماهان حالت خوبه ؟؟؟
ماهان باصدای کالفه گفت
واااای هیچی یادت نمیاد ؟؟
کمی به مخم فشار آوردم
هییییییی ای وای یادم افتاد...

نف

عمیقی کشید و گفت خدارو شکر..

حاب زود پاشو آماده شو بریم خرید
من امادم

بیست دقیقه دیگه بیرون بار...

باشه حتما..
خداحافظ...
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604

گفتم بابای
تند صورتم و شستم و مسواک زدمممم....

آرایش کمی کردم و شتتلوار جین آبی نفتیمو پوشتتیدم و مانتو مشتتکی تا کمی
بابتر از زانوم و شال آبی رنگ و سر کردم...
کیف مشکیم و برداشتم و از خونه بیرون اومدم...
ماهان نشسته بود تو ماشین و داشت اطراف و نگاه میکرد...

سوار ماشین که شدم
حرکت کردیم...

آهنگ شادی گذا شته بود و زیر لب آهنگ و میخوندو م سخره بازی درمیاورد
....
یهو یاد ر*ق*صش جلو آرمین افتادم...

شروع کردم بلند بلند خندیدن
______________________
ده ساعت عالف یه آزمایش بودیم...
داشتم از گشنگی میمردم...

کم کم داشت قورباغه درونم بیدار میشد که
ماهان با جواب آزمایش ها اومد...
قیافه ار خیلی گرفته بود...
نه .....چیزی که به ذهنم رسید ...نه..نه...خدانکنه...
ماهان با بغض گفت س....ساغر...

عشق واهی

605

من .....تو....
واااای یعنی بخاطر همون اینهمه طول کشید....
ناخداگاه اشکام شروع کردن به ریختن...
ماهان اشکام و پاک کرد و محکم بغلم کرد....
واااای خدا نگاهش کن چطور گریه میکنه....

خیالت راحت نترشیدی
ازمایشامون اوکی اوکی...
آنقدر مشکل نداره که زنه گفت صددرصد شما باید باهم ازدواج کنید....
محکم کوبیدم و به بازور و با ناراحتی روم و برگردوند م....
دنبال ام اومد و گفت :ببخشید ساغر خانم ...داشتم شوخی میکردم....

بی توجه به حرفش برگشتتتم ستتمتش و گفتم وااااای ماهان دارم از گشتتنگی
میمردم...
گفت عع دور از جون بدم میاد .تا هرچی میشه خودتو به کشتن میدی...
گفتم تا یه ده دقیقه دیگه بهم غذا نرسه مر....
بااخم دستش و گذاشت جلوی دهنم و هلم داد سمت ماشین....
بعد از این کلی ناهار خوردم...

باخیال راحت تکیه دادم به صندلی و گفتم
واااای ماهان دستت درد نکنه دااشتم می...یعنی می...نه...

ماهان گفت خواهش میکنم عز یزم
ولی اونو دیگه ادامه نده...

از رستوران که بیرون اومدیم بیرون
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رفتیم خرید لباس
که مانتو شلوار .و کفش و روسری سفید گرفتم و ماهان کت و شلوار که کامال
فیت تنش بود...
بعد از گرفتن حلقه امون که یک شکل بود ولی برای من کمی ظریف تر بود...
ساعت 2۰رسیدیم خونه که از خستگی زیاد خوابم برد...
صبح زود از خواب پاشدم و با مهشید رفتیم آرایشگاه...

موهام و ستتاده شتینیون کرده بود که خیلی ناز شتتده بود و خودم خیلی خوشتتم
اومد....
یه آرایش ساده و بیت هم داشتم...
درکل خوب شده بودم و مهشیدهم همینطور....

باصدای زنگ آرایشگاه
تندی لباس هامون و پوشیدیم و بعد از حساب کردن پول آرای شگاه از آرای شگاه
زدیم بیرون...
ماهان تکیه داده بود به ماشین و نگاهش سمت آرایشگاه بود...
شالم و حسابی جلو انداخته بودم و صورتم دیده نمی شد....

جلوی ماهان که وایستادیم
اروم سالم کردم...

جواب سالمشو شنیدم
اما سنگینی نگاهش و احساس میکردم...

عشق واهی

607

سوار ماشین شدیم
آهنگ مالیمی درحال پخش بود
از طرفی مهشید شروع کرده بود
صحبت کردن
منو ماهان تو سکوت به صحبت های مهشید گور میکردیم...

جلوی در خونه که نگه داشت
مهشید زود پیاده شد و رفت خونه...

خواستم پیاده شم که
ماهان گفت  :نمیشه یه خورده ببینمت
نوچ نوچ کردم که گفت  :عع اینطوری است...

سرمو تکون دادم که گوشه شالم و باب زد
قبل از اینکه صورتم و ببینه دستم گذاشتم جلوی صورتم....
و با شیطنت گفتم  :جناب لطفا کنجکاوی نکنید....

بدون اینکه بزارم حرفی بزنه
تندی از ماشین پیاده شدم.

باورم نمی شد
ابن من ....ساغر
کنار ماهان نشسته بودم برای عقد
زمانی که به مسافرت اومدیم هید فکرر و نمیکردم که تو شمال عقد کنم...
نگاهم رو تک تک اعضا چرخید...

بابا

608
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عمو
امیر
مهشید
آرمین
ندا...

جای یکی و خیلی شدید ح

میکردم...

جای خالیش و توی تمام لحظات زندگیم کنارم ح

میکردم...

ناخداگاه قطره اشک لجوجی رو گونم سر خورد...

صدای عاقد بگوشم رسید
عروس خانم وکیلم...

چشمام و بستم و زمزمه کردم
مامان برام دعا کن...
دعا کن خوشبخت بشم...
لبخندی از ته دل زدم به ماهان که از آینه روبرومون زل زده بود بهم...

زمزمه کردم
با توکل بخدا و عنایت امام زمان
اجازه بزرگترها
بله....
صدای شادی ندا و مهشید و دست زدن های جمع اومد...

عشق واهی

609

عاقد دعایی خوند
و ماهان بله رو گفت....
نگاهی به حلقه های سفید رنگمون کردم...
ماهان حلقه ظریفم و برداشت و تو انگشت دست چپ قرار داد....

خوا ستم حلقش و و بردارم که اح ساس کردم ب*و* سه تندی پ شت د ستم زد
....

احساس کردم گونم بسرعت گلگون شد و پشت بندر صدای
جوووووووونم کشیدن بچه ها اومد....
مهشید جام عسل و به دست ماهان داد....

همیشه احساس میکردم جز مزخرف ترین رسم و رسوم هاست
اما ابن بنظرم خیلی هم شیرین و

بود...

ماهان انگشتش و توی عسل کرد و جلوی دهنم نگه داشت...

باشیطنت نگاهش کردم که گفت
ساغر گاز نگیریا...
خواستم انگشتش و گاز بگیرم که اصال دلم نیومد و بیخیال شدم....
گفتم شاید ماهان گاز بگیره که برخالف انتظار گاز نگرفت...
همگی از محضر بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم...
ماهان آهنگ فوق العاده شادی گذاشته بود...

شیشه ماشین و داده بودیم پایین
امیر و آرمین از دوطرف محاصره امون کرده بودن
و جیغ و داد هامون کل خیابون وفرا گرفته بود

610
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ماهان یه نگاه شیطنت آمیز به اطراف کرد و پاشو گذاشت رو پدال گاز
تو دوراهی که امیرو آرمین به یه سمت رفتند
ماهان غیر منتظره از راه دیگه رفت
خیلی خوب....

باد که میخورد به صورتم
هیجان و چندین برابر میکرد....

ماهان با صدای بلند به

اینکه امیر و آرمین و سرکار گذاشته می خندید....

امیر زنگ زد به ماهان و کلی تیکه انداخت بهمون که از خنده مرده بودیم....

بعد از کلی تیکه های بامزه
بابخره تلفن و قطع کرد....

هوا هم تاریک شده بود و ماتو خیابون عین خال میگشتیم
آهنگ باصدای بلند
همراهی با آهنگ و باصدای بلند
یه عده با تعجب نگاهمون میکردن
به عده جون پابه پامون
صدای آهنگ ماشین و زیاد میکردن و بوق میزدن....
جلو ی رستوران نگه داشت...
خدارو شکر آرایشم خیلی مالیم بود و رژمم کمرنگ بود...
موهام کامال پوشونده بودم...
کمی کفش های پاشنه بلندم اذیتم میکردن...

عشق واهی

611

در ماشین و باز کردم و پیاده شدم...
ماهان که کنارم قرار گرفت...

برای اولین بار
بدون هید نگرانی
دستم و دور بازوی پهن
حالل ترین شخص زندگیم حلقه کردم...

بااینکه کفشم کلی پاشنه بلند بود
هنوزم کمی ماهان ازم بلندتر بود...

قسمت جلوی رستوران پراز سنگ های درشت و ریز بود
تا بریم به در رستوران
چندبار تا مرز شکستن پا رفتم و برگشتم....

تا روی صندلی رستوران نشستم
نف عمیقی کشیدم و خم شدم
و وچ پام و کمی ماساژ دادم....

صاف که نشستم
ماهان با نگرانی گفت
پاهات

درد میکنه....

بهش که اطمینان دادم پاهام درد نمیکنه
گفت واب نمی دونم این کف شای پا شنه بلند چیه فقط کمر و پاهای خودتون و
داغون میکنه...
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612

با ناز گفتم
عع .....خیلی خوب و قشنگه....
ماهان با لبخند به ناز کردن ام خندید و گفت اون که صد درصد...
همون لحظه غذاهامون و آوردن...

داشتم غذام و میخوردم
نگاهم به دختری که چند میز ذونور تر بود افتاد
بازار ناز و ادا کباب میذاشت تو دهن طرف مقابلش
واقعا
دختر که نه ق شنگ سی و پنج بهش میخورد و اون حجم ناز کردن ا صال بهش
نمیومد....

ماهان بهم گفت وای ساغر
چرا قیافت و اون طوری کردی؟؟؟
ها؟؟؟
رد نگاهم و گرفت و به اون خانوم
رسید.....

با خنده گفت
قیافت و اون طوری نکن
خوبه که
بدو بدو

عشق واهی

613

توهم همینکار و کن
معلوم بود فهمیده بدم میاد و داره سربه سرم میزاره....

گفتم
تو خلوت عیبی نداره...

خانم برای همسرر ناز نکنه
برای کی ناز کنه ؟؟؟
ولی تو مله عام اصال چنین رفتاری و نمی پسندم....

ماهان گفت
وااااااای چه خانم فهمیده ای گیرم افتاده خدایا شکرت....

ماهان بعد از حساب کردن پول رستوران

کمی که حرکت کردیم...

سوار ماشین شد....
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تندتند آهنگ هارو عوض کرد و روی آهنگ
ابی نگه داشت....

بانوي موسیقي و گل
شاپري رنگین کمون
به قامت خیال من
مل مل مهتاب بپوشون
بذار نسیم دربه در گلبرگ رو از یاد ببره
برداره بوي تنه تو هر جا که میخواد ببره
دست رو تن غروب بکش که از تو گلبارون بشه
بذار که از حضور تو لحظه ترانه خون بشه
همسایه خدا میشم مجاور شکفتنت
خورشیدو باور میکنم نزدیك رفتار تنت
قطره ام از تو من ولي درگیر دریا شدنم
دچار سحر عشق تو در حال زیبا شدنم

بانوي موسیقي و گل
اسطوره عاشق شدن

614

عشق واهی

تا من دوباره من بشم
دوباره لبخندي بزن
لبخنده ي تو جانمو مغلوب رویا میکنه
انگار جهان وامیسته و ما رو تماشا میکنه
بانوي موسیقي و گل
شاپري رنگین کمون
به قامت خیال من
مل مل مهتاب بپوشون
بذار نسیم دربدر
گلبرگ رو از یاد ببره
ورداره بوي تنه تو
هر جا که میخواد ببره
قطره ام از تو من ولي
درگیر دریا شدنم
دچار سحر عشق تو
در حال زیبا شدنم
بانوي موسیقي و گل
تندی شاعرانگي
نوازشم کنو ببر
منو به جاودانگي

615
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شب از نگاهت آینه رو
پر از ستاره میکنه
برهنه میشه از خودر
به من اشاره میکنه
بانوي موسیقي و گل
شاپري رنگین کمون
به قامت خیال من
مل مل مهتاب بپوشون
بانوي موسیقي و گل
شاپري رنگین کمون
به قامت خیال من
مل مل مهتاب بپوشون
بانوي موسیقي و گل
شاپري رنگین کمون
به قامت خیال من
مل مل مهتاب بپوشون...

همراه ابی میخوند
دستم و محکم تو دستش گرفته بود و با لبخند نگاهم میکرد

616

عشق واهی

لب دریا نگه داشت....

در سمت منو باز کرد و دستم و گرفت....
دستم و توی دستش گذاشتم....

کفش هام و درآورده بودم
دست در دست هم
کنار دریا راه میرفتیم
بارون نم نم میباریدروت
با حرکت یهو یی ماهان
شوکه شدم که....
احساس کردم رو هوام...
بغلم کردم بود و رو هوا میچرخوند و داد میزد....
لبخندی زدم و باشیطنت نگاهش کردم....

از آنجایی که آقامون کمی منحرفه
بد برداشت کرد و منتظر چیزه دیگه بود....

617
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خیلی غیره منتظره بازوشو گاز گرفتم....

از درد کبود شده بود
دام برای بچم کباب شد...

گفت ساااغررر تو این گاز گرفتم تو ترک نکردی ؟؟؟
گفتم نوچ و ترکم نخواهم کرد..

همون طور که دستش رو بازور بود گفت  :میکنی؟؟
گفت  :گفتم نمی کنم...
با خنده گفت  :تورو خدا بکن...
گفتم اصال اصرار نکن راه نداره...
گفت  :حاب این یبارو...

این یبارو یعنی چی؟؟؟
هییییییی تازه معنی حرفای این منحرف و درک کردم منم که ساده
زود گول حرفار و میخورم....
گفتم  :ایش  ...بی ادب ....منحرف...

با خ نده گ فت  :ا خه فدات شتتم تو ا گه منحرف نبودی که معنی حر فامو
نمیفهمیدی ک

عشق واهی
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راست میگفت...

بد ضایع شدم
خودم و زدم به اون راه...
اون بیشعورم بالبخند نگاهم میکرد....
خواست حرفی بزنه که زود بازو دست دیگه ار و گاز گرفتم و فرار کردم.....
من بدو ...ماهان بدو....

آنقدر دو یید بودم که دیگه نف

نمونده بود برام...

دیگه بیخیال دو ییدم شدم و ایستادم...

کمی که نف

کشیدنم درست شد...

صاف ایستادم...
خبری از ماهان نبود...

اطراف و نگاه کردم
اصال نبود...
اشکم داشت درمیومد...

که احساس کردم یکی محکم

از پشت بغلم کرد...

یه لحظه از ترس پاهام ِسر شد...
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با ترس به عقب برگشتم که با چهره خندون ماهان روبه رو شدم...

فکر کنم رنگم پریده بود
که صورتم و بین دستار گرفت و گفت
حالت خوبه ؟؟
ساغر خوبی؟؟
اروم سرم تکون دادم...
محکم بغلم کرد...
سرم و گذاشتم رو سینه ار و چشمام و بستم....

احساس کردم بینی ام میخاره
محکم کوبیدم رو بینی ام...
احساس کردم یه مورچه رو سراسر صورتم در حرکته...
هرکاری کردم مورچه بمصبی دست از سرم بر نمی داشت...

با عصبانیت چشمام و باز کردم که با دوتا چشم سبز خندون که زل زده بود بهم
روبه رو شدم
یاخدا این چشم کیه ؟؟؟
هنگ نگاهش میکردم
هییییییی
ماهان
اینکه
ِ
سریع ملحفه رو کشیدم روم و گفتم

عشق واهی

وااااای ماهان خجالت نمی کشی بدون در زدن وارد اتاق میشی ؟؟؟
شاید لباس تنم نیست...
واقعا که...
یهو ملحفه به تندی کنار زده شد...

ماهان با تعجب نگاهم کرد و گفت  :هرروز صبح که از خواب پا میشی
اتفاقات قبل یادت میره ؟؟
وا نه ...چطور؟؟
ساغر ...منو...تو...عقد کردیم
یادت نمیاد....
ابن بهم محرمیم....

هییییییی ای وای راست میگیا
اصال یادم نبود...
پاشدم و محکم گونه ار و ب*و*سیدم و گفتم صبحت بخیر همسر...
گفت صبح شمام بخیر همسر...

تا از تخت پاشدم
ماهان جای من دراز کشید...

گوشیم که بغل تخت بود و برداشت و مشغول بازی کردن شد
وارد حمام شدم و بعد آو یزون کردن حوله ام
دور گرفتم...

بابخره بعد از یک ساعت
از حمام بیرون اومدم...
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کمربند حوله تن پور سفیدم که تا زانوم بود و محکم ب ستم و کالهش و روی
سرم گذاشتم...

از ببه بی در حمام

نگاهی به اتاق کردم....

اخی بچم گوشی به دست خوابش برده بود...
در کمدم و باز کردم و مشغول برداشتن لباس شدم...
یهو دستی دور کمرم حلقه شد...

باصدای خواب آلود گفت عافیت باشه بانو
برگشتم سمتش و بالبخند گفتم
سالمت باشی همسرم...

از قصد لبخندی زد که چال عمیق گونش دیده شه
انگ شت ا شاره د ستم و محکم رو چاله رو گونش ف شار دادم و گفتم آن شالله
شهرداری پرر کنه...

بالبخند گفتم مدیونی فکر کنی حسودی میکنم
محکمتر بغلم کرد و گفت
حسودی کردناتم دوست دارم همسر
تند تند پلک زدم که خندید و کاله روی سرم و روی سرم کشید تا موهام خشک
بشه
لباس هامون زدم بغلم و وارد حمام شدم
لباس ام و که عوض کردم
وارد اتاق شدم

عشق واهی
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موهام و شونه کردم و باسشوار خشکش کردم
ماهان هم همینطور داشت نگاهم میکرد
اخی بچم بیکاره
آرایش کمی کردم خواستم برم سمتش که یهو یاد چیزی افتادم
کنارر نشستم و گفتم
ماهان
جونم
جونت بی بال
این نادر چی شد
اصال نفهمیدم بعد پیدا کردن مدارک چه بالیی سرر اومد
همچنین کیان
خواست حرفی بزنه که موبایلش زنگ خورد
کمی که صحبت کرد
موبایلش و قطع کرد و گفت
من مدارک و دادم دست پلی چون
دیگه ادامش که قاچاق مواد به من مربوط نمیشتتد ولی فهمیدم که حین قاچاق
مواد دستگیر شده
که خب قاچاق مواد و چندتا قتل عمد صد درصد اعدامه
و اون کی ِان....اشغال ...که
اون کی ِان....اشغال ...که...حاب حاب ها باید اب خنک بخوره
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بایاداوری چیزی ...باناراحتی گفتم :ماهان
دستشو انداخت دور شونمو منو به خودر نزدیک کرد
ا ناراحتی گفتم :ماهان اون...اون دختره که گفتی زنت....ه
روی موهام و ب*و*سید و گفت :همون سارینا بود
ب خدا پای هید لدتی در میون نبود ....من ازر متنفر بودم...فقط و فقط به
هدفم فکر میکردم ...مطمین بار  ...صادقانه میگم ساغر  ...سارینا فقط پلی
بود که منو به هدفم میرسوند
محکم سرم و ب*و* سید و گفت :ببخ شید ساغر بانو ...خیالت راحت تا پای
تو در میان باشتته ها هید دختری و نمیبینم ...محکم گونشتتو ب*و*س تیدم و با
شوخی گفتم:واب خداکنه
ق سمت پایین لباس عرو سم و توی د ستم میگیرم و با عشوه و ناز جلوی ماهان
چرخی میزنم
لبخندی میزنه که چال عمیق گونش مشخص میشه
دلم برار ضعف میره میخواستم برم سمتش
اما ....نه ...امروز اون باید بیاد سمتم
لبخند ملیحی میزنم با عشق نگاهش میکنم
لبخند شیطونی میزنه
بمصب میپوکونه ادمو ..دستی به پاپیون مشکی دور گردنش میکشه و با ژست
خواستی میاد سمتم

عشق واهی
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دستاشو دور کمرم حلقه میکنه و پیشونیش و به پیشونیم میچسبونه
کنار گوشم زمزمه میکنه
پرنس من چه خوشگل شده
از تعریفیش خجالت میکشم...تندی گونه هام گلگون میشه
سرم و تو سینه ار پنهون میکنم و با ناز میگم
امممم ...امروز حسابی باید حواصم بهت باشه
گفت :عز یزم باید همی شه حوا صت به من با شه ...بابخره خوشگلی و درد سر
...امروزم که دکترم و به همه محرم ...باید حواصتتت باشتته دخترای خشتتگل
ندزدنم
گفتم عع توکه گفتی ا من باشم به کسی نگاه نمیکنی؟؟
سرم و بین د ستایه مردونش گرفت و گفت :هنوزم همون و میگم عز یزم دا شتم
شوخی میکردم
اروم ب*و*سه ای به گونم زد
یهو با صدای فیلمبردا به خودمون اومدیم
بالبخند نگاهی بهمون کرد و گفت :عالی بود
اها ...شنلمو داد دست ماهان و گفت لطفا کمک کنید شنلش و بپوشه
سوار ماشین ماهان شدیم
ماهان تندی اهنگ شاد گذاشت
شروع کردیم ریز ریز ر*ق* صیدن و فیلمبردار بنده خدا که تا کمر بیرون بود تا
از ما فیلم بگیره بعد از اینکه کلی به پوزیشتتن های فیلمبردار خندیدیم جلوی
با نگه داشت
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کلی ژستتت های ناموستتی گرفتیم و کلی شتتوخی و خنده اخه عکاستتامون
دوتادختر و پسر جوان بودن و بشدت شوخ و هش سر به سرمون میذاشتن
نزدیکای ستتاعت هفت بود و باید میرفتیم تابر بعد از اینکه اخرین عک رو
هم گرفتیم
زود شنلم و پوشیدم و پیش به سوی تابررررر

باورودمون به مجل سیل عظیمی از فامیال رو به رومون قرار گرفتن
منو ماهان تو جایگاه عروس داماد نشسته بودیم و نظاره گر فامیال
مهش تید و ندا و بارلی و...خیلی از خانوم های دیگه مشتتغول مجل گرم کنی
بودن
دیگه طاقتم تموم شد و دست ماهان و گرفتم و رفتیم وسط
 ...اوایل ماخان ناز میکرد و نمیر*ق*صتتید اماانقدر برا عشتتوه اومدم که اومد
وسط و مشغول ر*ق*ص شدیم...

تابحال انقدر باع شوه و ناز نر*ق* صیده بودم ولی خب عروس بودم و عرو سم
باید ناز داشته باشه
تا پایان ساعت تابر با مهشید و بارلی مجل و ترکوندیم
واب یبار بیشتر عروسی نمیکنم بخاطر همین تا تونستم ر*ق*صیدم

عشق واهی
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با صدای ماهان به خودم اومدم
ساغر خانوم بیا شنلتو بپور همه منتظر ماهستند
رژم و تمدید کردم و گفتم چشم اقا بریم
وارد با تابر که شدیم دیدم همه جوانای فامیل جداشدن و یه گوشه ایستادن
ماهان دستمو گرفت و جلوی جمعیت ایستادیم
نگاهم به فیلم بردار افتاد که روی ارتفاع بلندی ایستاده بود
که یهو داد زد
1
2
3

اهنگ غیر معمولی محسن چاووشی پخش شد
همه با شتترو اشتتتیاق زیادی اهنگ و میخوندن منم کمی که از هنگی در اومدم
با ذوق همراهیشون میکردم
ماهان با خنده دندون نمایی زل زده بود بهم و اهنگ و با صدای بلندی میخوند
دوستیه ساده ما غیر معمولی شد
نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد
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*چشمااشو باریک کرد و زل زد بهم و با خنده زمزمه کرد *

نمیدونم چی شد که وجودم لرزید
دل من این حسو از تو زودتر فهمید
تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم
چه دلیلی داره از تو دست بردارم
بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو؟
هرچی شد از حاب همه چیزر با تو
دیگه دست من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نزاری
دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد
میدونستم خوبی ولی نه تا این حد
انگاری صد ساله که تورو میشناسم
واسه اینه انقد روی تو حساسم

من احساساتی به تو عآدت کردم
هرجا باشم آخر به تو برمیگردم
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دیگه دست من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نزاری
دیگه دست من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نزاری
به قسمت اخرر که رسید احساس کردم رو هوام
ماهام بلندم کرده بود و روهوا میچرخوندتم و همه فامییالم جیغ میکشتتیدن و
جو میدادن
ماهان داد زد
دوستت دارم همسررررررررر
خجالت و گذاشتم کنار و منم داد زدم
عاشقتم مرد من

پایان
1395/6/22
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چندتا نکته
اول ازهمه دوستتتان عز یزم اگر ایرادی داشتتت مشتتکلی بود ...بزارید پای کم
تجربگی و اینکه رمان اولم بوده...
درباره رمان بگم
که دوستان نگن چه یهو یی ساغر کار مهشید و حرف هار و فرامور کرد
بگم که بعد مرگ مادر ستتاغر تقریبا به فراموش تی ستتپرده شتتد ...و گرون گیری
ساغر که
خواستتتم بگم خیلی ابله و نادون بودن که ستتاغر تقریبا ترستتو داستتتان اونارو
مسخره میکرد بحرحال امیدوارم خوشتون اومده باشه ...مرسی از تمام کسایی
که تو این مدت یاریم کردن

یاعلی
با تشکر از فاطمه عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

